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תהלים

מתוך פירוש רש"י

קט )טו( יהיו. העונו' האלה נגד ה' תמיד: ויכרת מארץ זכרם. של עשו ואלופיו: )טז( יען אשר לא זכר עשות חסד. לעסוק 
באבל אביו כמו שעשה יעקב נזיד עדשים לנחם את יצחק שבאותו היום מת אברהם: איש עני. ישראל: )יז( ויאהב קללה. 

קללתו של הקדוש ברוך הוא שכפר בו:

קי )ד( נשבע ה' ולא ינחם. לפי שהיה מתירא שלא יענש על האוכלסין שהרג נאמר לו )שם ט"ו( אל תירא אברם וגו' לא 
ינחם על הטובה אשר דבר עליך: אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. ממך תצא הכהונה ומלכות להיות בניך יורשין את 

שם אבי אביך הכהונה והמלכות שנתנו לו: דברתי מלכי צדק. יו"ד יתירה כמו רבתי עם )איכה א(, על דברת מלכי צדק על 

פקודת מלכי צדק. אתה כהן. יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו )שמואל ב מ( ובני דוד כהנים היו: 



ד

     
‰ÂÓ È˙Ï ‰‰
‡È˜ÚÈÓ‡

Ó‡אּתם מי לפני יׂשראל אׁשריכם עקיבא רּבי »«ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבּׁשמים, אביכם אתכם מטהר ּומי ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּטהרין

ואֹומר1ׁשּנאמר ּוטהרּתם, טהֹורים מים עליכם 2וזרקּתי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
אף הּטמאים את מטהר ּמקוה מה הוי', יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמקוה

יׂשראל את מטהר להבין3הקּב"ה וצרי הּלׁשֹון4. ּכפל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
זה ׁשּמּלׁשֹון אתכם, מטהר ּומי מּטהרים אּתם מי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָלפני
אּתם מי ּדלפני הּטהרה ּבטהרה, ענינים ב' ׁשּיׁש ְְְְְֳֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמׁשמע
להבין צרי וגם אתכם. מטהר ּדמי והּטהרה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּטהרים,

אׁשריכם. הּלׁשֹון ְִֵֶַַָּדּיּוק

˙eÏÏÎeׁשּמטהר הּמקוה ׁשּבענין ּדכׁשם הּוא, הענין ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
והתחּדׁשּות, ּדבר ׁשּנּוי נעׂשה הּטמאים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאת
ׁשהּקּב"ה ּבזה כן ּכמֹו טהֹור, ונעׂשה טמא היה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדבתחּלה
ּדהּנה, והתחּדׁשּות. ּדבר ׁשּנּוי נעׂשה יׂשראל את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמטהר
ב' יׁש ּובתׁשּובה הּתׁשּובה, הּוא הּטהרה ענין ְְְְֳִִֵַַַָָָָָּכללּות
העֹולם ׁשּסֹוברים ּכמֹו הּוא, ּבתׁשּובה א' ענין ְְְְְִִִִִֶָָָָָענינים,
ּכמֹו הּוא ּבתׁשּובה הב' וענין עֹון, על הּוא ְְְְְִִֶַַַָָָָׁשהּתׁשּובה

ּוּבב'5ׁשּכתּוב נתנּה. אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב והרּוח ְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין והתחּדׁשּות. ּדבר ׁשּנּוי נעׂשה ׁשּבתׁשּובה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָהענינים
הּתׁשּובה ידי ׁשעל מּובן הרי עֹון, על ּתׁשּובה ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהא'

הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ּגדֹול, ׁשּנּוי זה6נעׂשה ּדתמּורת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ
ה ׁשּוםׁשּמּקדם לֹו אין עכׁשו הּנה להוי', רצּוי ּבלּתי יה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מעׂשי זכר לֹו אֹומרים ּדאין ּכלל, לעֹון ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹׁשּיכּות
ׁשּמקֹום7הראׁשֹונים עד ּבעבֹודתֹו ׁשּמתעּלה יֹותר ועֹוד , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

יכֹולין ּגמּורין צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָׁשּבעלי
ּבֹו ּתׁשּוב8לעמד והרּוח ּבתׁשּובה, הב' ּבענין כן ּוכמֹו . ְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ

ּדהּנה ּגדֹול, ׁשּנּוי ּבזה נעׂשה נתנּה, אׁשר האלקים ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאל
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כה.1) לו, ועין2)יחזקאל רי"ף בירושלמי, הגירסא (ע"פ יג יז, ירמי'

ב.3)יעקב). פה, יומא ישראל4)משנה אשריכם אר"ע רד"ה ראה

שפ). ע' תרס"ו (המשך שנה חמישים לפני – ז.5)תרס"ז יב, קהלת

בלק ד. ס, לר"ה דרושים לקו"ת גם וראה האזינו. ר"פ לקו"ת וראה

א. ה"וֿז.6)עד, פ"ז תשובה ה"ח.7)הל' שם ה"ד.8)רמב"ם שם

    
ÈÓe ÔÈ‰Ó Ì‡ ÈÓ ÈÙÏ Ï‡È ÌÎÈL‡ ‡È˜Ú È Ó‡»««ƒ¬ƒ»«¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«∆ƒ«¬ƒƒ

Ó‡pL ,ÌÈÓL ÌÎÈ‡ ÌÎ˙‡ ‰Ó1ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ È˜ÊÂ ¿«≈∆¿∆¬ƒ∆∆«»«ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ
ÓB‡Â ,Ì‰e ÌÈB‰2‰Â˜n ‰Ó ,'ÈÂ‰ Ï‡È ‰Â˜Ó ¿ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»»«ƒ¿∆

Ï‡È ˙‡ ‰Ó ‰˜‰ ‡ ÌÈ‡Ó‰ ˙‡ ‰Ó3בסיום ¿«≈∆«¿≈ƒ««»»¿«≈∆ƒ¿»≈
הרבי ביאר המאמר אמירת

של והשייכות הקשר בארוכה

יומא מסכת בסוף זה חז"ל מאמר

המבול על מסופר בה נח לפרשת

של תכליתו הארץ. על שהיה

לשם כך, סתם היה לא המבול

את לטהר מנת על אלא עונש,

המבול ארך כך ומשום העולם.

לפסק רמז יום, ארבעים משך

להיות צריכה שבמקווה ההלכה

על סאה. ארבעים של מים כמות

הטהרה ענין שייכות תובן זה פי
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ה

     
‰ÂÓ È˙Ï ‰‰
‡È˜ÚÈÓ‡

Ó‡אּתם מי לפני יׂשראל אׁשריכם עקיבא רּבי »«ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבּׁשמים, אביכם אתכם מטהר ּומי ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּטהרין

ואֹומר1ׁשּנאמר ּוטהרּתם, טהֹורים מים עליכם 2וזרקּתי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
אף הּטמאים את מטהר ּמקוה מה הוי', יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמקוה

יׂשראל את מטהר להבין3הקּב"ה וצרי הּלׁשֹון4. ּכפל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
זה ׁשּמּלׁשֹון אתכם, מטהר ּומי מּטהרים אּתם מי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָלפני
אּתם מי ּדלפני הּטהרה ּבטהרה, ענינים ב' ׁשּיׁש ְְְְְֳֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמׁשמע
להבין צרי וגם אתכם. מטהר ּדמי והּטהרה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּטהרים,

אׁשריכם. הּלׁשֹון ְִֵֶַַָּדּיּוק

˙eÏÏÎeׁשּמטהר הּמקוה ׁשּבענין ּדכׁשם הּוא, הענין ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
והתחּדׁשּות, ּדבר ׁשּנּוי נעׂשה הּטמאים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאת
ׁשהּקּב"ה ּבזה כן ּכמֹו טהֹור, ונעׂשה טמא היה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדבתחּלה
ּדהּנה, והתחּדׁשּות. ּדבר ׁשּנּוי נעׂשה יׂשראל את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמטהר
ב' יׁש ּובתׁשּובה הּתׁשּובה, הּוא הּטהרה ענין ְְְְֳִִֵַַַָָָָָּכללּות
העֹולם ׁשּסֹוברים ּכמֹו הּוא, ּבתׁשּובה א' ענין ְְְְְִִִִִֶָָָָָענינים,
ּכמֹו הּוא ּבתׁשּובה הב' וענין עֹון, על הּוא ְְְְְִִֶַַַָָָָׁשהּתׁשּובה

ּוּבב'5ׁשּכתּוב נתנּה. אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב והרּוח ְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין והתחּדׁשּות. ּדבר ׁשּנּוי נעׂשה ׁשּבתׁשּובה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָהענינים
הּתׁשּובה ידי ׁשעל מּובן הרי עֹון, על ּתׁשּובה ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָהא'

הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ּגדֹול, ׁשּנּוי זה6נעׂשה ּדתמּורת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ
ה ׁשּוםׁשּמּקדם לֹו אין עכׁשו הּנה להוי', רצּוי ּבלּתי יה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מעׂשי זכר לֹו אֹומרים ּדאין ּכלל, לעֹון ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹׁשּיכּות
ׁשּמקֹום7הראׁשֹונים עד ּבעבֹודתֹו ׁשּמתעּלה יֹותר ועֹוד , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

יכֹולין ּגמּורין צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָׁשּבעלי
ּבֹו ּתׁשּוב8לעמד והרּוח ּבתׁשּובה, הב' ּבענין כן ּוכמֹו . ְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ

ּדהּנה ּגדֹול, ׁשּנּוי ּבזה נעׂשה נתנּה, אׁשר האלקים ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאל
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כה.1) לו, ועין2)יחזקאל רי"ף בירושלמי, הגירסא (ע"פ יג יז, ירמי'

ב.3)יעקב). פה, יומא ישראל4)משנה אשריכם אר"ע רד"ה ראה

שפ). ע' תרס"ו (המשך שנה חמישים לפני – ז.5)תרס"ז יב, קהלת

בלק ד. ס, לר"ה דרושים לקו"ת גם וראה האזינו. ר"פ לקו"ת וראה

א. ה"וֿז.6)עד, פ"ז תשובה ה"ח.7)הל' שם ה"ד.8)רמב"ם שם

    
ÈÓe ÔÈ‰Ó Ì‡ ÈÓ ÈÙÏ Ï‡È ÌÎÈL‡ ‡È˜Ú È Ó‡»««ƒ¬ƒ»«¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«∆ƒ«¬ƒƒ

Ó‡pL ,ÌÈÓL ÌÎÈ‡ ÌÎ˙‡ ‰Ó1ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ È˜ÊÂ ¿«≈∆¿∆¬ƒ∆∆«»«ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ
ÓB‡Â ,Ì‰e ÌÈB‰2‰Â˜n ‰Ó ,'ÈÂ‰ Ï‡È ‰Â˜Ó ¿ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»»«ƒ¿∆

Ï‡È ˙‡ ‰Ó ‰˜‰ ‡ ÌÈ‡Ó‰ ˙‡ ‰Ó3בסיום ¿«≈∆«¿≈ƒ««»»¿«≈∆ƒ¿»≈
הרבי ביאר המאמר אמירת

של והשייכות הקשר בארוכה

יומא מסכת בסוף זה חז"ל מאמר

המבול על מסופר בה נח לפרשת

של תכליתו הארץ. על שהיה

לשם כך, סתם היה לא המבול

את לטהר מנת על אלא עונש,

המבול ארך כך ומשום העולם.

לפסק רמז יום, ארבעים משך

להיות צריכה שבמקווה ההלכה

על סאה. ארבעים של מים כמות

הטהרה ענין שייכות תובן זה פי

לפרשת מטהרים" אתם מי "לפני

ÔÈ‰Ïנח ÈˆÂ .4ÏÙk ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
Ì‡ ÈÓ ÈÙÏ ÔBLl‰«»ƒ¿≈ƒ«∆
‰Ó ÈÓe ÌÈ‰Óƒ«¬ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔBLlnL ,ÌÎ˙‡∆¿∆∆ƒ»∆
ÌÈÈÚ ' LiL ÚÓLÓ«¿«∆≈ƒ¿»ƒ
ÈÙÏc ‰‰‰ ,‰‰¿»√»«»√»¿ƒ¿≈
,ÌÈ‰Ó Ì‡ ÈÓƒ«∆ƒ«¬ƒ
‰Ó ÈÓc ‰‰‰Â¿«»√»¿ƒ¿«≈
ÔÈ‰Ï Èˆ ÌÂ ÌÎ˙‡∆¿∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈL‡ ÔBLl‰ ˜eicƒ«»«¿≈∆
ענין היא טהרה כי יבאר בהמשך

שתי ישנן ובתשובה התשובה.

שהיא כפשוטה תשובה עבודות.

ענין ופנימיות עון, על תשובה

דרעותא העבודה שהיא התשובה

ודעת, מטעם שלמעלה דליבא

אל תשוב "והרוח בחינת

יובן ובזה נתנה". אשר האלוקים

מי "לפני בכתוב הלשון כפל

מטהר "ומי מטהרים" אתם

ענינים שני שהם אתכם"

אתם מי "לפני בתשובה.

האדם של תשובה היא מטהרים"

על תשובה – למעלה מלמטה

היא אתכם" מטהר ו"מי עון,

היא – למטה מלמעלה תשובה

מקורה אל הנשמה שיבת

תשוב ו"הרוח בחינת ושורשה,

נתנה". אשר האלוקים אל

ÚL ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe˙‡ ‰nL ‰Â˜n‰ ÔÈ ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿««ƒ¿∆∆¿«≈∆
‡Ó ‰È‰ ‰l˙c ,˙eLc˙‰Â c ÈepL ‰Ú ÌÈ‡Ó‰«¿≈ƒ«¬∆ƒ»»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»»≈
Ï‡È ˙‡ ‰Ó ‰‰L ‰Ê ÔÎ BÓk ,B‰ ‰ÚÂ¿«¬»»¿≈¿∆∆«»»¿«≈∆ƒ¿»≈
‰‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰c .˙eLc˙‰Â c ÈepL ‰Ú«¬∆ƒ»»¿ƒ¿«¿¿ƒ≈¿»ƒ¿««»√»
‰eL˙e ,‰eL‰ ‡e‰«¿»ƒ¿»
'‡ ÔÈÚ ,ÌÈÈÚ ' LÈ≈ƒ¿»ƒƒ¿»
BÓk ,‡e‰ ‰eL˙ƒ¿»¿
ÌÏBÚ‰ ÌÈBL∆¿ƒ»»
ÔBÚ ÏÚ ‡e‰ ‰eL‰L∆«¿»«»
שנברא לעולם ששייכת תשובה

והגבלה, מדידה של בגדרים

החסרון מילוי ÔÈÚÂדהיינו ,¿ƒ¿»
BÓk ‡e‰ ‰eL˙ '‰«ƒ¿»¿

e˙kL5Ï‡ eL e‰Â ∆»¿»«»∆
˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰להגיע »¡…ƒ¬∆¿»»

באלוקות הנשמה ושורש למקור

ומכיון מהעולם. למעלה שהיא

כן על גבול, בלי ענינה שאלוקות

תשוב" ו"הרוח של העבודה גם

והגבלה ממדידה למעלה .היא
‰eL˙L ÌÈÈÚ‰ 'e¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»
c ÈepL ‰Ú«¬»ƒ»»
'‡‰ ÔÈÚ .˙eLc˙‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿»»
,ÔBÚ ÏÚ ‰eL ‡e‰L∆¿»«»
È„È ÏÚL ÔeÓ È‰¬≈»∆«¿≈
ÈepL ‰Ú ‰eL‰«¿»«¬∆ƒ
˙kL BÓÎe ,ÏB„»¿∆»«

ÌÓ‰6‰Ê ˙eÓ˙c »«¿«ƒ¿«∆
Èeˆ ÈÏ ‰È‰ Ì„nL∆ƒ…∆»»ƒ¿ƒ»
BÏ ÔÈ‡ ÂLÎÚ ‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï¿¬»»ƒ≈«¿»≈
,ÏÏk ÔBÚÏ ˙eÎiL ÌeL«»¿»¿»
ÎÊ BÏ ÌÈÓB‡ ÔÈ‡c¿≈¿ƒ¿…

ÌÈBL‡‰ ÈÚÓכיון «¬∆»ƒƒ
אחר, אדם נעשה רגילותו ששינה

הראשונים מעשיו אין ולכן

מאחר אליו מתייחסים

7˙BÈשהשתנה „BÚÂ ,¿≈
„Ú B˙„BÚ ‰lÚ˙nL∆ƒ¿«∆«¬»«
‰eL ÈÏÚL ÌB˜nL∆»∆«¬≈¿»
ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ
B „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈeÓ8. ¿ƒ¿ƒ«¬…

'‰ ÔÈÚ ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ¿««
‰eL˙אל הנשמה שיבת ƒ¿»

ושורשה e‰Âמקורה ,¿»«
L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ eL»∆»¡…ƒ¬∆
ÈepL ‰Ê ‰Ú ,˙¿»»«¬»»∆ƒ
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ו    

הרי נתנּה), (אׁשר מלמעלה מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה
לעיל עלּית9נתּבאר ּבכח, מהׁשערה למעלה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

העּתקת הרצֹון, עלּית ׁשּקדם ּכללית המׁשכה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרצֹון,
וכאׁשר מּמׁש, ּבהעצמּות מׁשרׁשת היא אּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעצמּות,
אל ּתׁשּוב ׁשהרּוח ּבנפׁשֹו ּפֹועל ּבתׁשּובה עבֹודתֹו ידי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָעל
עצם לבחינת עֹולה הּוא אזי נתנּה, אׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹהאלקים
ּכן ואם מּמׁש, ּבהעצמּות מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשמה
ּדטהרה, הענינים ב' וזהּו והתחּדׁשּות. ּגדֹול ׁשּנּוי זה ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
אּתם מי לפני אתכם, מטהר ּומי מּטהרים אּתם מי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַלפני
ּומי למעלה, ׁשּמּלמּטה העבֹודה ענין הּוא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָמּטהרים
למּטה, מלמעלה ההמׁשכה ענין הּוא אתכם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָמטהר
מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּבחינת לֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּׁשּנמׁש

מּמׁש. ְְַַָָּבהעצמּות

רז"ל10זהÔÈ‰Ïeב) אמרּו הּנה יהא11, אמן העֹונה ּכל ¿»ƒְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּדינֹו. ּגזר לֹו קֹורעין ּכחֹו ּבכל רּבא ְְְְִִֵַַָָֹׁשמיּה
ּדבכל הּפנימי והּפרּוׁש ּכּונתֹו. ּבכל ּכחֹו, ּבכל רׁש"י ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּופרׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא חסידּות ּפי על ּכח12ּכחֹו נא יגּדל ועּתה ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ
ּכללּות ּדהּנה, אדנ"י. ּבׁשם הגּדלה ׁשּפֹועל הינּו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָאדנ"י,

וכאׁש הּמלכּות, ספירת על קאי אדנ"י ּדׁשם ּפֹועלהענין ר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּבבחינת רק לא הּמלכּות, ּבספירת הגּדלה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹּבעבֹודתֹו
ּגם עד ׁשּבמלכּות, הּבחינֹות ּבכל אּלא ּדאצילּות, ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָמלכּות
ּגם ּדינֹו, ּגזר לֹו קֹורעין אזי סֹוף, ּדאין מלכּות ְְְְְֲִִִִֵַַַַַּבבחינת
מּצד הּנה ּדינֹו, נגזר ּכבר ּדכאׁשר והינּו, החּתּום. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָלאחר
ּכאׁשר אבל מאּומה, לפעל ּכבר יכֹול אינֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹההׁשּתלׁשלּות
ׁשהּוא אדני, ּכח נא יגּדל ועּתה ּכחֹו, ּבכל היא ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹֹעבֹודתֹו
מּצד הּנה סֹוף, ּדאין מלכּות מּבחינת ּגם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָלמעלה
ּדינֹו. ּגזר לֹו קֹורעין מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָההמׁשכה
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ואילך. שנד ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ואילך. סו ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך. א'תטז ע' ח"ג תער"ב המשך ראה

ואילך. רפא ע' ח"א ב.11)תרל"ה קיט, יז.12)שבת יד, שלח

    
L‡ ‰ÏÚÓÏÓ „Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ‰p‰c ,ÏB„b»¿ƒ≈«¿»»¿∆ƒƒ«ƒ¿«¿»¬∆

ÏÈÚÏ ‡a˙ È‰ ,˙9בראשית ושבת תורה שמחת במאמרי ¿»»¬≈ƒ¿»≈¿≈
נעלה ממקור שמגיעים ישראל נשמות שורש מעלת אודות בהרחבה נתבאר

- יתברך מעצמותו ÁÎaהנשמהLביותר, ‰ÚL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰– ∆ƒ¿«¿»≈«¿»»¿…«
דרגה לעצמו. וגילוי השערה

כבר כביכול, בה, באלוקות,

כל בגילוי יתברך אצלו מוכנים

שיהיו הגילויים ופרטי אופני

יותר ולמעלה זה, לאחרי

‰ÔBˆמ ˙iÏÚנעלית דרגה – ¬ƒ«»»
הוא האלוקי האור בה יותר

שכל לעצמו', 'גילוי בבחינת

עדיין גנוזים (ספירות) הפרטים

התכללות של באופן בכח רק

וכן אחד, בכלי והתאחדות

מ יותר ««¿»‰ÎLÓ‰למעלה
˙iÏÚ Ì„wL ˙ÈÏÏk¿»ƒ∆…∆¬ƒ«

ÔBˆ‰שאינו האור עצם – »»
לא (גם כלל גילוי בבחינת

ענין כלל בו שייך ואין לעצמו)

למעלה ואף (פרטים), הספירות

מ ‰eÓˆÚ˙יותר ˙˜zÚ‰- «¿»«»«¿
לגמרי שנבדלת 'עתיק' בחינת

ישראל נשמות דרגת מהעולמות.

העצמות של העתק שהן כפי

שהוא כמות ‰È‡ממש, ‡l‡ ,∆»ƒ
LnÓ ˙eÓˆÚ‰a ˙LLÓ¿∆∆¿»«¿«»
בלבד העתק מבחינת ,למעלה
B˙„BÚ È„È ÏÚ L‡ÎÂ¿«¬∆«¿≈¬»
BLa ÏÚBt ‰eL˙aƒ¿»≈¿«¿
Ï‡ eLz Áe‰L∆»«»∆
È‡ ,˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰»…ƒ¬∆¿»»¬«
ÌˆÚ ˙ÈÁÏ ‰ÏBÚ ‡e‰∆ƒ¿ƒ«∆∆
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰a ˙LLÓ¿∆∆¿»«¿
‰ È‰ Ôk Ì‡Â ,LnÓ«»¿ƒ≈¬≈∆
.˙eLcÁ˙‰Â ÏB„b ÈepLƒ»¿ƒ¿«¿

‰Ó ÈÓe ÌÈ‰Ó Ìz‡ ÈÓ ÈÏ ,‰‰c ÌÈÈÚ‰  e‰Â¿∆»ƒ¿»ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ«¬ƒƒ¿«≈
‰ÓlnL ‰„BÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ‰Ó Ìz‡ ÈÓ ÈÏ ,ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ¿≈ƒ«∆ƒ«¬ƒƒ¿«»¬»∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏהחיסרון מילוי עוון, על ‰e‡תשובה ÌÎ˙‡ ‰Ó ÈÓe , ¿«¿»ƒ¿«≈∆¿∆
BÏ LÓp ,‰ÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚשהיא כמו הנשמה ƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»∆ƒ¿«

נתנה) (אשר למעלה È‰L‡מצד BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒ

.LnÓ ˙eÓˆÚ‰a ˙LLÓ¿∆∆¿»«¿«»
‰ ÔÈ‰Ïe 10Ï eÓ‡ ‰p‰ ,11‰BÚ‰ ÏkבקדישÔÓ‡ ¿»ƒ∆ƒ≈»¿««»»∆»≈

‡a ÈÓL ‡‰È"עלמיא ולעלמי לעלם BÁkמברך ÏÎaמכוון – ¿≈¿≈«»¿»…
רם בקול שעונה שעה הקדיש BÈcבעניית b BÏ ÔÈÚB˜היתה שאם ¿ƒ¿«ƒ

לרעה, השמים מן גזירה עליו

קיום בזכות זו גזירה מתבטלת

זו ÏÎaמצווה ÈL Le .≈≈«ƒ¿»
.B˙ek ÏÎa ,BÁk…¿»«»»
ÏÎc ÈÓÈt‰ Let‰Â¿«≈«¿ƒƒƒ¿»
‡e‰ ˙e„ÈÒÁ Èt ÏÚ BÁk…«ƒ¬ƒ

e˙kL BÓk12‰zÚÂ ¿∆»¿«»
eÈ‰ ,È„‡ Ák ‡ Ïc‚Èƒ¿«»…««¿
ÌLa ‰Ïc‚‰ ÏÚBtL∆≈«¿»»¿≈

È„‡עצמו מצד אדני' 'כח

הגבול שורש הוא

עבודת ידי ועל וההשתלשלות,

הגדלה נפעלת למטה האדם

אדנ"י eÏÏk˙בכוח ,‰p‰c .¿ƒ≈¿»
È‡˜ È„‡ ÌLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»ƒ

ÈÒ˙[=מוסב] ÏÚ«¿ƒ«
ÏÚBt L‡ÎÂ ,˙eÎÏn‰««¿¿«¬∆≈
˙ÈÒa ‰Ïc‚‰ B˙„BÚa«¬»«¿»»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰את ומגלה שממשיך ««¿
המלכות ספירת של הפנימיות

והעלם. הסתר הוא ענינה שכל

שמלכותו ודם בשר מלך דרך על

התנשאות בדרך באה העם על

המלך שבהנהגת אלא ורוממות.

לידי באה הרגיל בדרך העם על

ועל המלכות, חיצוניות רק ביטוי

המלכות' בספירת ה'הגדלה ידי

ÈÁa˙מתגלה ˜ ‡Ï ,…«ƒ¿ƒ«
‡l‡ ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ«¿«¬ƒ∆»
,˙eÎÏÓaL ˙BÈÁa‰ ÏÎa¿»«¿ƒ∆¿«¿
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa Ìb „Ú««ƒ¿ƒ««¿
BÏ ÔÈÚB˜ È‡ ,BÒ ÔÈ‡c¿≈¬«¿ƒ
Á‡Ï Ìb ,BÈc b¿«ƒ«¿««

ÌezÁ‰כיפור Ó„ביום ‰p‰ ,BÈc ‚ k L‡Îc ,eÈ‰Â . «ƒ¿«¿¿«¬∆¿»ƒ¿«ƒƒ≈ƒ«
L‡k Ï‡ ,‰Óe‡Ó ÏÚÏ k ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿…¿»¬»«¬∆

BÁk ÏÎa ‡È‰ B˙„BÚכוונתו כח Ákבכל ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ , ¬»ƒ¿»…¿«»ƒ¿«»…«
‰p‰ ,BÒ ÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,È„‡∆¿«¿»«ƒ¿ƒ««¿¿≈ƒ≈
.BÈc b BÏ ÔÈÚB˜ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰ „Óƒ«««¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿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

83

84

  

רז"לÔÈÚ‰Âג) אמרּו ּדהּנה ּבאחד13הּוא, הּמארי ּכל ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
האריכּות וענין ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו ְְְֲֲִִִִַַָָָָמאריכין
אחד דהוי' ּבהענין ההתּבֹוננּות אריכּות הּוא ְְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָּבאחד

ׁשּכתּוב ּכמֹו לעתיד, ׁשּיהיה ּוכמֹו אחד, ּבּיֹום14ּוׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ
לא הּנה ּדהאידנא אחד, ּוׁשמֹו אחד הוי' יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹההּוא

נכּתב אני נקרא ׁשאני אבל15ּכמֹו אחד, הּוא דהוי' הינּו , ְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ענין עכׁשו אין ּבזה הּנה הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹו
ענין ׁשּיהיה אחד, ׁשמֹו ּגם יהיה לעתיד אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאחדּות,
הּוא ׁשם ּדהּנה, הּגּלּוי. ענין ׁשהּוא ּבׁשמֹו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהאחדּות
ּובענין אֹותּיֹות, צרּופי הּוא הּׁשם ׁשהרי הּגּלּוי, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַענין
ענין ּכל אּלא העצם, ּבׁשביל ׁשאינם ידּוע הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאֹותּיֹות
עת הּנה ׁשּלכן והּגּלּוי, ההמׁשכה רק הּוא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹותּיֹות

לחׁשֹות ועת הּׁשם16לדּבר ּבענין ּגם יּובן כן ּוכמֹו . ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָ
אחת נׁשמה הּנה ולכן ההמׁשכה, ּבׁשביל רק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
מתּגלּגלת וכאׁשר אחד, ּבׁשם נקראת זה ּבגּוף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּבאה
ר ׁשּמּזה אחר, ּבׁשם ׁשּתּקרא אפׁשר אזי אחר איהּבגּוף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשם לּה אין הּנׁשמה ּדעצם העצם, ּבׁשביל אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשם
ההמׁשכה ּבׁשביל הּוא הּׁשם ענין ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכלל,

אֹור,17והּגּלּוי ּבׁשם הּקּבלה ּבספרי ׁשּנקרא ׁשמה וזהּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמאמר ׁשם, ּבׁשם ּבּמדרׁש נברא18נקרא ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

אחר (ּובנסח ּבלבד ּוׁשמֹו הּוא היה הּוא19העֹולם היה : ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
ענין ּכמֹו הּוא הּׁשם ׁשענין לפי ּבלבד), הּגדֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּוׁשמֹו
ּבׁשביל אם ּכי ּכלל, העצם ּבׁשביל ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָהאֹור,

ּבלבד והּגּלּוי ּבאחד17ההמׁשכה הּמארי ּכל וזהּו . ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּגם הינּו אחד, ׁשמֹו ׁשּגם ההתּבֹוננּות אריכּות ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
ּגם יׁש ּגּופא ׁשּבזה אחד, הּוא וההמׁשכה הּגּלּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבענין
האֹותּיֹות ּבענין ׁשּגם ׁשּיתּבאר ּוכמֹו מדרגֹות, ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
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ז   

רז"לÔÈÚ‰Âג) אמרּו ּדהּנה ּבאחד13הּוא, הּמארי ּכל ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
האריכּות וענין ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו ְְְֲֲִִִִַַָָָָמאריכין
אחד דהוי' ּבהענין ההתּבֹוננּות אריכּות הּוא ְְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָּבאחד

ׁשּכתּוב ּכמֹו לעתיד, ׁשּיהיה ּוכמֹו אחד, ּבּיֹום14ּוׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ
לא הּנה ּדהאידנא אחד, ּוׁשמֹו אחד הוי' יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹההּוא

נכּתב אני נקרא ׁשאני אבל15ּכמֹו אחד, הּוא דהוי' הינּו , ְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ענין עכׁשו אין ּבזה הּנה הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹו
ענין ׁשּיהיה אחד, ׁשמֹו ּגם יהיה לעתיד אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאחדּות,
הּוא ׁשם ּדהּנה, הּגּלּוי. ענין ׁשהּוא ּבׁשמֹו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהאחדּות
ּובענין אֹותּיֹות, צרּופי הּוא הּׁשם ׁשהרי הּגּלּוי, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַענין
ענין ּכל אּלא העצם, ּבׁשביל ׁשאינם ידּוע הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאֹותּיֹות
עת הּנה ׁשּלכן והּגּלּוי, ההמׁשכה רק הּוא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹותּיֹות

לחׁשֹות ועת הּׁשם16לדּבר ּבענין ּגם יּובן כן ּוכמֹו . ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָ
אחת נׁשמה הּנה ולכן ההמׁשכה, ּבׁשביל רק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
מתּגלּגלת וכאׁשר אחד, ּבׁשם נקראת זה ּבגּוף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּבאה
ר ׁשּמּזה אחר, ּבׁשם ׁשּתּקרא אפׁשר אזי אחר איהּבגּוף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשם לּה אין הּנׁשמה ּדעצם העצם, ּבׁשביל אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשם
ההמׁשכה ּבׁשביל הּוא הּׁשם ענין ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכלל,

אֹור,17והּגּלּוי ּבׁשם הּקּבלה ּבספרי ׁשּנקרא ׁשמה וזהּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמאמר ׁשם, ּבׁשם ּבּמדרׁש נברא18נקרא ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

אחר (ּובנסח ּבלבד ּוׁשמֹו הּוא היה הּוא19העֹולם היה : ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
ענין ּכמֹו הּוא הּׁשם ׁשענין לפי ּבלבד), הּגדֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּוׁשמֹו
ּבׁשביל אם ּכי ּכלל, העצם ּבׁשביל ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָהאֹור,

ּבלבד והּגּלּוי ּבאחד17ההמׁשכה הּמארי ּכל וזהּו . ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּגם הינּו אחד, ׁשמֹו ׁשּגם ההתּבֹוננּות אריכּות ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
ּגם יׁש ּגּופא ׁשּבזה אחד, הּוא וההמׁשכה הּגּלּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבענין
האֹותּיֹות ּבענין ׁשּגם ׁשּיתּבאר ּוכמֹו מדרגֹות, ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
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ב.13) יג, ט.14)ברכות יד, א.15)זכרי' נ, פסחים ז.16)ראה ג, קהלת ובכ"מ.17)ע"פ ג. מא, בהר לקו"ת פ"ג.18)ראה פדר"א

ובכ"מ. פל"ה. העבודה חלק ופי"ב. פ"ב היחוד חלק הקודש בעבודת הובא זה בדא"ח19)בנוסח בכ"מ וכ"ה שלפנינו. בפדר"א כ"ה

וש"נ. תקח. ע' שם .17 ;12 הערות תלח ע' (ה) אוא"ס ערך ד) (כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה ועוד. שם. בהר לקו"ת ראה –

    
ÏÊ eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â 13È‡‰ Ïקריאתו בכוונת ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿««»««¬ƒ

„Á‡a,"ישראל "שמע פסוק ÂÈ˙BLe.שבסוף ÂÈÓÈ BÏ ÔÈÎÈ‡Ó ¿∆»«¬ƒƒ»»¿»
'ÈÂ‰„ ÔÈÚ‰a ˙eBa˙‰‰ ˙eÎÈ‡ ‡e‰ „Á‡a ˙eÎÈ‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»¬ƒ¿∆»¬ƒ«ƒ¿¿¿»ƒ¿»¿¬»»

e˙L BÓ ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL BÓÎe ,„Á‡ BÓLe „Á‡14ÌBia ∆»¿∆»¿∆ƒ¿∆∆»ƒ¿∆»«
„Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰«ƒ¿∆¬»»∆»
‡„È‡‰c ,„Á‡ BÓLe¿∆»¿»ƒ¿»

הגלות] בזמן ≈p‰ƒ‰[=עכשיו,
È‡ ‡ È‡L BÓ ‡Ï…¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒ

Î15'הוי שם אין כלומר ƒ¿»
עכשיו, נכתב. שהוא כפי נקרא

את להעלים יש הגלות, בזמן

אותו לקרוא ואין ה' שם גילוי

‰e‡ככתבו 'ÈÂ‰„ eÈ‰ ,«¿¿¬»»
‡e‰L BÓL Ï‡ ,„Á‡∆»¬»¿∆
ÔÈ‡ ‰Êa ‰p‰ ,Èelb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒ≈»∆≈
,˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ÂLÎÚ«¿»ƒ¿«»«¿
Ìb ‰È‰È „È˙ÚÏ Ï‡¬»∆»ƒƒ¿∆«
ÔÈÚ ‰È‰iL ,„Á‡ BÓL¿∆»∆ƒ¿∆ƒ¿«
‡e‰L BÓLa Ìb ˙e„Á‡‰»«¿«ƒ¿∆
ÌL ,‰p‰c .Èelb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿ƒ≈≈

Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰האדם ƒ¿««ƒ
לשמו, צריך אינו כלל לעצמו

לצורך רק הוא השם ענין וכל

וכן מאחרים שיבדילו זולתו,

ידי על אליו שיפנה להמשיכו

בשמו ‰Ìהקריאה È‰L∆¬≈«≈
,˙Bi˙B‡ Èeˆ ‡e‰≈≈ƒ
È‰ ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚe¿ƒ¿«»ƒ¬≈
ÏÈLa ÌÈ‡L Úe„È»«∆≈»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ Ï ‡l‡ ,ÌˆÚ‰»∆∆∆»»ƒ¿«
 ‡e‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«

Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰כשם ««¿»»¿«ƒ
הן האותיות הרי השכל, שבענין

לגילוי המשמשים כלים רק

השכלי הענין ÔÎlLוהמשכת ,∆»≈
˙ÚÂ a„Ï ˙Ú ‰p‰ƒ≈≈¿«≈¿≈

˙BLÁÏלבוש הוא הדיבור «¬
שלא גם ביכולתו ופעמים זולתו, עם האדם להתקשרות אמצעי המשמש לנפש

לבוש בהיותה תמיד, המשוטטת מהמחשבה (בשונה הדבור ביכולת להשתמש

מלחשוב) להפסיק יכול האדם אין ולכן הנפש, עם 16ÔÎהמאוחד BÓÎe .¿≈
‰p‰ ÔÎÏÂ ,‰ÎLÓ‰‰ ÏÈLa  ‡e‰L Ì‰ ÔÈÚa Ìb ÔeÈ»«¿ƒ¿««≈∆«ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒ≈

L‡ÎÂ ,„Á‡ ÌLa ˙‡ ‰Ê ea ‰‡aL ˙Á‡ ‰ÓL¿»»««¿∆»»¿∆ƒ¿≈¿≈∆»¿«¬∆
‰L ,Á‡ ÌLa ‡L L‡ ÈÊ‡ Á‡ ea ˙ÏbÏb˙Óƒ¿«¿∆∆¿«≈¬«∆¿»∆ƒ»≈¿≈«≈∆ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÈLa BÈ‡ Ì‰L ‰È‡בשני אחת, נשמה גילגול מענין ¿»»∆«≈≈ƒ¿ƒ»∆∆
קרואים זאת ובכל שונים מוכחגופים שונים, שמות בשני אלה אנשים שני

מן הארה רק הוא שהשם

שם באם כן, לא שאם מהעצם,

ממש, האדם עצם הוא האדם

היו אלו שונים אנשים ששני הרי

זהה בשם להקרא ,צריכים
dÏ ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»≈»
ÔÈÚ Ï ‡l‡ ,ÏÏ ÌL≈¿»∆»»ƒ¿«
ÏÈLa ‡e‰ Ì‰«≈ƒ¿ƒ

Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰17e‰ÊÂ . ««¿»»¿«ƒ¿∆
Èa ‡pL ‰ÓL∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
‡ ,B‡ ÌLa ‰Ïa‰««»»¿≈ƒ¿»
ממנה) והגילוי (ההמשכה

,ÌL ÌLa L„a«ƒ¿»¿≈≈
Ó‡Ó18‡ ‡lL „Ú ¿«¬»«∆…ƒ¿»

BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»¿
„Ïaהמחיה האלוקית החיות ƒ¿«

דבר 'שם'. נקראת העולמות את

אלא זו חיות אין כי המורה

כלל נוגעת שאינה בלבד, הארה

יתברך ומהותו לעצמותו

Á‡ Áe19‰È‰ : ¿…««≈»»
,„Ïa ÏB„b‰ BÓLe ‡e‰¿«»ƒ¿«
‡e‰ Ì‰ ÔÈÚL ÈÏ¿ƒ∆ƒ¿««≈
BÈ‡L ,B‡‰ ÔÈÚ BÓ¿ƒ¿«»∆≈
È ,ÏÏ ÌˆÚ‰ ÏÈLaƒ¿ƒ»∆∆¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÏÈLa Ì‡ƒƒ¿ƒ««¿»»

„Ïa Èelb‰Â17שזיו כשם ¿«ƒƒ¿«
בחלל להאיר ענינו השמש

כלל נוגע הדבר ואין העולם

האור שאין היינו השמש, לעצם

אלא שאינו במאור, ומוסיף גורע

מן הארה של והמשכה גילוי

לאחרים המתגלה e‰ÊÂהעצם .¿∆
BÓL ÌbL ˙eBa˙‰‰ ˙eÎÈ‡ ‡e‰L „Á‡a È‡‰ Ï- »««¬ƒ¿∆»∆¬ƒ«ƒ¿¿∆«¿

הגילוי ‡Á„,ענין ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰Â Èelb‰ ÔÈÚa ÌbL eÈ‰ ,„Á‡∆»«¿∆«¿ƒ¿««ƒ¿««¿»»∆»
‡a˙iL BÓÎe ,˙B„Ó ‰ Ô Ìb LÈ ‡eb ‰ÊaLבהמשך ∆»∆»≈«≈«»«¿≈¿∆ƒ¿»≈

‰‡Bi˙B˙המאמר ÔÈÚa ÌbLדרך אותיותעל מצרוף המורכב השם ענין ∆«¿ƒ¿«»ƒ
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ח    

הּמארי ּכל הּנה מעלה, למעלה עד מדרגֹות רּבּוי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָיׁש
הּמדרגֹות ּבכל ההתּבֹוננּות אריכּות ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּבאחד,
ימיו לֹו מאריכין אזי אחד, הּוא ׁשּבכּלם אי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבאֹותּיֹות,
ׁשּבבחינת הּמדרגֹות מּכל לֹו ּׁשּנמׁש הינּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּוׁשנֹותיו,
ּומּצד ּבהם, מתּבֹונן ׁשהּוא הּמדרגֹות ּבאֹותם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאֹותּיֹות,

ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו מאריכין ְֲִִֶַָָָזה

האֹותּיֹותe‡eד) ּבענין רֹואים אנּו ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִִִִֵַָָָָ
ּכּמה ּבהם ׁשּיׁש למּטה, האדם ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבנפׁש

והם20מדרגֹות נפרדים, ׁשהם הּדּבּור, אֹותּיֹות יׁשנם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּמעׂשה, אֹותּיֹות הם יֹותר (ּולמּטה הּזּולת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשביל
הּוא הּדּבּור אֹותּיֹות ענין ׁשּכללּות והינּו הּכתב), ְְְְְִִִִֶַַַַָָאֹותּיֹות
אֹותּיֹות ידי על הּוא לּזּולת ּגּלּוי ּדכל הּזּולת, ְְְִִִִֵַַַַַָּבׁשביל
וגם נּכרים ׁשהם רק לא הּנה הּדּבּור ואֹותּיֹות ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּדּבּור.
הּזּולת. אל ּגם נרּגׁשים ׁשהם אּלא לעצמֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָנרּגׁשים
הּוא ידם ׁשעל הּמחׁשבה, אֹותּיֹות הם יֹותר ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּולמעלה

ה העלם נרּגׁשיםמגּלה אינם אּלּו ּדאֹותּיֹות לעצמֹו, עצמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּולמעלה לעצמֹו. נרּגׁשים וגם נּכרים הם אבל הּזּולת, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאל
יׁש ּגּופא ּובזה והׂשגה, הבנה ׁשּבּׂשכל, אֹותּיֹות הם ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיֹותר
הּׂשכל, ּופנימּיות הּׂשכל חיצֹונּיּות מדרגֹות, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַב'
ונרּגׁשים, נּכרים הם האֹותּיֹות הּנה הּׂשכל ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּדבחיצֹונּיּות
ּדבכללּות הענין, ועמק ּבפנימּיּות מעמיק ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאמנם
אבל נּכרים, הם האֹותּיֹות אזי הּׂשכל, ּפנימּיּות ענין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּוא
האֹותּיֹות. ולא הּׂשכל הּוא ׁשּנרּגׁש ּדמה נרּגׁשים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאינם
אין הּׂשכל), (ּפנימּיּות הּפנימּיּות ענין ׁשּמּצד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַוהינּו,
הבנה ׂשכל, ׁשל מציאּות להיֹותֹו אבל האֹותּיֹות, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָנרּגׁשים
הּוא יֹותר ּולמעלה נּכרים. הם האֹותּיֹות אזי ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוהּׂשגה,
החכמה, ּבחינת הּׂשכל, ּבמקֹור ׁשהם ּכמֹו האֹותּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָענין
הּמבריק, ּברק ׁשל ּבאפן ׁשהּוא אֹו מחֹו, על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּמרחף
זה ׁשאין ּדכיון ּכלל, נּכרים אינם אּלּו אֹותּיֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהּנה
נּכרים האֹותּיֹות אין לכן והּׂשגה, הבנה ּדׂשכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמציאּות
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ובכ"מ.20) ב. ד, שה"ש לקו"ת יט. סו"ס אגה"ק תניא גם ראה

    
CÈ‡n‰ Ïk ‰‰ ,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú ˙B‚„Ó Èea LÈ≈ƒ«¿≈«¿«¿»«¿»ƒ≈»««¬ƒ
,˙Bi˙B‡aL ˙B‚„n‰ ÏÎa ˙eBa˙‰‰ ˙eÎÈ‡ ‡e‰L ,„Á‡a¿∆»∆¬ƒ«ƒ¿¿¿»««¿≈∆»ƒ

ÈÊ‡ ,„Á‡ ‡e‰ ÌlÎaL CÈ‡eÈ‰ ,ÂÈ˙BLe ÂÈÓÈ BÏ ÔÈÎÈ‡Ó ≈∆¿À»∆»¬««¬ƒƒ»»¿»«¿
Ì˙B‡a ,˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁaL ˙B‚„n‰ ÏkÓ BÏ CLÓ∆ƒ¿»ƒ»««¿≈∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿»

ÔBa˙Ó ‡e‰L ˙B‚„n‰««¿≈∆ƒ¿≈
ÔÈÎÈ‡Ó ‰Ê „Óe ,Ì‰a»∆ƒ«∆«¬ƒƒ

ÂÈ˙BLe ÂÈÓÈ BÏכאן עד »»¿»
השם ענין שבדוגמת נתבאר

בלבד הארה אלא שאינו למטה

ענין גם הוא כך האדם, מעצם

משתלשל שממנו יתברך, 'שמו'

שאינו הבריאה, כל ומתהווה

מעצמותו בלבד הארה אלא

האדם מאריך וכאשר יתברך.

המדרגות בכל בהתבוננות

את שמגלה היינו שבאותיות,

דרגה שבכל האחדות ענין

האור וצמצום שבהשתלשלות

לפי לו שמאריכין הרי האלוקי,

ושנותיו. ימיו זו התבוננות ערך

בהמשך ומבאר שהולך וכמו

המאמר.

‰‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e „≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈÚa ÌÈ‡B e‡»ƒ¿ƒ¿«
Ì„‡‰ LÙa ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿∆∆»»»
‰nk Ì‰a LiL ,‰hÓÏ¿«»∆≈»∆«»

˙B‚„Óהרגשת באופן «¿≈
‡Bi˙B˙20האותיות ÌLÈ .∆¿»ƒ

,ÌÈ„Ù Ì‰L ,eac‰«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ
˙Ïef‰ ÏÈLa Ì‰Âאותיות ¿≈ƒ¿ƒ««

אשר עד ביותר מורגשות אלו

הזולת אל «»¿(hÓÏe‰מורגשים
˙Bi˙B‡ Ì‰ ˙BÈ≈≈ƒ
˙k‰ ˙Bi˙B‡ ,‰Ún‰««¬∆ƒ«¿»
ידי על נפעל מהנפש שהגילוי

העלם שזהו הכתב, אותיות

יותר גדול eÈ‰Âוצמצום ,¿«¿
˙Bi˙B‡ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«ƒ
ÏÈLa ‡e‰ eac‰«ƒƒ¿ƒ
˙ÏefÏ Èelb ÏÎc ,˙Ïef‰««¿»ƒ««

 ‡Ï ‰‰ eac‰ ˙Bi˙B‡Â .eac‰ ˙Bi˙B‡ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ≈…«
Ï‡ Ìb ÌÈLb Ì‰L ‡l‡ ,BÓˆÚÏ ÌÈLb Ì‚Â ÌÈk Ì‰L∆≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿∆»∆≈ƒ¿»ƒ«∆

‰LÁn‰ ˙Bi˙B‡ Ì‰ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe .˙Ïef‰יותר דקות ,שהן ««¿«¿»≈≈ƒ««¬»»

el‡ ˙Bi˙B‡c ,BÓˆÚÏ ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ‰l‚Ó ‡e‰ Ì„È ÏÚL∆«»»¿«∆∆¿≈»«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
Ï‡ ,˙Ïef‰ Ï‡ ÌÈLb ÌÈ‡מקום Ì‚Âמכל ÌÈk Ì‰ ≈»ƒ¿»ƒ∆««¬»≈ƒ»ƒ¿«

‰‰ ,ÏÎOaL ˙Bi˙B‡ Ì‰ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe .BÓˆÚÏ ÌÈLbƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿»≈≈ƒ∆«≈∆¬»»
ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁ ,˙B‚„Ó  LÈ ‡Ùeb ‰Êe ,‰‚‰Â«¬»»»∆»≈«¿≈ƒƒ«≈∆
,ÏÎO‰ ˙ÂiÓÈÙe¿ƒƒ«≈∆
‰‰ ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁcƒ¿ƒƒ«≈∆ƒ≈
ÌÈk Ì‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ
L‡k ÌÓ‡ ,ÌÈLbÂ¿ƒ¿»ƒ»¿»«¬∆
ÓÚÂ ˙eiÓÈÙa ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿ƒƒ¿…∆

˙eÏÏÎc ,ÔÈÚ‰‡e‰ »ƒ¿»¿ƒ¿»
ÈÊ‡ ,ÏÎO‰ ˙eiÓÈ ÔÈÚƒ¿«¿ƒƒ«≈∆¬«
Ï‡ ,ÌÈk Ì‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¬»

ÌÈLb ÌÈ‡אדם כדוגמת ≈»ƒ¿»ƒ
שאינו עמוק ענין באיזה הטרוד

אותיות את שעה באותה מרגיש

‰e‡השכל LbL ‰Óc ,¿«∆ƒ¿»
.˙Bi˙B‡‰ ‡ÏÂ ÏÎO‰«≈∆¿…»ƒ
ÔÈÚ „nL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«ƒ¿«
˙eiÓÈ) ˙eiÓÈ‰«¿ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLb ÔÈ‡ ,ÏÎO‰«≈∆≈ƒ¿»ƒ
B˙BÈ‰Ï Ï‡ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¬»ƒ¿
‰‰ ,ÏÎ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆≈∆¬»»
Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ ÈÊ‡ ,‰‚O‰Â¿«»»¬«»ƒ≈

ÌÈkיש סוף שסוף מאחר ƒ»ƒ
ידי על הנתפסת השגה כאן

הענין את המקרבות אותיות

הן דקותן לעוצם אומנם לשכל,

נרגשות ˙BÈאינן ‰ÏÚÓÏe .¿«¿»≈
BÓk ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»ƒ¿
,ÏÎO‰ BÓa Ì‰L∆≈ƒ¿«≈∆
ÁnL ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»∆¿«≈
ÔÙ‡a ‡e‰L B‡ ,BÁÓ ÏÚ«…∆¿…∆
‰‰ ,Èn‰ a ÏL∆»»««¿ƒƒ≈
ÌÈk ÌÈ‡ el‡ ˙Bi˙B‡ƒ≈≈»ƒ»ƒ

ÏÏkבכוח האותיות דקות כה ¿»
שאינן רק שלא עד – החכמה,

ניכרות אינן שגם אלא ,נרגשות
˙e‡ÈˆÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆≈∆¿ƒ

‰‚O‰Â ‰‰ ÏÎcאור ¿≈∆¬»»¿«»»
כה בגילוי אצלו מאיר ההשכלה

בלבד, מקיף בדרך אם כי השכל דבר את שתופס לומר יכול שאינו עד רב

תפיסה בבחינת שאינו הברק כדוגמת שכלו על מרחפת ההשכלה שנקודת היינו

ÔÂÈkוהתלבשות ,ÌBÓ ÏkÓe .ÏÏk ÌÈk ˙Bi˙B‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÏ ,»≈≈»ƒƒ»ƒ¿»ƒ»»≈»
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על יׁש לכן ּבלבד, ּגּלּוי ׁשהּוא ּכיון מקֹום, ּומּכל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכלל.
הּמבריק, ּברק ּבבחינת ּגם אֹותּיֹות ׁשל מציאּות ּפנים ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּכל
אּלא מחֹו, על ׁשּמרחף ּבהּבחינה יֹותר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּולמעלה

ּכלל. נּכרים אינם ְִִִֵֶָָָָׁשהאֹותּיֹות

‰p‰Âהּמּקיפים ּבּכחֹות ּגם הּנה הּגלּוים ּבּכחֹות ּכמֹו ¿ƒ≈ְְִִִִֵַַַַַַֹֹ
ׁשּבּׂשכל ּוכמֹו אֹותּיֹות. ּכן ּגם יׁשנם ותענּוג ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּדרצֹון
על הּנה הּׂשכל, ּופנימּיות הּׂשכל חיצֹונּיּות ּבין חּלּוק ְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַיׁש
הרצֹון חיצֹונּיּות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ּברצֹון, ּגם הּוא זה ִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּדר
ּכאׁשר ּדהיינּו הרצֹון, ּדבחיצֹונּיּות הרצֹון, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּופנימּיות
ׁשהּוא ,ּכ ּכל לֹו נֹוגע הענין אין אבל ּדבר איזה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָרֹוצה
ּׁשאין מה האֹותּיֹות, נרּגׁשים אזי ּבחיצֹונּיּותֹו, רק ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָרֹוצה
ּביֹותר, לֹו נֹוגע הענין ּכאׁשר ּדהינּו הרצֹון, ּבפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכן
נרּגׁשים, האֹותּיֹות אין אזי הּנפׁש, נרּגׁש זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּברצֹון

(הּנ הרצֹון הּוא ּׁשנרּגׁש ּוכמֹוּדמה האֹותּיֹות. ולא פׁש) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּיׁש היֹות ּדעם והינּו, אֹותּיֹות, יׁשנם ּבהּתענּוג ּגם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָכן
הּנפׁש מרּוצת הּוא ׁשהרצֹון ותענּוג, רצֹון ּבין ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָהפרׁש
העלם הּוא והּתענּוג למּטה, מלמעלה ּבּדר ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהמׁשכה
רק לא הּנה מקֹום, מּכל למעלה, מּלמּטה ּבּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹועלּיה
אֹותּיֹות, יׁשנם למּטה מלמעלה ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבהרצֹון
למעלה, מּלמּטה עלּיה הּוא ׁשענינֹו ּבהּתענּוג ּגם ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ּגּלּוי רק הּוא הרי סֹוף ּכל ׁשּסֹוף ּכיון מקֹום, ֲִִֵֵֶַָָָָמּכל
הּוא ּגּלּוי ׁשּכל לפי והינּו אֹותּיֹות, ּבֹו יׁש לכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמהעצם,

אֹותּיֹות. ידי ְִֵַעל

‰ÏÚÓÏeיׁשנם מּמׁש הּנפׁש ּבעצם ּגם הּנה יֹותר ¿«¿»ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּוכמאמר אֹותּיֹות,21אֹותּיֹות, מלאה הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶַַָָ

מציאּות ּבבחינת אינם הּנפׁש ׁשּבעצם ׁשהאֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
אֹותּיֹות, ׁשם יׁשנם מקֹום מּכל אבל ּכלל, ְְֲִִִֶָָָָָָאֹותּיֹות
מציאּות ּכ אחר נעׂשים הּנפׁש ׁשּבעצם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומהאֹותּיֹות
לֹומר ּובהכרח הּדּבּור. ּדאֹותּיֹות להּמציאּות עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַאֹותּיֹות,
ואי הּנפׁש. ׁשּבעצם מהאֹותּיֹות ׁשרׁשם הּדּבּור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאֹותּיֹות
התּגּלּות ידי על מתהּוים הּדּבּור ׁשאֹותּיֹות לֹומר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָאפׁשר

הּפה מֹוצאֹות ּבה' להיֹות22הּכחֹות צרי היה ּכן ּדאם , ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
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(21.110 ע' תרצ"ו סה"מ שם. שה"ש ד. מה, בחוקותי לקו"ת ראה

ס"ה.22)וש"נ. אגה"ק תניא ראה

    
„Ïa Èelb ‡e‰Lאותיות ידי על הוא לעצם) חוץ (היוצא גילוי כל ,והרי ∆ƒƒ¿«

˜a ˙ÈÁa Ìb ˙Bi˙B‡ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÌÈt Ïk ÏÚ LÈ ÔÎÏ»≈≈«»»ƒ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒ«»»
˜Èn‰במחו שמבריק ÁnLבעת ‰ÈÁa‰a ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe , ««¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ»∆¿«≈

ÏÏk ÌÈk ÌÈ‡ ˙Bi˙B‡‰L ‡l‡ ,BÁÓ ÏÚבכל כי ביאר כאן עד «…∆»∆»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»
הכוחות מדרגות דרגה בכל גילוי

אותיות. ישנן שבאדם הגלויים

גם אותיות ישנן כי יבאר עתה

והנעלמים המקיפים בכוחות

ותענוג. רצון - שבאדם

ÌÈeÏb‰ ˙BÁka BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿«…«¿ƒ
ÌÈÙÈwn‰ ˙BÁka Ìb ‰p‰ƒ≈««…««ƒƒ
Ìb ÌLÈ eÚ˙Â ÔBˆc¿»¿«¬∆¿»«
ÏÎOaL BÓÎe .˙Bi˙B‡ Ôk≈ƒ¿∆«≈∆

Á ÔÈa ˜elÁ LÈ˙eiBˆÈ ≈ƒ≈ƒƒ
,ÏÎO‰ ˙ÂiÓÈÙe ÏÎO‰«≈∆¿ƒƒ«≈∆
Ìb ‡e‰ ‰Ê c ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆∆«
ÔÈa ˜elÁ LiL ,ÔBˆa»»∆≈ƒ≈
ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»
,ÔBˆ‰ ˙ÂiÓÈÙe¿ƒƒ»»
,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁcƒ¿ƒƒ»»
‰ÊÈ‡ ‰ˆB L‡k eÈÈ‰c¿«¿«¬∆∆≈∆
ÚB ÔÈÚ‰ ÔÈ‡ Ï‡ c»»¬»≈»ƒ¿»≈«
‰ˆB ‡e‰L ,k Ïk BÏ»»∆∆
ÈÊ‡ ,B˙eiBˆÈÁa ˜«¿ƒƒ¬«

˙Bi˙B‡‰ ÌÈLbהיינו ƒ¿»ƒ»ƒ
האותיות מלבישות כיצד שנרגש

הרצון את דדקות) Ó‰(בדקות ,«
˙eiÓÈÙa Ôk ÔÈ‡∆≈≈ƒ¿ƒƒ
L‡k eÈ‰c ,ÔBˆ‰»»¿«¿«¬∆
,˙BÈa BÏ ÚB ÔÈÚ‰»ƒ¿»≈«¿≈
,LÙp‰ Lb ‰Ê ÔBˆaL∆¿»∆ƒ¿»«∆∆
˙Bi˙B‡‰ ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈»ƒ
Lb ‰Óc ,ÌÈLbƒ¿»ƒ¿«∆ƒ¿»
‡ÏÂ LÙp‰ ÔBˆ‰ ‡e‰»»«∆∆¿…
Ìb ÔÎ BÓÎe .˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈«
,˙Bi˙B‡ ÌLÈ eÚ‰a¿««¬∆¿»ƒ
LiL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆≈
,eÚ˙Â ÔBˆ ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈»¿«¬
˙ˆeÓ ‡e‰ ÔBˆ‰L∆»»¿«
ca ‰ÎLÓ‰Â LÙp‰«∆∆¿«¿»»¿∆∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
ÌÏÚ‰ ‡e‰ eÚ‰Â¿««¬∆¿≈
‰hÓlÓ ca ‰iÏÚÂ«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏבתענוג כן על אשר ¿«¿»
בכלל ניכרות אותיות ÏkÓאין ,ƒ»

˜ ‡Ï ‰p‰ ,ÌB˜Ó»ƒ≈…«

‡l‡ ,˙Bi˙B‡ ÌLÈ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Èelb ‡e‰L ÔBˆ‰aL∆¿»»∆ƒƒ¿«¿»¿«»∆¿»ƒ∆»
ÏkÓ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ ‡e‰ BÈÚL eÚ‰a Ìb«¿««¬∆ƒ¿»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»ƒ»

‡e‰ È‰ B Ïk BL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó(התענוג)Èelb ˜ »≈»∆»¬≈«ƒ
ÏÚ ‡e‰ Èelb ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â ,˙Bi˙B‡ Ba LÈ ÔÎÏ ,ÌˆÚ‰Ó≈»∆∆»≈≈ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«

.˙Bi˙B‡ È„È¿≈ƒ
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ט   

על יׁש לכן ּבלבד, ּגּלּוי ׁשהּוא ּכיון מקֹום, ּומּכל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכלל.
הּמבריק, ּברק ּבבחינת ּגם אֹותּיֹות ׁשל מציאּות ּפנים ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּכל
אּלא מחֹו, על ׁשּמרחף ּבהּבחינה יֹותר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּולמעלה

ּכלל. נּכרים אינם ְִִִֵֶָָָָׁשהאֹותּיֹות

‰p‰Âהּמּקיפים ּבּכחֹות ּגם הּנה הּגלּוים ּבּכחֹות ּכמֹו ¿ƒ≈ְְִִִִֵַַַַַַֹֹ
ׁשּבּׂשכל ּוכמֹו אֹותּיֹות. ּכן ּגם יׁשנם ותענּוג ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּדרצֹון
על הּנה הּׂשכל, ּופנימּיות הּׂשכל חיצֹונּיּות ּבין חּלּוק ְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַיׁש
הרצֹון חיצֹונּיּות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ּברצֹון, ּגם הּוא זה ִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּדר
ּכאׁשר ּדהיינּו הרצֹון, ּדבחיצֹונּיּות הרצֹון, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּופנימּיות
ׁשהּוא ,ּכ ּכל לֹו נֹוגע הענין אין אבל ּדבר איזה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָרֹוצה
ּׁשאין מה האֹותּיֹות, נרּגׁשים אזי ּבחיצֹונּיּותֹו, רק ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָרֹוצה
ּביֹותר, לֹו נֹוגע הענין ּכאׁשר ּדהינּו הרצֹון, ּבפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכן
נרּגׁשים, האֹותּיֹות אין אזי הּנפׁש, נרּגׁש זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּברצֹון

(הּנ הרצֹון הּוא ּׁשנרּגׁש ּוכמֹוּדמה האֹותּיֹות. ולא פׁש) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּיׁש היֹות ּדעם והינּו, אֹותּיֹות, יׁשנם ּבהּתענּוג ּגם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָכן
הּנפׁש מרּוצת הּוא ׁשהרצֹון ותענּוג, רצֹון ּבין ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָהפרׁש
העלם הּוא והּתענּוג למּטה, מלמעלה ּבּדר ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהמׁשכה
רק לא הּנה מקֹום, מּכל למעלה, מּלמּטה ּבּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹועלּיה
אֹותּיֹות, יׁשנם למּטה מלמעלה ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבהרצֹון
למעלה, מּלמּטה עלּיה הּוא ׁשענינֹו ּבהּתענּוג ּגם ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ּגּלּוי רק הּוא הרי סֹוף ּכל ׁשּסֹוף ּכיון מקֹום, ֲִִֵֵֶַָָָָמּכל
הּוא ּגּלּוי ׁשּכל לפי והינּו אֹותּיֹות, ּבֹו יׁש לכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמהעצם,

אֹותּיֹות. ידי ְִֵַעל

‰ÏÚÓÏeיׁשנם מּמׁש הּנפׁש ּבעצם ּגם הּנה יֹותר ¿«¿»ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּוכמאמר אֹותּיֹות,21אֹותּיֹות, מלאה הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶַַָָ

מציאּות ּבבחינת אינם הּנפׁש ׁשּבעצם ׁשהאֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
אֹותּיֹות, ׁשם יׁשנם מקֹום מּכל אבל ּכלל, ְְֲִִִֶָָָָָָאֹותּיֹות
מציאּות ּכ אחר נעׂשים הּנפׁש ׁשּבעצם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומהאֹותּיֹות
לֹומר ּובהכרח הּדּבּור. ּדאֹותּיֹות להּמציאּות עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַאֹותּיֹות,
ואי הּנפׁש. ׁשּבעצם מהאֹותּיֹות ׁשרׁשם הּדּבּור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאֹותּיֹות
התּגּלּות ידי על מתהּוים הּדּבּור ׁשאֹותּיֹות לֹומר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָאפׁשר

הּפה מֹוצאֹות ּבה' להיֹות22הּכחֹות צרי היה ּכן ּדאם , ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
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י    

ּבכדי הּפה ּבמֹוצאֹות לנענע אי ׁשּיכּון עד זמן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַׁשהּית
האֹותּיֹות את ׁשה'23לבּטא לֹומר אפׁשר אי וגם . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ּבבחינת האֹותּיֹות מתּגּלים ידם ׁשעל רק הם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמֹוצאֹות
הּכחֹות מהתּגּלּות הּוא האֹותּיֹות ׁשרׁש אבל ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹמציאּות,
לֹו יהיּו ּכח ׁשּכל להיֹות צרי היה ּכן ּדאם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעצמן,
לֹו יהיּו ּכח ׁשּכל והינּו הּגּלּוי, אל הּׁשּיכים ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹאֹותּיֹות
ּבזה יהיה ולא אחרים, אֹותּיֹות ולא ּדוקא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹאֹותּיֹות
ּכן, ׁשאינֹו רֹואים אנּו והרי להּׁשני, אחד אדם ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפרׁש
וכּמבאר אֹור, ּגּלּוי לכל אֹותּיֹות מיני ּכּמה יׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלא

ור"ן רא"ש ׁשהּתֹוספֹות מקֹומֹות ּכּלם24ּבכּמה אֹומרים ְְְְְִֶַַַָָֹֻ
ּדוקא, ׁשּלֹו ּבאֹותּיֹות אֹומרּה אחד ּכל אבל אחת, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָסברא
ּכיון הרי מהּׂשכל, הּוא האֹותּיֹות ׁשּׁשרש נאמר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹואם
ּומּזה ּבהאֹותּיֹות. חּלּוק יׁש מּדּוע אחת, היא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּסברא
אחד ּכל ולכן הּנפׁש, מעצם הּוא האֹותּיֹות ׁשּׁשרש ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹראיה
אפן ּכפי ׁשּזהּו אחרים, ּבאֹותּיֹות הּׂשכל את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹומר
ׁשהם ּכמֹו האֹותּיֹות אמנם, ׁשּלֹו. ׁשּבּנפׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהאֹותּיֹות
ּבבחינת אינם אֹותּיֹות, מלאה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבעצם
וה' הּמּדֹות התּגּלּות ידי ועל ּכלל, אֹותּיֹות ְְְְְְִִִִֵַַַָמציאּות
להּמציאּות עד אֹותּיֹות מציאּות נעׂשית הּפה ְְְְֲִִִֵֶַַַַמֹוצאֹות

הּדּבּור. ְִִַּדאֹותּיֹות

ּבחינֹותÓ‚c‰Â‡ה) ּכּמה ׁשּיׁשנם למעלה יּובן מּזה ¿«À¿»ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, אֹותּיֹות 25אֹותּיֹות. ְִִִֶַָ
למּטה הּדּבּור ׁשאֹותּיֹות ּוכׁשם נעׂשּו, ׁשמים הוי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבדבר
ּגם הּוא כן ּכמֹו הּזּולת, אל ונרּגׁשים נפרדים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהם
נעׂשּו, ׁשמים הוי' ּבדבר למעלה, הּדּבּור ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָּבאֹותּיֹות
נפרדים, אינם ׁשּבאמת ּדאף נפרדים, הם ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּנבראים
ּולמעלה נפרדים. הם הרי ּפנים ּכל על ּבהרּגׁשתם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָאבל
עלמין נתהּוּו ׁשּמהם הּמחׁשבה, אֹותּיֹות הם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיֹותר
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זמן הפסק כל ואין כך הדבר אין ולמעשה שונה. בצורה אות בכל השפתיים

אותיות ביטוי שינוי לפי הוא השפתיים תנועת שינוי שכן האותיות. בהגיית

אם הנפש. שבעצם מהאותיות שורשן כי הנפש, מעצם ישירות הנמשך הדבור

- רבינו ובלשון אותיות. ישנן הנפש שבעצם מכאן מוכח ‰È‰כן Ôk Ì‡c¿ƒ≈»»
ÔÓ ˙i‰L ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿¿ƒ«¿«
ÚÚÏ È‡ ÔeÎiL „Ú«∆¿«≈≈¿«¿≈«
È„Îa ‰t‰ ˙B‡ˆBÓa¿¿«∆ƒ¿≈

˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ‡Ï23. ¿«≈∆»ƒ
‰L ÓBÏ LÙ‡ È‡ Ì‚Â¿«ƒ∆¿»«∆
ÏÚL ˜ Ì‰ ˙B‡ˆB‰«»≈«∆«
˙Bi˙B‡‰ ÌÈlb˙Ó Ì„È»»ƒ¿«ƒ»ƒ
Ï‡ ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ¬»
‡e‰ ˙Bi˙B‡‰ LL…∆»ƒ
,ÔÓˆÚ ˙BÁk‰ ˙elb˙‰Ó≈ƒ¿««…«¿»
˙BÈ‰Ï Èˆ ‰È‰ Ôk Ì‡c¿ƒ≈»»»ƒƒ¿
˙Bi˙B‡ BÏ eÈ‰È Ák ÏkL∆»…«ƒ¿ƒ
eÈ‰Â ,Èelb‰ Ï‡ ÌÈÎi‰««»ƒ∆«ƒ¿«¿

Ák ÏkLהשכל אור כגון ∆»…«
el‡ ˙Bi˙B‡ BÏ eÈ‰Èƒ¿ƒ≈
˙Bi˙B‡ ‡ÏÂ ‡˜Âc«¿»¿…ƒ
‰a ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿…ƒ¿∆»∆
„Á‡ Ì„‡ ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈»»∆»
ÌÈ‡B e‡ È‰Â ,È‰Ï¿«≈ƒ«¬≈»ƒ
‰k LÈ ‡l‡ ,Ôk BÈ‡L∆≈≈∆»≈«»
Èelb ÏÎÏ ˙Bi˙B‡ ÈÈÓƒ≈ƒ¿»ƒ
‰Îa ‡ÎÂ ,B‡¿«¿…»¿«»
˙BÙÒBz‰L ˙BÓB˜Ó¿∆«¿

ÔÂ ‡24ÌÈÓB‡ …¿«¿ƒ
Ï‡ ,˙Á‡ ‡Ò ÌlkÀ»¿»»««¬»
˙Bi˙B‡a ÓB‡ „Á‡ Ïk»∆»¿»»ƒ
Ó‡ Ì‡Â ,‡˜Âc BlL∆«¿»¿ƒ…«
‡e‰ ˙Bi˙B‡‰ L∆…∆»ƒ
ÔÂÈk È‰ ,ÏÎ‰Ó≈«≈∆¬≈≈»

˙Á‡ ‡È‰ ‡‰Lומספר ∆«¿»»ƒ««
בדיבור מבטאים ישראל חכמי

זהה elÁ˜סברה LÈ ÚecÓ ,««≈ƒ
˙Bi˙B‡‰aמהם אחד שכל ¿»ƒ

בסגנון הסברה אותה את מבטא

מחבירו ‰LÙp,שונה ÌˆÚÓ ‡e‰ ˙Bi˙B‡‰ L ‰È‡ ‰fÓe .ƒ∆¿»»∆…∆»ƒ≈∆∆«∆∆
ÈÙk e‰fL ,ÌÈÁ‡ ˙Bi˙B‡a ÏÎ‰ ˙‡ ÓB‡ „Á‡ Ïk ÔÎÏÂ¿»≈»∆»≈∆«≈∆¿ƒ¬≈ƒ∆∆¿ƒ

BlL LÙpaL ˙Bi˙B‡‰ ÔÙ‡שאין גמור חידוש הינו אדם שכל ומכיון …∆»ƒ∆«∆∆∆
מתנוענעות ממילא בדרך מסוימת, סברא לומר ברצונו כאשר הרי לו, דומה

שלו הנפש מבנה של המיוחד האופן כפי הדבר את לומר ‡ÌÓ,שפתיו .»¿»
,˙Bi˙B‡ ‰‡ÏÓ LÙp‰L ,LÙp‰ ÌˆÚa Ì‰L BÓk ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿∆≈¿∆∆«∆∆∆«∆∆¿≈»ƒ
˙Bc‰ ˙elb˙‰ È„È ÏÚÂ ,ÏÏk ˙Bi˙B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ÌÈ‡≈»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»¿«¿≈ƒ¿««ƒ
˙e‡Èˆ‰Ï „Ú ˙Bi˙B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÚ ‰t‰ ˙B‡ˆBÓ ‰Â¿¿«∆«¬≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ

eac‰ ˙Bi˙B‡c,כן אם ¿ƒ«ƒ
דרגות חילוקי נתבארו זה בסעיף

ג' ישנם כללי באופן האותיות,

הכוחות אותיות א. דרגות,

את ישנן גופא שבהן הגלויים:

לזולת, הנרגשות הדיבור אותיות

דקות שהן המחשבה אותיות

לזולת, נרגשות ואינן יותר

אך שניכרות שבשכל אותיות

החכמה ואותיות נרגשות, אינן

אותיות ב. כלל. ניכרות אינן שגם

אותיות המקיפים: שבכוחות

פנימיות ואותיות הרצון חיצוניות

בתענוג. גם הוא כן וכמו הרצון,

אף הנפש: שבעצם האותיות ג'.

אותיות מציאות בבחינת שאינן

מלאה הנפש זאת בכל כלל

של היחודי האופן כפי אותיות

יבאר עתה ואדם. אדם כל נפש

למעלה. האותיות ענין

ÔeÈ ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â ‰¿«À¿»ƒ∆»
‰k ÌLiL ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆¿»«»
˙Bi˙B‡ .˙Bi˙B‡ ˙BÈÁa¿ƒƒƒ
e˙kL BÓk ,eac‰25 «ƒ¿∆»

eÚ ÌÈÓL ÈÂ‰ „aƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
נברא אלו ואותיות שמדיבור

השמים ÌLÎeרקיע ,¿≈
‰ÓÏ eac‰ ˙Bi˙B‡L∆ƒ«ƒ¿«»
Ï‡ ÌÈLbÂ ÌÈ„Ù Ì‰≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ,˙Ïef‰««¿≈«
,‰ÏÚÓÏ eac‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ«ƒ¿«¿»
,eÚ ÌÈÓL ÈÂ‰ „aƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
,ÌÈ„Ù Ì‰ ÌÈ‡p‰L∆«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ ˙Ó‡aL ‡c¿«∆∆¡∆≈»
.ÌÈ„Ù Ì‰ È‰ ÌÈt Ïk ÏÚ Ì˙Lb‰a Ï‡ ,ÌÈ„Ùƒ¿»ƒ¬»¿«¿»»»«»»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ

‰ ˙Bi˙B‡ Ì‰ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏeÔÈÓÏÚ ee‰˙ Ì‰L ,‰LÁ ¿«¿»≈≈ƒ««¬»»∆≈∆ƒ¿«»¿ƒ
ÔÈÈÏb˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Òוכמו מתגלים. שאינם סתומים [=עולמות ¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿»

מאותיות שנתהוו עולמות התהוות כך מהזולת, סמויה האדם שמחשבת
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אתּגליין ּדלא הם26סתימין אּלא נפרדים, ׁשאינם , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ספירת הּוא ּבּספירֹות וענינם ּכּידּוע. ּבמקֹורם ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֻמבלעים
ׁשּמּצד והּנבראים ּדהאֹותּיֹות הּבינה, ּוספירת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָהּמלכּות
והּנבראים והאֹותּיֹות נפרדים, הם הּמלכּות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָספירת
אתּגליין ּדלא סתימין עלמין הם הּבינה ספירת ,27ׁשּמּצד ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּומּכל הּבינה. ספירת עד הם סתימין ׁשעלמין ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכּידּוע
ּדכלים, מציאּות הינּו אֹותּיֹות, מציאּות הם ּגם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָמקֹום

ּדחּיֹוהי ׁשהענין הּוא28וגרמֹוהיוכּידּוע וכלים, אֹורֹות , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
הּוא ׁשּבבינה אּלא הּבינה, ספירת עד הּמלכּות ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָמּספירת
יֹותר ּולמעלה נפרדים. ׁשאינם הּמחׁשבה אֹותּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענין
החכמה, ּבספירת ׁשהם ּכפי האֹותּיֹות ענין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּוא
נּכרים אינם ׁשהאֹותּיֹות האצילּות, עֹולם הינּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּובעֹולמֹות
ׁשהם ּגרמֹוהי ּגם הּנה החכמה ׁשּבבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכלל,

האֹור ּבמדרגת הם .29הּכלים ְְִֵֵֵַַַָ

‰p‰Âרק לא אֹותּיֹות יׁשנם למּטה האדם ׁשּבנפׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדרצֹון מּקיפים ּבהּכחֹות ּגם אּלא הּגלּויים ְְְִִִֶַַַַַָָֹֹּבּכחֹות
יׁשנם הּכתר ּבבחינת ׁשּגם למעלה, יּובן כן ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָותענּוג,
ּדהּנה, החקיקה. אֹותּיֹות ּבבחינת ׁשהם אּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות,
הּוא החקיקה לאֹותּיֹות הּכתב אֹותּיֹות ּבין ,30ההפרׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

הם החקיקה ואֹותּיֹות נֹוסף, ּדבר הם הּכתב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאֹותּיֹות
מיּניּה הם ׁשהאֹותּיֹות ּבֹו, ׁשחקּוקים הּדבר עם אחד ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצם
להּכלים ּדאצילּות הּכלים ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַּוביּה.
נֹוסף, ּדבר מציאּות הם ׁשּבאצילּות ּדהּכלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּכתר,
והּנה, אחד. עצם ׁשהם ּוביּה, מיניּה הם ׁשּבּכתר ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָוהּכלים

מדרגֹות ב' ּכן ּגם יׁש ּגּופא החקיקה חקיקה31ּבאֹותּיֹות , ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ
יׁש סתם החקיקה ּדאֹותּיֹות לעבר, מעבר וחקיקה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָסתם
זאת, ועֹוד ּדבר, ּבאיזה אחיזה להם ויׁש קּבּול, ּבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלהם
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יי   

אתּגליין ּדלא הם26סתימין אּלא נפרדים, ׁשאינם , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ספירת הּוא ּבּספירֹות וענינם ּכּידּוע. ּבמקֹורם ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֻמבלעים
ׁשּמּצד והּנבראים ּדהאֹותּיֹות הּבינה, ּוספירת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָהּמלכּות
והּנבראים והאֹותּיֹות נפרדים, הם הּמלכּות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָספירת
אתּגליין ּדלא סתימין עלמין הם הּבינה ספירת ,27ׁשּמּצד ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּומּכל הּבינה. ספירת עד הם סתימין ׁשעלמין ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכּידּוע
ּדכלים, מציאּות הינּו אֹותּיֹות, מציאּות הם ּגם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָמקֹום

ּדחּיֹוהי ׁשהענין הּוא28וגרמֹוהיוכּידּוע וכלים, אֹורֹות , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
הּוא ׁשּבבינה אּלא הּבינה, ספירת עד הּמלכּות ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָמּספירת
יֹותר ּולמעלה נפרדים. ׁשאינם הּמחׁשבה אֹותּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענין
החכמה, ּבספירת ׁשהם ּכפי האֹותּיֹות ענין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּוא
נּכרים אינם ׁשהאֹותּיֹות האצילּות, עֹולם הינּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּובעֹולמֹות
ׁשהם ּגרמֹוהי ּגם הּנה החכמה ׁשּבבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכלל,

האֹור ּבמדרגת הם .29הּכלים ְְִֵֵֵַַַָ

‰p‰Âרק לא אֹותּיֹות יׁשנם למּטה האדם ׁשּבנפׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדרצֹון מּקיפים ּבהּכחֹות ּגם אּלא הּגלּויים ְְְִִִֶַַַַַָָֹֹּבּכחֹות
יׁשנם הּכתר ּבבחינת ׁשּגם למעלה, יּובן כן ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָותענּוג,
ּדהּנה, החקיקה. אֹותּיֹות ּבבחינת ׁשהם אּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות,
הּוא החקיקה לאֹותּיֹות הּכתב אֹותּיֹות ּבין ,30ההפרׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

הם החקיקה ואֹותּיֹות נֹוסף, ּדבר הם הּכתב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאֹותּיֹות
מיּניּה הם ׁשהאֹותּיֹות ּבֹו, ׁשחקּוקים הּדבר עם אחד ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצם
להּכלים ּדאצילּות הּכלים ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַּוביּה.
נֹוסף, ּדבר מציאּות הם ׁשּבאצילּות ּדהּכלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּכתר,
והּנה, אחד. עצם ׁשהם ּוביּה, מיניּה הם ׁשּבּכתר ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָוהּכלים

מדרגֹות ב' ּכן ּגם יׁש ּגּופא החקיקה חקיקה31ּבאֹותּיֹות , ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ
יׁש סתם החקיקה ּדאֹותּיֹות לעבר, מעבר וחקיקה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָסתם
זאת, ועֹוד ּדבר, ּבאיזה אחיזה להם ויׁש קּבּול, ּבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלהם
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יב    

אין החקיקה ׁשּבמקֹום טֹובה, האבן על מחׁשיכים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהם
ּׁשאין מה חלקיו, ּבׁשאר ּכמֹו ּכ ּכל מאיר טֹובה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאבן
קּבּול ּבית להאֹותּיֹות אין לעבר מעבר ּבחקיקה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכן
טֹובה. האבן על ּכלל מחׁשיכים אינם וגם ּכלל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואחיזה
הּכתר חיצֹונּיּות ּבין ּגּופא ּבּכתר ההפרׁש הּוא כן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּוכמֹו
ּכמֹו הם הּכלים הּכתר ּדבחיצֹונּיּות הּכתר, ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַלפנימּיּות

אחיזה איזה להם ׁשּיׁש סתם קצת,חקיקה מעלימים והם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשּום להם אין הּכתר ׁשּבפנימּיּות הּכלים ּכן ּׁשאין ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמה
לעבר. מעבר חקיקה ּכמֹו ּכלל, מעלימים ואינם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאחיזה

‰p‰Âאמנם הּצמצּום, ׁשאחרי ּבהּמדריגֹות הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבחינֹות, ּכּמה יׁשנם הּצמצּום קדם ּגם הּנה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבאמת
ּבכח, הׁשערה ּוכמֹו האֹותּיֹות. ענין יׁשנֹו ּבהם ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹוגם
ּבפעל להיֹות ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ,32ׁשּׁשער ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכל ּברצֹונֹו ׁשעלה הרצֹון, עלּית ענין הּוא יֹותר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּולמעלה
ׁשּקדם האֹור הּוא יֹותר ּולמעלה להיֹות, ּׁשעתיד ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹמה
זֹו ּבבחינה (ׁשּגם ּכללית ההמׁשכה והּוא הרצֹון, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעלֹות
ּבחינת הּוא יֹותר ּולמעלה ההׁשּתלׁשלּות), ּכללּות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָּכלּול
מּספר העּתקה ּכמֹו ׁשענינֹו הּצמצּום, ׁשּקדם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעּתיק
זה הרי מקֹום מּכל הּדבר, אֹותֹו ׁשהּוא ּדאף ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָלספר,
ּכ אחר ׁשּיהיה ואפׁשרּות סּבה וזה העּתקה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבבחינת
ּכלּול זֹו ּבבחינה ּגם הרי ּכן (ואם לעֹולמֹות למקֹור ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָמקֹור
התּכּללּות ענין הּוא יֹותר ּולמעלה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָההׁשּתלׁשלּות),
ּכמֹו הּוא יֹותר ּולמעלה ּבעצמּותֹו. ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִֵַַַַָָּכללּות
ּדר על ּוכמֹו ההׁשּתלׁשלּות. ּכל את ּכֹולל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהעצמּות
ּכמֹו הּכחֹות ׁשּיׁשנם למּטה, ּבאדם הּנפׁש ּבכחֹות ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמׁשל
ּכֹולל ׁשהּנפׁש ּכמֹו ויׁשנֹו הּנפׁש, ּבעצם ּכלּולים ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשהם
ּכל ׁשּיׁשנֹו למעלה, ּגם הּוא כן ּוכמֹו הּכחֹות, את ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו
ּכמֹו ויׁשנֹו ּבעצמּותֹו, ּכלּול ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְְִֶֶַַַָההׁשּתלׁשלּות
הם אּלּו ּבחינֹות וכל ההׁשּתלׁשלּות. את ּכֹולל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהעצם
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‰ÏÚÓÏe ,(˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«¿»
˙eÏk˙‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BÈ≈ƒ¿«ƒ¿«¿
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ¿«¿¿

B˙eÓˆÚaבחינה כביכול, ¿«¿
שבעצמות ÏÚÓÏe‰תחתונה .¿«¿»

˙eÓˆÚ‰L BÓk ‡e‰ ˙BÈ≈¿∆»«¿
Ïk ˙‡ ÏÏBk≈∆»

˙eÏLÏzL‰‰,כביכול «ƒ¿«¿¿
שב'עצמות' עליונה .בחינה
ÏLÓ  ÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»
Ì„‡a LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆»»»
˙BÁk‰ ÌLiL ,‰ÓÏ¿«»∆∆¿»«…
ÌˆÚa ÌÈÏeÏk Ì‰L BÓk¿∆≈¿ƒ¿∆∆
BÓÎe ,˙BÁk‰ ˙‡ BÓˆÚa ÏÏBk LÙp‰L BÓk BLÈÂ ,LÙp‰«∆∆¿∆¿¿∆«∆∆≈¿«¿∆«…¿
‡e‰L BÓk ˙eÏLÏzL‰‰ Ïk BLiL ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿«¿»∆∆¿»«ƒ¿«¿¿¿∆
˙eÏLÏzL‰‰ ˙‡ ÏÏBk ÌˆÚ‰L BÓk BLÈÂ ,B˙eÓˆÚa ÏeÏk»¿«¿¿∆¿¿∆»∆∆≈∆«ƒ¿«¿¿
שכולל העצם, לדרגת ועד האמורות הדרגות שלכל הרי ומבאר, שהולך וכפי
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האֹותּיֹות הּצמצּום. קדם ׁשהם ּכמֹו האֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבחינת
ּדר על הם הרצֹון ועלּית ּבכח הׁשערה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבבחינת
ׁשהאֹור מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבאר הּדּבּור, ְְְְִִֶַַַָָָֹאֹותּיֹות
אל ׁשּׁשּי אֹור הּוא הרצֹון ועלּית ההׁשערה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבבחינת
ּבֹו הרי מקֹום, מּכל הּצמצּום, קדם ׁשהּוא ּדאף ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּזּולת,

יׁשנ אּלאּבעצמֹו הּזּולת אל ׁשּי ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹותּיֹות ּבחינת ּכמֹו הּוא ולכן עדין, לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשהּוא

ׁשּקדם33הּדּבּור ּכללית ּבההמׁשכה ׁשהם ּכמֹו והאֹותּיֹות . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדהאֹור הּמחׁשבה, אֹותּיֹות ּבחינת הם הרצֹון ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָעלּית
ּכמֹו והאֹותּיֹות ׁשּלעצמֹו. האֹור הּוא הרצֹון עלּית ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּקדם

עּתיק ּבבחינת כמֹו34ׁשהם ההׁשּתלׁשלּות ּבחינת עד , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַ
ּכֹולל ׁשהעצם ּכמֹו יֹותר ּולמעלה ּבעצמּותֹו, ּכלּול ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשהּוא
עצמּה ׁשהּנפׁש מה למּטה, ּדגמא ּדר על הּוא ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹותם,
ימיו לֹו מאריכין ּבאחד הּמארי ּכל וזהּו אֹותּיֹות. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָמלאה
ּבחינת ּבכל ההתּבֹוננּות אריכּות ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּוׁשנֹותיו,
אֹותם, ּכֹולל ׁשהעצם ּכמֹו האֹותּיֹות ּבחינת עד ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאֹותּיֹות
ּומּצד ּבּה, מתּבֹונן ׁשהּוא ההיא מּבחינה לֹו נמׁש ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָאזי

ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו מאריכין ְֲִִֶַָָָזה

ּכחֹוe‰ÊÂו) ּבכל רּבה ׁשמיּה יהא אמן העֹונה ּכל ¿∆ְְְֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּכמֹו הּוא ּכחֹו ּבכל ּדפרּוׁש ּדינֹו, ּגזר לֹו ְְְְְִִֵַָֹקֹורעין
ּבעבֹודתֹו ׁשּפֹועל והינּו אד', ּכח נא יגּדל ועּתה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכתּוב
ולא הּמלכּות, ּבחינת ׁשהּוא אד', ּבׁשם והגּדלה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּתֹוספת
מלכּות ּבבחינת ּגם אּלא ּדאצילּות, מלכּות ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָרק
הּמבאר ּובהקּדם מעלה. למעלה ׁשהּוא ּכמֹו סֹוף ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹּדאין

נתּתי ואני הּמתחיל ּדּבּור אֹור לתֹורה ּבענין35ּבהֹוספֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָ
ּבחינת ׁשהּוא קדמֹון, ּדאדם מלכּות ּבחינת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָהמׁשכת
על ּוכמֹו כּו', וחסדן חכם ּבׁשם נקרא להיֹות ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָהתּגּלּות
אֹותֹו ׁשּמׁשּבחים זה ידי ׁשעל למּטה, ּבאדם מׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
נמׁש להיֹות מתעֹורר הּוא הרי וחסדן חכם ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָׁשהּוא
יׁשנֹו ׁשּלמּטה אּלא הּגּלּוי. אל מההעלם וחסד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחכמה
הּׁשבחים ּופעּלת לכן, קדם ּגם והחסד החכמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמציאּות
הּנה למעלה אבל לגּלּוי, מהעלם ההמׁשכה רק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיא
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ואילך.35)הגנוזות. א קב,

    
דמקור מקור להיות דדקות בדקות שייכות איזה יש לכולן ההשתלשלות, את

BÈÁa˙לעולמות ÏÎÂÌ„˜ Ì‰L BÓk ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa Ì‰ el‡ ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ«»ƒ¿∆≈…∆
Ì‰ ÔBˆ‰ ˙iÏÚÂ ÁÎa ‰ÚL‰ ˙ÈÁaL ˙Bi˙B‡‰ .ÌeˆÓv‰«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ««¿»»¿…««¬ƒ«»»≈

BÓB˜Ó˙בדקות ‰nÎa ‡nÎÂ ,eac‰ ˙Bi˙B‡ Cc ÏÚ«∆∆ƒ«ƒ¿«¿…»¿«»¿
˙ÈÁaL B‡‰L∆»∆ƒ¿ƒ«

‰ÚL‰‰בכח˙iÏÚÂ ««¿»»«¬ƒ«
CiML B‡ ‡e‰ ÔBˆ‰»»∆«»
‡e‰L Û‡c ,˙Ïef‰ Ï‡∆««¿«∆
ÏkÓ ,ÌeˆÓv‰ Ì„…̃∆«ƒ¿ƒ»
BÓˆÚa Ba È‰ ,ÌB˜Ó»¬≈¿«¿
‡e‰L BÓk B‡‰ BLÈ∆¿»¿∆
‡l‡ ˙Ïef‰ Ï‡ CiL«»∆««∆»
ÔÎÏÂ ,ÔÈ„Ú BÓˆÚÏ ‡e‰L∆¿«¿¬«ƒ¿»≈
˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa BÓk ‡e‰¿¿ƒ«ƒ

eac‰33BÓk ˙Bi˙B‡‰Â . «ƒ¿»ƒ¿
˙ÈÏÏk ‰ÎLÓ‰‰a Ì‰L∆≈¿««¿»»¿»ƒ
Ì‰ ÔBˆ‰ ˙iÏÚ Ì„L∆…∆¬ƒ«»»≈

‡Bi˙B˙בדקות ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ
Ì„L B‡‰c ,‰LÁn‰««¬»»¿»∆…∆
B‡‰ ‡e‰ ÔBˆ‰ ˙iÏÚ¬ƒ«»»»
BÓk ˙Bi˙B‡‰Â .BÓˆÚlL∆¿«¿¿»ƒ¿

˜ÈzÚ ˙ÈÁa Ì‰L34, ∆≈ƒ¿ƒ««ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈÁa „Ú«¿ƒ««ƒ¿«¿¿
ÏeÏk ‡e‰M BÓÎ¿∆»
˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»≈
ÏÏBk ÌˆÚ‰L BÓk¿∆»∆∆≈
Cc ÏÚ ‡e‰ ,Ì˙B‡»«∆∆
‰Ó ,‰hÓÏ ‡Ó‚cÀ¿»¿«»«
‰‡ÏÓ dÓˆÚ LÙp‰L∆«∆∆«¿»¿≈»

˙Bi˙B‡זו בדרגה שכאמור, ƒ
כלל, אותיות מציאות בחינת אין

מגיעה הנפש מעצם מקום ומכל

להמציאות עד האותיות מציאות

הדיבור אותיות Ïkשל e‰ÊÂ .¿∆»
ÔÈÎÈ‡Ó „Á‡a CÈ‡n‰««¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ
ÏÚL ,ÂÈ˙BLe ÂÈÓÈ BÏ»»¿»∆«
˙eBa˙‰‰ ˙eÎÈ‡ È„È¿≈¬ƒ«ƒ¿¿
„Ú ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa ÏÎa¿»¿ƒ«»ƒ«
BÓk ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿
ÈÊ‡ ,Ì˙B‡ ÏÏBk ÌˆÚ‰L∆»∆∆≈»¬«
‡È‰‰ ‰ÈÁaÓ BÏ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ
„vÓe ,da ÔBa˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿≈»ƒ«
ÂÈÓÈ BÏ ÔÈÎÈ‡Ó ‰Ê∆«¬ƒƒ»»

ÂÈ˙BLeבאותיות גם כן אם ¿»
כן גם ישנם הצמצום שקודם

של דקותן באופן דרגות חילוקי

שמאריך ידי על היינו אלו, בדרגות באותיות מתבונן שאדם ידי ועל האותיות.

אלו. מדרגות ואחת אחת בכל המאירה ה' אחדות בחינת לו נמשך עתהבאחד,

ההשתלשלות. בכל השפעה נמשך אד' שם בהגדלת עבודתו ידי על כי יבאר

BÏ ÔÈÚB˜ BÁk ÏÎa ‰a dÈÓL ‡‰È ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk e‰ÊÂ Â¿∆»»∆»≈¿≈¿≈«»¿»…¿ƒ
ÏÎa LeÙc ,BÈc Êb¿«ƒ¿≈¿»
e˙kL BÓk ‡e‰ BÁk…¿∆»
,'„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ¿«»ƒ¿«»…«

„BÚa ÏÚBL eÈ‰ÂB˙ ¿«¿∆≈«¬»
ÌLa ‰Ïc‚‰Â ˙ÙÒBz∆∆¿«¿»»¿≈
˙ÈÁa ‡e‰L ,'„‡∆¿ƒ«
˜ ‡ÏÂ ,˙eÎÏn‰««¿¿…«
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿
Ìb ‡l‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆»«
ÛBÒ ÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿»
‡n‰ Ìc˜‰e .‰ÏÚÓ«¿»¿∆¿≈«¿…»
B‡ ‰B˙Ï ˙BÙÒB‰a¿»¿»
È‡Â ÏÈÁ˙n‰ eacƒ««¿ƒ«¬ƒ

Èz˙35˙ÎLÓ‰ ÔÈÚa »«ƒ¿ƒ¿««¿»«
Ì„‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿»»

ÔBÓ„˜קדמות בחינת שזהו «¿
הקדמון קדמון', 'אדם המאציל.

הדרגה היא הקדומים, לכל

ההשתלשלות שבסדר הראשונה

ספירות עשר בה יש אשר

'מלכות ובחינת 'פרצוף'. בבחינת

שמו בחינת קדמון, דאדם

ההתגלות בחינת שהיא יתברך,

לגבי ב'שם' כבר להיקרא

ÈÁa˙הנאצלים ‡e‰L ,∆¿ƒ«
‡˜ ˙BÈ‰Ï ˙elb˙‰ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
,'eÎ Ô„ÒÁÂ ÌÎÁ ÌLa¿≈»»¿«¿»
ÏLÓ Cc ÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»
È„È ÏÚL ,‰hÓÏ Ì„‡a»»»¿«»∆«¿≈
B˙B‡ ÌÈÁaLnL ‰Ê∆∆¿«¿ƒ
È‰ Ô„ÒÁÂ ÌÎÁ ‡e‰L∆»»¿«¿»¬≈
˙BÈ‰Ï BÚ˙Ó ‡e‰ƒ¿≈ƒ¿
„ÒÁÂ ‰ÓÎÁ‰ CLÓƒ¿»«»¿»»∆∆
.Èelb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈∆«ƒ

‰hÓlL ‡l‡האדם אצל ∆»∆¿«»
‰ÓÎÁ‰ ˙e‡ÈˆÓ BLÈ∆¿¿ƒ«»¿»
,ÔÎÏ Ì„˜ Ìb „ÒÁ‰Â¿«∆∆«…∆»≈
˜ ‡È‰ ÌÈÁM‰ ˙lÚÙe¿À««¿»ƒƒ«
Èel‚Ï ÌÏÚ‰Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈∆¿≈¿ƒ
מגלה חברו את שמשבח ידי על

בהעלם בו טמון שהיה מה ,את
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יג   

האֹותּיֹות הּצמצּום. קדם ׁשהם ּכמֹו האֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבחינת
ּדר על הם הרצֹון ועלּית ּבכח הׁשערה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבבחינת
ׁשהאֹור מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבאר הּדּבּור, ְְְְִִֶַַַָָָֹאֹותּיֹות
אל ׁשּׁשּי אֹור הּוא הרצֹון ועלּית ההׁשערה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבבחינת
ּבֹו הרי מקֹום, מּכל הּצמצּום, קדם ׁשהּוא ּדאף ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּזּולת,

יׁשנ אּלאּבעצמֹו הּזּולת אל ׁשּי ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹותּיֹות ּבחינת ּכמֹו הּוא ולכן עדין, לעצמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשהּוא

ׁשּקדם33הּדּבּור ּכללית ּבההמׁשכה ׁשהם ּכמֹו והאֹותּיֹות . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדהאֹור הּמחׁשבה, אֹותּיֹות ּבחינת הם הרצֹון ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָעלּית
ּכמֹו והאֹותּיֹות ׁשּלעצמֹו. האֹור הּוא הרצֹון עלּית ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּקדם

עּתיק ּבבחינת כמֹו34ׁשהם ההׁשּתלׁשלּות ּבחינת עד , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַ
ּכֹולל ׁשהעצם ּכמֹו יֹותר ּולמעלה ּבעצמּותֹו, ּכלּול ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשהּוא
עצמּה ׁשהּנפׁש מה למּטה, ּדגמא ּדר על הּוא ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹותם,
ימיו לֹו מאריכין ּבאחד הּמארי ּכל וזהּו אֹותּיֹות. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָמלאה
ּבחינת ּבכל ההתּבֹוננּות אריכּות ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּוׁשנֹותיו,
אֹותם, ּכֹולל ׁשהעצם ּכמֹו האֹותּיֹות ּבחינת עד ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאֹותּיֹות
ּומּצד ּבּה, מתּבֹונן ׁשהּוא ההיא מּבחינה לֹו נמׁש ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָאזי

ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו מאריכין ְֲִִֶַָָָזה

ּכחֹוe‰ÊÂו) ּבכל רּבה ׁשמיּה יהא אמן העֹונה ּכל ¿∆ְְְֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּכמֹו הּוא ּכחֹו ּבכל ּדפרּוׁש ּדינֹו, ּגזר לֹו ְְְְְִִֵַָֹקֹורעין
ּבעבֹודתֹו ׁשּפֹועל והינּו אד', ּכח נא יגּדל ועּתה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכתּוב
ולא הּמלכּות, ּבחינת ׁשהּוא אד', ּבׁשם והגּדלה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּתֹוספת
מלכּות ּבבחינת ּגם אּלא ּדאצילּות, מלכּות ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָרק
הּמבאר ּובהקּדם מעלה. למעלה ׁשהּוא ּכמֹו סֹוף ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹּדאין

נתּתי ואני הּמתחיל ּדּבּור אֹור לתֹורה ּבענין35ּבהֹוספֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָ
ּבחינת ׁשהּוא קדמֹון, ּדאדם מלכּות ּבחינת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָהמׁשכת
על ּוכמֹו כּו', וחסדן חכם ּבׁשם נקרא להיֹות ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָהתּגּלּות
אֹותֹו ׁשּמׁשּבחים זה ידי ׁשעל למּטה, ּבאדם מׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
נמׁש להיֹות מתעֹורר הּוא הרי וחסדן חכם ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָׁשהּוא
יׁשנֹו ׁשּלמּטה אּלא הּגּלּוי. אל מההעלם וחסד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחכמה
הּׁשבחים ּופעּלת לכן, קדם ּגם והחסד החכמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמציאּות
הּנה למעלה אבל לגּלּוי, מהעלם ההמׁשכה רק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיא
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א.33) נג, לויקרא הוספות לקו"ת ע"ס34)ראה והו"ע אמר: אולי

ואילך.35)הגנוזות. א קב,

    
דמקור מקור להיות דדקות בדקות שייכות איזה יש לכולן ההשתלשלות, את
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יד    

החכמה ענין יׁשנֹו לא וכלמּקדם ּכלל, ּבמציאּות והחסד ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּגם יּובן כן ּוכמֹו הּׁשבחים. ידי על רק נעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָמציאּותם
מּזה, ויתירה סֹוף, ּדאין מלכּות מּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבהמׁשכה
ּדאין מלכּות מּבחינת ּבהמׁשכה ּבעּקר הּוא זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשענין
ׁשהם אּלא ּפרטים, יׁשנם קדמֹון ּדאדם ּבמלכּות ּכי, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָסֹוף,
הם הּפרטים ּכל ׁשּלכן קדמֹון, ּדאדם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבהּפׁשיטּות
הּפרטים, התאחדּות ׁשהּוא אחד ענין ּדזהּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָּבהתאחדּות,
יחיד ּדבחינת יחיד, ּבחינת הּוא הּצמצּום קדם ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹאמנם

מאחד למעלה למעלה36הּוא הּוא יחיד ׁשענין והינּו , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבאפן היא הּפרטים התחּלקּות ּכאׁשר ּגם הּפרטים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמענין
למעלה הּוא יחיד ּבחינת ּכי ,ּכ אחר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָׁשּמתאחדים
ׁשהּוא אחד ּבחינת יׁש ּולמעלה הּפרטים. מענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלגמרי
האחדּות. אמּתית ׁשהּוא יחיד, מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָלמעלה
אין הּׁשבחים אמירת קדם הּנה זֹו ׁשּבבחינה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּובן
ידי על נעׂשית מציאּותם וכל ּכלל, ספירֹות ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמציאּות
ּבכל רּבה ׁשמיּה יהא אמן העֹונה ּכל וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשבחים.
הגּדלה ׁשּפֹועל אד', ּכח נא יגּדל ועּתה ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכחֹו,

אד' ּבבחינת ּגם אד', יעמד37ּבׁשם מלכּות38מי ּבחינת , ְְְְֲִִִִֵַַַַַֹ
עבֹודתֹו ידי ׁשעל הּצמצּום, קדם ׁשהּוא ּכמֹו סֹוף ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹּדאין
הינּו הּספירֹות, מציאּות את ועֹוׂשה ממׁשי הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַהרי
ׁשם נמצא ׁשּלא ּביֹותר נעלה מּמקֹום היא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשההמׁשכה
היא ׁשההמׁשכה זה ידי ועל ההׁשּתלׁשלּות, ענין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלל
ּבכל המׁשכה נפעלת אזי הּגּלּוי, נעׂשה ׁשּמּׁשם ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמקֹום
אד' ּכח נא יגּדל ועּתה ׁשּמּבחינת והינּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹההׁשּתלׁשלּות,

ּכח ּבבחינת ׁשּבפסּוק39נמׁש) לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ
עּתים40ּדבראׁשית כ"ח הּוא מעׂשיו ּכח ּדהּנה, .( ְְֲִִִִִֵֵַַָֹ
עּתיםּדהשּתל וי"ד לטֹובה עּתים י"ד ׁשּיׁשנם ׁשלּות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָ
זה41להפ ּדר ועל ּוׂשמאל. ימין ידֹות מב' ׁשּנמׁשכים , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ג' אצּבעֹות, חמׁש יׁש יד ׁשּבכל למּטה, ּבהאדם ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָּגם
ׁשּכתּוב [ּומה ּבאגּודל ּפרקים ּוב' אצּבע ּבכל ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָּפרקים

עד42ּבּמׁשנה הינּו אצּבע, ּבכל ּפרקים ׁשּׁשה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ובכ"מ.36) ב. נה, וארא א. מה, ויחי ג.37)תו"א קל, ראה38)תהלים

א. מ, שלח ו.39)לקו"ת קיא, (יג,40)תהלים בהקדמה תקו"ז ראה

ב).41)א). (קא, תס"ט תקו"ז ואילך. ב ג, קהלת פ"א42)ראה אהלות
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ג'43הּקנה אצּבע ּבכל יׁש עצמם ּבהאצּבעֹות אבל , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָ
י"ד ׁשהם ּפרקים], ב' ּובאגּודל ידים,44ּפרקים ב' ויׁשנם , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּוא הּידים ב' וׁשרׁש כ"ח. ׁשהם ׂשמאל, ויד ימין ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹיד
לעּמת חמׁש אצּבעֹות, עׂשר ּבמסּפר ׁשהם ספירֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמעׂשר

ּבאמצע הּברית ואֹות אֹות45חמׁש, ּדא וא"ו אֹות ׁשהּוא , ְְְִֵֶֶַַָָָָ
הּקצה46אמת אל הּקצה מן הּמבריח ׁשּנּויים.47, ּבֹו ואין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבהׁשּתלׁשלּות, היא עּתים דכ"ח ההתחּלקּות ְְְְְְְְִִִִִַַַָָאמנם,
ּכאׁשר א ׂשמאל. וקו ימין ּדקו התחּלקּות יׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּׁשם
ההמׁשכה ענין ׁשהּוא אד', ּבכח הגּדלה ּבעבֹודתֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹּפֹועל
ׁשּבהּפסּוק עּתים הכ"ח ּכל אזי מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

אֹותּיֹות כ"ח ּבֹו ׁשּיׁש הּימין,40ּדבראׁשית, ּבקו ּכּלם הם , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
העֹונה48ּדלית וזהּו ימין. וכּוּלא עּתיקא ּבהאי ׂשמאלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

רּבה ׁשמיּה יהא ּדבאמן ּכחֹו, ּבכל רּבה ׁשמיּה יהא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאמן
אֹותּיֹות כ"ח וכאׁשר40יׁשנם עּתים, הכ"ח ּכנגד ׁשהם , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ההמׁשכה הינּו ּכחֹו, ּבכל רּבה ׁשמיּה יהא אמן ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעֹונה
עּתים הכ"ח ּבכל ממׁשי אזי אד', ּכח נא יגּדל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹּדועּתה
ּדינֹו. ּגזר לֹו קֹורעים ולכן הּימין, ּבבחינת ּכּלם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻׁשּיהיּו

ּכח‡ÌÓז) נא יגּדל ועּתה ּבחינת להמׁשי ּבכדי »¿»ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ
ׁשּלמעלה ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַַַָָָאדנ"י
ּכחֹו, ּבכל העבֹודה ידי על זה הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹמהׁשּתלׁשלּות,
ּדרעּותא העבֹודה ענין והּוא ּכּונתֹו, ּבכל רׁש"י ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכפרּוׁש
נעׂשה ּדוקא זה ידי ׁשעל ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדלּבא
ּדאיתא הּוא, והענין אד'. ּכח נא יגּדל ּדועּתה ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹההמׁשכה

יצירה הּקׁשּורה49ּבספר ּכׁשלהבת כּו' ספירֹות עׂשר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
על קאי זה ּדרּוח חּיים, אלקים רּוח אחת כּו' ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָֹּבגחלת
ּדכׁשם והינּו, הּספירֹות. את הּממׁשי ׁשהּוא האדם, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָרּוח
על הּוא מהּגחלת הּׁשלהבת ּגּלּוי הּנה למּטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּבׁשלהבת
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שם.43)מ"ח. א).44)תויו"ט (מ, תי"ט ב). (ד, בהקדמה תקו"ז גם וראה הקדיש). (בכוונת היום סדר יצירה45)ראה ספר ראה

מ"ג. שם.46)פ"א להצ"צ בביאוה"ז נתבאר ויקרא. ר"פ שם.47)זהר ביאוה"ז וראה לג. לו, ויקהל כח. כו, תרומה זח"ג48)ע"פ

א. רפט, שם ועד"ז א. מ"ז.49)קכט, פ"א

    
‰w‰ „Ú eÈ‰ ,Úaˆ‡ ÏÎa ÌÈ˜t43˙BÚaˆ‡‰a Ï‡ , ¿»ƒ¿»∆¿««¿««»∆¬»¿»∆¿»

Ì‰L ,ÌÈ˜t  Ï„e‚‡e ÌÈ˜t ‚ Úaˆ‡ ÏÎa LÈ ÌÓˆÚ«¿»≈¿»∆¿«¿»ƒ«¬»¿»ƒ∆≈
„"È44Ì‰L ,Ï‡ÓN „ÈÂ ÔÈÓÈ „È ,ÌÈ„È  ÌLÈÂ Á"Î.ביחד, ¿∆¿»»«ƒ»»ƒ¿»¿…∆≈

NÚ tÒÓa Ì‰L ˙BÈÒ NÚÓ ‡e‰ ÌÈ„i‰  LLÂ¿…∆«»»ƒ≈∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ¿«∆∆
˙nÚÏ LÓÁ ,˙BÚaˆ‡∆¿»»≈¿À«
˙Èa‰ ˙B‡Â ,LÓÁ»≈¿«¿ƒ

ÚˆÓ‡a45,התיכון בריח הוא »∆¿«
הקצה, אל הקצה מן המבריח
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טו   

ג'43הּקנה אצּבע ּבכל יׁש עצמם ּבהאצּבעֹות אבל , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָ
י"ד ׁשהם ּפרקים], ב' ּובאגּודל ידים,44ּפרקים ב' ויׁשנם , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּוא הּידים ב' וׁשרׁש כ"ח. ׁשהם ׂשמאל, ויד ימין ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹיד
לעּמת חמׁש אצּבעֹות, עׂשר ּבמסּפר ׁשהם ספירֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמעׂשר

ּבאמצע הּברית ואֹות אֹות45חמׁש, ּדא וא"ו אֹות ׁשהּוא , ְְְִֵֶֶַַָָָָ
הּקצה46אמת אל הּקצה מן הּמבריח ׁשּנּויים.47, ּבֹו ואין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבהׁשּתלׁשלּות, היא עּתים דכ"ח ההתחּלקּות ְְְְְְְְִִִִִַַַָָאמנם,
ּכאׁשר א ׂשמאל. וקו ימין ּדקו התחּלקּות יׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּׁשם
ההמׁשכה ענין ׁשהּוא אד', ּבכח הגּדלה ּבעבֹודתֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹּפֹועל
ׁשּבהּפסּוק עּתים הכ"ח ּכל אזי מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

אֹותּיֹות כ"ח ּבֹו ׁשּיׁש הּימין,40ּדבראׁשית, ּבקו ּכּלם הם , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
העֹונה48ּדלית וזהּו ימין. וכּוּלא עּתיקא ּבהאי ׂשמאלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

רּבה ׁשמיּה יהא ּדבאמן ּכחֹו, ּבכל רּבה ׁשמיּה יהא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאמן
אֹותּיֹות כ"ח וכאׁשר40יׁשנם עּתים, הכ"ח ּכנגד ׁשהם , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ההמׁשכה הינּו ּכחֹו, ּבכל רּבה ׁשמיּה יהא אמן ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעֹונה
עּתים הכ"ח ּבכל ממׁשי אזי אד', ּכח נא יגּדל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹּדועּתה
ּדינֹו. ּגזר לֹו קֹורעים ולכן הּימין, ּבבחינת ּכּלם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻׁשּיהיּו

ּכח‡ÌÓז) נא יגּדל ועּתה ּבחינת להמׁשי ּבכדי »¿»ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ
ׁשּלמעלה ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַַַָָָאדנ"י
ּכחֹו, ּבכל העבֹודה ידי על זה הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹמהׁשּתלׁשלּות,
ּדרעּותא העבֹודה ענין והּוא ּכּונתֹו, ּבכל רׁש"י ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכפרּוׁש
נעׂשה ּדוקא זה ידי ׁשעל ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדלּבא
ּדאיתא הּוא, והענין אד'. ּכח נא יגּדל ּדועּתה ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹההמׁשכה

יצירה הּקׁשּורה49ּבספר ּכׁשלהבת כּו' ספירֹות עׂשר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
על קאי זה ּדרּוח חּיים, אלקים רּוח אחת כּו' ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָֹּבגחלת
ּדכׁשם והינּו, הּספירֹות. את הּממׁשי ׁשהּוא האדם, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָרּוח
על הּוא מהּגחלת הּׁשלהבת ּגּלּוי הּנה למּטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּבׁשלהבת
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שם.43)מ"ח. א).44)תויו"ט (מ, תי"ט ב). (ד, בהקדמה תקו"ז גם וראה הקדיש). (בכוונת היום סדר יצירה45)ראה ספר ראה

מ"ג. שם.46)פ"א להצ"צ בביאוה"ז נתבאר ויקרא. ר"פ שם.47)זהר ביאוה"ז וראה לג. לו, ויקהל כח. כו, תרומה זח"ג48)ע"פ

א. רפט, שם ועד"ז א. מ"ז.49)קכט, פ"א

    
‰w‰ „Ú eÈ‰ ,Úaˆ‡ ÏÎa ÌÈ˜t43˙BÚaˆ‡‰a Ï‡ , ¿»ƒ¿»∆¿««¿««»∆¬»¿»∆¿»

Ì‰L ,ÌÈ˜t  Ï„e‚‡e ÌÈ˜t ‚ Úaˆ‡ ÏÎa LÈ ÌÓˆÚ«¿»≈¿»∆¿«¿»ƒ«¬»¿»ƒ∆≈
„"È44Ì‰L ,Ï‡ÓN „ÈÂ ÔÈÓÈ „È ,ÌÈ„È  ÌLÈÂ Á"Î.ביחד, ¿∆¿»»«ƒ»»ƒ¿»¿…∆≈

NÚ tÒÓa Ì‰L ˙BÈÒ NÚÓ ‡e‰ ÌÈ„i‰  LLÂ¿…∆«»»ƒ≈∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ¿«∆∆
˙nÚÏ LÓÁ ,˙BÚaˆ‡∆¿»»≈¿À«
˙Èa‰ ˙B‡Â ,LÓÁ»≈¿«¿ƒ

ÚˆÓ‡a45,התיכון בריח הוא »∆¿«
הקצה, אל הקצה מן המבריח

סוף עד ומדרגות המעלות מרום

ומדרגה מעלה ובכל דרגין, כל

האמצעית נקודתה תוך מבריח

של אמת מידת ובחינת נקודת

י"ג) ס"פ (תניא אבינו יעקב

˙B‡ ‡c Â"‡Â ˙B‡ ‡e‰L∆»»
˙Ó‡אות נקראת וא"ו [=האות ¡∆
46ÔÓאמת] ÁÈn‰ ,««¿ƒ«ƒ

‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰47ÔÈ‡Â «»∆∆«»∆¿≈
,ÌÓ‡ .ÌÈÈeL Baƒƒ»¿»
ÌÈzÚ Á"Î„ ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒƒ
ÌML ,˙eÏLÏzL‰a ‡È‰ƒ¿ƒ¿«¿¿∆»
ÔÈÓÈ Â˜c ˙e˜lÁ˙‰ LÈ≈ƒ¿«¿¿«»ƒ
L‡k ‡ .Ï‡ÓN Â˜Â¿«¿…««¬∆

B˙„BÚa ÏÚBtידי על ≈«¬»
האחדותההתבוננות בענין

כל רום עד ומדרגה מעלה שבכל

ומדרגות ««¿»‰‚Ïc‰המעלות
ÔÈÚ ‡e‰L ,„‡ ÁÎa¿…«∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óידי שעל ≈ƒ¿«¿¿
שלמעלה מדרגה ממשיך עבודתו

Ïkמהשתלשלות ÈÊ‡ ,¬«»
˜eÒt‰aL ÌÈzÚ Á"Î‰«ƒƒ∆¿«»
Á"Î Ba LiL ,˙ÈL‡cƒ¿≈ƒ∆≈

˙Bi˙B‡40Â˜a Ìlk Ì‰ , ƒ≈À»¿«
˙ÈÏc ,ÔÈÓi‰48‡Ï‡ÓN «»ƒ¿≈¿»»

ÔÈÓÈ ‡leÎÂ ‡˜ÈzÚ È‡‰a¿««ƒ»¿»»ƒ
וצמצום) (גבורה שמאל [=אין

(חסד)] ימין בבחינת הכל זו ובדרגה מהשתלשלות) (למעלה עתיק .בדרגת
‡‰È ÔÓ‡c ,BÁk ÏÎa ‰a ÈÓL ‡‰È ÔÓ‡ ‰BÚ‰ e‰ÊÂ¿∆»∆»≈¿≈¿≈«»¿»…ƒ¿»≈¿≈

˙Bi˙B‡ Á"Î ÌLÈ ‰a ÈÓL40,ÌÈzÚ Á"Î‰ „‚k Ì‰L , ¿≈«»∆¿»ƒ∆≈¿∆∆«ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰ eÈ‰ ,BÁk ÏÎa ‰a ÈÓL ‡‰È ÔÓ‡ ‰BÚ L‡ÎÂ¿«¬∆∆»≈¿≈¿≈«»¿»…«¿««¿»»

ÌÈzÚ Á"Î‰ ÏÎa ÈLÓÓ ÈÊ‡ ,„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂcƒ¿«»ƒ¿«»…«¬««¿ƒ¿»«ƒƒ
BÈc Ê BÏ ÌÈÚB˜ ÔÎÏÂ ,ÔÈÓi‰ ˙ÈÁa Ìlk eÈ‰iLנתבאר ∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

שמו את המגלה היא האדם שעבודת היינו אד', שם של בהגדלה העבודה ענין

עד האותיות דרגות שבכל האלוקית האחדות בענין ההתבוננות ידי על יתברך

דאין דמלכות האותיות לדרגת

מקום ה'עצמות', דרגת סוף,

מענין שלמעלה ביותר נעלה

אמיתית היא ההשתלשלות,

אין זו שבבחינה האחדות,

וכל כלל ספירות של מציאות

ידי על נעשית מציאותם

האדם, שבעבודת השבחים

נפעלת עבודתו ידי שעל ומאחר

ידי על ממשיך הרי ההמשכה

בכל והשפעה המשכה עבודתו

בכל להמתיק ההשתלשלות

בבחינת כולם שהיו עיתים הכ"ח

נמתקים וממילא ימין, – חסד

הדינים כל ימין בבחינת ונעשים

האדם. שעל

ÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ Ê»¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ
Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ ˙ÈÁa¿ƒ«¿«»ƒ¿«»…«
ÔÈÚ ‡e‰L È"„‡∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆¿«¿»

‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó‰Ê È ≈ƒ¿«¿¿¬≈∆
ÏÎa ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ«¿≈»¬»¿»
ÏÎa È"L Lek ,BÁk…¿≈«ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰Â ,B˙ek«»»¿ƒ¿«
‡aÏc ‡˙eÚc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿»¿ƒ»
ובוער עז חשק הלב. [=רצון

הפנימית] הלב בנקודת

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
‰NÚ ‡˜Âc ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆«¿»«¬∆
Ïc‚È ‰zÚÂc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«»ƒ¿«
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .„‡ Ák ‡»…«¿»ƒ¿»
‰ÈˆÈ Òa ‡˙È‡c49 ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ»

eÎ ˙BÈÒ NÚ∆∆¿ƒ
Áec ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ Áe ˙Á‡ eÎ ˙ÏÁ‚a ‰eLw‰ ˙‰ÏLk¿«¿∆∆«¿»¿«∆∆«««¡…ƒ«ƒ¿«

È‡˜ ‰Ê[מוסב=]˙‡ ÈLÓn‰ ‡e‰L ,Ì„‡‰ Áe ÏÚ ∆»ƒ««»»»∆««¿ƒ∆
Èel ‰‰ ‰hÓÏ ˙‰ÏLaL ÌLÎc ,eÈ‰Â .˙BÈ‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ
Ì ÔeÈ ÔÎ BÓk ,ÁB‰ Áe È„È ÏÚ ‡e‰ ˙ÏÁ‰Ó ˙‰ÏM‰««¿∆∆≈««∆∆«¿≈««≈«¿≈»«

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



טז    

ׁשהמׁשכת למעלה, ּגם יּובן כן ּכמֹו הּנֹופח, רּוח ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָידי
הרּוח ׁשּפעּלת אּלא האדם. רּוח ידי על הּוא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּספירֹות
ּכן ּׁשאין מה לגּלּוי, מההעלם להמׁשי רק הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלמּטה
מעּקרם, הּספירֹות מציאּות ּכל לחּדׁש צרי הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָלמעלה
ׁשּבאֹותּיֹות, נעלית הּיֹותר מּבחינה היא ׁשההמׁשכה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיון
ׁשּביכלת הּדבר וטעם (ּכנ"ל). ּכלל ּבמציאּות אינם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּׁשם
ׁשהּנׁשמֹות לפי הּוא זֹו המׁשכה להמׁשי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָהּנׁשמֹות
להמׁשי ּביכלּתם ׁשּלכן מּמׁש, ּבהעצמּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻמׁשרׁשים
צריכה זֹו, המׁשכה להמׁשי ּבכדי א מּמׁש. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמהעצמּות
מּצד עצמּה, מּצד ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עבֹודת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָלהיֹות
מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו היא, טהֹורה ּבחינת הּנׁשמה, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם
מּׁשם, להמׁשי ּביכלּתּה זה ידי על ׁשּדוקא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהעצמּות,
נפׁש ּומסירּות ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ענין ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָוהּוא
.מאד ּדבכל האהבה ׁשּזֹוהי ודעת, מּטעם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה
ּבכל ּבחינֹות, ג' יׁש ּדאהבה העבֹודה ּבכללּות ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָּדהּנה,

מאד ּובכל נפׁש ּובכל הּוא50לבב לבב ּבכל . ְְְְְְְְְְֶַָָָָָֹ
ּבענינֹוהעבֹוד ׁשהּוא ּכמֹו אבר ּבכל ׁשּמתעּסק ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאפילּו נפׁש המסירּות ענין הּוא נפׁש ּבכל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּומציאּותֹו.
נפׁש את מּבחינת51נֹוטל ּגם למעלה הּוא מאד ּובכל , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

נפׁש ּבכל ּבחינת ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, .נפׁש ְְְְְְְְְְֱִִֶַַַַַָָּבכל
ּדבכל נפׁש הּמסירּות מקֹום, מּכל נפׁש, מסירּות ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָהּוא
הינּו הּגלּויים, ּכחֹות ׁשל נפׁש המסירּות הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַֹנפׁש
מסירּות עד ּבענינֹו, ּכח ּכל ׁשּלֹו, הּכחֹות ּבכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשעֹובד
ׁשּיכים אינם עצמם ׁשּמּצד אּלּו ּכחֹות וגם מּמׁש, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפׁש

ענין הרי מקֹום מּכל אבל נפׁש, מסירּות ּבהם ּפֹועל הּוא הרי נפׁש ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלמסירּות
מּמׁש, נפׁש ּבמסירּות הּוא ּבהם ׁשעבֹודתֹו אּלא הּגלּויים, ּבכחֹותיו הּוא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבֹודתֹו
ׁשּלמעלה הּנפׁש עצם ׁשּמּצד העבֹודה היא מאד ּדבכל העבֹודה ּכן ּׁשאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה
ׁשּזֹוהי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ענין והּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמהּכחֹות,
ידי על ׁשּלכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעבֹודה
ּכּונתֹו, ּבכל ּכחֹו ּבכל רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו העצמּות. את ממׁשי הּוא הרי זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעבֹודה
אד', ּכח נא יגּדל ועּתה להיֹות ּפֹועל הּוא הרי ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשעל
ּגם זֹו המׁשכה ׁשּממׁשי ּובאפן מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו ימין, ּבבחינת נעׂשים ׁשּכּלם עּתים, הכ"ח ּבכל 52ּבהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
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ּכמֹו אֹויב, ּתרעץ הוי' ימינ ּבּכח נאּדרי הוי' ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹימינ
עּתיקא ּבהאי ׂשמאלא ּדלית עּתיק ּבחינת מּצד ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
קו התּכּללּות מענין ּגם למעלה ׁשהּוא הינּו ימין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוכּוּלא
קֹורעין זה ׁשּמּצד ימין, ּכּלֹו אּלא הּימין, ּבקו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׂשמאל
הּמארי ּכל ּכן ּגם וזהּו החּתּום. לאחר ּגם ּדינֹו ּגזר ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָלֹו
האריכּות ידי ּדעל ּוׁשנֹותיו, ימיו לֹו מאריכין ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָּבאחד
ּבעצמּותֹו, ׁשהם ּכמֹו עד האֹותּיֹות ּבחינֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּבאחד,
למעלה ׁשהיא הּבחינה מאֹותּה היא ההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאזי

ימיומהׁשּתלׁשל לֹו מאריכין ׁשּלכן ימין, ּדכּלֹו ּות, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּוׁשנֹותיו.

מיe‰ÊÂח) לפני יׂשראל אׁשריכם עקיבא רּבי אמר ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתכם מטהר ּומי מּטהרים ב'53אּתם ׁשהם , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּדכללּות לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּטהרה, ּבענין ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָמדרגֹות
הּתׁשּובה וענין ּדתׁשּובה, העבֹודה הּוא הּטהרה ְְְְְֲֳִִִַַַַָָָָָָענין
אּלא העֹולם, ׁשּסֹוברים ּכמֹו עֹון, על הּתׁשּובה רק ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָאינּה
אל ּתׁשּוב והרּוח ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא הּתׁשּובה ְְְְִֶֶַַַָָָָענין
ּכמֹו לׁשרׁשּה הּנׁשמה ׁשּמתעּלית נתנּה, אׁשר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאלקים
הּוא הּנׁשמה ּדׁשרׁש וּכנ"ל ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהיא
ּכללית המׁשכה הרצֹון, עלּית ּבכח, מהׁשערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹלמעלה
מּמׁש, ּבהעצמּות מׁשרׁשת היא אּלא העצמּות, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוהעּתקת
הּוא העבֹודה וסדר הּתׁשּובה. ענין אמּתית ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּזהּו
מּטהרים, אּתם מי ּדלפני העבֹודה היא ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתחּלה
מטהר ּדמי העבֹודה היא ּכ ואחר למעלה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָמּלמּטה
טהֹורה ּבבחינת ׁשּנעׂשית עד למּטה, מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאתכם,
ּכן ּגם וזהּו מּמׁש. ּבהעצמּות מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻהיא,

ּבעצמּות הּוא הּנׁשמֹות ּדׁשרׁש והינּו ּתענּוג, מּלׁשֹון הּוא ּדאׁשר אׁשריכם, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹענין
ׁשאֹומרים ּכמֹו ּומצוֹות, ּבתֹורה ּגם ממׁשיכים הם זה ּומּצד ּכנ"ל, הּפׁשּוט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּתענּוג
נעׂשה הּפׁשּוט, הּתענּוג ּבחינת הינּו אׁשר, ּבחינת ׁשּמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאׁשר

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצֹותיו, את54קּדׁשנּו ועׂשיתם וגֹו' הוי' מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו מצֹותי, ּבבחינת55ּכל ּגם אּלא הוי', מצות ּבבחינת רק ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּופֹועלים עֹוׂשים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ועׂשיתם, ּכתיב הּמאציל, מצות ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמצֹותי
ענין ּכן ּגם וזהּו הּפׁשּוט. הּתענּוג ּבעצמּות מׁשרׁשים ׁשהם לפי והינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻזאת,
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יז   

ּכמֹו אֹויב, ּתרעץ הוי' ימינ ּבּכח נאּדרי הוי' ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹימינ
עּתיקא ּבהאי ׂשמאלא ּדלית עּתיק ּבחינת מּצד ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
קו התּכּללּות מענין ּגם למעלה ׁשהּוא הינּו ימין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוכּוּלא
קֹורעין זה ׁשּמּצד ימין, ּכּלֹו אּלא הּימין, ּבקו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׂשמאל
הּמארי ּכל ּכן ּגם וזהּו החּתּום. לאחר ּגם ּדינֹו ּגזר ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָלֹו
האריכּות ידי ּדעל ּוׁשנֹותיו, ימיו לֹו מאריכין ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָּבאחד
ּבעצמּותֹו, ׁשהם ּכמֹו עד האֹותּיֹות ּבחינֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּבאחד,
למעלה ׁשהיא הּבחינה מאֹותּה היא ההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאזי

ימיומהׁשּתלׁשל לֹו מאריכין ׁשּלכן ימין, ּדכּלֹו ּות, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּוׁשנֹותיו.

מיe‰ÊÂח) לפני יׂשראל אׁשריכם עקיבא רּבי אמר ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתכם מטהר ּומי מּטהרים ב'53אּתם ׁשהם , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּדכללּות לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּטהרה, ּבענין ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָמדרגֹות
הּתׁשּובה וענין ּדתׁשּובה, העבֹודה הּוא הּטהרה ְְְְְֲֳִִִַַַַָָָָָָענין
אּלא העֹולם, ׁשּסֹוברים ּכמֹו עֹון, על הּתׁשּובה רק ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָאינּה
אל ּתׁשּוב והרּוח ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא הּתׁשּובה ְְְְִֶֶַַַָָָָענין
ּכמֹו לׁשרׁשּה הּנׁשמה ׁשּמתעּלית נתנּה, אׁשר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהאלקים
הּוא הּנׁשמה ּדׁשרׁש וּכנ"ל ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהיא
ּכללית המׁשכה הרצֹון, עלּית ּבכח, מהׁשערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹלמעלה
מּמׁש, ּבהעצמּות מׁשרׁשת היא אּלא העצמּות, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוהעּתקת
הּוא העבֹודה וסדר הּתׁשּובה. ענין אמּתית ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּזהּו
מּטהרים, אּתם מי ּדלפני העבֹודה היא ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתחּלה
מטהר ּדמי העבֹודה היא ּכ ואחר למעלה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָמּלמּטה
טהֹורה ּבבחינת ׁשּנעׂשית עד למּטה, מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאתכם,
ּכן ּגם וזהּו מּמׁש. ּבהעצמּות מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻהיא,

ּבעצמּות הּוא הּנׁשמֹות ּדׁשרׁש והינּו ּתענּוג, מּלׁשֹון הּוא ּדאׁשר אׁשריכם, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹענין
ׁשאֹומרים ּכמֹו ּומצוֹות, ּבתֹורה ּגם ממׁשיכים הם זה ּומּצד ּכנ"ל, הּפׁשּוט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּתענּוג
נעׂשה הּפׁשּוט, הּתענּוג ּבחינת הינּו אׁשר, ּבחינת ׁשּמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאׁשר

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצֹותיו, את54קּדׁשנּו ועׂשיתם וגֹו' הוי' מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו מצֹותי, ּבבחינת55ּכל ּגם אּלא הוי', מצות ּבבחינת רק ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּופֹועלים עֹוׂשים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ועׂשיתם, ּכתיב הּמאציל, מצות ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמצֹותי
ענין ּכן ּגם וזהּו הּפׁשּוט. הּתענּוג ּבעצמּות מׁשרׁשים ׁשהם לפי והינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻזאת,
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יח    

מרּבע סתּומה, מ' ּכעין ּבֹור הּוא ּדמקוה ,56הּמקוה, ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
ּבחינת הּוא ׁשּבּמקוה והּמים הּבינה, ספירת ענין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשהּוא
הּביטל אֹותּיֹות טבילה ּבּמקוה, והּטבילה ,57החכמה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

ּדכתר הנּו"ן ּבׁשער הּבּטּול ּבינה58הּוא אּלּו, ענינים וג' . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
הּוא ּברי וקּודׁשא אֹורייתא ּדיׂשראל הּסתים הם וכתר, ּדהּסתים59חכמה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּוא ּברי ּדקּודׁשא והּסתים חכמה, הּוא ּדאֹורייתא והּסתים ּבינה, הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָָּדיׂשראל
וכתר חכמה הּבינה ּבחינת ּגם יׁשנם כן ּוכמֹו הּצמצּום, אחרי ׁשּזהּו הּכתר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא
הקּב"ה אף הּטמאים את מטהר ּמקוה מה וזהּו הּצמצּום. קדם ּבׁשרׁשם ׁשהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכמֹו
אּלא עֹון, על הּתׁשּובה רק לא ּדתׁשּובה, העבֹודה ידי ּדעל יׂשראל, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמטהר
את מטהר הקּב"ה הּנה נתנּה, אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב ּדוהרּוח העבֹודה ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּגם
סתים לבחינת מתעּלית ׁשהּנׁשמה היא, טהֹורה ּבבחינת ׁשּנעׂשים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל,
א אֹויף אים ּבֹויט מען אּון אליין עצמּות נעמט מען אז הּוא, ּברי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּדקּודׁשא

ּבתחּתֹונים. ְְִִַָּדירה
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ÚaÓ ,‰Óe˙ Ó ÔÈÚ Ba ‡e‰ ‰Â˜Ó ,‰Â˜‰56‡e‰L , «ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿≈¿»¿À»∆

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰Â˜aL ÌÈ‰Â ,‰Èa‰ ˙È ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««ƒ»¿««ƒ∆«ƒ¿∆¿ƒ««»¿»
ÏËÈa‰ ˙B˙B‡ ‰ÏÈË ,‰Â˜a ‰ÏÈh‰Â57Ïeha‰ ‡e‰ , ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

˙Î Ô"e‰ ÚLa58,˙ÎÂ ‰ÓÎÁ ‰Èa ,e‡ ÌÈÈÚ Â . ¿«««¿∆∆¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»»¿»¿∆∆
ÌÈ˙q‰ Ì‰[נעלם=] ≈«»ƒ

‡˙ÈÈB‡ Ï‡È¿ƒ¿»≈«¿»
‡e‰ Èa ‡L„e˜Â59, ¿¿»¿ƒ
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‡˙ÈÈB‡ ÌÈ˙q‰Â ,‰Èaƒ»¿«»ƒ¿»¿»
ÌÈ˙q‰Â ,‰ÓÎÁ ‡e‰»¿»¿«»ƒ
‡e‰ ‡e‰ Èa ‡L„e˜¿¿»¿ƒ
ÈÁ‡ e‰L ,˙‰«∆∆∆∆«¬≈
ÌLÈ ÔÎ BÓÎe ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈∆¿»
‰ÓÎÁ ‰Èa‰ ˙ÈÁa Ì«¿ƒ««ƒ»»¿»
ÌLLa Ì‰L BÓ ˙ÎÂ¿∆∆¿∆≈¿»¿»
‰Ó e‰ÊÂ .ÌeˆÓv‰ Ì„…̃∆«ƒ¿¿∆«
˙‡ ‰ËÓ ‰Â˜ƒ¿∆¿«≈∆
‰"a˜‰ Û‡ ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ««»»
ÏÚ ,Ï‡È ˙‡ ‰ËÓ¿«≈∆ƒ¿»≈¿«
,‰eL˙ ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿»

eL Áe‰Â ‰„BÚ‰ Ì ‡‡ ,ÔBÚ ÏÚ ‰eL‰ ˜ ‡Ï…««¿»«»∆»«»¬»ƒ¿»«»
,Ï‡È ˙‡ ‰ËÓ ‰"a˜‰ ‰‰ ,˙ L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡∆»¡…ƒ¬∆¿»»ƒ≈«»»¿«≈∆ƒ¿»≈

L ,‡È‰ ‰B‰Ë ˙ÈÁa ÌÈÚL˙ÈÁÏ ˙ÈÚ˙Ó ‰ÓL‰ ∆«¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«
Ôe‡ ÔÈÈÏ‡ ˙eÓˆÚ ËÓÚ ÔÚÓ Ê‡ ,‡e‰ Èa ‡L„e˜ ÌÈ˙»ƒ¿¿»¿ƒ«∆∆¿«¿«≈
‡ ÛÈB‡ ÌÈ‡ ËÈBa ÔÚÓ∆ƒ«

ÌÈBÁ˙a ‰È=] ƒ»¿«¿ƒ
עצמו ה'עצמות' את שלוקחים

בתחתונים] דירה לו .ובונים
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
                       

                )תרגום חפשי מאידית(

 ב"ה.  ערב ש"ק נח, 

 יום שלושים לחודש תשרי,

 שהוא ר"ח מרחשון, 

ה'תשד"מ. ברוקלין, נ.י. 

                                               אל כל בני ובנות ישראל

                                               בכל מקום שהם 

                                                     ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

בעמדנו בחותם וסיום חודש תשרי, אשר, כפי המוסבר בספרים, המלה )שמו של החודש(, הכוללת 

את אותיות המלה "רשית", רומזת כי החודש מהווה )לא רק תחלת השנה, כי אם בעיקר( את הראש של 

השנה, אשר, כמו ראש הגוף ביחס לגוף, מחליט כיצד תהיה ההנהגה בכל ימי כל השנה, וזכרון ההחלטות 

בחיי היום-יום "מחיה" את היום ואת כל מעשיו, כולל דיבוריו ומחשבותיו, ומכניס בהם יותר חיוניות, 

אור וקדושה, ה"לקוחים" מן הראש – חודש תשרי. 



יט

ערב ש"ק: ששירו של יום זה )ה' מלך גאות לבש וגו'( שייך לר"ה – ע"פ דרשת חז"ל בפדר"א פי"א, שביום 
שנברא אדם הראשון, בראש-השנה, המליך עליו )ועל כל הבריות( את הקב"ה ואמר ה' מלך גאות לבש וגו'. 

ערב ש"ק נח: ובשיעור חומש שלו: וישכון באהלי שם, ישרה שכינתו בישראל )ט, כז ובפרש"י(. 
יום . . מרחשון: ראה שו"ע אה"ע סקכ"ו ס"ו. 

חותם וסיום: שהכל הולך אחר החיתום – ברכות יב, א. 
כפי המוסבר בספרים: בעה"ט עה"פ עקב יא, יב. אוה"ת סוכות ע' א'תשנו. סה"מ תר"ל ע' רפז. 

אותיות המלה רשית: השנה – חסר כתיב )עקב שם(. וראה או"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( ע' נג סוף ד"ה או 
יאמר. 

חודש . . הראש של השנה: ראה אוה"ת סוכות שם. ברכה ס"ע א'תתסו ואילך. ד"ה צהר תעשה תש"ב פ"ג. 
וראה גם לקו"ת נצבים מז, א-ב. ר"ה נח, א-ב. עט"ר בתחלתו. 

ה"לקוחים" . . מחודש תשרי: שהוא גם חודש השביעי, המשובע בכל )ויק"ר פכ"ט, ח(, והמשביע ברוב טוב 
לכל ישראל על כל השנה – "היום יום" כ"ה אלול. כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי' לא. וש"נ. וראה גם ד"ה יו"ט 

של ר"ה ה'תש"י בתחלתו. 
)ד"ה ומ"ש(. שו"ע אדה"ז או"ח סתצ"ב ס"ב.  ומועדיו: שהוא מרובה במועדות – ב"י לטור או"ח סתצ"ב 

וראה גם השלמה לשו"ע אדה"ז או"ח סקל"א ס"ח. 
תשובה . . יום-כיפור: להעיר מרמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ו: התשובה . . בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום 

הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד. 
קיום המצוות בשמחה: כמ"ש )תהלים ק, ב( עבדו את ה' בשמחה. וראה זח"ג נו, א. תקו"ז תכ"א נז, סע"א. 
)יהל אור( עה"פ(. רמב"ם סוף הל' לולב. שער המצוות  ספר העיקרים מ"ג פל"ג )הובאו ונתבארו באוה"ת לתהלים 
להאריז"ל בהקדמתו. של"ה ס"פ תבוא )שפו, א(. תניא פכ"ו. לקו"ת תזריע כ, ג. סידור רפא, ד. המשך תער"ב ח"ג 
ע' א'רסא ואילך. ד"ה עבדו את ה' בשמחה תרצ"ט )ס"ע 94 ואילך(. ובתו"א )תולדות כ, ב(: האריז"ל הי' שמח מאוד 
בעשיית המצוות ולזה זכה לרוה"ק, השייכות דשמחה לרוה"ק – ראה ירושלמי סוכה רפ"ה, ונתבאר בלקו"א להה"מ 

)הוצאת קה"ת( סי' רנט )סו, ג ואילך(. 
בשמחה ובזריזות: ראה אגה"ק סכ"א: בזריזות נפלאה להראות שמחתו וכו'. וראה שו"ע או"ח סו"ס תרכד. 

סי' תרכה. ר"ס תרנב. 
והמעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. 

מיד שניעור: סידור אדה"ז )קודם מודה אני(. וכ"ה בשו"ע אדה"ז או"ח ס"א ס"ה. מהדו"ב שם ס"ו. 
שתמליכוני עליכם: ר"ה טז, א. לד, ב. 

קבלת המלך . . וקיום מצוותיו: ראה מכילתא )ויל"ש( עה"פ יתרו כ, ג פרש"י עה"פ אחרי יח, ב. ד"ה יו"ט של 
ר"ה תרס"ו בתחלתו. תש"ג פ"ב. 

זמן שמחתנו: ראה לקו"ת שמע"צ פח, ד ואילך. 
זמן שמחתנו . . )וארבעת מינים(: ראה לקוטי לוי"צ לזח"א )ע' רא ואילך(. 

- מתאים איפוא, ושעת הכושר היא, להזכיר בהדגשה, לפחות את הסיכום )"סך הכל"( של החודש 

ומועדיו, 

שכל אחד בענינו הוא "ראש" ומקור-הוראה ונתינת-כח לימי כל השנה, 

– הנקודה של עשרת  – הנקודה של ראש-השנה, תשובה  ויראה  עול מלכות שמים  החל בקבלת 

ימי תשובה ויום הכפורים, קיום המצוות בשמחה ובזריזות עד לביטוי הנעלה ביותר של שמחה בתורה – 

הנקודות של חג הסוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה, 

בהדגשה חזקה ואמיתית שתבטיח כי כל ההוראות וההחלטות תבוצענה בשלימות, במלוא המדה, 

הן בכמות והן באיכות, במעשה בפועל, והמעשה הוא העיקר. 

להתחיל כל יום "מיד שניעור" )בהקיצו משנתו( באמירת: מודה אני לפניך מלך וכו' – השתקפות 

של הכתרת המלך, "שתמליכוני עליכם" )קבלת עול מלכותו(, בראש-השנה. 

הכפורים  ויום  בכלל  הנוראים  הימים  השתקפות   – היממה  בכל  השם  ליראת  המביאה  אמירה 

במיוחד, יחד עם תשובה שלימה, אשר הן )קבלת המלך ויראתו( מביאות לקיום כל מצוותיו )ה"גזירות"(, 

ובפרט לימוד התורה, ובשמחה – השתקפות של זמן שמחתנו, של חג הסוכות )וארבעת המינים(, שמיני 

עצרת ושמחת תורה. 

מכתב כללי



כ

אלקים . . א-ל: תהלים פב, א. 
נצב )מלך(: ראה מ"א כב, מח. אוה"ת נצבים ע' א'רא. 

קדים ואתי: ראה ברכות ו, א. 
שנה מעוברת ושנה שלימה: ראה מכתב יום שלישי פרשת וזאת הברכה שנה זו. 

שפ"ה: ראה לקו"ת להאריז"ל ר"פ וארא. קה"י בערכו. וש"נ. 
בשובה ונחת: ישעי' , יז. המשך וככה תרל"ז בסופו. 

. . נח-מנוחה: שערי תשובה לאדהאמ"צ ח"א סד"ה פדה בשלום )פי"א(. ד"ה פדה לאדה"ז )סה"מ  שלום 
אתהלך לאזניא ע' נז. ועם הגהות – באוה"ת נח )כרך ג( תרסט, א ואילך(. 

נח . . בשלימות: נייחא לעליונים ונייחא לתחתונים )ב"ר פ"ל, ה. וראה זח"א נט, ב. ביאוה"ז נח לאדהאמ"צ 
)ד, א ואילך( ולהצ"צ )ע' יב ואילך(. אוה"ת נח ס"ע נד ואילך(. 

במקומות רבים . . עד ז' במרחשון: שאז "יגיע אחרון שבישראל לנהר פרת )שהוא מקום ישוב היותר רחוק 
מירושלים(" – תענית י, א. שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס קיז. וראה ש"ך חו"מ סמ"ג סקמ"ז, שעד שבעה בחשון "הי' דומה 
להם כאילו הם עדיין בא"י עסוקים בעניני הרגל". ומש"כ שם: ואע"ג דהשתא כו' לשון כו' – עפמש"כ אדה"ז בשו"ע 
שם: ואף כו' גם היום כו', י"ל דמתורצת בזה קושיית הש"ך דאין זה רק לשון כו', אלא הענין דעסוקים בעניני הרגל. 

וראה לקו"ש ח"כ ע' 54 ואילך. ע' 367 ואילך. 
למעשה ולהלכה: בשטרות, נדרים וכו' )ראה מקומות שנסמנו בהערה הקודמת(. 

קונטרס החלצו: נדפס בסה"מ תרנ"ט פ"י. וראה גם שם פ"ז. 
ומתוך התוועדות: ראה דברי אדמו"ר הזקן – נדפס בקובץ מכתבים לתהלים אהל יוסף יצחק ע' 199.

ויעשו . . שלם: תפלת ר"ה ויוהכ"פ. וראה אוה"ת להצ"צ בא ע' שי ואילך. 

         
מוגה בלתי

ענינים‡ כמה עוד הוא כולל זה, זמן של הפרטי ענינו על נוסף הרי זה, קודש השבת דיום להזמן בנוגע .
שכן וכמה כמה אחת ועל ענינים, עוד בתוכו כולל ענין שכל מזה, זה הכלולים העולם עניני כבכל - (כדלקמן)

ומצוות. תורה בעניני הוא
יותר גדול במספר הוא הרי יותר למעלה הוא שהאור שככל - למעלה האורות בסדר הידוע והיינו,1ובהקדים ,

בו. הכלולים ממנו שלמטה המדריגות מספר יותר גדול האור, מעלת שתגדל שככל

מהחכמה, שלמעלה הנקודה ואילו ממנה, שלמטה הספירות כל את בתוכה כוללת - החכמה ספירת ולדוגמא:
קדמון, דאדם הקדומה מחשבה לבחינת עד יותר, למעלה זה דרך ועל החכמה; ספירת את גם בתוכה כוללת

ההשתלשלות סדר כל את בתוכה .2שכוללת

ומצוות תורה שבעניני וכמה כמה אחת על ענינים, כמה עוד ענין כל כולל העולם בעניני שאם מובן, ומזה
ענינים. כמה עוד ענין כל כולל - מהם שלמעלה -

המצוה" מן פטור במצוה ש"העוסק הטעם גם שאר3וזהו כל את כוללת בה שעוסק שהמצוה מפני -
.4המצוות

בזה" זה ערבין ישראל ש"כל בישראל, זה דרך השייכים5ועל הענינים כל כלולים מישראל אחד שבכל מפני -
ישראל .6לכל

גם שכולל השבת, יום וכמו זמנים. עוד הוא כולל זה, דיום הפרטי הזמן על שנוסף - הזמן בענין הוא וכן
ראש שבת וכן החודש, מברכים שבת ובפרט השבת, שלאחרי השבוע ימי את וכן השבת, שלפני השבוע ימי את

החודש ימי כל את גם שכולל .7חודש,

שלפניו השבוע ימי שכל הוא, שבו, העיקרי הענין הרי - מרחשון דר"ח ב' זה, קודש השבת ליום בנוגע
לחודש שייכים בו הכלולים .השבת

גם שהוא חודש, דראש א' יום הוא הרי מרחשון, חודש ראש היותו עם הששי, יום גם - יותר ובפרטיות
תשרי דחודש השלושים דחודש8יום הימים ומספר מנין את ומשלים ממלא השלושים שיום אלא עוד ולא ,

חודש נקרא יום שלושים בן חודש (שהרי העניניםÏÓ9‡תשרי כל כלולים זה קודש השבת שביום ונמצא, ,(
תשרי. דחודש

,ביותר נעלים ענינים בו שיש חודש הוא תשרי חודש והנה, .
במדרש כדאיתא החודש, של בשמו גם כמרומז חובי10- על ותכפר ותשבוק "תשרי מלשון הוא ש"תשרי"

עמך",

השביעי" "חודש גם כפי11ונקרא רוחניים, בענינים והן גשמיים בענינים הן בכל", משובע "שהוא שם על -
הסוכות חג על במיוחד [וקאי גשמיים ענינים - בתוכו" ברכות בתוכו "גתות בפרטיות: ומונה שנקרא12שממשיך ,

השדה" מן מעשיך את "באספך שם על האסיף", ומיקבך"13"חג מגרנך "באספך הענינים14, שכל היינו, ,
לולב בתוכו סוכה בתוכו "כפור וכן והנגלה], הנראה בטוב ובאים נמשכים השנה, כל במשך עליהם שהתייגעו

רוחניים, ענינים - בתוכו" וערבה
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(1.47 הערה 155 ע' חל"א בלקו"ש הנסמן ראה
קדמון2) אדם ערך א) (כרך חב"ד - הערכים ספר בארוכה ראה

וש"נ. ואילך). קעג (ע'
ב.3) מד, סוטה סע"א. כה, סוכה
(4.64 הערה 237 ע' חכ"ו בלקו"ש הנסמן ראה
סע"ב.5) כז, סנהדרין סע"א. לט, שבועות
שם.6) ובהנסמן ,217 ע' ח"ל לקו"ש ראה
ובכ"מ.7) סע"א. נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ס"ו.8) סקכ"ו אה"ע שו"ע ראה
ה"ד.9) פ"א החודש קידוש הל' רמב"ם

ח.10) פכ"ט, ויק"ר
ואילך.11) כד כג, אמור
שם.12) לויק"ר יוסף עץ פי' גם ראה
טז.13) כג, משפטים
יג.14) טז, ראה פ'

והשלימות בכל האמור תחזק עוד יותר את כל יהודי ותאחד אותם, על-ידי "תורה אחת לכולנה", 

כ"עדת א-ל" )ועמו(, ותגלה כי יום-יום "אלקים ניצב )-מלך( בעדת א-ל" ו"קדים ואתי" )מקדים לבוא( 

ונותן את הכחות והברכה לבצע את כל האמור ובשמחה ובשלימות, 

ובפרט בשנה הנוכחית, שהיא שנה מעוברת ושנה שלימה, בת מספר הימים הגדול ביותר שאפשר 

להיות בשנה, שפ"ה – שלוש מאות ושמונים וחמשה. 

וכל זה ודאי יזרז ויקרב עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שתהי' 

בשובה ונחת, שלום בשלימות ו"נח" – מנוחה בשלימות. 

במהרה בימינו ממש. 

 בכבוד ובברכה להצלחה 

מנחם שניאורסאהן 

נ.ב. 

בנוגע  וגם  לפי המוסבר במקומות רבים,  – הרי  לעיל  נעשה האמור  אם משום סיבה כלשהי לא 

ז'  )ושמחת תורה(, עד  ולהלכה, נמשכת שעת הכושר מ"לאחרי הרגל", בעניננו – משמיני עצרת  למעשה 

במרחשון. 

ולהעיר שלמרות שבדרך כלל עשיית חשבון-צדק בנפשו של אדם ו"סך הכל" וכו' מתאימה להיות 

בהתבודדות בינו לבין עצמו – הרי במקרה זה – כדאי דוקא שהדבר ייעשה בהתאסף רבים יחדיו, שאז 

יש לזה גם התוקף המיוחד של החלטות הצבור וזכות הצבור, כמוסבר בהרחבה בקונטרס "החלצו מכם 

אנשים", ולעשותו אכן באופן שכל אחד יהיה יהודי של "החלצו מאתכם", איש או אשה, ומתוך התוועדות 

– ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. 

מכתב כללי



כי

         
מוגה בלתי

ענינים‡ כמה עוד הוא כולל זה, זמן של הפרטי ענינו על נוסף הרי זה, קודש השבת דיום להזמן בנוגע .
שכן וכמה כמה אחת ועל ענינים, עוד בתוכו כולל ענין שכל מזה, זה הכלולים העולם עניני כבכל - (כדלקמן)

ומצוות. תורה בעניני הוא
יותר גדול במספר הוא הרי יותר למעלה הוא שהאור שככל - למעלה האורות בסדר הידוע והיינו,1ובהקדים ,

בו. הכלולים ממנו שלמטה המדריגות מספר יותר גדול האור, מעלת שתגדל שככל

מהחכמה, שלמעלה הנקודה ואילו ממנה, שלמטה הספירות כל את בתוכה כוללת - החכמה ספירת ולדוגמא:
קדמון, דאדם הקדומה מחשבה לבחינת עד יותר, למעלה זה דרך ועל החכמה; ספירת את גם בתוכה כוללת

ההשתלשלות סדר כל את בתוכה .2שכוללת

ומצוות תורה שבעניני וכמה כמה אחת על ענינים, כמה עוד ענין כל כולל העולם בעניני שאם מובן, ומזה
ענינים. כמה עוד ענין כל כולל - מהם שלמעלה -

המצוה" מן פטור במצוה ש"העוסק הטעם גם שאר3וזהו כל את כוללת בה שעוסק שהמצוה מפני -
.4המצוות

בזה" זה ערבין ישראל ש"כל בישראל, זה דרך השייכים5ועל הענינים כל כלולים מישראל אחד שבכל מפני -
ישראל .6לכל

גם שכולל השבת, יום וכמו זמנים. עוד הוא כולל זה, דיום הפרטי הזמן על שנוסף - הזמן בענין הוא וכן
ראש שבת וכן החודש, מברכים שבת ובפרט השבת, שלאחרי השבוע ימי את וכן השבת, שלפני השבוע ימי את

החודש ימי כל את גם שכולל .7חודש,

שלפניו השבוע ימי שכל הוא, שבו, העיקרי הענין הרי - מרחשון דר"ח ב' זה, קודש השבת ליום בנוגע
לחודש שייכים בו הכלולים .השבת

גם שהוא חודש, דראש א' יום הוא הרי מרחשון, חודש ראש היותו עם הששי, יום גם - יותר ובפרטיות
תשרי דחודש השלושים דחודש8יום הימים ומספר מנין את ומשלים ממלא השלושים שיום אלא עוד ולא ,

חודש נקרא יום שלושים בן חודש (שהרי העניניםÏÓ9‡תשרי כל כלולים זה קודש השבת שביום ונמצא, ,(
תשרי. דחודש

,ביותר נעלים ענינים בו שיש חודש הוא תשרי חודש והנה, .
במדרש כדאיתא החודש, של בשמו גם כמרומז חובי10- על ותכפר ותשבוק "תשרי מלשון הוא ש"תשרי"

עמך",

השביעי" "חודש גם כפי11ונקרא רוחניים, בענינים והן גשמיים בענינים הן בכל", משובע "שהוא שם על -
הסוכות חג על במיוחד [וקאי גשמיים ענינים - בתוכו" ברכות בתוכו "גתות בפרטיות: ומונה שנקרא12שממשיך ,

השדה" מן מעשיך את "באספך שם על האסיף", ומיקבך"13"חג מגרנך "באספך הענינים14, שכל היינו, ,
לולב בתוכו סוכה בתוכו "כפור וכן והנגלה], הנראה בטוב ובאים נמשכים השנה, כל במשך עליהם שהתייגעו

רוחניים, ענינים - בתוכו" וערבה
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(1.47 הערה 155 ע' חל"א בלקו"ש הנסמן ראה
קדמון2) אדם ערך א) (כרך חב"ד - הערכים ספר בארוכה ראה

וש"נ. ואילך). קעג (ע'
ב.3) מד, סוטה סע"א. כה, סוכה
(4.64 הערה 237 ע' חכ"ו בלקו"ש הנסמן ראה
סע"ב.5) כז, סנהדרין סע"א. לט, שבועות
שם.6) ובהנסמן ,217 ע' ח"ל לקו"ש ראה
ובכ"מ.7) סע"א. נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ס"ו.8) סקכ"ו אה"ע שו"ע ראה
ה"ד.9) פ"א החודש קידוש הל' רמב"ם

ח.10) פכ"ט, ויק"ר
ואילך.11) כד כג, אמור
שם.12) לויק"ר יוסף עץ פי' גם ראה
טז.13) כג, משפטים
יג.14) טז, ראה פ'



כב        

"רשית" אותיות "תשרי" - החודש של בשמו גם כמרומז כולה, השנה כל על כללי חודש גם שהוא15והוא ,
ראש ה"ראש"16כמו בדוגמת "ראש", בשם נקרא (שלכן השנה ימי כל את כולל השנה" ש"ראש שכשם והיינו, ,

השנה. ימי כל את כולל תשרי חודש גם כך הגוף), אברי כל את שכולל

ת בחודש שכלולים כפי השנה ימי (א) מדריגות: ב' בזה יש - יותר כפיובפרטיות תשרי חודש (ב) שרי,
מההתכללות יותר נעלית במדריגה הוא השנה ימי כל את כולל תשרי שחודש זה וענין השנה. ימי כל את שכולל

תשרי. בחודש השנה ימי דכל

כחות, כולל נפש - יותר נעלית מדריגה ויש בנפש, כלולים שהכחות מדריגה שיש הנפש, מכחות לזה והמשל
הנפש ענין הוא כחות כולל נפש ואילו בנפש, כלולים שהכחות אלא כחות, הם בנפש הכלולים כחות .17שכן,

המדריגה - מזה ולמעלה תשרי, בחודש שכלולים כפי השנה דימי המדריגה שישנה - דידן בנדון זה דרך ועל
השנה. ימי את שכולל תשרי דחודש

דכל וההתכללות העליה נעשית שבו זה, קודש השבת ביום כלולים - תשרי דחודש הנעלים הענינים וכל
הימים ומספר מנין את ומשלים שממלא השלושים ליום עד תשרי, לחודש השייכים זה שלפני השבוע ימי

תשרי. דחודש

שכתוב כמו התענוג, לבחינת ומתעלים תשרי חודש עניני כל נכללים זה קודש השבת שביום - בזה 18והענין

הפשוט התענוג לעצמות ועד עונג", לשבת ,19"וקראת

שבהם והרוחניים הגשמיים הענינים שכל והיינו, למטה, ההמשכה תהיה זה שלאחרי כדי היא העליה ותכלית
כל על קודש השבת מיום יומשכו - התענוג לבחינת קודש השבת ביום שמתעלים כפי תשרי, חודש מושבע

כולה. השנה

***

כו'.‚ מטהרים אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

ישראל„ אשריכם עקיבא רבי (אמר המאמר דהתחלת והשייכות הקשר לבאר יש - הנ"ל להמאמר בנוגע .
זה. קודש השבת דיום הזמן לתוכן כו')

מחודש, דבר אינו השנה זמני במשך שנאמרים דבריֿאלוקיםֿחיים מאמרי דהתחלות שהסדר - ובהקדמה
המאמרים התחלות ישנם זמן שבכל כך זה, שלפני בדורות נשיאינו רבותינו ידי על כבר שנקבע ענין להיותו

המאמר אמירת זמן לתוכן .20השייכים

מצינו - כו' ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר שהתחלתו מאמר דידן, הצמחֿצדק21ובנדון של 22רשימה

אתכם מטהר ומי מטהרים אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר בחדשי23שהתחלתה שזמנה ,
רבי של שבמאמרו הטהרה ענין שתוכן כיון - הזמן לתוכן זו דהתחלה והשייכות הקשר ומובן אלולֿתשרי.
מסכת בסוף - עקיבא רבי אמר משנת של מקומה נקבע זה ומטעם בהמאמר). (כנ"ל התשובה עבודת הוא עקיבא

כיפור. יום עבודת נתבארה שבה יומא,

לפני תרס"ז, נח פרשת משבת כו') ישראל אשריכם עקיבא רבי (אמר זו התחלה עם מאמר מצינו כן כמו
שנה .24חמישים
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יב.15) יא, עקב עה"פ בעה"ט
ע'16) סוכות דרושי אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי ראה

תש"ב רעח. ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו.
ועוד. .49 ע'

בהתוועדות17) שנאמר ר"ע אמר ד"ה .157 ע' תש"ג סה"מ ראה
ועוד. ואילך). 172 ע' (לעיל פ"ה

יג.18) נח, ישעי'
ואילך.19) צט ע' תרס"ו המשך ראה

(20.115 ע' חי"ג .179 ע' .132 ע' ח"ד תו"מ גם ראה
אדמו"ר21) כ"ק ע"י הוגה - סי"ט סי"אֿיב, וכן סוס"ט, עד מכאן

זו במהדורא ואילך. 11 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית), שליט"א
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

ואילך.22) א'תקעו ע' יוהכ"פ דרושי באוה"ת לאח"ז נדפס
(במשנה).23) ב פה, יומא
ואילך.24) שפ ע' תרס"ו בהמשך נדפס

        

אור בתורה המבואר פי על בפשטות לומר יש - נח לפרשת הטהרה) (בענין זו דהתחלה השייכות 25ובביאור

בא הארץ26ש"המבול את המקוה27לטהר כדוגמת . .29כו'"28.

יותר:‰ בפרטיות בזה להוסיף ויש .
ענינה (ב) ועון. חטא על כפשוטה, תשובה (א) ענינים: ב' ישנם הטהרה) (ענין שבתשובה בהמאמר נתבאר

תשובה של נתנה"30הפנימי אשר האלקים אל תשוב "והרוח דרעותא31- המדריגה זו הרי - השם ובעבודת .
ודעת. מטעם שלמעלה דלבא

מטהרים" אתם מי "לפני אתכם": מטהר ו"מי מטהרים" אתם מי "לפני הלשון כפל בדיוק הביאור גם וזהו
מלמעלה התשובה על קאי - אתכם" מטהר ו"מי ועון, חטא על תשובה למעלה, מלמטה התשובה על קאי -

נתנה". אשר האלקים אל תשוב "והרוח למטה,

נח: בפרשת מרומזים שבתשובה הענינים שב' לומר, ויש

טוב שם הבעל פירוש הפסוק32ידוע -33על תיבות - להאותיות ולהכנס לבוא שצריך התיבה", אל גו' "בא
ותפלה. תורה של

(תפלה). למעלה ומלמטה (תורה) למטה מלמעלה העבודה אופני ב' הם ותפלה דתורה הענינים ב' והרי
שבידי אבנים שהם ללבנים, נמשלו התפלה ואותיות שמים, בידי שנעשו אבנים בבחינת הם התורה אותיות

.34אדם

Â:ונמוכים נעלים - שונים אופנים ישנם ודעת, מטעם שלמעלה נפש ומסירת דלבא דרעותא בהענין והנה, .
הרצון מסירת משמעותה נפש הגמרא35מסירת דברי פי ועל האישי. הרצון את למסור היינו, קטלא36, לי "מה

ּבויג יעדער ("מיט הקב"ה בשביל עצמו את מכופף שיהודי כפיפה שבכל נמצא, פלגא", קטלא לי מה כולה
נעשה - פלגא" ד"קטלא ענין שזהו - קלה בתנועה אפילו אויבערשטן"), דעם צוליב זיך ּבויגט איד א ַָוואס

נפש. מסירת של ענין

אצלו גם אלא ודעת, טעם פי שעל העבודה עבורו מספיקה לא שבגדולים, גדול שהוא מי גם גיסא, ולאידך
כמו אלקות, "ליקח" יוכל זה ידי על שדוקא כיון נפש, מסירת מתוך ּבויג") ("דער כפיפה של ענין להיות צריך

דוקא37שכתוב - רוח" ושפל דכא ואת אשכון וקדוש .38"מרום

שבגדולים גדול שלהיותו פי על אף ודעת, טעם פי שעל העבודה עבורו מספיקה לא למה לטעון לו ואין
להיות צריכה שהעבודה כיון - נפש מסירת ידי על אחר של מפעולתו פחות לא שלו ודעת הטעם ידי על פועל

מאדך" שלך39"בכל מאד "ליקח"40, כדי אלקות. "ליקח" יכול אינו שלו, ודעת בטעם מוגבל שהוא זמן וכל ,
דוקא. נפש במסירת צורך יש - אלקות

ובהביטו והוראותי', מנהגי' פי על ומתנהג בשופי, חסידות שלומד מי גם החסידות: ללימוד בנוגע הוא וכן
שלאמס לו אומרים - שּפיץ") אין שוין שטייט ("ער המעלה ברום כבר הוא שעומד לעצמו לדמות יכול ביבו

נפש. מסירת מתוך ועבודה ב"עבודה", צורך יש - בכך. די

ומעין בקונטרס יגיע41וכמבואר יגיעה ובמעט זמן "שבמעט להבין", וקלים רחבים שכלו כלי "כאשר שגם ,
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פרשתנו.25) ריש
ולשחת26) "להעביר עונש, בתור רק החוטאים",האנשיםלא

המבול". בלא אף להעבירם ה' ביכולת הי' א' "ברגע שהרי
"ארץ27) - המבול בה ירד שלא - ישראל ארץ נקראת זה ומשום

א). קיג, זבחים וראה כד. כב, (יחזקאל מטוהרה" לא
ז,28) (פרשתנו יום" ארבעים הארץ על הגשם "ויהי מ"ש וזהו

סאה. ארבעים ששיעורה המקוה כדוגמת - יב)
ואילך.29) 137 ס"ע ח"ז תו"מ ואילך. 4 ע' ח"א לקו"ש ראה
ב).30) (עב, האזינו ר"פ לקו"ת ראה
ז.31) יב, קהלת

וש"נ.32) ואילך. ס"ח בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א.33) ז, פרשתנו
ואילך.34) ד עז, משפטים תו"א ראה
ב.35) לו, מקץ תו"א
ובכ"מ.36) ב. סא, בשלח תו"א וראה ועוד. א. סה, ב"ק
טו.37) נז, ישעי'
ועוד.38) תלט. ע' תרס"ו המשך ראה
ה.39) ו, ואתחנן
ובכ"מ.40) ד. לט, מקץ תו"א
פ"ב.41) טז מאמר



כג         

אור בתורה המבואר פי על בפשטות לומר יש - נח לפרשת הטהרה) (בענין זו דהתחלה השייכות 25ובביאור

בא הארץ26ש"המבול את המקוה27לטהר כדוגמת . .29כו'"28.

יותר:‰ בפרטיות בזה להוסיף ויש .
ענינה (ב) ועון. חטא על כפשוטה, תשובה (א) ענינים: ב' ישנם הטהרה) (ענין שבתשובה בהמאמר נתבאר

תשובה של נתנה"30הפנימי אשר האלקים אל תשוב "והרוח דרעותא31- המדריגה זו הרי - השם ובעבודת .
ודעת. מטעם שלמעלה דלבא

מטהרים" אתם מי "לפני אתכם": מטהר ו"מי מטהרים" אתם מי "לפני הלשון כפל בדיוק הביאור גם וזהו
מלמעלה התשובה על קאי - אתכם" מטהר ו"מי ועון, חטא על תשובה למעלה, מלמטה התשובה על קאי -

נתנה". אשר האלקים אל תשוב "והרוח למטה,

נח: בפרשת מרומזים שבתשובה הענינים שב' לומר, ויש

טוב שם הבעל פירוש הפסוק32ידוע -33על תיבות - להאותיות ולהכנס לבוא שצריך התיבה", אל גו' "בא
ותפלה. תורה של

(תפלה). למעלה ומלמטה (תורה) למטה מלמעלה העבודה אופני ב' הם ותפלה דתורה הענינים ב' והרי
שבידי אבנים שהם ללבנים, נמשלו התפלה ואותיות שמים, בידי שנעשו אבנים בבחינת הם התורה אותיות

.34אדם

Â:ונמוכים נעלים - שונים אופנים ישנם ודעת, מטעם שלמעלה נפש ומסירת דלבא דרעותא בהענין והנה, .
הרצון מסירת משמעותה נפש הגמרא35מסירת דברי פי ועל האישי. הרצון את למסור היינו, קטלא36, לי "מה

ּבויג יעדער ("מיט הקב"ה בשביל עצמו את מכופף שיהודי כפיפה שבכל נמצא, פלגא", קטלא לי מה כולה
נעשה - פלגא" ד"קטלא ענין שזהו - קלה בתנועה אפילו אויבערשטן"), דעם צוליב זיך ּבויגט איד א ַָוואס

נפש. מסירת של ענין

אצלו גם אלא ודעת, טעם פי שעל העבודה עבורו מספיקה לא שבגדולים, גדול שהוא מי גם גיסא, ולאידך
כמו אלקות, "ליקח" יוכל זה ידי על שדוקא כיון נפש, מסירת מתוך ּבויג") ("דער כפיפה של ענין להיות צריך

דוקא37שכתוב - רוח" ושפל דכא ואת אשכון וקדוש .38"מרום

שבגדולים גדול שלהיותו פי על אף ודעת, טעם פי שעל העבודה עבורו מספיקה לא למה לטעון לו ואין
להיות צריכה שהעבודה כיון - נפש מסירת ידי על אחר של מפעולתו פחות לא שלו ודעת הטעם ידי על פועל

מאדך" שלך39"בכל מאד "ליקח"40, כדי אלקות. "ליקח" יכול אינו שלו, ודעת בטעם מוגבל שהוא זמן וכל ,
דוקא. נפש במסירת צורך יש - אלקות

ובהביטו והוראותי', מנהגי' פי על ומתנהג בשופי, חסידות שלומד מי גם החסידות: ללימוד בנוגע הוא וכן
שלאמס לו אומרים - שּפיץ") אין שוין שטייט ("ער המעלה ברום כבר הוא שעומד לעצמו לדמות יכול ביבו

נפש. מסירת מתוך ועבודה ב"עבודה", צורך יש - בכך. די

ומעין בקונטרס יגיע41וכמבואר יגיעה ובמעט זמן "שבמעט להבין", וקלים רחבים שכלו כלי "כאשר שגם ,
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פרשתנו.25) ריש
ולשחת26) "להעביר עונש, בתור רק החוטאים",האנשיםלא

המבול". בלא אף להעבירם ה' ביכולת הי' א' "ברגע שהרי
"ארץ27) - המבול בה ירד שלא - ישראל ארץ נקראת זה ומשום

א). קיג, זבחים וראה כד. כב, (יחזקאל מטוהרה" לא
ז,28) (פרשתנו יום" ארבעים הארץ על הגשם "ויהי מ"ש וזהו

סאה. ארבעים ששיעורה המקוה כדוגמת - יב)
ואילך.29) 137 ס"ע ח"ז תו"מ ואילך. 4 ע' ח"א לקו"ש ראה
ב).30) (עב, האזינו ר"פ לקו"ת ראה
ז.31) יב, קהלת

וש"נ.32) ואילך. ס"ח בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א.33) ז, פרשתנו
ואילך.34) ד עז, משפטים תו"א ראה
ב.35) לו, מקץ תו"א
ובכ"מ.36) ב. סא, בשלח תו"א וראה ועוד. א. סה, ב"ק
טו.37) נז, ישעי'
ועוד.38) תלט. ע' תרס"ו המשך ראה
ה.39) ו, ואתחנן
ובכ"מ.40) ד. לט, מקץ תו"א
פ"ב.41) טז מאמר



כד        

שעומד זמן שכל - בזה והענין דוקא. ויגיעה" עסק צריך "מ"מ - הרבה" זמן כשיעסוק יגיע שחברו מה
לאלקות. שייכות לו אין שהוא, כמו המוגבלת במציאותו

Ê:נח פרשת קורין - הכיפורים ויום השנה ראש תשרי, חודש ממועדי בהיציאה שמיד הרמז וזהו .
מכפר יום של עיצומו - כיפור מאוחדים42ביום הכיפורים שביום זאת, ועוד העבירות. כל על מוחל והקב"ה ,

בלחודוהי" ומלכא "ישראל הקב"ה, עם ישראל תורה43בני בשמחת (כמדובר אלקות היא מציאותם שכל כך ,44.(

אלקות? היא ישראל בני של מציאותם כל כאשר - נפש דמסירת בעבודה הצורך מהו לחשוב: איפוא יכולים

תשובה, של הקוין ב' אל לבוא - התיבה" אל גו' "בא נח: בפרשת קורין תשרי מחודש כשיוצאים מיד ולכן,
להיות יכולה אינה ה'עצמות' לקיחת כי, נפש, במסירת צורך שיש היינו, למטה, ומלמעלה למעלה מלמטה

ד" הענין להיות צריך אלא נעלית), היותר מציאות זוהי אם (גם ב"מציאות" כשנמצאים .דוקא "

Áאדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר מה לבאר יש זה פי על אל45. נכנס הכיפורים יום למחרת שפעם
עדן: נשמתו אדמו"ר לו וענה עתה? ומה אבא, ושאל: עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד אביו

תשובה). לעשות ביחוד צריכים (עכשיו טאן" תשובה ערשט מען דארף ַָ"איצטער
"סלחן שהוא הקב"ה אצל התשובה ונתקבלה הכיפורים, דיום התשובה היתה שכבר כיון מובן: אינו ולכאורה

ישורון" לשבטי ומחלן תשובה?46לישראל לעשות עוד שצריכים אומרים למה -

במשנה שמצינו וכפי יום47- מאחר חוץ יום בכל תלוי אשם מתנדב שהיה בוטא בן בבא על עליו ש"אמרו
חטא. של ענין שייך לא שעדיין כיון אחד", יום כיפורים

וכיון נתנה", אשר האלקים אל תשוב "והרוח הוא תשובה של האמיתי שהענין - הוא הדברים פירוש אך
גבול. בלי היא נתנה" אשר האלקים אל תשוב ד"הרוח העבודה גם הרי גבול, בלי הוא שאלקות

יותר, נעלים מקיפים אורות נמשכים ואז בפנימיות, הם גם באים - מקיפים אורות נמשכים שכאשר והיינו,
ודעת. מטעם שלמעלה דלבא", ד"רעותא העבודה היא שבהם

מען דארף "איצטער המענה פירוש בהתשובהËוזהו לעסוק יכולים היו לא לכן, קודם כי, טאן", תשובה ַָ
מען "דארף הכיפורים, יום לאחרי עכשיו, אבל נמוכים; בענינים עדיין שאחזו כיון נעלית, תשובהËהיותר ַ

תשובה. של הפנימי הענין - ָטאן"

Ë."פלגא קטלא לי מה כולה קטלא לי "מה נפש, ומסירת התשובה דעבודת הענין כללות וזהו .
את ומכופף שובר שאדם וכפיפה שבירה כל הרי, ירוד, במצב נמצאים כאשר שגם לידע צריך גיסא מחד

כולה"; "קטלא כמו נחשב פלגא" "קטלא כי, נפש, למסירת נחשבת הקב"ה, בשביל עצמו

ודעת, טעם פי שעל בעבודה חובה ידי לצאת אפשר אי נעלית, במדריגה נמצאים כאשר אפילו גיסא, ולאידך
כולה". ד"קטלא הענין להיות צריך אלא

כי, אלקות, עם ההתקשרות כל חסרה אלא נפש, דמסירת הפרט מסויים, פרט של חסרון זה אין הכי, ובלאו
דוקא. רוח" ושפל דכא "ואת הוא אשכון" וקדוש ד"מרום הענין

בגמרא שמצינו דרך ד"בכל48ועל העבודה שחסרה אלא נפשך", ובכל לבבך "בכל היא העבודה כאשר שגם
מזה לבוא יכול השתלשלות ריבוי שלאחרי כך, כדי ועד מקום", של רצונו עושין "אין נקרא זה הרי מאדך",

ליצלן; רחמנא כפשוטו, מקום" של רצונו עושין ד"אין ומצב מעמד

כשישנ כן שאין זהמה שענין בשעה גם הרי - מהותו לפי אחד כל - מאדך" ו"בכל נפש דמסירת הענין ו
ורעו זרים "ועמדו נעשה זה ידי ועל מקום", של רצונו "עושין כבר נקרא זה הרי נמוכים, באופנים מתבטא

מסייעים.49צאנכם" גם שהם זאת, עוד אלא מפריעים, שאינם בלבד זו לא "זרים", שאפילו ,
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ה"ג.42) פ"א תשובה הל' רמב"ם ראה
ב.43) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
(44.(76 ע' (לעיל ס"ג שמח"ת ליל שיחת
וש"נ.45) .25 ע' ריש תרפ"ט סה"ש ראה
דיוהכ"פ.46) העמידה תפלת נוסח

מ"ג.47) פ"ו כריתות
עקב48) פ' להה"מ או"ת שם. מהרש"א ובחדא"ג ב לה, ברכות

ובכ"מ. ג. מב, שלח לקו"ת (סקס"ו).
ה.49) סא, ישעי'

        

È:תורה ושמחת עצרת לשמיני נח דפרשת והשייכות בהקשר להוסיף ויש .
במדרש איתא - ושמיניֿעצרת הסוכות לחג בני50בנוגע כל וזימן ימים שבעת סעודה שעשה למלך "משל

אני נגלגל המדינה, בני מכל ידינו יצאנו כבר לאוהבו אמר המשתה ימי שבעת שעברו כיון . . שבמדינה אדם
סעודה לי עשו מכם בבקשה המקום להם אמר ללכת "כשבאין אחד"; ואיל אחד בפר . . שתמצא במה ואתה
יום עוד עכבו פרידתכם עלי קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים כבנים . . עוד מעט לי התעכבו . . קטנה

.51אחד"

אלקות גילוי בו שיש ענין לכל בנוגע גם הוא כן אלא דוקא, הסוכות לחג רק לא שייך זה שענין [ולהעיר,
תורה של לגמרה סעודה שעושין מה גם וזהו זה. מענין והפרידה בהיציאה כו'") ("קשה קושי שיש ועל52- ,

מסכת בסיום זה עלי53דרך ש"קשה בגלל שבאה הסוכות חג לאחרי עצרת דשמיני קטנה" ה"סעודה בדוגמת -
פרידתכם"].

הביאור פרידת54וידוע עלי "קשה ישראל לבני אומר שהקב"ה המדרש לשון מתאיםÌÎבדיוק דלכאורה - "
"פרידת לומר אלאיותר ישראל, מבני ושלום חס פירוד של ענין פעם אף שייך לא הקב"ה שמצד כיון - "

"פרידת ידי ושלוםÌÎשעל חס פירוד גם להיות יכול אזי לרעהו, איש בין עצמם ישראל בני אצל פירוד שיש ,"
"פרידת להקב"ה, ישראל בני ".בין

ישר שבני זמן שכתובכל כמו הקב"ה, ברכת אצלם נמשכת באחדות, הם כאחד55אל כולנו אבינו "ברכנו
פניך". באור

של ומצב במעמד היותם שמצד הפלגה, דור אודות השבוע בפרשת שמצינו ממה וחומר וקל שכן ובמכל
אחדים" ודברים אחת שפה הארץ כל "ויהי לכולם"56אחדות, אחת ושפה אחד "עם כל57, מהם יבצר "לא -

לעשות" יזמו לפעול57אשר יכולים האחדות ענין ידי שעל ישראל, לבני בנוגע הוא שכן וכמה כמה אחת ועל .
הכל.

הפלגה דור לגבי בערך שלא יותר גדול בעילוי היא האחדות ידי על ישראל לבני שנמשכת שההשפעה ומובן
ישראל בני כן שאין מה בלבד, הרצון מחיצוניות אלא אינה הפלגה) (דור זה ללעומת ההשפעה שהרי -

הרצון מפנימיות ההשפעה .58שמקבלים

"פרידת ענין שזהו מזה, זה בפירוד הם ישראל בני כאשר "קשהÌÎאבל הקב"ה אומר - "ÈÏÚ,"פרידתכם
("פרידת מזה זה ישראל בני של הפירוד ידי שעל להקב"ה.ÌÎכיון ישראל בני בין ושלום חס פירוד גם נעשה ("

פרידתכם": עלי "קשה ישראל לבני הקב"ה אומר תשרי חודש מועדי שבסיום וזהו

ומצב במעמד ישראל בני נמצאים וסוכות, הכיפורים יום השנה ראש המועדים, חודש תשרי, חודש במשך
ומצב במעמד אז נמצאים ובמילא, רוחניים. בענינים עסוקים וכולם העולם, ועניני דחול מעובדין הפשטה של
של ענין להיות יכול אזי - לעסקיו אחד כל פונה שאז תשרי, מחודש לצאת עומדים כאשר אבל אחדות; של

פרידתכם". עלי "קשה הקב"ה אומר זה ועל ושלום, חס פירוד

השנה, כל במשך העולם בעניני לעסוק תשרי מחודש יוצאים כאשר גם ד"פרידתכם" הענין את לשלול וכדי

בעולם, ויפעלו שיעסקו אדרבה, אלא העולם, מעניני מופשטים ישראל בני שיהיו לא היא הכוונה שהרי -
יהיו בעולם -ובהיותם העולם מעניני מופשטים בהיותם תשרי בחודש כמו באחדות

בענינים ועוסקים מיוחדות, מצוות בו שאין יום - תורה) (ושמחת שמיניֿעצרת - אחד יום עוד הקב"ה נותן
ועל אחדות; של ומצב במעמד ישראל בני נמצאים כן פי על ואף טוב), יום דסעודות ומשקה (מאכל גשמיים
האחדות תהיה בעניניו, עסוק אחד כל כאשר שגם כולה, השנה כל על תשרי דחודש האחדות ממשיכים זה ידי
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כה         

È:תורה ושמחת עצרת לשמיני נח דפרשת והשייכות בהקשר להוסיף ויש .
במדרש איתא - ושמיניֿעצרת הסוכות לחג בני50בנוגע כל וזימן ימים שבעת סעודה שעשה למלך "משל

אני נגלגל המדינה, בני מכל ידינו יצאנו כבר לאוהבו אמר המשתה ימי שבעת שעברו כיון . . שבמדינה אדם
סעודה לי עשו מכם בבקשה המקום להם אמר ללכת "כשבאין אחד"; ואיל אחד בפר . . שתמצא במה ואתה
יום עוד עכבו פרידתכם עלי קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים כבנים . . עוד מעט לי התעכבו . . קטנה

.51אחד"

אלקות גילוי בו שיש ענין לכל בנוגע גם הוא כן אלא דוקא, הסוכות לחג רק לא שייך זה שענין [ולהעיר,
תורה של לגמרה סעודה שעושין מה גם וזהו זה. מענין והפרידה בהיציאה כו'") ("קשה קושי שיש ועל52- ,

מסכת בסיום זה עלי53דרך ש"קשה בגלל שבאה הסוכות חג לאחרי עצרת דשמיני קטנה" ה"סעודה בדוגמת -
פרידתכם"].

הביאור פרידת54וידוע עלי "קשה ישראל לבני אומר שהקב"ה המדרש לשון מתאיםÌÎבדיוק דלכאורה - "
"פרידת לומר אלאיותר ישראל, מבני ושלום חס פירוד של ענין פעם אף שייך לא הקב"ה שמצד כיון - "

"פרידת ידי ושלוםÌÎשעל חס פירוד גם להיות יכול אזי לרעהו, איש בין עצמם ישראל בני אצל פירוד שיש ,"
"פרידת להקב"ה, ישראל בני ".בין

ישר שבני זמן שכתובכל כמו הקב"ה, ברכת אצלם נמשכת באחדות, הם כאחד55אל כולנו אבינו "ברכנו
פניך". באור

של ומצב במעמד היותם שמצד הפלגה, דור אודות השבוע בפרשת שמצינו ממה וחומר וקל שכן ובמכל
אחדים" ודברים אחת שפה הארץ כל "ויהי לכולם"56אחדות, אחת ושפה אחד "עם כל57, מהם יבצר "לא -

לעשות" יזמו לפעול57אשר יכולים האחדות ענין ידי שעל ישראל, לבני בנוגע הוא שכן וכמה כמה אחת ועל .
הכל.

הפלגה דור לגבי בערך שלא יותר גדול בעילוי היא האחדות ידי על ישראל לבני שנמשכת שההשפעה ומובן
ישראל בני כן שאין מה בלבד, הרצון מחיצוניות אלא אינה הפלגה) (דור זה ללעומת ההשפעה שהרי -

הרצון מפנימיות ההשפעה .58שמקבלים

"פרידת ענין שזהו מזה, זה בפירוד הם ישראל בני כאשר "קשהÌÎאבל הקב"ה אומר - "ÈÏÚ,"פרידתכם
("פרידת מזה זה ישראל בני של הפירוד ידי שעל להקב"ה.ÌÎכיון ישראל בני בין ושלום חס פירוד גם נעשה ("

פרידתכם": עלי "קשה ישראל לבני הקב"ה אומר תשרי חודש מועדי שבסיום וזהו

ומצב במעמד ישראל בני נמצאים וסוכות, הכיפורים יום השנה ראש המועדים, חודש תשרי, חודש במשך
ומצב במעמד אז נמצאים ובמילא, רוחניים. בענינים עסוקים וכולם העולם, ועניני דחול מעובדין הפשטה של
של ענין להיות יכול אזי - לעסקיו אחד כל פונה שאז תשרי, מחודש לצאת עומדים כאשר אבל אחדות; של

פרידתכם". עלי "קשה הקב"ה אומר זה ועל ושלום, חס פירוד

השנה, כל במשך העולם בעניני לעסוק תשרי מחודש יוצאים כאשר גם ד"פרידתכם" הענין את לשלול וכדי

בעולם, ויפעלו שיעסקו אדרבה, אלא העולם, מעניני מופשטים ישראל בני שיהיו לא היא הכוונה שהרי -
יהיו בעולם -ובהיותם העולם מעניני מופשטים בהיותם תשרי בחודש כמו באחדות

בענינים ועוסקים מיוחדות, מצוות בו שאין יום - תורה) (ושמחת שמיניֿעצרת - אחד יום עוד הקב"ה נותן
ועל אחדות; של ומצב במעמד ישראל בני נמצאים כן פי על ואף טוב), יום דסעודות ומשקה (מאכל גשמיים
האחדות תהיה בעניניו, עסוק אחד כל כאשר שגם כולה, השנה כל על תשרי דחודש האחדות ממשיכים זה ידי
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כו        

‡È:נח שבפרשת המבול בענין גם זה ומרומז .
שימשו לא המזלות שאפילו ועד במים, מוצף כולו העולם היה - המבול האנשים60בעת בטל. היה העולם .

ותפלה. תורה של אותיות - ב"תיבה" וכלואים מסוגרים והיו העולם, מעניני הוצאו (שבתיבה)

בזהר וכמבואר העולם. מעניני מובדלים שבו תשרי, דחודש העבודה דרך על הוא זה תורה61מצב 62ובלקוטי

הפסוק למנין63על השביעי (חודש תשרי דחודש העבודה על רומז זה שענין השביעי", בחודש התיבה "ותנח
מניסן). החדשים

בהיותם כמו מצב באותו יהיו אז שגם העולם, אל התיבה מן בהיציאה אלא בהמבול, לא היא התכלית אך
בתיבה.

È:מקוה למי המבול דמי בהשייכות הוספה הוא זה ענין .
הרמב"ם בדברי שנמצאים64מצינו בשעה לא נגמר הטהרה שיוצאיםשענין בשעה אלא המקוה,

Ó.במקוה שטבל עליו ניכר להיות צריך מהמקוה שיוצא בשעה כלומר, המקוה.

הביטול אינה הכוונה שתכלית - ותפלה דתורה להתיבות בהכניסה התיבה", אל גו' ד"בא בהענין גם הוא וכן
התפלה בשעת כמו מצב באותו האדם יהיה והלימוד התפלה שלאחרי אם, כי והתפלה, הלימוד בעת במציאות

והלימוד.

לעיל המדובר דרך התפלה65ועל שקודם טוב, שם הבעל התפלה,אודות אחרי עמו יהיה מה בטוח היה לא
התפלה בעת והביטול הנפש כלות הכוונה.66בגלל עיקר שזוהי כיון להעולם, כן אחרי חזר זאת, בכל הרי -

‚È:לעניננו ובנוגע .
כולה. השנה כל על להמשיכה צריכים - תשרי חודש של האחדות

והרי במדריגה, תחתון היותר הכח שהוא דייקא, מעשה - השנה דכל המעשה ימי תקופת מתחילה כאשר
ישראל בני צריכים - הפירוד וגובר והולך א), סעיף (כנ"ל ההתכללות ענין ופוחת הולך יותר שלמטה מה כל

כולה. השנה כל על להמשיכה תשרי, דחודש וההתכללות האחדות את עמהם לקחת

ישראל מבני ואחד אחד כל אצל זה דרך ועל לרעהו, איש בין ישראל בני אצל פירוד יהיה שלא - ובפשטות
ענין שזהו בארץ, גם האחדות ענין שפועלים ועד הבהמית, לנפשו האלקית נפשו בין פירוד יהיה שלא גופא,

בארץ" אחד ה"אחד"67ד"גוי את ממשיכים המעשה) (ובכח "בארץ" שגם הענין68, כללות נעשה זה ידי שעל ,
מטה של בפמליא ושלום מעלה של בפמליא .69דשלום

***

„Èהשל"ה ובלשון מרוחניות, נמשכים הגשמיים הענינים שכל ידוע ורומזת70. בעליונים מדברת התורה :
יותר הגשמיות נוגע - הכוונה תכלית שזוהי דוקא, למטה הנשמה ירידת מצד כן, פי על אף אבל בתחתונים.

הרוחניות. מן
כוונה בלא שמצוה פי על אף הרי, כוונה, בלא מצוה מקיימים שכאשר המצוות, לקיום בנוגע שמצינו וכפי
את עשה ולא הכוונות כל כיון אם כן שאין מה המצוה, קיום חובת ידי יצא מקום, מכל נשמה, בלא כגוף היא

העיקר הוא שהגשמיות כיון - כלום עשה לא המצוה, .71מעשה

בנוגע ביותר מודגש כולה, השנה כל על תשרי דחודש האחדות המשכת דבר על לעיל האמור - דידן ובנדון
מכ לנסוע שעומדים בילאורחים "כל אשר, ישראל, מבני וכמה כמה עם ביחד זמן משך שהייתם לאחרי - אן

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
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תרמג,62) ג) (כרך פרשתנו באוה"ת ולאח"ז ב. סח, פרשתנו לג"פ

ב.
ד.63) ח, פרשתנו
וראה64) שם. משנה בכסף וראה הט"ז. פ"ו הטומאות אבות הל'

.(164 ע' (לעיל ס"נ ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת

(65.(159 ע' (לעיל סמ"א הנ"ל בראשית ש"פ שיחת
סמ"ב.66) סל"ה. הריב"ש צוואת ראה
ועוד.67) כג. ז, שמואלֿב
ובכ"מ.68) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
ואילך.69) סע"ד פה, מטות לקו"ת וראה ב. צט, סנהדרין
ואילך.70) א קסא, ואילך. ב יג,
רפל"ח.71) תניא ראה

        

שריא" שכינתא פירוד72עשרה של ענין היא מכאן שהנסיעה כיון - עשרה פעמים כמה ובפרט ,˙ÂÈÓ,
מענין החל זה, שלאחרי הזמן משך כל על תשרי חודש עניני את להמשיך הצורך יותר מודגש ,‰‡Â„Á˙ובמילא,

במשך לעמוד ימשיכו תורה, לשמחת ועד הכיפורים וביום השנה בראש שעמדו אחדות של ומצב מעמד שבאותו
כולה. השנה כל

ÂËענין עם בבד בד והנה, .˙Â„Á‡‰להיות צריך שבהם ענינים כמה ישנם ,˙Â˜ÏÁ˙‰אין כן, פי על ואף ,
אמיתית. לאחדות באים אלו בענינים ההתחלקות ידי על ואדרבה, האחדות, לענין בסתירה זה

לזה: ומהדוגמאות

היעוד שיקויים כיון זו, בהבדלה צורך יהיה שלא הזמן שיבוא עד הזה, בזמן - לטהור טמא בין ההבדלה
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח כמו73"את קדשים, לקודש קודש בין - גופא ובקודש לחול, קודש בין -

לעצמו74שכתוב מחיצה ואהרן לעצמך מחיצה (משה) "אתה זה דרך ועל קדשים", קדש להקדישו אהרן "ויבדל
.75כו'"

דאנשים ההתחלקות וכן וישראלים. לוים כהנים סוגים: לג' ישראל עם דכללות ההתחלקות זה דרך ועל
גדול" תיקון שם ומתקנין נשים לעזרת "ירדו - השואבה בית לשמחת בנוגע גם כמודגש "התקינו76ונשים, ,

מלמטה" ואנשים מלמעלה יושבות נשים .77שיהיו

היעוד יקויים שאז דאף התחלקות, של ענין יהיה לבוא לעתיד שאפילו ה'78ועד את דעה הארץ "מלאה
ÌÈÒÎÓ ÌÈÏ ÌÈÓÎהכל מכסים המים והרי ,"‰‡ÂÂ‰.'כו הים בעומק חילוקים ישנם מקום, מכל ,

(כמדובר אמיתית לאחדות באים דוקא ידה על ואדרבה, האחדות, לענין בסתירה אינה זו התחלקות וכאמור,
ההתוועדויות באחת ).79בארוכה

ÊË:לעניננו ובנוגע .
המדריגות פרטי כל אל ולהביאם אותם לקחת צריכים - כולה השנה כל על תשרי מחודש שלוקחים הענינים

ערכו. לפי אחד לכל ישראל, בני בין שישנם

כאן שדוברו הענינים על ויחזור יספר במקומו אחד וכל למקומותיהם, שבים האורחים כאשר ובפשטות:
דהיינו כהנים, של ומצב במעמד שהם אלה עבור רק לא להיות צריך זה הרי - תשרי חודש ÌÈ„ÈÒÁבמשך

הרמב"ם שכתב ממה הרי80[כמובן כו' ה' לפני לעמוד להבדל כו' אותו רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש ש"כל
היינו, פשוטים, יהודים עבור גם אלא כו'"], לכהנים שזכה כמו כו' לו ויזכה כו' קדשים קדש נתקדש זה

להגיע צריכים תשרי חודש במשך כאן שדוברו Ï‡Èשהענינים È ÏÎÏ,שביניהם המדריגות פרטי כל על
לפי אחד לכל המתאימים ואותיות בסגנון הדברים את לבאר - התחלקות של ענין להיות צריך גופא שבזה אלא

ערכו.

ישראל: לנשי בנוגע בזה מיוחדת והדגשה

שכתוב כמו לאנשים, קדמו תורה למתן שבנוגע שמצינו כפי - ישראל נשי של וחשיבותן מעלתן 81ובהקדם

"האנשים". ישראל", לבני "ותגיד כך ואחר הנשים", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה
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שריא" שכינתא פירוד72עשרה של ענין היא מכאן שהנסיעה כיון - עשרה פעמים כמה ובפרט ,˙ÂÈÓ,
מענין החל זה, שלאחרי הזמן משך כל על תשרי חודש עניני את להמשיך הצורך יותר מודגש ,‰‡Â„Á˙ובמילא,

במשך לעמוד ימשיכו תורה, לשמחת ועד הכיפורים וביום השנה בראש שעמדו אחדות של ומצב מעמד שבאותו
כולה. השנה כל

ÂËענין עם בבד בד והנה, .˙Â„Á‡‰להיות צריך שבהם ענינים כמה ישנם ,˙Â˜ÏÁ˙‰אין כן, פי על ואף ,
אמיתית. לאחדות באים אלו בענינים ההתחלקות ידי על ואדרבה, האחדות, לענין בסתירה זה

לזה: ומהדוגמאות

היעוד שיקויים כיון זו, בהבדלה צורך יהיה שלא הזמן שיבוא עד הזה, בזמן - לטהור טמא בין ההבדלה
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח כמו73"את קדשים, לקודש קודש בין - גופא ובקודש לחול, קודש בין -

לעצמו74שכתוב מחיצה ואהרן לעצמך מחיצה (משה) "אתה זה דרך ועל קדשים", קדש להקדישו אהרן "ויבדל
.75כו'"

דאנשים ההתחלקות וכן וישראלים. לוים כהנים סוגים: לג' ישראל עם דכללות ההתחלקות זה דרך ועל
גדול" תיקון שם ומתקנין נשים לעזרת "ירדו - השואבה בית לשמחת בנוגע גם כמודגש "התקינו76ונשים, ,

מלמטה" ואנשים מלמעלה יושבות נשים .77שיהיו

היעוד יקויים שאז דאף התחלקות, של ענין יהיה לבוא לעתיד שאפילו ה'78ועד את דעה הארץ "מלאה
ÌÈÒÎÓ ÌÈÏ ÌÈÓÎהכל מכסים המים והרי ,"‰‡ÂÂ‰.'כו הים בעומק חילוקים ישנם מקום, מכל ,

(כמדובר אמיתית לאחדות באים דוקא ידה על ואדרבה, האחדות, לענין בסתירה אינה זו התחלקות וכאמור,
ההתוועדויות באחת ).79בארוכה

ÊË:לעניננו ובנוגע .
המדריגות פרטי כל אל ולהביאם אותם לקחת צריכים - כולה השנה כל על תשרי מחודש שלוקחים הענינים

ערכו. לפי אחד לכל ישראל, בני בין שישנם

כאן שדוברו הענינים על ויחזור יספר במקומו אחד וכל למקומותיהם, שבים האורחים כאשר ובפשטות:
דהיינו כהנים, של ומצב במעמד שהם אלה עבור רק לא להיות צריך זה הרי - תשרי חודש ÌÈ„ÈÒÁבמשך

הרמב"ם שכתב ממה הרי80[כמובן כו' ה' לפני לעמוד להבדל כו' אותו רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש ש"כל
היינו, פשוטים, יהודים עבור גם אלא כו'"], לכהנים שזכה כמו כו' לו ויזכה כו' קדשים קדש נתקדש זה

להגיע צריכים תשרי חודש במשך כאן שדוברו Ï‡Èשהענינים È ÏÎÏ,שביניהם המדריגות פרטי כל על
לפי אחד לכל המתאימים ואותיות בסגנון הדברים את לבאר - התחלקות של ענין להיות צריך גופא שבזה אלא

ערכו.

ישראל: לנשי בנוגע בזה מיוחדת והדגשה

שכתוב כמו לאנשים, קדמו תורה למתן שבנוגע שמצינו כפי - ישראל נשי של וחשיבותן מעלתן 81ובהקדם

"האנשים". ישראל", לבני "ותגיד כך ואחר הנשים", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה

ובמיוחד כולל כולו, הבית הנהגת תלויה שבה הבית, עקרת היא בישראל אשה שכל כיון - בזה ומהטעמים
תיישים" אין גדיים אין "אם שהרי ישראל, עם של קיומו להמשך היסוד שהם הילדים, וחינוך (כמדובר82גידול

פעמים ).83כמה

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

א.72) לט, סנהדרין
ב.73) יג, זכרי'
יג.74) כג, הימיםֿא דברי
כד.75) יט, יתרו פרש"י
(במשנה).76) סע"א נא, סוכה
סע"ב.77) שם,
בסופן.78) מלכים הל' רמב"ם ט. יא, ישעי'

(7916 ס"ע חי"ז (תו"מ ואילך ס"ז תשט"ז שלח ש"פ שיחת ראה
ואילך).
בסופן.80) ויובל שמיטה הל'
עה"פ.81) ופרש"י ובמכילתא ג יט, יתרו
ועוד.82) ה"ב. פ"י סנהדרין ירושלמי
ע'83) (לעיל סל"ב ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(149



כח        

הקים אלא הבנים, חינוך עבור חב"ד מוסדות בהקמת אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד הסתפק לא זה ומשום
מאמרים וגם שיחות בעצמו שכתב אלא עוד ולא הבנות, חינוך עבור גם חב"ד נשיÈÈ‡מוסדות שגם כדי ,

הדברים את להבין יוכלו חב"ד .84ובנות

דהיינו תורה, במתן שניתנו הענינים לכל בנוגע הרי - עמוקים ענינים ישנם החסידות שבמאמרי פי על ואף
Ï  Ïאלא אינו והחילוק לנשים, גם שניתנו היינו הנשים", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה כתיב ,

‡בלשון תאמר", "כה כתיב לנשים שבנוגע הואהנתינה, שהחילוק - החסידות לתורת בנוגע הוא וכן .
אנשים, כמו ללמוד הן גם וצריכות יכולות בודאי הלימוד, לעצם בנוגע אבל הדברים, והסברת אמירת באופן רק

אליהן. המתאימים ואותיות בסגנון הדברים את להם יסבירו רק אם

ולחזור למסור שצריכים - תשרי חודש במשך כאן שדוברו הענינים וחזרת למסירת בנוגע גם מובן ומזה
בתי להנהגת בנוגע ישראל נשי של מעלתן גודל מצד עיקרי, ענין שזהו אלא עוד ולא ישראל, לנשי גם אותם

כנ"ל. ישראל, בני

הרי - אופנו לפי סוג לכל המתאימה בהסברה ישראל בני של הסוגים לכל הדברים את ויחזרו ימסרו וכאשר
ואמיתית ישראל, בני של האמיתית האחדות את תביא לנשים) אנשים שבין ההתחלקות גם (כולל זו התחלקות

בית" לשבת אדם "כתפארת - ישראל בית היעוד85בנין לקיום ועד לבוא.86, לעתיד גבר" תסובב "נקבה

***

ÊÈווי" בראשית: לשבת בנוגע הפתגם דרך ועל הענין, המשך כללות על נוגע ענין דכל שההתחלה ידוע .
השנה" כל על אוועק עס גייט אזוי בראשית שבת אוועק זיך .87מ'שטעלט ַַַ

במקום תמימים" "תומכי ישיבת של גבוהה מחלקה פתיחת - לאחרונה שנתחדש לענין בנוגע זה דרך ועל
.88חדש

בהתרחבות כולה השנה כל על ההמשך גם שיהיה יתברך ה' יתן שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (ואמר
שכתוב מה בהם ויקויים לאלף".89ובהצלחה, יהיה "הקטן

פרשיות לג' תורה בלקוטי מהמבואר גם ולהעיר רז"ל90- מאמר שבשביל91בפירוש להוראה", יוצא "אחד
להוראה". אחד . . לתלמוד עשרה . . למשנה מאה ממנו "יוצא שאז למקרא", נכנסים "אלף להיות צריך זה

יהיה ב"הקטן שהכוונה שיכולÛÏ‡Ïומובן כך הריבוי, לענין אלא דוקא, אלף במספר הענין להגבלת לא - "
הכולל. מספר להיותו אלף, במספר נכלל זה שגם הריבוי, לתכלית ועד מאלף, גם יותר גדול במספר להיות

הידוע דרך עד92ועל מי' - עשיריות ט', עד מא' - דיחידות המספר שלאחרי בי"ת, האל"ף אותיות במספר
מתחילים - מאות צ' עד מאות מה' שמספרם מנצפ"ך הסופיות אותיות ה' ובתוספת ת', עד מק' - ומאות צ',
- בספירות זה דרך ועל הלאה. וכן אלפים, ב' ב', זה דרך ועל אלף, מספר על שמורה אלף מאות הפעם ֶֶֶַעוד

אלף שמספרו הכתר לבחינת ועד וכו', בעשיריות ז"א ביחידות, הוא93שמלכות התחתון שבעולם שכתר וכיון ,
(כידוע העליון שבעולם המלכות גם94מבחינת כלולים שבזה נמצא, לתחתון), כתר נעשה שבעליון שמלכות

כו'. עליונות היותר הדרגות

גדול, היותר ריבוי גם נכלל שבזה - התלמידים למספר בנוגע לאלף" יהיה "הקטן - דידן בנדון זה דרך ועל
מספר. בלי עד
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וש"נ.84) .272 ע' חט"ו תו"מ גם ראה
יג.85) מד, ישעי'
כא.86) לא, ירמי'
(87.(110 ע' (לעיל סי"ג א) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת ראה
וש"נ.

(88.(58 ע' טו חוברת ליובאוויטש" "קובץ (ראה נוארק ַבעיר
כב.89) ס, ישעי'
ב.90) תתרכו, ו) (כרך בראשית באוה"ת ולאח"ז א. ג, בראשית

כח.91) פ"ז, קה"ר רפ"ב. ויק"ר
(שי"ד)92) המציאות שער פרדס אותיות. ענף תלפיות מדרש ראה

שם. ובהנסמן תיד, ע' אותיות ערך תלמודית אנציק' וראה פ"ב.
שרה93) חיי (בהוספות) האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

נח). (ע' פל"ד ח"א תער"ב המשך ד. קכו, ח"ש תו"ח ואילך. ג קלא,
ועוד.

ובכ"מ.94) ספ"א. שמ"ב פ"ב. ש"ו פ"ב. ש"ג ע"ח ראה

        

כן שיהיה - והעיקר ÏÂתמיד שימשיכו המוסדות, לכל בנוגע גם אלא הנ"ל, למוסד בנוגע רק ולא ,
חז"ל כפסק ולהתרחב, בקודש".95להתפתח "מעלין

מלא]. כוס על לחיים לומר המתיבתא לפתיחת השייכים לכל צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד

***

ÁÈבמאמרים דובר כן,96. פי על שאף אלא התורה, לגבי גם ישראל של מעלתן גודל מעלתן‰˙‚ÂÏ˙אודות
דוקא. התורה ידי על היא ישראל של
המדיר פרק ריש בירושלמי לפרוע97והנה, שלא נודר אדם "ויש אשתו", את ל"המדיר בנוגע קושיא מצינו

כו' לגרשה עתיד שהוא "מכיון ומתרץ, אותה? להדיר יכול איך לה, שמשועבד דכיון והיינו, (בתמיהה), חובו"
התוקף. בכל הוא השעבוד אזי לגירושין, אפשרות אין שכאשר מובן, ומזה חוב". בו שאין כמי

חז"ל אמרו ישראל ובני להקב"ה שבנוגע השעבוד98וכיון הרי - אפשר" אי אחרת באומה "להחליפם
ועונה כסות לשאר בנוגע הן התוקף, בכל הוא ועונתה כסותה שארה לה ליתן ישראל לכנסת משועבד שהקב"ה
הוא וכסותה פנימי, אור דרך על פנימית בבחינת העולמות בתוך הנמשך החיות בחינת הוא ש"שארה ברוחניות,

ממש" חדשות ונשמות חדש אור המשכת היינו עונתה בחינת . . מקיף אור חייא99בחינת זרעא כפשוטו, והן ,
טובות. ושנים ימים ואריכות בהרחבה, פרנסה וקיימא,

שנאמר מה פי לעשות"100ועל לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה גו'", ליעקב דבריו ה'101"מגיד יתן -
רויחי. ומזוני חיי בבני לו, המצטרך כל מישראל ואחד אחד לכל יתן, ובודאי יתברך,

זה קודש השבת שביום כיון מקום, מכל מרחשון, חודש בתחילת כבר אנו שעומדים פי על שאף ולהעיר,
הענינים כל את ולמלא ("אריינכאּפן") "לחטוף" עדיין יכולים בארוכה), (כנ"ל תשרי חודש עניני כל ַַכלולים
הקב"ה של ברכותיו להמשכת בנוגע גם כולל תשרי, חודש במשך דערטאן") ניט מ'האט ("וואס השלימו ָָָשלא

כולה. השנה כל על ישראל בני לכל

***

ËÈפעם אמר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בסופה,102. אך ("קאלעמוטנע"), אפרורי שבוע הוא נח ַשפרשת
הפירוש פי על ובפרט אבינו. אברהם לידת מצד - שמחה של ומצב מעמד כבר מתחיל לך, לך פרשת לקראת

שכתוב במה ישראל103הפנימי נשמות של המעלה את שמראים - אראך" אשר גו' לך .104"לך
אפרוריים הם שלעתֿעתה הענינים שכל יתברך ה' יתן שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים
של באופן להיות הם גם יתחילו לך, לך לפרשת אנו שנכנסים כיון הרי - שתהיה סיבה מאיזו ַ("קאלעמוטנע"),

והנגלה. הנראה בטוב ויומשכו שמחה,

Îידוע בגוף:105. הנשמה ירידת על קאי גו'" לך ד"לך שהענין
"Í˙ÏÂÂ Íשכתוב כמו למעלה, הנשמה אצל שהיו הענינים כל את כולל - ישראל106" אלקי הוי' "חי

וזהב (כסף ויראה באהבה יתברך לפניו שעומדת למעלה הנשמה ומצב מעמד שזהו לפניו", עמדתי אשר
"107רוחניים להיות צריך כן פי על ואף .(ÍÏ ÍÏ" נעשה זה ידי על ודוקא למטה. לירד - "Í אראה ,"

הנשמה. מעלת שמתגלית בעצמותך, אותך

לזה שולח108והמשל המלך כאשר ורק מעלתו, כך כל ניכרת לא המלך אביו בבית שבהיותו מלך, מבן -

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

וש"נ.95) א. כח, ברכות
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ובכ"מ.107) וישב. ר"פ תו"א ראה
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כן שיהיה - והעיקר ÏÂתמיד שימשיכו המוסדות, לכל בנוגע גם אלא הנ"ל, למוסד בנוגע רק ולא ,
חז"ל כפסק ולהתרחב, בקודש".95להתפתח "מעלין

מלא]. כוס על לחיים לומר המתיבתא לפתיחת השייכים לכל צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד

***

ÁÈבמאמרים דובר כן,96. פי על שאף אלא התורה, לגבי גם ישראל של מעלתן גודל מעלתן‰˙‚ÂÏ˙אודות
דוקא. התורה ידי על היא ישראל של
המדיר פרק ריש בירושלמי לפרוע97והנה, שלא נודר אדם "ויש אשתו", את ל"המדיר בנוגע קושיא מצינו

כו' לגרשה עתיד שהוא "מכיון ומתרץ, אותה? להדיר יכול איך לה, שמשועבד דכיון והיינו, (בתמיהה), חובו"
התוקף. בכל הוא השעבוד אזי לגירושין, אפשרות אין שכאשר מובן, ומזה חוב". בו שאין כמי

חז"ל אמרו ישראל ובני להקב"ה שבנוגע השעבוד98וכיון הרי - אפשר" אי אחרת באומה "להחליפם
ועונה כסות לשאר בנוגע הן התוקף, בכל הוא ועונתה כסותה שארה לה ליתן ישראל לכנסת משועבד שהקב"ה
הוא וכסותה פנימי, אור דרך על פנימית בבחינת העולמות בתוך הנמשך החיות בחינת הוא ש"שארה ברוחניות,

ממש" חדשות ונשמות חדש אור המשכת היינו עונתה בחינת . . מקיף אור חייא99בחינת זרעא כפשוטו, והן ,
טובות. ושנים ימים ואריכות בהרחבה, פרנסה וקיימא,

שנאמר מה פי לעשות"100ועל לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה גו'", ליעקב דבריו ה'101"מגיד יתן -
רויחי. ומזוני חיי בבני לו, המצטרך כל מישראל ואחד אחד לכל יתן, ובודאי יתברך,

זה קודש השבת שביום כיון מקום, מכל מרחשון, חודש בתחילת כבר אנו שעומדים פי על שאף ולהעיר,
הענינים כל את ולמלא ("אריינכאּפן") "לחטוף" עדיין יכולים בארוכה), (כנ"ל תשרי חודש עניני כל ַַכלולים
הקב"ה של ברכותיו להמשכת בנוגע גם כולל תשרי, חודש במשך דערטאן") ניט מ'האט ("וואס השלימו ָָָשלא

כולה. השנה כל על ישראל בני לכל

***

ËÈפעם אמר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בסופה,102. אך ("קאלעמוטנע"), אפרורי שבוע הוא נח ַשפרשת
הפירוש פי על ובפרט אבינו. אברהם לידת מצד - שמחה של ומצב מעמד כבר מתחיל לך, לך פרשת לקראת

שכתוב במה ישראל103הפנימי נשמות של המעלה את שמראים - אראך" אשר גו' לך .104"לך
אפרוריים הם שלעתֿעתה הענינים שכל יתברך ה' יתן שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים
של באופן להיות הם גם יתחילו לך, לך לפרשת אנו שנכנסים כיון הרי - שתהיה סיבה מאיזו ַ("קאלעמוטנע"),

והנגלה. הנראה בטוב ויומשכו שמחה,

Îידוע בגוף:105. הנשמה ירידת על קאי גו'" לך ד"לך שהענין
"Í˙ÏÂÂ Íשכתוב כמו למעלה, הנשמה אצל שהיו הענינים כל את כולל - ישראל106" אלקי הוי' "חי

וזהב (כסף ויראה באהבה יתברך לפניו שעומדת למעלה הנשמה ומצב מעמד שזהו לפניו", עמדתי אשר
"107רוחניים להיות צריך כן פי על ואף .(ÍÏ ÍÏ" נעשה זה ידי על ודוקא למטה. לירד - "Í אראה ,"

הנשמה. מעלת שמתגלית בעצמותך, אותך

לזה שולח108והמשל המלך כאשר ורק מעלתו, כך כל ניכרת לא המלך אביו בבית שבהיותו מלך, מבן -
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כאשר - מזה ויתירה המלך. בן בתור מעלתו גודל ניכרת אזי כו', בנסיונות עומד שם ובהיותו למרחקים, אותו
בביתו. בהיותו מאשר יותר בעומק עמו אתו המלך נמצא בנסיונות, ועומד במרחקים נמצא המלך בן

זה שאין - תלמידים או אוהל יושבי בתים, בעלי רבנים, מכאן, שנוסעים אלה לכל בנוגע גם מובן ומזה
מעלתם מתגלית הם שבמקומם אראך", ד"אשר הענין דרך על אלא ושלום, חס וגירושין שילוחין של ענין
שכוונת לדעת עליהם ובמילא, כאן. נשארים שהיו מכמו יותר עוד המלך אל הם קרובים שם ובהיותם האמיתית,

המלך. כוונת ולהשלים למלא - רוחנית מטרה בשביל אלא בזה, וכיוצא עסק עניני בשביל אינה נסיעתם

***

‡Îעכשיו להכריז:) שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד צוה מנחה תפלת (לאחרי הלך109. ד"ויעקב הענין מתחיל
יעזרו110לדרכו" והמלאכים אלקים", מלאכי בו "ויפגעו - הכתוב המשך גם שיקויים רצון ויהי (והוסיף:) .

למטה. ומלמעלה למעלה מלמטה ההליכה אופני בב' ויסייעו
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ואילך.109) 281 ע' ח"כ לקו"ש ראה
(לעיל110) סמ"ה הנ"ל בראשית ש"פ שיחת וראה ב. לב, ויצא
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
     ‡ ‡


הפסוק בגמרא1מן לומדים ישבותו" לא ולילה :2"יום

לא ולילה ויום שנאמר: מיתה חייב ששבת "עכו"ם
מכן לאחר מיתתן". זוהי שלהן אזהרה מר, ואמר ישבותו,
ורש"י בשבת", שני אפילו רבינא: "אמר הגמרא: 3מוסיפה

חלה אינה ישבותו" "לא שהאזהרה מחדש, שרבינא מסביר,
בשבת אחד או לישראל, שביתה יום שהוא "בשבת רק

הנוצרים" בו אסר4ששובתים קא בעלמא "מנוחה אלא ,
שביתה". בר שאינו יום ואפילו ממלאכה יבטלו שלא להו,

הרמב"ם מדברי בני5אבל שביתת על שהאיסור נראה,
ש"מנוחה מפני איננו החול" מימות ביום "אפילו נח
אותן מניחין ש"אין מפני אלא להו", אסר קא בעלמא

מדעתן" לעצמן מצוות ולעשות דת מתקיימת6לחדש לכן .
חייב החול... מימות ביום אפילו ששבת "עכו"ם ההלכה
מכך שבת". כמו לעצמו ש"עשאהו במקרה רק מיתה"
לבני היא: ישבותו" ב"לא הכוונה הרמב"ם שלשיטת מובן,
שבת" "כמו אחר ביום לנהוג וכן שבת לשמור אסור .7נח

אזהרה בין הקשר מהו הרמב"ם: שיטת לפי להבין, יש
ישבותו", "לא של הפשוטה המשמעות לבין נח לבני זו
וקציר... "זרע - העולם בסדרי והפסק ביטול יהיה שלא

ולילה"? ויום

שלא להו אסר קא בעלמא ש"מנוחה רש"י פירוש לפי
יהיה, לא הענינים: שני בין הקשר מובן ממלאכה" יבטלו

שרש"יולכן כפי ושביתה. הפסק שום שיהיה,
ש"לא8בעצמו לששמפרש רק מתכוון אינו ישבותו"

והפסק, ביטול יהיה לא שבהן - וכו' וקציר זרע - העונות
שביתה תהיה לא אצלם שגם האדם, לבני גם אלא

ממלאכה.

נח לבני ישבותו" "לא שהאזהרה הרמב"ם, לדעת אבל
קביעת על אלא מלאכה, וביטול שביתה של ענין על

מסויים אזהרהיום בין הקשר מה קשה: ,לבין
"זרע לגבי ישבותו" "לא של הפשוטה המשמעות

וקציר...".

.
  ‡     

במדרש גם מובא ישבותו" מ"לא זה על9לימוד
את10הפסוק לכם נתן ה' כי הם11"ראו ואלה השבת",

אם אמרו, מכאן לעכו"ם. ולא נתנה "לכם המדרש: דברי
מקבלים שאינן דיים לא - השבת את וישמרו עכו"ם יבואו

מיתה שחייבים אלא לא12שכר, ולילה יום שנאמר: ,
אומר הוא וכן משל13ישבותו, ישראל... בני ובין ביני :

חייב". ביניהם העובר - כנגדו יושבת ומטרונא יושב למלך

עכו"ם לגבי ישבותו" "לא בין קושר המדרש (אמנם,
את לכם נתן ה' כי "ראו שיש11לבין הכרח אין אך ,"

ולא נתנה ב"לכם שהכוונה אלא הש"ס, עם מחלוקת כאן
על רק איננה עללעכו"ם" אלא (השביעי), השבת,

הגמרא: כדברי שהוא, יום בכל - מנוחה של יום - השבת
בשבת" שני ).14"אפילו
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כב.1) ח, פרשתנו
סע"ב.2) נח, סנהדרין
רבינא.3) אמר ד"ה
ה"ט:4) פ"י מלכים הל' לרמב"ם ובכס"מ הש"ס). חסרונות (ס' כצ"ל

הישמעאלים. בו ששובתים בע"ש או לישראל בשבת.. ופרש"י.. שני.. אפילו
בש"ס נקט למה ב) הש"ס. חתימת לאחרי התחילה הישמעאלים דדת א) וצ"ע:

.וי"ל בשבת.
שם.5)
ש"מנוחה6) כרש"י סובר הרמב"ם שגם שם, מלכים הל' וכס"מ ברדב"ז

אותו כ"שקבע דוקא שזהו מוסיף, שם שהרדב"ז [אלא להו" אסר קא בעלמא
אבל מתחייב"], לא במקרה ממלאכה בטל אם אבל למנוחה לעצמו יום
אותן מניחין אין דבר של "כללו הרמב"ם לשון מהמשך כי צ"ע, לפענ"ד
שם: סנהדרין רמ"ה היד כפירוש מוכח כו'" מצות ולעשות דת לחדש

שנמצא לעצמו שבת בקובע תורה משנה בספר לה מוקים "והרמב"ם..
 ולקבוע בו לחדש אותו מניחין "שאין שם: סנה' מאירי גם וראה

ישראל בחמדת שקו"ט וראה כבפנים. – חג" מתורת בו לשבות לעצמו חג יום
ואילך). סע"ד (קיג, שם מלכים להל'

החול"7) מימות ביום אפילו ששבת "עכו"ם – הרמב"ם לשון מפשטות כי
פרט כ"א) בפ"ע, דין (לא הוא החול" מימות ביום ד"אפילו שהדין מוכח, –
לקמן וראה ישבותו". מ"לא שנלמד השביעי), (ביום ששבת דעכו"ם בהאיסור

.64 הערה
שם8) סנהדרין מהרש"א חדא"ג וראה ששבת. עכו"ם ד"ה שם סנהדרין

ששבת). עכו"ם (סד"ה
כא.9) פ"א, דב"ר וראה יא. פכ"ה, שמו"ר

כט.10) טז, בשלח
תרנ,11) ע' בשלח (אוה"ת בדא"ח בכ"מ הובא וכן שם. בשמו"ר כ"ה

"את". תיבת ליתא בכתוב אבל ועוד). תרנהֿז
הדפוסים12) ובכל תפ"ה, אמשטרדם שס"ג, ווינציאה בדפוס הוא כן

התיבות שנשמטו ממנה) וצילום תרל"ח. (ווילנא, ראם בהוצאת לבד – שראיתי
"וכו'". במקומם ובא מיתה" שחייבים "אלא

יז.13) לא, תשא
הסוגיא14) על קאי דבפשטות אמרו", "מכאן הוא המדרש שלשון ובפרט

שם. לשמו"ר יוסף עץ שם. סנהדרין לע"י איתן אהבת וראה שם. בסנהדרין

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו ומפני טרדות חודש תשרי לא עלתה בידי לענות עליו עד עתה...

במ"ש אודות השאלה המצערת... הנה מה בצע בהנחומים מה שמנחמים את עצמם ואת אחרים 

דלא  פנימאה  בקלא  מרה  צועקות  שי'  והתלמידות  התלמידים  נשמות  אשר  בשעה  בה  טפלים,  בדברים 

אשתמע, וטענתם, חפצנו ורצוננו אנו ללמוד במוסד שיסדו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

ושיתנהג ברוחו דוקא וכוונתו, ותמורת זה הנה ישנם כמה כתות שלומדים במעטאדע שהנהיגו המשכילים 

דתיים  הבלתי  המחנכים  )שגם  היקר  זמננו  את  זה  על  ומבזבזים  לישראל  הקדוש  בכל  מלחמתם  בעת 

מסכימים שממבט נקודת החינוך הנה השיטה עברית בעברית מאבדת זמן התלמידים(, בה בשעה שהרי 

מפני העקשנות  הזמן מספיק  ואין  הם  תורה  ישראל שגם הם  ומנהגי  מצותי'  תורת משה  ללמוד  יכולנו 

בשיטה הנ"ל, הריבוי דלימודי חול וכו' ולא עוד אלא שבכמה כתות מקדימים לימודי החול ללימודי הקדש, 

והרי ידוע פתגם הצ"צ אשר ההתחלה משפיעה על כל ההמשך ולא עוד אלא שלומדים ילדים וילדות ביחד 

גם בגיל כזה שאין הדבר רצוי כלל וכלל ולא עוד אלא שישנם בין המורים שאינם יראי שמים וכו' ובמילא 

משפיע גם על התלמידים והתלמידות.

וכל המענות והתירוצים על זה אשר כללותם הוא שישנו מקום שהוא גרוע עוד יותר ושבכל אחד 

מענינים הנ"ל יש מי האשם בזה ובמילא לא עלי צריכה להיות הטענה וכו' וכו', הנה דבר ברור שהתלמידים 

והתלמידות אינם אשמים בכל זה, ודבר ברור ג"כ אשר חיים כולכם היום הוא ע"י ואתם הדבקים בה' 

אלקיכם, ודבר ברור ג"כ שהדבקות בה"א הוא דוקא ע"י תורתו ומצותיו ואין דרך אחרת לזה, וכבר ידוע 

המשל אשר היזק קל בגרעין ובאילן רך נוגע הרבה יותר מהיזק גדול באילן שכבר זקן בשנים, והשי"ת 

יצליח את כאו"א מאתנו שיהי' חקוק בזכרונו מאמר אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, אז השי"ת נארט מען ניט, און 

לייטען נארט מען אויך ניט, מען קאן אויסנארען נאר זיך, ותבוא זה בפועל ובהקדם האפשרי אשר תומשך 

הצלחה אמיתית בעבודה ובעסקנות הכללית ובמילא גם בעניניו הפרטים.

בברכה.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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הפסוק בגמרא1מן לומדים ישבותו" לא ולילה :2"יום

לא ולילה ויום שנאמר: מיתה חייב ששבת "עכו"ם
מכן לאחר מיתתן". זוהי שלהן אזהרה מר, ואמר ישבותו,
ורש"י בשבת", שני אפילו רבינא: "אמר הגמרא: 3מוסיפה

חלה אינה ישבותו" "לא שהאזהרה מחדש, שרבינא מסביר,
בשבת אחד או לישראל, שביתה יום שהוא "בשבת רק

הנוצרים" בו אסר4ששובתים קא בעלמא "מנוחה אלא ,
שביתה". בר שאינו יום ואפילו ממלאכה יבטלו שלא להו,

הרמב"ם מדברי בני5אבל שביתת על שהאיסור נראה,
ש"מנוחה מפני איננו החול" מימות ביום "אפילו נח
אותן מניחין ש"אין מפני אלא להו", אסר קא בעלמא

מדעתן" לעצמן מצוות ולעשות דת מתקיימת6לחדש לכן .
חייב החול... מימות ביום אפילו ששבת "עכו"ם ההלכה
מכך שבת". כמו לעצמו ש"עשאהו במקרה רק מיתה"
לבני היא: ישבותו" ב"לא הכוונה הרמב"ם שלשיטת מובן,
שבת" "כמו אחר ביום לנהוג וכן שבת לשמור אסור .7נח

אזהרה בין הקשר מהו הרמב"ם: שיטת לפי להבין, יש
ישבותו", "לא של הפשוטה המשמעות לבין נח לבני זו
וקציר... "זרע - העולם בסדרי והפסק ביטול יהיה שלא

ולילה"? ויום

שלא להו אסר קא בעלמא ש"מנוחה רש"י פירוש לפי
יהיה, לא הענינים: שני בין הקשר מובן ממלאכה" יבטלו

שרש"יולכן כפי ושביתה. הפסק שום שיהיה,
ש"לא8בעצמו לששמפרש רק מתכוון אינו ישבותו"

והפסק, ביטול יהיה לא שבהן - וכו' וקציר זרע - העונות
שביתה תהיה לא אצלם שגם האדם, לבני גם אלא

ממלאכה.

נח לבני ישבותו" "לא שהאזהרה הרמב"ם, לדעת אבל
קביעת על אלא מלאכה, וביטול שביתה של ענין על

מסויים אזהרהיום בין הקשר מה קשה: ,לבין
"זרע לגבי ישבותו" "לא של הפשוטה המשמעות

וקציר...".

.
  ‡     

במדרש גם מובא ישבותו" מ"לא זה על9לימוד
את10הפסוק לכם נתן ה' כי הם11"ראו ואלה השבת",

אם אמרו, מכאן לעכו"ם. ולא נתנה "לכם המדרש: דברי
מקבלים שאינן דיים לא - השבת את וישמרו עכו"ם יבואו

מיתה שחייבים אלא לא12שכר, ולילה יום שנאמר: ,
אומר הוא וכן משל13ישבותו, ישראל... בני ובין ביני :

חייב". ביניהם העובר - כנגדו יושבת ומטרונא יושב למלך

עכו"ם לגבי ישבותו" "לא בין קושר המדרש (אמנם,
את לכם נתן ה' כי "ראו שיש11לבין הכרח אין אך ,"

ולא נתנה ב"לכם שהכוונה אלא הש"ס, עם מחלוקת כאן
על רק איננה עללעכו"ם" אלא (השביעי), השבת,

הגמרא: כדברי שהוא, יום בכל - מנוחה של יום - השבת
בשבת" שני ).14"אפילו
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כב.1) ח, פרשתנו
סע"ב.2) נח, סנהדרין
רבינא.3) אמר ד"ה
ה"ט:4) פ"י מלכים הל' לרמב"ם ובכס"מ הש"ס). חסרונות (ס' כצ"ל

הישמעאלים. בו ששובתים בע"ש או לישראל בשבת.. ופרש"י.. שני.. אפילו
בש"ס נקט למה ב) הש"ס. חתימת לאחרי התחילה הישמעאלים דדת א) וצ"ע:

.וי"ל בשבת.
שם.5)
ש"מנוחה6) כרש"י סובר הרמב"ם שגם שם, מלכים הל' וכס"מ ברדב"ז

אותו כ"שקבע דוקא שזהו מוסיף, שם שהרדב"ז [אלא להו" אסר קא בעלמא
אבל מתחייב"], לא במקרה ממלאכה בטל אם אבל למנוחה לעצמו יום
אותן מניחין אין דבר של "כללו הרמב"ם לשון מהמשך כי צ"ע, לפענ"ד
שם: סנהדרין רמ"ה היד כפירוש מוכח כו'" מצות ולעשות דת לחדש

שנמצא לעצמו שבת בקובע תורה משנה בספר לה מוקים "והרמב"ם..
 ולקבוע בו לחדש אותו מניחין "שאין שם: סנה' מאירי גם וראה

ישראל בחמדת שקו"ט וראה כבפנים. – חג" מתורת בו לשבות לעצמו חג יום
ואילך). סע"ד (קיג, שם מלכים להל'

החול"7) מימות ביום אפילו ששבת "עכו"ם – הרמב"ם לשון מפשטות כי
פרט כ"א) בפ"ע, דין (לא הוא החול" מימות ביום ד"אפילו שהדין מוכח, –
לקמן וראה ישבותו". מ"לא שנלמד השביעי), (ביום ששבת דעכו"ם בהאיסור

.64 הערה
שם8) סנהדרין מהרש"א חדא"ג וראה ששבת. עכו"ם ד"ה שם סנהדרין

ששבת). עכו"ם (סד"ה
כא.9) פ"א, דב"ר וראה יא. פכ"ה, שמו"ר

כט.10) טז, בשלח
תרנ,11) ע' בשלח (אוה"ת בדא"ח בכ"מ הובא וכן שם. בשמו"ר כ"ה

"את". תיבת ליתא בכתוב אבל ועוד). תרנהֿז
הדפוסים12) ובכל תפ"ה, אמשטרדם שס"ג, ווינציאה בדפוס הוא כן

התיבות שנשמטו ממנה) וצילום תרל"ח. (ווילנא, ראם בהוצאת לבד – שראיתי
"וכו'". במקומם ובא מיתה" שחייבים "אלא

יז.13) לא, תשא
הסוגיא14) על קאי דבפשטות אמרו", "מכאן הוא המדרש שלשון ובפרט

שם. לשמו"ר יוסף עץ שם. סנהדרין לע"י איתן אהבת וראה שם. בסנהדרין



לב  

של האיסור קיים אינו המדרש שלדעת מובן, זה לפי
ממלאכה", יבטלו שלא בעלמא... ב"מנוחה ששבת גוי
שבת", "כמו יום לקיים להם שאסור אלא רש"י, כדעת

הרמב"ם. כדעת

לבין הרמב"ם שיטת בין הבדל יש המדרש:אבל דעת
מפני שבת", "כמו יום לקיים האיסור קיים הרמב"ם לפי
ואילו מצוות". ולעשות דת בה לחדש אותן מניחין ש"אין
רק נמסר השבת שענין מפני זה איסור קיים המדרש לפי

נח לבני ולא .15לישראל,

שבסעיף לשאלה (בנוסף המדרש לפי גם להבין צריך
ישבותו" "לא לבין לשבות האיסור בין הקשר על א'
עד נח, מבני כלֿכך מושלל השבת ענין מדוע כפשוטו):
הענין ואדרבה: אחר. ביום אפילו לשבות להם אסור אשר
וישבות עשה אשר מלאכתו השביעי ביום אלקים "ויכל של

השביעי..." יציאת16ביום כמו לישראל, דוקא קשור איננו .
כולה לבריאה אלא וכדומה, היתה17מצרים כך ואם ,

נח לבני גם להשתייך צריכה היא,18השבת ההלכה והנה ,
בשבת! לשבות אסור נח שלבן להיפך,

שביתה על נצטוו ישראל יותר: אף גדולה התמיהה
חידוש אמונת בנפשותינו "לקבוע כדי בשבת, ממלאכה

נברא19העולם" אלא ח"ו, קדמון איננו שהעולם להאמין -
שאינם בלבד זו לא נח, בני ואם הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי

אלא שבת, לשמור יוצא,20לשמרה -
21!העולם בחידוש האמונה את מהם

.‚
     ‰

שבשינוי ולהסביר, להקדים יש זאת, להבין כדי
קצוות: שני ישנם המבול לאחר בעולם שנתהווה

את העולם קיבל המבול שלאחר רואים, אחד מצד
חידוש שזהו ישבותו", "לא של ה"תוקף" ואת ההבטחה,
- הבריאה בעת שהרי בריאתו, בעת העולם מצב לגבי
מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלקים ש"וירא 22למרות

להיות היתה יכולה החטאים שעלֿידי באופן זה כל נברא -
כי ה' "וינחם היתה: שאכן כפי העולם, סדרי של הפסקה

אמחה..." הקדוש23ֿעשה... נשבע המבול, לאחר ואילו .
האדם,24ברוךֿהוא בני בהתנהגות תלות שללא ברית, וכרת

העולם. בסדרי וביטול הפסק יהיה לא

חולשה היתה המבול שלאחר מוצאים, שני מצד
הרמב"ן כלשון ולדוגמא, ימיהם25בעולם, היו המבול "עד ,

וחסור". הלוך ימותם "הלכו המבול ומאז באורך",

.„
‰‰   ‰ 

הוא: לכך ההסבר

התורה בשביל נברא "התנה26העולם תנאי כדי (עד
את יקבלו אם בראשית... מעשה עם הקדושֿברוךֿהוא

"עליונים"27תורתי" בין איחוד היא תורה מתן וכוונת ,(
"עליונים"28ל"תחתונים" בעולם להיות צריכים היו לפיכך .

קודם ואף תורה, מתן בשעת - שאחרֿכך כדי ו"תחתונים",
תורה" אלפים "שני בתקופת ההכנה29לכן, התחילה שבה ,

ש"התחתונים אלו, דרגות שתי של האיחוד ייווצר - לתורה
לתחתונים". ירדו והעליונים לעליונים יעלו

לפני המבול: בזמן שינוי חל בעולם אלו דרגות ובשתי
מצד שהוא כפי במצב קיים - בכללות - העולם היה המבול
להלן. שיוסבר כפי "למטה", מצד - ולאחריו "למעלה",

.‰
‰   ‰

הפסוק ברית30על לאות והיתה בענן נתתי קשתי "את
המפרשים שואלים הארץ", ובין תופעה31ביני היא הקשת :

באופן משתקפות השמש קרני כאשר נוצרת היא ,
"אות להוות יכולה היא כיצד כך, ואם העננים. מן מסויים
קרני הימצאות זו, טבעית תופעה עונים: והם ברית"?
כקשת, נראות הקרנים שבו מסויים במצב והעננים השמש

המבול. לאחר הקדושֿברוךֿהוא ברא

העננים וגם יותר, גשמי העולם היה המבול לפני
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שיטת15) לתווך יש – שם) (ובשוה"ג 64 בהערה לקמן המבואר וע"פ
והמדרש. הרמב"ם

ב.16) ב, בראשית
יוכיח.17) סמבטיון ה): פי"א, ב"ר ב. (סה, סנהדרין וראה
משה18) וידי תואר יפה ב. תקיא, ג') (כרך בראשית אוה"ת גם ראה

שם. לשמו"ר
לאֿלב.19) מצוה חינוך
אות20) שג"ז אף – כנ"ל שבת" "כמו החול מימות יום לעשות אפילו או

שם. לשמו"ר תואר יפה ראה – העולם חידוש על
בבראשית21) פתח בתחלתו): עה"ת בפרש"י (הובא ממחז"ל אשר להעיר

וצע"ק בזה. מאמינים או"ה שגם מוכח כו' להם אומרים כו' או"ה כו' משום
חסידי [שגם ועוד ג), (רפד, ימים ששת ד"ה סידור וראה פט"ו. ח"ב במו"נ

מאין]. יש דבריאה הענין משיגים אוה"ע
לא.22) א, בראשית
וֿז.23) ו, בראשית
שבועות24) ב. קיד, זח"א וראה א. רטו, בזח"ג הוא (וכן כא ח, נח פרש"י

ועוד). כאן. אוה"ח שם). וחדא"ג (וברא"ש א לו,
בסופו.25) ע' תיקון תקו"ז יז. יז, לך פרש"י וראה ד. ה, בראשית
ד.26) פ"א, ב"ר וראה א. א, בראשית ורמב"ן רש"י
וש"נ.27) א. פח, שבת
ג.28) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
א.29) ט, ע"ז סע"א. צז, סנהדרין
יג.30) ט, פרשתנו
ואילך.31) א תרמח, ג') (כרך פרשתנו באוה"ת בפרטיות ראה

  

הארץ" מן יעלה מ"אד ולא32(הנוצרים יותר חומריים היו (
מציאות היתה לא ולכן השמש, אור את ולהקרין לקבל יכלו
העננים גם נעשו יותר, נזדכך שהעולם לאחר רק קשת. של
שהם כך כדי עד וגסים, עבים פחות יותר, ו"עדינים" זכים

השמש. אור של הגוונים את ולהקרין לשקף יכולים

העולם היה המבול לפני ברוחניות: גם הדברים הם (כך
בירור" שייך היה "לא אשר עד המדרגה", ומפני33"בשפל .

הארץ את "לטהר - המבול היה עבודת34כך שיהיה בכדי
).31הבירורים"

כי הארץ", ובין ביני ברית "אות היא הקשת לפיכך
בארץ. שנתהוו והזיכוך הטהרה מתבטאים באמצעותה

.Â
  

מפני בא הארץ" את "לטהר המבול הרי להבין: יש
חמס" הארץ ותמלא הארץ... "ותשחת המבול ,35שבדור

ש"גם גרמו36וכיון אדם), (של בלבם" נתן העולם את
וגשמי חומרי נעשה העולם שגם לכך האדם בני חטאי

וטומאה37ביותר ,- המבול לירידת גרמה

רק נוצרה הקשת שמציאות לעיל, האמור לפי ואילו
זכים בכלל) (והעולם העננים נעשו אז כי המבול, לאחר
הטומאה מן רק לא טהרה פעל שהמבול יוצא, - יותר

של וההשחתה נזדכך הוא אלא ,מאשר
היההיה מאשר יותר ואפילו המבול, דור של החטאים

אז (שהרי הבריאה עלבתחילת המצביעה קשת, היתה
כדלעיל). העולם, זיכוך

.Ê
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בזה: והביאור

טבע מצד לא העולם שלימות היתה הבריאה בתחילת
מצד אלא עצמו, העולם של מציאותו ותכונות

 על עולם - "38.
."מילואו "על של באופן היתה העולם

להגיע העולם של יכולתו רקאך נוצרה לזיכוך

המבול חדשה39באמצעות תכונה טבע הקדושֿברוךֿהוא :
מעצמו. ולהתעלות להזדכך ביכולתו שיהיה בעולם,

הקשת: מציאות נתהוותה אז שדוקא לכך הסיבה וזוהי
אך ביחד, העננים ומן השמש מקרני נוצרת הקשת אמנם,
השמש בקרני ולא - בעננים בעיקר תלויה היווצרותה
- בצבען פשוטות הן שכשלעצמן הוי'" "שמש בבחינת
העננים באמצעות דוקא נוצרים הקשת צבעי שהרי

האדים מן המתהווים  מן העולים והאדים ,
באמצעותם. השמש אור השתקפות כדי עד מזוככים הארץ

לאחר נתחדשה מעצמה הארץ לזיכוך שהיכולת וכיון
נתתי קשתי "את של הענין אז דוקא היה לכן המבול,
את הארץ) מן (הנוצר בענן טבע הקדושֿברוךֿהוא בענן":
זך יהיה הארץ", מן יעלה שה"אד כלומר, הקשת, ענין

השמש. אור דרכו וייראה

.Á
Â Á   Â   Â 
הראשוני הקב"ה רצון מדוע מובן לעיל האמור לפי
"וירא הבריאה שבסיום העובדה (וכן העולם את לברוא

מאד טוב והנה עשה אשר כל את את20אלקים מנע לא (
ואילו בארץ", האדם רעת "רבה כאשר "אמחה..." הגזירה
העולם כשיהיה שאפילו ברית, הקב"ה כרת המבול לאחר
ואבדון חשך "להביא מחשבה לידי שיביא במצב

זא40לעולם" בכל בשר...", כל יכרת "לא - :41ת

מילואו על ש"עולם שהעובדה מפני לעיל, כאמור
ולא הבורא, עלֿידי בריאתו אופן מעצם נבעה נברא"
מן העולם את הרחיקו אשר החטאים, גרמו לכן מעצמו,
לא שלו וההתעלות שהזיכוך כזו, לירידה ורצונו, הבורא

אפשרי. כלֿכך היה

עד כלֿכך, העולם נתקלקל המבול דור בחטאי וכאשר
מצד אפשרות היתה ולא חמס", הארץ "ותמלא אשר

והתעלות, לזיכוך עצמו העולם

הפנימית הסיבה ואזהרתו42(שזוהי נח שתוכחת לכך
המבול" מי את עליכם מביא לא43"הקדושֿברוךֿהוא

לתשובה המבול דור את ),44עוררו

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

ו.32) ב, בראשית
פלח33) ואילך. סע"א תרנב, שם אוה"ת וראה תרנ"ד. קשתי את סד"ה

פ"ג. קשתי את ד"ה נח פ' הרמון
רע"א).34) י, ואילך. סע"ג (ח, פרשתנו ריש תו"א גם ראה
יא.35) ו, פרשתנו
ב.36) קצה, זח"א יא. ג, קהלת
שם.37) אוה"ת
ז.38) פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר ראה
בראשית39) פרש"י ב. נט, (סנהדרין המבול אחרי עד בשר הותר לא שלכן

"מפני ב), מט, (פסחים בשר" לאכול אסור "ע"ה ע"ד – ג) ט, פרשתנו כט. א,
לא, בהעלותך (לקו"ת מגשם" הבשר "כי כו'", הבשר את להעלות יכול שאינו

ובכ"מ). ד. צז, ברכה ג. לו, תצא שם וראה ע"ב. ריש לג, ג.
יד.40) ט, פרשתנו פרש"י
יא.41) שם, פרשתנו
(42.59 הערה 97 ע' לקמן גם ראה
יד.43) ו, פרשתנו פרש"י אֿב. קח סנהדרין
הגזירה44) עי"ז שבטלה ועד בתשובה נתעוררו וקין שאדה"ר ואף

– בג"ע נולד קין גם (שהרי לג"ע שייכותם מצד שזהו י"ל – ספכ"ב) (ב"ר
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הארץ" מן יעלה מ"אד ולא32(הנוצרים יותר חומריים היו (
מציאות היתה לא ולכן השמש, אור את ולהקרין לקבל יכלו
העננים גם נעשו יותר, נזדכך שהעולם לאחר רק קשת. של
שהם כך כדי עד וגסים, עבים פחות יותר, ו"עדינים" זכים

השמש. אור של הגוונים את ולהקרין לשקף יכולים

העולם היה המבול לפני ברוחניות: גם הדברים הם (כך
בירור" שייך היה "לא אשר עד המדרגה", ומפני33"בשפל .

הארץ את "לטהר - המבול היה עבודת34כך שיהיה בכדי
).31הבירורים"

כי הארץ", ובין ביני ברית "אות היא הקשת לפיכך
בארץ. שנתהוו והזיכוך הטהרה מתבטאים באמצעותה

.Â
  

מפני בא הארץ" את "לטהר המבול הרי להבין: יש
חמס" הארץ ותמלא הארץ... "ותשחת המבול ,35שבדור

ש"גם גרמו36וכיון אדם), (של בלבם" נתן העולם את
וגשמי חומרי נעשה העולם שגם לכך האדם בני חטאי

וטומאה37ביותר ,- המבול לירידת גרמה

רק נוצרה הקשת שמציאות לעיל, האמור לפי ואילו
זכים בכלל) (והעולם העננים נעשו אז כי המבול, לאחר
הטומאה מן רק לא טהרה פעל שהמבול יוצא, - יותר

של וההשחתה נזדכך הוא אלא ,מאשר
היההיה מאשר יותר ואפילו המבול, דור של החטאים

אז (שהרי הבריאה עלבתחילת המצביעה קשת, היתה
כדלעיל). העולם, זיכוך

.Ê
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בזה: והביאור

טבע מצד לא העולם שלימות היתה הבריאה בתחילת
מצד אלא עצמו, העולם של מציאותו ותכונות

 על עולם - "38.
."מילואו "על של באופן היתה העולם

להגיע העולם של יכולתו רקאך נוצרה לזיכוך

המבול חדשה39באמצעות תכונה טבע הקדושֿברוךֿהוא :
מעצמו. ולהתעלות להזדכך ביכולתו שיהיה בעולם,

הקשת: מציאות נתהוותה אז שדוקא לכך הסיבה וזוהי
אך ביחד, העננים ומן השמש מקרני נוצרת הקשת אמנם,
השמש בקרני ולא - בעננים בעיקר תלויה היווצרותה
- בצבען פשוטות הן שכשלעצמן הוי'" "שמש בבחינת
העננים באמצעות דוקא נוצרים הקשת צבעי שהרי

האדים מן המתהווים  מן העולים והאדים ,
באמצעותם. השמש אור השתקפות כדי עד מזוככים הארץ

לאחר נתחדשה מעצמה הארץ לזיכוך שהיכולת וכיון
נתתי קשתי "את של הענין אז דוקא היה לכן המבול,
את הארץ) מן (הנוצר בענן טבע הקדושֿברוךֿהוא בענן":
זך יהיה הארץ", מן יעלה שה"אד כלומר, הקשת, ענין

השמש. אור דרכו וייראה

.Á
Â Á   Â   Â 
הראשוני הקב"ה רצון מדוע מובן לעיל האמור לפי
"וירא הבריאה שבסיום העובדה (וכן העולם את לברוא

מאד טוב והנה עשה אשר כל את את20אלקים מנע לא (
ואילו בארץ", האדם רעת "רבה כאשר "אמחה..." הגזירה
העולם כשיהיה שאפילו ברית, הקב"ה כרת המבול לאחר
ואבדון חשך "להביא מחשבה לידי שיביא במצב

זא40לעולם" בכל בשר...", כל יכרת "לא - :41ת

מילואו על ש"עולם שהעובדה מפני לעיל, כאמור
ולא הבורא, עלֿידי בריאתו אופן מעצם נבעה נברא"
מן העולם את הרחיקו אשר החטאים, גרמו לכן מעצמו,
לא שלו וההתעלות שהזיכוך כזו, לירידה ורצונו, הבורא

אפשרי. כלֿכך היה

עד כלֿכך, העולם נתקלקל המבול דור בחטאי וכאשר
מצד אפשרות היתה ולא חמס", הארץ "ותמלא אשר

והתעלות, לזיכוך עצמו העולם

הפנימית הסיבה ואזהרתו42(שזוהי נח שתוכחת לכך
המבול" מי את עליכם מביא לא43"הקדושֿברוךֿהוא

לתשובה המבול דור את ),44עוררו
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ו.32) ב, בראשית
פלח33) ואילך. סע"א תרנב, שם אוה"ת וראה תרנ"ד. קשתי את סד"ה

פ"ג. קשתי את ד"ה נח פ' הרמון
רע"א).34) י, ואילך. סע"ג (ח, פרשתנו ריש תו"א גם ראה
יא.35) ו, פרשתנו
ב.36) קצה, זח"א יא. ג, קהלת
שם.37) אוה"ת
ז.38) פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר ראה
בראשית39) פרש"י ב. נט, (סנהדרין המבול אחרי עד בשר הותר לא שלכן

"מפני ב), מט, (פסחים בשר" לאכול אסור "ע"ה ע"ד – ג) ט, פרשתנו כט. א,
לא, בהעלותך (לקו"ת מגשם" הבשר "כי כו'", הבשר את להעלות יכול שאינו

ובכ"מ). ד. צז, ברכה ג. לו, תצא שם וראה ע"ב. ריש לג, ג.
יד.40) ט, פרשתנו פרש"י
יא.41) שם, פרשתנו
(42.59 הערה 97 ע' לקמן גם ראה
יד.43) ו, פרשתנו פרש"י אֿב. קח סנהדרין
הגזירה44) עי"ז שבטלה ועד בתשובה נתעוררו וקין שאדה"ר ואף

– בג"ע נולד קין גם (שהרי לג"ע שייכותם מצד שזהו י"ל – ספכ"ב) (ב"ר



לד  

את עשה כי ה' "וינחם - לקיומו טעם היה לא אז
ויאמר... העולםהאדם... ירידת עלֿידי (כי "...

הבורא). רצון ממנו נסתלק מהקדושֿברוךֿהוא והתרחקותו

של אפשרות בעולם נוצרה המבול, לאחר זאת לעומת

שרוי הוא כאשר וגם עצמו, מצד העולם והתעלות זיכוך

עבודת (ע"י להתעלות יכול הוא ביותר, ירוד במצב
כל יכרת "ולא של הברית אז נכרתה ולפיכך התשובה),

שרוי. העולם שבו מצב בכל - מבול..." עוד יהיה ולא בשר...

.Ë
   Á‡ Á ˙

˙Á‡
לאחר לעולם שנגרמו הקצוות ששני מובן, האמור לפי

שני ומצד ישבותו" "לא של ה"תוקף" אחד מצד - המבול

אלא, לזה, זה סותרים אינם - וחסור" הלוך ימותם "הלכו
לאחר נתחדשה אשר נקודה מאותה נובעים הם להיפך,

קיים היה המבול לפני "מלמטה": העולם קיום - המבול
רצון מצד ולאחרהעולם הוא". חסד "חפץ אשר ,

הקדושֿברוךֿ מקיים המבול עלֿידי הארץ טהרת חידוש

והזיכוך הטהרה מצד תמיד העולם את .45הוא

נעשה אחד, מצד הללו: הקצוות לשני גורמת זו נקודה

עצמו "העולם שהוא שהקדושֿברוךֿהוא, לכך
"46, לא" של באופן הוא קיומו ולכן ,

מקיים המבול שלאחר העובדה עצם שני, מצד ישבותו".

מצדו העולם את הקדושֿברוךֿהוא גורמת ,
וחסור", הלוך ימותם "הלכו של באופן ה"חלש", לקיומו

המבול, לפני שהיה כפי ולא הנבראים, למגבלות בהתאם

הקדושֿברוךֿ של חסדו מפני ורק אך היה העולם כשקיום
זהר" ב"תקוני כנאמר באורך", ימיהם "היו שאז ,47הוא

מסוג אלקית והשפעה מ"המשכה" נבעה הימים שאריכות
אנפין). (אריך אפים" "ארך של

.È
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כשהעולם המבול, שלפני התקופה - אלו תקופות שתי

היה כשהעולם שלאחריו, והתקופה "מלמעלה", קיים היה

"שני של שלישית לתקופה הכנה היו - "מלמטה" קיים
תורה, למתן כהכנה התחיל, שבה תורה", אלפים

ו"תחתונים". "עליונים" בין

דוקא יצחק את ילדו ושרה שאברהם לכך ההסבר זהו
תשעים בת - ושרה שנה, מאה בן - (אברהם זקנתם לעת
הללו. התקופות שתי של האיחוד התבטא בכך כי שנה),

השנים" נתמעטו אברהם ש"בימי מאשר48למרות יותר אף ,
אברהם ועד שמנח דורות שההשפעה49בעשרה מפני ,

הנעלית אפים" "ארך מדרגת אז נבעה לא לעולם האלקית
העולמות לדרגת ביחס שהיא מדרגה אלא ,50מהעולם,

שהיה כפי זקנתם, בעת יצחק את ילדו הם כן אףֿעלֿפי
המבול, לפני כרגיל

של בעולם, המצבים ושני התקופות שתי של האיחוד
יצחק, בלידת בגלוי התבטא ו"תחתונים", "עליונים"

כיהודי שנולד שעלֿידיהראשון התורה, את קבלו שבניו ,
התבצע ל"תחתונים".כך "עליונים" בין האיחוד

.‡È
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- "תחתונים" - העולם את לחבר יוכלו שישראל כדי
נברא "עליונים", - מהעולם הנעלית האלקית הדרגה עם

של ענין בו שיש באופן מלכתחילה העולם
הבריאה. ממלאכת

הפסוק על רש"י שאומר ביום51כפי אלקים "ויכל
באת - שבת באת מנוחה, חסר העולם היה "מה השביעי":
הבריאה שמלאכת - המלאכה" ונגמרה כלתה מנוחה,
בריאת עם הסתיימה לא בראשית ימי בששת שנעשתה

) ה"מנוחה" עלֿידי אלא מציאות),העולם,
הבריאה ממלאכת השביתה עלֿידי בו .52שנקבעה

של הענינים עצמם על חוזרים שבוע שבכל וכיון
בראשית ימי שבעת של הראשון, מתהווה53השבוע לכן ,

"מנוחה". של ענין שבת בכל בעולם

.È
 ˙ÈÈ  È ‡ ˙ Á
הימים, מששת נעלה בשבת המנוחה שענין כיון אך
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העולם. מן שלמעלה א) ד, בראשית פרש"י
דורות45) הכ"ו ד(כל) א) קיח, (פסחים שארז"ל ממה סתירה לזה אין

לקו"ש וראה דרגות כו"כ גופא בזה כי – הקב"ה של בחסדו ניזונו מ"ת קודם
.50 הערה לקמן הנסמן

דוד46) מלכות בענין ג) עב, (תו"א מהמבואר ולהעיר ו. ג, מלאכי
כי מבחי' בזהש"נלקחה שאין ב: תשסד, ד') (כרך וירא [ובאוה"ת אדם

בחי' היא דוד שבחי' לפי שניתי].. לא הוי' אני תחלתןשינוים ונעוץ
בסופן".

בסופו.47) ת"ע
יז.48) יז, לך פרש"י
(49.25 הערה לעיל בהנסמן ראה
שם.50) 25 והערה 73 ע' לקמן ראה
ב.51) ב, בראשית
פ"מ.52) (להמהר"ל) ישראל תפארת בארוכה ראה
שחוזרין53) ההיקף ימי שהן פ"י: תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה ראה

.55 בהערה בהנסמן וראה חלילה.

  

העולם מציאות שבהם, "כלי"54והבריאה איננו והעולם ,
מקומות במספר כמוסבר - הזמן,55לכך מעל היא שהשבת

רק וניכר גלוי באופן ה"מנוחה" ענין "נמשך" לכן

שבת בין הבדל אין בחיצוניותו ואילו העולם, בפנימיות
החול ימי .56לבין

לעליונים התחתונים בין המחברים היהודים, אצל
שהנשמההשבתמתבטא כידוע, במציאותם.

את גם משנה בשבת גםהנפשהיתירה (ולכן

בשבת משקר אינו הגוף57עםֿהארץ של בטבע ואפילו ,(58

.59הגשמי

ומקום, זמן של במגבלות המוגבל העולם, בכלל ואילו
מ"מנוחה") (ההיפך ב"תנועה" להאיר60הכרוכות יכול אינו ,

ומקום לזמן שמעל לדרגה הקשור המנוחה, ענין בגלוי .61בו

.‚È
  

בשבת, לשבות יכול אינו נח שבן לכך הסיבה זוהי
החול: מימות אחר ביום שבת" "כמו לנהוג ואפילו

יהיה המדבר) מין (כולל שהעולם היא, הבריאה כוונת

מלאכה ועשיית "תנועה" בו שתהיה מנוחה", "חסר
בששת שנברא בעולם ומקום זמן של למציאות הקשורים
המנוחה את ישראל יכניסו זה עולם ושבתוך בראשית, ימי

העולם ממציאות הנעלית .62בשבת

התנהגותו אופן את משנה נח בן כאשר ולפיכך,
של הענין את בעולם "ליצור" רוצה שהוא מפני מבריאתו,
זהו כי מציאותו, את מאבד הוא - מיתה חייב הוא שבת,

נברא שלשמה התכלית .63מן

בני שביתת איסור על שהאזהרה לכך ההסבר גם זהו
על כפשוטו, המדבר, - ישבותו" ב"לא נרמז בשבת נח
שלילת כי - שבת על ולא וקציר...", מ"זרע פשוטה שביתה
לשש בקשר ישבותו" "לא של תוצאה היא נח מבני שביתה
הקדושֿברוךֿהוא קבע המבול שלאחר כיון העונות:
של לאופן עד החזק, וקיומו עוצמתו בשיא יהיה שהעולם

לכן - ישבותו" את64"לא העולם אל להכניס לבןֿנח אסור
שבת של הבלתי61הענין המציאות,, מן והנעלה מוגבל

לעולם סותר שזה מ"אני65מפני כביכול, נובע, שהוא כפי ,
שניתי" לא .66הוי'
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"יעקב54) ז: פי"א, ב"ר וראה מצרים. בלי נחלה סע"א: קיח, שבת ראה
במדה". שלא העולם את ירש שבת.. שמירת בו שכתוב

א'תתצא.55) ע' ברכה פו. ע' שבועות אוה"ת סע"א. כה, שה"ש לקו"ת
ובכ"מ. שם. השמיני ביום ויהי ד"ה א'תתצט.

עליית56) הוא שבשבת דזה (וש"נ), 221 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה ראה
חיצוניות רק היינו העולמות, עצמהחיצוניות הדיבור בחי' לא אבל ,

המן (משא"כ הדיבור מבחי' שהן מכיון השבת, ביום השפעות ישנן [שלכן
המחשבה)]. מבחי' שהוא

(57.24 הערה 19 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה רפ"ד. דמאי ירושלמי
ב.58) פי"א, (ב"ר כו' בשבת אדם של פניו אור דומה שאינו וכמחז"ל

ס"ח). סס"ב אה"ע שו"ע נ"כ וראה ועוד. יתרו מכילתא
ויומו59) שבת שבליל הרופאים, חכמי גדולי מן אחד ע"ז שהעיד "כמו

דיחידה העצמי' העונג אור הארת מחמת הישראל, שביד בדפק גדול שינוי יש
א). תרלב, ויקהל (תו"ח כו'"

שבת60) המשמר כל שמו.. ושבת אחד.. "תבלין א) (קיט, משבת ולהעיר
(ראה ועוד (17 הערה (כנ"ל מסמבטיון להעיר אבל כו'". משמר ושאינו כו'

בתחילתו). שבת ע' קה"י
אלפים61) "שני התחלת – אברהם השבתוגם את שמר – כנ"ל ,"

הי' איך במפרשים השקו"ט וידוע ה. כו, תולדות פרש"י וש"נ. ד. פס"ד, (ב"ר
לשבות). לו מותר

שבתולהעיר שמירת בו כתוב שאין "אברהם :(54 הערה (דלעיל מב"ר
– כו'" בו שכתוב יעקב שם).. פרש"י – משמרתי" וישמור אלא ("בפירוש
הזווג לבחי' הכנה רק זהו ויצחק ד"אברהם א) (קכו, שרה חיי אוה"ת ראה

עיי"ש. כו'", יעקב ע"י הי' הזיווג ועיקר (דמ"ת)

רמט.62) אופן עמוקות מגלה שם. סנהדרין מהר"ל חדא"ג גם ראה
(63– ישבותו") "לא (וציווי המבול קודם תקופות: ב' גופא שבזה אלא

לא עדיין –אז המבול לאחרי עלי'); נצטוו שלא (אלא שבת שביתת
הי' לא שהעולם אף המבול, לפני כי – ישבותו" "לא ממש"נ לשבות שנאסרו
הי' העולם קיום אז שעד מכיון מ"מ העולם, מן שלמעלה השבת לבחי' "כלי"
הבריאה; מן מושללת השבת בחי' אין לכן בפנים), (כנ"ל "למעלה" מצד

כשנמשך המבול, לאחרי בחי'משא"כ אז הרי בהבריאה, ישבותו" ד"לא
ה"למטה" מצד שקיומו כיון בעולם, להתקבל יכולה שאינה רק (לא השבת

כ"א – ממנה.שבו היא
ששבת64) ד"עכו"ם שהטעם שם) מלכים (הל' הרמב"ם מ"ש ג"כ וזהו

אותן מניחין ש"אין לפי הוא כו'" ,"'כו מדעתן לעצמן מצות ולעשות
במציאות תוקף – ישבותו" ד"לא התוקף מצד כי – ישבותו" ל"לא ושייכותו

העולם. מן שלמעלה ומצוה "דת" של ענין מב"נ נשלל – העולם
שלמעלה[ועפ"י ענין (בגילוי) היא דשבת שהמנוחה בפנים, המבואר

מצות לשאר ו)שבת (ת"ת מצות שבין החילוק גם מובן העולם, ממציאות
מצוה לעשות שרצה נח ש"בן איןהתורה, שכר לקבל כדי התורה מצות

ושבת ת"ת משא"כ ה"י), שם (רמב"ם כהלכתה" לעשותה אותו מונעין
כהלכתן לעשותן מצותשאסורים ב' כי – שכר")* לקבל "כדי (אפי' ענין

עשייתן עצם אסוראלו, קיומן ולכן העולם, מן שלמעלה ענין על מורה וקיומן
שזה שם: סנה' ממאירי ולהעיר שכר"). לקבל "כדי היא כוונתם אם (גם לב"נ

כו']. הימנו מונעין אין מצות שאר אבל כו' עמנו מבני שהוא כמי נראה
בתחילתו.65) ענגל) (להר"י האוצר בית גם ראה
העקדה66) בס' – קנו ע' תרס"ו (המשך טבעית שבהנהגה המעלה ע"ד

בתחלתו). לח שער

                           
     בכל                     

                           
            



לה   

העולם מציאות שבהם, "כלי"54והבריאה איננו והעולם ,
מקומות במספר כמוסבר - הזמן,55לכך מעל היא שהשבת

רק וניכר גלוי באופן ה"מנוחה" ענין "נמשך" לכן

שבת בין הבדל אין בחיצוניותו ואילו העולם, בפנימיות
החול ימי .56לבין

לעליונים התחתונים בין המחברים היהודים, אצל
שהנשמההשבתמתבטא כידוע, במציאותם.

את גם משנה בשבת גםהנפשהיתירה (ולכן

בשבת משקר אינו הגוף57עםֿהארץ של בטבע ואפילו ,(58

.59הגשמי

ומקום, זמן של במגבלות המוגבל העולם, בכלל ואילו
מ"מנוחה") (ההיפך ב"תנועה" להאיר60הכרוכות יכול אינו ,

ומקום לזמן שמעל לדרגה הקשור המנוחה, ענין בגלוי .61בו

.‚È
  

בשבת, לשבות יכול אינו נח שבן לכך הסיבה זוהי
החול: מימות אחר ביום שבת" "כמו לנהוג ואפילו

יהיה המדבר) מין (כולל שהעולם היא, הבריאה כוונת

מלאכה ועשיית "תנועה" בו שתהיה מנוחה", "חסר
בששת שנברא בעולם ומקום זמן של למציאות הקשורים
המנוחה את ישראל יכניסו זה עולם ושבתוך בראשית, ימי

העולם ממציאות הנעלית .62בשבת

התנהגותו אופן את משנה נח בן כאשר ולפיכך,
של הענין את בעולם "ליצור" רוצה שהוא מפני מבריאתו,
זהו כי מציאותו, את מאבד הוא - מיתה חייב הוא שבת,

נברא שלשמה התכלית .63מן

בני שביתת איסור על שהאזהרה לכך ההסבר גם זהו
על כפשוטו, המדבר, - ישבותו" ב"לא נרמז בשבת נח
שלילת כי - שבת על ולא וקציר...", מ"זרע פשוטה שביתה
לשש בקשר ישבותו" "לא של תוצאה היא נח מבני שביתה
הקדושֿברוךֿהוא קבע המבול שלאחר כיון העונות:
של לאופן עד החזק, וקיומו עוצמתו בשיא יהיה שהעולם

לכן - ישבותו" את64"לא העולם אל להכניס לבןֿנח אסור
שבת של הבלתי61הענין המציאות,, מן והנעלה מוגבל

לעולם סותר שזה מ"אני65מפני כביכול, נובע, שהוא כפי ,
שניתי" לא .66הוי'
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"יעקב54) ז: פי"א, ב"ר וראה מצרים. בלי נחלה סע"א: קיח, שבת ראה
במדה". שלא העולם את ירש שבת.. שמירת בו שכתוב

א'תתצא.55) ע' ברכה פו. ע' שבועות אוה"ת סע"א. כה, שה"ש לקו"ת
ובכ"מ. שם. השמיני ביום ויהי ד"ה א'תתצט.

עליית56) הוא שבשבת דזה (וש"נ), 221 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה ראה
חיצוניות רק היינו העולמות, עצמהחיצוניות הדיבור בחי' לא אבל ,

המן (משא"כ הדיבור מבחי' שהן מכיון השבת, ביום השפעות ישנן [שלכן
המחשבה)]. מבחי' שהוא

(57.24 הערה 19 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה רפ"ד. דמאי ירושלמי
ב.58) פי"א, (ב"ר כו' בשבת אדם של פניו אור דומה שאינו וכמחז"ל

ס"ח). סס"ב אה"ע שו"ע נ"כ וראה ועוד. יתרו מכילתא
ויומו59) שבת שבליל הרופאים, חכמי גדולי מן אחד ע"ז שהעיד "כמו

דיחידה העצמי' העונג אור הארת מחמת הישראל, שביד בדפק גדול שינוי יש
א). תרלב, ויקהל (תו"ח כו'"

שבת60) המשמר כל שמו.. ושבת אחד.. "תבלין א) (קיט, משבת ולהעיר
(ראה ועוד (17 הערה (כנ"ל מסמבטיון להעיר אבל כו'". משמר ושאינו כו'

בתחילתו). שבת ע' קה"י
אלפים61) "שני התחלת – אברהם השבתוגם את שמר – כנ"ל ,"

הי' איך במפרשים השקו"ט וידוע ה. כו, תולדות פרש"י וש"נ. ד. פס"ד, (ב"ר
לשבות). לו מותר

שבתולהעיר שמירת בו כתוב שאין "אברהם :(54 הערה (דלעיל מב"ר
– כו'" בו שכתוב יעקב שם).. פרש"י – משמרתי" וישמור אלא ("בפירוש
הזווג לבחי' הכנה רק זהו ויצחק ד"אברהם א) (קכו, שרה חיי אוה"ת ראה

עיי"ש. כו'", יעקב ע"י הי' הזיווג ועיקר (דמ"ת)

רמט.62) אופן עמוקות מגלה שם. סנהדרין מהר"ל חדא"ג גם ראה
(63– ישבותו") "לא (וציווי המבול קודם תקופות: ב' גופא שבזה אלא

לא עדיין –אז המבול לאחרי עלי'); נצטוו שלא (אלא שבת שביתת
הי' לא שהעולם אף המבול, לפני כי – ישבותו" "לא ממש"נ לשבות שנאסרו
הי' העולם קיום אז שעד מכיון מ"מ העולם, מן שלמעלה השבת לבחי' "כלי"
הבריאה; מן מושללת השבת בחי' אין לכן בפנים), (כנ"ל "למעלה" מצד

כשנמשך המבול, לאחרי בחי'משא"כ אז הרי בהבריאה, ישבותו" ד"לא
ה"למטה" מצד שקיומו כיון בעולם, להתקבל יכולה שאינה רק (לא השבת

כ"א – ממנה.שבו היא
ששבת64) ד"עכו"ם שהטעם שם) מלכים (הל' הרמב"ם מ"ש ג"כ וזהו

אותן מניחין ש"אין לפי הוא כו'" ,"'כו מדעתן לעצמן מצות ולעשות
במציאות תוקף – ישבותו" ד"לא התוקף מצד כי – ישבותו" ל"לא ושייכותו

העולם. מן שלמעלה ומצוה "דת" של ענין מב"נ נשלל – העולם
שלמעלה[ועפ"י ענין (בגילוי) היא דשבת שהמנוחה בפנים, המבואר

מצות לשאר ו)שבת (ת"ת מצות שבין החילוק גם מובן העולם, ממציאות
מצוה לעשות שרצה נח ש"בן איןהתורה, שכר לקבל כדי התורה מצות

ושבת ת"ת משא"כ ה"י), שם (רמב"ם כהלכתה" לעשותה אותו מונעין
כהלכתן לעשותן מצותשאסורים ב' כי – שכר")* לקבל "כדי (אפי' ענין

עשייתן עצם אסוראלו, קיומן ולכן העולם, מן שלמעלה ענין על מורה וקיומן
שזה שם: סנה' ממאירי ולהעיר שכר"). לקבל "כדי היא כוונתם אם (גם לב"נ

כו']. הימנו מונעין אין מצות שאר אבל כו' עמנו מבני שהוא כמי נראה
בתחילתו.65) ענגל) (להר"י האוצר בית גם ראה
העקדה66) בס' – קנו ע' תרס"ו (המשך טבעית שבהנהגה המעלה ע"ד

בתחלתו). לח שער

                           
     בכל                     

                           
            



לו

נוסח התפלה - יום הכיפורים

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם 
לפני ה' תטהרו1.

בחינות  שתי  ויש  התשובה.  יום  הוא  הכפורים  יום 
מלכות,  תתאה,  ה'  תשוב  תתאה,  תשובה   — תשובה 
ותשובה עילאה, תשוב ה' עילאה, בינה. לכן נקרא יום 
הכפורים, לשון רבים, חיבור מלכות ובינה2. ובתשובה 
למעלה,  מלמטה   — בחינות  שתי  יש  גופא  עילאה 

העלאה, ומלמעלה למטה, המשכה3.
לפי זה יש לפרש,

פירוש  כי  תתאה.  תשובה  ידי  על   — עליכם  יכפר 
שכתוב  וכמו  החטא.  את  שמקנח  קינוח,  הוא  יכפר 
הנפש  את  ולנקות  לרחוץ  לשבים5,  הוא  מנקה  ונקה4, 

מלבושים הצואים.
מלמטה  עילאה  תשובה  ידי  על   — אתכם  לטהר 
למעלה. לכן כתיב לטהר, בלמ"ד, כי תשובה תתאה היא 
)בתשובה  אלי  שובה  ככתוב6  עילאה,  תשובה  לצורך 

עילאה( כי גאלתיך )מן החיצונים בתשובה תתאה(.
לפני ה' תטהרו — על ידי תשובה עילאה מלמעלה 

למטה.
)הערות לזהר ב עמ' קעט(

בתשעה  נפשותיכם  את  ועיניתם  הוא  שבתון  שבת 
לחדש בערב7.

כאן כתיב הוא, לשון זכר, ובפסוק שבת שבתון היא 
לכם ועיניתם את נפשותיכם8 כתיב היא, לשון נקבה.

תשעה לחדש — הוא כנגד יסוד, הספירה התשיעית. 
והוא המתקת גבורה שביסוד על ידי שחיטת תרנגול, 

שנקרא גבר9. ויסוד הוא בחינת זכר.

1( אחרי טז, ל.
2( זח"ג ק, ב.

3( אגרת התשובה פרק ח-י.
4( תשא לד, ז.

5( שבועות לט, א.
6( ישעיה מד, כב. אגרת התשובה ספ"י.

7( אמור כג, לב.

8( אחרי טז, לא.
9( סידור אדמו"ר הזקן בסדר כפרות.

הכפורים  יום  על  קאי   — לכם  היא  שבתון  שבת 
עצמו, שבו עיקר העליה היא למלכות, בחינת נקבה10.
)הערות לזהר ב עמ' שיג(

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי11.

לפעמים קורין פרשת האזינו לפני יום הכפורים.
האזנה ושמיעה — הן בחינת בינה12, ויום הכפורים 

הוא יום של תשובה עילאה, תשוב ה' עילאה, בינה.
)הערות לזהר א עמ' רו(

מאמרי חז"ל

אשה אחרת מתקינין לו, שמא תמות אשתו13.

לכן,  למלכות14.  היא  הכפורים  ביום  העליה  עיקר 
אף שכפרת היום היא על ידי הכהן גדול דוקא, בחינת 
זכר וחסדים גדולים, אבל הכפרה היא כשיש לו אשה 

דוקא.
והקריאה בספר תורה של כהן גדול ביום הכפורים, 

היתה בעזרת נשים דוקא15.
)הערות לזהר ב עמ' שיב(

שטן ביום הכפורים לית ליה רשותא לאסטוני16.

כתיב17 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים.
והסטרא  השטן  הוא   — הרשע  שבט  ינוח  לא 

אחרא.
על גורל הצדיקים — ביום הכפורים, שבו מטילים 

גורל, ככתוב18 ונתן אהרן על שני השעירים גורלות.
שב"ט הרש"ע — הוא מספר שם אלקי"ם בשלשה 
יניקת הסטרא  מילואיו )ה"א, ה"ה, ה"י(, שמהם היא 

אחרא.
)הערות לתניא עמ' לט(

10( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.
11( האזינו לב, א.
12( זח"ג קלח, ב.

13( יומא ב, א במשנה.
14( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.

15( יומא סט, ב.
16( שם כ, א.

17( תהלים קכה, ג.
18( אחרי טז, ח.

ליקוטים מתורת לוי יצחק              

     

    ¥¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬
    ©¦²¨¦¬¨−̈§«ŸŸ¨®¤

 ̈«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©
     ••••ב  יו איל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ

אמ(י (משלי לל א ב לב י  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
בי ימ יי ל יל....••••( י)י ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

יי  י א  ל בל א י יְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ
איל א י וי י י יי י  לי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לל ב י לא אב ל  י וא.... ְְְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
••••מא א באב( מל)יול י א ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

 מ מ י אב אבל מל  י י ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
בל••••....מאליו ל ל ל  ו ב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

א ל בל לא מ(י ש)אל   ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

בל  (יב א לא(שמואל יב  ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
( א יו(מלי אא ב ל  י אל ול ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָבא

אאל .... ְְְֶַָֹ

        

 L BB„  l(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»
(ּוכפי נח מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

נח), מת ּכאׁשר ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם עזרא: האּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁש"ּבדֹורֹו" לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואי

ּבּדֹור וכלׁשֹוןBlLהּכּונה ּומנהיגֹו. ׁשּלֹו הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ַַַָָ∆ְְְְִִֶֶַַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל:  ְַַַָָ
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ּגברט נח נח ּתּולדת ְְִֵַַַַֹֹאּלין

ּבדרֹוהי הוה ׁשלים ְְֲִִַַָָזּכאי

נח: הּלי דיי ְְְִַַַַַָָֹּבדחלּתא

יתי בנין ּתלתא נח ְְְִִַָָָֹואֹוליד

יפת: וית חם ית ְֵֶָָָָׁשם

      
ט) „B lעלאֹומרֹו ׁשּיֹורה אּלה ≈∆¿……«ְֵֶֶֶַ

ׁשּנתּכּון לֹומר מקֹום יׁש זּולתם. ְִִֵֵֶַַָָָּפּסּול
זה להֹודיע צרי היה ׁשּלא אּלא ּדֹורֹו ְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹלפסל
על יתּבאר אכן לּמחֹות. ונחּתמּו נפסלּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר
ּתֹולדֹותיהם עּקר פ"ל) (ב"ר ז"ל אֹומרם ְְִֵֶֶֶַָּדר
ע"כ. טֹובים ּומעׂשים מצוֹות צּדיקים ְֲִִִִִֶַַׁשל
לֹומר להם הסּפיק ולא עּקר לֹומר ְְְְִִִִֶַַָָֹּדקּדקּו
ּתֹולדֹות. ׁשם להם יתיחס טֹובים מעׂשים ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּגם
לּצּדיקים העּקר הם אּלה ּפרּוׁש אּלה ּתבת ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלדּיק
ּבּפרׁשה הּמזּכרים הּבנים ּבערּכם ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻּופסל
יתּבאר עֹוד וגֹו'. נח וּיֹולד ּדכתיב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּקֹודמת
לׁשֹונם וזה פי"א) (דב"ר ז"ל אֹומרם ּדר ְְְֶֶֶַָָעל
אֹומר ּומׁשה מּמ ּגדֹול אני למׁשה אֹומר ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹֹנח
להּציל ּכח ּב היה ולא עצמ הּצלּת אּתה ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹֹלֹו
נח ּתֹולדת אּלה אֹומרֹו והּוא ע"כ. ּדֹור ְְְְֵֶֶַֹֹאת
ּתֹועלת ּבֹו היה לא ּכי זּולתֹו וׁשלל לבד ְְִֶֶַַַָָָָֹֹנח
לעצמֹו. לֹו אּלא זכּיֹותיו הֹועילּו ולא ּדֹורֹו ְְְְְִִֵֶַָָֹֻלבני
ּבדרתיו. אֹומרֹו ּגם נח. ּכפל מתיּׁשב ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּובזה
לדֹורֹותיו להיטיב ּכלּום הֹועיל ׁשּלא ְְְִִֵֶַָֹלֹומר
ׁשהם ּובניו לבּדֹו הּוא אם ּכי למּוטב ְְְֲִִִֵֶַַָָָָלהחזירם
להגּדיל ירצה עֹוד נכללים. ּובׁשמֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָענף
ׁשּלפניו מּמה זה ּבׁשבח הּוא יחיד ּכי נח ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבח
מּוסר לֹומדים היּו צּדיקים ׁשּקדמּוהּו הגם ְְֲִִִִֶַַַָָּכי

נחהׂשּכ ּכן ּׁשאין מה הּצּדיקים הּדֹור מּבני ל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹ
צּדיק היה רׁשעים ׁשהיּו הגם ּדֹורֹותיו ְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ּׁשּלפניו מה לׁשלל אּלה אמר זה ּפרט ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּוכנגד

ּבערּכֹו: ְְֵֶֶָׁשאינם
„BÚאּלה הּדר זה על הּכתּוב ּכל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתּבאר

ּתֹולדֹותיו סדר אּלה ּפרּוׁש וגֹו' נח ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּתֹולדת
נח א' ּבאמצעּותֹו. מהּטֹובֹות ּׁשהֹוליד ְְִֵֶֶַַַָֹמה

על וז"לוהּוא (פכ"ה) ּבב"ר ז"ל אֹומרם ּדר ְְְְֶֶַָ
הּכל על הׁשליטֹו האדם הקב"ה ׁשּברא ְְִִֶַַָָָָָָָֹּבׁשעה
ּומרדּו וכּו' ּתלם לחֹורׁש נׁשמעת היתה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּפרה
אמר לקיׁש ריׁש וכּו' נח ׁשּבא ּכיון וכּו' ְְִֵֵֶַַָָָָֹּבֹו

אֹותם ּומציפים עֹולים הּמים היּו נח ְִִִִֶַַַָָֹֹקדם
הּוא זה ע"כ. וכּו' נחּו נח ׁשּבא ּכיון ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּקבריהן
נח. ב' ּפעם ּבאֹומרֹו ּתֹולדֹותיו ּבסדר ְְְְֵֶֶֶַַַָֹׁשּמֹונה
האדמה איׁש היֹותֹו ּפרּוׁש איׁש ׁשנית ֱֲִִִֵֵָָָָּתֹולדֹות
ּבראׁשית) (ּתנחּומא ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִֵֶֶַַָָוהּוא
להם היה לא נח ּבא ׁשּלא עד ידינּו ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומעצבֹון
ּכאן. עד וכּו' להם הכין והּוא מחרׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכלי
הּוא ּכי רמז צּדיק ג' איׁש. ּבתבת ׁשרמז ְְִִִֵֶַַַַָָוהּוא
וצּדיק י') (מׁשלי אֹומרֹו ּדר על העֹולם ְְְְִִֵֶֶַַָָיסֹוד
העֹולם היה לא הּוא היה ּלא ׁשאּלּו עֹולם ְִֶָָָָָָָֹֹיסֹוד
יסד ּובֹו ּבּמּבּול היה ּכלא הּכל והיה ְְְִַַַַַָָָָָֹֹּבּמציאּות
ּבחּלין ז"ל אֹומרם דר על ּתמים ד' עֹולמֹו. ְְִִֶֶַָָָֻה'
צּדיק לׁשֹונם וזה י'.) ע"ז קט"ז. (זבחים ו' ְְְִִֶַַָָּדף
לׁשֹונֹו וזה רש"י ּופרׁש ּבדרכיו ּתמים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּבמעׂשיו
עצם יּגיד זה ע"כ. רּוח ּוׁשפל ענו ְְִִֶֶַַַָָָָֹּבדרכיו
היה ּכּלם את הרעים ּבדֹורֹותיו ׁשאפּלּו ְֲִִִֶֶָָָָָָֻאּׁשּורֹו
ׁשּורת ּכי הּדין מּׁשּורת לפנים והּוא וכּו' ְְְִִִִִַַַָָענו
והּוא וגֹו' עּקׁש ועם וגֹו' חסיד עם נֹותנת ְְְְִִִִִֵֶֶַָהּדין
הּכר ּדֹורֹותיו ּבעיני ׁשאפּלּו ועֹוד עׂשה. כן ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻלא
ואמר ּבדרתיו. ּתמים אֹומרֹו והּוא ענו ְְְְֱִַָָָָָֹֹהיֹותֹו
יּׂשיג אדם ּכל והּנה מעלתֹו. להּגיד רּבים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָלׁשֹון
וג' ּדֹורֹו ּוב' אביו ּדֹור הא' ּדֹורֹות ג' ְִַַָָָהּכרת
הּוא היה ּבכּלם ּכי הּכתּוב והּגיד ּבניו ְְִִִַָָָָָָֻּדֹור
לבּדֹו הּוא זה מתּוׁשלח, ׁשהיה והגם ְְְֲֶֶֶַַַַָָָֻמסּים.
את ה' ּפניו. ׁשּלפני הראׁשֹונים מּיתר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָנׁשאר
ניחא הנהיג ה' עם ׁשּגם ּפרּוׁש וגֹו' ְְְֱִִִִֵֶַַָָֹהאלהים
פכ"ה) (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ְְְֶֶַָָּומנּוחה
נקרא קרּבנֹו ׁשם על אֹומר ר"א לׁשֹונם ְְְְִֵֵֶַָָָָוזה
ולזה ע"כ. הּנחֹוח ריח את ה' וּירח ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
ּבּמה הסּפיק ולא נח ב' ּפעם לֹומר ְְִִֶַַַַַַָֹֹחזר
הליכה לׁשֹון ואמר הּפסּוק, ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּׁשהזּכירֹו
אֹומרֹו ּכדר הּטֹובה הנהגה על ּגם יאמר כן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכי
התהּל לֹומר ודקּדק ּבדרכיו. והלכּת ב') ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ(מ"א
וקרּבנֹו יתּבר קֹונֹו מרּצה היה ּבתמידּות ְְְְְִִִֶַַַָָָָָלֹומר

הּדקּדּוקים. ּכל נתיּׁשבּו ּובזה הּכלל. על ְְְְִִִִֶַַַַַָָָיֹוכיח
ּכּיֹוצא ּבּקֹודמים אין ּכי אּלה אֹומרֹו ְְִִֵֵֵֶַַַּגם

ְְָּבתֹולדֹותיו:
Bי)  „Bלחזר הצר לּמה א' קׁשה «∆…«¿ְֲֶַַָָָֹֻ

ּבּפרׁשה ּכתבֹו והלא וּיֹולד לֹומר ב' ְֲֶַַַַַַָָָָֹּפעם
ולאהּקֹודמת. נח ׁשם להזּכיר הצר לּמה ב' ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

לֹומר הצר לּמה ג' .ּבסמּו הזּכרתֹו על ְְְַַַַַָָָָָָֻסמ
לֹומר צרי היה לא ד' ׁשלׁשה. חׁשּבֹונם ְְִֵֶַָָָָָֹֹצרּוף
ּכי מּובן הּדבר וּיֹולד מאֹומרֹו הלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹּבנים
הּכּונה אכן אּתין. ג' ּכתב לּמה ה' ּבניו. ִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּבנים
נח ּתֹולדֹות אּלה הּכתּוב ׁשאמר להיֹות ְְִִֵֶֶַַַָָֹהיא
מסּדר ׁשהּכתּוב ּבֹו ּׁשּפרׁשנּו מה להֹודיע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָוגֹו'
מצא מּצּדם אׁשר הּטֹובים מעׂשיו ּפרטי ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּכל
הּכתּוב חֹוזר היה לא אם ה' ּבעיני חן ְִֵֵֵֵַַָָָֹֹנח
ּכי לֹומר הּסברא ּתבא וגֹו' נח וּיֹולד ְְִֶַַַַַָָָֹֹלֹומר
ׁשבח ּבהם לֹו ׁשאין לצד הּבנים ג' לפסל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבא
סּבֹות מּב' ּבא' יהיה זה ודבר מהם זכּות ְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹולא
ׁשּלא לצד אֹו רׁשעים מינן ּבר ׁשהיּו לצד ְְְִִֶֶַַַָָָֹאֹו
הּכתּוב חזר ּכן על אׁשר מצוה לׁשם נח ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעׂשאם
את ּגם ּכי הּטֹובים ּתֹולדֹותיו ּבסדר ְְְִִֵֶֶַַָָָּוכתבם
ּבֹוראֹו. מצות לקּים צדקּותֹו לצד עׂשה ְְְְְִִֵֶַַַָָזה
מ"ג) ּבראׁשית (ילקּוט ׁשאמר ּבּמדרׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָּומצאתי
להּקדֹוׁש מכעיסים ׁשהם נח הסּתּכל לׁשֹונם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוזה
ּורבּיה ּבפרּיה להׁשּתּדל ּלי מה אמר הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָּברּו
ּבנים ּבלא האיׁש ימּות אמר ׁשנה ת"ק ְִִַַָָָָָָֹעד
ּורבּיה, לפרּיה נזקק מּיד ּורבּו ּפרּו אמר ְְְְְִִִִִַַַָָָָוה'
וראיתי לבד. הּמין קּיּום לצד הֹולידם ּכי ְְְֲִִִִִִֵַַַָָהרי
הּדר זה על הּמדרׁש לדברי הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלדקּדק
ׁשהיה ׁשראה ּפרּוׁש נח התהּל האלהים ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת
נּׂשא ּתכף לזה הארץ ּכל ּבדר ללכת ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָקרֹוב
האלהים את הּדר זה על אֹו ּבנים. ג' ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוּיֹולד
וראה הּדין ּבבחינת הל ּדּינּות לׁשֹון ְְְִִִֵַַַַָָָָּפרּוׁש
ולזה ּורבּיה ּפרּיה מצות יקּים לא אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיענׁש
ז"ל ּדבריהם ּפי על ירצה עֹוד וגֹו'. ְְְִִִֵֶֶֶַַוּיֹולד
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     ••••ב  יו איל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ

אמ(י (משלי לל א ב לב י  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
בי ימ יי ל יל....••••( י)י ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

יי  י א  ל בל א י יְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ
איל א י וי י י יי י  לי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לל ב י לא אב ל  י וא.... ְְְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
••••מא א באב( מל)יול י א ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

 מ מ י אב אבל מל  י י ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
בל••••....מאליו ל ל ל  ו ב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

א ל בל לא מ(י ש)אל   ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

בל  (יב א לא(שמואל יב  ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
( א יו(מלי אא ב ל  י אל ול ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָבא

אאל .... ְְְֶַָֹ

        

 L BB„  l(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»
(ּוכפי נח מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

נח), מת ּכאׁשר ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם עזרא: האּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁש"ּבדֹורֹו" לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואי

ּבּדֹור וכלׁשֹוןBlLהּכּונה ּומנהיגֹו. ׁשּלֹו הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ַַַָָ∆ְְְְִִֶֶַַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל:  ְַַַָָ
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ּגברט נח נח ּתּולדת ְְִֵַַַַֹֹאּלין

ּבדרֹוהי הוה ׁשלים ְְֲִִַַָָזּכאי

נח: הּלי דיי ְְְִַַַַַָָֹּבדחלּתא

יתי בנין ּתלתא נח ְְְִִַָָָֹואֹוליד

יפת: וית חם ית ְֵֶָָָָׁשם

      
ט) „B lעלאֹומרֹו ׁשּיֹורה אּלה ≈∆¿……«ְֵֶֶֶַ

ׁשּנתּכּון לֹומר מקֹום יׁש זּולתם. ְִִֵֵֶַַָָָּפּסּול
זה להֹודיע צרי היה ׁשּלא אּלא ּדֹורֹו ְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹלפסל
על יתּבאר אכן לּמחֹות. ונחּתמּו נפסלּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר
ּתֹולדֹותיהם עּקר פ"ל) (ב"ר ז"ל אֹומרם ְְִֵֶֶֶַָּדר
ע"כ. טֹובים ּומעׂשים מצוֹות צּדיקים ְֲִִִִִֶַַׁשל
לֹומר להם הסּפיק ולא עּקר לֹומר ְְְְִִִִֶַַָָֹּדקּדקּו
ּתֹולדֹות. ׁשם להם יתיחס טֹובים מעׂשים ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּגם
לּצּדיקים העּקר הם אּלה ּפרּוׁש אּלה ּתבת ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלדּיק
ּבּפרׁשה הּמזּכרים הּבנים ּבערּכם ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻּופסל
יתּבאר עֹוד וגֹו'. נח וּיֹולד ּדכתיב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּקֹודמת
לׁשֹונם וזה פי"א) (דב"ר ז"ל אֹומרם ּדר ְְְֶֶֶַָָעל
אֹומר ּומׁשה מּמ ּגדֹול אני למׁשה אֹומר ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹֹנח
להּציל ּכח ּב היה ולא עצמ הּצלּת אּתה ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹֹלֹו
נח ּתֹולדת אּלה אֹומרֹו והּוא ע"כ. ּדֹור ְְְְֵֶֶַֹֹאת
ּתֹועלת ּבֹו היה לא ּכי זּולתֹו וׁשלל לבד ְְִֶֶַַַָָָָֹֹנח
לעצמֹו. לֹו אּלא זכּיֹותיו הֹועילּו ולא ּדֹורֹו ְְְְְִִֵֶַָָֹֻלבני
ּבדרתיו. אֹומרֹו ּגם נח. ּכפל מתיּׁשב ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּובזה
לדֹורֹותיו להיטיב ּכלּום הֹועיל ׁשּלא ְְְִִֵֶַָֹלֹומר
ׁשהם ּובניו לבּדֹו הּוא אם ּכי למּוטב ְְְֲִִִֵֶַַָָָָלהחזירם
להגּדיל ירצה עֹוד נכללים. ּובׁשמֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָענף
ׁשּלפניו מּמה זה ּבׁשבח הּוא יחיד ּכי נח ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבח
מּוסר לֹומדים היּו צּדיקים ׁשּקדמּוהּו הגם ְְֲִִִִֶַַַָָּכי

נחהׂשּכ ּכן ּׁשאין מה הּצּדיקים הּדֹור מּבני ל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹ
צּדיק היה רׁשעים ׁשהיּו הגם ּדֹורֹותיו ְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ּׁשּלפניו מה לׁשלל אּלה אמר זה ּפרט ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּוכנגד

ּבערּכֹו: ְְֵֶֶָׁשאינם
„BÚאּלה הּדר זה על הּכתּוב ּכל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתּבאר

ּתֹולדֹותיו סדר אּלה ּפרּוׁש וגֹו' נח ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּתֹולדת
נח א' ּבאמצעּותֹו. מהּטֹובֹות ּׁשהֹוליד ְְִֵֶֶַַַָֹמה

על וז"לוהּוא (פכ"ה) ּבב"ר ז"ל אֹומרם ּדר ְְְְֶֶַָ
הּכל על הׁשליטֹו האדם הקב"ה ׁשּברא ְְִִֶַַָָָָָָָֹּבׁשעה
ּומרדּו וכּו' ּתלם לחֹורׁש נׁשמעת היתה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּפרה
אמר לקיׁש ריׁש וכּו' נח ׁשּבא ּכיון וכּו' ְְִֵֵֶַַָָָָֹּבֹו

אֹותם ּומציפים עֹולים הּמים היּו נח ְִִִִֶַַַָָֹֹקדם
הּוא זה ע"כ. וכּו' נחּו נח ׁשּבא ּכיון ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּקבריהן
נח. ב' ּפעם ּבאֹומרֹו ּתֹולדֹותיו ּבסדר ְְְְֵֶֶֶַַַָֹׁשּמֹונה
האדמה איׁש היֹותֹו ּפרּוׁש איׁש ׁשנית ֱֲִִִֵֵָָָָּתֹולדֹות
ּבראׁשית) (ּתנחּומא ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִֵֶֶַַָָוהּוא
להם היה לא נח ּבא ׁשּלא עד ידינּו ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּומעצבֹון
ּכאן. עד וכּו' להם הכין והּוא מחרׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכלי
הּוא ּכי רמז צּדיק ג' איׁש. ּבתבת ׁשרמז ְְִִִֵֶַַַַָָוהּוא
וצּדיק י') (מׁשלי אֹומרֹו ּדר על העֹולם ְְְְִִֵֶֶַַָָיסֹוד
העֹולם היה לא הּוא היה ּלא ׁשאּלּו עֹולם ְִֶָָָָָָָֹֹיסֹוד
יסד ּובֹו ּבּמּבּול היה ּכלא הּכל והיה ְְְִַַַַַָָָָָֹֹּבּמציאּות
ּבחּלין ז"ל אֹומרם דר על ּתמים ד' עֹולמֹו. ְְִִֶֶַָָָֻה'
צּדיק לׁשֹונם וזה י'.) ע"ז קט"ז. (זבחים ו' ְְְִִֶַַָָּדף
לׁשֹונֹו וזה רש"י ּופרׁש ּבדרכיו ּתמים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּבמעׂשיו
עצם יּגיד זה ע"כ. רּוח ּוׁשפל ענו ְְִִֶֶַַַָָָָֹּבדרכיו
היה ּכּלם את הרעים ּבדֹורֹותיו ׁשאפּלּו ְֲִִִֶֶָָָָָָֻאּׁשּורֹו
ׁשּורת ּכי הּדין מּׁשּורת לפנים והּוא וכּו' ְְְִִִִִַַַָָענו
והּוא וגֹו' עּקׁש ועם וגֹו' חסיד עם נֹותנת ְְְְִִִִִֵֶֶַָהּדין
הּכר ּדֹורֹותיו ּבעיני ׁשאפּלּו ועֹוד עׂשה. כן ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻלא
ואמר ּבדרתיו. ּתמים אֹומרֹו והּוא ענו ְְְְֱִַָָָָָֹֹהיֹותֹו
יּׂשיג אדם ּכל והּנה מעלתֹו. להּגיד רּבים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָלׁשֹון
וג' ּדֹורֹו ּוב' אביו ּדֹור הא' ּדֹורֹות ג' ְִַַָָָהּכרת
הּוא היה ּבכּלם ּכי הּכתּוב והּגיד ּבניו ְְִִִַָָָָָָֻּדֹור
לבּדֹו הּוא זה מתּוׁשלח, ׁשהיה והגם ְְְֲֶֶֶַַַַָָָֻמסּים.
את ה' ּפניו. ׁשּלפני הראׁשֹונים מּיתר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָנׁשאר
ניחא הנהיג ה' עם ׁשּגם ּפרּוׁש וגֹו' ְְְֱִִִִֵֶַַָָֹהאלהים
פכ"ה) (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ְְְֶֶַָָּומנּוחה
נקרא קרּבנֹו ׁשם על אֹומר ר"א לׁשֹונם ְְְְִֵֵֶַָָָָוזה
ולזה ע"כ. הּנחֹוח ריח את ה' וּירח ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
ּבּמה הסּפיק ולא נח ב' ּפעם לֹומר ְְִִֶַַַַַַָֹֹחזר
הליכה לׁשֹון ואמר הּפסּוק, ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּׁשהזּכירֹו
אֹומרֹו ּכדר הּטֹובה הנהגה על ּגם יאמר כן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכי
התהּל לֹומר ודקּדק ּבדרכיו. והלכּת ב') ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ(מ"א
וקרּבנֹו יתּבר קֹונֹו מרּצה היה ּבתמידּות ְְְְְִִִֶַַַָָָָָלֹומר

הּדקּדּוקים. ּכל נתיּׁשבּו ּובזה הּכלל. על ְְְְִִִִֶַַַַַָָָיֹוכיח
ּכּיֹוצא ּבּקֹודמים אין ּכי אּלה אֹומרֹו ְְִִֵֵֵֶַַַּגם

ְְָּבתֹולדֹותיו:
Bי)  „Bלחזר הצר לּמה א' קׁשה «∆…«¿ְֲֶַַָָָֹֻ

ּבּפרׁשה ּכתבֹו והלא וּיֹולד לֹומר ב' ְֲֶַַַַַַָָָָֹּפעם
ולאהּקֹודמת. נח ׁשם להזּכיר הצר לּמה ב' ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

לֹומר הצר לּמה ג' .ּבסמּו הזּכרתֹו על ְְְַַַַַָָָָָָֻסמ
לֹומר צרי היה לא ד' ׁשלׁשה. חׁשּבֹונם ְְִֵֶַָָָָָֹֹצרּוף
ּכי מּובן הּדבר וּיֹולד מאֹומרֹו הלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹּבנים
הּכּונה אכן אּתין. ג' ּכתב לּמה ה' ּבניו. ִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּבנים
נח ּתֹולדֹות אּלה הּכתּוב ׁשאמר להיֹות ְְִִֵֶֶַַַָָֹהיא
מסּדר ׁשהּכתּוב ּבֹו ּׁשּפרׁשנּו מה להֹודיע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָוגֹו'
מצא מּצּדם אׁשר הּטֹובים מעׂשיו ּפרטי ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּכל
הּכתּוב חֹוזר היה לא אם ה' ּבעיני חן ְִֵֵֵֵַַָָָֹֹנח
ּכי לֹומר הּסברא ּתבא וגֹו' נח וּיֹולד ְְִֶַַַַַָָָֹֹלֹומר
ׁשבח ּבהם לֹו ׁשאין לצד הּבנים ג' לפסל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבא
סּבֹות מּב' ּבא' יהיה זה ודבר מהם זכּות ְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹולא
ׁשּלא לצד אֹו רׁשעים מינן ּבר ׁשהיּו לצד ְְְִִֶֶַַַָָָֹאֹו
הּכתּוב חזר ּכן על אׁשר מצוה לׁשם נח ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעׂשאם
את ּגם ּכי הּטֹובים ּתֹולדֹותיו ּבסדר ְְְִִֵֶֶַַָָָּוכתבם
ּבֹוראֹו. מצות לקּים צדקּותֹו לצד עׂשה ְְְְְִִֵֶַַַָָזה
מ"ג) ּבראׁשית (ילקּוט ׁשאמר ּבּמדרׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָּומצאתי
להּקדֹוׁש מכעיסים ׁשהם נח הסּתּכל לׁשֹונם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוזה
ּורבּיה ּבפרּיה להׁשּתּדל ּלי מה אמר הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָּברּו
ּבנים ּבלא האיׁש ימּות אמר ׁשנה ת"ק ְִִַַָָָָָָֹעד
ּורבּיה, לפרּיה נזקק מּיד ּורבּו ּפרּו אמר ְְְְְִִִִִַַַָָָָוה'
וראיתי לבד. הּמין קּיּום לצד הֹולידם ּכי ְְְֲִִִִִִֵַַַָָהרי
הּדר זה על הּמדרׁש לדברי הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלדקּדק
ׁשהיה ׁשראה ּפרּוׁש נח התהּל האלהים ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת
נּׂשא ּתכף לזה הארץ ּכל ּבדר ללכת ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָקרֹוב
האלהים את הּדר זה על אֹו ּבנים. ג' ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוּיֹולד
וראה הּדין ּבבחינת הל ּדּינּות לׁשֹון ְְְִִִֵַַַַָָָָּפרּוׁש
ולזה ּורבּיה ּפרּיה מצות יקּים לא אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיענׁש
ז"ל ּדבריהם ּפי על ירצה עֹוד וגֹו'. ְְְִִִֵֶֶֶַַוּיֹולד
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••••י ות וה (נ ינה),)י י ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מ י ות , ת   הית י וה( י) ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ית(....  ••••)מ י ייונה) ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

יהג)  מה מ(....  ְֲִֵֶֶֶַָָ
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 ••••ינ ינ ו ה המה,  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
מינ.... ִָ
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 ••••תו נת מ ה מ  ְֲֵֵֶַַַָָָָָָ
יו יט והגת  ה ימנ ,י.... ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָ

  ••••ינ  נ   ,ה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
( ינה)....•••• ומה ,ה מ מ(ט (שמות ְְִֶֶֶֶָָָָ

,יה ת טו)תי  ימ)מ ,יוג ת ה ,יה מ ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
 יט ג  ,ה  ,ה ת   יוגְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

טונ נ הה מ....  ְְְֲִִֵֶַַַָֹ

יייא קדם ארעא ְְְְֳִַַַָָָָואתחּבלת

חטֹופין: ארעא ְְְְֲִִִַַָואתמליאת

והאיב ארעא ית יי ְְְֲַַָָָָָוחזא

ּכל חּבילּו ארי ְֲִִֵַַַָָאתחּבלת

על ארחּה ית אנׁש ְְֱִֵַַָָָּבסרא

ְַָארעא:

דכליג קּצא לנח יי ְְְֲִַַַָָָֹואמר

ארי לקדמי עּלת ְֲֳִִֵַַַָָּבסרא

חטֹופין ארעא ְְְֲִִִַַָאתמליאת

ּביׁשּיא עֹובדיהֹון קדם ֳִִֵַָָָמן

עם מחּבלהֹון אנא ְְְֲִֶַָָוהא

ְַָארעא:

      

לא עדין הּבכֹור ׁשּיהיה ׁשּנתּכּון פכ"ו) ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹ(ב"ר
ירצה זה ּכפי ׁשנה, מאה ּבן לענׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהּגיע
ּפטּורים ׁשּיהיּו ּבּדין ׁשפט האלהים, את ְְְֱִִִִֶֶַַָָֹאֹומרֹו
ּבהּגיע יענׁשּו ׁשּלא ילדם ואז הּדין ּכפי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבניו
וטעם ענׁשים. ּבני אינם עדין ּכי ְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָהּמּבּול
לדברנּו ּפעם אחר ּפעם ׁשמֹו להזּכיר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָֻׁשהצר
מנּוחה ׁשהֹוליד לֹומר יכּון ּכי נכֹון על ְְִִֵֶַַַָָָֹיבא
ּבסדר להֹולידם ּׁשּנתחּכם ּבּמה ּבנים ג' ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
ועֹוד מּבּול ּבבא ענׁשים ּבני יהיּו ׁשּלא ְְְְֳִִֵֶֶַָֹֹזה
אף ענׁש ּבני היּו ׁשּלא מּלבד לא האמת ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאחר
ּובאמצעּותֹו האב לזכּות היּו צריכין כן ּפי ְְְְִִִִֵֶַָָָָעל
הּמּבּול ּדֹור קטּני מּכל ּולמד וצא ְְְְְִִֵֵַַַַָנמלטּו.
יחד. נאבדּו כן ּפי על ואף ענׁש ּבני היּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

ּׁשּכ מה ּכיועּין א') ז' (לקּמן ּבּפסּוק תבּתי ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
אביהם להם ילד והם לפני. צּדיק ראיתי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
ולא עֹולם, מׁשחיתי נפׁשם מאֹויבי נח ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹֹטֹובה
נׁשיהם לג' ּגם אּלא זֹו ּתֹולדה הֹוליד לבד ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלהם
נׁשי וג' אֹומר הּוא וכן אּתין, ּבג' ְְְְְִִֵֵֵֶָהרמּוזים
ג' לֹומר ׁשהצר וטעם נּצֹולּו. הם ׁשּגם ְְִֵֶֶַַַַַָָֻּבניו
ּבסנהדרין ּׁשאמרּו מה ּדר על יתּבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבנים
חׁשיב קא ּדקרא ּתדע לׁשֹונם וזה ס"ט ְְְִִֵֶַַָָָָּדף
נח ויהי ל"ב) (ה' ּדכתיב חכמתן ּדר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹלהּו
(י"א ּוכתיב וגֹו' ׁשם את וּיֹולד ׁשנה ת"ק ְְִֵֶֶֶַָָּבן
וּיֹולד ׁשנה מאת ּבן ׁשם ׁשם ּתֹולדת אּלה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹי')
הּוא ׁשנה ק"ב ּבר הּמּבּול אחר ׁשנתים ְְִַַַַַַָָָוגֹו'
ּוכפי ע"כ. להּו חׁשיב קא חכמתן ּדר ְְְִִֶֶֶָָָָָָאּלא
להפסיק ּבנים ׁשלׁשה לֹומר הּכתּוב נתחּכם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹזה
אֹומר היה ׁשאם לסּדּורם הּלדה זכרֹון ְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבין
לדתם ּדר ּכי ּבּנׁשמע היה וגֹו' ׁשם את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוּיֹולד
ּגמר הרי ּבנים ג' וּיֹולד מאֹומרֹו כן לא ְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹחׁשיב
לסּדרם הּכתּוב ּבא ּכ ואחר הּלדה ְְְֵַַַַַַָָָָָָהֹודעת
ּכסדר נסּדרים להיֹות ראּויים אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָּכּסדר

ְָָָחכמתן:
יא)  היה לא הּכתּוב ּכל «ƒ»≈»»∆¿ַָָָָֹ

ּבּפרׁשה ּכתב ּכבר ּכי לאֹומרֹו ְְְִִַַָָָָָָצרי
וגֹו'. רּבה ּכי ה' וּירא ה') (ּפסּוק ְְִֶֶַַַַָָהּקֹודמת
ּבּפרׁשה מפרׁשת יֹותר נתּכּון החטא לפרט ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואם
יצר וכל האדם רעת רּבה ּדכתיב ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקֹודמת
והיה החמס, ׁשם הזּכיר ׁשּלא לצד ואם ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹוגֹו'.

אמר הּקֹודמת ּבּפרׁשה לּמה ועֹוד להזּכירֹו. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָלֹו
לּמה עֹוד אלהים ׁשם אמר וכאן הרחמים ְֱֲִִֵֵַַָָָָָֹׁשם
לּמה עֹוד האלהים. לפני ּתבת לֹומר ְְֱִִֵֵַַַָָָֹֻהצר

לֹומר עֹוד להֹודיעחזר אם וגֹו' אלהים וּירא ְְְֱִִִַַַַַָֹ
הּוא. ידּוע זה ּדבר הֹווה ּכל יֹודע ה' ּכי ִֵֶֶַַָָָָָּבא
ּבאבֹות אֹומרם ּדר על הענין יתּבאר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאכן
קֹונה אחת עברה העֹוׂשה לׁשֹונם וזה ְְֲֵֶֶֶַַָָָ(פ"ד)
צרי א מׁשחית. מלא ּפרּוׁש קּטיגֹור ְְִִֵֵַַַַַָלֹו
ּדבר עׂשֹות יכֹול הּמׁשחית אין ּכי לדעת ְֲִִֵַַַַַָָָָָאּתה
מֹונעם ׁשה' הארץ ּכל ׁשֹופט ׁשּיׁשּפט ְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹקדם
נֹוׂשא לז) (ׁשמֹות ּפרּוׁש סֹוד והּוא רע ְְֲֵֵֵַמעׂשֹות
ּביד יׁשּלחם אז האלהים ׁשּיׁשּפט ואחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹעון
ּבמעׂשיהם ׁשּנבראים קּטגֹורים ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפׁשעם

ּכאֹומרֹו ויׁשהרעים .רעת ּתיּסר ב') (ירמיה ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָ
מהּזיק המקטרג ה' ׁשּימנע הגם ּכי לדעת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָל
יסּבל ׁשּלא יקּבל ּכׁשּירּבה זה ּכל עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֹלעֹוׂשהּו,
קדם ּבעליו לאּבד מעׂשהּו למהר וידחק ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹעֹוד
אֹומרֹו והּוא מפרׁש, מׁשּפטֹו ּכי ּדינֹו ְְְְִִִִֵֶָָָֹׁשּיּגמר
קדם ּפרּוׁש האלהים לפני הארץ ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹוּתּׁשחת
ּבּה מׁשלּו ּפרּוׁש הארץ נׁשחתה ּדינם ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשּיּגמר
הארץ לֹומר ודקּדק מעׂשיהם. לצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמׁשחיתים
החטאים הפלגת לצד הארץ ּגּוף ׁשּגם ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכּונה
הּתעּוב ּבּה יׁשּכינּו ּכי ּבארץ חלקתם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּתקּלל
מן הארץ וּתּמלא ואֹומרֹו מּמעׂשהם. ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹוצר
המסֹובב ּכ ואחר הּסּבה להקּדים היה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָהראּוי
להֹודיע נתּכּון אּלא הּמׁשחית, יצירת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא
להתעיב הֹוסיפּו עֹוד זה לגדר ׁשהּגיעּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשאחר
ּכללּות הּוא חמס ּפרּוׁש חמס מהּקדּום. ְֵֵֵַָָָָָָיֹותר
ׁשפיכּות ּבֹו עריֹות ּגּלּוי ּבֹו ּגזל ּבֹו ְֲִִֵֶֶַָָהרׁשע
רז"ל ׁשהֹוכיחּו ּוכמֹו זרה עבֹודה ּבֹו ְֲִִֶָָָָּדמים
ּדבריהם. ׁשם יעּין מהּכתּובים פל"א) ְְְִִֵֵֶַַָֻ(ב"ר
עת עד עון נֹוׂשא להיֹות יתּבר ׁשּמּדתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהגם
מּנׂשא עונם ּגדֹול ההּוא הּדֹור מׁשּפט, ּדבר ְְְֲִִַַַָָָֹֹּבא
י"ד) (ד' קין אֹומרֹו ּדר על עון נֹוׂשא ְְִִֵֶֶַַַָֹּבמּדת
הם הארץ וּתּׁשחת יאמר אֹו מּנׂשא. עוני ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּגדֹול
הארץ נתמּלאה זה ּומּצד הרעים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמעׂשיהם
והּוא חמס, ּבׁשם הּמתיחסים ְְְְְְֲִִִֵַַַָָמקטרגים
ּבא ּבׂשר ּכל קץ ּבאֹומרֹו לנח הּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָֹׁשהֹודיע
מּיֹוׁשבי ׁשּנבראּו המקטרגים אֹותם ּפרּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלפני

הּזהר ּבדברי ׁשּמפרׁש ּכמֹו קץ ׁשּנקרא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהארץ
לאּבדם. למהר וקֹובל לפני ּבא ס"ג) ְְְְְֵֵַַַָָָ(ח"א
זּולת ּכי לֹומר הּוא הּכתּובים ּכל הֹודעת ְְִִַַַַַַָָוטעם
ׁשאמר והגם מה, זמן אּפֹו מארי ה' היה ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָזה
אמחה ה' וּיאמר ז') (ּפסּוק הּקֹודמת ְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּפרׁשה
הרעה על ה' יּנחם זה ּכל עם וגֹו' האדם ְִִֵֶֶַָָָָָָָָאת
הּמׁשחית הפלגת לצד אּלא אּפֹו, מארי ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוהיה
ּנׁשחתה והּנה וגֹו' אלהים וּירא אֹומרֹו ְְְְְְֱִִִֵַַָָֹוהּוא
עׂשה לנח לֹומר ה' מהר זה לטעם ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹּבהפלגה
אלהים ׁשם זֹו ּבפרׁשה ׁשהזּכיר וטעם וגֹו'. ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹל
למּדת נתהּפכה הרחמים מּדת ּגם ּכי ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָהראה

הרׁשעים: מעׂשה לצד ְְֲִִֵַַַָָהּדין
.לׁשֹונםחמס וזה פל"א) (ב"ר ּבּמדרׁש »»∆ְְְִֶַָָָָ

אחד וכל ּתרמּוסים קּפה מביא ְְִִֵֶָָָָָֻֻהיה
ּבדּינים להֹוציאֹו יכֹול ואינֹו אחד ּתרמּוס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻלֹוקח
נח ּדבני והקׁשּו ראׁשֹונים קדמּו ּכבר ְְְְְִִִִֵַָָֹע"כ.
ּכי נראה ולי ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָנהרגּו
ּתֹורת עּקר ׁשּבּטלּו מּלבד ּכי מגּלה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָהּמדרׁש
מּתֹורת חֹומסים ׁשהיּו להם עֹוד מצוֹות ְְִִִֶֶַָָז'
ּדבר הּוא ּפרּוטה הּגֹוזל ּכי הּׂשכלּיית, ְְִִִִֵַַָָָָָָהאדם
ּפרּוטה מּׁשוה ּפחּות ולא אֹותֹו ּתֹובעים ְְְְִִֵֶָָָֹׁשהיּו
אֹותם. יתּבעּו ׁשּלא ּבאפן לגזל מתחּכמים ְְְְְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹוהיּו
ּתֹורה חּיבה לא ּכי לי נראה הּדין ּכפי ְְְִִִִִִֶַַָָֹּגם
ּגזלה ּבדר לידם הּבא ממֹון על אּלא נח ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלבני
ׁשהרמּב"ם והגם יתחּיבּו. לא ּבהקפה ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָֹאבל
עֹוׁשקי ּגם ּכתב מלכים מהלכֹות ט' ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבפרק
ּדֹומה אינֹו נח. ּבני עליו יהרגּו ׂשכיר ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹׂשכר
לתת אני חּיב ׁשּיאמר ּבהלואה לידֹו ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזה
נֹוטלים היּו ההּמה ואנׁשים זמן, לכׁשּיבֹוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָל
מתרּצה ּוכׁשהיה ּכ אחר לפרע ּבהקפה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּברצֹונֹו
ּפרּוטה מּׁשוה ּפחּות נֹוטלים היּו ְְְֲִִִֵַָָָָלהקיפם
ּפחּות על ּדנים היּו לא הלואֹות ְְְִִַַָָָָֹּובהלכֹות
אֹו ּפרעּתי ּכׁשּיטען לֹו חּיב אם ּפרּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמּׁשוה
ּגזלה מצות ּבגדר אינֹו זה ודבר ּכנגּדֹו ל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיׁש
ל ׁשאין הייתי סבּור ׁשּיאמר מיתה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיתחּיב
לטען ׁשּיכֹולין לֹומר אפׁשר עֹוד ּכלּום. ְְְְְִִִֶֶַָָֹּבידי
מּמּנּו: לקנֹות לטעם לידם ּבא מּתנה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹּבתֹורת

יג)       «…∆¡…ƒ¿ƒ»¿»»»∆»»¿

חמס אֹומרֹו נפרׁש אם ּבׁשלמא ּתאמר ְְְְִִִֵַָָָָָֹואם
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צהר••••       ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
(  )....ה ה ••••ה  ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻ

          ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
  )  (.... צ••••  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

דאעיןיד ּתבֹותא ל ְִִֵֵָָָעיבד

ית ּתעּבד מדֹורין ְְְְִֵַַָּדקדרֹום

מּגו יתּה ותחּפי ְְִֵֵֶַָָָּתבֹותא

ּבכפרא: ְְִָָָָּומּברא

ּתלתטו יתּה ּדתעּבד ְְְִֵֵַַָָודין

דתבֹותא ארּכא אּמין ְְְִֵַָָָָמאה

ּפתיּה אּמין ְְִִַַַָחמׁשין

רּומּה: אּמין ְִִַַָּותלתין

לתבֹותאטז ּתעּביד ְְֵֵֵַָנהֹור

ּתׁשכללּנּה ְְְְְִַַַָּולאמתא

דתבֹותא ותרעא ְְְְִֵֵַָָָמּלעּלא

מדֹורין ּתׁשּוי ְְְְִִִַַּבסטרּה

ּותליתאין ּתנינין ְְֲִִִִִָָָארעין

ְְִַַּתעּבדּנּה:

      

ׁשהּוא פל"א) (ב"ר מרּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְֵֵֶֶַָּכמֹו
ּבּדבר טעם יׁש וכּו' עריֹות וגּלּוי זרה ְְֲֲִֵַַַָָָָָָעבֹודה
הּגזל ׁשהּוא מּמׁש חמס ׁשהּוא להאֹומר ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָאבל
לֹומר ׁשּיׁש הגם ּכגֹוזלים. הּנגזלים נענׁשּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמה
יכלּתֹו ׁשּיׁש ּכפי אחד ּכל ּגֹוזלים היּו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻׁשּכּלן
על הּדבר יתּבאר זה ּכל עם יכלת. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמּמׁשלל
לׁשֹונֹו וזה ׁשאמרּו פכ"ו) (ׁשם ּדבריהם ְְְְִִֵֶֶֶָָּפי
טֹובים והֹורגת וכּו' זנּות מֹוצא ׁשאּתה ְְְְִֵֶֶֶַָָּבמקֹום
לתרץ הּכתּוב יכּון הּדברים ּולפי ע"כ. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָורעים
עם הּגזל על ּדין ּגזר ׁשּנחּתם ׁשהגם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻקׁשיתנּו
עליהם ׁשּנּדֹונּו עברֹות ׁשּבאֹותן ּכיון זה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
ּגֹוזלים. היּו ׁשּלא אֹותן ּגם נהרגּו זנּות ְְְִֶֶֶַָָָָֹהיה
יחתם ולא לזה זה מחלּו לא ולּמה ּתאמר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹואם
זה סֹוד לגּלֹות רצה לא ה' ּכי ואּולי ְְִִֶַַָָָֹּדינם.
לֹומר יכֹול אינֹו ונח ּדֹורֹו, לבני ולא לנח ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֹאּלא
ּבבל הּוא ּבאמר ּׁשאינֹו מה ּכל ּכי ְֱִֵֶֶַַַָָָֹהּדבר
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וטעם ד':) (יֹומא ְַַַַָָָֹּתאמר
אפׁשר אֹו הּדבר. על יחּוׁשּו ׁשּלא יֹודע ְֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
לּמה ּכי קצת ּדחק וזה לֹו חׁשּו ולא ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹׁשּידעּו
והעּקר ּדבר. חסרֹון ּבה ׁשאין ּתּקנה יתּקנּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
ׁשהיה ּכיון יֹועילּו לא ׁשּימחלּו ׁשהגם ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא
ואינֹו עליו הם מיתה וחּיבים ּגזל ּדין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבהם
מאמרם ל יקׁשה ולא אפן. ּבׁשּום מחילה ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹּבדין
היה ׁשּלא ּׁשּפרׁשנּו למה למעלה ׁשּכתבנּו ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹז"ל
עֹוׂשים היּו ׁשּלא ז"ל ּכּונתם אין מיתה. ִִִֵֶַָָָָָֹחּיּוב
אפני ּכל עֹוׂשים ׁשהיּו אּלא זה זּולת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמהּגזל
יכלּו ׁשּלא מציאּות לידם מזּדּמן ּוכׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹחמס
והיּו האמּור ּכּסדר מרּמאים היּו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹלגזל
ׁשל קּפה לגזל מהם אלפים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֻמתקּבצים

ְִֻּתרמּוסים:
ÌÚËÂלצּוֹותֹו הּוא לנח זה ּדבר ּכל הֹודעת ¿««ְְֶַַַָָָָֹ

ויׁש הּמין. קּיּום לׁשמירת ּתבה ְְֲִִִִֵֵַַַָלעׂשֹות
ּבבני צדקה מעׂשֹות עין העלים מּדּוע לב ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתת

לבּק ה':ּדֹורֹו מּלפני עליהם רחמים ׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַ

„BÚÂהּגדֹול אבינּו ּכי ׁשראינּו הּקׁשיא ּתגּדל ¿ְְִִִִֶַַַָָָָֻ
ז"ל ּכאֹומרם מּמּנּו למד אברהם ְְְִֶַַָָָָהּוא
ּפחֹות על רחמים ּבּקׁש ׁשּלא פמ"ט) ֲִִֵֶַַָֹ(ב"ר
וכּו'. ּבּקׁש לא ׁשּנח ּׁשראה מּמה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה
לא מבּקׁש היה ׁשאם לֹו אמר מי ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוקׁשה

מתקּבל: ְִֵַָָהיה
ÔÎ‡לנח ּדעּתֹו ּגּלה לנח ּדּבר אׁשר ה' מּדברי »≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ולא להׁשחית ה' ּבעיני מחלט הּדבר ְְְְְִִֵֵַַָָָֹֻּכי
ּבׂשר ּכל קץ ּכאֹומרֹו להתּפּלל לנח מקֹום ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹנתן
לֹו ּמקֹום מה ּבהחלט מׁשחיתם והּנני ְְְְְְִִִֵֶַַָָוגֹו'
לאברהם ּדבריו ּכׁשּדּבר ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלהתּפּלל
נתן אּלא האּלה ּכּדברים ׁשּדּבר מצאנּוהּו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא
ארדה יח) (וּירא ּדכתיב להתּפּלל מקֹום ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָלֹו
האמת ׁשאחר והגם וגֹו'. הּכצעקתּה ואראה ְְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּנא
כן ּפי על אף הּגזרה. להם עלתה ׁשם ְְִֵֵֶַַַַָָָָָּגם
הנהגתֹו לאברהם להראֹות זמם אׁשר ה' ְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ׁשּיׁשמע ּדברים ואמר ּבמקֹומֹו, ׁשּפרׁשנּונּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּוכמֹו
רחמים. לבּקׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש אברהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָמהם
עון על ּבּתֹוכחֹות למׁשה ּבּדּברֹו ּתמצא ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֹוכן
מקֹום מצא ּובזה הּגזרה החליט לא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל
יד (ׁשלח ּבמקֹומֹו ׁשּפרׁשנּוהּו ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַלהתּפּלל

ּתפּלתֹו: ה' סתם נח ּכן ּׁשאין מה ְִֵֵֶַַַָָֹיא)
„BÚÂּומׁשה ּכאברהם ּפתח מצא לא ּכי לֹו ¿ְְִֶֶַַָָָָֹֹ

היה ׁשּלא להיֹות עּמם ונּמּוקם ְְֲִִִֶֶַָָָָָֹׁשטעמם
מֹורה זה והרי ה' להֹודיעם ּבּדבר הכרח ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָצד
ּׁשאין מה ׁשּיתּפּללּו מהם ׁשֹואל ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבאצּבע
ּכי ה', הֹודיע לּמה לֹומר מקֹום ׁשאין נח ִִֵֵֶַַַָָָֹּכן
וצרּכּה ּתבה להכין ׁשהּוא ּבּדבר טעם ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש
התּפּלל. לא לזה הּגזרה ׁשהחליט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹונֹוסף
לֹו נתן לא ׁשה' ּכיון אברהם למד ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומהּמעׂשה
מעׂשרה ּפחֹות ּכי מעּתה אמר להתּפּלל ְְֱֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמקֹום

יסּפיקּו: ְִַֹלא
B‚Â'.יד) EÏ ‰NÚהּנביא מאמר ּדר על יתּבאר ¬≈¿¿ְֲִִֵֶֶַַַַָָ

האנׁשים ׁשלׁשת והיּו יד) (יחזקאל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹיחזקאל

ּבצדקתם הּמה אּיֹוב ּדניאל נח ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהאּלה
ּבזכּותם ּכח יׁש ג' ּדוקא ּפרּוׁש נפׁשם את ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹינּצלּו
אבל הרעה אליהם יּגיע ׁשּלא עצמם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמּלט
ימנע לא מהּג' אחד לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵֶַַַָָֹב'
והלא ׁשהקׁשּו מּקדמֹונינּו ויׁש מּמּנּו. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּמׁשחית
צּדיקים ע"ט) (ּתהּלים נהרגּו ׁשּבחרּבן ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֻמצינּו
ותרצּו עבדי נבלת את נתנּו ּדכתיב ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוחסידים
רּבים ּבין יחיד חסיד ׁשהיה אפׁשר לׁשֹונם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוזה
יׁשּוב צדק עד צ"ד) (ׁשם ונאמר ההרג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעת
זכּותם יצרפּו יֹותר אֹו ג' ּכׁשהם אבל ְְְְְֲִֵֵֶָָָָמׁשּפט
הּוא זה ע"כ. הרעה ּתֹו אפּלּו עצמן ְְֲִִֶַַָָָָויּצילּו
לעׂשֹות ּכׁשּצּוהּו ּדבריו ּבנעם ה' ּׁשּדּיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמה
הּטעם ּכי אליו אמר ּבתֹוכּה להּנצל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּתבה
זכּותֹו ּבעדֹו יגן ולא ּבּתבה לּמלט צרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהּוא
צּדיקים עּמֹו ׁשאין לצד הרעה אליו קרֹוב ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבל

אֹומרֹו והּוא נמצא לבּדֹו לׁשֹוןוהּוא ל עׂשה ְְְְְְְֲִֵַָ
יׁשּוב צדק לעד לחּוׁש לֹו יׁש ולזה ְְִֵֶֶֶַָָָָיחיד
היּו לא ּבניו ּכי למד אּתה ּומּכאן ְִִִֵַָָָָָָָֹמׁשּפט
ּבצדקתם הם צּדיקים היּו ׁשאם ּכמֹותֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָצּדיקים
מּג'. למעלה הם ּכי מפלט מּבלי עצמן ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָימּלטּו
ּבפסּוק ׁשהבאתי רז"ל ּדברי ליׁשב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָוצרי
ּפחֹות על ּבּקׁש לא אברהם ּכי זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלפני
מעׂשרה ּפחֹות ׁשהיּו מּנח ׁשּלמד לפי ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעׂשרה
ּבדֹורֹו. יחיד אּלא היה לא נח וקׁשה ע"כ ְְְִֶֶַָָָָָֹֹוכּו'
ּכנח ּגמּורים צּדיקים ׁשּיהיּו ׁשּצרי לֹומר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹויׁש
ּבעֹולם הּקצף יציאת אחר עצמן ימּלטּו ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָואז
לנּגף, ּבּתיהם אל לבֹוא הּמׁשחית יּתן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ׁשּיהיּו הגם הּמׁשחית יצא ׁשּלא להגן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאבל
על להגן ואפּלּו יֹועילּו מּנח למּטה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹצּדיקים
ּדניאל נח ּביחזקאל ּבּכתּוב ּפרט ולזה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרים.
לדעת ל ויׁש סתם, צּדיקים ג' אמר ולא ְְְְִִִֵַַַַָָָֹאּיֹוב
ואיזה זה הּוא מי למחּבל רׁשּות ׁשּנּתן אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּכי

מּמּנּו: להּמלט ׁשּיכֹול ְִִֵֶֶָָהּוא
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צהר••••       ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
(  )....ה ה ••••ה  ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻ

          ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
  )  (.... צ••••  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

דאעיןיד ּתבֹותא ל ְִִֵֵָָָעיבד

ית ּתעּבד מדֹורין ְְְְִֵַַָּדקדרֹום

מּגו יתּה ותחּפי ְְִֵֵֶַָָָּתבֹותא

ּבכפרא: ְְִָָָָּומּברא

ּתלתטו יתּה ּדתעּבד ְְְִֵֵַַָָודין

דתבֹותא ארּכא אּמין ְְְִֵַָָָָמאה

ּפתיּה אּמין ְְִִַַַָחמׁשין

רּומּה: אּמין ְִִַַָּותלתין

לתבֹותאטז ּתעּביד ְְֵֵֵַָנהֹור

ּתׁשכללּנּה ְְְְְִַַַָּולאמתא

דתבֹותא ותרעא ְְְְִֵֵַָָָמּלעּלא

מדֹורין ּתׁשּוי ְְְְִִִַַּבסטרּה

ּותליתאין ּתנינין ְְֲִִִִִָָָארעין

ְְִַַּתעּבדּנּה:

      

ׁשהּוא פל"א) (ב"ר מרּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְֵֵֶֶַָּכמֹו
ּבּדבר טעם יׁש וכּו' עריֹות וגּלּוי זרה ְְֲֲִֵַַַָָָָָָעבֹודה
הּגזל ׁשהּוא מּמׁש חמס ׁשהּוא להאֹומר ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָאבל
לֹומר ׁשּיׁש הגם ּכגֹוזלים. הּנגזלים נענׁשּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמה
יכלּתֹו ׁשּיׁש ּכפי אחד ּכל ּגֹוזלים היּו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻׁשּכּלן
על הּדבר יתּבאר זה ּכל עם יכלת. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמּמׁשלל
לׁשֹונֹו וזה ׁשאמרּו פכ"ו) (ׁשם ּדבריהם ְְְְִִֵֶֶֶָָּפי
טֹובים והֹורגת וכּו' זנּות מֹוצא ׁשאּתה ְְְְִֵֶֶֶַָָּבמקֹום
לתרץ הּכתּוב יכּון הּדברים ּולפי ע"כ. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָורעים
עם הּגזל על ּדין ּגזר ׁשּנחּתם ׁשהגם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻקׁשיתנּו
עליהם ׁשּנּדֹונּו עברֹות ׁשּבאֹותן ּכיון זה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
ּגֹוזלים. היּו ׁשּלא אֹותן ּגם נהרגּו זנּות ְְְִֶֶֶַָָָָֹהיה
יחתם ולא לזה זה מחלּו לא ולּמה ּתאמר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹואם
זה סֹוד לגּלֹות רצה לא ה' ּכי ואּולי ְְִִֶַַָָָֹּדינם.
לֹומר יכֹול אינֹו ונח ּדֹורֹו, לבני ולא לנח ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֹאּלא
ּבבל הּוא ּבאמר ּׁשאינֹו מה ּכל ּכי ְֱִֵֶֶַַַָָָֹהּדבר
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וטעם ד':) (יֹומא ְַַַַָָָֹּתאמר
אפׁשר אֹו הּדבר. על יחּוׁשּו ׁשּלא יֹודע ְֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
לּמה ּכי קצת ּדחק וזה לֹו חׁשּו ולא ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹׁשּידעּו
והעּקר ּדבר. חסרֹון ּבה ׁשאין ּתּקנה יתּקנּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
ׁשהיה ּכיון יֹועילּו לא ׁשּימחלּו ׁשהגם ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא
ואינֹו עליו הם מיתה וחּיבים ּגזל ּדין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבהם
מאמרם ל יקׁשה ולא אפן. ּבׁשּום מחילה ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹּבדין
היה ׁשּלא ּׁשּפרׁשנּו למה למעלה ׁשּכתבנּו ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹז"ל
עֹוׂשים היּו ׁשּלא ז"ל ּכּונתם אין מיתה. ִִִֵֶַָָָָָֹחּיּוב
אפני ּכל עֹוׂשים ׁשהיּו אּלא זה זּולת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמהּגזל
יכלּו ׁשּלא מציאּות לידם מזּדּמן ּוכׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹחמס
והיּו האמּור ּכּסדר מרּמאים היּו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹלגזל
ׁשל קּפה לגזל מהם אלפים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֻמתקּבצים

ְִֻּתרמּוסים:
ÌÚËÂלצּוֹותֹו הּוא לנח זה ּדבר ּכל הֹודעת ¿««ְְֶַַַָָָָֹ

ויׁש הּמין. קּיּום לׁשמירת ּתבה ְְֲִִִִֵֵַַַָלעׂשֹות
ּבבני צדקה מעׂשֹות עין העלים מּדּוע לב ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתת

לבּק ה':ּדֹורֹו מּלפני עליהם רחמים ׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַ

„BÚÂהּגדֹול אבינּו ּכי ׁשראינּו הּקׁשיא ּתגּדל ¿ְְִִִִֶַַַָָָָֻ
ז"ל ּכאֹומרם מּמּנּו למד אברהם ְְְִֶַַָָָָהּוא
ּפחֹות על רחמים ּבּקׁש ׁשּלא פמ"ט) ֲִִֵֶַַָֹ(ב"ר
וכּו'. ּבּקׁש לא ׁשּנח ּׁשראה מּמה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה
לא מבּקׁש היה ׁשאם לֹו אמר מי ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוקׁשה

מתקּבל: ְִֵַָָהיה
ÔÎ‡לנח ּדעּתֹו ּגּלה לנח ּדּבר אׁשר ה' מּדברי »≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ולא להׁשחית ה' ּבעיני מחלט הּדבר ְְְְְִִֵֵַַָָָֹֻּכי
ּבׂשר ּכל קץ ּכאֹומרֹו להתּפּלל לנח מקֹום ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹנתן
לֹו ּמקֹום מה ּבהחלט מׁשחיתם והּנני ְְְְְְִִִֵֶַַָָוגֹו'
לאברהם ּדבריו ּכׁשּדּבר ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלהתּפּלל
נתן אּלא האּלה ּכּדברים ׁשּדּבר מצאנּוהּו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא
ארדה יח) (וּירא ּדכתיב להתּפּלל מקֹום ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָלֹו
האמת ׁשאחר והגם וגֹו'. הּכצעקתּה ואראה ְְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּנא
כן ּפי על אף הּגזרה. להם עלתה ׁשם ְְִֵֵֶַַַַָָָָָּגם
הנהגתֹו לאברהם להראֹות זמם אׁשר ה' ְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ׁשּיׁשמע ּדברים ואמר ּבמקֹומֹו, ׁשּפרׁשנּונּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּוכמֹו
רחמים. לבּקׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש אברהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָמהם
עון על ּבּתֹוכחֹות למׁשה ּבּדּברֹו ּתמצא ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֹוכן
מקֹום מצא ּובזה הּגזרה החליט לא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל
יד (ׁשלח ּבמקֹומֹו ׁשּפרׁשנּוהּו ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַלהתּפּלל

ּתפּלתֹו: ה' סתם נח ּכן ּׁשאין מה ְִֵֵֶַַַָָֹיא)
„BÚÂּומׁשה ּכאברהם ּפתח מצא לא ּכי לֹו ¿ְְִֶֶַַָָָָֹֹ

היה ׁשּלא להיֹות עּמם ונּמּוקם ְְֲִִִֶֶַָָָָָֹׁשטעמם
מֹורה זה והרי ה' להֹודיעם ּבּדבר הכרח ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָצד
ּׁשאין מה ׁשּיתּפּללּו מהם ׁשֹואל ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבאצּבע
ּכי ה', הֹודיע לּמה לֹומר מקֹום ׁשאין נח ִִֵֵֶַַַָָָֹּכן
וצרּכּה ּתבה להכין ׁשהּוא ּבּדבר טעם ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש
התּפּלל. לא לזה הּגזרה ׁשהחליט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹונֹוסף
לֹו נתן לא ׁשה' ּכיון אברהם למד ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומהּמעׂשה
מעׂשרה ּפחֹות ּכי מעּתה אמר להתּפּלל ְְֱֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמקֹום

יסּפיקּו: ְִַֹלא
B‚Â'.יד) EÏ ‰NÚהּנביא מאמר ּדר על יתּבאר ¬≈¿¿ְֲִִֵֶֶַַַַָָ

האנׁשים ׁשלׁשת והיּו יד) (יחזקאל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹיחזקאל

ּבצדקתם הּמה אּיֹוב ּדניאל נח ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהאּלה
ּבזכּותם ּכח יׁש ג' ּדוקא ּפרּוׁש נפׁשם את ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹינּצלּו
אבל הרעה אליהם יּגיע ׁשּלא עצמם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמּלט
ימנע לא מהּג' אחד לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵֶַַַָָֹב'
והלא ׁשהקׁשּו מּקדמֹונינּו ויׁש מּמּנּו. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּמׁשחית
צּדיקים ע"ט) (ּתהּלים נהרגּו ׁשּבחרּבן ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֻמצינּו
ותרצּו עבדי נבלת את נתנּו ּדכתיב ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוחסידים
רּבים ּבין יחיד חסיד ׁשהיה אפׁשר לׁשֹונם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוזה
יׁשּוב צדק עד צ"ד) (ׁשם ונאמר ההרג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעת
זכּותם יצרפּו יֹותר אֹו ג' ּכׁשהם אבל ְְְְְֲִֵֵֶָָָָמׁשּפט
הּוא זה ע"כ. הרעה ּתֹו אפּלּו עצמן ְְֲִִֶַַָָָָויּצילּו
לעׂשֹות ּכׁשּצּוהּו ּדבריו ּבנעם ה' ּׁשּדּיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמה
הּטעם ּכי אליו אמר ּבתֹוכּה להּנצל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּתבה
זכּותֹו ּבעדֹו יגן ולא ּבּתבה לּמלט צרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהּוא
צּדיקים עּמֹו ׁשאין לצד הרעה אליו קרֹוב ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבל

אֹומרֹו והּוא נמצא לבּדֹו לׁשֹוןוהּוא ל עׂשה ְְְְְְְֲִֵַָ
יׁשּוב צדק לעד לחּוׁש לֹו יׁש ולזה ְְִֵֶֶֶַָָָָיחיד
היּו לא ּבניו ּכי למד אּתה ּומּכאן ְִִִֵַָָָָָָָֹמׁשּפט
ּבצדקתם הם צּדיקים היּו ׁשאם ּכמֹותֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָצּדיקים
מּג'. למעלה הם ּכי מפלט מּבלי עצמן ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָימּלטּו
ּבפסּוק ׁשהבאתי רז"ל ּדברי ליׁשב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָוצרי
ּפחֹות על ּבּקׁש לא אברהם ּכי זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלפני
מעׂשרה ּפחֹות ׁשהיּו מּנח ׁשּלמד לפי ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעׂשרה
ּבדֹורֹו. יחיד אּלא היה לא נח וקׁשה ע"כ ְְְִֶֶַָָָָָֹֹוכּו'
ּכנח ּגמּורים צּדיקים ׁשּיהיּו ׁשּצרי לֹומר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹויׁש
ּבעֹולם הּקצף יציאת אחר עצמן ימּלטּו ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָואז
לנּגף, ּבּתיהם אל לבֹוא הּמׁשחית יּתן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ׁשּיהיּו הגם הּמׁשחית יצא ׁשּלא להגן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאבל
על להגן ואפּלּו יֹועילּו מּנח למּטה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹצּדיקים
ּדניאל נח ּביחזקאל ּבּכתּוב ּפרט ולזה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרים.
לדעת ל ויׁש סתם, צּדיקים ג' אמר ולא ְְְְִִִֵַַַַָָָֹאּיֹוב
ואיזה זה הּוא מי למחּבל רׁשּות ׁשּנּתן אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּכי

מּמּנּו: להּמלט ׁשּיכֹול ְִִֵֶֶָָהּוא
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יתיז מיתי אנא הא ְֲֲֵַַָָָָואנא

ארעא על מּיא ְַַַָָָָטֹופנא

בּה ּדי ּבסרא ּכל ְְִִֵַָָָָלחּבלא

ׁשמיא מּתחֹות דחּיי ְְְִֵַַָָרּוחא

ימּות: בארעא ּדי ְְְִַָֹּכל

עּמיח קימי ית ְְִִֵָָָָואקם

ּובני אּת לתבֹותא ְְְְֵֵַָָותעֹול

:עּמ בני ּונׁשי ְְְְִִֵָָָואּתת

ּבסראיט מּכל ּדחי ְְִִִַָָָּומּכל

לתבֹותא ּתעיל מּכּלא ְְִֵֵֵָָָֹּתרין

ונקּבא ּדכר עּמ ְְְְִַַָָָָָלקּימא

ְיהֹון:

ּומןכ לזנֹוהי ְִִִֵָמעֹופא

רחׁשא ּומּכל לזנּה ְְֲִִִִַָָֹּבעירא

ּתרין לזנֹוהי ְְְְִִֵַָדארעא

לות יעלּון ְֲִֵָָָֹמּכּלא

ְַָָלקּימא:

מיכלכא מּכל ל סב ְְִֵַַַָָואּת

לות ותכנֹוׁש ְְְְֲִִִֵָָּדמתאכל

למיכל: ּולהֹון ל ְְִֵֵָָויהי

פּקידכב ּדי ּככל נח ְֲִֵַַַַֹֹועבד

עבד: ּכן יי ְֲֵֵָָָיתּה

      

Bיז)   רחֹוקה ואני ּתבת «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ְֲִֵַַָ
להסּכים מּוכן הּנני ּפרׁש ורׁש"י ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹמּׁשמע.
מה ּולפי ע"כ. וגֹו' אנֹוׁש מה וכּו' אֹותם ְְְֱִִַָָעם
הּמׁשחיתים ּכי יא) (ּפסּוק למעלה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּׁשּפרׁשּתי
ּכי ה' הֹודיע להׁשחית והּוכנּו הארץ ְְְְְִִִִֶַַָָמּלאּו
והגם הּדבר. לגמר להרׁשֹותם מסּכים ְְְְֲִִַַַַַָָָֹהּוא
מה ּולמד צא הּגׁשם, המטרת אּלא ּכאן ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
הּמׁשחיתים הפלגת על הּקדֹוׁש ּבּזהר ְְְִִֶַַַַַַַַָָָֹּׁשאמרּו

ונמצאּו: היּו ׁשם ְְְֲִֶָָאׁשר
Bיח)   להקּדים צרי היה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְִִַָָָ

ּכ ואחר סֹוף עד הּתבה אל ּובאת ְֵֶַַַַַָָָָלֹומר
(ב"ר אמרּו ורז"ל ּבריתי את והקמתי ְְְֲִִִִֶַַָֹֹיאמר
ׁשּבּדֹור רׁשעים יהרגּוהּו ׁשּלא ּברית ְְְִִֶֶַַַָֹפל"א)
וגֹו' והקמתי להקּדים צרי זה ּולדר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹע"כ.

ּובאת: ֶָָֹקדם
„BÚלֹו ׁשהחליט להיֹות היא ה' ׁשּכּונת ְְְִִִִֶֶֶֶַַָנראה

אׁשר ּכל לֹו ואמר ּדֹורֹו ּבני על הּגזרה ְְְֲֵֵֶַַַַָָֹעל

ׁשהראהּו ּכׁשם ּכי נח יחׁשב ּכי חׁש יגוע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבארץ
לּמחֹות זרעֹו ּומקרה מקרהּו יקר ּכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָּבראׁשֹונים
הּצלה ּתכליתּה ׁשאין הּצלה וזֹו אחר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדֹור

ּׁשעׂשהקּימת מה לֹו רמז ּומּיד ּתכף לזה ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּבּול עֹוד יביא לבל ּברית עּמֹו ׁשּכרת ְְְִִִֶַַַַָָלבּסֹוף
הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה ּבׂשר ּכל עֹוד יּכרת ְְִִֵֶַָָָָָֹולא
אּת ּבריתי את והקמתי יגוע ּבארץ אׁשר ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכל
מהרעה ּולהּמלט הּזה ּכּדבר ל יארע ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

וגֹו': הּתבה אל ּובאת ְְֵֶַַָָָָהּמצּויה
„BÚיׁשּכחהּו ׁשּלא ּברית עּמֹו ׁשּקּים לֹומר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֹיכּון

והיא מעצמֹו. אבּוד הּוא והרי ְְֲִֵֵֵַַַָָּבּתבה
אלהים וּיזּכר א') ח' (לקּמן ׁשּנאמר לֹו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשעמדה
וגֹו' הארץ על רּוח וגֹו' וּיעבר וגֹו' נח ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹאת
ּברית ּבקּיּום לּתבה לּכנס לֹו צּוה כן ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָואחרי
מה על סמ ּברית, ׁשם הזּכר ׁשּלא והגם ְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֻזה.
וּיזּכר ּבאֹומרֹו ׁשרמז ואפׁשר ּכאן, ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשהזּכר
ּובדין הּמׁשּפט על יּקרא זה ׁשם ּכי ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֹאלהים

ּכי פל"ג) (ב"ר ּדרׁשּו ורז"ל הּברית. את ְְְִִֶַַָָזכר
ּדרׁש: ּדר וזה צדקתֹו לצד לרחמים הּדין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהפ

Bכ)  BÚהּבהמה להקּדים לֹו היה ≈»¿ƒ≈¿ְְְִֵַַָָָ
מּמּטה ואם מסּדרם, למּטה מּלמעלה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָאם
ּכי ואּולי ּבהמה. אחר רמׂש סּדר לּמה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה
קץ, אין מרּבה הּוא ּכי מעלה צד ּבֹו יׁש ְֲִֵֵֵֶַַָָֻהעֹוף
הּטמאים הם ׁשּבעֹופֹות ׁשהּמעטים ּולמד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻוצא
מיני ׁשק"ך ס"ג:) (חּלין ז"ל ואמרּו כ"ד ְְְִִֵֵֶָֻוהם
ּולמד וצא אּיה, מין וכּלן הּבית ּבהר ְְְְִִֵַַַַַָָֻעֹופֹות
והּבהמה וכּמה, ּכּמה הרּבים ׁשהם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָלּטהֹורים
ּכל ּבמינם ואין עׂשרה הּטהֹורים הם ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּמעטים
צּוהּו ּכן על אׁשר ּכעֹופֹות מין ּבכל מרּבה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֻּכ
להביא וצרי ּתחּלה רּבים ׁשהם העֹופֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָעל
ּכ ואחר ּופרט ּפרט ׁשּבכל ּומין מין ְְְְִִִֶַַָָָָָמּכל
ּכ ואחר מעטת ּבמינּה ׁשהיא הּבהמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהזּכיר
הּכתּוב סּדרם זה ּוכפי ּבארץ. הּׁשֹורצים ְְְִִִִִֶֶַַָָָָמינים

למּטה: מּמעלה טרחתם ְְְִִֶֶַַָָָָּדר
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 •••• ר  ב  ב  ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ר ר  ....  ••••  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
   ב      ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

   ב.... ְִֵֶַַַַָָ

אּתא עּול לנח יי ְְְֲַַַַָֹואמר

לתבֹותא ּבית אנׁש ְְֱֵֵַָָָוכל

קדמי זּכאי חזיתי ית ֲֲֳִֵֵַַַָָָארי

הדין: ְֵָָָּבדרא

ּתּסבב דכיא ּבעירא ְְִִִַַָָֹמּכל

ּדכר ׁשבעא ׁשבעא ְְְַַַָָָל

ּדלא ּבעירא ּומן ְְְִִִָָָָונקּבא

ּתרין היא דכיא ְְִִֵַָָָאיתהא

ונקּבא: ְְְַָָּדכר

דׁשמּיאג מעֹופא ְִֵַַָָאף

ונקּבא ּדכר ׁשבעא ְְְְְַַַָָָָׁשבעא

כל אּפי על זרעא ְְֵַַַַָָָָלקּימא

ְַָארעא:

עֹודד יֹומין לזמן ְֲִִֵַארי

מטראׁשבעא מחת אנא ְְֲִֵַָָָָ

יממין ארּבעין ארעא ְְְְִִַַַָָעל

ית ואמחי לילון ְְְְְִֵֵֶַָָָוארּבעין

מעל עבדת די יקּומא ְְִֵֵַַָָּכל

ארעא: ְֵַַָאּפי

פּקדּהה ּדי ּככל נח ְְֲִֵַַַַֹֹועבד

ְָיי:

ׁשניןו מאה ׁשּת ּבר ְְְְִִַַָֹונח

על מּיא הוה ְֲַַָָָָוטֹופנא

ְַָארעא:

ואּתתּהז ּובנֹוהי נח ְְְְִִֵַָֹועאל

לתבֹותא עּמּה בנֹוהי ְְְִִֵֵֵָּונׁשי

טֹופנא: מי קדם ֳִֵָָָמן

      

‡א) ‡  B ‡   ‡צרי «…∆¿…«…¿ƒ…¿»ƒƒִָ
מחדׁש: זה לטעם הצר לּמה ְְֵֶַַַַַָָָָָֻלדעת

‡ּבמׁשמעּות יטעה לבל נח על ה' חׁש ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְִִֶַַַַָָֹ
אל ּבית וכל אּתה ּבא ּבאֹומרֹו ה' ְְְְְִֵֵֶַָָֹּדברי
ּכּלן ּכי יחׁשב אֹו ּדרכים מּב' ּבאחד ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻהּתבה
זֹו ּולסּבה ּבזכּותן נמלטּו ולזה הם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָצּדיקים
.ל עׂשה י"ד) (ו' ּבּפסּוק ּׁשהקׁשינּו מה ְְֲִִֵֶֶַַָָקׁשה
לצד היא הּצלתם ּבניו ּונׁשי ּבניו ּכי יחׁשב ְְְִִֵַַַָָָָָָָֹאֹו
מּזה ויצא הענׁש לכלל הּגיעּו לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשעדין
קרֹוביו הּדֹור מּקטּני להּציל להכניס נח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹׁשּיחׁשב
לענׁש. ראּויים אינם ּכי ּבדעּתֹו וידין ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּומיּדעיו
ּתהיה ּפנים ּכל על ּכן יעׂשה ׁשּלא יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹולּו
ׁשאינֹו מי יּנצלּו לא לּמה זר לדבר ּבדעּתֹו ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלֹו
נתינת וגֹו' את ּכי אליו ה' אמר לזה ענׁש. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבן
היֹותם לטעם לא ּבית וכל לאֹומרֹו ְְְְְֱֵַַַַָָֹטעם
ׁשני הּגעת קדם היֹותם לטעם ולא ְְְְֱִֵֶַַַַָָֹֹראּויים
וגֹו' ראיתי את ּכי זכּות מּטעם אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹהענׁש
ּבּמֹוקׁש. יּלכד צּדיק אביו ׁשאין ּכל ִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומעּתה

הענׁש לכלל הּגיעּו ׁשּלא ּכל ּכי הֹודיעֹו ְְִִִִִֶֶַָָָֹֹוכאן
האבֹות ּכל ימּותּו ערירים אביהם ּבעון ֱֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹנענׁשים

נח: כן ֵַֹֹלא
„BÚסנהדרין) ּבּׁש"ס אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָיתּבאר

לעֹולם חלק להם יׁש יׂשראל קטּני ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָקי:)
חלק להם אין העֹולם אּמֹות קטּני אבל ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּבא
אּמֹות ּדין ּכּלן הּמּבּול ּובדֹור הּבא ְִַַַָָָָֻֻלעֹולם
יׁש לענׁש הּגיעּו ׁשּלא ׁשהגם להם יׁש ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהעֹולם
מעׂשה ּכי רׁשע ּכמׁשּפט מׁשּפט ּבהם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלדּון
מׁשחיתים ּבנים מרעים זרע ּבנים יעׂשּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאבֹות
ּבזכּות ויּנצלּו יׂשראל קטּני מׁשּפט ּבֹו ּדן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹונח
ּבעדם: ה' יגן לעֹולם אף חרֹון ּבבא ּגם ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָֹאביהם

Bב)   B  אֹומרֹו ƒ»«¿≈»«¿»ƒ«¿¿ְ
הא' ּדברים ב' לֹו לֹומר נתּכּון ,ל ְְְִִִֵַַַָָּתּקח
הּטעם ואמר הּז', ּתׁשלּום לקחת יטרח ְְְִֶַַַַַַַַַָָׁשהּוא
.לצרּכ ל אֹומרֹו והּוא עצמֹו לצרכי הם ְְְְְְְְְִֵֵַָָּכי
קרּבן להקריב לנח הּתיר מי יקׁשה לא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּובזה
צּוה אּלה ּכי האדֹון רׁשּות ּבלא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹמהּבהמֹות

להיֹות טעמֹו ּכי ואּולי הּמין. לקּיּום ְְְֲִִִִַַַה'
להׁשאיר ה' יצו ּביֹותר להם צרי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהעֹולם
ה' ּׁשרׁשם ּבמה אּלא לקרּבן. ולא ז' ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹמהם
עצמֹו צרכי הם ּכי הראהּו ל ּתּקח ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָואמר
לה' והקריבם ּכחפצֹו ּבהם עׂשה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָולזה
ּגם ירצה ואם לֹו. ונרצה ּבקרּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָוהצליח
הּבׂשר לֹו הּתר ּכי ויאכל יׁשחט מהם ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻלאכל
(לקּמן הּׁשם ּבעזרת אבאר אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָמּטעם

ג') ט'
Bה) Î  Úּביאתֹו זֹו ּפרׁש רש"י «««…«¿…¿ִֵֵָ

צרי היה לא נתּכּון לזה ואם ע"כ. ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלּתבה
נח וּיבא הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא ּכי ְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלֹומר,
הּזה הּיֹום ּבעצם ּוכתיב וגֹו' הּתבה אל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָוגֹו'

נח: ַָֹּבא
ÔÎ‡הּבהמה מּכל ׁשּלקח הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֵֶַַַַַָָָָָ

והּוא ז' ז' הּטהֹור ּומהעֹוף ז' ז' ְְֵַַָָָהּטהֹורה
לרמז ּככל לֹומר ּדּיק ּגם .ּבסמּו ה' צּוהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹאׁשר
אמּוד וערב ה'. ּבמצות האמּור ּכל ּתבת ְְְִֵֵַַַָָָָֹעל



מי               

     

   ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ
  ©¨¬§¨¥«§−¤©¥¨®
   ¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−

 ©¬©¤«
 ••••ר  " " ר  ְְֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

      ב (ב"ר)....  ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֻ

  ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈
   ¦©§²¦§¨¬¦§−̈¦´
   §¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ
   §Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬

§¦§«
•••• ר ר   ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ר ( בר).... ••••ר  רב  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
....  ְֵ

   ©´¥©¨©²¦¦§¨¬
    ¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©

 ©§¥¬¨¨¨«¤
   ••••  ר ב ר ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

ר .... ְִַָֹ

    ¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ

  ©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´
   ½§©§¨¦−®̈§¨¨¦À¦
  ¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦

  ¥©−§¥¬¨«£¨¨«
   ••••( ר) ב    ְְְְִִִֵֵֶֶָָ

  ב ב   ר   ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
      ב  רְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

     ....  ••••   ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ
 ר      ....ר •••• ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ר ר ר ר ר   ר.... ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

   ©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈
§Ÿ̈«

 ••••ב  ....  ִֵֶַַַַַָָֹ

   §¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®
   §©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤

    ©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§§¥«
    ̈¨²¦−¤©¥®̈¦§¥−¥¬

©©«
 •••• ר  ב  ב  ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ר ר  ....  ••••  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
   ב      ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

   ב.... ְִֵֶַַַַָָ

אּתא עּול לנח יי ְְְֲַַַַָֹואמר

לתבֹותא ּבית אנׁש ְְֱֵֵַָָָוכל

קדמי זּכאי חזיתי ית ֲֲֳִֵֵַַַָָָארי

הדין: ְֵָָָּבדרא

ּתּסבב דכיא ּבעירא ְְִִִַַָָֹמּכל

ּדכר ׁשבעא ׁשבעא ְְְַַַָָָל

ּדלא ּבעירא ּומן ְְְִִִָָָָונקּבא

ּתרין היא דכיא ְְִִֵַָָָאיתהא

ונקּבא: ְְְַָָּדכר

דׁשמּיאג מעֹופא ְִֵַַָָאף

ונקּבא ּדכר ׁשבעא ְְְְְַַַָָָָׁשבעא

כל אּפי על זרעא ְְֵַַַַָָָָלקּימא

ְַָארעא:

עֹודד יֹומין לזמן ְֲִִֵַארי

מטראׁשבעא מחת אנא ְְֲִֵַָָָָ

יממין ארּבעין ארעא ְְְְִִַַַָָעל

ית ואמחי לילון ְְְְְִֵֵֶַָָָוארּבעין

מעל עבדת די יקּומא ְְִֵֵַַָָּכל

ארעא: ְֵַַָאּפי

פּקדּהה ּדי ּככל נח ְְֲִֵַַַַֹֹועבד

ְָיי:

ׁשניןו מאה ׁשּת ּבר ְְְְִִַַָֹונח

על מּיא הוה ְֲַַָָָָוטֹופנא

ְַָארעא:

ואּתתּהז ּובנֹוהי נח ְְְְִִֵַָֹועאל

לתבֹותא עּמּה בנֹוהי ְְְִִֵֵֵָּונׁשי

טֹופנא: מי קדם ֳִֵָָָמן

      

‡א) ‡  B ‡   ‡צרי «…∆¿…«…¿ƒ…¿»ƒƒִָ
מחדׁש: זה לטעם הצר לּמה ְְֵֶַַַַַָָָָָֻלדעת

‡ּבמׁשמעּות יטעה לבל נח על ה' חׁש ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְִִֶַַַַָָֹ
אל ּבית וכל אּתה ּבא ּבאֹומרֹו ה' ְְְְְִֵֵֶַָָֹּדברי
ּכּלן ּכי יחׁשב אֹו ּדרכים מּב' ּבאחד ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻהּתבה
זֹו ּולסּבה ּבזכּותן נמלטּו ולזה הם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָצּדיקים
.ל עׂשה י"ד) (ו' ּבּפסּוק ּׁשהקׁשינּו מה ְְֲִִֵֶֶַַָָקׁשה
לצד היא הּצלתם ּבניו ּונׁשי ּבניו ּכי יחׁשב ְְְִִֵַַַָָָָָָָֹאֹו
מּזה ויצא הענׁש לכלל הּגיעּו לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשעדין
קרֹוביו הּדֹור מּקטּני להּציל להכניס נח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹׁשּיחׁשב
לענׁש. ראּויים אינם ּכי ּבדעּתֹו וידין ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּומיּדעיו
ּתהיה ּפנים ּכל על ּכן יעׂשה ׁשּלא יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹולּו
ׁשאינֹו מי יּנצלּו לא לּמה זר לדבר ּבדעּתֹו ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלֹו
נתינת וגֹו' את ּכי אליו ה' אמר לזה ענׁש. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבן
היֹותם לטעם לא ּבית וכל לאֹומרֹו ְְְְְֱֵַַַַָָֹטעם
ׁשני הּגעת קדם היֹותם לטעם ולא ְְְְֱִֵֶַַַַָָֹֹראּויים
וגֹו' ראיתי את ּכי זכּות מּטעם אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹהענׁש
ּבּמֹוקׁש. יּלכד צּדיק אביו ׁשאין ּכל ִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומעּתה

הענׁש לכלל הּגיעּו ׁשּלא ּכל ּכי הֹודיעֹו ְְִִִִִֶֶַָָָֹֹוכאן
האבֹות ּכל ימּותּו ערירים אביהם ּבעון ֱֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹנענׁשים

נח: כן ֵַֹֹלא
„BÚסנהדרין) ּבּׁש"ס אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָיתּבאר

לעֹולם חלק להם יׁש יׂשראל קטּני ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָקי:)
חלק להם אין העֹולם אּמֹות קטּני אבל ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּבא
אּמֹות ּדין ּכּלן הּמּבּול ּובדֹור הּבא ְִַַַָָָָֻֻלעֹולם
יׁש לענׁש הּגיעּו ׁשּלא ׁשהגם להם יׁש ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהעֹולם
מעׂשה ּכי רׁשע ּכמׁשּפט מׁשּפט ּבהם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלדּון
מׁשחיתים ּבנים מרעים זרע ּבנים יעׂשּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאבֹות
ּבזכּות ויּנצלּו יׂשראל קטּני מׁשּפט ּבֹו ּדן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹונח
ּבעדם: ה' יגן לעֹולם אף חרֹון ּבבא ּגם ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָֹאביהם

Bב)   B  אֹומרֹו ƒ»«¿≈»«¿»ƒ«¿¿ְ
הא' ּדברים ב' לֹו לֹומר נתּכּון ,ל ְְְִִִֵַַַָָּתּקח
הּטעם ואמר הּז', ּתׁשלּום לקחת יטרח ְְְִֶַַַַַַַַַָָׁשהּוא
.לצרּכ ל אֹומרֹו והּוא עצמֹו לצרכי הם ְְְְְְְְְִֵֵַָָּכי
קרּבן להקריב לנח הּתיר מי יקׁשה לא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּובזה
צּוה אּלה ּכי האדֹון רׁשּות ּבלא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹמהּבהמֹות

להיֹות טעמֹו ּכי ואּולי הּמין. לקּיּום ְְְֲִִִִַַַה'
להׁשאיר ה' יצו ּביֹותר להם צרי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהעֹולם
ה' ּׁשרׁשם ּבמה אּלא לקרּבן. ולא ז' ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹמהם
עצמֹו צרכי הם ּכי הראהּו ל ּתּקח ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָואמר
לה' והקריבם ּכחפצֹו ּבהם עׂשה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָולזה
ּגם ירצה ואם לֹו. ונרצה ּבקרּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָוהצליח
הּבׂשר לֹו הּתר ּכי ויאכל יׁשחט מהם ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻלאכל
(לקּמן הּׁשם ּבעזרת אבאר אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָמּטעם

ג') ט'
Bה) Î  Úּביאתֹו זֹו ּפרׁש רש"י «««…«¿…¿ִֵֵָ

צרי היה לא נתּכּון לזה ואם ע"כ. ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלּתבה
נח וּיבא הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא ּכי ְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלֹומר,
הּזה הּיֹום ּבעצם ּוכתיב וגֹו' הּתבה אל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָוגֹו'

נח: ַָֹּבא
ÔÎ‡הּבהמה מּכל ׁשּלקח הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֵֶַַַַַָָָָָ

והּוא ז' ז' הּטהֹור ּומהעֹוף ז' ז' ְְֵַַָָָהּטהֹורה
לרמז ּככל לֹומר ּדּיק ּגם .ּבסמּו ה' צּוהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹאׁשר
אמּוד וערב ה'. ּבמצות האמּור ּכל ּתבת ְְְִֵֵַַַָָָָֹעל
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   (ז ז, (רש"י ƒ¿≈∆»»»¿««
ּבחרּבן עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבתנחּומא

ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻהעֹולם

הׁשחתת על ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ׁשיטת ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹמקרא,

הּברּיֹות צריכים ּכן ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהארץ,

מּפני הּוא ׁשהּטעם ,ּכרח ועל הארץ. על ּדרּכן את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהיטיב

לעיל ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי כד-כה)ׁשהעֹולם ד, מה(בראשית : ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם . . לּבהלה יֹולדֹות ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאנּו
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י י ת מ  ְִִַַָָ
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 ••••י רי ומר  מרא אליר רי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
אר  מרא(ק רי)....••••מימי ....ליא •••• ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

 ולק א רת ר א  מ  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמ
ר.... ַָ

  ©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤
   ©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

  ••••ל ויי מרא א ל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
כא רכ מי יי רי א מיר רי רי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאא

למל י ר....  ••••י מ רא י אי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
תימ ל בק   תיב רי  ליל אי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלי
י ראלי לרי כלו כ לי י יאר אמְְְְְְְֱֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
וכ ורמ יב רי ר וא מלא א ר ימְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

....מלו ְִִֵ
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  ••••מריא ר י י בת ל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
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  ••••י ב י בר א ליו  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
 יר יו יוארית מ  ר מקרא ל  ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

א  ל קרא  ל כ)וכ לר(בראשית  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
( ב מלכי)יב ב ב(ב ר(איוב  (ר לית)מ ְְֲִֵֵַַַַָָ

י(יב א בי(שמואל  יב  ....תל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּומןח ּדכיא ּבעירא ְְִִִַָָמן

ּדכיא ליתהא ּדי ְְִִֵַָָָָּבעירא

על רחׁש ּדי וכל עֹופא ְִִֵַָָֹּומן

ְַָארעא:

נחט לות עּלּו ּתרין ְְְֵֵַַַֹּתרין

ּכמא ונקּבא ּדכר ְְְְְֵַָָָָלתבֹותא

נח: ית יי ּפקיד ְִִַַָָֹדי

יֹומיןי ׁשבעת לזמן ְְֲִִִַַַָוהוה

ארעא: על הוֹו טֹופנא ְֲֵַַָָָּומי

ׁשניןיא מאה ׁשּת ְְְְִִִַָּבׁשנת

ּתנינא ּבירחא נח ְְְְִֵַַַָָָֹלחּיי

יֹומא עׂשרא ְְְִַַָָּבׁשבעת

הדין ּביֹומא ְְְֵַָָָלירחא

ּתהֹומא מּבּועי ּכל ְְְִֵַָָָאתּבזעּו

אתּפּתחּו: ׁשמּיא וכּוי ְְְִֵַַַַָָָרּבא

עליב נחת מטרא ְֲִֵַַָָָוהוה

יממין ארּבעין ְְְְִִַַָָארעא

לילון: ְְְִֵַָָוארּבעין

עאליג הדין יֹומא ְִֵַָָָּבכרן

נח ּבני ויפת וחם וׁשם ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹנח

נׁשי ּותלתא נח ְְְִֵַַָָֹואּתת

לתבֹותא: עּמהֹון ְְְִִֵָבנֹוהי

לזנּהיד חיתא וכל ְְְִִַַָָאּנּון

וכל לזנּה ּבעירא ְְְְִִַָָָוכל

ארעא על ּדרחׁש ְְֲִֵַַָָָרחׁשא

לזנֹוהי עֹופא וכל ְְְִִִִָָלזנֹוהי

ּדפרח: ּכל צּפר ְִַָָָֹּכל

לתבֹותאטו נח עם ְְִֵַַָֹועּלּו

די ּבׂשרא מּכל ּתרין ְְְִִִֵֵָָּתרין

דחיי: רּוחא ְֵֵַָבּה

מּכלטז ונקּבא ּדכר ְְְְִַַָָָָָועלּיא

ּפקיד די ּכמא עּלּו ְְִִִַַָָּבׂשרא

(ּבמימרּה) יי ואגן יי ְְְְֲֵֵֵֵַָָָיתּה

ֲִעלֹוהי:

      
לא לּתבה הּנכנסים ׁשּבכל ׁשּתמצא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלפרּוׁש
הּׁשמים מעֹוף ולא הּטהֹורה מּבהמה ז' ז' ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹהזּכיר
ה' מצות קּים לא ּכי הּנראה ּולפי ב' ב' ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹאּלא
ּכי להֹודיענּו הּכתּוב ּבא לזה ז' ז' לֹו ְִִֵֶֶַַָָָָׁשאמר

וכּו': ז' ז' ולקח צּוהּו אׁשר ּככל ְְְֲִֶַָָָָָעׂשה
ט)  לֹומר לאּדקּדק ּכי ּבאּו ¿«ƒ¿«ƒ»ְִִֵַָֹ

ּבאּו. מעצמן אּלא אחריהם לחזר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהצריכֹו
וכלל הּבאים ּפרטי ּכל על ׁשנים ׁשנים ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָואמר
עליהם ׁשּצּוה הגם ועֹוף טהֹורה ּבהמה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָּבזה
על הּכתּוב ידּיק למעלה ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֻז',
ב' אּלא אינם הּמין לקּיּום ּׁשהּוא מה ּכי ְִִִֵֶֶַַָָָנכֹון
אבל קּבלן והּוא הּתבה עד הּׁשם הביא ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָואֹותם

אֹותם לקחת ּבעצמֹו טרח נח הּוא הּז' ְְְַַַַַַַָָָֹּתׁשלּום
לקּיּום ׁשאינֹו ל ּתּקח אליו ה' ׁשּצּוה ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכמֹו
מהּׁשמים יטריחּו ולא ּבׁשּלֹו יטרח הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹהּמין
וּיבאּו זה אחר ּבּפסּוק עֹוד ּתמצא וכן ְְִֵֶַַַַָָָָָֹעליו.
ּׁשּבאּו מה ּפרּוׁש ׁשנים ׁשנים הּתבה אל נח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאל

ׁשנים: ׁשנים היּו ְְְִִֵַַַָָמעצמן
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 ••••תלמ ונהה הא יה מת ה ה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

מת הת יר ל תור ייה ת ידי ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָרחמי
אמר יה למת ו)רחמי האד(בראשית רת רה י ה "ורא ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

רחמי מת  והא אמחה" ה ואמר ו....   ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ
 ••••ד ר חיתה א ת תהמל לה ר מה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

בה  וא ל....  ••••מינח והנחהרח ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
לניו ....ברה ••••האר סי (אסתרמ....••••ל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

חמב) "חמה הנחת ל "לה ....ת  ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

ארּבעיןיז טֹופנא ְְֲִַַָָָוהוה

ּוסגיאּו ארעא על ְְִִַַָיֹומין

ּתבֹותא ית ּונטלּו ְֵַָָָָמּיא

ארעא: מעל ְְִֵַַַָָָואּתרמת

ּוסגיאּויח מּיא ְְִִַָּותקיפּו

ּומהּלכא ארעא על ְְְֲַַַַָָָלחדא

מּיא: אּפי על ֵֵַַַָָתבֹותא

לחדאיט ּתקיפּו ְֲִַַָָּומּיא

ארעא על ְֲַַַָָלחדא

טּורּיא ּכל ְְֲִִַָָואתחפיאּו

ׁשמּיא: ּכל תחֹות ּדי ְְִַַָָָָרמּיא

אּמיןכ עׂשרי ְֲִֵֵַַחמׁש

מּיא ּתקיפּו ְְִִֵַָָמלעּלא

טּוריא: ְְֲִִַָואתחפיאּו

ּדרחׁשכא ּבׂשרא ּכל ְְִִֵָָָּומית

ּבעֹופא ארעא ְְַַָָעל

ּובכל ּובחיתא ְְְְִִַָָָּובבעירא

ארעא על ּדרחׁש ְְֲִֵַַָָָרחׁשא

אנׁשא: ְֲָָֹוכל

רּוחאכב נׁשמתא ּדי ְְִִָָֹּכל

ּדי מּכל ּבאנפֹוהי ְְְִִִִַַֹּדחּיין

מיתּו: ְְִֶַָּביּבׁשּתא

ּדיכג יקּומא ּכל ית ְְִָָָָּומחא

עד מאנׁשא ארעא אּפי ְֲֵֵַַַַָָָעל

ועד רחׁשא עד ְְֲִִַַָָּבעירא

ואתמחיאּו דׁשמּיא ְְְְִִִַָָעֹופא

ּבר ואׁשּתאר ארעא םמן ְְְְִִַַַָָ

ּבתבֹותא: עּמּה ודי ְְִִֵֵַָֹנח

ארעאכד על מּיא ְְִַַַָָּותקיפּו

יֹומין: וחמׁשין ְְְִִַָמאה

ּכלא וית נח ית יי ְְְִַָָָָֹּודכיר

ּדי ּבעירא ּכל וית ְְְִִַָָָָחיתא

יי ואעּבר ּבתבֹותא ְְְְִֵֵַַָָעּמּה

ונחּו ארעא על ְְַַָָָרּוחא

ַָמּיא:

      

‰Ìe˜È.כג) Ïk ˙‡ ÁÓiÂהּגויעה מּלבד ּפרּוׁש «ƒ«∆»«¿ְְִִֵַַָ
ּכל נמחה ּגם זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהרמּוזה
ק"ח:) (סנהדרין מהם עֹומד ּׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָמה
הויתן ּכל ונמחה וקר חם הּמים רּבּוי ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֹּבאמצעּות
נׂשּכיל ּובזה ּבעֹולם, היּו ּכלא והיּו ּכמים ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹונעׂשּו
לׁשֹונם וזה ס"א:) (ּברכֹות ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַָָּדברי
וקדם אחֹור קל"ט) (ּתהּלים אּמי רב ְִִִֶֶַַַָָָאמר
לּפרענּות וקדם ּבראׁשית למעׂשה אחֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻצרּתני
והלא וקׁשה ע"כ. וגֹו' ּבהמה עד מאדם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּדכתיב

ּכל וּיגוע לזה הּקֹודם הּכתּוב ּדּבר מלא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקרא
ׁשּסּדר ׁשאחר הרי האדם וכל וגֹו' הרמׂש ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׂשר
יכּון ולדברנּו האדם. ּגויעת זכר הּנבראים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּכל
נברא הּגּוף ּכי הּגוּיה צּורת ּפרט על ְְְִִִַַַַַַָָלֹומר
צּורתֹו ּגלם היקּום לכל ה' ּוכׁשּמחה ּכל ְְְֶֶַַַָָָָֹֹאחר
ּתבת ּכן ּגם ודּיק ׁשּכתבנּו. ּוכמֹו ראׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהיה
וגֹו' ה' וּייצר ּדכתיב הּגּוף על ׁשחֹוזר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָצרּתני
ׁשהיא הּגויעה ּבענין אבל האדמה. מן ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָעפר
יצתה לא ּכי ּכן היה לא מהּגּוף הּנפׁש ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיציאת

ּכּמּובן לּכל מאחר אּלא אדם ׁשל ְְֶֶַַַָָָָָֹֻנפׁשֹו
ֵַָמהּכתּוב:

BÂ.א) Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kiÂהסּפיק ׁשּלא טעם «ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ְִִֶַַֹ
לֹומר והֹוסיף נח ׁשל החּיה.זכרֹונֹו ּכל ואת ְְְִִֶֶַַַַָָֹ

והּבהמה החּיה לצד ּכי ּגם ּבא להֹודיע ּכי ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָאּולי
הּדברים ּופרּוׁש לזּכר יסּפיק לבד אּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹאׁשר

זֹו: אף זֹו לא ְֶֶַֹּבדר
„BÚנח את אלהים וּיזּכר הּדר זה על ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹירצה

עליו אׁשר והעל הּטרח ּכל זכר ְֲֶַַַַָָָָָֹֹּגם
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 ••••יח רח ל ....נימה •••• ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
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הא נה מחה נה  ה"א  בה ל "בו" "ו"ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ה"ד חת "חירי נד רא י"ד וי"ו תנ.... ••••לבד ְְְִִֵַַַַַַָָָֹֹ
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 ••••תלמ ונהה הא יה מת ה ה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

מת הת יר ל תור ייה ת ידי ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָרחמי
אמר יה למת ו)רחמי האד(בראשית רת רה י ה "ורא ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

רחמי מת  והא אמחה" ה ואמר ו....   ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ
 ••••ד ר חיתה א ת תהמל לה ר מה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

בה  וא ל....  ••••מינח והנחהרח ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
לניו ....ברה ••••האר סי (אסתרמ....••••ל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

חמב) "חמה הנחת ל "לה ....ת  ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

ארּבעיןיז טֹופנא ְְֲִַַָָָוהוה

ּוסגיאּו ארעא על ְְִִַַָיֹומין

ּתבֹותא ית ּונטלּו ְֵַָָָָמּיא

ארעא: מעל ְְִֵַַַָָָואּתרמת

ּוסגיאּויח מּיא ְְִִַָּותקיפּו

ּומהּלכא ארעא על ְְְֲַַַַָָָלחדא

מּיא: אּפי על ֵֵַַַָָתבֹותא

לחדאיט ּתקיפּו ְֲִַַָָּומּיא

ארעא על ְֲַַַָָלחדא

טּורּיא ּכל ְְֲִִַָָואתחפיאּו

ׁשמּיא: ּכל תחֹות ּדי ְְִַַָָָָרמּיא

אּמיןכ עׂשרי ְֲִֵֵַַחמׁש

מּיא ּתקיפּו ְְִִֵַָָמלעּלא

טּוריא: ְְֲִִַָואתחפיאּו

ּדרחׁשכא ּבׂשרא ּכל ְְִִֵָָָּומית

ּבעֹופא ארעא ְְַַָָעל

ּובכל ּובחיתא ְְְְִִַָָָּובבעירא

ארעא על ּדרחׁש ְְֲִֵַַָָָרחׁשא

אנׁשא: ְֲָָֹוכל

רּוחאכב נׁשמתא ּדי ְְִִָָֹּכל

ּדי מּכל ּבאנפֹוהי ְְְִִִִַַֹּדחּיין

מיתּו: ְְִֶַָּביּבׁשּתא

ּדיכג יקּומא ּכל ית ְְִָָָָּומחא

עד מאנׁשא ארעא אּפי ְֲֵֵַַַַָָָעל

ועד רחׁשא עד ְְֲִִַַָָּבעירא

ואתמחיאּו דׁשמּיא ְְְְִִִַָָעֹופא

ּבר ואׁשּתאר ארעא םמן ְְְְִִַַַָָ

ּבתבֹותא: עּמּה ודי ְְִִֵֵַָֹנח

ארעאכד על מּיא ְְִַַַָָּותקיפּו

יֹומין: וחמׁשין ְְְִִַָמאה

ּכלא וית נח ית יי ְְְִַָָָָֹּודכיר

ּדי ּבעירא ּכל וית ְְְִִַָָָָחיתא

יי ואעּבר ּבתבֹותא ְְְְִֵֵַַָָעּמּה

ונחּו ארעא על ְְַַָָָרּוחא

ַָמּיא:

      

‰Ìe˜È.כג) Ïk ˙‡ ÁÓiÂהּגויעה מּלבד ּפרּוׁש «ƒ«∆»«¿ְְִִֵַַָ
ּכל נמחה ּגם זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהרמּוזה
ק"ח:) (סנהדרין מהם עֹומד ּׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָמה
הויתן ּכל ונמחה וקר חם הּמים רּבּוי ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֹּבאמצעּות
נׂשּכיל ּובזה ּבעֹולם, היּו ּכלא והיּו ּכמים ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹונעׂשּו
לׁשֹונם וזה ס"א:) (ּברכֹות ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַָָּדברי
וקדם אחֹור קל"ט) (ּתהּלים אּמי רב ְִִִֶֶַַַָָָאמר
לּפרענּות וקדם ּבראׁשית למעׂשה אחֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻצרּתני
והלא וקׁשה ע"כ. וגֹו' ּבהמה עד מאדם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּדכתיב

ּכל וּיגוע לזה הּקֹודם הּכתּוב ּדּבר מלא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקרא
ׁשּסּדר ׁשאחר הרי האדם וכל וגֹו' הרמׂש ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׂשר
יכּון ולדברנּו האדם. ּגויעת זכר הּנבראים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּכל
נברא הּגּוף ּכי הּגוּיה צּורת ּפרט על ְְְִִִַַַַַַָָלֹומר
צּורתֹו ּגלם היקּום לכל ה' ּוכׁשּמחה ּכל ְְְֶֶַַַָָָָֹֹאחר
ּתבת ּכן ּגם ודּיק ׁשּכתבנּו. ּוכמֹו ראׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהיה
וגֹו' ה' וּייצר ּדכתיב הּגּוף על ׁשחֹוזר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָצרּתני
ׁשהיא הּגויעה ּבענין אבל האדמה. מן ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָעפר
יצתה לא ּכי ּכן היה לא מהּגּוף הּנפׁש ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיציאת

ּכּמּובן לּכל מאחר אּלא אדם ׁשל ְְֶֶַַַָָָָָֹֻנפׁשֹו
ֵַָמהּכתּוב:

BÂ.א) Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kiÂהסּפיק ׁשּלא טעם «ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ְִִֶַַֹ
לֹומר והֹוסיף נח ׁשל החּיה.זכרֹונֹו ּכל ואת ְְְִִֶֶַַַַָָֹ

והּבהמה החּיה לצד ּכי ּגם ּבא להֹודיע ּכי ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָאּולי
הּדברים ּופרּוׁש לזּכר יסּפיק לבד אּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹאׁשר

זֹו: אף זֹו לא ְֶֶַֹּבדר
„BÚנח את אלהים וּיזּכר הּדר זה על ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹירצה

עליו אׁשר והעל הּטרח ּכל זכר ְֲֶַַַַָָָָָֹֹּגם
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 ••••אי וכא ינת", "ל תיב ח ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ג ,לל צר ה  תא ה ר לי "ל", ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹתיב
ה וכצא בריא ••••....חי ,נו( תכלא(תהלי "לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

,"יכג)רח "(בראשית יכלה ...."לא  ְְֲִִֶֶַֹ
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   ••••,רלח התחיל,יו אח והא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָֹ
בת, "וכ לו ג הרי ,יה ק כלו "כ – יצְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

ואר וני ואר ב ל"ב, ק"נהרי הרי קי"ח, –....  ְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָ
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 ••••ק  לכלו ביי והא ,יו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ

יה....  ••••בהה היתה ל אה א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
נרא לח אח "ירי תיב הרי אה, י"א י ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻת
,י לירית ורחל ירי הא אב ה ,"ההרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָראי
אח  רוח אה, רה ח ההרי ל בהי הי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוה
ל אה הרי ,י יל אה רה ח אב אח  יוְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הבה ונחה את,  אא רח לא יו " נצא ,יְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹי
י אה רה אחת ת היתה ,ל החרת, ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻלי

ההרי ראי ....ל ִֵֶֶַָָ
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    ••••ירי הא אב, ה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
אלל, הא אר וא ,ה התחיל ורחלוללכ וירי ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

והא ,יו הביי", ח" רא אה  ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹק
א אי להקה, נהביי אה אי ביי ,רח ל , לר ר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אה ,י ירית ל י יאר ל לא הרי להקה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאא
ביי אר אה וא ,יו אח  יה גרת ל יְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוח
א ליריה, אא לנת אר אי והירי יו ה אי ְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָליריה,
לחאח רא" צא איאה אלל, והא ארלהקה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאה
,ההרי ראי רא ,יאר  הרי ,"האר ל יה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחרב
י י הרי הנה, ליחת החיל י וכ"א הרב, את ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָלח

ההרי ראי ראלאל אר וא ההא ני חרב  ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אא ה ואי רא תא קרא והא ורח חרב נצא ,ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנרא

ני הא יה לרי ,ל לבריאת רא הא ....רי,  ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֻ
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  ••••ההרי ראי רא....   ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

 ••••לביאה(ב"ר)לצהר הי הבה תח ה ולא , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
....ויציאה  ִִָ
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 ••••,תליח הל ולא הבה, ביבת י לה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

חלק את נינ  ,ג ת ל ח קח)היה רינה).... ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
  ••••היה כ הא ר אבל ,  ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אר ,האל יי י צירת אחרת, לליחת ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרב
(י א לכי)ביאי רביוה" "רב לח ל ....  ְְְִִִֶֶָָָ

תהֹומאב מּבּועי ְְְְִֵַָָואסּתכרּו

מטרא ואתּכלי ׁשמּיא ְְְְְְִִִֵַַָָוכּוי

ׁשמּיא: ְִַָמן

ארעאג מעל מּיא ְְֵַַַָָָותבּו

מּיא וחסרּו ותיבין ְְְֲִִַַָָָָאזלין

וחמׁשין מאה ְְְִִַָמּסֹוף

ִיֹומין:

ּבירחאד ּתבֹותא ְְְֵַַָָָונחת

עׂשר ּבׁשבעת ְְְֲִִַַָָׁשביעאה

טּורי על לירחא ְְֵַַָָיֹומא

ְַקרּדּו:

וחסריןה אזלין הוֹו ְְְֲִִַָָָּומּיא

עׂשיראה ירחא ְֲִַַָָָעד

לירחאּבעׂשיראה ּבחד ְְְֲִַַַָָָ

טּורּיא: ריׁשי ְֲִִֵֵַָאתחזיאּו

ארּבעיןו מּסֹוף ְְֲִִַַָוהוה

ּכּות ית נח ּופתח ְִַַַַָֹיֹומין

עבד: ּדי ֲִֵָָּתבֹותא

ּונפקז ערּבא ית ְְְַַַָָָוׁשּלח

ּדיּביׁשּו עד ותיב ְְִִִַַַַמּפק

ארעא: מעל ְֵַַַָָמּיא

      

וחמל ּבּתבה אּתֹו אׁשר וגֹו' והחּיה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָמהּבהמה
לנח מצאּתּו לּצרה רמז ּכלל ּבזה ּגם ְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעליו.
לרב ּבּתבה ונסּתּכן הּכיׁשֹו אׁשר מארי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ(ּתנחּומא)
למחלתֹו, רפּואה מניעת ּגם וכּו'. טרּדתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָּתֹוספת

לנח: הּוא הּזּכרֹון עּקר ּכי אֹומר ְְִִִִֵֵַַַָָֹנמצאת
Â.'וגֹו רּוח להֹודיאלהים היא עהּכּונה ««¬≈ְְֱִִִַַַַָָֹ

ּכאׁשרּכי להתּגּבר הּמים על צּוה ה' ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
כ') (א' ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת עליהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָצּוה
לנהג ּכאן להם צּוה כן ּכמֹו הּמים ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹיׁשרצּו
ּכל ׁשּנמחה ׁשאחר ּתמצא ולזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבתגּברת,

הּכתּוב אמר והּואהיקּום וגֹו' הּמים וּיגּברּו ְְְְְִִַַַַַַָָ
הּנבראים, ּגלמי אפּלּו נמחה ּכבר ּכי צר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹללא
ּבמצותם עסּוקים היּו הּמים ּכי הּוא ְְְֲִִִִַַַַַָָָוהּטעם
ּדרׁשֹות לדרׁש להם ואין ה' עליהם ּגזר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
עד היקּום ּכל ׁשּנמחה אחר הּתגּברת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹלמנע

נחים להיֹות לּמים צּוה ואז לנח ה' ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹׁשּזכר
רּוח אלהים וּיעבר אֹומרֹו והּוא ְְְְֱֲִִִֵַַַָָֹמּתגּברּתם
והּוא הּמים, ּגבּורֹות ונמּתקּו ורחמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַחסד
ׁשּלא מּיא ונחּו הּמים וּיׁשּכּו אנקלּוס ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּתרּגם

עֹוד: ְְִַהתּגּברּו
B‚Â'.ב) ÈÓ Âהּגׁשמים ּדר הּכתּוב רמז «ƒ»¿«¿¿…¿ְִֶֶַַַַָָָ

למּטה יֹורדים ּכׁשהּמים ּכי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָותגּברּתם
ולא ּכנגּדם עֹולים הּתחּתֹונים הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹּבהכרח

הּכתּוב ׁשאמר והּוא זה ּבלא זה וּיּסכרּויּמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מׁשּמׁשים אּלּו מימֹות ב' ּכי הּגׁשם וּיּכלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוגֹו'
כה:) (ּתענית ז"ל ּבדבריהם הּוא וכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַָּכאחד,
טּפים ּכן אם אּלא מּלמעלה יֹורדת טּפה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאין

וכּו': מּלמּטה ּכנגּדּה ְְְְִִֶַָָעֹולים
B‚Â'.ג) È‰ Âוׁשבים נמׁשכים ּפרּוׁש «»À««ƒ¿ְְִִִֵָָ

ואֹומרֹו האֹוקינֹוס, לים ּבנמצא ׁשהיּו ְְְְְְִִֶַַַָָָָהּמים

מעצמן נחסרים ׁשהיּו ּפרּוׁש הּמים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָוּיחסרּו
ואֹומרֹו י"ג), (ב"ר מים ּבֹולעים מים ְְְְִִִֶֶַַּכדר
הּמים ׁשּׁשבּו זה ענין ּפרּוׁש וגֹו' חמׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָמּקצה
הּמּבּול: לירידת יֹום ק"נ ּבסֹוף היה ְְְִִַַַָָָוחסרּו

BÂ.ה) B‰ È‰ È‰Âמהם חלק ּפרּוׁש ¿««ƒ»»¿»ֵֵֵֶֶ
מה ועּין וגֹו', עד חסֹור מהם וחלק ְְְֵֵֵֶֶַַַָָהלֹו

זה: ׁשּלפני ּבפסּוק ְְְִִֵֶֶֶַָָּׁשּכתבּתי
B‚Â'.ו) ıwÓ È‰ÈÂזמן ידע מּנין לדעת צרי «¿ƒƒ≈¿ְִִִַַַַָָָָ

לטביעה חׁש ולא הּתבה חּלֹון לפּתח ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשּיכֹול
ׁשאין ׁשהבטח ואּולי אסֹון. יקראּנּו ּפן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבּמים
ׁשהכין מּמה עֹוד חדׁש. עׂשר מּׁשנים ְִִִֵֵֵֶֶָָָֹיֹותר
מגּבל לזמן הכין הּסתם ּומן אכילה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֻצרכי
ּבּתבה: ׁשמּור יהיה אׁשר ׁשעּור ידע ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּומּזה

B‚Â'.ז) ‰  ÈÂלּמה לדעת צרי «¿««∆»…≈¿ִַַָָָָ
לֹו היה הּמים הקּלּו לראֹות ואם ְְְֲִִִַַַָָָׁשלחֹו.
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 ••••ע ויחל יב הי יי ז ל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

החיל אה א ל אה זה לל יאח יי בְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יי ז....••••ליח ל זה איח ח ל אא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לא ח א א יה ק א יאה בז ל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹללכ
אליו ....ב ֵָָ
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••••וכ הה כט)ל ויח(איוב ע לי הוה  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
קא י.... ְִֵַָ
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 ••••ל י אק לכ היה כ אי א ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָ

 קבה ל קא יה ל לי קבה ל י ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָזכ
ה) יהשי שי)ח י איקי ל יי (ז יי(יחזקאל  ְְֲֲִִִֵֵַַ

ה  איז)ה ה(הושע יה ....•••• חט ְְֲִֵַַָָָָָָָֻ
ו ז ל היח)א וביעי)הא א ל יה  ְְְְְְֲִַַָָָָָָָָ

קי ולא אה  ה ל י י י זי יהיְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ
ו  יי ב.... ְִִֵָָָָָ
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מּלותּהח יֹונה ית ְְִֵַַָָָוׁשּלח

מעל מּיא הקּליאּו ְֲֲִֵֵֶַַַָלמחזי

ארעא: ְֵַַָאּפי

מנחט יֹונה אׁשּכחת ְְְַַַַָָולא

לותּה ותבת רגלּה ְְְְְֵַַַַַָָלפרסת

אּפי על מּיא ארי ְֲֵֵֵַַַָָלתבֹותא

ידּה ואֹוׁשיט ארעא ְְְִֵַָָכל

לותּה יתּה ואעיל ְְְְֵֵַַָָָָונסבּה

ְֵָלתבֹותא:

יֹומיןי ׁשבעא עֹוד ְְִִִָואֹורי

ית ׁשּלח ואֹוסיף ְֳִִַַָָָאחרנין

ּתבֹותא: מן ִֵָָיֹונה

לעּדןיא יֹונה לותּה ְְֲִֵַַַָָואתת

זיתא טרף והא ְְְֵַַָָָרמׁשא

וידע ּבפּומּה נחית ְְִִִַַָּתביר

מעל מיא קּליאּו ארי ֲִֵֵַַַַָֹנח

ְַָארעא:

ׁשבעהיב עֹוד ְְִִָואֹורי

ית וׁשּלח אחרנין ְֳִִַַָָָיֹומין

למּתּוב אֹוסיפת ולא ְְִֵַָָיֹונה

עֹוד: ְֵָלותּה

      

ּבׁשליחּות ׁשאמר ּכמֹו הּמים הקּלּו הּכתּוב ְְֲִִִֶַַַַַַָָלֹומר
לֹומרהּיֹונה. הצר לּמה לֹומר הצר לא ואם ְְְִַַַַַָָָֹֻֻ

הּיֹונה: ְִִַָּבׁשליחּות
„BÚיבׁשת עד וׁשֹוב יצֹוא אֹומרֹו ּכּונת היא ְְִֶַַַַָָָֹמה

חּוצה לנח מצא ׁשּלא היא הּכּונה אם ְְִִֶַַַָָָָָֹֹוגֹו'
נח הצר לּמה ּכן אם חלילה חֹוזר ְְִִֵֵַַָָָָָָֹֻוהיה
ּולמֹופת לאֹות העֹורב לֹו היה ולא הּיֹונה ְְְְִֵֵַַָָָָֹֹלׁשלח
ּכּונתֹו היא מה עֹוד הּמים. קּלּו לא ֲִִִֶַַַַַַָָֹׁשעדין
לצאת הצר לּמה עֹוד יבׁשת. עד ְְְֵֶַַַָָָָֹֻּבהֹודעת
מסּפיק היה ּבּה הּיֹונה ׁשּיצתה ּכיון יבׁשת ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעד
ידֹו וּיׁשלח הּכתּוב אמר לא לּמה עֹוד ְִַַַַַַָָָָָָֹלדעת.

ּבּיֹונה: ּכאמּור ִֶַַָָָָָוּיּקחה
ÔÎ‡רז"ל מאמר ּפי על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ֲִַַַַַַָָ

ּבּתבה, ׁשּמׁש העֹורב ּכי קח:) ְְִִִֵֵֵֶַַָָ(סנהדרין
ּגרׁש הּתבה חּלֹון ּכׁשּפתח ולזה נח ּבֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוידע
ויׁשּלח אֹומרֹו והּוא ּומּיד ּתכף מהּתבה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָהעֹורב
ּכמֹו הּמים הקּלּו לראֹות הזּכיר ולא הערב ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹאת
העֹורב והּוא הּיֹונה, ּבׁשליחּות ּכ אחר ְְִִֵֶַַַַָָָָׁשאמר
חֹוזר והּוא מגרׁשֹו נח ּפרּוׁש וׁשֹוב יֹוצא ְְְֵֵֵַָָָָֹהיה
ּולענין הּמים. יבׁשת עד זה ּבדר ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַֹונׁשאר
אֹומרֹו והּוא הּיֹונה ׁשלח הקּלּו לראֹות ְְְְֲִִַַַָָׁשליחּות
לֹו ּבׁשליחּות ּפרּוׁש מאּתֹו הּיֹונה את ְְִִִֵֵֶַַַַָויׁשּלח
לידעּנּו יכֹול לא זה ודבר הּמים, הקּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלראֹות
ּבׁשליחּות ולא מגרׁש ׁשהיה להיֹות ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹמהעֹורב
והׁשיבה ּבׁשליחּות, ׁשהלכה הּיֹונה ּכן ּׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמה
ותכף רגלּה לכף מנֹוח מצאה לא ּכי ְְְְִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
ּכאֹומרֹו הּתבה אל והביאּה ּולקחּה ידֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשלח
הּתבה אל אליו ויביאּה וּיּקחה ידֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוּיׁשלח
ּכן ּׁשאין מה לׁשמירתּה לּה המיחד מקֹום ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאל
היה חֹוזר ּוכׁשהיה נׁשארת ׁשּמׁשּלחת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעֹורב

אחרת: ּפעם מׁשּלחֹו ְְֶֶַַַַַֹנח
„BÚÂוזה (ׁשם) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿ְְְִֵֶֶֶַָָָ

נּצחת ּתׁשּובה לקיׁש ריׁש אמר ְְִִֵַַַָָָָלׁשֹונם
ואּתה ׂשנאני רּב לֹו אמר לנח עֹורב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹהׁשיבתֹו
הּטהֹורה הּבהמה מּכל ׂשנאני רּב ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָׂשנאתני
וׁשּלחּת ז' מין הּנחּת ׂשנאתני ואּתה ז' ז' ְְְְְְִִִִַַַַָָָָוגֹו'
ׂשר אֹו חּמה ׂשר ּבי ּפֹוגע אלמלא ב' ְִִִִֵֵַַַַָָמּמין
אֹו אחת ּברּיה חסר העֹולם נמצא לא ְְִִִֵַַָָָָָָֹצינה
ּבּמּתר רׁשע לֹו אמר צרי אּתה לאׁשּתי ְְִִִֶַַַָָָָָָָֻׁשּמא

ּבּנאסר לי עכ"ל.נאסר וכּמה ּכּמה אחת על לי ְֱֱִִֶֶַַַַַַָָָָ
ללכת הרׁשע רצה לא זה מדרׁש לפי ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹהּנה
אֹו וכּו' צינה ׁשל ׂשר יפּגעּנּו ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶַָָָּבׁשליחּות
לׁשּלח נח הצר ולזה ּבזּוגתֹו לנח ׁשחשדֹו ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻלצד
הערב את ויׁשּלח הּכתּוב ׁשעּור וזה ְְִֵֶֶַַַַַַָָֹהּיֹונה.
וׁשֹוב הלֹו יֹוצא היה אּלא ללכת רצה ְֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
הארץ ּכל ּפני על הּמים עדין ּכי נח ידע ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּומּזה
ראיה ׁשאין לא אֹו קּלּו אם ידע לא ְֲִֵֶַַָָָָֹֹאבל
את ׁשּלח לזה מּמקֹומֹו זז אינֹו ּכי ְִִִֵֵֵֶֶַָָמעֹורב
הצר ולזה הּמים, הקּלּו זה ּפרט לדעת ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֻהּיֹונה
ּכי לֹומר הּיֹונה ּבׁשליחּות הּמים הקּלּו ְֲִִִִַַַַַַָלֹומר
ּדברי ּופרּוׁש והבן. לׁשּלחּה הצר זה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻלפרט
ּבא העֹורב ּכי הּדר זה על הּוא ֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּמאמר
ס"ט) (ּתהּלים הּנביא מאמר ּדר על ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָּבטענה
לרחם הראּוי מן ּכי ּפרּוׁש רדפּו הּכית אׁשר ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאת
הּוא וזה לרּדף, הֹוסיפּו והם ּומעּנה הּמּכה ְְְְִִֵֶֶֶַַֹֻֻעל
ׁשהמעיט ׂשנאני רּב ּבאֹומרֹו העֹורב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָטענת
היה ׁשאם לּׂשנאה הֹוספּת ואּתה מיני ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָלקיחת
מתנהג אּתה והרי וכּו' העֹולם נמצא וכּו' ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָּפֹוגע
ּבאכזרּיּות לא ּכי לכׁשּנאמר אֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָֹֹּבאכזרּיּות,
והּוא אחר טעם ּבהכרח ּב לדּון יׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָעׂשית

ּפחּותה ׁשהיא הגם ּפרּוׁש וכּו' לאׁשּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָׁשּמא
אׁשּת עלי ׁשּנאסרה לצד ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּמדרגה
זּולתּה ולא אׁשּת אּלא נאסרה לא ּכי ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחׁשבּת
אׁשּתֹו ּנׁשּתנית מה קׁשיא ואין ,לנקבי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻֻוהצרכּת

זֹו: לשאלה יׁשּנה אחת ּבכל ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָֻמּכלן
B‡עֹורב קח:) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ּדר ְְְִֵֶֶֶַַָעל

נתאּוה לא ּכי טען זה ּוכפי ּבּתבה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּמׁש
(ע"ז ז"ל ואמרּו ּתׁשמיׁשֹו ראה ּכי לעֹורב ְְְִִֵֶַָָָָָאּלא
ואסרּו הּתאוה ּתֹוליד ּבּדבר ההסּתּכלּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָכ:)
ולא רּב ּׁשאמר מה על נח והׁשיבֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּדבר.
לאׁשּתֹו ּכי ּׁשּדּין מה ועל רׁשע, קראֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָרּבֹו
נאסר לי ּבּמּתר הּוא וחמר קל ּכי צרי ֱִִִֶֶַַָָָָֹֻהּוא
לנקביו יצטר אם ּכן אם ׁשּכן מּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבאּסּור
אׁשּתֹו הּנה האּסּור על לעבר מינן ּבר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹוירצה
אחר מּלכת אחד אּסּור אּלא ּבּה ׁשאין ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלפניו
נתּכּון עֹוד אּסּורין. ב' ּבּה לֹו ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָהעֹורב
(קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּדר על רׁשע לֹו ְִִֶֶַַָָָלֹומר
ולהיֹותֹו ּפֹוסל הּוא ּבמּומֹו הּפֹוסל ׁשּכל ְְְִֵֵֶַָע:)
ּבי ּפגע אּלּו לטענת אבל לנח, חׁשדֹו ְְֲֲֲִִַַַַָָָָָֹרׁשע
ז"ל אמרּו ולזה ּדבר הׁשיבֹו לא וכּו' ְְְִֵֶַָָָָֹׂשר

וכּו': הׁשיבֹו נּצחת ְֲִִֵַַַָטענה
„BÚּתׁשּובה רׁשע ּבאֹומרֹו לֹו ׁשרמז לֹומר ְְְְֶֶַַָָָָָאפׁשר

ידע ּכבר ּכי צינה ׁשל ׂשר ּבי יפּגע ְְְִִִִִֶַַַָָָלאם
אין וכּו' ׁשל ׂשר ּבֹו ׁשּיפּגע והגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַּברׁשעּותֹו
מה מּמּנּו טענה הּנקבה ּכי מינֹו חסר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהעֹולם
ּבּתבה: ׁשּמׁשּו ׁשּלא עֹופֹות ׁשאר ּכן ְְִֵֵֵֶֶַָָֹּׁשאין

B‚Â'.ט) B„È ÁÏLiÂויגעה עיפה להיֹותּה ּפרּוׁש «ƒ¿«»¿ְֲִִֵֵֵָָָ
עליה חׁש ולזה וגֹו' מנֹוח מצאה לא ְְְִֶֶַָָָָָָָֹּכי
ּבּמים ותּפל יֹותר לעּוף ּכח לּה אין ְִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּמא
הּתבה: אל והביאה לּתבה חּוץ ידֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָוׁשלח
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מּלותּהח יֹונה ית ְְִֵַַָָָוׁשּלח

מעל מּיא הקּליאּו ְֲֲִֵֵֶַַַָלמחזי

ארעא: ְֵַַָאּפי

מנחט יֹונה אׁשּכחת ְְְַַַַָָולא

לותּה ותבת רגלּה ְְְְְֵַַַַַָָלפרסת

אּפי על מּיא ארי ְֲֵֵֵַַַָָלתבֹותא

ידּה ואֹוׁשיט ארעא ְְְִֵַָָכל

לותּה יתּה ואעיל ְְְְֵֵַַָָָָונסבּה

ְֵָלתבֹותא:

יֹומיןי ׁשבעא עֹוד ְְִִִָואֹורי

ית ׁשּלח ואֹוסיף ְֳִִַַָָָאחרנין

ּתבֹותא: מן ִֵָָיֹונה

לעּדןיא יֹונה לותּה ְְֲִֵַַַָָואתת

זיתא טרף והא ְְְֵַַָָָרמׁשא

וידע ּבפּומּה נחית ְְִִִַַָּתביר

מעל מיא קּליאּו ארי ֲִֵֵַַַַָֹנח

ְַָארעא:

ׁשבעהיב עֹוד ְְִִָואֹורי

ית וׁשּלח אחרנין ְֳִִַַָָָיֹומין

למּתּוב אֹוסיפת ולא ְְִֵַָָיֹונה

עֹוד: ְֵָלותּה

      

ּבׁשליחּות ׁשאמר ּכמֹו הּמים הקּלּו הּכתּוב ְְֲִִִֶַַַַַַָָלֹומר
לֹומרהּיֹונה. הצר לּמה לֹומר הצר לא ואם ְְְִַַַַַָָָֹֻֻ

הּיֹונה: ְִִַָּבׁשליחּות
„BÚיבׁשת עד וׁשֹוב יצֹוא אֹומרֹו ּכּונת היא ְְִֶַַַַָָָֹמה

חּוצה לנח מצא ׁשּלא היא הּכּונה אם ְְִִֶַַַָָָָָֹֹוגֹו'
נח הצר לּמה ּכן אם חלילה חֹוזר ְְִִֵֵַַָָָָָָֹֻוהיה
ּולמֹופת לאֹות העֹורב לֹו היה ולא הּיֹונה ְְְְִֵֵַַָָָָֹֹלׁשלח
ּכּונתֹו היא מה עֹוד הּמים. קּלּו לא ֲִִִֶַַַַַַָָֹׁשעדין
לצאת הצר לּמה עֹוד יבׁשת. עד ְְְֵֶַַַָָָָֹֻּבהֹודעת
מסּפיק היה ּבּה הּיֹונה ׁשּיצתה ּכיון יבׁשת ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעד
ידֹו וּיׁשלח הּכתּוב אמר לא לּמה עֹוד ְִַַַַַַָָָָָָֹלדעת.

ּבּיֹונה: ּכאמּור ִֶַַָָָָָוּיּקחה
ÔÎ‡רז"ל מאמר ּפי על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ֲִַַַַַַָָ

ּבּתבה, ׁשּמׁש העֹורב ּכי קח:) ְְִִִֵֵֵֶַַָָ(סנהדרין
ּגרׁש הּתבה חּלֹון ּכׁשּפתח ולזה נח ּבֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוידע
ויׁשּלח אֹומרֹו והּוא ּומּיד ּתכף מהּתבה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָהעֹורב
ּכמֹו הּמים הקּלּו לראֹות הזּכיר ולא הערב ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹאת
העֹורב והּוא הּיֹונה, ּבׁשליחּות ּכ אחר ְְִִֵֶַַַַָָָָׁשאמר
חֹוזר והּוא מגרׁשֹו נח ּפרּוׁש וׁשֹוב יֹוצא ְְְֵֵֵַָָָָֹהיה
ּולענין הּמים. יבׁשת עד זה ּבדר ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַֹונׁשאר
אֹומרֹו והּוא הּיֹונה ׁשלח הקּלּו לראֹות ְְְְֲִִַַַָָׁשליחּות
לֹו ּבׁשליחּות ּפרּוׁש מאּתֹו הּיֹונה את ְְִִִֵֵֶַַַַָויׁשּלח
לידעּנּו יכֹול לא זה ודבר הּמים, הקּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלראֹות
ּבׁשליחּות ולא מגרׁש ׁשהיה להיֹות ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹמהעֹורב
והׁשיבה ּבׁשליחּות, ׁשהלכה הּיֹונה ּכן ּׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמה
ותכף רגלּה לכף מנֹוח מצאה לא ּכי ְְְְִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
ּכאֹומרֹו הּתבה אל והביאּה ּולקחּה ידֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשלח
הּתבה אל אליו ויביאּה וּיּקחה ידֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוּיׁשלח
ּכן ּׁשאין מה לׁשמירתּה לּה המיחד מקֹום ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאל
היה חֹוזר ּוכׁשהיה נׁשארת ׁשּמׁשּלחת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעֹורב

אחרת: ּפעם מׁשּלחֹו ְְֶֶַַַַַֹנח
„BÚÂוזה (ׁשם) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿ְְְִֵֶֶֶַָָָ

נּצחת ּתׁשּובה לקיׁש ריׁש אמר ְְִִֵַַַָָָָלׁשֹונם
ואּתה ׂשנאני רּב לֹו אמר לנח עֹורב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹהׁשיבתֹו
הּטהֹורה הּבהמה מּכל ׂשנאני רּב ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָׂשנאתני
וׁשּלחּת ז' מין הּנחּת ׂשנאתני ואּתה ז' ז' ְְְְְְִִִִַַַַָָָָוגֹו'
ׂשר אֹו חּמה ׂשר ּבי ּפֹוגע אלמלא ב' ְִִִִֵֵַַַַָָמּמין
אֹו אחת ּברּיה חסר העֹולם נמצא לא ְְִִִֵַַָָָָָָֹצינה
ּבּמּתר רׁשע לֹו אמר צרי אּתה לאׁשּתי ְְִִִֶַַַָָָָָָָֻׁשּמא

ּבּנאסר לי עכ"ל.נאסר וכּמה ּכּמה אחת על לי ְֱֱִִֶֶַַַַַַָָָָ
ללכת הרׁשע רצה לא זה מדרׁש לפי ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹהּנה
אֹו וכּו' צינה ׁשל ׂשר יפּגעּנּו ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶַָָָּבׁשליחּות
לׁשּלח נח הצר ולזה ּבזּוגתֹו לנח ׁשחשדֹו ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻלצד
הערב את ויׁשּלח הּכתּוב ׁשעּור וזה ְְִֵֶֶַַַַַַָָֹהּיֹונה.
וׁשֹוב הלֹו יֹוצא היה אּלא ללכת רצה ְֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
הארץ ּכל ּפני על הּמים עדין ּכי נח ידע ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּומּזה
ראיה ׁשאין לא אֹו קּלּו אם ידע לא ְֲִֵֶַַָָָָֹֹאבל
את ׁשּלח לזה מּמקֹומֹו זז אינֹו ּכי ְִִִֵֵֵֶֶַָָמעֹורב
הצר ולזה הּמים, הקּלּו זה ּפרט לדעת ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֻהּיֹונה
ּכי לֹומר הּיֹונה ּבׁשליחּות הּמים הקּלּו ְֲִִִִַַַַַַָלֹומר
ּדברי ּופרּוׁש והבן. לׁשּלחּה הצר זה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻלפרט
ּבא העֹורב ּכי הּדר זה על הּוא ֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּמאמר
ס"ט) (ּתהּלים הּנביא מאמר ּדר על ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָּבטענה
לרחם הראּוי מן ּכי ּפרּוׁש רדפּו הּכית אׁשר ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאת
הּוא וזה לרּדף, הֹוסיפּו והם ּומעּנה הּמּכה ְְְְִִֵֶֶֶַַֹֻֻעל
ׁשהמעיט ׂשנאני רּב ּבאֹומרֹו העֹורב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָטענת
היה ׁשאם לּׂשנאה הֹוספּת ואּתה מיני ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָלקיחת
מתנהג אּתה והרי וכּו' העֹולם נמצא וכּו' ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָּפֹוגע
ּבאכזרּיּות לא ּכי לכׁשּנאמר אֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָֹֹּבאכזרּיּות,
והּוא אחר טעם ּבהכרח ּב לדּון יׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָעׂשית

ּפחּותה ׁשהיא הגם ּפרּוׁש וכּו' לאׁשּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָׁשּמא
אׁשּת עלי ׁשּנאסרה לצד ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּמדרגה
זּולתּה ולא אׁשּת אּלא נאסרה לא ּכי ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחׁשבּת
אׁשּתֹו ּנׁשּתנית מה קׁשיא ואין ,לנקבי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻֻוהצרכּת

זֹו: לשאלה יׁשּנה אחת ּבכל ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָֻמּכלן
B‡עֹורב קח:) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ּדר ְְְִֵֶֶֶַַָעל

נתאּוה לא ּכי טען זה ּוכפי ּבּתבה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּמׁש
(ע"ז ז"ל ואמרּו ּתׁשמיׁשֹו ראה ּכי לעֹורב ְְְִִֵֶַָָָָָאּלא
ואסרּו הּתאוה ּתֹוליד ּבּדבר ההסּתּכלּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָכ:)
ולא רּב ּׁשאמר מה על נח והׁשיבֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּדבר.
לאׁשּתֹו ּכי ּׁשּדּין מה ועל רׁשע, קראֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָרּבֹו
נאסר לי ּבּמּתר הּוא וחמר קל ּכי צרי ֱִִִֶֶַַָָָָֹֻהּוא
לנקביו יצטר אם ּכן אם ׁשּכן מּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבאּסּור
אׁשּתֹו הּנה האּסּור על לעבר מינן ּבר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹוירצה
אחר מּלכת אחד אּסּור אּלא ּבּה ׁשאין ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלפניו
נתּכּון עֹוד אּסּורין. ב' ּבּה לֹו ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָהעֹורב
(קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּדר על רׁשע לֹו ְִִֶֶַַָָָלֹומר
ולהיֹותֹו ּפֹוסל הּוא ּבמּומֹו הּפֹוסל ׁשּכל ְְְִֵֵֶַָע:)
ּבי ּפגע אּלּו לטענת אבל לנח, חׁשדֹו ְְֲֲֲִִַַַַָָָָָֹרׁשע
ז"ל אמרּו ולזה ּדבר הׁשיבֹו לא וכּו' ְְְִֵֶַָָָָֹׂשר

וכּו': הׁשיבֹו נּצחת ְֲִִֵַַַָטענה
„BÚּתׁשּובה רׁשע ּבאֹומרֹו לֹו ׁשרמז לֹומר ְְְְֶֶַַָָָָָאפׁשר

ידע ּכבר ּכי צינה ׁשל ׂשר ּבי יפּגע ְְְִִִִִֶַַַָָָלאם
אין וכּו' ׁשל ׂשר ּבֹו ׁשּיפּגע והגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַּברׁשעּותֹו
מה מּמּנּו טענה הּנקבה ּכי מינֹו חסר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהעֹולם
ּבּתבה: ׁשּמׁשּו ׁשּלא עֹופֹות ׁשאר ּכן ְְִֵֵֵֶֶַָָֹּׁשאין

B‚Â'.ט) B„È ÁÏLiÂויגעה עיפה להיֹותּה ּפרּוׁש «ƒ¿«»¿ְֲִִֵֵֵָָָ
עליה חׁש ולזה וגֹו' מנֹוח מצאה לא ְְְִֶֶַָָָָָָָֹּכי
ּבּמים ותּפל יֹותר לעּוף ּכח לּה אין ְִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּמא
הּתבה: אל והביאה לּתבה חּוץ ידֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָוׁשלח
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ו יי••••ה י"א א ,"י הני ד וירידת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
היה יה נה הל ר  הבנה, ל יתרה ....הה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הלכת••••ה ריד ....נה ְְְֲִִַָָָָָָ

      

     (יד ח, (רש"י ∆ƒ¿«««»»¿ƒ»»»
חדׁשים ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

חדׁש י"ב מתקּיימת ג)ואינּה פ"א, שבת ירושלמי א. נח, וקׁשה,(חולין . ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּתלּוי זה ּדבר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות התקּיימּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאי

הּׁשנה, נתעּברה אם ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבסיבּוב

העּבּור חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו ּברּיה פ"דמתקּיימת יו"ד (פמ"ג ְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

לאסקכ"ד) זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ׁשּמׁשּו לא הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון .ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ּכּמה לגּבי עֹולם ׁשני למסּפר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹנכנסה

זה. לענין ְְִֶַָּגם
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ו וא י••••אה לה היר א ,וא אי ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָ

ה....הה או ִַָ
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א,••••הוצאהי רי היא תיב, א,הא לה אר ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
אה יאה לאת, יר אינ א א....הא, צולא••••ו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ית רנא וה ההה א יד ....בה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
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ההה ההה ••••אה ר דה לי ה לא רא ְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹ
בה, בה א להכניה ר להריב די (בראשיתאא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ל"ד) ופרשה כ"ו פרשה ....רבה,
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   ©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À
    ́ŸÂŸ¦Â§©¥̧³¤
    ̈«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́
    ¥¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«Ÿ

וחדיג מאה ּבׁשּת ְְְְֲִַַָָוהוה

ּבחד ּבקדמאה ְְְְִַַָָׁשנין

מעל מּיא נגּובּו ְְְֵַַַָָלירחא

ית נח ואעּדי ְְְִַַַָָֹארעא

וחזא ּדתבֹותא ְֲֵַָָָָחֹופאה

ארעא: אּפי נגּובּו ְְְֵַַָָוהא

ּבעׂשריןיד ּתנינא ְְְְְִִַַָָָּובירחא

לירחאוׁשבעא יֹומא ְְְְִַָָָ

ארעא: ְִַַַָיּביׁשת

נחטו עם יי ְִִַַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

אּתטז ּתבֹותא מן ְִֵַָּפּוק

בנ ּונׁשי ּובנ ְְְְְִֵָָָואּתת

:ִָעּמ

מּכליז ּדעּמ חיתא ְִִִַָָָָּכל

ּובבעירא ּבעֹופא ְְְִִִָָָּבׂשרא

על ּדרחׁש רחׁשא ְְֲִֵַָָָּובכל

עּמ אּפיק ְִֵַַָָארעא

ויּפׁשּון ּבארעא ְְְְְְְִִַַָויתיּלדּון

ארעא: על ְְְִַַָויסּגּון

ואּתתּהיח ּובנֹוהי נח ְְְְִִֵַַֹּונפק

עּמּה: בנֹוהי ְְִִֵֵּונׁשי

וכליט רחׁשא ּכל חיתא ְְֲִַָָָָָּכל

ארעא על ּדרחׁש ּכל ְְֵַַָָָֹעֹופא

מן נפקּו ְְְְֲִַָָלזרעיתהֹון

ֵָּתבֹותא:

ייכ קדם מדּבחא נח ְְְְֳִַָָָָֹּובנא

דכיא ּבעירא מּכל ְְְִִִַָָֹּונסיב

ואּסיק דכי עֹופא ְְִֵֵַָֹּומּכל

ּבמדּבחא: ְְְֲִָָָעלון

יתכא ּברעוא יי ְְְֲִַַָָָוקּביל

ּבמימרּה יי ואמר ְְְְֲֵֵֵַַָָקּורּבנּה

ית עֹוד למילט אֹוסף ְֵֵַָָלא

אנׁשא חֹובי ּבדיל ְְֱִֵַָָָארעא

דאנׁשא לּבא יצרא ְֱֲִִֵֶָָָָארי

אֹוסף ולא מּזעירּה ְְִִִֵֵָּביׁש

      

טז)     להּתיר נתּכּון ≈ƒ«≈»«»¿ƒ¿¿¿ְְִִֵַַ
לּתבה, ּכניסתֹו ּבעת לֹו ׁשאסר ּדבר ְְִֵֵֶַַָָָָָלֹו
וׁשרצּו להם ה' צּוה נבראים מיני ּבׁשאר ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָוגם

לֹומר ודקּדק הזּכירורבּו. ּכ ואחר וגֹו' צא ְְְְְְִִִֵֵַַַָָ
ׁשהם עֹוד ׁשּכל לֹומר והּנקבֹות הּזכרים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָיחּוד

ּבאּסּור הם הּצרה ימי ׁשּׁשלמּו הגם ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּבּתבה
הּכתּוב ׁשאמר ּתמצא וכן יציאה. אחר עד ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּזּוּוג
זכרים וגֹו' ואׁשּתֹו ּובניו נח וּיצא זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ּדברי ׁשּדּיק היציאה זמן עד לבד ּונקבֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָלבד
יֹודע אּתה הּדבר מּמֹוצא ּגם ׁשּדּיקנּו. ּכמֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָה'

מּנׁשֹותיהם ּפרּוׁשים והיּו ה' מצות ׁשמרּו ְְְְְִִִִֵֶַָָּכי
ׁשּיצאּו עד ּבּתבה היֹותם זמן ּכל מל ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָּכדבר
מֹורה זה הרי ּובניו נח וּיצא אֹומרֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹוהּוא
ועּין ּפרּוׁשים, הם היציאה זמן ׁשעד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבאצּבע
ּורבּו: ּפרּו ואּתם ז') (ט' ּבּפסּוק ּׁשּכתבנּו ְְְְֶֶַַַַָָמה
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ור•••• נ א מי לצאת מנר תיב מנריו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
הרע א....יצר תב....ולאולאולאולא־־־־אאאא••••לא הא הבל הבר פל ְְְְִֵֶַָֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ְִִִִִֶַַָָָָָֹֹ
נד) אא(ישעיה בה  מצינ ולא "נ מי מבר ני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ"אר

ר וכ הב והיא בריו פל תזעב מכת כמי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לו) ד).... אור
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 לא ו אר ל־ ••••ני לה י ו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ

וצי ומר רי צי נינ מ דוא אד לכל ידְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ר בט וצי וטבת לו צי זרע. לואמצי בבא וכ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

(ו ד))מ מיד למר "ימיל "עד ריא פרי(יט "עד(במדבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

" קר....)טמאת••••.רמ וטנית••••רה ריע זרע ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ני וצי ואדר בט צי הא ר מהר. להתל ריפי(מהרש"ל)ה. ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ

יו וצי ואר ני צי ציר....ק••••אני ליטת זמ הא ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָ

מ י מ תד תא יי זמ(טז ב "וה(שמואל  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
יוה"ריה ואלל••••ו....לאכל אב צי הה ימת  הא ְְְֱֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

 להע רי להיוצי מאי מכת נינ מ תרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יטאמ י ....יטא לא לול ל••••ו בת מלל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹ

תלה  א לה לילהימת בי י י נר ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ל"ד) ופרשה כ"ה פרשה רבה ....(בראשית י••••לא אהלא ל ְְִִֵֶָָֹֹֹ

דר התנהמ.... ְְְְִִִֵַָ

        

È   È È   È,ח (רש"י ¬ƒ»∆¡«¬ƒƒ¿≈∆»»«¿≈
כב)

ׁשל ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּומה

ּכל נתחּמם ׁשּכבר (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּמה

כט, יומא רׁש"י – עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות וגּוף ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹהאויר

נחלׁש ּכׁשּלעצמּה הּׁשמׁש זריחת ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹא

ּבּמציאּות. ׁשרֹואים ּכפי ,ואיל ּבאב עׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמחמּׁשה
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ּדחיעֹוד ּכל ית ְְְִֵַָָלממחי

דעבדית: ְְִָָָּכמא

ארעאכב יֹומי ּכל ְֵַָָעֹוד

וקֹורא וחצדא ְְֲַָָָָזרֹועא

וסתוא וקיטא ְְְְְִַָָָוחֹומא

יבטלּון: לא וליליא ְְְְִִֵָָָוימם

ויתא נח ית יי ְְִַָָָָֹּוברי

ּפּוׁשּו להֹון ואמר ְְֲִַַּבנֹוהי

ארעא: ית ּומלּו ְְְַָָּוסגּו

      

כא)  ׁשהגם לֹומר ההֹודעה ּכּונת «»«¿ֲֶַַַַַָָָ
נכסי הם ּונכסיו נח, ׁשהקריב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּקרּבן
כן ּפי על אף ּבעֹולמֹו ה' ּברא אׁשר ְֲִִֵֶַַַָָָָׁשמים
להטיב נדב הקרבתם ּובאמצעּות ּבהם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָנתרּצה
מּבלא ּבׂשר ּכל עֹוד יכרית ׁשּלא ְְְְִִִֶַַָָָֹֹונׁשּבע
נתרּצה מעצמֹו ּכביכֹול אּלא מּמּנּו ּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלת
ואינֹו הּמקריב ׁשל הּוא ּׁשּקּבל מה ְְְִִִֵֵֶֶַַַּכאּלּו
ורּבי מֹורי מפרׁש היה זה ּדר ּפי ועל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו.
סה.) (ערּובין אחד מאמר זצ"ל זקני ְֲֲִִִֵֵֶַָָאדֹוני
מּדעת ּבֹו יׁש מּיינֹו הּמתּפּתה ּכל לׁשֹונם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוזה
ע"כ הּניחח ריח את ה' וּירח ׁשּנאמר ֱִֵֶֶֶַַַַַַָֹקֹונֹו
ּכי ׁשּלֹו מּיין הּמתּפּתה ּכל ז"ל הּוא ְִִִִֵֵֶֶַַַָּפרׁש
ׁשל מּיינֹו יין ׁשל ּכֹוס אֹורח אליו ִִִֵֵֵֶֶַַַָיּגיׁש
מבּקׁשֹו לֹו יעׂשה ּובאמצעּותּו הּבית ְְְֲִֶֶַַַַַָָֻּבעל
עׂשה כן ּכי קֹונֹו מּדעת ּבֹו יׁש מעצמֹו ְִִִֵֵֵֶַַַָָמּמּנּו
לֹומר ודקּדק .ּבסמּו ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָה'
הּמּגׁש ּבאמצעּות ׁשּנתּפּתה לֹומר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻמתּפּתה
זה ּוכפי ּדּבר אליו ׁשּיצטר מּבלי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליו
ׁשּירצה למי זה ּדבר הּכתּוב הֹודעת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָּבאה
ׁשּיׁש אצלנּו להּכרתֹו ּגם קֹונֹו. ּבדרכי ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָללכת

והגם קֹונֹו. מּדעת מקֹומֹותּבֹו ּבכּמה ׁשּמצינּו ְְֲִִֶַַַַַָָ
ׁשּנתנּדב מצינּו לא ניחֹוח, ריח הּכתּוב ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר
ּבֹו ׁשּיתרּצה אּלא ּכזה מעצמֹו טֹובה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות

חטאֹו: לֹו ימחל ְְִֶֹאֹו
.'וגֹו אסף לא וגֹו' לדעתה' צרי «…∆ְְִִַַָָֹֹ

לֹומר ּכפל אסף.לּמה ולא אסף לא ְִִַַָָָֹֹֹֹ
וכּו' לׁשבּועה הּדבר ּכפל ּפרׁש ז"ל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָורּׁש"י
וקׁשה ע"כ (לו:) ׁשבּועֹות ּבמּסכת ּדרׁשּו ְְְְֵֶֶֶַָָָוכן
אמר לׁשֹונם וזה הם ּכ לא רז"ל ּדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכי
רבא אמר וכּו' ׁשבּועה לאו לאו אלעזר ְְְִֶַַָָָָָָָָרּבי

ולא ּדכתיב זמני ּתרי לאו לאו ּדאמר ְְְְְְִִִִֵַָָָֹוהּוא
יהיה ולא הּמּבּול מּמי עֹוד ּבׂשר ּכל ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיּכרת
הּמים עֹוד יהיה ולא ט"ו) (ט' ּוכתיב ְְְְִִִֶַַֹוגֹו'
ּבדברי הּבאים ּכתּובים ב' והם ע"כ. ְְְְְִִִֵֵַַָלמּבּול
ּכדברי זה מּפסּוק הֹוכיח ולא ּבסמּו לנח ְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹה'
הּׁשבּועה הֹוכיחּו ׁשּלא הּׁש"ס וטעם ְְִִֶַַַַַַָֹרּׁש"י.
ּבפסּוק האמּורים אסף ולא אסף לא ְְֲִִִִֶֶָָֹֹֹֹמּכפל
נכֹון טעם יׁש לּבֹו, אל ה' ׁשאמר ִִֵֶֶַַַָָראׁשֹון
אחד ּבפרט ׁשניהם נאמרּו לא ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּדבר
ראׁשֹונה אסף לא ּכי ּכפּול נחׁשב ְְִִִִֶֶֶָָָֹֹׁשּיהיה
ב' ׁשּלקתה ולהיֹות האדמה ּפרטי על ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָהיה
אדם חטא אדם, ּבני לסּבת ּפעמים ג' ְְְִִֵַָָָָָָָאֹו
מּבלי האדמה לקתה קין חטא אדמה, ְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָָלקתה
האדמה, לקתה הּמּבּול ּדֹור חטאּו ּכחּה, ְְֲֵַַָָָָָָָֹּתת
אסף לא אמר יתּבר רצֹונֹו ּבתחּלת ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹלזה
ואפּלּו האדם ּבעבּור האדמה את עֹוד ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָלקּלל
מּפרטיה. ּפרט ולא מהאדמה אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלחלק

ּבנחת ה' רצה לפניוועֹוד אז ׁשהיתה רּוח ְְְְֶַַַָָָָָָָ
חי ּכל את להּכֹות עֹוד אסף ולא ְְְִֶַַָָָֹֹואמר
ּכלל הארץ הׁשחתת מּבלי ּגם עׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּכאׁשר
ׁשהיא לֹומר הּכפל מקֹום אּיה זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַּוכפי
והם ּפסּוקים מּב' רבא ּדרׁש לזה ְְְִִֵֶַַָָָָָהּׁשבּועה.
ולא מּבּול עֹוד יהיה ולא ּבׂשר ּכל יּכרת ְְְִִֵֶַָָָָֹֹֹלא
הּכתּוב ּכּונת ועּין למּבּול. הּמים עֹוד ְְְִִֵֶַַַַַַַָָיהיה
ּומעּתה הּׁשם. ּבעזרת ּבמקֹומֹו ז"ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּודרׁשתם
ׁשהיתה ואּולי עּיּון ּבצרי רּׁש"י ּדברי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעלּו
הרא"ׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּׁש"ס אחרת ּגרסא ְְִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו
ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ּבׁשבּועֹות. ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשם
לּמה טעם לתת לנּו ונׁשאר וגֹו. יּכרת ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹולא
לקּלל הקּדים ּפעם ּבמאמריו הּכתּוב ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָׁשּנה

ּתבת הקּדים ּופעם עֹוד ּתבת אֹומרֹו ְְִִֵֵֶַַַַֹקדם
ּדבריו. ׁשעּור הׁשוה ולא לקּלל לתבת ְְְְְִִֵֵַַָָָֹעֹוד
ׁשּנתקּללה הּקללֹות ּכי להיֹות הּוא ְְְְִִִֶַַַַַָָהּטעם
יצתה ׁשּלא ּולהּבא לׁשעבר יׁשנם ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָֹהאדמה
הּמתים חי ּכל קללת ּכן ּׁשאין מה ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמהם
הּכר אין והחּיים היּו ּכלא והיּו מתּו ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹּכבר
ואמר ּבדבריו ה' ּדּיק לזה ּׁשעבר, למה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם
על קללה יֹותר האדמה עֹוד לקּלל אסף ְְֲִֵֵַַָָָָָֹֹלא
אחר עֹוד ּתבת וסמ ּבּה. ׁשהיא ְְִִֵֶַַַַָָָָקללתּה
ּביֹותר קללה אסף לא לֹומר לקּלל ְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאמר
ּבקללה עֹודּנה ּכי יּגיד וזה ּׁשהיא. ְְִִִִִֶֶֶַַָָָמּמה
עֹוד הקּדים ּבׂשר ּכל ּבהּכאת אבל ְְֲִִִַַָָָָָָראׁשֹונה,
חלק זֹו הּכאה ּבתֹוספת אין ּכי ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהּכאה

ודו"ק: ְִֵָָמהראׁשֹונה
Èk.'וגֹו לב אֹומרםיצר ּדר על ּפרּוׁש ƒְְֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשֹור (לט.) קּמא ּבבא ּבמּסכת ְֶֶַַָָָז"ל
ולא יּגח ּכי ּדכתיב ּפטּור ׁשּנגח ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹהאצטדין
קדם מּנעּוריו האדם והן ע"כ. ְְִִֵֶֶַָָָָֹׁשּיּגיחּוהּו
יקּדמּנּו ּבּטֹוב ולבחר ּברע למאס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹׁשּיבחין
מדריכֹו והרע אּמֹו מּמעי מׁשּננער ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהרע
ּבֹו הטּביע ּכבר יגּדל ּכי והיה ְְְְְִִִִִִַַָָָָּבבחינתֹו
האצטדין. ּבׁשֹור הּנגיחה ׁשהטּביעּו ּכמֹו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָהרע
על אבל ּבהּכרת ּדנֹו לבל יֹועיל זה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָוטעם

אינּנּו אׁשר על יענׁש ענֹוׁש ּפנים ׁשֹומעּכל ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכי הּמתלּמד מּׁשֹור ויׁשּתּנה האלהים ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹּבקֹול
ּברע למאס הּבהמה מן האדם מֹותר ְְִִֵַַָָָָָָֹהּוא
הרע טענת והֹועיל ּבּטֹוב, ולבחר ְְְְֲִִִַַַַַָֹּבהּכירֹו
ּכ ּכל עליו ה' יתּכעס ׁשּלא ְְִִֵֶַָָָָָֹמּנעּוריו
סּבה לֹו יׁש ּכי לעׂשֹות ׁשהפליא ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָׁשּנראה

מּנעּוריו: לּמּודֹו לצד ְְְְִִִַַַָלהרׁשיע
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ור•••• נ א מי לצאת מנר תיב מנריו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
הרע א....יצר תב....ולאולאולאולא־־־־אאאא••••לא הא הבל הבר פל ְְְְִֵֶַָֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ְִִִִִֶַַָָָָָֹֹ
נד) אא(ישעיה בה  מצינ ולא "נ מי מבר ני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ"אר

ר וכ הב והיא בריו פל תזעב מכת כמי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לו) ד).... אור

   −Ÿ¨§¥´¨®̈¤¤¿©
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 לא ו אר ל־ ••••ני לה י ו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ

וצי ומר רי צי נינ מ דוא אד לכל ידְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ר בט וצי וטבת לו צי זרע. לואמצי בבא וכ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

(ו ד))מ מיד למר "ימיל "עד ריא פרי(יט "עד(במדבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

" קר....)טמאת••••.רמ וטנית••••רה ריע זרע ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ני וצי ואדר בט צי הא ר מהר. להתל ריפי(מהרש"ל)ה. ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ

יו וצי ואר ני צי ציר....ק••••אני ליטת זמ הא ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָ

מ י מ תד תא יי זמ(טז ב "וה(שמואל  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
יוה"ריה ואלל••••ו....לאכל אב צי הה ימת  הא ְְְֱֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

 להע רי להיוצי מאי מכת נינ מ תרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יטאמ י ....יטא לא לול ל••••ו בת מלל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹ

תלה  א לה לילהימת בי י י נר ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ל"ד) ופרשה כ"ה פרשה רבה ....(בראשית י••••לא אהלא ל ְְִִֵֶָָֹֹֹ

דר התנהמ.... ְְְְִִִֵַָ

        

È   È È   È,ח (רש"י ¬ƒ»∆¡«¬ƒƒ¿≈∆»»«¿≈
כב)

ׁשל ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּומה

ּכל נתחּמם ׁשּכבר (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּמה

כט, יומא רׁש"י – עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות וגּוף ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹהאויר

נחלׁש ּכׁשּלעצמּה הּׁשמׁש זריחת ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹא

ּבּמציאּות. ׁשרֹואים ּכפי ,ואיל ּבאב עׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמחמּׁשה
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ּדחיעֹוד ּכל ית ְְְִֵַָָלממחי

דעבדית: ְְִָָָּכמא

ארעאכב יֹומי ּכל ְֵַָָעֹוד

וקֹורא וחצדא ְְֲַָָָָזרֹועא

וסתוא וקיטא ְְְְְִַָָָוחֹומא

יבטלּון: לא וליליא ְְְְִִֵָָָוימם

ויתא נח ית יי ְְִַָָָָֹּוברי

ּפּוׁשּו להֹון ואמר ְְֲִַַּבנֹוהי

ארעא: ית ּומלּו ְְְַָָּוסגּו

      

כא)  ׁשהגם לֹומר ההֹודעה ּכּונת «»«¿ֲֶַַַַַָָָ
נכסי הם ּונכסיו נח, ׁשהקריב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּקרּבן
כן ּפי על אף ּבעֹולמֹו ה' ּברא אׁשר ְֲִִֵֶַַַָָָָׁשמים
להטיב נדב הקרבתם ּובאמצעּות ּבהם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָנתרּצה
מּבלא ּבׂשר ּכל עֹוד יכרית ׁשּלא ְְְְִִִֶַַָָָֹֹונׁשּבע
נתרּצה מעצמֹו ּכביכֹול אּלא מּמּנּו ּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלת
ואינֹו הּמקריב ׁשל הּוא ּׁשּקּבל מה ְְְִִִֵֵֶֶַַַּכאּלּו
ורּבי מֹורי מפרׁש היה זה ּדר ּפי ועל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו.
סה.) (ערּובין אחד מאמר זצ"ל זקני ְֲֲִִִֵֵֶַָָאדֹוני
מּדעת ּבֹו יׁש מּיינֹו הּמתּפּתה ּכל לׁשֹונם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוזה
ע"כ הּניחח ריח את ה' וּירח ׁשּנאמר ֱִֵֶֶֶַַַַַַָֹקֹונֹו
ּכי ׁשּלֹו מּיין הּמתּפּתה ּכל ז"ל הּוא ְִִִִֵֵֶֶַַַָּפרׁש
ׁשל מּיינֹו יין ׁשל ּכֹוס אֹורח אליו ִִִֵֵֵֶֶַַַָיּגיׁש
מבּקׁשֹו לֹו יעׂשה ּובאמצעּותּו הּבית ְְְֲִֶֶַַַַַָָֻּבעל
עׂשה כן ּכי קֹונֹו מּדעת ּבֹו יׁש מעצמֹו ְִִִֵֵֵֶַַַָָמּמּנּו
לֹומר ודקּדק .ּבסמּו ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָה'
הּמּגׁש ּבאמצעּות ׁשּנתּפּתה לֹומר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻמתּפּתה
זה ּוכפי ּדּבר אליו ׁשּיצטר מּבלי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליו
ׁשּירצה למי זה ּדבר הּכתּוב הֹודעת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָּבאה
ׁשּיׁש אצלנּו להּכרתֹו ּגם קֹונֹו. ּבדרכי ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָללכת

והגם קֹונֹו. מּדעת מקֹומֹותּבֹו ּבכּמה ׁשּמצינּו ְְֲִִֶַַַַַָָ
ׁשּנתנּדב מצינּו לא ניחֹוח, ריח הּכתּוב ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר
ּבֹו ׁשּיתרּצה אּלא ּכזה מעצמֹו טֹובה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות

חטאֹו: לֹו ימחל ְְִֶֹאֹו
.'וגֹו אסף לא וגֹו' לדעתה' צרי «…∆ְְִִַַָָֹֹ

לֹומר ּכפל אסף.לּמה ולא אסף לא ְִִַַָָָֹֹֹֹ
וכּו' לׁשבּועה הּדבר ּכפל ּפרׁש ז"ל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָורּׁש"י
וקׁשה ע"כ (לו:) ׁשבּועֹות ּבמּסכת ּדרׁשּו ְְְְֵֶֶֶַָָָוכן
אמר לׁשֹונם וזה הם ּכ לא רז"ל ּדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכי
רבא אמר וכּו' ׁשבּועה לאו לאו אלעזר ְְְִֶַַָָָָָָָָרּבי

ולא ּדכתיב זמני ּתרי לאו לאו ּדאמר ְְְְְְִִִִֵַָָָֹוהּוא
יהיה ולא הּמּבּול מּמי עֹוד ּבׂשר ּכל ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיּכרת
הּמים עֹוד יהיה ולא ט"ו) (ט' ּוכתיב ְְְְִִִֶַַֹוגֹו'
ּבדברי הּבאים ּכתּובים ב' והם ע"כ. ְְְְְִִִֵֵַַָלמּבּול
ּכדברי זה מּפסּוק הֹוכיח ולא ּבסמּו לנח ְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹה'
הּׁשבּועה הֹוכיחּו ׁשּלא הּׁש"ס וטעם ְְִִֶַַַַַַָֹרּׁש"י.
ּבפסּוק האמּורים אסף ולא אסף לא ְְֲִִִִֶֶָָֹֹֹֹמּכפל
נכֹון טעם יׁש לּבֹו, אל ה' ׁשאמר ִִֵֶֶַַַָָראׁשֹון
אחד ּבפרט ׁשניהם נאמרּו לא ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּדבר
ראׁשֹונה אסף לא ּכי ּכפּול נחׁשב ְְִִִִֶֶֶָָָֹֹׁשּיהיה
ב' ׁשּלקתה ולהיֹות האדמה ּפרטי על ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָהיה
אדם חטא אדם, ּבני לסּבת ּפעמים ג' ְְְִִֵַָָָָָָָאֹו
מּבלי האדמה לקתה קין חטא אדמה, ְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָָלקתה
האדמה, לקתה הּמּבּול ּדֹור חטאּו ּכחּה, ְְֲֵַַָָָָָָָֹּתת
אסף לא אמר יתּבר רצֹונֹו ּבתחּלת ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹלזה
ואפּלּו האדם ּבעבּור האדמה את עֹוד ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָלקּלל
מּפרטיה. ּפרט ולא מהאדמה אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלחלק

ּבנחת ה' רצה לפניוועֹוד אז ׁשהיתה רּוח ְְְְֶַַַָָָָָָָ
חי ּכל את להּכֹות עֹוד אסף ולא ְְְִֶַַָָָֹֹואמר
ּכלל הארץ הׁשחתת מּבלי ּגם עׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּכאׁשר
ׁשהיא לֹומר הּכפל מקֹום אּיה זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַּוכפי
והם ּפסּוקים מּב' רבא ּדרׁש לזה ְְְִִֵֶַַָָָָָהּׁשבּועה.
ולא מּבּול עֹוד יהיה ולא ּבׂשר ּכל יּכרת ְְְִִֵֶַָָָָֹֹֹלא
הּכתּוב ּכּונת ועּין למּבּול. הּמים עֹוד ְְְִִֵֶַַַַַַַָָיהיה
ּומעּתה הּׁשם. ּבעזרת ּבמקֹומֹו ז"ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּודרׁשתם
ׁשהיתה ואּולי עּיּון ּבצרי רּׁש"י ּדברי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעלּו
הרא"ׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּׁש"ס אחרת ּגרסא ְְִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו
ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ּבׁשבּועֹות. ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשם
לּמה טעם לתת לנּו ונׁשאר וגֹו. יּכרת ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹולא
לקּלל הקּדים ּפעם ּבמאמריו הּכתּוב ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָׁשּנה

ּתבת הקּדים ּופעם עֹוד ּתבת אֹומרֹו ְְִִֵֵֶַַַַֹקדם
ּדבריו. ׁשעּור הׁשוה ולא לקּלל לתבת ְְְְְִִֵֵַַָָָֹעֹוד
ׁשּנתקּללה הּקללֹות ּכי להיֹות הּוא ְְְְִִִֶַַַַַָָהּטעם
יצתה ׁשּלא ּולהּבא לׁשעבר יׁשנם ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָֹהאדמה
הּמתים חי ּכל קללת ּכן ּׁשאין מה ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמהם
הּכר אין והחּיים היּו ּכלא והיּו מתּו ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹּכבר
ואמר ּבדבריו ה' ּדּיק לזה ּׁשעבר, למה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם
על קללה יֹותר האדמה עֹוד לקּלל אסף ְְֲִֵֵַַָָָָָֹֹלא
אחר עֹוד ּתבת וסמ ּבּה. ׁשהיא ְְִִֵֶַַַַָָָָקללתּה
ּביֹותר קללה אסף לא לֹומר לקּלל ְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאמר
ּבקללה עֹודּנה ּכי יּגיד וזה ּׁשהיא. ְְִִִִִֶֶֶַַָָָמּמה
עֹוד הקּדים ּבׂשר ּכל ּבהּכאת אבל ְְֲִִִַַָָָָָָראׁשֹונה,
חלק זֹו הּכאה ּבתֹוספת אין ּכי ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהּכאה

ודו"ק: ְִֵָָמהראׁשֹונה
Èk.'וגֹו לב אֹומרםיצר ּדר על ּפרּוׁש ƒְְֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשֹור (לט.) קּמא ּבבא ּבמּסכת ְֶֶַַָָָז"ל
ולא יּגח ּכי ּדכתיב ּפטּור ׁשּנגח ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹהאצטדין
קדם מּנעּוריו האדם והן ע"כ. ְְִִֵֶֶַָָָָֹׁשּיּגיחּוהּו
יקּדמּנּו ּבּטֹוב ולבחר ּברע למאס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹׁשּיבחין
מדריכֹו והרע אּמֹו מּמעי מׁשּננער ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהרע
ּבֹו הטּביע ּכבר יגּדל ּכי והיה ְְְְְִִִִִִַַָָָָּבבחינתֹו
האצטדין. ּבׁשֹור הּנגיחה ׁשהטּביעּו ּכמֹו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָהרע
על אבל ּבהּכרת ּדנֹו לבל יֹועיל זה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָוטעם

אינּנּו אׁשר על יענׁש ענֹוׁש ּפנים ׁשֹומעּכל ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכי הּמתלּמד מּׁשֹור ויׁשּתּנה האלהים ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹּבקֹול
ּברע למאס הּבהמה מן האדם מֹותר ְְִִֵַַָָָָָָֹהּוא
הרע טענת והֹועיל ּבּטֹוב, ולבחר ְְְְֲִִִַַַַַָֹּבהּכירֹו
ּכ ּכל עליו ה' יתּכעס ׁשּלא ְְִִֵֶַָָָָָֹמּנעּוריו
סּבה לֹו יׁש ּכי לעׂשֹות ׁשהפליא ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָׁשּנראה

מּנעּוריו: לּמּודֹו לצד ְְְְִִִַַַָלהרׁשיע



מח              

   ©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©
   ̈©©´¨½̈¤§©−¨´
   ©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§Ÿ
   ̈«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬

¦¨«
••••"תת א" מ ו)ואימתכ (איוב ואה  ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

א)ת בת  יהה(סא אי י מי  יה מ   ְִִֵֶֶֶַַַַָָ
מ מ י מת ה מ ג יכה מ מ יְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אכמ יהיה אימתי  יהיה" כו אכמ" אמ יכְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה

י א מ  תה .... ְִֶֶַַַַַַָ

  ̈¤¸¤Æ£¤´©½
    ̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤

  ̈©¬¦¨¤−¤«Ÿ
  ••••( יהס)אה א היתי א  ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

)אכ(א הי ב י  כו ב י אא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
את כ "תי אה"....  ִִֶֶַָָָֹ

   ©¨¾̈§©§¬¨−¬Ÿ
Ÿ¥«

  ••••מ  מ יה מ אב ה אס ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
 ה אכ ....א ••••  .... ְְְְְְֶַַַַָָָָָֹֹ

  ••••"תאכ א מ " וא יה מ אב הי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹֹ
הי מ  ....הי ֲִֵַַָ
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  ••••מה ית כ הי י  א ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
מ  מה "א מכ "את בהמה....•••• ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
 מ יא א י  א מ ה א....  •••• ְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ה  א הי  ת ת מאכ וה  ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
אמ(מ יתה)היה ה יכ "מ המת מ"  ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֻ

הת את יה.... ••••י ואי ימ ההג מ ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
א ....אי  ••••מי(מ(גוה א  אהב הא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

הגג א  ו  ויב יגה א א א אי גגְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ה כ אי והא ת ב י אי וא ה יְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
"י אה היוהא" תי  מ מ  הא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

וכ א  מ הא  ה תמ ....מכת ְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָ

        

BÓˆÚ Ìc CÙBM‰(ה ט, (רש"י «≈««¿
עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו אסּור הּפׁשט ּדר ּפי ׁשעל ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהינּו

ׁשל האּסּור (ּוכמֹו למיתה אֹו לחלי זה ידי על יבֹוא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאף

לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ּדם ׁשהּוא תאכלּו", לא ְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ"דמֹו

ּכל את ּׁשּקּים אף ׁשּנצטּווה, קדם עצמֹו את אבינּו אברהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמל

ׁשהרי – נּתנה ׁשּלא עד ּופׁשּוטˆ‰הּתֹורה ּדמֹו, לׁשּפ לא ְֲִֵֶֶַַָָֹƒ¿«»ְִָָֹֹ

על ּכׁשּנצטּווה ּכן ּׁשאין מה נּתנה. ׁשּלא מצוה קּיּום ּדֹוחה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזה

עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי הרי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמילה,

    Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´
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  ••••א ההמית י י יא" ה ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

"וג ....  ••••תהי יו ס מא ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
א הה וכ הא את הה ....ה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

   §©¤−§´§®¦§¬
 ̈−̈¤§¨«

  ••••(ה בכה(כתובות האה  י  ְְְְְְִִִֶַָָָָ
בה ה ס אי מי יה מ י י ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוכא

מי (סג ....(יבמות  ְִֵָ

ואימתכֹוןב ְְְְֲֵַַַודחלתכֹון

ארעא חות ּכל על ְְֵֵַַַָָּתהי

ּבכל דׁשמּיא עֹופא ּכל ְְְִַַָָָֹועל

ּובכל ארעא תרחיׁש ְְְִִַַָָּדי

יהֹון ּבידכֹון יּמא ְְְֵֶַָנּוני

ְִִמסירין:

לכֹוןג חי ּדהּוא רחׁשא ְֲִִַָָּכל

עׂשּבא ּכירֹוק למיכל ְְְִִֵֵָָיהי

ּכּלא: ית לכֹון ְְִָָָֹיהבית

ּדמּהד ּבנפׁשּה ּבׂשרא ְְְְְִֵֵַַָּברם

תכלּון: ְֵָלא

ּדמכֹוןה ית ְְִַָּוברם

ּכל מּיד אתּבע ְְְִֵֶַַַָָלנפׁשתיכֹון

ּומּיד אתּבעּנּה ְְְִִֵֶַַָחיתא

ית ּדיׁשֹוד ּגבר מּיד ְְֱִֵַַָָָאנׁשא

ית אתּבע דאחֹוהי ְְֲִֶַַָָּדמא

דאנׁשא: ְֱֶַָָָנפׁשא

דאנׁשאו ּדמא ְְֱֵֶָָָּדיׁשֹוד

ּדּינּיא מימר על ְֲִֵַַַַַָָּבסהדין

ּבצלמא ארי יּתׁשד ְְְְֲִֵֵַָָּדמּה

אנׁשא: ית עבד ְֱֲַַָָָָדיי

ּוסגּוז ּפּוׁשּו ְְַואּתּון

בּה: ּוסגּו בארעא ְְְְְִִַַָאתילידּו

      
Bג)  ‰  Ó לדעת יׁש »∆∆¬∆«¿ֵַַָ

לנח. אּלא לאדם הּבׂשר הּתר לא ְֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלּמה
סּבֹות, לג' לֹו נתנּו מׁשּלֹו נח ּכי ְְְְִִִִֶֶַָֹונראה
הּמין לקּים ה' מצא ׁשּבאמצעּותֹו ְְְִֵֶֶַַָָָָהא'
אדם ּבלא הרמׂש מין מקּים היה לא ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹוזּולתֹו
ּבהם טרח ׁשהּוא ב' ּבהם. הּוא זכה ֶֶֶֶַָָָָָָּובזה
יגע יגיעֹות ּכּמה ּולמד וצא ּבּתבה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָויגע
ּכּפי יגיע קכ"ח) (ּתהּלים נאמר ועליו ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּבהם
ׁשּנתרּצה קרּבנֹו ּבאמצעּות ׁשּגרם ג' ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָוגֹו'.

לזה וגֹו' ּבׂשר ּכל יּכרת ׁשּלא ונׁשּבע ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹה'
ּדרּכֹו: מּפרי לאכל ה' לֹו ְְֱִִִִֶַֹהּתיר

ז) ׁשאמר הגם ּכן להם לֹומר הצר ¿¿ְֲֵֶֶַַַַָָֻ
וגֹו' ואׁשּת אּתה וגֹו' צא ּביציאתם ְְְְְִִִֵֶַָָָָלהם
הּמצוה ּובאה מצוה ולא רׁשּות אּלא זה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹאין
לתת וצרי ולרּבֹות. לפרֹות הּבֹורא מאת ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָּכאן
ּבסמּו ולֹומר לצּוֹות ב' ּפעם חזר לּמה ְְְֵַַַַַָָָָלב
אחת, ּבפעם הסּפיק ולא ּורבּו ּפרּו ְְְְְְִִֶַַַַַֹואּתם
ב' ּופסּוק לּמצוה ּבא אחד ּפסּוק ּכי ְְְִִִֶֶַָָָָָונראה

לֹומר ודקּדק לחֹובה. וא"וּבא ּבתֹוספת ואּתם ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכל עֹוד יּכרת ׁשּלא לכם ׁשּנׁשּבעּתי לצד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹומר
ּומעּתה ולרּבֹות. לפרֹות ּתקּבלּו אּתם ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּבׂשר
מאמרם נכֹון על ידּיק זה ּולפי הּדבר הּוא ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻּתנאי
ּומׁשּתין ּבאּמה האֹוחז ּכל ׁשאמרּו יג.) (נּדה ְְִִֵֶַַָָָָָָז"ל
ּכיון ּפרּוׁש ע"כ. לעֹולם מּבּול מביא ְִִֵֵֵַָָָּכאּלּו
ּבתנאי היתה וגֹו' יּכרת ׁשּלא ה' ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּׁשבּועת
זרעֹו הּמׁשחית זה ּכפי וכּו' לפרֹות ְְְְְְְִִִֶֶַַַַׁשּיקּבלּו
והבן: וכּו' מּבּול מביא ּוכאּלּו הּתנאי ְְְְִִִֵֵֵַַַָּבּטל
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הנני ••••ואני        ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
         ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

         ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
    .... ְְְְְִִֵֶַָָ
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א הא ••••ת   ....איי מ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
••••הה ....הא ת ••••  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

        .... ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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והקמתי••••       ְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹ

  ....ייה או ְְְֵֵֶַ

ולבנֹוהיח לנח יי ְְְְֲִִַַַָֹואמר

למימר: ְִֵֵָעּמּה

יתט מקים אנא הא ֲֲִֵַָָָָואנא

ּבניכֹון ועם עּמכֹון ְְְְִִִֵָקימי

ְֵַּבתריכֹון:

חיתאי נפׁשא ּכל ְְְִַַָָָועם

בבעירא ּבעֹופא ְְְְִִִָָּדעּמכֹון

ּדעּמכֹון ארעא חות ְְְְִֵַַָָּובכל

לכלמּכל תבֹותא נפקי ְְִֵֵַָֹֹ

ארעא: ְֵַַָחות

עּמכֹוןיא קימי ית ְְְִִֵָָָואקם

ּבׂשרא כל יׁשּתיצי ְְְִִֵֵָָָולא

יהי ולא טֹופנא מּמי ְְִֵֵָָָעֹוד

לחּבלא טֹופנא ְַָָָָעֹוד

ְַָארעא:

      

יא)      צרי «¬ƒ…ƒ¿¿…ƒ»≈»»»¿ִָ
לֹומר לכּפל הצר לּמה יּכרתלדעת ולא ְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻ

ּבׁשבּועה, הּדבר לקּים ואם וגֹו'. יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוגֹו'
הּדבר הֹוציאּו לא ז"ל רּבֹותינּו ּכי מצינּו ֲִִִֵַַָָָֹֹהלא
ׁשאמר (טו) ׁשּלאחריו ּופסּוק זה מּפסּוק ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהבאתי ּוכמֹו וגֹו' הּמים עֹוד יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹולא
הראת אסף. לא כ"א) (ח' ּבפסּוק ְְְִִֵֵֶָָָֹֹּדבריהם
האמּור יהיה ולא יּכרת ולא ּכפל ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלדעת

לגּופֹו: הצר זה ְְְֶַָֻּבפסּוק
י"א ּדף ּבסֹוטה ּדבריהם ּפי על לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִִֵֶַַַָ

רּבי אמר וגֹו' נתחּכמה הבה לׁשֹונם ְְְְְִִֶַַַָָָָָוזה
וכּו' למֹוׁשיען ונתחּכמה ּבֹואּו חנינא ּבר ְְְְְֲִִִַַָָָָָחמא
ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ׁשּכבר ּבּמים ּונדּונם ְְְִִֶַַַַָָָָּבֹואּו
(יׁשעי' ׁשּנאמר לעֹולם מּבּול מביא ׁשאינֹו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
יֹודעים אינם והן וגֹו' לי זאת נח מי ּכי ְְְִִִֵֵֵַָֹֹנד)
אּמה על אבל מביא אינֹו ּכּלֹו העֹולם ּכל ֲִֵֵֶַַָָָָָֻֻׁשעל
הן אבל מביא אינֹו הּוא נמי אי מביא. ֲִִִִֵֵֵֵַַַָאחת
ּומצרים אֹומר הּוא וכן ּבתֹוכן ונֹופלין ְְְְְִִִִֵֵַָָּבאין
ׁשעּור ראׁשֹון חּלּוק לפי הּנה עכ"ל. וגֹו' ְְִִִִִִֵָנסים
ּכל עֹוד יּכרת ולא הּדר זה על הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ה' יביא לא ּפרּוׁש הּמּבּול מימי עֹוד ִֵֵֵַַָָָֹּבׂשר
יתחּיב אם מּקצת אבל הּכל להכרית ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹמּבּול
ולא לֹומר וחזר מּבּול. רעת עליו ה' ְְִַַַַָָָָָֹיביא
אמר הּמּקצת על מּבּול יהיה ואם ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָיהיה
ׁשעׂשה ּכדר הארץ לׁשחת יהיה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
מסּפיק היה ולא הארץ. ּגּוף ׁשהׁשחית ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּמּבּול
הבטחה אּלא זה אין ּכי וגֹו' יהיה ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלֹומר
ּוכפי יּכרת. ולא אמר לזה לאדם לא ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹלארץ
א' הּׁשבּועה מהם לֹומדים ׁשאנּו לאוין ב' ְְִִֵֶֶֶַָָָזה
ׁשאחר ׁשּבפסּוק יהיה ולא והּב' יּכרת ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהיא
אחד המכּון אם הּלׁשֹון ּבׁשּנּוי קּפידא ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻזה
ּולדר הּדבר. יהיה ולא ּבּפסּוק עליו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹואמר
יביאם אֹו הּמּבּול יביא אם ּבין ׁשחּלק נמי ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאי

יׁש הּנה למצרים, עׂשה ּכאׁשר הּמים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלתֹו
מחּלּוק ּבֹו חזר לא אם הּתלמּוד ּבדעת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלהסּתּפק
לסברת ּגם זה ּוכפי למּקצת ּכל ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשחּלק
ּבל יתד ׁשּיּׁשבנּו הּכתּוב יּׁשּוב יהיה נמי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאי
מחּלּוק ּבֹו חזר ׁשהּׁש"ס אפׁשר אֹו ְִִֵֶֶַַַָָיּמֹוט.
ּבין הפרׁש ואין אחר ּבחּלּוק ּומחּלק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַראׁשֹון
הּכתּוב יתּבאר זה ּדר ּולפי למקצתֹו. ּבׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
לׁשֹונם וזה (פא.) ּבסנהדרין אֹומרם ּדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָעל
ּבכל ּתּטּמאּו אל מעּתה אּלא עקיבא רּבי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאמר
אּלא אין, ּבחדא לא ּבכּלהּו נמי הכי ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻאּלה
יתּבאר זה ּכפי ע"כ. וכּו' אּלה מּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבאחת
מּכל אחד ּפרּוׁש ּבׂשר ּכל יּכרת ולא ְְִִֵֵֶָָָָָָֹאֹומרֹו
לֹומר וגֹו' יהיה ולא ואֹומרֹו הּמּבּול. מּמי ְְְְְִִֵֶַַַָָֹּבׂשר
ׁשּלא ה' אמר חּיים ּבעלי הׁשחתת ּבלא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאפּלּו
הּמּבּול. מּמי מּמּנה חלק אפּלּו הארץ ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׁשחית
לאוין ב' ׁשני לדר ּבין ראׁשֹון לדר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָוהּנה
ב' לאו יּתּור ּכאן ואין לעצמן צריכין ְְְְִִִֵֵַָָָאּלּו
לאוין ב' להמציא רבא הצר ולזה ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻּפעמים

ּפסּוקים: ְְִִֵמּׁשני
וזה ּבהלכֹותיו ׁשּכתב ז"ל להרי"ף ¿»ƒƒְְְְִִֶֶַָָָ

זמני ּתרי לאו לאו ּדאמר והּוא ְְְְְִֵֵַָָָלׁשֹונֹו
יהיה ולא וגֹו' מּבּול עֹוד יהיה ולא ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹּדכתיב
הרי"ף ּדסֹובר מׁשמע ע"כ. למּבּול הּמים ְְְִִֵַַַַָָעֹוד
לׁשחת מּבּול עֹוד יהיה ולא ה' מאמר ְְְֲִִֵֶַַַַֹּכי
לאוין ב' מנה ּובזה ויֹוׁשביה הארץ ּכלל ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָהארץ
יהיה ולא הארץ לׁשחת וגֹו' יהיה לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהם
ענין ׁשהם ּבׂשר ּכל לׁשחת וגֹו' הּמים ְְְִִֵֵֶַַַָָָָעֹוד
ּכפל לּמה להׂשּכיל נחזר ז"ל ולדבריו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹאחד.
ּגם אחד. ּבפסּוק יהיה ולא יּכרת ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹומר
יּכרת לא הם הּלאוין ב' ּכי נאמר לא ִִִֵֵַַָָָָֹֹֹלּמה
ׁשּסֹובר לֹומר ונראה א'. ׁשּבפסּוק יהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹולא
ׁשּלא ה' ׁשּנׁשּבע הּדר זה על הּכתּוב ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּפרּוׁש
לא ּבעֹולם רעה מין ּבׁשּום ּבׂשר ּכל ְִִֵָָָָָָָָֹיּכרת

ו מּמיּבאׁש ואֹומרֹו ּבזה, ּכּיֹוצא ולא ּבּמים לא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לֹומר וחזר הּמּבּול, מי מּזמן ּפרּוׁש ְְִֵֵַַַַַַַָהּמּבּול
והל אחד ּפרט אפּלּו מּבּול עֹוד יהיה ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹולא
נׁשּבע ׁשּלא נמי אי הּתלמּוד ׁשאמר ב' ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹלדר
ּולעֹולם אליו להביאם ולא להביאֹו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹאּלא
על וקׁשה א'. לפרט אפּלּו הּוא הּמּבּול ְְְֲִִִֶַַַָָּברית
ב' זה ּבפרט ׁשהיּו מֹוכיח מּנין ּכן אם ְִִִִִֵֶֶֶַַָָזה
יהיה לא לאו ּכי הּוא כן ולא לאו ְְְִִִֵֶָָָֹֹּפעמים
ּכל לׁשחת ּבפרּוׁש אמר למּבּול הּמים ְְְִֵֵַַַַַָָעֹוד
ּדעּתֹו ה' ׁשּגּלה ׁשאחר לֹומר נּוכל ואּולי ְְִֶֶַַַַַַָָָּבׂשר.
ּכמֹו מהעֹולם לחלק אפּלּו מּבּול יביא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
נחזר יהיה, ולא וגֹו' יּכרת ולא מּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּמּובן
ּכל לׁשחת מּבּול עֹוד יהיה ולא אֹומרֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָֹלפרׁש
אּלה ּבכל ּתּטּמאּו אל אֹומרֹו ּדר על ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבׂשר
זה ׁשּדר אּלא מאּלה. ּבאחת היא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּכּונה
ּכי צר ללא הּמּבּול מּמי אֹומרֹו יּתּור ְְִִִֵֶַַַֹֹֹּדחק

אֹומר: הּוא הּמּבּול ׁשמּמי מּובן ִֵֵֶַַַָָָהּדבר
ואין לׁשֹונֹו וזה ׁשם ׁשּכתב להרא"ׁש ¿»ƒƒְְְְֵֶֶַָָָֹ

אּלא וכּו' הרי"ף ּכגרסת לא לי ְְְְִִִִֶֶַָָֹנראה
ה' וּיאמר וגֹו' לנח ה' ׁשאמר קראי ּתרי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּני
ּתדע וגֹו' אסף ולא וגֹו' אסף לא לּבֹו ְְְִִִֵֶַֹֹֹֹאל
ולא יהיה ולא יּכרת לא ּכתיבי לאוין ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹֹּדתלתא
להוי להּו מצרפּת ואי ג' לּבעי ּכן ואם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָיהיה
אל ה' וּיאמר אּלא חׁשיב ּדלא וּדאי אּלא ְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹה'
וכּו' זה אחר זה ּדאמר דהּני ודמיא וגֹו' ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֻלּבֹו
ה' ּכי מּׁשמע אצלי רחֹוקים ז"ל ּודבריו ְְְְִִִִֶַָָֹע"כ.
הּניחֹוח ריח ּבהריחֹו אז ּכביכֹול לּבֹו אל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּדּבר
לטֹובה חׁשב אׁשר את ה' ּדּבר ּכ ְְֲִֵֶֶַַַָָָואחר
לא מּפסּוק ּמֹוכיח ּומה מחׁשבּתֹו לנח ְְְְִִִַַַַַַָֹֹוהֹודיע
אחד ּבפרט הּלאוין ב' נאמרּו לא ועֹוד ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹאסף.
ג' ׁשהם ּׁשּתמּה ּומה ּבמקֹומֹו. ׁשּכתבּתי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
ב' ּכי מּכבֹודֹו מחילה ה', יהיּו ְְְְִִִִֵָּובצרּוף
ּבמקֹומֹו מׁשמעּותם ּפרׁשּתי ּכבר ְְְְִִִִֵַַָָָראׁשֹונים
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ולבנֹוהיח לנח יי ְְְְֲִִַַַָֹואמר

למימר: ְִֵֵָעּמּה

יתט מקים אנא הא ֲֲִֵַָָָָואנא

ּבניכֹון ועם עּמכֹון ְְְְִִִֵָקימי

ְֵַּבתריכֹון:

חיתאי נפׁשא ּכל ְְְִַַָָָועם

בבעירא ּבעֹופא ְְְְִִִָָּדעּמכֹון

ּדעּמכֹון ארעא חות ְְְְִֵַַָָּובכל

לכלמּכל תבֹותא נפקי ְְִֵֵַָֹֹ

ארעא: ְֵַַָחות

עּמכֹוןיא קימי ית ְְְִִֵָָָואקם

ּבׂשרא כל יׁשּתיצי ְְְִִֵֵָָָולא

יהי ולא טֹופנא מּמי ְְִֵֵָָָעֹוד

לחּבלא טֹופנא ְַָָָָעֹוד

ְַָארעא:

      

יא)      צרי «¬ƒ…ƒ¿¿…ƒ»≈»»»¿ִָ
לֹומר לכּפל הצר לּמה יּכרתלדעת ולא ְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻ

ּבׁשבּועה, הּדבר לקּים ואם וגֹו'. יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוגֹו'
הּדבר הֹוציאּו לא ז"ל רּבֹותינּו ּכי מצינּו ֲִִִֵַַָָָֹֹהלא
ׁשאמר (טו) ׁשּלאחריו ּופסּוק זה מּפסּוק ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהבאתי ּוכמֹו וגֹו' הּמים עֹוד יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹולא
הראת אסף. לא כ"א) (ח' ּבפסּוק ְְְִִֵֵֶָָָֹֹּדבריהם
האמּור יהיה ולא יּכרת ולא ּכפל ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלדעת

לגּופֹו: הצר זה ְְְֶַָֻּבפסּוק
י"א ּדף ּבסֹוטה ּדבריהם ּפי על לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִִֵֶַַַָ

רּבי אמר וגֹו' נתחּכמה הבה לׁשֹונם ְְְְְִִֶַַַָָָָָוזה
וכּו' למֹוׁשיען ונתחּכמה ּבֹואּו חנינא ּבר ְְְְְֲִִִַַָָָָָחמא
ּברּו הּקדֹוׁש נׁשּבע ׁשּכבר ּבּמים ּונדּונם ְְְִִֶַַַַָָָָּבֹואּו
(יׁשעי' ׁשּנאמר לעֹולם מּבּול מביא ׁשאינֹו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
יֹודעים אינם והן וגֹו' לי זאת נח מי ּכי ְְְִִִֵֵֵַָֹֹנד)
אּמה על אבל מביא אינֹו ּכּלֹו העֹולם ּכל ֲִֵֵֶַַָָָָָֻֻׁשעל
הן אבל מביא אינֹו הּוא נמי אי מביא. ֲִִִִֵֵֵֵַַַָאחת
ּומצרים אֹומר הּוא וכן ּבתֹוכן ונֹופלין ְְְְְִִִִֵֵַָָּבאין
ׁשעּור ראׁשֹון חּלּוק לפי הּנה עכ"ל. וגֹו' ְְִִִִִִֵָנסים
ּכל עֹוד יּכרת ולא הּדר זה על הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ה' יביא לא ּפרּוׁש הּמּבּול מימי עֹוד ִֵֵֵַַָָָֹּבׂשר
יתחּיב אם מּקצת אבל הּכל להכרית ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹמּבּול
ולא לֹומר וחזר מּבּול. רעת עליו ה' ְְִַַַַָָָָָֹיביא
אמר הּמּקצת על מּבּול יהיה ואם ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָיהיה
ׁשעׂשה ּכדר הארץ לׁשחת יהיה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
מסּפיק היה ולא הארץ. ּגּוף ׁשהׁשחית ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּמּבּול
הבטחה אּלא זה אין ּכי וגֹו' יהיה ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלֹומר
ּוכפי יּכרת. ולא אמר לזה לאדם לא ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹלארץ
א' הּׁשבּועה מהם לֹומדים ׁשאנּו לאוין ב' ְְִִֵֶֶֶַָָָזה
ׁשאחר ׁשּבפסּוק יהיה ולא והּב' יּכרת ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהיא
אחד המכּון אם הּלׁשֹון ּבׁשּנּוי קּפידא ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻזה
ּולדר הּדבר. יהיה ולא ּבּפסּוק עליו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹואמר
יביאם אֹו הּמּבּול יביא אם ּבין ׁשחּלק נמי ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאי

יׁש הּנה למצרים, עׂשה ּכאׁשר הּמים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלתֹו
מחּלּוק ּבֹו חזר לא אם הּתלמּוד ּבדעת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלהסּתּפק
לסברת ּגם זה ּוכפי למּקצת ּכל ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשחּלק
ּבל יתד ׁשּיּׁשבנּו הּכתּוב יּׁשּוב יהיה נמי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאי
מחּלּוק ּבֹו חזר ׁשהּׁש"ס אפׁשר אֹו ְִִֵֶֶַַַָָיּמֹוט.
ּבין הפרׁש ואין אחר ּבחּלּוק ּומחּלק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַראׁשֹון
הּכתּוב יתּבאר זה ּדר ּולפי למקצתֹו. ּבׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
לׁשֹונם וזה (פא.) ּבסנהדרין אֹומרם ּדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָעל
ּבכל ּתּטּמאּו אל מעּתה אּלא עקיבא רּבי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאמר
אּלא אין, ּבחדא לא ּבכּלהּו נמי הכי ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻאּלה
יתּבאר זה ּכפי ע"כ. וכּו' אּלה מּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבאחת
מּכל אחד ּפרּוׁש ּבׂשר ּכל יּכרת ולא ְְִִֵֵֶָָָָָָֹאֹומרֹו
לֹומר וגֹו' יהיה ולא ואֹומרֹו הּמּבּול. מּמי ְְְְְִִֵֶַַַָָֹּבׂשר
ׁשּלא ה' אמר חּיים ּבעלי הׁשחתת ּבלא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאפּלּו
הּמּבּול. מּמי מּמּנה חלק אפּלּו הארץ ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׁשחית
לאוין ב' ׁשני לדר ּבין ראׁשֹון לדר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָוהּנה
ב' לאו יּתּור ּכאן ואין לעצמן צריכין ְְְְִִִֵֵַָָָאּלּו
לאוין ב' להמציא רבא הצר ולזה ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻּפעמים

ּפסּוקים: ְְִִֵמּׁשני
וזה ּבהלכֹותיו ׁשּכתב ז"ל להרי"ף ¿»ƒƒְְְְִִֶֶַָָָ

זמני ּתרי לאו לאו ּדאמר והּוא ְְְְְִֵֵַָָָלׁשֹונֹו
יהיה ולא וגֹו' מּבּול עֹוד יהיה ולא ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹּדכתיב
הרי"ף ּדסֹובר מׁשמע ע"כ. למּבּול הּמים ְְְִִֵַַַַָָעֹוד
לׁשחת מּבּול עֹוד יהיה ולא ה' מאמר ְְְֲִִֵֶַַַַֹּכי
לאוין ב' מנה ּובזה ויֹוׁשביה הארץ ּכלל ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָהארץ
יהיה ולא הארץ לׁשחת וגֹו' יהיה לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהם
ענין ׁשהם ּבׂשר ּכל לׁשחת וגֹו' הּמים ְְְִִֵֵֶַַַָָָָעֹוד
ּכפל לּמה להׂשּכיל נחזר ז"ל ולדבריו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹאחד.
ּגם אחד. ּבפסּוק יהיה ולא יּכרת ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹומר
יּכרת לא הם הּלאוין ב' ּכי נאמר לא ִִִֵֵַַָָָָֹֹֹלּמה
ׁשּסֹובר לֹומר ונראה א'. ׁשּבפסּוק יהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹולא
ׁשּלא ה' ׁשּנׁשּבע הּדר זה על הּכתּוב ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּפרּוׁש
לא ּבעֹולם רעה מין ּבׁשּום ּבׂשר ּכל ְִִֵָָָָָָָָֹיּכרת

ו מּמיּבאׁש ואֹומרֹו ּבזה, ּכּיֹוצא ולא ּבּמים לא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לֹומר וחזר הּמּבּול, מי מּזמן ּפרּוׁש ְְִֵֵַַַַַַַָהּמּבּול
והל אחד ּפרט אפּלּו מּבּול עֹוד יהיה ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹולא
נׁשּבע ׁשּלא נמי אי הּתלמּוד ׁשאמר ב' ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹלדר
ּולעֹולם אליו להביאם ולא להביאֹו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹאּלא
על וקׁשה א'. לפרט אפּלּו הּוא הּמּבּול ְְְֲִִִֶַַַָָּברית
ב' זה ּבפרט ׁשהיּו מֹוכיח מּנין ּכן אם ְִִִִִֵֶֶֶַַָָזה
יהיה לא לאו ּכי הּוא כן ולא לאו ְְְִִִֵֶָָָֹֹּפעמים
ּכל לׁשחת ּבפרּוׁש אמר למּבּול הּמים ְְְִֵֵַַַַַָָעֹוד
ּדעּתֹו ה' ׁשּגּלה ׁשאחר לֹומר נּוכל ואּולי ְְִֶֶַַַַַַָָָּבׂשר.
ּכמֹו מהעֹולם לחלק אפּלּו מּבּול יביא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
נחזר יהיה, ולא וגֹו' יּכרת ולא מּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּמּובן
ּכל לׁשחת מּבּול עֹוד יהיה ולא אֹומרֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָֹלפרׁש
אּלה ּבכל ּתּטּמאּו אל אֹומרֹו ּדר על ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבׂשר
זה ׁשּדר אּלא מאּלה. ּבאחת היא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּכּונה
ּכי צר ללא הּמּבּול מּמי אֹומרֹו יּתּור ְְִִִֵֶַַַֹֹֹּדחק

אֹומר: הּוא הּמּבּול ׁשמּמי מּובן ִֵֵֶַַַָָָהּדבר
ואין לׁשֹונֹו וזה ׁשם ׁשּכתב להרא"ׁש ¿»ƒƒְְְְֵֶֶַָָָֹ

אּלא וכּו' הרי"ף ּכגרסת לא לי ְְְְִִִִֶֶַָָֹנראה
ה' וּיאמר וגֹו' לנח ה' ׁשאמר קראי ּתרי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּני
ּתדע וגֹו' אסף ולא וגֹו' אסף לא לּבֹו ְְְִִִֵֶַֹֹֹֹאל
ולא יהיה ולא יּכרת לא ּכתיבי לאוין ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹֹּדתלתא
להוי להּו מצרפּת ואי ג' לּבעי ּכן ואם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָיהיה
אל ה' וּיאמר אּלא חׁשיב ּדלא וּדאי אּלא ְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹה'
וכּו' זה אחר זה ּדאמר דהּני ודמיא וגֹו' ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֻלּבֹו
ה' ּכי מּׁשמע אצלי רחֹוקים ז"ל ּודבריו ְְְְִִִִֶַָָֹע"כ.
הּניחֹוח ריח ּבהריחֹו אז ּכביכֹול לּבֹו אל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּדּבר
לטֹובה חׁשב אׁשר את ה' ּדּבר ּכ ְְֲִֵֶֶַַַָָָואחר
לא מּפסּוק ּמֹוכיח ּומה מחׁשבּתֹו לנח ְְְְִִִַַַַַַָֹֹוהֹודיע
אחד ּבפרט הּלאוין ב' נאמרּו לא ועֹוד ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹאסף.
ג' ׁשהם ּׁשּתמּה ּומה ּבמקֹומֹו. ׁשּכתבּתי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּוכמֹו
ב' ּכי מּכבֹודֹו מחילה ה', יהיּו ְְְְִִִִֵָּובצרּוף
ּבמקֹומֹו מׁשמעּותם ּפרׁשּתי ּכבר ְְְְִִִִֵַַָָָראׁשֹונים
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הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיׁש

וׁשלֹום? חס למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא ְְְֶֶַַַָָָָָָָהעֹולם

ׁשל ּבּטּוי אּלא ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול ּדהּנה לֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹויׁש

- "וּימח" ּבֹו ּוכדכתיב האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָחרטה,

ËÏÁÓ „ea‡להׁשחתת רׁש"י ּכּונת ׁשאין לֹומר, יׁש זה לפי . ƒÀ¿»ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מתנהגים (ׁשּבֹו ּבעֹולם אחד מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהעֹולם

ּבתֹור הּמּבּול) ּכדֹור אדם ÔB‡Âּבני Áולא מחלט), (אּבּוד ְְְֵַַָָ…∆«¬«ְְִָֹֻ
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     ••••ה  יה ת י ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ר ה אא ה  בי יי ב  היה יביְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

י ר יה ת את)בא את)יב ראה אי  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ר ....האת ְְִָָ
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  ••••תהא הרי  אר הת הראה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

....ארי ְִֶַָ

ּדייב קים את ּדא יי ְְֲִַַָָָָואמר

מימרי ּבין יהב ְֲִֵֵֵָָאנא

נפׁשא ּכל ּובין ְֵֵֵַָָּוביניכֹון

לדרי עּמכֹון ּדי ְְְִִֵַָָחיתא

ְַָעלמא:

ּבעננאיג יהבית קׁשּתי ְְֲִִַַָָָָית

מימרי ּבין קים לאת ְְְְִִֵֵָָּותהי

ארעא: ְֵַָּובין

עליד עננא ּבעננּותי ֲֲִִִַַָָָויהי

קׁשּתא ותתחזי ְְְְֲִֵַַָָארעא

ֲַָָּבעננא:

ביןטו ּדי קימי ית ְְְִִִֵָָָּודכירנא

ּכל ּובין ּוביניכֹון ְִֵֵֵֵָמימרי

ּבׂשרא ּבכל חיתא ְְְְִַַָָָָנפׁשא

לטֹופנא מּיא עֹוד יהי ְְְֵַָָָָולא

ּבׂשרא: כל ְְִַָָָָלחּבלא

ּבעננאטז קׁשּתא ְְֲֵַַָָָּותהי

עלם קים למדּכר ְְְְֲִִֵַַַָָואחזּנּה

ּכל ּובין דיי מימרא ְְֵֵֵַָָָּבין

ּבׂשרא ּבכל חיתא ְְְְִַַָָָָנפׁשא

ארעא: על ְִַַָּדי

קיםיז את ּדא לנח יי ְְְֲַַַָָָָֹואמר

ּובין מימרי ּבין אקמית ְֲִִִֵֵֵֵּדי

ארעא: על ּדי ּבׂשרא ְְִִַַָָָּכל

      

ואֹות הּדברים ה' ׁשּכפל למדינןטעם לא ם ְְְִִֶַַַַַָָָָֹ
ׁשאמר ּדברים ׁשהם מּפני אחד לאו אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמהם
ּביסֹודי נׁשּגיח ואם ּכביכֹול. לּבֹו אל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָּבדעּתֹו
למדין אין א' ּבפרט לאוין ב' ׁשהיּו הגם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהּדין
נדר אין ּכי אמירה אינּה ּבּלב אמירה ּכי ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמהם
להֹוכיח ואין ׂשפתים ּבבּטּוי אּלא ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוׁשבּועה
ּפסּוק ׁשהּוא לנח אמר אׁשר ה' מּמאמר ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
אּלא הּׁש"ס הֹוכיח לא ולזה וגֹו' יּכרת ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹולא
הּלאוין את מצרפינן וכי ה'. ׁשאמר ְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּפסּוק
למעלה ׁשּיּׁשבנּו ּכמֹו ב' אּלא אינם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנאמרים
ּפעמים ב' הֹוכחת אין יּכרת לא מּפסּוק ְִִִִֵֵַָָָָֹּכי
ּכגרסתנּו אֹו עּקר הרי"ף ּדברי ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַָָָָלאו.

למעלה: ׁשּפרׁשנּוה ְְְְֵֶַַָָּוכמֹו
‰p‰Âּכי ּדעּתֹו הּתלמּוד ּגּלה סֹוטה מּסגית ¿ƒ≈ְְְִִִַַַַָָֻ

עליהם ה' ּכרת אם מּבּול ּבמי ְְֲִֵֵֶַַָָֻמסּפק
והחליט מהּנבראים חלק על יבא לבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּברית
מהבאתֹו אּלא נחלט לא ׁשהּמּבּול ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּתלמּוד
אּלא חּיים ּבעלי הבאת לא אבל הּברּואים ְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹעל

ּבּים: וגֹו' סּוס בא ְִַָָּכי
‡Âהּברית אם הּדבר ּברּור הֹוכחת על לעמד ¿ƒ¿»ְֲִִֵַַַַַָָָֹ

יבֹואּו ׁשּלא ּפרענּיֹות ׁשאר על ּגם ְְֶַַָָָֹֻֻהּוא
הּוא הּמּבּול ּבמי ּדוקא אֹו ּבׂשר ּכל ְְְְִֵַַַַָָָָלהכרית

ְִֶַׁשּנׁשּבע:

„eחלילה לׁשֹונם וזה אמרּו (פמ"ט) רּבֹות «ƒ¿»ְְְִֶַָָָָ
אּתה ׁשאין ואמרּת נׁשּבעּת וגֹו' ְְְְְְִֵֶַַַָָָָל
על מערים אּתה מה לעֹולם מּבּול ֲִִֵַַַַָָָָמביא
מביא אּתה אין מים] [ׁשל מּבּול ְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשבּועה
ידי יצאת לא ּכן אם מביא אּתה אׁש ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוׁשל
עֹולם אם וגֹו' יעׂשה לא וגֹו' הׁשֹופט ְְְֲֲִֵֶַַָָֹהּׁשבּועה
עֹולם אין כו' ּדין ואם ּדין אין מבּקׁש ְְִִִֵֵֵַַָָאּתה
וגֹומר צדק אהבּת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְֵֶֶַַַָָָָָואמר
ּפרענּיֹות ּכל ׁשעל מּוכח זה מּמאמר ְֲִֶֶַַָָָָֻֻע"כ.
וכן אׁש. ׁשל על ּבין מים ׁשל על ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַנׁשּבע
ׁשּלא ּבלעם להם ׁשאמר (קטז.) מּזבחים ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹמּוכח
וצרי אׁש. ׁשל ולא מים ׁשל לא ה' ְְִִִֵֶֶַָָֹֹיביא
ּכן אם ּבּטענה אברהם ׁשל ּכחֹו מה ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹלדעת
נׁשּבע לא ה' אם הּׁשבּועה חֹובת ידי יצאת ְְְִִֵַַַָָָָֹֹלא
ׁשל ּכׁשּיביא האׁש על ולא הּמים על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

קּימת:א ׁשבּועתֹו ׁש ְֵֶֶַָ
ÔÎ‡לּמה ׁשעׂשה ׁשבּועה ּכלּום היא הּכּונה »≈ְְִֶַַָָָָָָָ

הּנבראים ּגם ּבטּוח העֹולם ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכדי
ילדּו זה וזּולת לריק יגעּו לא ּכי וירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָֹיפרּו
לעֹולם נעׂשה רּוח ּנחת מה ְֲֶַַַַַַָָָָָלּבהלה.ועֹוד
אחר. ּבדבר הּכּליֹון יהיה אם מּבּול ְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבׁשבּועת
ׁשהצריכֹו ּדבר ּפרּוׁש הּׁשבּועה חֹובת ּכן ְְְִִִֵֵֶַַָָָואם
אברהם והֹוכיח ה'. קּימֹו לא ּבׁשבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָֹלּׁשבע

ּבין ׁשּיׁשנּה הּברית אֹודֹות על אבימל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָאת
מי אּלא הזּכיר ׁשּלא הגם וכּו' ּבין ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹלּמּבּול
מּפסּוק אברהם הֹוכיח ׁשּלא וטעם ְְִִֶַַַַַַָָָֹהּמּבּול.
ּוכמֹו ׁשבּועה נאמרה לא ׁשם ּכי וגֹו' אסף ְְְְִִֶֶָָָֹֹֹלא
וגם הרא"ׁש. ּדברי הפ ּבפרּוׁשנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשהֹוכחנּו
נאמר ׁשם ּגם ּכי טעם לתת יׁש הרא"ׁש ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלדברי
הּמים: עם הּדּמּוי ּבכ"ף ונכנס עׂשיתי ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָּכאׁשר

‡l‡היתה הּׁשבּועה הלא אברהם ּבדברי קׁשה ∆»ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹ
ואפּלּו מהעֹולם. חלק על ולא הּכל ְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹעל
הּׁשבּועה היתה חלק על ׁשּגם ּׁשּפרׁשנּו ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָלמה
ּפרענּיֹות ּבׁשאר אבל הּמּבּול ּבמי ּדוקא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻֻזה
טעם ּׁשּפרׁשנּו מה ּולפי לּה. רמז מצינּו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלא
אינֹו לאׁש מים ּבין מחּלק ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָאברהם
יׁש אחד ּבפרט אבל הּכל ּבכליֹון אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹצֹודק

ּבארץ: ׁשֹופטים ְֱִִֶָָֹאלהים
„BÚלטענת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹודה ּכי ְֲִִַַַַָָָרֹואני

אׁש המטיר ׁשהרי ּבּה עמד ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאברהם,
ּגם נתקּימה הּׁשבּועה ואם וגֹו' ה' וּיהפ ְְְְְְֲִִַַַַַָָֹוגֹו'
ּבסדֹום ה' עׂשה לּמה ּבאׁש ואפּלּו הּמקצת ְְֲִִִֵַַַָָָָָָעל

ּׁשעׂשה: ֶַָָמה
ÔÎ‡זה על הּוא ז"ל רּבֹותנּו ּדברי אמּתּות »≈ְֲִִֵֵֶַַ

והיא חכמה טענת טען אברהם ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָהּדר
לעֹולם מּבּול מהביא ה' נׁשּבע ּטעם מה ְִִִֵַַַַַָָָּכי
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 אבי הא ה••••ורה לי א למר רה למה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֻ

תקל י ול ח  לקל ח, ל תכר באה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹסקה
,יכל   י ולא ח לת תב לא יו ,ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

"כ אבי הא וח" א למר רה.... ְְְֲִַַַָָָֻ
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לרבה)••••ו חהה(בראשית לסק ל היה ,יח מ ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
אחרת האה....טיה אי••••מ האמה, א)אי "אי(רות  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

....מי" ת••••ורזמ  הכיס לבה ויחריכס ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יא(רבה ....(בראשית ְִֵ
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לל••••ויתו רת••••אהלה....לל רמז תיב, אהלה ְְְְְֲֳֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ל ל אהלה, קראת ,מר  ל קרא בטיְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה

אמר ,יה ו)סקי יי"(עמוס מזרקי תיה" .... ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
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 אבי  רבה)••••וא (בראשית מריא תימר י ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָ

ותקל הבר ל הזר לכ לאביו, יוה ו....ראה א וא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
סרס••••אביו מריא ע)י ריהס)רבע מריא רבה)וי ....(בראשית ְְְְְִִִֵֵֵָָ
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וי  ח"••••וו" אא קחו תיב ע)אי ריהס), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לטית יו זכ לכ מת, יתר וה תא  ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָל
לקברה זכה וית יית, אמרל לט)לביו, ל(יחזקאל א"  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

זרע אמר אביו את ה וח קבר", כ)מק "(ישעיה  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
יזק רי , ואתלת רימ בי את מלאר הְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָי

"ו ת וחי ויח ר....יא יה•••• אמר לה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
כה ,תלכ מ לה רכוה לא רב מל הְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

אחרית יה.... ְֲִֵֶַ
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ה ••••,יזוה מט)מהסל תי(ירמיה קט "הה  ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
זי י".... ִַָ
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 אחר••••א רביי  ליא א לי רמ אה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הלילי, א ל זר את מ להית רביי  ארר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אמר רס ח ראה מה המ בתי טרח ליה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהל
ביל זה את זה והר ,ל הי י י הרא א לאחיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלה

ירבי  מב וע י  ל י ואבי ,להע ....ירת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

   ©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥
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מןיח נפקּו ּדי נח בני ְְֲִִֵַַָֹוהוֹו

ויפת וחם ׁשם ְֵֵֶָָָָּתבֹותא

דכנען: אבּוהי הּוא ְְֲִִַָָוחם

נחיט ּבני אּלין ְְִֵֵַָָֹּתלתא

ּכל אתּבּדרּו ְִִֵֵַָָּומאּלין

ְַָארעא:

ּפלחכ ּגבר נח ְְֵַַַָָֹוׁשרי

ּכרמא: ּונציב ְְְְִַַָָּבארעא

ּורויכא חמרא מן ְְְִִִַָּוׁשתי

מׁשּכנּה: ּבגֹו ְְְְְְִִֵַואתּגלי

דכנעןכב אבּוהי חם ְֲֲִִַַַָָוחזא

וחּוי דאבּוהי עריתא ְְְֲִִֶַַָָית

ּבׁשּוקא: אחֹוהי ְְֲִִֵָלתרין

יתכג ויפת ׁשם ְֵֵֶֶָָּונסיב

ּכתף על וׁשּויּו ְְְִַַַָּכסּותא

מחּזרין ואזלּו ְְְֲִֵַַַָּתרויהֹון

עריתא ית ְְֲִֶַָָוחפיאּו

מחּזרין ואּפיהֹון ְְְֲִֵַַַדאבּוהֹון

חזֹו: לא דאבּוהֹון ְְְֲֲֶַָָועריתא

וידעכד מחמרּה נח ְְְִִֵֵַַַַֹואּתער

ּברּה לּה עבד ּדי ְֲִֵֵַָית

ְֵָזעירא:

עבדכה ּכנען ליט ְֲִֶֶַַַָואמר

לאחֹוהי: יהי עבדין ְְֲִִֵַַַָּפלח

אלהּהכו יי ּברי ְְֱֲִֵַַָָואמר

עבדא כנען ויהי ְְְִֵֵַַַָּדׁשם

ְלהֹון:

      

ּפׁשיטא חּיבים אינם הּנבראים אם נפׁש ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָמּמה
ׁשּיתחּיבּו ׁשהגם אּלא מׁשּפט, האל יעּול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּנתח ּכמֹו עללכּלֹותם אף הּמּבּול ּדֹור ּיבּו ְְְְִֶַַַַַַָ
מׁשּפט יעׂשה ולא הּדין את ה' יכּבׁש כן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹּפי
ׁשּכּונת למדּת הא הּׁשבּועה ּכּונת היא זֹו ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָמות
ּגם ּכן ואם ּתּלֹו על הּמׁשּפט ּתעמיד ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹׁשּלא
ּכפי הּמׁשּפט ה' יעמיד לא ׁשּלפנינּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
ואם ׁשּבּקׁש. ּכמֹו רחמים, ואבּקׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַהמחּיב
ׁשל זה ּבפרט ּדוקא הּמּבּול ּבׁשבּועת ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּכּונת
הּדין קו והעמדת וכּו' אׁש ׁשל אבל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָמים
ּתעמיד ּכן ּגם ּכאן ּכן ואם מגרעת ּבלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיׁשנּה

וגֹו' ל חלילה לתפּלתי, מקֹום ואין ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהּמׁשּפט
ּכי למעלה ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו וכּו' ְְְְְְֲִִֵֶַַַָלהערים
ׁשּלא היא סברתם הּׁשבּועה ׁשּׁשמעּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹהּנבראים
חס ערמה וזה סֹוף עד הּדין מׁשּפטי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּתעמיד
ּברּיֹותיו על להערים לֹו הּוא וחּלין ְְְְֲִִִַַָָֻוׁשלֹום
ותמצא אחר. ּבאפן יכּון והּוא ּדבר יבינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהם
אם לׁשֹונם וזה אברהם ּבדברי הּמאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּסּים
אין וכּו' ּדין ואם ּדין אין מבּקׁש אּתה ְְְִִִֵֵֵַַָָעֹולם
עלמא לית צבחר ּתוּתר לא אּת אי וכּו' ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹעֹולם
היא אברהם ׁשּכּונת הרי ע"כ קּים ְֲִִֵֶַַַַָָָָָיכיל
הּמׁשּפט ׁשּיעׂשה הכרח אין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהֹוכיח

על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו והֹודה ְְִֵַַָָָּבׁשלמּות.
למען ׁשּיעׂשה ּובּקׁש אברהם ונכנס ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּדבר
וזה ׁשעּמהם הרׁשעים יאּבד ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּצּדיקים
הּדבר על ה' ונתרּצה מהּדין צבחר ְְְִִִֵַַַַָָָָהּוא
עליהם נחּתם מׁשּפט להּטֹות צד מצא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּוכׁשּלא
ה' ּבׁשבּועת נכלל זה ּפרט ואין ְְְְְְִִֵֶַַַָָלאּבדם.
ראּו זה ואת וגפרית. אׁש רׁשעים על ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָוהמטיר
סו) (יׁשעיה וגֹו' ה' ּבאׁש ּכי וחׁשבּו ְְְְְְִִִֵַַָָָהּמצרים
להיֹותם האׁש ּבמׁשּפט יבֹואּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהתחּכם

ּבעֹולם: ְָָָּפרט



ני               
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 אבי הא ה••••ורה לי א למר רה למה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֻ

תקל י ול ח  לקל ח, ל תכר באה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹסקה
,יכל   י ולא ח לת תב לא יו ,ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

"כ אבי הא וח" א למר רה.... ְְְֲִַַַָָָֻ

   §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
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לרבה)••••ו חהה(בראשית לסק ל היה ,יח מ ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
אחרת האה....טיה אי••••מ האמה, א)אי "אי(רות  ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

....מי" ת••••ורזמ  הכיס לבה ויחריכס ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יא(רבה ....(בראשית ְִֵ
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לל••••ויתו רת••••אהלה....לל רמז תיב, אהלה ְְְְְֲֳֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ל ל אהלה, קראת ,מר  ל קרא בטיְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה

אמר ,יה ו)סקי יי"(עמוס מזרקי תיה" .... ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
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 אבי  רבה)••••וא (בראשית מריא תימר י ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָ

ותקל הבר ל הזר לכ לאביו, יוה ו....ראה א וא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
סרס••••אביו מריא ע)י ריהס)רבע מריא רבה)וי ....(בראשית ְְְְְִִִֵֵֵָָ
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̈«
וי  ח"••••וו" אא קחו תיב ע)אי ריהס), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לטית יו זכ לכ מת, יתר וה תא  ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָל
לקברה זכה וית יית, אמרל לט)לביו, ל(יחזקאל א"  ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

זרע אמר אביו את ה וח קבר", כ)מק "(ישעיה  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
יזק רי , ואתלת רימ בי את מלאר הְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָי

"ו ת וחי ויח ר....יא יה•••• אמר לה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
כה ,תלכ מ לה רכוה לא רב מל הְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

אחרית יה.... ְֲִֵֶַ
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ה ••••,יזוה מט)מהסל תי(ירמיה קט "הה  ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
זי י".... ִַָ
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 אחר••••א רביי  ליא א לי רמ אה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הלילי, א ל זר את מ להית רביי  ארר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אמר רס ח ראה מה המ בתי טרח ליה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהל
ביל זה את זה והר ,ל הי י י הרא א לאחיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלה

ירבי  מב וע י  ל י ואבי ,להע ....ירת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
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מןיח נפקּו ּדי נח בני ְְֲִִֵַַָֹוהוֹו

ויפת וחם ׁשם ְֵֵֶָָָָּתבֹותא

דכנען: אבּוהי הּוא ְְֲִִַָָוחם

נחיט ּבני אּלין ְְִֵֵַָָֹּתלתא

ּכל אתּבּדרּו ְִִֵֵַָָּומאּלין

ְַָארעא:

ּפלחכ ּגבר נח ְְֵַַַָָֹוׁשרי

ּכרמא: ּונציב ְְְְִַַָָּבארעא

ּורויכא חמרא מן ְְְִִִַָּוׁשתי

מׁשּכנּה: ּבגֹו ְְְְְְִִֵַואתּגלי

דכנעןכב אבּוהי חם ְֲֲִִַַַָָוחזא

וחּוי דאבּוהי עריתא ְְְֲִִֶַַָָית

ּבׁשּוקא: אחֹוהי ְְֲִִֵָלתרין

יתכג ויפת ׁשם ְֵֵֶֶָָּונסיב

ּכתף על וׁשּויּו ְְְִַַַָּכסּותא

מחּזרין ואזלּו ְְְֲִֵַַַָּתרויהֹון

עריתא ית ְְֲִֶַָָוחפיאּו

מחּזרין ואּפיהֹון ְְְֲִֵַַַדאבּוהֹון

חזֹו: לא דאבּוהֹון ְְְֲֲֶַָָועריתא

וידעכד מחמרּה נח ְְְִִֵֵַַַַֹואּתער

ּברּה לּה עבד ּדי ְֲִֵֵַָית

ְֵָזעירא:

עבדכה ּכנען ליט ְֲִֶֶַַַָואמר

לאחֹוהי: יהי עבדין ְְֲִִֵַַַָּפלח

אלהּהכו יי ּברי ְְֱֲִֵַַָָואמר

עבדא כנען ויהי ְְְִֵֵַַַָּדׁשם

ְלהֹון:

      

ּפׁשיטא חּיבים אינם הּנבראים אם נפׁש ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָמּמה
ׁשּיתחּיבּו ׁשהגם אּלא מׁשּפט, האל יעּול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּנתח ּכמֹו עללכּלֹותם אף הּמּבּול ּדֹור ּיבּו ְְְְִֶַַַַַַָ
מׁשּפט יעׂשה ולא הּדין את ה' יכּבׁש כן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹּפי
ׁשּכּונת למדּת הא הּׁשבּועה ּכּונת היא זֹו ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָמות
ּגם ּכן ואם ּתּלֹו על הּמׁשּפט ּתעמיד ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹׁשּלא
ּכפי הּמׁשּפט ה' יעמיד לא ׁשּלפנינּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
ואם ׁשּבּקׁש. ּכמֹו רחמים, ואבּקׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַהמחּיב
ׁשל זה ּבפרט ּדוקא הּמּבּול ּבׁשבּועת ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּכּונת
הּדין קו והעמדת וכּו' אׁש ׁשל אבל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָמים
ּתעמיד ּכן ּגם ּכאן ּכן ואם מגרעת ּבלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיׁשנּה

וגֹו' ל חלילה לתפּלתי, מקֹום ואין ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהּמׁשּפט
ּכי למעלה ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו וכּו' ְְְְְְֲִִֵֶַַַָלהערים
ׁשּלא היא סברתם הּׁשבּועה ׁשּׁשמעּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹהּנבראים
חס ערמה וזה סֹוף עד הּדין מׁשּפטי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּתעמיד
ּברּיֹותיו על להערים לֹו הּוא וחּלין ְְְְֲִִִַַָָֻוׁשלֹום
ותמצא אחר. ּבאפן יכּון והּוא ּדבר יבינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהם
אם לׁשֹונם וזה אברהם ּבדברי הּמאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּסּים
אין וכּו' ּדין ואם ּדין אין מבּקׁש אּתה ְְְִִִֵֵֵַַָָעֹולם
עלמא לית צבחר ּתוּתר לא אּת אי וכּו' ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹעֹולם
היא אברהם ׁשּכּונת הרי ע"כ קּים ְֲִִֵֶַַַַָָָָָיכיל
הּמׁשּפט ׁשּיעׂשה הכרח אין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהֹוכיח

על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו והֹודה ְְִֵַַָָָּבׁשלמּות.
למען ׁשּיעׂשה ּובּקׁש אברהם ונכנס ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּדבר
וזה ׁשעּמהם הרׁשעים יאּבד ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּצּדיקים
הּדבר על ה' ונתרּצה מהּדין צבחר ְְְִִִֵַַַַָָָָהּוא
עליהם נחּתם מׁשּפט להּטֹות צד מצא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּוכׁשּלא
ה' ּבׁשבּועת נכלל זה ּפרט ואין ְְְְְְִִֵֶַַַָָלאּבדם.
ראּו זה ואת וגפרית. אׁש רׁשעים על ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָוהמטיר
סו) (יׁשעיה וגֹו' ה' ּבאׁש ּכי וחׁשבּו ְְְְְְִִִֵַַָָָהּמצרים
להיֹותם האׁש ּבמׁשּפט יבֹואּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהתחּכם

ּבעֹולם: ְָָָּפרט
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 להי ה' ר••••,רל תהב לר תילתת ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
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•••• י ל א י ר יראל, ינת ירה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

רתה לא ני, ית ית, ני היה ,ר נה לית, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹאלהי
נה רא  רתה והי ינה, ני היה לה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹֹ
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רנ ה ריא , רל ת נר י ,ני ת ירְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

י רבה)ר ....(בראשית ִִַ
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 יא הגל, לבנת (רבה ....(בראשית ְְִִִַַָָָָָ
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יל  י ר יסל ות תרסי••••ניה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

,לא א תיהנ ב ילי ילו יתר הי ,אְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻי
יל ה אוי.... ְְְְִִֵֶָ
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ויׁשריכז ליפת יי ְְְְְֵֵֶֶַַָיפּתי

ּדׁשם ּבמׁשּכנּה ְְְְְְִֵֵֵַׁשכינּתּה

להֹון: עבדא כנען ְְְִֵַַַָויהי

טֹופנאכח ּבתר נח ֲַַַָָָָֹוחיא

ׁשנין: וחמׁשין מאה ְְְְְִִַַָּתלת

ּתׁשעכט נח יֹומי כל ְֲֵַַַָֹוהוֹו

ּומית: ׁשנין וחמׁשין ְְְְִִִַָמאה

ׁשםא נח ּבני ּתּולדת ְְְִֵֵֵַַֹואּלין

להֹון ואתילידּו ויפת ְְְְִִֶָָָחם

טֹופנא: ּבתר ְִַָָָּבנין

ּומגֹוגב ּגֹומר יפת ְֵֶֶֶָּבני

ּומׁש ותּובל ויון ְְֶֶַָָָָּומדי

ְִָותירס:

וריפתג אׁשּכנז ּגֹומר ְְְְִֵֶַַַּובני

ְְַָותֹוגרמה:

ותרׁשיׁשד אליׁשה יון ְְְֱִִֵַָָָּובני

ודדנים: ְִִִָֹּכּתים

נגותה אּתפרׁשּו ְְִִֵֵַַַָמאּלין

ּגבר ּבארעהֹון ְְְְֲַַַַָעממּיא

לזרעיתהֹון ְְְְֲִֵַָָלליׁשנּה

ְְֵַּבעממיהֹון:

ּומצריםו ּכּוׁש חם ְְִִֵַָּובני

ּוכנען: ְַָּופּוט

וחוילהז סבא כּוׁש ְְֲִֵַָָּובני

וסבּתכא ורעמה ְְְְְְְַַַָָָוסבּתה

ּודדן: ׁשבא רעמה ְְְְֵַָָָּובני

נמרדח ית אֹוליד ְְִִָֹוכּוׁש

גּבר למהוי ׁשרי ְֲִֵֵֵַָהּוא

ּבארעא: ְְִַַָּתּקיף

קדםט ּתּקיף גּבר הוה ֲֳִִַַָָהּוא

ּכנמרד יתאמר ּכן על ְְְְִִֵַַַָֹיי

יי: קדם תּקיף ְֳִִַַָָּגּבר

ּבבלי מלכּותּה ריׁש ְֲֵֵֶַַָָוהוה

ּבארעא וכלנה ואּכד ְְְְְְֵֶֶַַַַָואר

ְֶָדבבל:

(יא ארעא עיצה)נ"אמן ְִֵַָָ

ּובנא אתּוראה נפק ְְֲִַַָָָההיא

) רחבת וית נינוה נ"אית ְְְִֵָָֹֹ

ּכלח: וית קרּתא ְְְֵַַָָָרחֹובי)

ּוביןיב נינוה ּבין רסן ְְִֵֵֵֶֶָוית

רּבתא: קרּתא היא ְְִַַַָָָּכלח

(יג הס'ּומצראי בכל ְִֵָ

לּודאי ית אֹוליד ְִִִֵַָָּומצרים)

וית להבאי וית ענמאי ְְְְֵֵַָָָָָָָוית

ְֵַָנפּתּוחאי:

ויתיד ּפתרּוסאי ְְְֵַָָָוית

מּתּמן נפקּו ּדי ְְִִֵַַָָָּכסלּוחאי

קּפּוטקאי: וית ְְְְִֵֵַָָָּפלׁשּתאי

צידֹוןטו ית אֹוליד ְִִַַָּוכנען

חת: וית ְְֵֵָָּבכרּה
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 ת היה והל לילה התחיל ח היה ה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹת
ו ה אה  היה ביו הל א חל ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאת

לאה יה הללא אחר תי ....יפת אחי••••אחי ולא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
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עממּיא אּתפרׁשּו ְְִִֵֵַַַָָּומאּלין

טֹופנא: ּבתר ְְַַָָָָּבארעא
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ח ח....הדל••••ה בר••••צה א ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
ילר נלה ניליה את ל בר הי ל לא רא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת
רא בר לע ל ידי ל רא בר הל  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנה

דיא דברי)י ברי ריא רי(לאל את רא  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
א לה יי ה  טטת יהר ני תרנְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

כת ל רבה)נה הח....(בראשית ר ְֲֶַָ

   ©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬
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מ ••••להל דכתיב  ביי הילעיל) ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

י) לה לתר  ענ דה הר ג ב ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָיהי
נר אא צא לא  את ילה.... ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֻ
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הרל ••••הלא טאה לט כ לכ צרי ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻֻ

הבה....לכנ••••כיני אה הנה ל הבה ל כצ ינה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
לא א צהל א לאכהל רית צ....הבה••••ינה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ל ה••••לב....ארלייר היא בבל אבני אי.... ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
לרה בלע••••רה לט רי בניה יע ציגעל) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

כבדאכשטיינע) תא יר ....יר••••לחמרה לט.... ְְְִִִֶַַַָָָֹ
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••••א יצנלה ה  לינ יביא ....א ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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לר ה ר••••א ניל ללד א אא לכ הצר לא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

נא רי דר יבינ רא ד ה יעיר....ה •••• ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הרא אד ני אא יג רי ני א י ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאא

רא הבה את ג)ה א(לעיל די נתה אר האה ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
הל  ט טבה יה י לרד בה  א.... ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
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ח  ה••••ה ה אד  ה י  טבה ל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לת ה ה דבר לכ ת••••הח....את רא  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
לת ה ל....להתיל  מה יצר••••לר יההת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

נגידי ר יבצר ל דה תר הני ל(ע תהלי).... ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
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חדא ליׁשן ארעא כל ְֲִַַָָָָָוהוה

חד: ְַַָּוממלל

ּבמּטלהֹוןב ְְֲִַַָוהוה

ואׁשּכחּו ְְְְֵַַָָּבקדמיתא

דבבל ּבארעא ְְְְֲִֶַָָָּבקעתא

תּמן: ִִַָויתיבּו

הבּוג לחברּה ּגבר ְְְֲֵַַַָָואמרּו

ונׂשרפּנּון לבנין ְְְְְִִִִִֵנרמי

) יֹוקדּתא ּבנּורא)נ"יּבנּורא ְְְַָָָ

לאבנא לבנּתא להֹון ְְְְְֲִַַַָָוהות

לׁשיע: להֹון הוה ְְְֲִֵַָָָוחימרא

לנאד נבני הבּו ְֲִֵַָָָָואמרּו

וריׁשּה ּומגּדלא ְְְְֵֵַַָָקרּתא

ׁשמּיא צית עד ְֵֵַַָָמטי

ּדילמא ׁשּום לנא ְְְִֵַָָָונעּביד

ארעא: כל אּפי על ְְִֵַַַַַָָנתּבּדר

עלה לאתּפרעא יי ְְְְְְְִִִַָָָואתּגלי

ּדי ּומגּדלא קרּתא ְְְִֵַַָָָעֹובדי

אנׁשא: ּבני ְְֲֵָָבנֹו

חדו עּמא הא יי ְֲַַַַָָָואמר

ודין לכּלהֹון חד ְְְְִֵַָָוליׁשן

לא ּוכען למעּבד ְְְְִֶַָָָּדׁשריּו

ּדחּׁשיבּו ּכל מּנהֹון ְְִִִִִַַֹיּתמנע

ְְֶָלמעּבד:

ּתּמןז ּונבלּבל נתּגלי ְְְְִִֵַַָָהבּו

יׁשמעּון ּדלא ְְְִִִָָליׁשנהֹון

חברּה: ליׁשן אנׁש ְְֱִֵַַַַ(ּגבר)

      

א)     לב לתת יׁש «¿ƒ»»»∆»»∆»¿ֵֵֵָ
ּדעּתם היא מה הּפּלגה ּדֹור ּבענין ְְְִִַַַַַָָָָלתּור
ּבפרט הּוא טעמם ׁשאם והּמגּדל העיר ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבבנֹות
ּגם הּכפירה אפן נֹודע לא הּכפירה ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּפרטי
לבד, אֹותם ּבהפיץ להעניׁשם מסּפיק היה ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלא

אֹומרם לדעת צרי ּכיועֹוד מהם יּבצר לא ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבּה, לטעֹות הּטֹועה יבא ּכמעט וׁשלֹום ְְְִִֶַַַָָָֹחס

הּכת ּכּונת הּוא מה עניןועֹוד לנּו ׁשּכתב ּוב ְְִֶַַַַַַָָָָ
אמרּו והלא המגּנים ּבּפרטים העיר ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻּבנין
ׁשּיתעּסקּו היה ה' מרצֹון ּכי ז"ל ְְְִִִֵֶַַָָרּבֹותינּו
ּברא ׁשּכאׁשר להיֹות ּכי ואפׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבבנין
ׁשליׁש ׁשּיהיה ּבראֹו עֹולמֹו הּוא ּברּו ְְְִִֶֶַָָָָהּקדֹוׁש
ּכּמה הּיֹום הן ותמצא מדּבר ּוׁשליׁש ְְְְִִִִֵַַָָָיּׁשּוב
אחת אֹותם ּתסמ ׁשאם יּׁשּוב ׁשל ְְִִִֶֶַַָֹמקֹומֹות
ּבׁשליׁש מּמאה חלק אפּלּו יהיה לא אחת ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹאל

להיֹות אּלא מדּבר הּכל ויהיה הּנזּכר ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹיּׁשּוב
קרֹוב חלק לעיר עיר ּבין והּכרּכים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהעירֹות
ּבזה לזֹו מּזֹו וׁשבים עֹוברים העֹולם ְְְְִִִֵֶָָָָּובני
ּׁשּביניהם מה ּבין העירֹות ּבין הּכל ֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיחׁשב
ולזה יּׁשּוב ׁשליׁש ּתמצא הּכל ּובצרּוף ְְְְִִִִֵֶַָָֹיּׁשּוב
ּודברים אחת ׂשפה הארץ כל היתה ְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָָנאמר
אחד ּבמקֹום מקּבצים ּכּלם ׁשּיהיּו רצּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָֻֻאחדים
אחד מקֹום וׁשּיהיה ואּנה אּנה יתּפּזרּו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹולא
עיר ּפרּוׁש להם העיר ּבנּו ולזה ּדוקא ְְִִִֵֶֶַָָָָָיּׁשּוב
ּבאר יתּפּזרּו ׁשּמא ולחׁשׁשת לכּלם ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֻאחת
הּמגּדל עׂשּו ואּנה אּנה מהם אחד ויל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהעֹולם
נקרא אׁשר מקֹומם ׁשּזהּו לסימן להם ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָלהיֹות
אׁשר מרחֹוק הּמקֹום להּכיר וגם עליו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשמם
אֹומרֹו וזהּו הּמגּדל, לאֹות יבא ּובא ׁשם ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹיהיה
להיֹותם רצּו ׁשּלא הארץ ּכל ּפני על נפֹוץ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹּפן

אמר ולזה ׁשם זעיר ׁשם זעיר וכלים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָנפזרים
ּדבר והּוא ּבעיניו נכֹון אינּנּו הּזה הּדבר ּכי ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָה'
ורצֹון ּבחירה ּבעלי להיֹותם להּׂשיגֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשּיכֹולים
עצתם להפיר אמר ּגזר ולזה הּגׁשמי, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמעׂשה
וכל נפרדים יהיּו ּבהכרח ׁשאז ׂשפתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּולבלל
ּומּׁשם הּכתּוב ׁשאמר וזה מקֹום, לֹו יבּקׁש ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
עד הּוא וזה הארץ ּכל ּפני על ה' ְְֱִֵֵֶֶַָָָָהפיצם
ּכל ממּלאים ׁשּיהיּו ה' ׁשּכּונת לפרּוׁשנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָנאמן
לסּבה יּׁשּוב העֹולם ׁשליׁש נעׂשה ּובזה ְְֲִִִֶַָָָָָָָהעֹולם
ּכּידּוע סֹוד ּבזה ויׁש ׁשמֹו יתּבר לֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָנֹודעת
ּבּנטיעֹות למקּצץ ּדֹומה יהיה וכמעט חן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַליֹודעי
ורּבֹותנּו למקֹום מּמקֹום הׁשּפעה ְְְְִִֵַַַָָָָּומפּנים
ואין הרּבה ּדרׁשֹות ּדרׁשּו לברכה ְְְְְְִִֵֵַָָָָָזכרֹונם

ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא ְְִִֵֵַָהּמקרא

              
נרדה ירה••••הבה ננמ נמל ינ י....ה••••הבהמ ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

"הה מר מדד נ ה "נהנ "הה מר ה המ ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָנד
רנה••••ונבלה....נרדה" "ה יר ל מ "נ ללנ ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

נרדה ל "ה ....ירה ל••••ימ ה לנה ל ה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מ   לי מד ה י.... ְִֵֵֶֶַָָֹ
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  ה ו••••"נ " מר מה הה ל ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

למה מר ה ליה י)נ הי(משלי ר רמ"  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
".... ְֶ
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ה ••••י י ה לל ל לה י לד ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

יד  ל  הה ר ל  לה ר ל ה ְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ל  נ   לה ר יד   רְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ
מריה היה לני הי הל ר  לה מ דְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנ
מר יניה ר הה יהנ הי  דנ ל יניהְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
דל לה ני למד "די ריד  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ"ה

לה.... ַָ

        

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L „ÓÏ(ט יא, (רׁש"י »≈∆≈»∆≈∆¿»«»ִַ
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כ ה, אר, ר ר  (כד ד(ישעיה ארי  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
כ ,יא)ה ר(שא רי  בע ר  יע ארת .... ְְְִִֵֶַַָָָֹ
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עׂשריןכד נחֹור ְֲִַַָָוחיא

ית ואֹוליד ׁשנין ְְְִִַָּותׁשע

ַָּתרח:

ּדאֹולידכה ּבתר נחֹור ְֲִַַָָָוחיא

עׂשר ּותׁשע מאה ּתרח ְְֲֶַַַָָית

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ְְְְִִִָׁשנין

ׁשניןכו ׁשבעין תרח ְְֲִִִֶַַָוחיא

נחֹור ית אברם ית ְְִַָָָָואֹוליד

הרן: ְָָָוית

ּתרחכז ּתרח ּתּולדת ְְִֵֶֶַַַואּלין

נחֹור ית אברם ית ְִַָָָָאֹוליד

ית אֹוליד והרן הרן ְְִָָָָָָוית

לֹוט:

ּתרחכח אּפי על הרן ִֵֶַַַָָּומית

דיּלדּותּה ּבארעא ְְְֲִֵַַָָאבּוהי

דכסּדאי: ְְְֵַָָּבאּורא

להֹוןכט ונחֹור אברם ְְְְִַָָּונסיב

ׂשרי אברם אּתת ׁשּום ְְִִַַָָָנׁשין

ּבת מלּכה נחֹור אּתת ְְִִַַָָוׁשּום

דמלּכה אבּוהא ְְֲִָָָָהרן

דיסּכה: ְְֲִַָָואבּוהא

לּהל לית עקרה ׂשרי ֲֲֵַַַָָָָוהות

ְָולד:

אברםלא ית ּתרח ְְֶַַַָָּודבר

ּבר הרן ּבר לֹוט וית ְְֵַַָָָּברּה

אּתת ּכּלתּה ׂשרי וית ְְִֵֵַַַָָָּברּה

עּמהֹון ּונפקּו ּברּה ְְְְִֵַָָאברם

למיזל דכסּדאי ְְְֵֵֵַַָָמאּורא

עד ואתֹו דכנען ְְְֲִַַַַָָלארעא

תּמן: ויתיבּו ִִַָָָחרן

מאתןלב תרח יֹומי ֲֵֶַַָָוהוֹו

ּתרח ּומית ׁשנין ְֲִִֵֶַַוחמׁש

פ פ פ ְָָּבחרן:

      
„ל)   Ú  לדעת צרי «¿ƒ»«¬»»≈»»»ִַַָָ

ורּבֹותינּו ולד. לּה אין לֹומר הצר ְְֵֵַַַָָָָָֻלּמה
ׁשּנאמר היתה אילֹונית סד:) (יבמֹות אמרּו ְְְְֱִֶֶַַָָָָז"ל

ולד: לּה ֵָָָאין
ּביבמֹות ׁשם ּׁשאמרּו מה ּדר על לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

אּמי רּבי אמר לׁשֹונם וזה ס"ד ְְִִֶַַַַָָּדף
הּביטּו ׁשּנאמר היּו טמטּומין וׂשרה ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻאברהם
ּופרׁש נקרּתם ּבֹור מּקבת ואל חּצבּתם צּור ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֻֻאל
ׁשּנעׂשה נּקרּתם זכרּות לֹו נעׂשה חּצבּתם ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָֻֻרּׁש"י
נׂשא ׁשם עֹוד ואמרּו ע"כ. וכּו' נקבּות ְְְְַָָָָָלּה
ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמּה וׁשהה אּׁשה ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹאדם
ג) טז ל) לּדבר זכר וכּו' ּכתּבה ויּתן ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻיֹוציא
וגֹו' ּבארץ אברם לׁשבת ׁשנים עׂשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמּקץ
הכי אי היה עקר יצחק וגֹו' מּיצחק ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָולילף
וכּו' ליה מּבעי ההּוא היה עקר נמי ְְִֵֵֵַַָָָָָָָָאברהם

הּתֹוספֹות וכתבּו הּואע"כ, ּכאן ׁשאמר ּדעקר ְְְֶַַָָָָָָ
הּסתם ׁשּמן והגם אּמי רּבי ׁשאמר ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֻטמטּום
ּפרי יהּודה ּדרּבי אלּבא ׁשּנקרע עד נׂשא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹלא
אפּלּו ועֹוד מֹוליד אין ׁשּנקרע טמטּום ְְְֲִִִֵֶֶַַָֻׁשאמר
לדברי הּנה ע"כ. ׁשּיֹוליד ׁשכיח לא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹלרּבנן

קדם נקרעת ׂשרה ׁשּגם הּדין הּוא ְִִֶֶַַַַַָָָֹהּתֹוספֹות
ּכי נכֹון, על הּכתּוב יתיּׁשב זה לפי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנּׂשאת.
לדעת ונקרעּו טמטּומין ׁשניהם ׁשהיּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֻלהיֹות
ׁשּיבין הּכתּוב חׁש יֹולדים אינם יהּודה ְְִִִֵֶַַָָָָָרּבי
הּוא עקרה ׂשרי וּתהי ּׁשאמר מה ּכי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹומע
היא והּכּונה ּכן אֹומר טמטּומית ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלצד
היא זה מּצד טמטּומית ׁשהיתה ְְִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּכיון
ואמר ּגּלה ּכן על אׁשר ּבעקרּות, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּמחזקת
זיקה ידי על ׁשּנבּדקה ּפרּוׁש ולד לּה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאין
הּוא זה לאברהם ילדה ולא ׁשּנקרעה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹאחר

ודֹוק: ולד לּה אין ְְֵָָָאֹומרֹו
„BÚטמטּום יהּודה רּבי אמר לא ּכי ְְְִִִֶַַָָֹֻנראה

אבל הּזכר אּלא מֹוליד אינֹו ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּנקרע
ׁשעּור זה ּולפי ׁשּתלד, היא וׁשכיח לא, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּנקבה
ּתאמר ולא עקרה ׂשרי וּתהי הּוא ּכ ְְֲִַַַַָָָָָֹֹהּכתּוב
ׁשהיתה לצד הּוא הּכתּוב ׁשאֹומר ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָׁשהעקרּות
הּטמטּום ּכי הּוא כן לא ּכאברהם ְְְְִֵֶֶַַָָֹֻֻטמטמת
ּבאּׁשה ולא ּבאיׁש אּלא הּלדה מניעת סּבה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאינֹו
אֹומר והּוא ילדה ׁשּלא הּוא העקרּות ְְְֲֵֶָָָָָֹוכאן

ולד: לּה ֵָָָאין

„הּכתּוב יתּפרׁש היתה אילֹונית האֹומר ¿ƒ¿≈ְְְִִֵֵַַָָָָָ
ּפרּוׁש עקרה ׂשרי וּתהי הּדר זה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשּנמצא ּפרּוׁש היא והּכּונה עקרה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת
הראת מּקדם. ּבּה נּכר היה ׁשּלא ּדבר ְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹּבּה
הּכר ונקרעה טמטמת היֹותּה מּלבד ּכי ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֻֻלדעת
טּומטמת היֹותּה על ׁשאם עקרה היֹותּה ְֱֱֲִֶֶֶַָָָָָּבּה
קדם (ׁשּזה חדׁשה הויה וּתהי לֹומר יצּדק ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלא
ונמצאת ׁשּנבּדקה אּלא ידּוע היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּנּׂשאה
לּה אין לֹומר הצר לּמה ּומעּתה ילדה) ְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלא

אילֹונית: ׁשהיתה לֹומר וּדאי אּלא ְְִֶֶַַַַָָָָָולד
Bלא)  ּדר על היא הּכּונה «ƒ«∆«¿ִֶֶַַַָָ

ליה ּדביׁש מאן עה:) (ב"מ ז"ל ְְִֵֶָָׁשאמרּו
לזה ּגֹורם, מקֹום ׁשּנּוי ּכי וכּו' מּתא ְְִִֵֶַַָָָּבהאי
ׁשאברם ּתרח ראה ּכאׁשר ּכי הּכתּוב ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
מקֹום ׁשּנּוי עׂשה ּבנים לֹו נֹולדּו לא ְְִִָָָָֹּבנֹו
אחר. למקֹום להֹוליכם וׂשרי אברם את ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָולקח
היה ּכ ׁשּכל ּבזה הּכתּוב עֹוד ְִֵֶֶַָָָָָָוהֹודיענּו
ּכל נסעּו ׁשּבׁשבילֹו ּבעיניהם אברהם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָחׁשּוב
אֹומרֹו והּוא ּבׁשבילֹו הּמקֹום לׁשּנֹות אביו ְְְְִִִֵַַָָּבית

אּתם: ְִֵַָוּיצאּו

              
  ••••נ רל  חר ר  לחר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

:ת ר נ  תר  ( ל) ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
נ   תרח חר ת נ  נ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָח
 חר ר  לתרח  ר ר ל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רח ל תת ת  ל ר תנ רְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנ

לל :ר לל פרס ר   ר ל ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
ר לפ ל ל  ח   ת ר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ת ת) :חר ספר(ר ח  ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 נ ר: ח ר תת   תְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ח   ....••••פ ר  :ל לר  ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ
 ל  חר: ֲֶַָ

        

ÔÁ Á Â(לב (יא, «»»∆«¿»»
BÏ CÏ‰Â Ô˜Ê BÁÈp‰L(רׁש"י) ∆ƒƒ»≈¿»«ִַ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני(קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ

מּפני זה ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביו.

לא לגדּלה ׁשעלה ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה.

ּתרח והּנה, עכ"ל. אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהקּביל

להאמין אֹותֹו לּמד אברהם ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי טו)ּבה', טו, לך ויׁש(לך ּתׁשּובה. עׂשה ׁשּתרח ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי אביו, את אברהם עזב ׁשּלכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלֹומר

מּפניו. נח פרשת פפפחסלת ִָָ
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BÂלב) Á ÈÈ È‰Âּכּסדר אמר ׁשּלא טעם «ƒ¿¿≈∆«¿ֵֶֶַַַַָֹ
יׁש ימי. ּכל וּיהיּו הּדֹורֹות ּבכל ְְְִֵֵַַָָָָהאמּור
מּימיו יֹותר ׁשחיה לֹומר אֹו מׁשמעּות ב' ְִֵֶֶַַָָָָָָּבזה
וכאן ׁשנֹותיו. הׁשלים ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִִֶָָָֹהחרּוצים
הּקצּובים מּׁשנים יֹותר ׁשחיה הּדרכים, ב' ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹיסּבל
אברם ּבׁשביל וטרח ּׁשעׂשה מה ּבׂשכר ְְְְִִִֶַַַַָָָָלֹו
ּתמצא ּכי והראיה יֹותר, חיה ּבסמּו ְְְְִִֵָָָָָָָָָּכאמּור
עליו ויתר קמ"ח ׁשנֹותיו היּו ּתרח אבי ְְֲִֵֶֶַָָָָָָׁשּנחֹור
(ב"ר ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה ׁשנה, ז"ן ְְִֵֵֶַַָָָּתרח
ׁשנים ה' ידאג אבֹותיו לׁשני אדם ּכׁשּיּגיע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָסה)
ׁשנים חיה ותרח כן אחרי חמׁש אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹקדם
ּתרח חּיּות הסמי לזה מאביו, יֹותר ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻארּכים
לֹו ּגרם מי להֹודיע אברם עם ְְֲִִִִִַַָָָליציאתֹו
אּתם וּיצאּו מּצד הּוא הּללּו ימים ְֲִִִִֵַַַָָָאריכּות
ּתרח ימי ּכל אֹומר היה אם זה ּולפי ְְְִִֵֵֶֶַָָָוגֹו',
מעֹולם לֹו הּקצּובים חּייו הם ּכי נׁשמע ְְִִִֵֵַַָָָָָהיה

לֹו: והֹוסיפּו זכה אּלא כן ואינֹו ְְְִֵֵֶֶָָָָהעליֹון

CÂלֹו קצבּו ׁשנים ׁשּיֹותר אפׁשר הּוא ב' ¿∆∆ְְִֵֶֶָָָ
ללכת ּכּונתֹו מׁשלים היה אם ׁשחיה ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמּמה
ׁשלמים ׁשניו חיה ׁשּלא וטעם ּכנען, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹארצה
ולא ּכנען ארצה ללכת אברם עם ׁשּיצא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלצד
לא לזה ׁשם ויׁשב חרן עד ּובא נדרֹו ְְְִִִֶַַָָָָָָֹהׁשלים
זה ענין הּכתּוב הֹודיע ולזה ׁשנֹותיו. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָהׁשלים

ארצה ללכת וּיׁשבּוׁשּיצאּו חרן עד ּובאּו ּכנען ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומאתים ׁשנים ה' תרח ימי ׁשהיּו סּבה זֹו ְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשם

ָָׁשנה:
ÈÈÂאי ּבאברהם אחד ּבפרט עין לפקח ¿»ƒƒְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבׁשבילֹו עּמֹו יצא אׁשר אביו את ְֲִִִִֶֶַָָָָעזב
ּבן היה ּתרח ּכי ּתמצא הלא ּכי לֹו, ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹוהל
ּכי מּמּנּו אבינּו אברהם ּבהּפרד ׁשנה ְְִִִִֵֶַָָָָָָקמ"ג
ּובלכת אברהם ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ס"ח ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָּבן
ׁשנה ע"ה ּבן אברהם היה ּכנען ארצה ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָָאברהם
ר"ה ּבן מת והּוא קמ"ג ּתרח ׁשני עֹולים ְְִֵֵֶֶֶַָׁשאז
אביו ּתרח להּניח לאברהם ראּוי ואין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשנה

אליו אמר ה' ּכי והגם לֹו ויל ּבׁשבילֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיצא
ל ל אליו אמר ׁשה' אמרּו ּכבר ,ל ְְְְֵֶֶֶַָָָָל
ּכי הראת ידֹו על ׁשהסּכים ללכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדעּת

ללכת: רצה מעצמֹו ְְֵֶֶַַָָָָָאברהם
‰Âּבדעּתֹו ׁשחּׁשב הּוא אברהם טעם ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֶַַַַָָ

קמ"ג לׁשנת ּכׁשהּגיע אביו ימי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּׁשלמּו
ׁשּידאג ז"ל ּכאֹומרם ׁשנים ה' עליהן ְְְֲִִִֵֶֶַָָהֹוסיף
ׁשהם קמ"ח הרי אביו חּיי זמן קדם ׁשנים ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹה'
והסּכים לֹו. והל הּניחֹו זה ּובזמן נחֹור ְְְְִִִִִֵֶַַַָָחּיי
יֹותר ׁשחיה והגם .ל ל לֹו ואמר ידֹו על ְְֲֵֶֶַַַַָָָָה'
הּנֹותרים לּׁשנים זכה ׁשּלא ּכיון כן ּפי על ִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאף
אברהם יתחּיב לא אברהם ּבזכּות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאּלא
ּבאֹומרֹו ה' רמז ׁשּזה ואּולי ּבׁשבילם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָלהתעּכב
הּנֹותרים לּׁשנים חֹוׁשׁש ואינ ל ּפרּוׁש ל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָל
יׁש הרּבה ּומדרׁשים מּׁשּל ּפרּוׁש הם ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָּכי

יפׁשט: לא והּפׁשט זה ְְְְְִֶַַָָֹֻּבענין
נח ּפרׁשת ֲַַַָָָֹחסלת



נז               
  ••••נ רל  חר ר  לחר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

:ת ר נ  תר  ( ל) ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
נ   תרח חר ת נ  נ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָח
 חר ר  לתרח  ר ר ל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רח ל תת ת  ל ר תנ רְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנ

לל :ר לל פרס ר   ר ל ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻ
ר לפ ל ל  ח   ת ר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ת ת) :חר ספר(ר ח  ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 נ ר: ח ר תת   תְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ח   ....••••פ ר  :ל לר  ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ
 ל  חר: ֲֶַָ

        

ÔÁ Á Â(לב (יא, «»»∆«¿»»
BÏ CÏ‰Â Ô˜Ê BÁÈp‰L(רׁש"י) ∆ƒƒ»≈¿»«ִַ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני(קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ

מּפני זה ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביו.

לא לגדּלה ׁשעלה ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה.

ּתרח והּנה, עכ"ל. אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהקּביל

להאמין אֹותֹו לּמד אברהם ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי טו)ּבה', טו, לך ויׁש(לך ּתׁשּובה. עׂשה ׁשּתרח ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי אביו, את אברהם עזב ׁשּלכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלֹומר

מּפניו. נח פרשת פפפחסלת ִָָ
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BÂלב) Á ÈÈ È‰Âּכּסדר אמר ׁשּלא טעם «ƒ¿¿≈∆«¿ֵֶֶַַַַָֹ
יׁש ימי. ּכל וּיהיּו הּדֹורֹות ּבכל ְְְִֵֵַַָָָָהאמּור
מּימיו יֹותר ׁשחיה לֹומר אֹו מׁשמעּות ב' ְִֵֶֶַַָָָָָָּבזה
וכאן ׁשנֹותיו. הׁשלים ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִִֶָָָֹהחרּוצים
הּקצּובים מּׁשנים יֹותר ׁשחיה הּדרכים, ב' ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹיסּבל
אברם ּבׁשביל וטרח ּׁשעׂשה מה ּבׂשכר ְְְְִִִֶַַַַָָָָלֹו
ּתמצא ּכי והראיה יֹותר, חיה ּבסמּו ְְְְִִֵָָָָָָָָָּכאמּור
עליו ויתר קמ"ח ׁשנֹותיו היּו ּתרח אבי ְְֲִֵֶֶַָָָָָָׁשּנחֹור
(ב"ר ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה ׁשנה, ז"ן ְְִֵֵֶַַָָָּתרח
ׁשנים ה' ידאג אבֹותיו לׁשני אדם ּכׁשּיּגיע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָסה)
ׁשנים חיה ותרח כן אחרי חמׁש אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹקדם
ּתרח חּיּות הסמי לזה מאביו, יֹותר ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻארּכים
לֹו ּגרם מי להֹודיע אברם עם ְְֲִִִִִַַָָָליציאתֹו
אּתם וּיצאּו מּצד הּוא הּללּו ימים ְֲִִִִֵַַַָָָאריכּות
ּתרח ימי ּכל אֹומר היה אם זה ּולפי ְְְִִֵֵֶֶַָָָוגֹו',
מעֹולם לֹו הּקצּובים חּייו הם ּכי נׁשמע ְְִִִֵֵַַָָָָָהיה

לֹו: והֹוסיפּו זכה אּלא כן ואינֹו ְְְִֵֵֶֶָָָָהעליֹון

CÂלֹו קצבּו ׁשנים ׁשּיֹותר אפׁשר הּוא ב' ¿∆∆ְְִֵֶֶָָָ
ללכת ּכּונתֹו מׁשלים היה אם ׁשחיה ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמּמה
ׁשלמים ׁשניו חיה ׁשּלא וטעם ּכנען, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹארצה
ולא ּכנען ארצה ללכת אברם עם ׁשּיצא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלצד
לא לזה ׁשם ויׁשב חרן עד ּובא נדרֹו ְְְִִִֶַַָָָָָָֹהׁשלים
זה ענין הּכתּוב הֹודיע ולזה ׁשנֹותיו. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָהׁשלים

ארצה ללכת וּיׁשבּוׁשּיצאּו חרן עד ּובאּו ּכנען ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומאתים ׁשנים ה' תרח ימי ׁשהיּו סּבה זֹו ְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשם

ָָׁשנה:
ÈÈÂאי ּבאברהם אחד ּבפרט עין לפקח ¿»ƒƒְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבׁשבילֹו עּמֹו יצא אׁשר אביו את ְֲִִִִֶֶַָָָָעזב
ּבן היה ּתרח ּכי ּתמצא הלא ּכי לֹו, ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹוהל
ּכי מּמּנּו אבינּו אברהם ּבהּפרד ׁשנה ְְִִִִֵֶַָָָָָָקמ"ג
ּובלכת אברהם ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ס"ח ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָּבן
ׁשנה ע"ה ּבן אברהם היה ּכנען ארצה ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָָאברהם
ר"ה ּבן מת והּוא קמ"ג ּתרח ׁשני עֹולים ְְִֵֵֶֶֶַָׁשאז
אביו ּתרח להּניח לאברהם ראּוי ואין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשנה

אליו אמר ה' ּכי והגם לֹו ויל ּבׁשבילֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיצא
ל ל אליו אמר ׁשה' אמרּו ּכבר ,ל ְְְְֵֶֶֶַָָָָל
ּכי הראת ידֹו על ׁשהסּכים ללכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדעּת

ללכת: רצה מעצמֹו ְְֵֶֶַַָָָָָאברהם
‰Âּבדעּתֹו ׁשחּׁשב הּוא אברהם טעם ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֶַַַַָָ

קמ"ג לׁשנת ּכׁשהּגיע אביו ימי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּׁשלמּו
ׁשּידאג ז"ל ּכאֹומרם ׁשנים ה' עליהן ְְְֲִִִֵֶֶַָָהֹוסיף
ׁשהם קמ"ח הרי אביו חּיי זמן קדם ׁשנים ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹה'
והסּכים לֹו. והל הּניחֹו זה ּובזמן נחֹור ְְְְִִִִִֵֶַַַָָחּיי
יֹותר ׁשחיה והגם .ל ל לֹו ואמר ידֹו על ְְֲֵֶֶַַַַָָָָה'
הּנֹותרים לּׁשנים זכה ׁשּלא ּכיון כן ּפי על ִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאף
אברהם יתחּיב לא אברהם ּבזכּות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאּלא
ּבאֹומרֹו ה' רמז ׁשּזה ואּולי ּבׁשבילם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָלהתעּכב
הּנֹותרים לּׁשנים חֹוׁשׁש ואינ ל ּפרּוׁש ל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָל
יׁש הרּבה ּומדרׁשים מּׁשּל ּפרּוׁש הם ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָּכי

יפׁשט: לא והּפׁשט זה ְְְְְִֶַַָָֹֻּבענין
נח ּפרׁשת ֲַַַָָָֹחסלת



נח

לשבוע פרשת נח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה תשרי
פרק קיט מפסוק א
עד סוף פסוק צו  

יום רביעי - כ"ח תשרי
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט 

יום שני - כ"ו תשרי
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט תשרי
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שלישי - כ"ז תשרי
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - ל' תשרי
מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' מרחשון
מפרק א עד סוף פרק ט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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קה"ת. הוצאת התניא ספר שבסוף התיקון" ו.5.ב"לוח כד, ב.6.משפטים בשם7.ו, ה"ג פ"ב דעות הל' רמב"ם א. קעט, ח"ג ב. כז, זח"א

ובכ"מ. הראשונים". "יודעי8."חכמים דתואר הקשר כאן.ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא
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יג.9. כא, יד.10.משפטים כד, א' ב.11.שמואל י.12.יח, טז, ב' ו.13.שמואל לג, שם.14.תהלים ד.15.ש"ב פט.16.ח, קיט, תהלים
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כא.18. יד, בשלח
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כא.18. יד, בשלח
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כבפנים.19. "זו", שצ"ל רבינו כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "זה", לפנינו: Èה20.בתניא "Î Úכמו) עפר - דכאן "ארץ" מפרש "כנראה
ב) נצב ה' ל(דברך בניגוד - כאן הפי' נראה לי הארץ). פ"א˘ÌÈÓבתדשא (שהיחוה"א ותחתונים" עליונים ול"עולמות וא"צÈÈÚ"˘שקדמו, .(

כאבנים„ÁÎלחילוק "בדומם תומ"י מפרש והרי כו'. נ'.21.כו"'.Úהצומח שער שם ג"כ וראה ג. פרק ל"ט שער ד.22.ע"ח ח, קהלת
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ז.23. ב, ובכ"מ.24.בראשית רפמ"ו. ועוד.25.ב"ר א. רלד, זח"ג ד.26.ראה כ, יתרו - הכתוב פ"ג.27.לשון יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
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כה.38. ו, נשא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם צבי שי'

שלום וברכה!

הנני בזה להביע ת"ח על תשורתו ספרו שערי המצות שקבלתיו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר 

שלום דובער שי' ראסקין שו"ב, ויה"ר מהשי"ת אשר חילו יהי' לאורייתא להגדיל תורה ולהאדירה ע"י 

סימנים סדורים וכו' אזנים לתורה אשר אם בדורות הראשונים כמלאכים גדלה המעלה בזה, וכ]ד[רז"ל 

בכמה מקומות הרי עאכו"כ בדורות האחרונים ואחרון האחרונים.

אקח לי הזדמנות זו להביע לו תודתי על הסיוע להשו"בים הפליטים לשו"בי אנ"ש.

יכולתו, ואף שבטח גם בלא"ה  תודה על העבר ובקשה על להבא לסייע בידם בכל הענינים ככל 

יעשה זה הנה אין מזרזין אלא למזורזין, ולא נצרכה אלא להעדפה.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הנ"ל.



סז היום יום . . . 

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ
ָרם.  ְמַחּבְ הּוא  ׁשֶ ֹלא  ֲאָבל  ְלָפָניו,  אֹוָתם  ִנים  ְמַנּגְ ְוָהיּו  ְזַמּנֹו  ּבִ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי,  נּו  ְלַרּבֵ ַהְמֻיָחִסים 
י  ל ָהַרּבִ י'ס קַאּפֶעלֶע" ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען ֶרּבִ ׁשֵ ִנים – ִוידּוָעה ּבְ ְוָהְיָתה ֶאְצלֹו ְקבּוַצת ַאְבֵרִכים ְמַנּגְ

ֵכִלים ׁשֹוִנים. ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרת  ֶרק א, ִאּגֶ ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ּשָׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה"  ם ּבְ ֵאר ּגַ ְתּבָ ּנִ ים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִהּלִ ִמְדָרׁש ּתְ ׁש ִעְנָין ֶזה ּבְ ּיֵ ם טֹוב, ֲהַגם ׁשֶ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ ַהּקֶֹדׁש כ"ה( ּבְ
הּוא  ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ִני ָהָיה ַהּמַ יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור ַהּמַ ּבְ

ם טֹוב. ַעל ׁשֵ ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד ַהּבַ יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ּשָׁ ב ּבַ ּצָ ַהּנִ

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

ֶקֶרן אֹוָרה  תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו ּבְ ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
י  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ ם ּבֵ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות ֹלא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ים ְמֻאּשָׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ ַהּמִ

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ֶהם  ּבָ ין ׁשֶ דּוׁשִ ַעת ַהּקִ ְצֹות ֵהם ַטּבַ ם".. ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּמִ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ ׁשְ י ּגִ ֵלכּו ּגֹו' ְוָנַתּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ִקּדֵ



היום יום . . . סח

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל הבית, און 
זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט זיין בר פלוגתא קורע 

כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און זיך שטעלען 
לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט זיין הייליגע הענט אויף די 
אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען לעבען אים, ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים 
ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי הָאבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר 

פלוגתא.
דָאס בַאווייזט קלָאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: ָאדער אין א לבוש חומרי, 

ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און איידעלערע געפילען.

ַעל  ַעם ֵאֶצל ַהּבַ ִית, ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד ּבַ ים ׁשֶ ּתִ ֲעֵלי‑ּבָ ֶאָחד ֵמַהּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם טֹוב ּבְ ׁשֵ

ַעל  ֵעיַנִים ֲעצּומֹות. ַהּבַ ב ְלָידֹו ּבְ ל ֶאָחד ִעם ֲחֵבירֹו, ּוְלִהְתַיּצֵ ֵלב ָיַדִים ּכָ ְלִמיָדיו ְלׁשַ ה ֶאת ּתַ ם טֹוב ִצּוָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ְלִמיִדים ִלְצעֹוק  ָסמּוְך ֵאָליו. ְלֶפַתע ֵהֵחלּו ַהּתַ ָעְמדּו ּבְ ְלִמיִדים ׁשֶ ֵני ַהּתַ ְתֵפי ׁשְ דֹוׁשֹות ַעל ּכִ יַח ָיָדיו ַהּקְ ם טֹוב ִהּנִ ׁשֵ

ָדג! ִית קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ַעל ַהּבַ יַצד ּבַ דֹוָלה: ֵהם ָראּו ּכֵ ִמּתֹוְך ֵאיָמה ּגְ
ים  חּוׁשִ ר ְלָתְפסֹו ַרק ּבְ ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ

ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר.

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד. – "ְוַאְבָרָהם  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "ֹיאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ‑ קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה ‑ ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ
רּוִרים.  ה", ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ ָאִבינּו ָעָליו ַהּשָׁ
ָידֹו  ֵרר ַעל  ְלִהְתּבָ ִריִכים  ַהּצְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ָעיו  ְלַמּסָ ָהָאָדם הֹוֵלְך  ָהֶעְליֹוָנה  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ֵזַרת  ּגְ י  ּפִ ְוַעל 

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ְמַחּכִ
ַעְצָמם.  ה ּבְ ּמָ ים ָלֶהם ְוהֹוְלִכים ׁשָ ֶהם ְמַחּכִ ּלָ רּוִרים ׁשֶ ֵאיֶזה ָמקֹום ַהּבֵ ה, רֹוִאים ֵהם ּבְ ֲעֵלי ְרִאּיָ ֵהם ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
בֹואּו  ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ב ּכַ ּבֹות ְמַסּבֵ ל ַהּסִ ת ּכָ ל ָהִעּלֹות ְוִסּבַ ה ִעיַלת ּכָ ים חּוץ ֵמֶהם[, ִהּנֵ ר ]=ְוַהֲאָנׁשִ ּבַ א ּדֶ ְוַעּמָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ ַלּמָ

            

ה'תשע"א תשרי כ"ה ראשון יום   

       
  

אך כזית, בשיעור מתקיימות באכילה התלויות המצוות כל
בגמרא מצינו קדשים א)באכילת לט, שמעון(יומא מות שלאחר

כהן לכל מגיע היה ולא הפנים בלחם מאירה נשתלחה הצדיק
קדשים שאכילת מכך שהוכיחו ויש מכזית), (פחות כפול אלא

מכזית. בפחות אף היא
המוטלת מצוה שהיא וכדומה מצה כאכילת שלא והטעם:
והזוכה פרטי, אדם על חיוב אינה קדשים אכילת היחיד, על
היא המצוה (וכיו"ב) שבמצה מכאן, לחברו. ליתנו יכול בבשר

היא המצוה בקדשים אך מכזית, פחות אכילה ואין
אכילותשהקדשים בצירוף אף מושגת זו ומטרה ,

מכזית ז)פחותות ב, סי' ח"א הלוי .(בית
ישנים' אלא(שם)וב'תוספות לגמרי כזית בעינן "דלא כתבו

 מכזית בפחות מתקיימת המצוה אם להבין: ויש ."

בכזית? העדיפות מה
א) נפרדים: פרטים שני יש קדשים באכילת לומר: ויש
כמה בצירוף אף מתקיים וזה ייאכלו, שהקדשים הכללי החיוב
ולא כרשות אבל אחד, כל על מצוה ב) מכזית. פחותות אכילות
וזה וכיו"ב, מצה אכילת בדוגמת מהקדשים לאכול חובה,

בכזית. רק מתקיים
הרמב"ם כתב תרומה שלגבי לדבר, תרומותוראיה מהל' (פט"ו

("עבודתהכ"ב) 'עבודה' שנקראת מכך ומקורו מצוה, שאכילתה
האכילה עצם אף – בקדשים גם וכך כהונתכם"), את אתן מתנה
התוצאה השגת ידי על המתקיימת המצוה מלבד מצוה, נחשבת

הקדשים. כילוי של
האכילה, מצות את לקיים כדי כזית לאכול יש לכתחילה לכן,
לכך להביא החיוב ואילו רשות, אלא חובה אינה זו מצוה אך

מכזית פחותות באכילות אף מתקיים ייאכל אשרשהבשר (מנחת

נה) סי' .שמות

ה'תשע"א תשרי כ"ו שני יום     

       
            

    
עצמו הנודר אם גם הדין שכך משמע, כאן הרמב"ם מדברי

להלן לדבריו סותרת זו הלכה ולכאורה, מחוסריעשיר. הל' (סוף

המצורעכפרה) והיה עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "עשיר :
הנודר יד שהרי עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עני,

משגת"!
שאם הרמב"ם, סובר כאן גם שאכן משנה' ה'כסף וכתב
סמך כי זאת, פירש ולא עשיר, קרבן להביא עליו עשיר הנודר

להלן שיכתוב מה כפרה)על מחוסרי ב'יד(בהל' כתב כבר אבל .
ו')מלאכי' אות הרמב"ם על(כללי יסתמך שהרמב"ם יתכן כי שאף ,

ולא מלפרש, ימנע לא בודאי זאת עם שלו, קודמים דברים
כך! אחר שיכתוב דברים על יסתמך

אחר אדם בעבור קרבן להבאת ההתחייבות את לומר: ויש
מדין ב. נדר. בתורת א. אופנים: בשני להגדיר אפשר בו, שחייב

בזה"). זה ערבין ישראל ("כל 'ערבות'
ההלכות: בין ההבדל יובן זה לפי

מחויב ונדבות נדרים לדיני בהמשך הבאה שלפנינו, בהלכה
להביא הוא עצמו על שקיבל והנדר היות נדרו. את לקיים הנודר

מצורע של קרבנו לאת ותו עליו מוטל זה רק יהא- א,
עשיר. בין עני בין יהיה, אשר הנודר של מעמדו

להלן כפרה)אך מחוסרי והיות(בהל' ערבות, מצד הוא החיוב ,
של הקרבן חובת את אליו 'להעביר' יהודי יכול ערבות ומצד
שלו מעמדו ולכן הקורבן, 'בעל' הנודר נחשב – המצורע חבירו

עשיר. קורבן מביא – הוא עשיר ואם הקובע, הוא
   

ה'תשע"א תשרי כ"ז שלישי יום    

       
           
כאשר ועשית תשמור שפתיך "מוצא נאמר הרי להבין: יש

איל? והביא כבש נדר אם חובתו ידי יוצא ואיך נדרת",
' מתפרש כבש להביא שהנדר לומר ניתן לכאורה 

כן אם אבל כוונתו, בכלל מכבש יותר שהוא איל גם אך כבש',
אף איל להביא יכול שיביאהיה עדיף מזו, יתירה ,
הרמב"ם כתב שהרי הל'איל, מזבח)(סוף לזכותאסורי "הרוצה

המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן קרבנו יביא עצמו...
בדיעבד שרק משמע כאן הרמב"ם מלשון ואילו ממנו", שיביא

חובתו. ידי יצא

אמנם כבש' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן לפרש יש ולכן
כבש להביא שנדר מניחים אנו מקום, ומכל בכלל, האיל אין
כיון אלא יותר להביא מעוניין שאינו משום לא איל, ולא
יצא, איל הביא אם ולכן יותר, ידו השיגה לא שעה שבאותה
שפתיך "מוצא נאמר: בפסוק כי איל יביא לא לכתחילה אבל
כפי כבש יביא לכתחילה ולכן, נדרת". כאשר ועשית תשמור
באיל חובה ידי יוצא ובדיעבד שפתיך". "מוצא משום שנדר,

את אףויקיים נדרת", כאשר ב"ועשית הנכללת – נדרו
שפתיו. למוצא לגמרי מתאימה שאינה
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אך כזית, בשיעור מתקיימות באכילה התלויות המצוות כל
בגמרא מצינו קדשים א)באכילת לט, שמעון(יומא מות שלאחר

כהן לכל מגיע היה ולא הפנים בלחם מאירה נשתלחה הצדיק
קדשים שאכילת מכך שהוכיחו ויש מכזית), (פחות כפול אלא

מכזית. בפחות אף היא
המוטלת מצוה שהיא וכדומה מצה כאכילת שלא והטעם:
והזוכה פרטי, אדם על חיוב אינה קדשים אכילת היחיד, על
היא המצוה (וכיו"ב) שבמצה מכאן, לחברו. ליתנו יכול בבשר

היא המצוה בקדשים אך מכזית, פחות אכילה ואין
אכילותשהקדשים בצירוף אף מושגת זו ומטרה ,

מכזית ז)פחותות ב, סי' ח"א הלוי .(בית
ישנים' אלא(שם)וב'תוספות לגמרי כזית בעינן "דלא כתבו

 מכזית בפחות מתקיימת המצוה אם להבין: ויש ."

בכזית? העדיפות מה
א) נפרדים: פרטים שני יש קדשים באכילת לומר: ויש
כמה בצירוף אף מתקיים וזה ייאכלו, שהקדשים הכללי החיוב
ולא כרשות אבל אחד, כל על מצוה ב) מכזית. פחותות אכילות
וזה וכיו"ב, מצה אכילת בדוגמת מהקדשים לאכול חובה,

בכזית. רק מתקיים
הרמב"ם כתב תרומה שלגבי לדבר, תרומותוראיה מהל' (פט"ו

("עבודתהכ"ב) 'עבודה' שנקראת מכך ומקורו מצוה, שאכילתה
האכילה עצם אף – בקדשים גם וכך כהונתכם"), את אתן מתנה
התוצאה השגת ידי על המתקיימת המצוה מלבד מצוה, נחשבת

הקדשים. כילוי של
האכילה, מצות את לקיים כדי כזית לאכול יש לכתחילה לכן,
לכך להביא החיוב ואילו רשות, אלא חובה אינה זו מצוה אך

מכזית פחותות באכילות אף מתקיים ייאכל אשרשהבשר (מנחת

נה) סי' .שמות

ה'תשע"א תשרי כ"ו שני יום     

       
            

    
עצמו הנודר אם גם הדין שכך משמע, כאן הרמב"ם מדברי

להלן לדבריו סותרת זו הלכה ולכאורה, מחוסריעשיר. הל' (סוף

המצורעכפרה) והיה עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "עשיר :
הנודר יד שהרי עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עני,

משגת"!
שאם הרמב"ם, סובר כאן גם שאכן משנה' ה'כסף וכתב
סמך כי זאת, פירש ולא עשיר, קרבן להביא עליו עשיר הנודר

להלן שיכתוב מה כפרה)על מחוסרי ב'יד(בהל' כתב כבר אבל .
ו')מלאכי' אות הרמב"ם על(כללי יסתמך שהרמב"ם יתכן כי שאף ,

ולא מלפרש, ימנע לא בודאי זאת עם שלו, קודמים דברים
כך! אחר שיכתוב דברים על יסתמך

אחר אדם בעבור קרבן להבאת ההתחייבות את לומר: ויש
מדין ב. נדר. בתורת א. אופנים: בשני להגדיר אפשר בו, שחייב

בזה"). זה ערבין ישראל ("כל 'ערבות'
ההלכות: בין ההבדל יובן זה לפי

מחויב ונדבות נדרים לדיני בהמשך הבאה שלפנינו, בהלכה
להביא הוא עצמו על שקיבל והנדר היות נדרו. את לקיים הנודר

מצורע של קרבנו לאת ותו עליו מוטל זה רק יהא- א,
עשיר. בין עני בין יהיה, אשר הנודר של מעמדו

להלן כפרה)אך מחוסרי והיות(בהל' ערבות, מצד הוא החיוב ,
של הקרבן חובת את אליו 'להעביר' יהודי יכול ערבות ומצד
שלו מעמדו ולכן הקורבן, 'בעל' הנודר נחשב – המצורע חבירו

עשיר. קורבן מביא – הוא עשיר ואם הקובע, הוא
   

ה'תשע"א תשרי כ"ז שלישי יום    

       
           
כאשר ועשית תשמור שפתיך "מוצא נאמר הרי להבין: יש

איל? והביא כבש נדר אם חובתו ידי יוצא ואיך נדרת",
' מתפרש כבש להביא שהנדר לומר ניתן לכאורה 

כן אם אבל כוונתו, בכלל מכבש יותר שהוא איל גם אך כבש',
אף איל להביא יכול שיביאהיה עדיף מזו, יתירה ,
הרמב"ם כתב שהרי הל'איל, מזבח)(סוף לזכותאסורי "הרוצה

המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן קרבנו יביא עצמו...
בדיעבד שרק משמע כאן הרמב"ם מלשון ואילו ממנו", שיביא

חובתו. ידי יצא

אמנם כבש' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן לפרש יש ולכן
כבש להביא שנדר מניחים אנו מקום, ומכל בכלל, האיל אין
כיון אלא יותר להביא מעוניין שאינו משום לא איל, ולא
יצא, איל הביא אם ולכן יותר, ידו השיגה לא שעה שבאותה
שפתיך "מוצא נאמר: בפסוק כי איל יביא לא לכתחילה אבל
כפי כבש יביא לכתחילה ולכן, נדרת". כאשר ועשית תשמור
באיל חובה ידי יוצא ובדיעבד שפתיך". "מוצא משום שנדר,

את אףויקיים נדרת", כאשר ב"ועשית הנכללת – נדרו
שפתיו. למוצא לגמרי מתאימה שאינה
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קודם ימים ארבעה ממומים ביקור טעון התמיד קרבן

מצרים מפסח שווה גזרה ב)ההקרבה, יג, .(ערכין
התוספות שאינו)וכתבו ד"ה א, מב, מעכב(סוכה התמיד שביקור

הרי תמים, ונמצא שחיטתו אחר נבדק אם וגם בדיעבד, אפילו
להקרבה. פסול הוא

משמע מעכב), שהביקור כתב (שלא כאן הרמב"ם מדברי אך
להקרבה. כשר הוא הרי מום, ללא נמצא אם שבדיעבד

המשנה ממשמעות הרמב"ם כדעת להוכיח ב)ויש עא, :(פסחים
פסח קרבן השוחט כלומר, חייב". מום, בעל ונמצא "שחטו

שוגג היה אם בשבת, שחל פסח בערב להקרבה ראוי שאינו
חייב מום בעל ונמצא שהשוחט רש"י, ופירש חטאת. חייב
לביקוריה". ליה דהוה אנוס ולא הוא "דשוגג משום חטאת
אף להקרבה היה ראוי מום ללא תמים נמצא היה שאם מכאן,

ביקרוהו. שלא
בדיעבד: מעכב אינו שהביקור הרמב"ם כדעת הוכחה ועוד

לעכב" הכתוב עליו "שינה - בקדשים הוא א.כלל סא, (פסחים

אימא) ד"ה ב. ד, זבחים תוס' בקדשיםוראה בתורה האמור שציווי היינו ,
בא הציווי אם ורק לעכב, ולא למצוה הוא אחת פעם הנאמר
לימו רק יש ביקור שלדין וכיוון בדיעבד. מעכב הדבר דפעמיים

בדיעבד. מעכב אינו עליו", "שינה לא והכתוב אחד,
    

ה'תשע"א תשרי כ"ט חמישי יום     

        
        

שהיו הכלים א. סוגים: לשני כללי באופן נחלקו המקדש כלי
בחוץ שהיו הכלים ב. והשולחן. המנורה הפנימי, מזבח - בפנים

החיצון. מזבח כדוגמת -
עם האדם עבודת זו: בדוגמה סוגים שני יש ה' בעבודת גם
בחוץ, עבודה היא הזולת עם והעבודה פנים עבודת היא עצמו
בעולם. אחד כל של חלקו את ולברר ב'חוץ' הנמצא יהודי לקרב
לתורה, רומזת המנורה הדלקת - גופא שב'פנים' ובעבודה

אור" ותורה מצוה נר "כי כג)כנאמר ו, של(משלי עניינה וגם ,
במי בפרט תורה, ללמוד התמידי החיוב הוא תמיד נר העלאת
עם תמידי קשר נוצר הלימוד עלֿידי כי אמנותו", ש"תורתו

הקב"ה.

שהוא מאחר כי לחשוב עלול תורה של באהלה היושב והנה,
זקוק הוא אין התמיד', 'נר את המעלה כ'מנורה' בלימודו שקוע
בתלמוד שעוסקים "אנו יוחאי בן שמעון רבי כדברי למצוות,

מפסיקין" אין שמע לקריאת אפילו פ"אתורה, ברכות ,ה"ב)(ירושלמי
השקוע יהודי עם להתעסק תפקידו שאין וכמה כמה אחת ועל

העולם. ענייני של ב'חוץ'
יש המנורה נר כבה שאם זו, בהלכה ההוראה באה כך על
כדי כלומר, דוקא, החיצון מזבח שעל מהאש אותו להדליק
ש"נר תחילה לוודא עליו אהל' ה'יושב אצל תבער התורה שאש
אז ורק ויאיר, ידלק ב'חוץ' הנמצא חברו של אדם" נשמת ה'

התורה. באור עצמו שלו ה'' 'נר את להאיר יוכל
    

ה'תשע"א תשרי ל' שישי יום      

       
      

מתי התאריך', 'קו את חצה העומר ספירת ימי שבמהלך מי
השבועות? חג את יחוג

אחד כל על חיוב היא העומר שספירת מאחר כי הסביר הרבי
כן, ואם הפרטית. ספירתו את יש אחד לכל הרי בפרט, ואחד
לפי לספור להמשיך עליו הספירה, בימי התאריך קו את העובר
אחד יום סופרים נמצא הוא בו המקום בני שכל למרות ספירתו,
קשורה אינה השבועות חג שקביעות וכיון אחורה. או קדימה
יום יחול שלו החג לספירה, החמישים ליום אלא החודש לימי
הוא בו המקום אנשי של השבועות חג אחרי) (או לפני אחד

נמצא.
בשולחנו הזקן אדמו"ר כתב לעיין: יש תצדועדין סימן (או"ח

ניתןס"א) התפילה שבנוסח תורתנו" מתן "זמן המילים שאת
מקדשין כשהיו ואילו תורה, ניתנה שבו בסיון ו' ביום רק לומר
יחול לעומר החמישים שיום וייתכן הראייה, עלֿפי החודש את

מתן "זמן אומרים לא שכזו בקביעות אזי בו, בז' או בסיון בה'
שלו החמישים ויום התאריך קו את שעבר מי כן, ואם תורתנו".

תורתנו"? מתן "זמן שלו החג יהיה כיצד בסיון, בה' הוא
עניינים: שני יש מתןֿתורה של הרוחני שבתוכן לבאר, ויש
התורה והתגלות בסיון, בו' שקשורה מלמעלה התורה התגלות
העומר ספירת ימי במ"ט האדם עבודת של ההכנה לאחר שבאה
התורה ובהתגלות החסידות), בתורת בהרחבה (כמבואר
כלל קשור שאינו עניין יש דרגות: שתי יש גופא מלמעלה
דרגות הבדלי בלי כאחד, ישראל לכל והוא האדם לעבודת
אומרים ועליו סיון, לו' קשור זה עניין התורה. לקבלת בהכנה
היותו שעלֿאף בתורה, עניין ויש תורתנו"; מתן "זמן בתפילה
לעבודתם כלשהי שייכות לו יש הנבראים, מערך למעלה
ביום מתגלה זה ועניין ההכנה. עבודת בסיום היא והתגלותו

אחד.החמיש כל של הפרטית לספירתו ים
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קודמת? מהן איזו – שחרית ותפילת החמה ברכת
לברכת התדירה שחרית תפילת את להקדים יש לכאורה
מדברי אך קודם', תדיר – תדיר ושאינו 'תדיר מדין החמה
אף מיד לברך עליו החמה את הרואה שכל נראה המהרי"ל

טעמו? ומה התפלל. לא שעדיין
זו: הלכה פי על לבאר יש

ויקריב ימשיך התדיר לפני תדיר שאינו את ושחט עבר אם
שלא היינו המצוות', על מעבירין 'אין משום תדיר שאינו את
שבהקרבת אף לו, וילך שיניחנה לו נזדמנה שכבר במצוה יזלזל

התדיר. הקדמת דין על עובר הוא הרי זה קרבן
יוסף' ה'בית כתב כה)וכן סי' קודמת(או"ח שציצית שאף

לפני לידו באו התפילין אם תדיר', ושאינו 'תדיר מדין לתפילין

המצוות. על להעביר שלא כדי הנחתן יקדים הטלית
החמה ברכת חיוב שחרית: ותפילת החמה ברכת לגבי וכן
החמה את רואה שכאשר ונמצא החמה, את כשרואה מיד חל
מצות ואילו לפניו מזומנת כבר זו מצוה הכנסת, לבית מחוץ
הכנסת בבית להתפלל שמצוה כיון מזומנת אינה עדיין התפילה
משום בכך יש ויתפלל החמה ברכת את ידחה ואם הציבור, עם

המצוות'. על מעבירין 'אין
אריה' ה'שאגת נוסף: כח)טעם קדימה(סי' דיני שכל העלה

היא מהן כשאחת לא אך חובה של מצוות בשתי אלא נאמרו לא
כיון לציצית תפילין בין קדימה דיני אין לדעתו ולכן רשות,
ד' של בגד ילבש לא אם (כי רשות אלא חיוב אינה שהציצית
חלק לפי החמה, ברכת לענין הדין והוא יתחייב). לא כנפות

קדימה. דיני בה אין ולכן רשות היא מהדעות
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קודמת? מהן איזו – שחרית ותפילת החמה ברכת
לברכת התדירה שחרית תפילת את להקדים יש לכאורה
מדברי אך קודם', תדיר – תדיר ושאינו 'תדיר מדין החמה
אף מיד לברך עליו החמה את הרואה שכל נראה המהרי"ל

טעמו? ומה התפלל. לא שעדיין
זו: הלכה פי על לבאר יש

ויקריב ימשיך התדיר לפני תדיר שאינו את ושחט עבר אם
שלא היינו המצוות', על מעבירין 'אין משום תדיר שאינו את
שבהקרבת אף לו, וילך שיניחנה לו נזדמנה שכבר במצוה יזלזל

התדיר. הקדמת דין על עובר הוא הרי זה קרבן
יוסף' ה'בית כתב כה)וכן סי' קודמת(או"ח שציצית שאף

לפני לידו באו התפילין אם תדיר', ושאינו 'תדיר מדין לתפילין

המצוות. על להעביר שלא כדי הנחתן יקדים הטלית
החמה ברכת חיוב שחרית: ותפילת החמה ברכת לגבי וכן
החמה את רואה שכאשר ונמצא החמה, את כשרואה מיד חל
מצות ואילו לפניו מזומנת כבר זו מצוה הכנסת, לבית מחוץ
הכנסת בבית להתפלל שמצוה כיון מזומנת אינה עדיין התפילה
משום בכך יש ויתפלל החמה ברכת את ידחה ואם הציבור, עם

המצוות'. על מעבירין 'אין
אריה' ה'שאגת נוסף: כח)טעם קדימה(סי' דיני שכל העלה

היא מהן כשאחת לא אך חובה של מצוות בשתי אלא נאמרו לא
כיון לציצית תפילין בין קדימה דיני אין לדעתו ולכן רשות,
ד' של בגד ילבש לא אם (כי רשות אלא חיוב אינה שהציצית
חלק לפי החמה, ברכת לענין הדין והוא יתחייב). לא כנפות

קדימה. דיני בה אין ולכן רשות היא מהדעות
     

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש שלו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה אלי' שי' גערליצקי וכן הפ"נ 

שמסר, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומה שכותב אשר רובץ תחת משאו, הנה לא יפלא הדבר וכמ"ש אשר ברא אלקים לעשות, לתקן, 

ונאמר וייצר ה"א בשני יודי"ן ביצ"ט וביצה"ר, ולכן כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר 

ועוד תראה  ורוחניות,  - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות  - שונאך  שלך שהוא הגוף, תראה 

שהוא - רובץ תחת משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך ע"י תורה ומצות והגוף מתעצל בקיומם, ואולי 

יעלה בלבבך - וחדלת מעזוב לו - שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החמריות, 

הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים 

)אחת מתורות הבעש"ט, הועתק בהיום יום(.

הטוב  תכלית  השי"ת  אשר  הדבר  שסיבת  כיון  מזה,  ברוחו  ליפול  ח"ו  שאין  ופשוט  מובן  ומזה 

אינו רוצה שיקבל איש הישראלי המצטרך לו בגשמיות או ברוחניות בתור נהמא דכיסופא, ולכן נסתדר 

בהבריאה כמ"ש ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וכו', כי תיכף ומיד מוסיפים ובחרת בחיים, ומבואר 

בחסידות שבקשה מהקב"ה הוא ג"כ נתינת כח ותוספת כח למילוי הבקשה, ובודאי ידוע לו וכדאי שיתבונן 

בזה עוד הפעם בהאמור בתניא בכמה מקומות ובפרט בפרק כ"ז ושני מיני נחת רוח לפניו למעלה והשנית, 

וראה שם פרק ל"ד ואילך, שהתבוננות בכל האמור שם מביאה שתהי' עבודתו כל ימיו בשמחה רבה וכו'.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לר"ה, ונוסף על ברכתי במכתבי לר"ה, הנה אכפול אותם זה לאריכות 

ימים ושנים טובות להצליח בהחזקת והפצת היהדות בסביבתו ומתוך בריאות והרחבת דעת אמיתית.

בברכה.
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ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת
מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם ּכּפר אׁשר .1אתם ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻ
הּכהנים אֹותן ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין ,2והּוא ְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָֹ

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
.מנחֹות ׁשירי אכילת והּנֹותרת3וכן ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּובניו אהרן יאכלּו .4מּמּנה ְֲִֶַָָָֹֹ
לזכרי‚. אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין

ּבעזרה ּבהיכל5ּכהּנה נאכלּו ואם נאכלּו6; לכל7- ׁשּנאמר: . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּקדׁשים ּבקדׁש אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם

אתֹו יאכל זכר ּכל הם8ּתאכלּנּו, הרי צּבּור ׁשלמי וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
וכאׁשם ׁשּבארנּו.9ּכחּטאת ּכמֹו , ְְְֵֶַַַָָָָ

ּונקבֹות„. זכרים לכהנים נאכלין ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ,10חזה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ
הּמּורם וכן .ולבנתי ּולבני נתּתים ל ּבהם: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

הּקדׁשים ּתרּומת ּכל ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם ְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּתֹודה
ולבנתי ּולבני ל נתּתי לה' יּׂשראל בני ירימּו .11אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּבכֹור‰. ּכחזה12וכן ּל יהיה ּובּׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּימין ּוכׁשֹוק -13הּתנּופה לּכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל . ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ולנׁשיהם הּכהנים לעבדי נאכלים15ּכתרּומה14נאכלים וכּלן . ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
הּתרּומה ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
ׁשהיא קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור. ּבמקֹום ְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
ׁשּכנגּדֹו יּׂשראל. מחנה ּכל ׁשהּוא 'טהֹור', אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעזרה,

ּופסח למעּׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - הן16לדֹורֹות ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּכלפנים - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים .17קדׁשים ְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָ

.Âיֹום וכל הּלילה וכל הּזביחה ּביֹום נאכלים ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה ׁשּתׁשקע עד את18הּמחרת הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשלמיו מּבּׂשרֿזבח יאכל האכל ואם ּומּמחרת, יאכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזבחֹו
וגֹומר הּׁשליׁשי לׁשני19ּבּיֹום נאכלין ׁשהן למד, נמצאת . ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּבעלים חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד. ולילה .20ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומעּׂשר לבכֹור הּדין קּלים21והּוא קדׁשים הן ׁשהרי , ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ְִִָּכׁשלמים.
.Êׁשהיא ּפי על אף הּתֹודה, אינּהאבל קּלים, קדׁשים ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
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לכם1) נתן ואותה יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים שאכילת "מניין ד: הלכה ב פרק שמיני פרשת ובספרא
מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה', לפני עליהם לכפר העדה עוון את ושוק2)לשאת וחזה קדשים, קדשי שהם

הנאכל החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל דיבור שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות שאין יחיד שלמי של
וצונו במצוותיו קדשנו אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים: מסכת סוף בתוספתא הוא [וכן עשה. מצות בו יש לישראל

הזבח"]. את שנקמצה.3)לאכול לאחר המנחה מן שנשאר "ולשון4)מה קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק ובהמשך
שיירי שאכילת כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה בו כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת ספרא

בלבד" רשות של דבר לא עשה מצות שהיא היבמה ביאת כמו היא במשנה:5)מנחות סג. זבחים ראה מנחות, שיירי ולעניין
הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר הקלעים מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו "מנחות
ולבניו", לאהרן המנחה מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה". לזכרי נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן,
גם ונאמר יאכלוה" מועד אוהל בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו

יאכלנה" אהרן בבני זכר "כל יא) שלושתן6)(שם, והאולם הקדשים וקדש הקודש כי ה, הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. כשרה.7)נקראים אכילה היא את8)כלומר, גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה "רבי ח: במנחות ואמרו

תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות, ושיירי קדשים בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים ונאכלים9)העזרה,
כהונה. לזכרי רק נאכל10)בעזרה שהמורם אלא בהם וכיוצא ושוק) חזה שהם השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה

ולעבדיהם". ולבניהם לנשיהם רבינו11)לכהנים כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים מהלכות א בפרק הוא כן
מתחילת הלימוד ועיקר וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב בא שכן לפי ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל

וגו'". בניך וחק חקך כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה שוק ואת התנופה חזה "ואת נאכל12)הפסוק
ונקבות. זכרים "מה13)לכהנים לומדים אנו הנ"ל שמהפסוק נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים שלמים קרבן של

מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים ובתוספתא אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד ולילה ימים לשני נאכלים שלמים
ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים נאכלים הנזיר ואיל הכהנים.14)התודה שהוא15)לנשי כל הכלל "זה שם: תוספתא

שנישאה כהן בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו". אוכל אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה אוכל
חוזרת אינה כן פי על ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה היה ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל

ושוק. חזה בכל16)לאכילת שנאכלים והיינו התרומה". וכשוק התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה נלמד ובכור
כירושלים.17)העיר. כלומר, כלפנים, הם למעלה, בראשה החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל עובי כלומר,
וכ18) החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת ולילה ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם שלברייתא החמה משתשקע ובבשרן ו'

ימים". תשא".19)שני עוונה ממנה האוכלת "והנפש הפסוקים: ימים20)המשך לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים שם: במשנה
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק מהם המורם אחד, בלילה.21)ולילה אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים לשני שנאכלין

              
  

הּלילה עם הּזביחה ּביֹום אּלא ּביֹום22נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר ; ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נזיר איל וכן ּבקר. עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, .23קרּבנֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עּמהן הּבא ּבהן24והּלחם ּכּיֹוצא הּכהנים25- חלק ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּבעלים חלק ּולׁשלמי26ּבין ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: ולילה; ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ולׁשירי ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹצּבּור
ּבּמׁשמע הּקרּבנֹות ּכל - יאכל קרּבנֹו מן27ּביֹום חּוץ . ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

להם. הּדֹומים ּומעּׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ׁשּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשלמים,
.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין - ולילה ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

העברה מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה אמרּו28עד , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּלילה. חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאין ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָחכמים,

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּטהֹורים אּלא אֹותם הּמּולין29אֹוכלין אפּלּו30ּבלבד . ְְְֲִִִִִֶַַַָָ

ׁשמׁשֹו ּכּפרתֹו31העריב הביא ּבקדׁשים32ולא אֹוכל אינֹו -33. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ערל34והּטמטּום ספק ׁשהּוא לפי ּבקדׁשים, לאכל .35אסּור ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

האנּדרֹוגינֹוס קּלים36אבל ּבקדׁשים ׁשאֹוכל לי יראה -37. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל הּכהנים38ּומּתר אפּלּו .39 ְֱֲֲֲֳִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ
קדׁשים, מּקדׁשי ּבין קּלים מּקדׁשים ּבין חלקם, לאכל ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻמּתרין

ּבאכילתן ּולׁשּנֹות מאכל, ׁשלּוקים40ּבכל צלּויים ּולאכלם ,41 ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ
ּתבלין42ּומבּׁשלים לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין לתֹוכן ולתת , ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ

ּפּסּול לידי הּתרּומה את יביאּו ׁשּלא ּתרּומה, והעצמֹות43ׁשל . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּירצה.44הּנׁשארֹות ּכלים ּכל מהם אדם ועֹוּׂשה מּתרֹות, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

.‡Èאֹוכלין - מּועטת אכילה להם 46עּמּה45היתה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי ּותרּומֹות, היתה47חּלין . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻֻלהן
גּסה אכילה נאכלת ּתהיה ׁשּלא ּבׁשירי48ּכדי וכן . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

.49הּמנחֹות ְַָ
.Èאׁשם אֹו חּטאת מבּׁשלין אֹו50אין מּתֹודה מּורם עם ְְִִִֵַַָָָָָ

נזיר ּבאֹוכליהן51מאיל ׁשּממעט מּפני אכילתן52, .53ּובמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר ּומאיל מּתֹודה מּורם ְְִִִִֵֵֶָָָָָֹולא

ׁשלמים אכילתן54ׁשל זמן ׁשּממעט מּפני מּורם55, ולא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
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לרבות23)שלאחריו.22) שלמיו, שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה לו.) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
וכו'. נזיר הנזיר.24)שלמי איל ועם התודה (=שנאכלין25)עם מניין שבנזיר ורקיקים וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

בקר"). עד ממנו יניח לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו (שם) לומר תלמוד ולילה), (=מן26)ליום מהם "המורם במשנה נה. שם
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה בשלה וזרוע שבתודה חלות וארבע ושוק חזה שהם הנזיר, ומאיל התודה

תלמוד27) מניין, תמורות וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו (שם) שלמיו תודת זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
לחמי שלמיו, לומר תלמוד י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח, לומר תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר, לומר
מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו", לומר תלמוד מניין, שבנזיר ורקיקים וחלות תודה

משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו כמו שעלה28)הייתורים לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק שלא
השחר. אותו".29)עמוד יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר פסח30)שנאמר שאצל בקדשים אוכלים אינם הערלים אבל

ואילו אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו", יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים (שהוא
וחומר. בקל ללמוד יש קדשים מותר.31)קדשי הוא שבתרומה הטהרה יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו כלומר,

והמצורע.32) היולדת והזבה הזב כגון טהרה, הכהן33)קרבן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה עד:) (יבמות זאת ולמדו
בקדשים. אוכל אינו שמשו) והעריב שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא זמן שכל נקבות,34)וטהרה", ולא זכרות לא לו שאין

נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, הוא זכר.35)אלא הוא נקבות.36)שמא וגם זכרות גם לו (כסף37)שיש נימול אם
נקבה. הוא שמא אוכל אינו - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי משנה).

"ולקח38) יט) ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו פסח, כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק בין צלי בין והיינו,
ושלוק. צלי אף אלא דווקא, לאו בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את קדשי39)הכהן אפילו לשנות שמותר בזה החידוש [עיקר

לכהנים]. אלא נאכלים שאינם צלאו,40)קדשים שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא מאכל בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין עליו להוסיף שנימוחו.41)יכול עד מאד הרבה בגמרא42)מבושלים

ט בפרק רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה, - "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא. זבחים
אין - המלכים" שאוכלים כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות אוכלין הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות
שווה הנאה נהנה הוא שאם הכוונה אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש כאן שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה

כדרכו. ושלוק מבושל אוכל - ושילוק מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי יאכל ובשלוק, ובמבושל שהרי43)בצלי
ונאסרו נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה אכילת זמן

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי התבלין, גם יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם בעצמות44)באכילה כשאין והיינו,
לאכילה. הראוי דבר שביעה.45)שום כדי בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים היו אם ותוספות46)כלומר, ברש"י שם ועיין

לעזרה. מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין לאכול מותר אם יצא47)שנחלקו ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע, על
רעב". רבו אכילה.48)משולחן אינה גסה המנחה)49)ואכילה (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם ובתמורה

אכילה הייתה שאם מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד אוהל בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
אוכלין אין מרובה אכילה הייתה שאם לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת

הגסה". על נאכלת תהא שלא כדי ותרומה, חולין ובעזרה.50)עימה כהונה, לזכרי אלא נאכלין לזכרים51)שאינם שנאכלין
העיר. בכל בהם.52)ונקבות אשר והאשם החטאת טעם בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה מורם שלא53)של

ועל ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט, אינו אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר, בכל לאוכלם יוכלו
ולילה. ימים לשני נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת

נאכלים54) שאינם ואשם, בחטאת גם פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל תודה בשר לבשל שאסור הדין [הוא
לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל מתודה מורם גם נקט לכהנים, ולילה,55)אלא ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם שהרי



עג               
  

הּלילה עם הּזביחה ּביֹום אּלא ּביֹום22נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר ; ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נזיר איל וכן ּבקר. עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, .23קרּבנֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עּמהן הּבא ּבהן24והּלחם ּכּיֹוצא הּכהנים25- חלק ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּבעלים חלק ּולׁשלמי26ּבין ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: ולילה; ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ולׁשירי ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹצּבּור
ּבּמׁשמע הּקרּבנֹות ּכל - יאכל קרּבנֹו מן27ּביֹום חּוץ . ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

להם. הּדֹומים ּומעּׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ׁשּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשלמים,
.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין - ולילה ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

העברה מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה אמרּו28עד , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּלילה. חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאין ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָחכמים,

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּטהֹורים אּלא אֹותם הּמּולין29אֹוכלין אפּלּו30ּבלבד . ְְְֲִִִִִֶַַַָָ

ׁשמׁשֹו ּכּפרתֹו31העריב הביא ּבקדׁשים32ולא אֹוכל אינֹו -33. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ערל34והּטמטּום ספק ׁשהּוא לפי ּבקדׁשים, לאכל .35אסּור ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

האנּדרֹוגינֹוס קּלים36אבל ּבקדׁשים ׁשאֹוכל לי יראה -37. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל הּכהנים38ּומּתר אפּלּו .39 ְֱֲֲֲֳִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ
קדׁשים, מּקדׁשי ּבין קּלים מּקדׁשים ּבין חלקם, לאכל ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻמּתרין

ּבאכילתן ּולׁשּנֹות מאכל, ׁשלּוקים40ּבכל צלּויים ּולאכלם ,41 ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ
ּתבלין42ּומבּׁשלים לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין לתֹוכן ולתת , ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ

ּפּסּול לידי הּתרּומה את יביאּו ׁשּלא ּתרּומה, והעצמֹות43ׁשל . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּירצה.44הּנׁשארֹות ּכלים ּכל מהם אדם ועֹוּׂשה מּתרֹות, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

.‡Èאֹוכלין - מּועטת אכילה להם 46עּמּה45היתה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי ּותרּומֹות, היתה47חּלין . ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻֻלהן
גּסה אכילה נאכלת ּתהיה ׁשּלא ּבׁשירי48ּכדי וכן . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

.49הּמנחֹות ְַָ
.Èאׁשם אֹו חּטאת מבּׁשלין אֹו50אין מּתֹודה מּורם עם ְְִִִֵַַָָָָָ

נזיר ּבאֹוכליהן51מאיל ׁשּממעט מּפני אכילתן52, .53ּובמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר ּומאיל מּתֹודה מּורם ְְִִִִֵֵֶָָָָָֹולא

ׁשלמים אכילתן54ׁשל זמן ׁשּממעט מּפני מּורם55, ולא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לרבות23)שלאחריו.22) שלמיו, שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה לו.) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
וכו'. נזיר הנזיר.24)שלמי איל ועם התודה (=שנאכלין25)עם מניין שבנזיר ורקיקים וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

בקר"). עד ממנו יניח לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו (שם) לומר תלמוד ולילה), (=מן26)ליום מהם "המורם במשנה נה. שם
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה בשלה וזרוע שבתודה חלות וארבע ושוק חזה שהם הנזיר, ומאיל התודה

תלמוד27) מניין, תמורות וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו (שם) שלמיו תודת זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
לחמי שלמיו, לומר תלמוד י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח, לומר תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר, לומר
מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו", לומר תלמוד מניין, שבנזיר ורקיקים וחלות תודה

משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו כמו שעלה28)הייתורים לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק שלא
השחר. אותו".29)עמוד יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר פסח30)שנאמר שאצל בקדשים אוכלים אינם הערלים אבל

ואילו אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו", יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים (שהוא
וחומר. בקל ללמוד יש קדשים מותר.31)קדשי הוא שבתרומה הטהרה יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו כלומר,

והמצורע.32) היולדת והזבה הזב כגון טהרה, הכהן33)קרבן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה עד:) (יבמות זאת ולמדו
בקדשים. אוכל אינו שמשו) והעריב שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא זמן שכל נקבות,34)וטהרה", ולא זכרות לא לו שאין

נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, הוא זכר.35)אלא הוא נקבות.36)שמא וגם זכרות גם לו (כסף37)שיש נימול אם
נקבה. הוא שמא אוכל אינו - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי משנה).

"ולקח38) יט) ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו פסח, כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק בין צלי בין והיינו,
ושלוק. צלי אף אלא דווקא, לאו בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את קדשי39)הכהן אפילו לשנות שמותר בזה החידוש [עיקר

לכהנים]. אלא נאכלים שאינם צלאו,40)קדשים שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא מאכל בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין עליו להוסיף שנימוחו.41)יכול עד מאד הרבה בגמרא42)מבושלים

ט בפרק רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה, - "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא. זבחים
אין - המלכים" שאוכלים כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות אוכלין הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות
שווה הנאה נהנה הוא שאם הכוונה אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש כאן שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה

כדרכו. ושלוק מבושל אוכל - ושילוק מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי יאכל ובשלוק, ובמבושל שהרי43)בצלי
ונאסרו נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה אכילת זמן

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי התבלין, גם יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם בעצמות44)באכילה כשאין והיינו,
לאכילה. הראוי דבר שביעה.45)שום כדי בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים היו אם ותוספות46)כלומר, ברש"י שם ועיין

לעזרה. מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין לאכול מותר אם יצא47)שנחלקו ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע, על
רעב". רבו אכילה.48)משולחן אינה גסה המנחה)49)ואכילה (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם ובתמורה

אכילה הייתה שאם מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד אוהל בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
אוכלין אין מרובה אכילה הייתה שאם לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת

הגסה". על נאכלת תהא שלא כדי ותרומה, חולין ובעזרה.50)עימה כהונה, לזכרי אלא נאכלין לזכרים51)שאינם שנאכלין
העיר. בכל בהם.52)ונקבות אשר והאשם החטאת טעם בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה מורם שלא53)של

ועל ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט, אינו אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר, בכל לאוכלם יוכלו
ולילה. ימים לשני נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת

נאכלים54) שאינם ואשם, בחטאת גם פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל תודה בשר לבשל שאסור הדין [הוא
לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל מתודה מורם גם נקט לכהנים, ולילה,55)אלא ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם שהרי



עד              
  

אמׁש ׁשל ׁשּממעט56מּׁשלמים מּפני יֹום, ׁשל ואׁשם חּטאת עם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אכילתן57ּבאֹוכליהן אכילתן58ּובמקֹום חּטאת59ּובזמן אבל . ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

זה עם זה מתּבּׁשלין זה60ואׁשם עם זה נזיר ואיל ותֹודה ,61, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
זה עם זה וׁשֹוק וחזה קדׁשים62והּבכֹור קדׁשי ׁשל חתיכה .63 ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּפּגּול ׁשל נֹותר64אֹו אחרֹות65אֹו חתיכֹות עם -66ׁשּנתּבּׁשלה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָ
לכהנים ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות החתיכֹות .67אֹותן ְְֲֲֲִִִַָָָֹֻ

.‚Èעם ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּׂשר
הרי - ּתאוה ּומּתר68ּבּׂשר לטמאים אסּור הּתאוה ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ

.69לטהֹורים ְִִ
.„È;יהיה לֹו לּכהן הקריב אׁשר העלה עֹור ּבעֹולה: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנאמר

ונאמר יאכלּנה; אתּה המחּטא הּכהן ּבחּטאת: ְְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹונאמר
ּבׁשלמים: ונאמר יהיה; לֹו ּבֹו יכּפר אׁשר הּכהן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאׁשם:
הּכהן ּבמנחה: ונאמר יהיה; לֹו הּׁשלמים ּדם את הּזרק ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלּכהן
אּלא אּלּו ּבכל מדּבר הּכתּוב אין יהיה. לֹו אתּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמקריב

לעבֹודה הראּוי ׁשהּכהן לאכל;70ּבראּוי: חלק לֹו ׁשּיׁש זהּו - ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
לֹו אין - טמא ׁשהיה ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומי
הּכל - חלּקה לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻחלק

אב ּבית חֹולקים71לאנׁשי וכּלם הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
אחיו ּבין ׁשהקריב זה ּבין ּכאחיו, איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבכל

הקריב ׁשּלא ּבּמקּדׁש .72ׁשעּמֹו ְְִִִִֶֶַָֹ

.ÂËּומנחת האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות הּכתּוב חלק ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָולּמה
ּתאפה אׁשר הּמנחה ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּסלת?

תהיה לֹו אתּה הּמקריב לּכהן הּוא73ּבּתּנּור, הּסלת ּובמנחת ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
אהרן ּבני לכל וחרבה, בּׁשמן בלּולה מנחה וכל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:

ּכאחיו איׁש בית74ּתהיה אנׁשי אֹותּה ּכׁשחֹולקין ׁשהאפּויה, . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ראּוי הּוא הרי - ּפת ּכזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ׁשּיּגיע ּכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאב,
ּביניהן, יחּלקּוה אם הּסלת, אבל מּיד; אֹוכלֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלֹו,
לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה מּגיע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנמצא
הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא אֹותֹו ְְֱִֶֶַַַַָָָָֹללּוׁש

מנחה ּכנגד מנחה ּבפני75ׁשּיחלקּו זֹו מנחה יחלקּו ולא , ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לכל ּבּה: לֹומר הּכתּוב הצר אב; בית אנׁשי ּכל על ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָֻעצמּה

ּתהי אהרן עצמּה.ּבני ּבפני ׁשּיחלקּוה לֹומר - ּכאחיו איׁש ה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: אמרּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכאן
אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת מעּׂשה ּכנגד מחבת ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמעּׂשה

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת אחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּכל
.ÊËעֹוף ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ּכנגד76וכן חּטאת ולא , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ

וׁשֹוק חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא חלק77חּטאת, ּכל אּלא ; ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְִֵֵֵֶֶֶָָוחלק

.ÊÈחֹולק הּקטן קּלים78אין ּבקדׁשים ּפי79אפּלּו על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
קדׁשים קדׁשי להאכילֹו אין80ׁשּמּתר ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
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ולנקבות. לזכרים העיר בכל נאכלים כולם כי שווים, הם האכילה ובמקום באוכלים אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים והבכור
לאכילה.56) אחד יום רק ונשאר ולילה יום ואילו57)שעבר כהונה, לזכרי אלא נאכלים אינם והאשם החטאת כי השלמים. של

כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים גם נאכלים מהשלמים ואילו58)המורם בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת השלמים, של
העיר. בכל נאכלים עליו59)השלמים שעברו אחרי אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים שהם והאשם, החטאת של

בלבד. אחד יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה שווה.60)יום שדינם שווה.61)לפי שווה.62)שדינם דינם הם שאף
משנ63) ב פרק מותרות.ערלה לזרים שגם האומר שמעון כרבי ולא קמא, תנא כדעת טז, קדשי64)ה של זו חתיכה כלומר,

פיגול שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי של זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של הייתה קדשים
לכהנים. וגם לזרים גם מותרות החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר אלא65)או מקום שבכל הנותר אינו זה ["נותר"

חוץ לאכלו העבודה בשעת שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו, חוץ לאכלו העבודה בשעת שחשב המדובר
-66)למקומו]. קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה דהיינו ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים של או חולין של

בטלה שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה כאן שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו והמדובר במאה].
לחם67)בתערובת. של פרוסה או [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין פסולי בהלכות גם רבינו כתב [כן

ואף - מועט הפסד אלא כאן (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין של חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים
החמירו)]. בקדשים - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף ואחד במאה עולה שתרומה פי חולין.68)על כלומר,69)בשר

קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא) קדשים קדשי בשר היה "אם
שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה העניין בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל

אכילתו". ייאסר קדשים.70)דבר לאכילת גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על (זבחים71)אף שאמרו [ומה שם. ספרא
בתחילת שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים", המזבח) גבי על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה "והרי צט.)
(ולשון המשמר לכל שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו ומה משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
בנותר]. ייפסל שהרי כן, לתקן אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא) לאו משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא

להקריב.72) שראוי המקריב.73)אלא לכהן שייכת המנחה שכל נראה בית74)שהיה אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן
סולת. במנחת חלוקה דין התורה אמרה ולא עשרים75)אב, שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה, מנחה כלומר,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל ואחד אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל העוף76)מנחות, חטאת היינו
כהונה. לזכרי אין77)הנאכלת כך קדשים בקדשי חולקין שאין כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז, (ויקרא
קלים". בקדשים ומנחות78)חולקים (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז, (שם שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,

וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק "איש שם) הקטן79)וספרא ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש הפסוק שהרי
קלים. בקדשים גם מדבר - קטן:80)חולק המתחיל בדיבור שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן "הרי צט. זבחים

(ויקרא כתיב" זכר כל ועוד דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק איש כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן
קדשים. קדשי ושניהם ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון הפסוק והרי ו). ז, יא; ו,

              
  

ּכלל הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם איׁש81חֹולקים ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנֹולד82ּכאחיו ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין מּום, ּבעל אבל . ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין חֹולק83ּבמּומֹו ׁשּנאמר:84- ואֹוכל; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ראּוי85לחם ׁשּיהיה והּוא וגֹומר. ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

לערב.86לאכילה לאכל חֹולק אינֹו - טמא היה אם אבל . ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
.ÁÈאֹוכל ּגדֹול מה87וכהן ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

.88ּׁשּירצה ְִֶֶ
.ËÈהּקדׁשים לאכילת הראּוי חֹולק89ּכל - הקרבן ּבׁשעת ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

על אף העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא אין90ּפי - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי ּומחּסר91חֹולק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
הּקבּורה93והאֹונן92ּכּפּורים ּגדֹול94ּביֹום ּכהן ּבין ּכהן95, ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ

לערב. לאכל חֹולקין אין ְְֱִֵֶֶֶֶָֹהדיֹוט,
.Îמּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל

אֹוכל ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, וכל96ּגדֹול ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מּום, מּבעל חּוץ לאכל; ראּוי אינֹו - לעבד ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו

בּתֹורה נתּפרׁש .97ׁשהרי ְֲִֵֵֶַָָ
.‡Îּבעֹורֹות חלק לֹו אין - ּבּבּׂשר חלק לֹו ׁשאין .98ּכל ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאפּלּו
ּבּבּׂשר99חלבים חֹולק אינֹו ּדם100- את הּמקריב ׁשּנאמר: . ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

למנה הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו אהרן, מּבני החלב ואת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשלמים
זר מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ׁשּיהיה עד אחר- עד יקה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

חלבים .101הקטר ְֲִֵֶָ
.Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

חֹולק. אינֹו אם חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר
מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפס אם ,ְִִִִִֵַָָָלפיכ

.‚Îׁשהּטמאים ּפי על אף ּבטמאה, הּבא צּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻקרּבן
אֹותֹו לערב,102מקריבין לאכל הּטהֹורין עם חֹולקין אין - ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

לאכילה ראּויים ׁשאינם .103מּפני ְְֲִִִֵֵֶַָָ

  
ּדמּה‡. זריקת לפני ּבין העֹולה, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
אׁשר נדרי וכל וגֹומר ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשערי
העֹולה. ּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתּדר;

.חמׁשּתן - נסכיה ׁשל ויין וׁשמנּה וסלּתּה ּובּׂשרּה ְְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוחלּבּה
לכזית. ְְְִִִִַָמצטרפין

ּבין‚. זריקה לפני ּבין האמּורין, מּכל ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָוכן
ּכליל ׁשהאמּורין לֹוקה. - יּׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלאחר
ּתהיה ּכליל ּכהנים: ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּמזּבח

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באכילה,81) להם שמותרים קלים בקדשים אפילו אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים קדשים בקדשי רק לא כלומר,
הקטן.אינם כדין בהם, אהרן".82)חולקים בנות ולא אהרן "בני - אהרן" בני "לכל הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר
יאכלנו".83) בכהנים זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה חלק.84)ונתרבה לו זה85)יש מפסוק למדו שם בזבחים

ב) יא); ו, (שם מנחה אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו בקדשים חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל
שני ומפסוק לעבודה ראוי אינו כי אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז, (שם אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל

זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק חולק, במומו הנולד גם כי מום86)- בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל לי מה טמא לי מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו מהו טמא והוא
ראוי מינה שמע בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאינו

מינה". שמע בעינן, הגבול.87)לאכילה בקדשי לא אבל המקדש מה88)בקדשי על ח הלכה ב פרשה צו פרשת בספרא
שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא שנאמר

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף במחלוקת שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו [נוסף89)במחלוקת
ולא חולק. אינו - לאכילה ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן ואם יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה

משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא ממועט, הוא ממילא שהרי למעטו, רבינו אונן,90)הוצרך גדול כהן כגון
כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים בהקריבו אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה (להלן צבור בקרבנות שראוי וטמא

שנטמאו. שמש.91)קדשים העריב לא ועדיין וטבל התורה מן בטומאה שנטמא והמצורע92)כל היולדת הזבה, הזב, כגון
טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב המיתה93)שטבלו ויום אבלות, עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

באנינות. שהוא זמן כל בקדשים לאכול לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא שאז94)בלבד המיתה, ביום אינו הקבורה כשיום היינו
מדרבנן. אפילו שלאחריו בלילה אונן מקריב.95)אינו שהוא פי על בכהן96)אף יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם

משום בקדשים לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה עבודה ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן גדול)
ואינו צבור בקרבנות שמקריב וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר

לאכילה. ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא משום אינו הראב"ד) השגת (ראה זכר97)אוכל "כל כב, ו, ויקרא
מום. בעל לרבות הקריב98)בכהנים" אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר ממה ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו

ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט - יהיה לו השמש.99)לכהן והעריב שטבל בלילה. שצריך100)כלומר, להשמיענו
הקטרה. בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר אחר עד זריקה משעת לעבודה וראוי טהור "שיהיה

חלבים.למע101) הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה מי לא102)ט למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל הקרבן אין הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא "בעי103)הקריבוהו צט. בזבחים

הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר המחטא אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו צבור בקרבנות טמא אושעיא רב
חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן שמע תא רבינא אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאין חולק, לאכילה ראוי דלמא או

מינה". שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע לערב, לאכול



עה               
  

ּכלל הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם איׁש81חֹולקים ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנֹולד82ּכאחיו ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין מּום, ּבעל אבל . ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין חֹולק83ּבמּומֹו ׁשּנאמר:84- ואֹוכל; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ראּוי85לחם ׁשּיהיה והּוא וגֹומר. ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

לערב.86לאכילה לאכל חֹולק אינֹו - טמא היה אם אבל . ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
.ÁÈאֹוכל ּגדֹול מה87וכהן ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

.88ּׁשּירצה ְִֶֶ
.ËÈהּקדׁשים לאכילת הראּוי חֹולק89ּכל - הקרבן ּבׁשעת ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

על אף העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא אין90ּפי - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי ּומחּסר91חֹולק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
הּקבּורה93והאֹונן92ּכּפּורים ּגדֹול94ּביֹום ּכהן ּבין ּכהן95, ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ

לערב. לאכל חֹולקין אין ְְֱִֵֶֶֶֶָֹהדיֹוט,
.Îמּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל

אֹוכל ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, וכל96ּגדֹול ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מּום, מּבעל חּוץ לאכל; ראּוי אינֹו - לעבד ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו

בּתֹורה נתּפרׁש .97ׁשהרי ְֲִֵֵֶַָָ
.‡Îּבעֹורֹות חלק לֹו אין - ּבּבּׂשר חלק לֹו ׁשאין .98ּכל ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאפּלּו
ּבּבּׂשר99חלבים חֹולק אינֹו ּדם100- את הּמקריב ׁשּנאמר: . ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

למנה הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו אהרן, מּבני החלב ואת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשלמים
זר מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ׁשּיהיה עד אחר- עד יקה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

חלבים .101הקטר ְֲִֵֶָ
.Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

חֹולק. אינֹו אם חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר
מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפס אם ,ְִִִִִֵַָָָלפיכ

.‚Îׁשהּטמאים ּפי על אף ּבטמאה, הּבא צּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻקרּבן
אֹותֹו לערב,102מקריבין לאכל הּטהֹורין עם חֹולקין אין - ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

לאכילה ראּויים ׁשאינם .103מּפני ְְֲִִִֵֵֶַָָ

  
ּדמּה‡. זריקת לפני ּבין העֹולה, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
אׁשר נדרי וכל וגֹומר ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשערי
העֹולה. ּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתּדר;

.חמׁשּתן - נסכיה ׁשל ויין וׁשמנּה וסלּתּה ּובּׂשרּה ְְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוחלּבּה
לכזית. ְְְִִִִַָמצטרפין

ּבין‚. זריקה לפני ּבין האמּורין, מּכל ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָוכן
ּכליל ׁשהאמּורין לֹוקה. - יּׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלאחר
ּתהיה ּכליל ּכהנים: ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּמזּבח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באכילה,81) להם שמותרים קלים בקדשים אפילו אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים קדשים בקדשי רק לא כלומר,
הקטן.אינם כדין בהם, אהרן".82)חולקים בנות ולא אהרן "בני - אהרן" בני "לכל הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר
יאכלנו".83) בכהנים זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה חלק.84)ונתרבה לו זה85)יש מפסוק למדו שם בזבחים

ב) יא); ו, (שם מנחה אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו בקדשים חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל
שני ומפסוק לעבודה ראוי אינו כי אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז, (שם אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל

זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק חולק, במומו הנולד גם כי מום86)- בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל לי מה טמא לי מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו מהו טמא והוא
ראוי מינה שמע בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאינו

מינה". שמע בעינן, הגבול.87)לאכילה בקדשי לא אבל המקדש מה88)בקדשי על ח הלכה ב פרשה צו פרשת בספרא
שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא שנאמר

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף במחלוקת שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו [נוסף89)במחלוקת
ולא חולק. אינו - לאכילה ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן ואם יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה

משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא ממועט, הוא ממילא שהרי למעטו, רבינו אונן,90)הוצרך גדול כהן כגון
כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים בהקריבו אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה (להלן צבור בקרבנות שראוי וטמא

שנטמאו. שמש.91)קדשים העריב לא ועדיין וטבל התורה מן בטומאה שנטמא והמצורע92)כל היולדת הזבה, הזב, כגון
טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב המיתה93)שטבלו ויום אבלות, עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

באנינות. שהוא זמן כל בקדשים לאכול לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא שאז94)בלבד המיתה, ביום אינו הקבורה כשיום היינו
מדרבנן. אפילו שלאחריו בלילה אונן מקריב.95)אינו שהוא פי על בכהן96)אף יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם

משום בקדשים לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה עבודה ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן גדול)
ואינו צבור בקרבנות שמקריב וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר

לאכילה. ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא משום אינו הראב"ד) השגת (ראה זכר97)אוכל "כל כב, ו, ויקרא
מום. בעל לרבות הקריב98)בכהנים" אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר ממה ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו

ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט - יהיה לו השמש.99)לכהן והעריב שטבל בלילה. שצריך100)כלומר, להשמיענו
הקטרה. בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר אחר עד זריקה משעת לעבודה וראוי טהור "שיהיה

חלבים.למע101) הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה מי לא102)ט למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל הקרבן אין הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא "בעי103)הקריבוהו צט. בזבחים

הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר המחטא אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו צבור בקרבנות טמא אושעיא רב
חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן שמע תא רבינא אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאין חולק, לאכילה ראוי דלמא או

מינה". שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע לערב, לאכול



עו              
  

תעּׂשה, ּבלא אכילתֹו - לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל תאכל; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלא
חּטאֹות מּבּׂשר ּכזית האֹוכל וכן ּבכזית. עליו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָולֹוקין
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנּׂשרפֹות

ּתּׂשרף. ּבאׁש תאכל, לא מֹועד אהל ִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹאל
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמם זריקת ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם
תּוכל לא ּכלֹומר, .ונדבתי ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹמעּׂשר
הּמקֹום. ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ּבׁשערי נדבֹותי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
ׁשלמים אֹו ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּפי
ּבין קּלים ּבין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים. זריקת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקדם
והּבּׂשר, החלב ׁשהם: ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחמּורים.
לכזית. מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין, והּׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻוהּסלת

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּתירׁש
לעזרה. חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשהּוא לירּוׁשלים, חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶַַַָָָוהּוא
העזרה ּכחֹומת קּלים לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה;
מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם חּטאת ּבּׂשר ואחד קדׁשים. ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָלקדׁשי

.Âּובּׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבּׂשר
ונאסר נפסל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו. אסּור - למקֹומֹו ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם,
תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ּכזית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּמּנּו
ּכמֹו ּכטרפה, נעּׂשה למחיצתֹו חּוץ ּבּׂשר ׁשּיצא ּכיון -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
.Ê.ּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנכנס
.Áזריקת אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָזר

וגֹומר, ּבהם ּכּפר אׁשר אתם ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּדמים
ׁשראּוי ּובעת אֹוכל ׁשהּכהן ּבּמקֹום וגֹומר; יאכל לא ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹוזר
ּבּׂשר הּזר אכל אם אבל לֹוקה. - הּזר ׁשם אכלֹו אם ְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלאכל,
מּׁשּום לא ּבחּוץ, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים ְִִִֵֵֶַַָָָֹקדׁשי
אם וכן לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזר
זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאכלן

זרּות. מּׁשּום לא ְִִַָֹּבלבד,
.Ëאחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

ׁשּכל נבלה. אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
לזרים; לא הּתרה, לּכהנים - ּוכׁשהּתרה היא, נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻֻמליקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, הּבאין אּסּורין ׁשני הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהרי

  
עצמן‡. ּבפני הּבאֹות והּמנחֹות הּקרּבנֹות. מן הם ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמנחֹות

מנחת ּומהם צּבּור, מנחת מהם - נסכים מּׁשּום ּבאֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואינן
ִָיחיד.

.ועמר סֹוטה מּמנחת חּוץ חּטין; סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
הּׂשעֹורים. מן ׁשהם ְְִִֵֶַַָהּתנּופה,

לּמזּבח,‚. קרב והּוא הּתנּופה. עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁש
ואּלּו עצרת. ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ׁשּיתּבאר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכמֹו
ועליהם חמץ. והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָנקראּו

לא הּמזּבח ואל לה', אתם ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹנאמר:
ּבכל ׁשעֹוּׂשין הּפנים לחם הּוא הּׁשליׁשית והּמנחה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיעלּו.
לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּבת.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
הן:„. ואּלּו לּמזּבח, קרבין וכּלן הּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻותׁשע

חּטאת ּכׁשּיתחּיב העני ׁשּמקריב הּמנחה והיא חֹוטא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמנחת
ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא סֹוטה. מנחת ידֹו. ּתּגיע ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹולא
ּכׁשּיּכנס ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה מעּׂשיה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתּפרׁשּו
.חּנּו מנחת הּנקראת והיא ּבידֹו, אֹותּה ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלעבֹודה,
חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמנחה
והיא הּמחבת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּסלת. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמנחת
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּמרחׁשת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאה
רקיקין. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ּתּנּור. מאפה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמנחת

ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְִֶֶָָָָוהיא
מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל

מנחֹות וחמׁש ּכּלֹו. את מעּכב ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון. ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפחּותה
מה ּכל מהן ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּבאֹות
חֹוטא ּומנחת העמר מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּׁשּירצה,
עּׂשרֹון מהן אחת ּכל - והחבּתין חּנּו ּומנחת קנאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא ְֵֶָָָֹֹאחד,
.Âּבמערב הּגׁשה טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּכל

ּתנּופה; טעּונֹות ואינן מערבית, ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכנגד
ּת טעּונֹות ׁשּׁשניהן הּתנּופה, ועמר סֹוטה מּמנחת נּופהחּוץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ְַָָוהּגׁשה.
.Ê.ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ׁשהיתה ּבין מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹלג
מביאין ׁשאין עּׂשרֹונים; ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּׂשרֹון
חּוץ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלי
ׁשמן עליה יּׂשים לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמנחת

לבנה. עליה יּתן ְְִֵֶָָָֹֹולא
.Áהּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן ְְִֵֵֶֶֶֶַַָאחת
.Ëּומקטיר נקמצֹות, הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכל

חּוץ לּכהנים; נאכל והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּקמץ
אֹותּה מקטירין אּלא נקמצת, ׁשאינּה ּכהּנה, זכרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּמנחת
ׁשּמנחת למדּת, הא וגֹומר. ּכהן מנחת וכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּלּה,
- נדבה מנחת אֹו חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹחּנּו

נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נּׂשרפֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכּלן
.È.נאכלין ּוׁשיריה יּׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכהנת

.‡Èמנחתם - ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולדֹות
ּכיצד ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יּׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹנקמצת
ּבית על מתּפזרין והׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעֹוּׂשים?

ֶֶַהּדׁשן.
.Èאין - יּׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנּׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

אֹוכל, ׁשאינֹו הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשירי
קרב הּקמץ אּלא האּׁשה; חלק מּפני לאּׁשים, ּכּלּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה
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ּבכל הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,
ּכׁשרה. - ּבהיכל קמץ ואם ּבעזרה. ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום

.‚Èמּכלי וקֹומצין קרקע, ּגּבי ׁשעל ּבכלי מנחה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָמקּדיׁשין
ּגּבי ׁשעל ּבכלי הּקמץ מקּדיׁשין ואין קרקע; ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשעל
האּור מּׁשּיּצית ּבאכילה? הׁשירים יּתרּו ּומאימתי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻקרקע.

הּקמץ. ְֶַֹֹּברב
.„Èׁשירי וכן מּצה. - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכלן מּתרין ׁשהן ּפי על אף הּכהנים, ׁשאֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמנחֹות
לא ׁשּנאמר: חמץ; אֹותן אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל
החמיץ ואם יחמיצּו. לא חלקם אפּלּו - חלקם חמץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתאפה
על ולֹוקין חּיב. - המחּמץ אחר והמחּמץ לֹוקה. - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשיריה

ׁשּבּה. ועּׂשּיה עּׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל
.ÂËאֹו חמץ, קּטפּה אֹו חמץ, ערכּה אֹו חמץ, לׁשּה ְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

לא ונאמר: חמץ, תעּׂשה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - חמץ ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפאּה
חמץ עּׂשּה ׁשּבּה. יחידי מעּׂשה ּכל על לחּיב - חמץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָתאפה

מהן. מעּׂשה ּכל על לֹוקה - סֹוף ועד ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָמּתחּלה
.ÊËונתחּמצה לֹו ויׁשב והל העּסה ּגּבי על ּׂשאֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּניח

הּמעּׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה; - ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמאליה
.ÊÈּתבלין מיני ּבכל אֹו ּבׁשמׁשמין אֹו ּבקצח הּׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּתּבל

מתּבלת. מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשרה. - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּוׁשמנים
.ÁÈּתקריבּו אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּפסּולה מנחה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהמחּמץ

חּמצּה הּפסּולה. לא להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹליי
ׁשּנפסלה אחר וחּמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא
אינֹו - מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּביציאתּה
ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ּוכבר ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה;

.ËÈ.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
- ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
- נסכים ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵַמי
.Î;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי

ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹמנחת
אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין ְְְִִִִֵַַָהּצּבּור

.‡Îׁשּלא ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכל
ּפנים אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחמיצּו;

הן. ְִִֵזריזין
.Îאת אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום

את הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;
וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשם

.‚Îוליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל
עד ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּבעזרה, היּו ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיבֹואּו
מּתכת ׁשל מקּדׁש ׁשל ותּנּור ּומקּדׁשין. הּׁשרת מּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּוׁשּתיהם

ָָהיה.

ה'תשע"א תשרי כ"ו שני יום

  
האמּורה‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

.1ּבּתֹורה ַָ
.ׁשלם עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? ּכהן חבּתי עּׂשּית 2וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

ּפי3ּומקּדיׁשֹו על ׁשאף ׁשּבּמקּדׁש; עּׂשרֹון בחצי וחֹוצהּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
לחציין מתקּדׁשת אינּה - חציין קרבה עּמּה4ׁשהיא ּומביא . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשמן לּה להֹוסיף - ּתעּׂשה ּבּׁשמן ׁשּנאמר: ׁשמן. לּגין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשלׁשת
וחֹולטּה ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל הּכבּׂש. ולׁש6ּברֹותחין5ּכנסּכי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

חּלֹות עּׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות. ׁשׁש עּׂשרֹון חצי .7מּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
הּׁשלׁשה‚. מחּלק עֹוּׂשה? וכיצד נעּׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָואחת

החּלה ואֹופה חּלה, לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻלּגין
קֹולה ּכ ואחר הּמחבת8מעט על רביעית9אֹותּה ּבׁשאר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָ

הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ּבין10הּׁשמן - ּתפיני ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ונא. ֵָָָּבׁשל

ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ ּכדי11ואחר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואמר1) מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו' לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה סולת.2)להשלמת שבמקדש.3)של העשרון מדת לתוך הסולת נתינת ידי על

מביתו4) עשרון חצי ומקריב, שחרית מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה נאמר "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה
האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון משלם מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם, לומר תלמוד ומקריב, ערבית

הערביים". בין ומחצה בבקר, מחצה ומקריב וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא מנחה) וכו'5)סלת "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח על פרק6)הרותחים למנחות המשנה ובפירוש צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת, "תעשה

ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח. עימה שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל: הספרא דברי על רבינו כתב ג משנה ט
שם. בספרא הראב"ד פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה יט הלכה ט באות7)פרק המנחות "כל עו. מנחות משנה

"חוקה שווה בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה". שתים באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר, עשר
מה עולם" חק ה' "מאשי ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" -
חלות. עשרה שתים גדול כהן חביתי אף חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם, שנאמר חלות, עשרה שתים הפנים בלחם

בשמן.8) "תופיני",9)מטגן (שם) נאמר וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן מחבת "על יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
בתנור. אפייה גם שצריך במחבת".10)הרי כך אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו ביד11)כלומר, כלומר,

פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן במה גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה "בעא פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא
כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי דבקללה כיוון ויכניס, (=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני וכי בכלי, דאי דביד,

ארעא". אורח לאו



עז               
  

ּבכל הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,
ּכׁשרה. - ּבהיכל קמץ ואם ּבעזרה. ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום

.‚Èמּכלי וקֹומצין קרקע, ּגּבי ׁשעל ּבכלי מנחה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָמקּדיׁשין
ּגּבי ׁשעל ּבכלי הּקמץ מקּדיׁשין ואין קרקע; ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשעל
האּור מּׁשּיּצית ּבאכילה? הׁשירים יּתרּו ּומאימתי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻקרקע.

הּקמץ. ְֶַֹֹּברב
.„Èׁשירי וכן מּצה. - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכלן מּתרין ׁשהן ּפי על אף הּכהנים, ׁשאֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמנחֹות
לא ׁשּנאמר: חמץ; אֹותן אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל
החמיץ ואם יחמיצּו. לא חלקם אפּלּו - חלקם חמץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתאפה
על ולֹוקין חּיב. - המחּמץ אחר והמחּמץ לֹוקה. - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשיריה

ׁשּבּה. ועּׂשּיה עּׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל
.ÂËאֹו חמץ, קּטפּה אֹו חמץ, ערכּה אֹו חמץ, לׁשּה ְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

לא ונאמר: חמץ, תעּׂשה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - חמץ ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפאּה
חמץ עּׂשּה ׁשּבּה. יחידי מעּׂשה ּכל על לחּיב - חמץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָתאפה

מהן. מעּׂשה ּכל על לֹוקה - סֹוף ועד ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָמּתחּלה
.ÊËונתחּמצה לֹו ויׁשב והל העּסה ּגּבי על ּׂשאֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּניח

הּמעּׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה; - ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמאליה
.ÊÈּתבלין מיני ּבכל אֹו ּבׁשמׁשמין אֹו ּבקצח הּׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּתּבל

מתּבלת. מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשרה. - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּוׁשמנים
.ÁÈּתקריבּו אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּפסּולה מנחה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהמחּמץ

חּמצּה הּפסּולה. לא להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹליי
ׁשּנפסלה אחר וחּמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא
אינֹו - מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּביציאתּה
ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ּוכבר ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה;

.ËÈ.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
- ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
- נסכים ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵַמי
.Î;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי

ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹמנחת
אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין ְְְִִִִֵַַָהּצּבּור

.‡Îׁשּלא ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכל
ּפנים אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחמיצּו;

הן. ְִִֵזריזין
.Îאת אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום

את הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;
וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשם

.‚Îוליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל
עד ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּבעזרה, היּו ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיבֹואּו
מּתכת ׁשל מקּדׁש ׁשל ותּנּור ּומקּדׁשין. הּׁשרת מּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּוׁשּתיהם

ָָהיה.

ה'תשע"א תשרי כ"ו שני יום

  
האמּורה‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

.1ּבּתֹורה ַָ
.ׁשלם עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? ּכהן חבּתי עּׂשּית 2וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

ּפי3ּומקּדיׁשֹו על ׁשאף ׁשּבּמקּדׁש; עּׂשרֹון בחצי וחֹוצהּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
לחציין מתקּדׁשת אינּה - חציין קרבה עּמּה4ׁשהיא ּומביא . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשמן לּה להֹוסיף - ּתעּׂשה ּבּׁשמן ׁשּנאמר: ׁשמן. לּגין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשלׁשת
וחֹולטּה ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל הּכבּׂש. ולׁש6ּברֹותחין5ּכנסּכי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

חּלֹות עּׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות. ׁשׁש עּׂשרֹון חצי .7מּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
הּׁשלׁשה‚. מחּלק עֹוּׂשה? וכיצד נעּׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָואחת

החּלה ואֹופה חּלה, לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻלּגין
קֹולה ּכ ואחר הּמחבת8מעט על רביעית9אֹותּה ּבׁשאר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָ

הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ּבין10הּׁשמן - ּתפיני ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ונא. ֵָָָּבׁשל

ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ ּכדי11ואחר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
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ואמר1) מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו' לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה סולת.2)להשלמת שבמקדש.3)של העשרון מדת לתוך הסולת נתינת ידי על

מביתו4) עשרון חצי ומקריב, שחרית מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה נאמר "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה
האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון משלם מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם, לומר תלמוד ומקריב, ערבית

הערביים". בין ומחצה בבקר, מחצה ומקריב וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא מנחה) וכו'5)סלת "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח על פרק6)הרותחים למנחות המשנה ובפירוש צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת, "תעשה

ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח. עימה שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל: הספרא דברי על רבינו כתב ג משנה ט
שם. בספרא הראב"ד פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה יט הלכה ט באות7)פרק המנחות "כל עו. מנחות משנה

"חוקה שווה בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה". שתים באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר, עשר
מה עולם" חק ה' "מאשי ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" -
חלות. עשרה שתים גדול כהן חביתי אף חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם, שנאמר חלות, עשרה שתים הפנים בלחם

בשמן.8) "תופיני",9)מטגן (שם) נאמר וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן מחבת "על יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
בתנור. אפייה גם שצריך במחבת".10)הרי כך אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו ביד11)כלומר, כלומר,

פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן במה גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה "בעא פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא
כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי דבקללה כיוון ויכניס, (=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני וכי בכלי, דאי דביד,

ארעא". אורח לאו



עח              
  

וכֹופל החציים ולֹוקח ּבערב. והחצי ּבּבקר החצי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיקריב
ּכפּולה ּפתיתה ּכל ׁשּתּמצא עד ּופֹותת, לׁשנים מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּבּבקר12לׁשנים לבֹונה קמץ חצי עם החציין ּומקריב .13, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
היתה ואם ּבערב. - לבֹונה קמץ חצי עם הּנׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹוהחצי

חּנּו עם14מנחת ּכאחת ּכּלּה מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
לבֹונה לאּׁשים.15קמץ ּכליל ּוׁשּתיהן . ְְִִִֵֶֶָָָֹ

עּׂשרֹון‰. מביא נעּׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמנחת
עּׂשרֹונֹות16סלת ּכּמה אֹו נדרֹו17, ּכפי אֹו הראּוי18, וׁשמן , ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ
מקּדׁש19לּה ׁשל ּבעּׂשרֹון ּומֹודד ּבכלי,20. ׁשמן ונֹותן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

הּסלת את עליו נֹותן ּכ ׁשמן21ואחר נֹותן ּכ ואחר , ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו הּסלת ּובֹולל הּסלת על ּבכלי22אחר נֹותנּה ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשמן לתֹוכּה וצק הּׁשמן23ׁשרת עם ּתחּלה ׁשּנתן וׁשמן . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג הּכל - ׁשּיצק ׁשמן עם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבלּול

.24לבֹונתּה ְָָ
.Âונֹותן ּבכלי הּׁשמן נֹותן ּכיצד? והּמרחׁשת הּמחבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַמנחת

ואחר הּסלת, ּובֹולל אחר ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹעליו
ּבפֹוׁשרין לׁשּה ּכמֹו25ּכ ּבמרחׁשת אֹו ּבמחבת אֹותּה ואֹופה ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

ּפּתים26ׁשּנדר אֹותּה ּופֹותת ׁשרת27, ּבכלי ויֹוצק28ונֹותנּה , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּׁשמן ׁשאר לבֹונתּה29עליה ונֹותן ,30. ְְְֵֶֶֶַָָָָָ

.Êּׂשפה לּה יׁש מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,31מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואינֹו ּׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
קׁשה, ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ּׂשפה, לּה אין ּומחבת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹוצא.

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶָָֹּכדי
.Áהיא חּלֹות אם ּכיצד? ּתּנּור מאפה ּבֹולל32מנחת -33 ְֲִִִֵֵֵַַַַַ

ּופֹותת ואֹופה, ּבפֹוׁשרין ולׁש ּבּׁשמן, ּבכלי34הּסלת ונֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשמן יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה. עליה ונֹותן ׁשּנאמר:35ׁשרת, , ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּׁשמן ּבלּולת מּצת רקיק36חּלֹות ואם את. לׁש - היא ין ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹ
ּבפֹוׁשרין ׁשּנאמר:37הּסלת ּבּׁשמן, הרקיקין את ּומֹוׁשח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ויראה ּבּׁשמן. מׁשחים מּצֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּורקיקי
.38אֹותם ָ

.Ëּומֹוׁשחן עּׂשרֹון לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.Èהאפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע אֹופין39ּכל - אֹותן ּכׁשאֹופין , ְְְֲִִֵֶַַָָָָ
חּלֹות עּׂשר עּׂשרֹון -40ּכל חּסר אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם . ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
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לשניים".12) מקפלה אבל לארבעה מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה לא משיח כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
הערביים.13) בין קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש נב. במנחות חכמים י"ב14)כדעת פרק למעלה ראה

חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כשיכנס כהן, כל כי ד אהרן15)הלכה "מה ו): הלכה ד פרק צו (פרשת בספרא הוא כן
למלך). (משנה זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים כל16)מביא אין המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל

מעשרון". פחותה מהן במנחת17)אחד שמן.כגון לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש על שמביא כי18)נסכים,
עשרון". אלף אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן), אחת סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש

עשרון.19) לכל שמן לוג מה20)דהיינו עשרון וכו', עשרון וחצי עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי במשנה: פז. מנחות
המנחות". לכל מודד היה שבו משמש רש"י21)היה - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי הנעשות המנחות "כל עד: במנחות משנה

לעשייתן". קודם בכלי שמן ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם) המשנה בפירוש בברייתא:22)ורבינו עה. שם
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן קודם בכלי שמן נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה "כיצד

לתוך23) "ונותנה יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו' ובוללה עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם
שרת. בכלי אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה עליה ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת ב,24)כלי (ויקרא שנאמר

לבונה. קומץ והיינו לבונה". עליה ונתן שמן עליה "ויצק שלא25)א) ומשמרן בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
מחבת.26)יחמיצו". - מחבת ואם מרחשת, - מרחשת פתיתה".27)אם טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה

לפתיתה", המנחות כל "לרבות בברייתא שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב, (שם במחבת שנאמר
תנור. מאפה שרת.28)אפילו כלי הן ומרחשת מחבת הרי עיון, צריך אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה שכן29)לכאורה

פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת עה. מנחות וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם) נט.30)נאמר מנחות משנה
קרבן תקריב כי "ונפש סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת", והמחבת הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו
לבונה, שטעונה יחיד מנחת כל לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה נותן סולת שבמנחת סג.)31)וכשם במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
שמבשלים והעיסה שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר, קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה "מרחשת
וזה תגר, שלא כדי קשה העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין, ומעשיה שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה

קשין". מעשיה שאמר וגו'".32)העניין מצות ורקיקי וגו' מצות חלות וגו' תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
משוחין33) רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה: עד: מנחות ראה

משוחות". חלות "פתות34)ואין ו) ב, (שם מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל במשנה: עה. שם
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים שנתמעטה35)אותה

שמן. מיציקת מאפה בלילה.36)מנחת צריכה בלילה.37)לפיכך בה אין כי המנחה, עשיית מתחיל בזה כן38)כלומר,
רבי שאמר ממה שמושחןנראה - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין, הדין הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם

האפייה. שמחלקים39)אחר לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל רקיקין. תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
חלות. בעשר צורך לה ואין לכהנים, אף40)אותה עשר), מין (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו שם ובגמרא

עשר". כאן

              
  

אֹותן41ּכׁשרה ּפֹותתין וכיצד לׁשנים,42. החּלה ּכֹופל ? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּומבּדיל לארּבעה, זכרי43והּׁשנים ׁשל הּמנחה היתה ואם . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּופֹותת44ּכהּנה מבּדיל אינֹו וכּלן45- ּכזיתים46. .47ּפתיתין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֻֻ
ּכׁשרים - אֹותן הקטין אֹו הּפתיתין הגּדיל .48ואם ְְְְְִִִִִִִִֵַָ

.‡Èּבלל ּפתת49לא לא הּגיׁש50, לא את51, מׁשח לא , ִִֶַַַָָָֹֹֹֹ
- אּלא52ּכׁשרההרקיקין האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

מצותּה. היא ׁשּכ ְְְִִִֶָָָָלמצוה,
.Èּביתֹו מּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר

מּתכֹות, מיני ׁשאר ׁשל אֹו זהב ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבקלתֹות
ׁשרת לכלי ראּוי ׁשהּוא הּסלת53ּכלי מנחת היתה ואם .54- ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשרת לכלי ׁשרת55נֹותנּה ּבכלי מן56ּומקּדׁשּה היתה ואם . ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
ּכמֹו ּופֹותת ּבּמקּדׁש, ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָהּמנחֹות
ׁשמנּה עליה ונֹותן ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו,

ּכהן אצל ּומֹוליכּה אצל57ּולבֹונתּה מֹוליכּה והּכהן . ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

קרן58הּמזּבח ׁשל חּדּה ּכנגד מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אחד לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק מּמקֹום59ודּיֹו. וקֹומץ , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּקמץ ונֹותן ּומּׁשמנּה. מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנתרּבה
ׁשרת ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת ּכלים60לכלי ּבׁשני ׁשחּלקֹו וקמץ . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

קדֹוׁש אינֹו ּומקּדׁש61- וחֹוזר לבֹונתּה62, ּכל את ּומלּקט . ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּומֹולחֹו הּמזּבח על ּומעלהּו ׁשּבּכלי הּקמץ על ,63ונֹותנּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשרת מּכלי האּׁשים ּגּבי על היא64ונֹותנֹו ּכהנים מנחת ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
קֹומץ אינֹו ּכּלּה65- על מלח נֹותן אּלא על66, הּכל ּומׁשלי ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

האּׁשים. ִִֵַָּגּבי
.‚Èּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד

וקֹומץ67האדם ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּפֹוׁשט קמץ68: . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ
אצּבעֹותיו הּצדדין69ּבראׁשי מן ואם70אֹו יקטיר, לא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
הרצה - ׁשהרחיק71הקטיר ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֻ

ּפסּול זה הרי - וקמץ .72אצּבעֹותיו ְְְֲֵֶֶַָָָ
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למצוה.41) אלא חלות ארבעים בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה תודה שהרי נותן הדין מנחות42)וכן לארבע
סולת. בעודה נקמצה וזו קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת מנחת אבל החלה43)הללו, את מקפל כלומר,

השני. מן אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל מנחת44)לארבע, אבל המזבח. על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. מנחת כדין דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן לארבע),45)נקבות (=כופל פותת כלומר,

מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים אחד קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן אחד הפתיתים את מבדיל אינו אבל
קמיצה. בעי דלא ומבדיל.46)משום שפותתן אלו רחמנא47)אף "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן שם: משנה

מכזית". פחות יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין, פיתיה ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
מרובות,48) פתין "מאי יח:) (שם ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו' פתת ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה

(=שמיעט ממש מרובות פתים לעולם אימא ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה שכל (=באופן בפתיתין שריבה
כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה שכל באופן השמן.49)בפתיתין, עם הסולת נראה50)את רבינו מדברי

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" כדי אלא פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא את51)שאפילו
מערבית. דרומית לקרן כשרה"52)המנחה משחן ולא וכו' הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא שם: במשנה

זר". אלא כהן יצק "לא אלא פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא, שם שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו
שעשאן53) שרת כלי דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של ובקלתות כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא

המתכת מן אלא אותן עושין אין שרת כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק למעלה רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של
פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של או עצים של עשאן ואם תנור.54)לבד מאפה לפני55)למעט הבלילה, לאחר והיינו

מדעת.56)היציקה. אלא מקדשין, שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין בני57)היינו, אל "והביאה ב) ב, (ויקרא "דכתיב
וגו'". המזבח".58)אהרן אל והגישה ח) (שם, ועלה59)דכתיב קמץ כדתנן מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא

פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור דקדישתיה60)בידו גב על אף דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא
מק הדר בהמה, בצוואר שנא".סכין לא נמי הכא שרת, בכלי ליה נחמן61)דיש רב כלים בשני שחלקו קומץ "אתמר ז: במנחות

קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת והסכים מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר ורבא קדוש אינו אמר
(62- שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך דומה זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי על כלומר,

הזאה משיעור פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו שכיוון
כלים בשני שחלקו קומץ שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי כולו ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה

פסול]. זה הרי אמרו: ולא דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו (סוטה63)- תמלח" במלח מנחתך קרבן "וכל יג) ב, (שם שנאמר
ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין היו מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה וראה שם).

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח מעלהו64)של אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי "ומקטירו טו.) (שם בגמרא
להקטירו". שרת כליל65)בכלי כהן מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת שאינה כהונה זכרי ממנחת "חוץ

הנשרפות66)תהיה". ומנחות והלבונה הקומץ מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה ראה
כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים. כדקמצי67)(=מנחת קומצו, מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות

ופושט68)אינשי". כופף בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך ידו. כף פירושו ידו ופס במשנה. שם
הרווח לתוך ונכנס נדחק הקמח זה ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות בין ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו

מהקמח". ידו ומוציא היד, לפס הכפופים האצבעות מלא69)שבין וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו ראשי "שהכניס
ידו". פס עד אחר:70)קומצו לשון אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן

הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין ולפיכך71)מן ב"תיקו". כולן ונשארו פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
הורצה. ובדיעבד יקטיר, לא שלכתחילה רבינו שקמצו72)פסק היתר ואיזהו פסול, והחסר, היתר "הקומץ ו. במנחות משנה
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אֹותן41ּכׁשרה ּפֹותתין וכיצד לׁשנים,42. החּלה ּכֹופל ? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּומבּדיל לארּבעה, זכרי43והּׁשנים ׁשל הּמנחה היתה ואם . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּופֹותת44ּכהּנה מבּדיל אינֹו וכּלן45- ּכזיתים46. .47ּפתיתין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֻֻ
ּכׁשרים - אֹותן הקטין אֹו הּפתיתין הגּדיל .48ואם ְְְְְִִִִִִִִֵַָ

.‡Èּבלל ּפתת49לא לא הּגיׁש50, לא את51, מׁשח לא , ִִֶַַַָָָֹֹֹֹ
- אּלא52ּכׁשרההרקיקין האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

מצותּה. היא ׁשּכ ְְְִִִֶָָָָלמצוה,
.Èּביתֹו מּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר

מּתכֹות, מיני ׁשאר ׁשל אֹו זהב ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבקלתֹות
ׁשרת לכלי ראּוי ׁשהּוא הּסלת53ּכלי מנחת היתה ואם .54- ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשרת לכלי ׁשרת55נֹותנּה ּבכלי מן56ּומקּדׁשּה היתה ואם . ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
ּכמֹו ּופֹותת ּבּמקּדׁש, ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָהּמנחֹות
ׁשמנּה עליה ונֹותן ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו,

ּכהן אצל ּומֹוליכּה אצל57ּולבֹונתּה מֹוליכּה והּכהן . ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

קרן58הּמזּבח ׁשל חּדּה ּכנגד מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אחד לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק מּמקֹום59ודּיֹו. וקֹומץ , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּקמץ ונֹותן ּומּׁשמנּה. מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנתרּבה
ׁשרת ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת ּכלים60לכלי ּבׁשני ׁשחּלקֹו וקמץ . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

קדֹוׁש אינֹו ּומקּדׁש61- וחֹוזר לבֹונתּה62, ּכל את ּומלּקט . ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּומֹולחֹו הּמזּבח על ּומעלהּו ׁשּבּכלי הּקמץ על ,63ונֹותנּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשרת מּכלי האּׁשים ּגּבי על היא64ונֹותנֹו ּכהנים מנחת ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
קֹומץ אינֹו ּכּלּה65- על מלח נֹותן אּלא על66, הּכל ּומׁשלי ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

האּׁשים. ִִֵַָּגּבי
.‚Èּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד

וקֹומץ67האדם ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּפֹוׁשט קמץ68: . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ
אצּבעֹותיו הּצדדין69ּבראׁשי מן ואם70אֹו יקטיר, לא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
הרצה - ׁשהרחיק71הקטיר ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֻ

ּפסּול זה הרי - וקמץ .72אצּבעֹותיו ְְְֲֵֶֶַָָָ
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למצוה.41) אלא חלות ארבעים בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה תודה שהרי נותן הדין מנחות42)וכן לארבע
סולת. בעודה נקמצה וזו קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת מנחת אבל החלה43)הללו, את מקפל כלומר,

השני. מן אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל מנחת44)לארבע, אבל המזבח. על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. מנחת כדין דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן לארבע),45)נקבות (=כופל פותת כלומר,

מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים אחד קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן אחד הפתיתים את מבדיל אינו אבל
קמיצה. בעי דלא ומבדיל.46)משום שפותתן אלו רחמנא47)אף "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן שם: משנה

מכזית". פחות יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין, פיתיה ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
מרובות,48) פתין "מאי יח:) (שם ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו' פתת ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה

(=שמיעט ממש מרובות פתים לעולם אימא ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה שכל (=באופן בפתיתין שריבה
כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה שכל באופן השמן.49)בפתיתין, עם הסולת נראה50)את רבינו מדברי

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" כדי אלא פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא את51)שאפילו
מערבית. דרומית לקרן כשרה"52)המנחה משחן ולא וכו' הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא שם: במשנה

זר". אלא כהן יצק "לא אלא פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא, שם שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו
שעשאן53) שרת כלי דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של ובקלתות כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא

המתכת מן אלא אותן עושין אין שרת כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק למעלה רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של
פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של או עצים של עשאן ואם תנור.54)לבד מאפה לפני55)למעט הבלילה, לאחר והיינו

מדעת.56)היציקה. אלא מקדשין, שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין בני57)היינו, אל "והביאה ב) ב, (ויקרא "דכתיב
וגו'". המזבח".58)אהרן אל והגישה ח) (שם, ועלה59)דכתיב קמץ כדתנן מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא

פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור דקדישתיה60)בידו גב על אף דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא
מק הדר בהמה, בצוואר שנא".סכין לא נמי הכא שרת, בכלי ליה נחמן61)דיש רב כלים בשני שחלקו קומץ "אתמר ז: במנחות

קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת והסכים מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר ורבא קדוש אינו אמר
(62- שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך דומה זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי על כלומר,

הזאה משיעור פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו שכיוון
כלים בשני שחלקו קומץ שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי כולו ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה

פסול]. זה הרי אמרו: ולא דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו (סוטה63)- תמלח" במלח מנחתך קרבן "וכל יג) ב, (שם שנאמר
ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין היו מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה וראה שם).

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח מעלהו64)של אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי "ומקטירו טו.) (שם בגמרא
להקטירו". שרת כליל65)בכלי כהן מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת שאינה כהונה זכרי ממנחת "חוץ

הנשרפות66)תהיה". ומנחות והלבונה הקומץ מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה ראה
כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים. כדקמצי67)(=מנחת קומצו, מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות

ופושט68)אינשי". כופף בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך ידו. כף פירושו ידו ופס במשנה. שם
הרווח לתוך ונכנס נדחק הקמח זה ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות בין ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו

מהקמח". ידו ומוציא היד, לפס הכפופים האצבעות מלא69)שבין וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו ראשי "שהכניס
ידו". פס עד אחר:70)קומצו לשון אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן

הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין ולפיכך71)מן ב"תיקו". כולן ונשארו פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
הורצה. ובדיעבד יקטיר, לא שלכתחילה רבינו שקמצו72)פסק היתר ואיזהו פסול, והחסר, היתר "הקומץ ו. במנחות משנה
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.„Èאת מעּכב הּקמץ ּומקצת זיתים. מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאין
והּׁשמן73ּכּלֹו הּסלת זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻ

ּכּלֹו את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה, את זה אין74מעּכבין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ְְְִִֵֶַָָֹּפחֹות

  
ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

נֹודר אֹו ּומתנּדב ּונדבה. ּבנדר הּבאין מנחֹות מיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמחמּׁשה
מיני מּׁשלׁשה מין זה מאי לבּדּה נסכים מּמנחת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנחה
ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. ּכמֹו נסכים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמנחֹות
עצים אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן אֹו עצמּה, ּבפני לבֹונה אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצמֹו,
העצים. ּולקרּבן ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמערכה,

.,ׁשלמים אֹו עֹולה אחד קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
אֹותּה מביאין יֹונה ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ּפרידה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
אּלּו ּודברים ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבׁשּתפּות.

קּבלה. ּדברי ְִֵֵַָָהן
אֹותּה.‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו לׁשני מנחה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּניח
עלי„. הרי האֹומר: נדבה? היא זֹו ואי נדר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאי

דמי הרי אֹו מנחה, עלי הרי אֹו ׁשלמים, עלי הרי אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָעֹולה,
האֹומר: אבל הּנדר. זהּו - ׁשלמים אֹו עֹולה עלי זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה
הרי אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה זֹו ּבהמה דמי אֹו זֹו ּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָהרי

נדבה. זֹו הרי - מנחה הּזה ְְֲִִֵֶַָָָָָהעּׂשרֹון
קרּבנֹו‰. הפריׁש אם ׁשהּנֹודר, לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה

ׁשּנדר; ּכמֹו ׁשּיקריב עד ּבאחריּותֹו חּיב - נגנב אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָואבד
חּיב אינֹו - נגנב אֹו מת אם 'זֹו', ואֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָוהּמתנּדב

ְֲַָּבאחריּותֹו.
.Â,קרּבן עלי זה ּבית ּודמי עֹולה עלי זה ׁשֹור ּדמי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר:

עֹולה עלי הרי אמר: לׁשּלם. חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּומת
ּבאחריּותּה. חּיב אינֹו - ּבאחריּותּה אתחּיב ׁשּלא מנת ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוּׂשה ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
עֹולה עלי הרי והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָקרּבנֹות
יצא. לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאקריבּנה
ואם יצא; - ּבּמקּדׁש והקריבּה זה, ּבבית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשאקריבּנה
על עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא. - הּבית ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהקריבּה
העלית על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. יתחּיב ׁשּלא ּהמנת ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
זה, ּבבית ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני אמר: אם וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחּוץ.
והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא. - ׁשם ּגּלח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאם

נזירּות. ואינּה עצמֹו, ְְְִִֵֵַָצער
.Áּבנדר ּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

הרי ׁשאמר: אֹו אׁשם, אֹו חּטאת עלי הרי האֹומר: ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּונדבה.
אֹו חּטאת מחּיב היה ּכלּום. אמר לא - אׁשם אֹו חּטאת ְְַַַָָָָָָָָֹֻזֹו

הּמעֹות הרי אֹו לאׁשמי, אֹו לחּטאתי זֹו הרי ואמר: ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָאׁשם
קּימים. ּדבריו - לאׁשמי אֹו לחּטאתי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהאּלּו

.Ëאֹותֹו היה אם עלי, זֹו יֹולדת אֹו זה מצרע קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאֹומר:
היּו ואם עני; קרּבן הּנֹודר מביא - ענּיים הּיֹולדת אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצרע
עני. ׁשהּנֹודר ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא - ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעׁשירים

.È,עלי ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:
ידֹו על להקריבן מּניחֹו זה הרי - ּפלֹוני אֹותֹו רצה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאם
הקרבה, ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשה ּבׁשעת רצה לֹו. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּומתּכּפר
ּבהן, לֹו ּומתּכּפר מקריבין - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּבֹו: חזר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הפרׁשה; ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ועד מּתחּלה ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא ואׁשם ּבחּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאבל

סֹוף.
.‡Èוקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:

הרי ּכלּום. נתחּיב לא - ּכׁשרין ּכנדרי ּבכּלן. חּיב - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻּוׁשבּועה
ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר נדר זה הרי - ּכׁשרין ּכנדבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלי

ּכקרּבן. - ְְְָָָָקרּבן
.È.ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא עד חּיב הּמתנּדב ולא הּנֹודר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

אֹו 'ׁשלמים', ואמר עֹולה' עלי 'הרי לֹומר הּמתּכּון ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?
אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר עֹולה' זֹו 'הרי לֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּנתּכּון
ואמר ּבחרם לנּדר 'קרּבן', ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכלּום.
וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים; ּדבריו - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ'הקּדׁש'
ּבּׂשפתיו להֹוציא צרי אינֹו ּונדבֹות ּבנדרים ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּכל
חּיב. - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּכלּום,
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
יתחּיב לב ּבנדיבּות - יביאה לב נדיב ּכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלהביא;
ונדבֹותן. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהביא.

.‚Èחּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד
עּׂשה מצות ענּיים, ּומּתנֹות ּומעּׂשרֹות ודמים מערכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבהן
ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל הּכל ׁשּיביא הּתֹורה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, וגֹומר. ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּבֹו, חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ּתביא - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלחג
עּׂשה. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלּׁשם.
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הביא ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב
עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו. תאחר לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעּׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַַעל
.„Èּבּה ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהקּדיׁש

תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה ּגב על ּופדאּה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּום
ׁשלׁשה האחרת על ׁשּיעברּו ואחדעד האיׁש ואחד רגלים. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּתאחר. ּבבל עֹובר אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר. ּבבל עֹובר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהאּׁשה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש. הוא ומבורץ מבורץ",
הקומץ". שבתוך מה אלא כשר לך פסול"73)"שאין שהוא כל חיסר "שאם רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה

קומצו". מלא ב) ב, (שם קרא אמר טעמא, "מאי שם: ובגמרא ובגמרא74)(רש"י) רובו". את מעכב מיעוטו "השמן במשנה: שם
פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב) ב, (שם קרא "אמר שם:

              
  

.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל
רגלים הּׁשלׁשה אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים. מקריבן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
עד מּיד לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר. ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקריב
.ÊËׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין 'לרצנֹו', ׁשּנאמר ּפי על ְֱִִִֶֶֶַַַַַֹֹאף

הקריב ולא ׁשהפריׁש ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹרֹוצה
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין -ְִִֶַַ

.ÊÈּפי על אף אֹותם. ממׁשּכנין - ּוׁשלמים עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
אֹותֹו ּכֹופין - 'לרצנֹו' ׁשּנאמר ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
אין - ואׁשמֹות חּטאֹות חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעד
חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻממׁשּכנין
נזיר, מחּטאת חּוץ קרּבנֹותיהן. ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין מּלׁשּתֹות מעּכבּתּו ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין ְְְְִִֶַָָָלפיכ

  
ּדבריו‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:

ּדבריו - נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָקּימים.
ׁשּתהיה ּבּׂשפתיו והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקּימים;
ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ּבֹו חזר ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָׁשלמים
ּבהקּדׁש חזרה ׁשאין ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּבתֹו

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ְְֲִִֵַואפּלּו
.ּתּמכר - עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

והּוא אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלחּיבי
ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
ודבר הֹואיל עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: ְְִִִֵֶָָָָָָֹקצּובים.
אחד אבר הקּדיׁש עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּנׁשמה
נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמן

קדׁשה,‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָהאֹומר:
ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹואינּה
חּטאת מחּיב היה ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבחצי
ׁשאמר: אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָואמר:
ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - חּטאת וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָחציּה

הּמתֹות. ּבחּטאֹות ְִֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

אף ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח

אין - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
ּכּלּה נראית והרי נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻוהיא

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ ְְְְְְִִַַָָָָָלהקרבה,
אם‰. לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְֲִֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

והיא הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לּקרב ראּויה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻהיתה
ּבדמיה ויביא ּתּמכר - ראּויה אינּה ואם עֹולה; ּתקרב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעצמּה

ָעֹולה.
.Âׁשאיןא קרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה ּבהמה על מר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּכלּום, אמר לא - עֹולה אּלּו הרי עליהן: חלה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָֹֻקדּׁשה
- לעֹולה אּלּו הרי אמר: מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבארנּו

עֹולה. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָָיּמכרּו
.Êּולאחר יֹום ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָהאֹומר:

ּכל לׁשלמים ּדמיה ׁשאמר: אֹו לׁשלמים, יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשלׁשים
ואם קּימים. ּדבריו - לעֹולה יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום ְְְְְְִִִִַַַָָָָׁשלׁשים
ׁשּנדר, ּכמֹו ּבהן מביא - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהקריב
ׁשּנדר. ּכמֹו מביא - יֹום ׁשלׁשים לאחר הקריבֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָואם

.Áהּוא הרי - זכר ּתלד אם ואמר: מעּברת ּבהמה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיתה
יקרב - זכר ילדה ׁשלמים, זבחי - נקבה היא ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעֹולה,
ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים. זבחי ּתקרב - נקבה ילדה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָעֹולה,
זכרים ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב הּזכר -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
חּלין. ודמיו עֹולה לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב אחד -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּוׁשנּיה ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
טמטּום ילדה חּלין. ודמיה ׁשלמים לצרכי ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻּתּמכר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלין, הן והרי קדׁשים אינן - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻואנּדרֹוגינֹוס
קדֹוׁש. זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא מּום ּבעלת ּבמעי עּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמקּדיׁש

ה'תשע"א תשרי כ"ז שלישי יום

  
וה‡. ּגדֹול יצאהּנֹודר לא - קטן גדֹול1ביא והביא קטן ; ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹ

יצא ׁשלמים2- אֹו עֹולה עלי 'הרי אמר ּכיצד? 4ּכבּׂש'3. ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
איל עגל5והביא ׁשּנדר אֹו ׁשֹור6, ּגדי7והביא ּׂשעיר8, 9והביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יצא -10. ָָ
.עֹולה האילים11נדר מן אֹו הּכבּׂשים ּפלּגס12מן 13והביא ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

יצא לא אֹו נדרֹו ידי יצא אם ספק זה הרי הּנֹודר14- וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנדר.1) כמו הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות מנה].2)משנה - מאתיים בכלל [=יש מועט. מרובה בכלל שיש משום
ואשם.3) חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק כי אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה שנה.4)ראה בן שהוא5)שהוא

שנתיים. שנה.6)בן בן שתיים.7)שהוא בן שנה.8)שהוא בן שהוא עזים, שעיר שתיים.9)הוא בן ולהיפך,10)שהוא
יצא. לא גדול, במקום קטן הביא שלמים.11)שאם נדר אם הדין אם12)הוא ובין איל רק או כבש רק נדר אם בין כלומר,

האילים. מן אם הכבשים מן אם שארצה מאיזה עולה עלי הרי ואמר או13)נדר כבשה או כבש בתורה שנאמר מקום "כל כי
ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי שנתיים בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל שנה, בני אלו הרי כבשים

פלגס". הנקרא והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום אבל בהמה14)יום, עולת עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין
פדא דבר אליבא לך תיבעי כי וכו'. הווי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן
(שוודאי מתנה לא בברייה איל), או כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר
בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל כולה ליהווי הווה ברייה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או עצמו), בפני ברייה אינו
מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק כבש לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר במה היא זירא ר'



פי               
  

.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל
רגלים הּׁשלׁשה אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים. מקריבן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
עד מּיד לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר. ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקריב
.ÊËׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין 'לרצנֹו', ׁשּנאמר ּפי על ְֱִִִֶֶֶַַַַַֹֹאף

הקריב ולא ׁשהפריׁש ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹרֹוצה
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין -ְִִֶַַ

.ÊÈּפי על אף אֹותם. ממׁשּכנין - ּוׁשלמים עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
אֹותֹו ּכֹופין - 'לרצנֹו' ׁשּנאמר ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
אין - ואׁשמֹות חּטאֹות חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעד
חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻממׁשּכנין
נזיר, מחּטאת חּוץ קרּבנֹותיהן. ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין מּלׁשּתֹות מעּכבּתּו ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין ְְְְִִֶַָָָלפיכ

  
ּדבריו‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:

ּדבריו - נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָקּימים.
ׁשּתהיה ּבּׂשפתיו והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקּימים;
ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ּבֹו חזר ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָׁשלמים
ּבהקּדׁש חזרה ׁשאין ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּבתֹו

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ְְֲִִֵַואפּלּו
.ּתּמכר - עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

והּוא אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלחּיבי
ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
ודבר הֹואיל עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: ְְִִִֵֶָָָָָָֹקצּובים.
אחד אבר הקּדיׁש עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּנׁשמה
נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמן

קדׁשה,‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָהאֹומר:
ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹואינּה
חּטאת מחּיב היה ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבחצי
ׁשאמר: אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָואמר:
ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - חּטאת וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָחציּה

הּמתֹות. ּבחּטאֹות ְִֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

אף ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח

אין - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
ּכּלּה נראית והרי נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻוהיא

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ ְְְְְְִִַַָָָָָלהקרבה,
אם‰. לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְֲִֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

והיא הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לּקרב ראּויה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻהיתה
ּבדמיה ויביא ּתּמכר - ראּויה אינּה ואם עֹולה; ּתקרב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעצמּה

ָעֹולה.
.Âׁשאיןא קרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה ּבהמה על מר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּכלּום, אמר לא - עֹולה אּלּו הרי עליהן: חלה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָֹֻקדּׁשה
- לעֹולה אּלּו הרי אמר: מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבארנּו

עֹולה. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָָיּמכרּו
.Êּולאחר יֹום ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָהאֹומר:

ּכל לׁשלמים ּדמיה ׁשאמר: אֹו לׁשלמים, יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשלׁשים
ואם קּימים. ּדבריו - לעֹולה יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום ְְְְְְִִִִַַַָָָָׁשלׁשים
ׁשּנדר, ּכמֹו ּבהן מביא - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהקריב
ׁשּנדר. ּכמֹו מביא - יֹום ׁשלׁשים לאחר הקריבֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָואם

.Áהּוא הרי - זכר ּתלד אם ואמר: מעּברת ּבהמה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיתה
יקרב - זכר ילדה ׁשלמים, זבחי - נקבה היא ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעֹולה,
ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים. זבחי ּתקרב - נקבה ילדה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָעֹולה,
זכרים ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב הּזכר -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
חּלין. ודמיו עֹולה לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב אחד -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּוׁשנּיה ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
טמטּום ילדה חּלין. ודמיה ׁשלמים לצרכי ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻּתּמכר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלין, הן והרי קדׁשים אינן - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻואנּדרֹוגינֹוס
קדֹוׁש. זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא מּום ּבעלת ּבמעי עּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמקּדיׁש

ה'תשע"א תשרי כ"ז שלישי יום

  
וה‡. ּגדֹול יצאהּנֹודר לא - קטן גדֹול1ביא והביא קטן ; ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹ

יצא ׁשלמים2- אֹו עֹולה עלי 'הרי אמר ּכיצד? 4ּכבּׂש'3. ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
איל עגל5והביא ׁשּנדר אֹו ׁשֹור6, ּגדי7והביא ּׂשעיר8, 9והביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יצא -10. ָָ
.עֹולה האילים11נדר מן אֹו הּכבּׂשים ּפלּגס12מן 13והביא ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

יצא לא אֹו נדרֹו ידי יצא אם ספק זה הרי הּנֹודר14- וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנדר.1) כמו הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות מנה].2)משנה - מאתיים בכלל [=יש מועט. מרובה בכלל שיש משום
ואשם.3) חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק כי אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה שנה.4)ראה בן שהוא5)שהוא

שנתיים. שנה.6)בן בן שתיים.7)שהוא בן שנה.8)שהוא בן שהוא עזים, שעיר שתיים.9)הוא בן ולהיפך,10)שהוא
יצא. לא גדול, במקום קטן הביא שלמים.11)שאם נדר אם הדין אם12)הוא ובין איל רק או כבש רק נדר אם בין כלומר,

האילים. מן אם הכבשים מן אם שארצה מאיזה עולה עלי הרי ואמר או13)נדר כבשה או כבש בתורה שנאמר מקום "כל כי
ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי שנתיים בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל שנה, בני אלו הרי כבשים

פלגס". הנקרא והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום אבל בהמה14)יום, עולת עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין
פדא דבר אליבא לך תיבעי כי וכו'. הווי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן
(שוודאי מתנה לא בברייה איל), או כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר
בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל כולה ליהווי הווה ברייה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או עצמו), בפני ברייה אינו
מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק כבש לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר במה היא זירא ר'



פב              
  

עֹוף הּיֹונה15עֹולת ּבני מן אֹו הּתֹורים ּתחּלת16מן והביא ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
וׁשּבזה17הּצהּוב ספק18ׁשּבזה זה הרי והביא19- ׁשחֹור נדר . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, והביא לבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָלבן,
יצא.20זכר לא - ָָָָֹ

הּגדֹולים‚. מן מביא - סתם ׁשּנדר.21הּנֹודר ׁשּבּמין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּמינין מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָואם
- הּבקר מן עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ּכאנׁשי מביא -ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
הּמקֹום אנׁשי ּדר אם עֹולה, עלי הרי אמר: ׁשֹור. ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיביא
ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם עֹולה ְְְְֲִִִִֵַָָָָלקרֹות

יֹונה ּבן אֹו ּתֹור עֹולה22אחת קֹורין ׁשאין ּדרּכן ואם ; ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא - ּבקר לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹסתם

23ּבזה. ֶָ
.„- ּבהם וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבּׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי

ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם24מּועטין ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּמּנּו -25למעלה הּכחּוׁש הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נדרֹו ידי .26יצא ְְִֵָָ

מנה‰. ׁשּׁשוה ׁשֹור יביא - מנה ׁשוה ׁשֹור עלי הרי ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאֹומר:
יצא. לא - ּבמנה ׁשנים הביא מּנסכיו. חּוץ מקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו

.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
ׁשנים יצא27ּבדמיו - אחד איל ּבדמיו הביא ואפּלּו אמר:28; . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

יביא רצה, אם - מּום ּבהם ונפל עֹולה, אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשני
יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה איל אחד. ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדמיהם

ונפסל ּכבּׂש נדר אם וכן ּכבּׂש. יביא29ּבדמיו רצה, אם - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
איל. ְִַָָּבדמיו

.Êעֹולה עלי הרי עצמֹו30אמר: ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור והפריׁש , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
הקּבע31ּבּׂשה - עֹולה עלי ודמיו זה ׁשֹור אמר: ואם32. , ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשֹור33נפסל אּלא ּבדמיו יביא לא -34. ְְִִֶַָָָָֹ
.Áוהיּו הקּדׁש, מּׁשורי ואחד הקּדׁש מּכבּׂשי אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאֹומר:

הקּדׁש ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים הּגדֹול35לֹו - ׁשלׁשה היּו . ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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עצמו, בפני ברייה הוא אם שלישי ספק גם יש אולי או נפשך, ממה פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם שארצה,
פסק בתיקו, הדבר שנשאר ומכיוון עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא אינו שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או

לא. או נדרו ידי יצא אם ספק זה הרי כי העוף.15)רבינו מן באים אינם שלמים התורים16)ואילו מן שירצה: מאיזה כלומר,
קטנים ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא כי ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה היונה. בני מן או

פסולים. גדולים ואילו קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא שמא17)פסולים, מספק יונה, בבני וגם בתורים גם פסול שהוא
עצמה. בפני ברייה הם אולי נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין גדלו לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר

לצוואר. סביב צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים הוא הציהוב ציהוב18)ותחילת בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא גדולים הם שמא הרגיל מהספק וחוץ ציהוב, בתחילת יונה בני וגם
להקריבם אסור לכתחילה אבל והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו ידי יוצא הוא הרי גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם

פסול. מהם אחד נפשך ממה בו19)שהרי יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק ולפיכך נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
כנ"ל. ספקות, לבן".20)שלושה והביא משחור וחומר בקל הגדול21)"נלמד שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר

לבינוני]. חוששין - שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש". ר'22)שבהן כבש, יביא עולה עלי "הרי במשנה: שם
"באתריה רש"י ומפרש אתריה" כי ומר אתריה כי מר פליגי "ולא קז:) (שם ובגמרא יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר
קמא תנא של "במקומו כי המשנה בפירוש שם רבינו וכתב מכבש", עוף גריע אלעזר דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא
העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין עזריה בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא מוחלט עולה שם קורין היו לא
מן מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא הבקר מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור אמר כן ועל

משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, כבש.23)הקטנים יביא - לכבש רק עולה קוראים הוא24)אם זה כל כלומר,
אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום אינו הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו בגלל כחוש ומביא שמן לו יש אם רק

לכתחילה. הכחוש מביא שאז משובח, יותר להשיג לו עגל25)ואין במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז: מנחות במשנה
הבינוני דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא יביא כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו הוא יביא

מין" שגם26)שבכל הרי לה'", משחת וזובח ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי מהפסוק לרבינו לו יצא זה דבר
בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח" "נודר נקרא הוא לה' משחת ונסתאב27)המביא עולה זה "שור במשנה: קח. שם

עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא מנה שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו יביא רצה אם
באחריותו. חייב שאינו עולה" זה "שור באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו ממינא28)שחייב להו "איבעיא שם: בגמרא

בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא לא ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר אם שנסתאב שור (כגון מאי? למינא
המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא תנאי תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה. שמע וכו' אילים שתי
מוכרו - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב אם אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד. אפילו

אחר. בדמיו מום.29)ומביא בו עולה30)שנפל לקרוא אדם בני כשדרך והמדובר שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב
כבש. מביא רצה שאם בכבש, גם עצמו.31)סתם, פוטר הנודר "שור32)כלומר א: עמוד שם המשנה דברי על קח: במנחות

אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר זביד בר מנשה רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם ונסתאב עולה זה
לשתי ולא אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב הוקבע", עולה עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה שור

מום.33)עולות". בו שה.34)נפל ולא שור להביא גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע שמכיוון שה, ולא
מקדיש.35) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום

              
  

לּבינֹוני וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, יעּׂשה36ׁשּבהן ּכיצד ימּתין37. ? ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני

ׁשּבהם38לבּדֹו הּגדֹול - הקּדׁש ׁשּבׁשורי ׁשֹור אמר: ואם . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לּבינֹוני חֹוׁשׁשין ואין .39הקּדׁש, ְְְִִֵֵֵֶַ

.Ëמהן אחד אביו40ּפרׁש לֹו ׁשאמר אֹו מהן41וׁשכח, אחד ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מקּדיׁש42הקּדׁש זה הרי ׁשּבהן43- ידי44ּגדֹול יצא ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עֹולה הּנֹודר וכן מה45חֹובתֹו. וׁשכח נדרֹו וקבע הּבקר מן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ׁשֹור יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם קבע46ּקבע, אם וכן . ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

- וׁשכח ּבעּזים קבע איל. יביא - ּקבע מה וׁשכח ְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָָּבּכבּׂשים
עֹולתֹו קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ּׂשעיר. -47יביא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואיל ׁשֹור עֹולתֹו48וּׂשעיריביא קבע ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
יֹונה ּובן ּתֹור יֹוסיף - .49ּבעֹוף ְִֶָ

.Èּתֹודה ׁשלמים50נדר נדרֹו51אֹו ּבמי53ּבּבקר52וקבע וׁשכח ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ
ּופרה54קבעֹו ּפר יביא -55- ּבּכבּׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּוּׂשעירה. ּׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל. איל ְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָיביא
נדרֹו קבע מין זה ּבאי ורחל,56ׁשכח איל ּופרה, ּפר מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּוּׂשעירה ּתֹור57ּׂשעיר מביא - עֹוף עֹולת עלי הרי האֹומר: . ְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין זה ּבאי וׁשכח ּפרׁש יֹונה. ּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

יֹונה. ֶָּובן
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח עלי הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לבֹונה אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ּפרׁש58ל . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לּמזּבח. ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו
נסכים ּומנחת העֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא 59לפיכ, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

עצמֹו ּבפני ויין .60ּולבֹונה, ְְְְִִֵַַָ
.Èּכבּׂש יביא - לּמזּבח ּבסלע עלי הרי ל61אמר: ׁשאין ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מה וׁשכח ּפרׁש ּכבּׂש. אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
לּמזּבח62ּׁשּפרׁש ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא -63. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.‚Èמּקמץ יפחת לא - לבֹונה עלי הרי עלי64האֹומר: הרי . ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
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הקדש",36) שבהם בינוני שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש מכבשי "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,
בינוני סיפא אימא מקדיש, יפה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו אם אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא

הוא. יפה עין קטן שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה בעין מקדיש אלמא הקדש, בגמרא:37)שבהן שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב בר חייא רבי אמר עביד, הבינוני38)"היכי של הקדושה מחלל כלומר, ֶָ

הבינוני הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך: ואומר הגדול, על
מלכתחילה. אבל39)חולין הקדש, משוורי אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא אבוה בר רבה "אמר בגמרא: שם

"שור אמר אם ודווקא קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר
לכולם. חוששין - משוורי" "שור אמר אבל והקדישו.40)שבשוורי", מהם, אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,

מיתתו.41) והקדישו.42)בשעת השוורים משלושת אחד בירר הקדישו43)כלומר, כבר שהרי להקדישו, שצריך הכוונה אין
הקדש. בתורת מחזיקו אלא אביו, או מה?44)הוא יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם

שחוששין ומה שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים נאמר שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש", שבהן הגדול
אגדול, אי ההקדש, חייל מינייהו אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון משום הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני
פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד אלא למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן, לגבי יפה עין דהווי אבינוני, אי

שם). (רש"י פירש" גדול דוודאי לספוקי נקבה.45)ליכא ולא זכר אלא הבקר46)שאינה מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה
כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי מה יודע ואיני

בלבד. שור אלא להביא צריך אינו - יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו מן47)לדעת אם הבקר מן אם
העזים. מן אם מה48)הכבשים יודע ואיני הבהמה "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין, מין שבכל הגדולים שהם

גדול והביא קטן שהנודר רבי של דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה". גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי
הראב"ד. בהשגת וראה רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול מביא - לרבנן אבל יצא, שם.49)לא משנה

בבהמה. ובקר כבשים כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור גם שיביא לומר הלחם50)ורוצה עם הבאים שלמים
תודה. ונקבות.51)הם מזכרים באים השלמים מזה.52)כי או מזה שלמים, או תודה עלי הרי הבקר.53)שאמר במין

נקבה.54) אם זכר דעת55)אם לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי מה יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה
- להיפך או לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה בפר די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי,

יצא. נקבה.56)לא אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן אם העזים מן אם הכבשים מן שבכל57)אם הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין, מין מכל מביא ומספק ומין, לכהנים.58)מין עורה איכא כליל), (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא

(היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי, לשיתין נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה מוראה איכא העוף, עולת איכא והא
ליה". פסיקא לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל), כולה והא שבה עלי59)הסולת "הרי אמר שאם פי על אף

העוף עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש, מה יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת אין למזבח",
גבי על נקטר בשרה כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח, גבי על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",
ונראה נסכים ומנחת העוף עולת אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על ממש שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח,

לכהנים. עורה שהרי בכלל, אינה בהמה שעולת מנחה60)מדבריו בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא היין מן חוץ כלומר,
בכלל הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף - לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי על [ואף

מ (כסף פירש מה יודע ואינו (ויקרא61)שנה)].המפרש רחמנא מדאמר "ממאי, שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו שקלים בכסף אשם, איל טא) מסויים62)ה, דבר בסלע עלי הרי אמר כלומר,

בסלע".63)ושכח. שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מסולת64)מנחות בקומצו ממנו והרים ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
קומץ". נמי לבונה אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה להרמה לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
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לּבינֹוני וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, יעּׂשה36ׁשּבהן ּכיצד ימּתין37. ? ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני

ׁשּבהם38לבּדֹו הּגדֹול - הקּדׁש ׁשּבׁשורי ׁשֹור אמר: ואם . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לּבינֹוני חֹוׁשׁשין ואין .39הקּדׁש, ְְְִִֵֵֵֶַ

.Ëמהן אחד אביו40ּפרׁש לֹו ׁשאמר אֹו מהן41וׁשכח, אחד ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מקּדיׁש42הקּדׁש זה הרי ׁשּבהן43- ידי44ּגדֹול יצא ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עֹולה הּנֹודר וכן מה45חֹובתֹו. וׁשכח נדרֹו וקבע הּבקר מן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ׁשֹור יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם קבע46ּקבע, אם וכן . ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

- וׁשכח ּבעּזים קבע איל. יביא - ּקבע מה וׁשכח ְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָָּבּכבּׂשים
עֹולתֹו קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ּׂשעיר. -47יביא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואיל ׁשֹור עֹולתֹו48וּׂשעיריביא קבע ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
יֹונה ּובן ּתֹור יֹוסיף - .49ּבעֹוף ְִֶָ

.Èּתֹודה ׁשלמים50נדר נדרֹו51אֹו ּבמי53ּבּבקר52וקבע וׁשכח ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ
ּופרה54קבעֹו ּפר יביא -55- ּבּכבּׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּוּׂשעירה. ּׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל. איל ְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָיביא
נדרֹו קבע מין זה ּבאי ורחל,56ׁשכח איל ּופרה, ּפר מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּוּׂשעירה ּתֹור57ּׂשעיר מביא - עֹוף עֹולת עלי הרי האֹומר: . ְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין זה ּבאי וׁשכח ּפרׁש יֹונה. ּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

יֹונה. ֶָּובן
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח עלי הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לבֹונה אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ּפרׁש58ל . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לּמזּבח. ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו
נסכים ּומנחת העֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא 59לפיכ, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

עצמֹו ּבפני ויין .60ּולבֹונה, ְְְְִִֵַַָ
.Èּכבּׂש יביא - לּמזּבח ּבסלע עלי הרי ל61אמר: ׁשאין ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מה וׁשכח ּפרׁש ּכבּׂש. אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
לּמזּבח62ּׁשּפרׁש ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא -63. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.‚Èמּקמץ יפחת לא - לבֹונה עלי הרי עלי64האֹומר: הרי . ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקדש",36) שבהם בינוני שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש מכבשי "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,
בינוני סיפא אימא מקדיש, יפה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו אם אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא

הוא. יפה עין קטן שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה בעין מקדיש אלמא הקדש, בגמרא:37)שבהן שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב בר חייא רבי אמר עביד, הבינוני38)"היכי של הקדושה מחלל כלומר, ֶָ

הבינוני הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך: ואומר הגדול, על
מלכתחילה. אבל39)חולין הקדש, משוורי אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא אבוה בר רבה "אמר בגמרא: שם

"שור אמר אם ודווקא קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר
לכולם. חוששין - משוורי" "שור אמר אבל והקדישו.40)שבשוורי", מהם, אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,

מיתתו.41) והקדישו.42)בשעת השוורים משלושת אחד בירר הקדישו43)כלומר, כבר שהרי להקדישו, שצריך הכוונה אין
הקדש. בתורת מחזיקו אלא אביו, או מה?44)הוא יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם

שחוששין ומה שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים נאמר שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש", שבהן הגדול
אגדול, אי ההקדש, חייל מינייהו אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון משום הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני
פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד אלא למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן, לגבי יפה עין דהווי אבינוני, אי

שם). (רש"י פירש" גדול דוודאי לספוקי נקבה.45)ליכא ולא זכר אלא הבקר46)שאינה מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה
כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי מה יודע ואיני

בלבד. שור אלא להביא צריך אינו - יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו מן47)לדעת אם הבקר מן אם
העזים. מן אם מה48)הכבשים יודע ואיני הבהמה "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין, מין שבכל הגדולים שהם

גדול והביא קטן שהנודר רבי של דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה". גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי
הראב"ד. בהשגת וראה רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול מביא - לרבנן אבל יצא, שם.49)לא משנה

בבהמה. ובקר כבשים כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור גם שיביא לומר הלחם50)ורוצה עם הבאים שלמים
תודה. ונקבות.51)הם מזכרים באים השלמים מזה.52)כי או מזה שלמים, או תודה עלי הרי הבקר.53)שאמר במין

נקבה.54) אם זכר דעת55)אם לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי מה יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה
- להיפך או לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה בפר די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי,

יצא. נקבה.56)לא אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן אם העזים מן אם הכבשים מן שבכל57)אם הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין, מין מכל מביא ומספק ומין, לכהנים.58)מין עורה איכא כליל), (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא

(היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי, לשיתין נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה מוראה איכא העוף, עולת איכא והא
ליה". פסיקא לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל), כולה והא שבה עלי59)הסולת "הרי אמר שאם פי על אף

העוף עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש, מה יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת אין למזבח",
גבי על נקטר בשרה כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח, גבי על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",
ונראה נסכים ומנחת העוף עולת אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על ממש שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח,

לכהנים. עורה שהרי בכלל, אינה בהמה שעולת מנחה60)מדבריו בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא היין מן חוץ כלומר,
בכלל הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף - לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי על [ואף

מ (כסף פירש מה יודע ואינו (ויקרא61)שנה)].המפרש רחמנא מדאמר "ממאי, שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו שקלים בכסף אשם, איל טא) מסויים62)ה, דבר בסלע עלי הרי אמר כלומר,

בסלע".63)ושכח. שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מסולת64)מנחות בקומצו ממנו והרים ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
קומץ". נמי לבונה אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה להרמה לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה



פד              
  

ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - וארּכן65עצים ְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹֹ
רצה66אּמה ואם אּמה. ארּכֹו אחד גזר מביא - עץ עלי הרי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

יביא - העצים דמי .67להביא ְְִִִֵֵָָָ
.„Èׁשמן התנּדב אֹו ׁשּנדר קֹומץ68מי ּבֹו? עֹוּׂשין ּכיצד - ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מלח עליו ונֹותן קמץ האּׁשים,69מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּבא ּביין עֹוּׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוהּׁשאר

מלח עליו נֹותן עצמֹו? הּׁשיתין70ּבפני ּגּבי על ּכּלֹו 71ּומנּסכֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻ
הּנסכים עצמּה72ּככל ּבפני הּבאה והּלבֹונה עליה73. נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

לאּׁשים.74מלח וכּלּה ְִִֶַָָֻ
.ÂËׁשהרי ׁשני; מעּׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא - נדר ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

יביא לא - ּבקרּבן המחּיב וכל זה, ּבקרּבן אּלאנתחּיב קרּבנֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ
החּלין .75מן ִִַֻ

.ÊË- הּמעּׂשר מן ולחמּה החּלין מן ּתֹודה עלי הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלא

הּלחם עם אּלא ּבאה אינּה החּלין.76והּתֹודה מן ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
.ÊÈמעּׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש

ׁשּנדר ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין מן ולחמּה .77ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
יצא - החּלין מן הּכל הביא ואמר:78ואם ּפרׁש אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

יביא - הּמעּׂשר מן ולחמּה היא ּתֹודה עלי ולא79הרי . ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעּׂשר מחּטי לחמּה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָיביא
ּפי על ואף ׁשני. מעּׂשר מּמעֹות ׁשהיא הּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכמֹו
נסכיה יביא לא - הּמעּׂשר מן לחמּה ׁשּיביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּפרׁש
אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמעֹות
והקריב ּבהן: ׁשּנאמר לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו החּלין, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻמן
צד ּבהן יהיה ולא מּׁשּלֹו ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמקריב

ּכלל. ְַַָָלּגבֹוּה

  
ולא‡. ּכּפח, מאפה יביא לא - ּתּנּור מאפה מנחה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻהּנֹודר

הערבּיים. יֹורֹות מאפה ולא רעפים, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמאפה
.,ּבמרחׁשת ּבמרחׁשת; והביא ּבמחבת, עלי הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהאֹומר:

יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה - ּבמחבת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוהביא
אֹו ּבמחבת; והביאּה ּבמרחׁשת, להביא זֹו אמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָואם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. זֹו הרי - ּבמרחׁשת והביאּה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמחבת,
ּבכלי להביאן עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי האֹומר: וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזה.
אחד ּבכלי והביאן ּכלים, ּבׁשני ּכלים; ּבׁשני והביאן ְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחד,
ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה -ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ליי. ְַַָָָנדרּת
אֹו‚. ּכלים; ּבׁשני והביא אחד, ּבכלי להביא אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאמר:

לא ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא ּכלים, ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֹלהביא
ּובׁשעת עּׂשרֹונֹות, ׁשני עלי הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקבען
- אחד ּבכלי והביאן וחזר ּכלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהפרׁשה
הפרׁשּת'. 'ּכאׁשר ולא נדרּת', 'ּכאׁשר ׁשּנאמר ּכׁשרים; אּלּו ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּבׁשני והביאן אחד, ּבכלי להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר:
הרי - ּכלים ּבׁשני הקריבם נדרּת, אחד ּבכלי לֹו: אמרּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכלים,

ּכׁשרים. אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבם ּפסּולין; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָאּלּו
והביא„. ּכלים, ּבׁשני להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

ּכלים ּבׁשני הקריבן נדרּת, ּכלים ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבכלי
ּכׁשּתי אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ

ׁשּנתערבּו. ְְְִֶָָמנחֹות
מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה עלי הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

יביא - מנחֹות עלי הרי אמר: ּונדבה. ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָמנחֹות
- מנחֹות מין עלי הרי אמר: מחמׁשּתן. מנחֹות (מיני) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשני
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של65) גודש כמחק ועוביין רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין ג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק למעלה ראה
הכלי. פי עם ישרה כלומר, למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת כעובי היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה

אמה.66) רחבן כן וכהנים67)וכמו לשופר ונותן עצים גיזרי שני דמי מביא עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא
המזבח". לגבי אותן ומקריבין עצים בם עצמו.68)לוקחים בפני שמן נודר, או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה ראה

מלח".69) תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו קודם הקרבנות כל למלוח עשה "מצות יין70)כי כי רבינו שכתב ואף
שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון עצמו בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה אין - מלח בלא קרב הנסכים
עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על שאינו משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם הבא שיין זה, דבר עיקר
בפני הבא יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה ובפרק יא הלכה (למעלה כתבנו כבר - האישים גבי על בא אינו

לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא המזבח,71)עצמו, שעל האש לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו

רישיה. פסיק זה הרי - לכך מתכוין שאינו פי על הנסכים.72)ואף עם הבא היין כמו לבונה73)כלומר, נודר או מתנדב כי
עצמה. וכו'".74)בפני והלבונה הקומץ מולחין מזבח של "בראשו שלא75)כי תודה עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה

ומן הכבשים מן אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא יביא
מן אלא בא ואין שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא כל להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים,
החולין. מן אלא בא אין שבחובה דבר כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה לא שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין

החולין". מן אלא יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה עלי הרי האומר עלי76)לפיכך הרי שאמר כיוון כלומר,
שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם מיד ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד נתחייב החולין מן תודה

החולין. מן אלא בא גם77)ואינו להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא". החולין, מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
הלחם נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא והוא החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר, מן לחם

הזבח. ואם78)אחר שאמר, כמו להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר "מה שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן
משובח". זה הרי החולין מן הכל כמו79)הביא להביא מותר לומר, רוצה "יביא, שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם

החול מן הביא ואם משובח".שאמר, זה הרי ין

              
  

יביא - מנחֹות מיני עלי הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא
מנח מיני אמר: אם וכן מינים. מּׁשני מנחֹות יביאׁשּתי - ה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשני
.Â.עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין

והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
יתר אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכלי
מעּכבת, הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
הּבילה אין - לבילה הראּוי ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבֹו. מעּכבת הּבילה - לבילה ראּוי ׁשאינֹו וכל ּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעּכבת

.Êמאה מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:
אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועּׂשרים
אחד; עּׂשרֹון יביא - עּׂשרֹון עלי הרי אמר: הּׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּכלי
ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש ׁשנים. יביא - עּׂשרֹונֹות עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין זה ּובאי ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון

מחמׁשּתן. ומין מין מּכל ְֲִִִִִֵָָָָעּׂשרֹון
.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלים. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עּׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
עּׂשרֹון ׁשּׁשים עד ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָּוׁשלׁשה
על מביא - קבע מין זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּכלי
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין. מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסדר

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָּוׁשמֹונה
.Ë,עּׂשרֹון חצי מנחת אֹו ּׂשעֹורים, מנחת עלי הרי : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָהאֹומר

התנּדב ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּולבֹונה ׁשמן ּבלא מנחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
הּׂשעֹורים מן מנחה עלי הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבר
חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ּבלא מנחה אֹו העדׁשים, מן ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָֹאֹו
ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם אֹותֹו. ׁשֹואלין - ְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹעּׂשרֹון
עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמּתר
ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ּבׁשמן סלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשלם
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו אמר: ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.Èנֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

קמח, עלי הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכדר
זה הרי - מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹו
ּתֹודה עלי הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפטּור
אמר: ואם ּפטּור. זה הרי - נסכים ּבלא וזבח לחם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבלא
הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו

הּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
יביא - ּפלֹוני ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה ֲִֵֶֶַָלחם
.Èלג מתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמתנּדב

ואין ׁשנים. ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻיין
ּבהמה לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין חמּׁשה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻמתנּדבין

ּבהמ ׁשּתי לנסּכי ולא ׁשלׁשהאחת מתנּדבין אבל ֹות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

לנסּכי ראּויין ׁשהן מּפני ומעלה, ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוארּבעה
ְֵּבהמֹות.

.‚Èנדר ואיל. ּכבּׂש ּכנסּכי הן הרי - ׁשבעה נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ׁשֹור ּכנסּכי - ּתׁשעה אילים. ׁשני ּכנסּכי אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה
אּלּו הרי - עּׂשרה נדר ּכבּׂשים. ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכבּׂש,
לעֹולם. עד וכן ואיל. ּכבּׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èקבען ׁשהרי ׁשּׁשה; הׁשלם לֹו אֹומרין - לּגין חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻנדר
אינן ׁשהרי ּפטּור; - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקרּבן.
נֹודרין ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹראּויין
והיא מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין ׁשמן; מּלג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּפחֹות

ׁשמן. אחד לג ְִֶֶֶָָֹצריכה
.ÂËהרי לּגין. מּׁשלׁשה יפחת לא - יין עלי הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻהאֹומר:

נדר לג ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש מּלג. יפחת לא - ׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹעלי
ל ׁשאין לג; ּומאה ארּבעים יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
טֹוב מּיֹום יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין ְְְִִִִֵֶַַָָֻיֹום
מאה ּבֹו הּנסכים והיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
בהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו יין, ּוכמֹותם ׁשמן לג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוארּבעים

ּומּוספין. ְִִִָּתמידין

  
קרּבנֹות‡. ּבין ועֹוף ּבהמה קרּבנֹות ּבין ּכּלן, הּקרּבנֹות ְְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָֻּכל

וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה; ּבבית להקריבן עּׂשה מצות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמנחֹות,
אדם ּכל להיֹות עּׂשה מצות וכן מצּוּך. אנכי אׁשר ּכל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעּׂשה
מחּוצה להקריבן ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּטּפל
ּונדרי ל יהיּו אׁשר קדׁשי ׁשּנאמר: הּבחירה. לבית ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹומר; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּתּׂשא
לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבקדׁשי

ְִַָהּבחירה.
.על ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמקריב

מקֹום ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: תעּׂשה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלא
אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב: ואם ּתראה. ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
ונכרת הביאֹו לא מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עלה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹיעלה

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ְְִֵֵֵַַָָָמעּמיו;
העלם:‚. ׁשּלא ּפי על אף לעזרה, חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוכן

אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - מזיד היה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ונכרת; ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם וגֹומר, עז אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָכּׂשב

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ׁשחט ְְְִִֵֵַַָָָואם
ׁשם„. נאמר: ּבהּקׁש. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהיכן

מצּוּך; אנכי אׁשר ּכל ּתעּׂשה וׁשם ונאמר: ,עלתי ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּתעלה
ּבפרּוׁש, עליה הזהיר עליה, ׁשענׁש ּבחּוץ, העליה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמה
ׁשּבכלל עּׂשּיה, אף ;עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא עליה. מזהר הּוא הרי ּבפרּוׁש, עליה ׁשענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּׁשחיטה,

הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ְִִִֵֶַַָָָענׁש
על‰. אחת ׁשּתים: חּיב - ּבחּוץ והעלם קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

- ּבחּוץ והעלה ּבפנים ׁשחט העלּיה. על ואחת ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהּׁשחיטה
חּיב - ּבפנים והעלה ּבחּוץ ׁשחט אם וכן העלּיה. על ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחּיב

הּׁשחיטה. ְִַַָעל
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פה               
  

יביא - מנחֹות מיני עלי הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא
מנח מיני אמר: אם וכן מינים. מּׁשני מנחֹות יביאׁשּתי - ה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשני
.Â.עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין

והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
יתר אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכלי
מעּכבת, הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
הּבילה אין - לבילה הראּוי ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבֹו. מעּכבת הּבילה - לבילה ראּוי ׁשאינֹו וכל ּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעּכבת

.Êמאה מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:
אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועּׂשרים
אחד; עּׂשרֹון יביא - עּׂשרֹון עלי הרי אמר: הּׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּכלי
ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש ׁשנים. יביא - עּׂשרֹונֹות עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין זה ּובאי ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון

מחמׁשּתן. ומין מין מּכל ְֲִִִִִֵָָָָעּׂשרֹון
.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלים. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עּׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
עּׂשרֹון ׁשּׁשים עד ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָּוׁשלׁשה
על מביא - קבע מין זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּכלי
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין. מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסדר

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָּוׁשמֹונה
.Ë,עּׂשרֹון חצי מנחת אֹו ּׂשעֹורים, מנחת עלי הרי : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָהאֹומר

התנּדב ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּולבֹונה ׁשמן ּבלא מנחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
הּׂשעֹורים מן מנחה עלי הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבר
חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ּבלא מנחה אֹו העדׁשים, מן ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָֹאֹו
ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם אֹותֹו. ׁשֹואלין - ְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹעּׂשרֹון
עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמּתר
ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ּבׁשמן סלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשלם
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו אמר: ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.Èנֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

קמח, עלי הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכדר
זה הרי - מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹו
ּתֹודה עלי הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפטּור
אמר: ואם ּפטּור. זה הרי - נסכים ּבלא וזבח לחם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבלא
הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו

הּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
יביא - ּפלֹוני ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה ֲִֵֶֶַָלחם
.Èלג מתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמתנּדב

ואין ׁשנים. ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻיין
ּבהמה לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין חמּׁשה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻמתנּדבין

ּבהמ ׁשּתי לנסּכי ולא ׁשלׁשהאחת מתנּדבין אבל ֹות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

לנסּכי ראּויין ׁשהן מּפני ומעלה, ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוארּבעה
ְֵּבהמֹות.

.‚Èנדר ואיל. ּכבּׂש ּכנסּכי הן הרי - ׁשבעה נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ׁשֹור ּכנסּכי - ּתׁשעה אילים. ׁשני ּכנסּכי אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה
אּלּו הרי - עּׂשרה נדר ּכבּׂשים. ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכבּׂש,
לעֹולם. עד וכן ואיל. ּכבּׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èקבען ׁשהרי ׁשּׁשה; הׁשלם לֹו אֹומרין - לּגין חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻנדר
אינן ׁשהרי ּפטּור; - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקרּבן.
נֹודרין ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹראּויין
והיא מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין ׁשמן; מּלג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּפחֹות

ׁשמן. אחד לג ְִֶֶֶָָֹצריכה
.ÂËהרי לּגין. מּׁשלׁשה יפחת לא - יין עלי הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻהאֹומר:

נדר לג ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש מּלג. יפחת לא - ׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹעלי
ל ׁשאין לג; ּומאה ארּבעים יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
טֹוב מּיֹום יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין ְְְִִִִֵֶַַָָֻיֹום
מאה ּבֹו הּנסכים והיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
בהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו יין, ּוכמֹותם ׁשמן לג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוארּבעים

ּומּוספין. ְִִִָּתמידין

  
קרּבנֹות‡. ּבין ועֹוף ּבהמה קרּבנֹות ּבין ּכּלן, הּקרּבנֹות ְְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָֻּכל

וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה; ּבבית להקריבן עּׂשה מצות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמנחֹות,
אדם ּכל להיֹות עּׂשה מצות וכן מצּוּך. אנכי אׁשר ּכל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעּׂשה
מחּוצה להקריבן ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּטּפל
ּונדרי ל יהיּו אׁשר קדׁשי ׁשּנאמר: הּבחירה. לבית ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹומר; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּתּׂשא
לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבקדׁשי

ְִַָהּבחירה.
.על ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמקריב

מקֹום ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: תעּׂשה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלא
אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב: ואם ּתראה. ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
ונכרת הביאֹו לא מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עלה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹיעלה

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ְְִֵֵֵַַָָָמעּמיו;
העלם:‚. ׁשּלא ּפי על אף לעזרה, חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוכן

אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - מזיד היה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ונכרת; ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם וגֹומר, עז אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָכּׂשב

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ׁשחט ְְְִִֵֵַַָָָואם
ׁשם„. נאמר: ּבהּקׁש. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהיכן

מצּוּך; אנכי אׁשר ּכל ּתעּׂשה וׁשם ונאמר: ,עלתי ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּתעלה
ּבפרּוׁש, עליה הזהיר עליה, ׁשענׁש ּבחּוץ, העליה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמה
ׁשּבכלל עּׂשּיה, אף ;עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא עליה. מזהר הּוא הרי ּבפרּוׁש, עליה ׁשענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּׁשחיטה,

הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ְִִִֵֶַַָָָענׁש
על‰. אחת ׁשּתים: חּיב - ּבחּוץ והעלם קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

- ּבחּוץ והעלה ּבפנים ׁשחט העלּיה. על ואחת ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהּׁשחיטה
חּיב - ּבפנים והעלה ּבחּוץ ׁשחט אם וכן העלּיה. על ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחּיב

הּׁשחיטה. ְִַַָעל
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פו              
  

.Âלּקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו
מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל מזּבח; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלגּבי
לפני ׁשּנאמר: ּפטּור. זה הרי - הּמתֹות מחּטאֹות ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
אין - ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו וכל ה'; ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּכן

עליו. ִַָָָחּיבין
.Êואינֹו הֹואיל ּבּבעלים, אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ ְְְְְִִֵַַַַַָָֻׁשחט

ּפטּור. - ּבפנים לבֹוא עּתה ְִִַָָָָראּוי
.Áימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר זהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאי

ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ואֹותֹו זמּנן; הּגיע ׁשּלא ותֹורין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּלדה;
למחר. עד ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהם ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

.Ëלא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר זהּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻואי
והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו זמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגיע
ּפטּורין. - ספירה ימי [ּבתֹו] ּבחּוץ חּטאתם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּׁשחטּו
ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט מצרע ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹוכן
האּלּו הּקרּבנֹות ּבעלי נראּו לא ׁשעדין ּפטּור. - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּספירה
ימי ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; - ְְִִִֶַַַַָָָָָהּספירה
חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. עּקר היא ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהאׁשם
אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור, - נזירּותֹו ימי ּבתֹו ְְְְִִִֵַָָּבחּוץ
והיא המעּכבּתּו, היא ׁשהחּטאת חּיב; - ּבחּוץ ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָׁשלמיו

הּנזירּות. ְִִַַעּקר
.Èׁשהקריבן הּספק על הּבאה העֹוף וחּטאת ּתלּוי ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאׁשם

ׁשּׁשחטֹו מצרע אׁשם האּסּור. נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּוץ
ּבפנים ראּוי לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ׁשחיטתֹו על ּפטּור ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָוכׁשר,

העלאתֹו. על ּפטּור הּוא ּכ - ֲַַַָָָָּבחּוץ
.‡Èעד אם ּבחּוץ: ׁשּׁשחטם הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני

הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב - עליהם התוּדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
- ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; הּׁשם לפני לבֹוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּוראּויין
הּׁשם. לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי הּמׁשּתּלח, על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּפטּור

.Èההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
ראּויין יהיּו ּכ ואחר מעּׂשה מחּסרים הן ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּפסח את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשם, לפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלּקרב
ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּבחּוץ,
הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלׁשמֹו

.‚Èלׁשחטּה אסּור - מזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין ְְְֱֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבהמת
לבֹוא ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - ׁשחטּה ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחּוץ.

הּׁשם. ְִֵֵַלפני

.„Èּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
- יאּוׁש לפני אבל יאּוׁש; אחר ׁשּׁשחטּה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהקּדיׁשּה.

קדֹוׁשה. ְֵָָאינּה
.ÂË;חּיב - וׁשחט ּבפנים וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻהיתה

אׁשר אֹו ּבּמחנה, עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
ּבפנים וצּוארּה ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה. מחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיׁשחט
וצּוארּה ּבפנים גּופּה ׁשהיה אֹו ּבחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר

ה ׁשּתהיה עד חּיב, - ׁשּנאמר:ּבחּוץ ּבּמקּדׁש; ּכּלּה ּבהמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו. לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואל
ּפטּור. זה הרי - ּכלל לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפטּורין; - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים
ואחד ׁשנים. ולא אחד - יׁשחט אׁשר אֹו יׁשחט, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבחּוץ, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם ׁשּנאמר: חּיב. זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף ;ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈּבּלילה והּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

ּבחּוץ ׁשּׁשחט מּזה ּבּלילה העלה אם וכן ּבחּוץ. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכׁשרה
ּבּלילה ּבפנים ׁשחט אם אבל העלאה. על חּיב - ְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָּבּלילה
ּפסּול; דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֱֱִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעלה
ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה כׁשרה ׁשחיטה ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאין

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ּבפנים ְְִִַַָָֹחל
.ÁÈ- העלהּו ואם ּפטּור. - ּבחּוץ העֹוף את הּמֹולק ְְֱִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחט העלאה. על חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּפטּור.
ׁשאינֹו דבר אּלא העלה ׁשּלא ּפטּור; - ּבחּוץ והעלהּו ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבפנים
חּיב - ּבחּוץ והעלהּו ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָראּוי
ּבפנים. ּכמליקה היא והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים;

ה'תשע"א תשרי כ"ח רביעי יום

  
הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

ּבחּוץ -1ׁשּיעּׂשה האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור.

מזּבח נח וּיבן ׁשּנאמר: ׁשּיעלה2ּבחּוץ, עד חּיב ואינֹו . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
לה'3לּׁשם אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: לּׁשם.4; ׁשּיתּכּון עד - ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ

.ולּמזּבח לאּׁשים הראּוי ּדבר העלאת על אּלא חּיב ,5אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
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המערכה".1) את "ויסדר יוסי ר' בדברי עוד נוסף שם ובתוספתא יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים בדברי2)משנה בגמרא קח: שם
(שופטים מנוח אצל שנאמר ומה מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא יחיד, במת אלמא מזבח, נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב

הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים גדי את מנוח "ויקח יט) הדיוט3)יג, לשם המעלה אבל להקב"ה.
להדיוט. כיוון אם אף חייב בשחיטה כי טז, הלכה י"ח פרק למעלה וראה חייב. אינו יביאנו4)- לא מועד אוהל פתח "ואל

בגמרא. שם לה'". אותו לשריפה5)לעשות הראוי דבר ולא לאכילה הראוי דבר ולא המזבח, על לשריפה הראוי דבר כלומר,
המזבח. על שלא

              
  

העֹולה עֹולה6ּכגֹון מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשראּויה

ּבחּוץ. ֲַַָָהעלאתֹו
הּדם‚. את הּזֹורק אמרּו: עֹולה7מּכאן איברי הּמקטיר אֹו ,8 ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אמּורין לבֹונה9אֹו אֹו קמץ אֹו קטרת10, מנחת11אֹו אֹו , ְְְִִֵֶֶַָֹֹ
נסכים12ּכהנים מנחת יין13אֹו לּגין ׁשלׁשה המנּס אֹו אֹו14, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻ
חּיב15מים - -16ּבחּוץ אתֹו לעּׂשֹות יביאּנּו לא ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבחּוץ. עליו חּיבין ּבפנים הּמתקּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָּכל
אפ„. ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק דמיםאבל ׁשירי ּלּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

הם17הּפנימים מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מעּכבין לּגין18ואינן מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו יין המנּס וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻ
ּפטּור - הֹואיל19ּבחּוץ הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ּבין , ְְִִֵֵֶַַָָָָָ
הּׁשעּור וכן20וחסר ּבפנים. להתקּבל ראּויין אינן הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

חּטאת מּבּׂשר ּבין21הּמעלה ׁשלמים, מּבּׂשר אׁשם, מּבּׂשר , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּלחם, מּׁשתי מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
לאכילה, ראּויין אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּלחם

לאּׁשים .22לא ִִָֹ
האמּורין.‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמעלה

ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבּׂשר אין - הפריׁשן ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף

עצמן ּבפני האמּורים ׁשּלא23הקטיר מנחה הּמעלה אבל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפטּור - ּומבּדל24נקמצה ּברּור הּקמץ ׁשאין וחזר25; קמצּה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

לתֹוכּה חּיב26קמצּה - ּבחּוץ ּכּלּה .27והקריב ְְְְִִַַָָָָֻֻ
.Âוהּפֹותת29והּבֹולל28הּיֹוצק והּמניף31והּמֹולח30, ,32 ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַ

הּׁשלחן33והּמּגיׁש את והמסּדר הּנרֹות34, את ,35והּמטיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
אחד36והּקֹומץ ׁשּכל לפי ּפטּור; - ּבחּוץ ּדמים והמקּבל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

- זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ונאמר: עבֹודה, גמר אינֹו ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמאּלּו
עבֹודה גמר ׁשהּוא ּכל אף עבֹודה, גמר ׁשהיא העלאה ְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹמה

עליו. ִַָָָחּיבין
.Êּׂשרפתּה מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ּׂשעיר37ּפרה וכן , ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻ

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

הּלן ּכגֹון ּכיצד? חּיב. וׁשּנפסל40והּטמא39והּיֹוצא38- ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
העֹובד ּבהלכֹות41ּבמחׁשבת ׁשּיתּבאר ּכמֹו נּׂשרפין ׁשּכּלן , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

חּיב - ּבחּוץ מהם והעלה עבר אם הּמקּדׁשין, ;42ּפסּולי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
עליו, חּיבין לה' הּנעּׂשה ּכל - לה' אתֹו לעּׂשֹות ֱֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לּׁשם נעּׂשּו .43ואּלּו ְֲֵֵַַ
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המזבח.6) על להקרבה ראוייה ד)7)שכולה יז, (ויקרא ייחשב דם מדתניא "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי ישמעאל. ר' דברי הזורק, אבל8)לרבות עולה, איברי ודווקא קט. שם

לאכילה. שהם קרבנות, שאר איברי או9)לא עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: בברייתא הקרבנות. שאר של ובין עולה של בין
זבח. לומר תלמוד קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי חטאת ואימורי אשם אימורי לרבות מנין עולה אלא לי אין זבח,
לומר, תלמוד מים, לוגין ושלושת יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת כהנים ומנחת והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין

בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל לפתח הבא כל מועד, אוהל פתח המזבח.10)ואל גבי על אותם11)שנקרבים שמקטירין
יום. בכל הזהב מזבח המזבח.12)על גבי על כולה נסכים",13)שקריבה "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד, הסולת כי

המזבח. גבי על כולה פחות.14)ונשרפת ולא מים לוגין שלושה או יין לוגין שלושה מים.15)ודווקא לוגין שלושה כלומר,
עיון.16) וצריך השנה", ימות בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה משנה). (כסף הסוכות בחג אלא חייב אינו במים

שם. ותוספות וברש"י קי: בזבחים בהיכל17)וראה לפנים דמן שזריקת הנשרפות, החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
החיצון. מזבח של מערבי יסוד על שופך הדם ושיירי הזהב מזבח הפנימיים18)על שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה כר' שלא

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים שאפילו קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב, בחוץ, הוא19)שהקריבם כן
חייב השלם על לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג' ופחות יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא

החסר". על חייב לוגין.20)ואינו שלושה הוא בהם שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם יין לוגין שלושה
לכהנים.21) נאכל שבשרה חיצונה, חטאת המזבח.22)כלומר, על להעלאה ראויים אינם "אמאי,23)כלומר, קי.): (שם בגמרא

כרב. ופסק חוצץ", אינו במינו מין אמר רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האמורים (בין חציצה העלאת24)האיכא על
ההפרשה.25)חוץ. קודם אף ומובדלים, ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר הסולת.26)אלא שאר עם ואין27)ונתערב

ברוב. בטל שמן".28)הקומץ עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר מה והוא המנחות על השמן שיוצק "והוא קיב: שם שבולל29)משנה
בשמן. פתים".30)הסולת אותה פתות (שם) שנאמר כמו המנחות, לחם הפותת שנאמר31)"הוא למנחה, המלח נותן "הוא

מלח". תקריב קרבנך כל על יג) תנופה".32)(שם, אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה (שם,33)"הא שנאמר מה "הוא
והגישה" השולחן".34)ח) על הפנים לחם את המסדר רבינו35)"הוא לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת הכוונה [אין

גמר אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת הכוונה אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם הטבתם". היא הנרות "הדלקת
להדלקה]. הכנה אלא וכו'.36)עבודה, ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ מנה לא למה עיון משנה37)צריך

שם. ששחטוה מערכתה ממקום חוץ והיינו קיב. את38)שם הקריבו שלא או הדם, את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,
המזבח. גבי על האימורים את או לעזרה.39)הבשר חוץ הזבח בשר הקרבן.40)שיצא או41)שנטמא זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי מחשבת או מקום, ושנשחט42)מחשבת והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין שם: בברייתא
בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו שכל43)חוץ

ירדו. לא למזבח, עלו אם אלו



פז               
  

העֹולה עֹולה6ּכגֹון מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשראּויה

ּבחּוץ. ֲַַָָהעלאתֹו
הּדם‚. את הּזֹורק אמרּו: עֹולה7מּכאן איברי הּמקטיר אֹו ,8 ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אמּורין לבֹונה9אֹו אֹו קמץ אֹו קטרת10, מנחת11אֹו אֹו , ְְְִִֵֶֶַָֹֹ
נסכים12ּכהנים מנחת יין13אֹו לּגין ׁשלׁשה המנּס אֹו אֹו14, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻ
חּיב15מים - -16ּבחּוץ אתֹו לעּׂשֹות יביאּנּו לא ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבחּוץ. עליו חּיבין ּבפנים הּמתקּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָּכל
אפ„. ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק דמיםאבל ׁשירי ּלּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

הם17הּפנימים מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מעּכבין לּגין18ואינן מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו יין המנּס וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻ
ּפטּור - הֹואיל19ּבחּוץ הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ּבין , ְְִִֵֵֶַַָָָָָ
הּׁשעּור וכן20וחסר ּבפנים. להתקּבל ראּויין אינן הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

חּטאת מּבּׂשר ּבין21הּמעלה ׁשלמים, מּבּׂשר אׁשם, מּבּׂשר , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּלחם, מּׁשתי מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
לאכילה, ראּויין אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּלחם

לאּׁשים .22לא ִִָֹ
האמּורין.‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמעלה

ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבּׂשר אין - הפריׁשן ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף

עצמן ּבפני האמּורים ׁשּלא23הקטיר מנחה הּמעלה אבל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפטּור - ּומבּדל24נקמצה ּברּור הּקמץ ׁשאין וחזר25; קמצּה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

לתֹוכּה חּיב26קמצּה - ּבחּוץ ּכּלּה .27והקריב ְְְְִִַַָָָָֻֻ
.Âוהּפֹותת29והּבֹולל28הּיֹוצק והּמניף31והּמֹולח30, ,32 ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַ

הּׁשלחן33והּמּגיׁש את והמסּדר הּנרֹות34, את ,35והּמטיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
אחד36והּקֹומץ ׁשּכל לפי ּפטּור; - ּבחּוץ ּדמים והמקּבל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

- זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ונאמר: עבֹודה, גמר אינֹו ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמאּלּו
עבֹודה גמר ׁשהּוא ּכל אף עבֹודה, גמר ׁשהיא העלאה ְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹמה

עליו. ִַָָָחּיבין
.Êּׂשרפתּה מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ּׂשעיר37ּפרה וכן , ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻ

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

הּלן ּכגֹון ּכיצד? חּיב. וׁשּנפסל40והּטמא39והּיֹוצא38- ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
העֹובד ּבהלכֹות41ּבמחׁשבת ׁשּיתּבאר ּכמֹו נּׂשרפין ׁשּכּלן , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

חּיב - ּבחּוץ מהם והעלה עבר אם הּמקּדׁשין, ;42ּפסּולי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
עליו, חּיבין לה' הּנעּׂשה ּכל - לה' אתֹו לעּׂשֹות ֱֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לּׁשם נעּׂשּו .43ואּלּו ְֲֵֵַַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המזבח.6) על להקרבה ראוייה ד)7)שכולה יז, (ויקרא ייחשב דם מדתניא "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי ישמעאל. ר' דברי הזורק, אבל8)לרבות עולה, איברי ודווקא קט. שם

לאכילה. שהם קרבנות, שאר איברי או9)לא עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: בברייתא הקרבנות. שאר של ובין עולה של בין
זבח. לומר תלמוד קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי חטאת ואימורי אשם אימורי לרבות מנין עולה אלא לי אין זבח,
לומר, תלמוד מים, לוגין ושלושת יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת כהנים ומנחת והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין

בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל לפתח הבא כל מועד, אוהל פתח המזבח.10)ואל גבי על אותם11)שנקרבים שמקטירין
יום. בכל הזהב מזבח המזבח.12)על גבי על כולה נסכים",13)שקריבה "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד, הסולת כי

המזבח. גבי על כולה פחות.14)ונשרפת ולא מים לוגין שלושה או יין לוגין שלושה מים.15)ודווקא לוגין שלושה כלומר,
עיון.16) וצריך השנה", ימות בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה משנה). (כסף הסוכות בחג אלא חייב אינו במים

שם. ותוספות וברש"י קי: בזבחים בהיכל17)וראה לפנים דמן שזריקת הנשרפות, החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
החיצון. מזבח של מערבי יסוד על שופך הדם ושיירי הזהב מזבח הפנימיים18)על שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה כר' שלא

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים שאפילו קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב, בחוץ, הוא19)שהקריבם כן
חייב השלם על לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג' ופחות יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא

החסר". על חייב לוגין.20)ואינו שלושה הוא בהם שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם יין לוגין שלושה
לכהנים.21) נאכל שבשרה חיצונה, חטאת המזבח.22)כלומר, על להעלאה ראויים אינם "אמאי,23)כלומר, קי.): (שם בגמרא

כרב. ופסק חוצץ", אינו במינו מין אמר רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האמורים (בין חציצה העלאת24)האיכא על
ההפרשה.25)חוץ. קודם אף ומובדלים, ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר הסולת.26)אלא שאר עם ואין27)ונתערב

ברוב. בטל שמן".28)הקומץ עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר מה והוא המנחות על השמן שיוצק "והוא קיב: שם שבולל29)משנה
בשמן. פתים".30)הסולת אותה פתות (שם) שנאמר כמו המנחות, לחם הפותת שנאמר31)"הוא למנחה, המלח נותן "הוא

מלח". תקריב קרבנך כל על יג) תנופה".32)(שם, אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה (שם,33)"הא שנאמר מה "הוא
והגישה" השולחן".34)ח) על הפנים לחם את המסדר רבינו35)"הוא לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת הכוונה [אין

גמר אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת הכוונה אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם הטבתם". היא הנרות "הדלקת
להדלקה]. הכנה אלא וכו'.36)עבודה, ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ מנה לא למה עיון משנה37)צריך

שם. ששחטוה מערכתה ממקום חוץ והיינו קיב. את38)שם הקריבו שלא או הדם, את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,
המזבח. גבי על האימורים את או לעזרה.39)הבשר חוץ הזבח בשר הקרבן.40)שיצא או41)שנטמא זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי מחשבת או מקום, ושנשחט42)מחשבת והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין שם: בברייתא
בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו שכל43)חוץ

ירדו. לא למזבח, עלו אם אלו



פח              
  

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

ּבחּוץ והעלהּו ּב44ּכּזית ּבפנים, הּכל ׁשהּניח מּמּנּו45ין ולקח ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבחּוץ והעלהּו הּקרב46ּכּזית דבר אֹותֹו חסר אם אבל ּכל47. ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּפטּור.49ּבפנים48ׁשהּוא - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה , ְְְֱִִִֵֶֶַָָ
.Ëהּקמץ ? הּלבֹונה50ּכיצד והעֹולה51אֹו 52והאמּורין ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּנּׂשרפת והקריב54והּנסכין53ּומנחה ּבפנים מקצתם ׁשחסרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
על - אתֹו לעּׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאריתן
וחסר ׁשלם הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשלם

ספק זה הרי - והעלהּו לֹוקה.55ּבחּוץ אינֹו לפיכ , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבּׂשר ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מחּבר ׁשהּוא מּפני חּיב, - מׁשלימֹו56לכּזית מלח היה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
לֹוקה אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריה57לכּזית ועֹולה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית .58מצטרפין ְְִִִִַַָ
.‡Èואבר אבר ּכל על חּיב - והעלה וחזר זרק59העלה . ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּתים חּיב - האיברים והעלה הּכתּוב60הּדם חלק ׁשהרי , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ונאמר: עלה, יעלה אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוּׂשה; מעלה ְְֱֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבין

ּפטּור - חסר אבר העלה אתֹו. לעּׂשֹות61לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ; ֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב. הּוא הּׁשלם על - ֵַַַָָֹאתֹו

.Èוהעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשנים ּפטּורים. - ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשנים
אפּלּו - עלה יעלה אׁשר איׁש איׁש ׁשּנאמר: חּיבין; - ֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבחּוץ

חּיבין. ׁשהעלּו ואיׁש ֱִִִֶֶַָָאיׁש
.‚Èמּתנֹות מקצת ּדם62הּזֹורק המקּבל חּיב. - ּבחּוץ ְְִֵֵַַַַַַַָָָ

ונתן63חּטאת וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, 65ּבפנים64ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן על חּיב -ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּבפנים מּמּנּו ׁשהן66נתן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשניהן67ׁשירים ׁשּנתן ּבין ּכֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבפנים68ּבחּוץ ואחד ּבחּוץ אחד אֹו ואחד69, ּבפנים אחד אֹו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

חּיב.70ּבחּוץ זה הרי - ֲֵֶַַָ
.„Èוהּלבֹונה מהן71הּקמץ אחד ׁשהקריב מנחה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
והּׁשנ72ּבחּוץ ּבפנים האחד הקריב אֹו חּיב, - ּבחּוץ וכן73י . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּפנים לחם ׁשל לבֹונה ּבזיכי מהן74ׁשני אחד ׁשהקריב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
חּיב75ּבחּוץ - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד אֹו ,76. ְְִִִֵֶַַַַָָ

.ÂËלעזרה חּוץ והעלם הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט -77מי ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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הכל.44) לדברי קט: שם קרבו.45)במשנה קמא.46)ולא כתנא והלכה אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה אבל47)שם
הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שיריים שהרי חייב, - בחוץ בשלימותו, הקרב הדבר והקריב הקרב, הדבר ולא השיריים, חסרו אם

נשרף.48) או שנאבד ספק.49)כגון הדבר בחוץ, נחסר אם כולו.50)אבל את מעכב הקומץ מקצת שהתנדב51)כי וכגון
שהיא אחד, קורט אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה או פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ

ועולה52)פסולה. אימורים על גם מוסב פטור", בחוץ והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה שאמרו מה כי רבינו, דעת
חייב". בחוץ האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת במשנה ומנחת53)המוזכרים משיח כהן ומנחת כהנים מנחת

לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל והמים.54)נסכים. דחוץ55)היין חיסרון להו "איבעיא קי. שם בגמרא
נפשטה. ולא חיסרון", שמיה לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר שלם ועצם56)(הוציאו כזית בו ואין המעלה "אתמר קז: שם

וכו', כעולין המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר יוחנן ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית, משלימו
יוחנן. כר' תיקו".57)ופסק וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו שאין יונה בן ראש המעלה רבא "בעי קט.58)שם: שם

שם). (רש"י כליל כולה שהרי חייב", בחוץ האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה וחזר59)במשנה: העלה קח. שם במשנה
לא כי קח:) (שם יוחנן ר' ואמר אחת", אלא חייב אינו אומר יוסי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על חייב והעלה, וחזר והעלה

ואבר. אבר כל על חייב הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד, באבר אלא אבהו60)נחלקו ר' "אמר קז: שם בגמרא
חייב עקיבא רבי לדברי אפילו אמר אביי אחת, אלא חייב אינו עקיבא רבי לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק וכו'

תעשה". ושם תעלה שם יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי בחוץ61)שתיים, קח:) (שם יוחנן ר' של פירושו לפי יוסי כרבי
פטור. (ר"י) סבר ומר אלא62)חייב בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף זה, בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף

לו: זבחים במשנה כמפורש המתנות כל קיים כן שהוא63)אם פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט קיא: שם משנה
נחמיה ר' וכדעת חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש שהרי דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות הדין
"חטאת". המשנה נקטה - חטאת בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים, בדמים אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר

בחוץ".64) ונתן וחזר בפנים "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים כך אחר נתן לא אם הדין המזבח.65)הוא על
שבפנים.66) המתנות כל בגמרא67)היינו, אמרו הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה פי על ואף מעכבים. ואינם

כמותו. רבינו ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי קיב.) ואם68)(שם
שתיים. חייב - בינתיים ידיעה לו מכפר".69)הייתה והפנימי החיצון על "חייב במשנה: שהוא70)שם מפורש שם במשנה

באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה מודה מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו, קיב. שם ובגמרא פטור,
דיחוי. מחבירו עושה האחד - השני הכוס אבל זה.71)הכוס את זה כר'72)שמעכבים ולא במשנה) קי. (שם קמא כתנא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים שהם מכיוון כי הסובר כיוון73)אליעזר מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה, שם
בפנים. הראשון הקריב שיש74)שכבר כלי נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל חלות שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם

שיקטירו עד הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני לבונה קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי לבונה, קומץ בו
האש. על לבונה בזיכי שיק75)שני צריך אין זה, את זה מעכבים הבזיכין שני כי העלאתואף על להתחייב כדי שניהם את ריב

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים ששניהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ,
בזה.76) מודה אליעזר ר' ראשונה77)וגם קדושה - חייב אמר יוחנן רבי הזה, בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי

המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה אלא בחוץ, שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה לשעתה קידשה
"מי רבינו שכתב מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי מועד, אהל לפתח ראוי שאינו לפי פטור, שחיטה שעל עד)

              
  

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

לבֹוא. לעתיד ְְִִֶָָָוקּדׁשה
.ÊËנכרים קדׁשי אֹותן78הּׁשֹוחט הּמעלה וכן חּיב. - ּבחּוץ ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום79ּבחּוץ ּבכל לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים .80. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

ׁשּיבנּו בּבמה ׁשּיקריבּו לסּיען81והּוא ואסּור ולעּׂשֹות82. ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
להֹורֹות83ׁשליחּותן ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

יקריבּו היא ּוללּמדם הּוא.84להם ּברּו האל לׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו

  
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
ה) יֹום. ּבכל הּדׁשן את להרים ד) לכּבֹותּה. ׁשּלא ג) ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹיֹום.
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

לּכ סֹוףויראה עד ומעלה, ּומחצה מּׁשׁש והּוא ,ׁשהארי ל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁ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.
.Â,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:
.Êאת ּדֹוחין ואין הּטמאה, את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאיברים

ׁ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,
.Áחלבי מקטירין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָארּבעה

ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהם מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפסחים
.Ëהּטלאים ּבלׁשּכת המבּקרין טלאים מּׁשּׁשה ּפֹוחתין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻאין

ימים. ּבארּבעה הקרבה יֹום קדם מּוכנים ויהיּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
ׁ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
.Èּבין ׁ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
.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מחיים, להקריב אפשר אי שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב אלא השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט"
למלך. משנה למזבח.78)ועיין להקריבן עולות מהגויים מקבלים ושחיטה.79)כי העלאה הושוו שהרי ברייתא80)חייב,

חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על מצווין ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני אל "דבר קטז: שם81)שם
העלאה אין כי א, הלכה ולמעלה קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב לעצמו במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא:

לה'". מזבח נח "ויבן כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, ולעשות82)בלא לסייען אסור אסי רב אמר אחא בר יעקב רב "אמר שם:
אסור).83)שליחותן". המתחיל דיבור שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה ולאורינהו84)אף רבה "אמר שם:

שרי".



פט               
  

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

לבֹוא. לעתיד ְְִִֶָָָוקּדׁשה
.ÊËנכרים קדׁשי אֹותן78הּׁשֹוחט הּמעלה וכן חּיב. - ּבחּוץ ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום79ּבחּוץ ּבכל לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים .80. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

ׁשּיבנּו בּבמה ׁשּיקריבּו לסּיען81והּוא ואסּור ולעּׂשֹות82. ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
להֹורֹות83ׁשליחּותן ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

יקריבּו היא ּוללּמדם הּוא.84להם ּברּו האל לׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו

  
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
ה) יֹום. ּבכל הּדׁשן את להרים ד) לכּבֹותּה. ׁשּלא ג) ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹיֹום.
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

לּכ סֹוףויראה עד ומעלה, ּומחצה מּׁשׁש והּוא ,ׁשהארי ל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁ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.
.Â,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:
.Êאת ּדֹוחין ואין הּטמאה, את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאיברים

ׁ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,
.Áחלבי מקטירין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָארּבעה

ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהם מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפסחים
.Ëהּטלאים ּבלׁשּכת המבּקרין טלאים מּׁשּׁשה ּפֹוחתין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻאין

ימים. ּבארּבעה הקרבה יֹום קדם מּוכנים ויהיּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
ׁ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
.Èּבין ׁ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
.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מחיים, להקריב אפשר אי שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב אלא השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט"
למלך. משנה למזבח.78)ועיין להקריבן עולות מהגויים מקבלים ושחיטה.79)כי העלאה הושוו שהרי ברייתא80)חייב,

חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על מצווין ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני אל "דבר קטז: שם81)שם
העלאה אין כי א, הלכה ולמעלה קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב לעצמו במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא:

לה'". מזבח נח "ויבן כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, ולעשות82)בלא לסייען אסור אסי רב אמר אחא בר יעקב רב "אמר שם:
אסור).83)שליחותן". המתחיל דיבור שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה ולאורינהו84)אף רבה "אמר שם:

שרי".



צ              
  

- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה; טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ׁשּיהיה ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ה הּׁשמׁש.ּכנגד ּכנגד נׁשחטין ׁשּיהיּו הן, קּבלה ּדברי ּׁשמׁש. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
.Èׁשחר ׁ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

 
ּתמיד,‡. הּמזּבח על יקּודה אׁש להיֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

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

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

.Âאפּלּו 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
.Ê,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
.Áּתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר גדֹולה מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים
מׁש ּכמֹוּדרֹומית, ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן ּוכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוּׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש

לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,
הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל

.Ëמקֹום ּ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
.È,עּׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת

ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן. את והרים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
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
.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום לילה; ׁשל אמצעי ׁשליׁש מּתחּלת - ּוברגלים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשחר;
הּלילה. מחצֹות - ְֲִִֵַַַָהּכּפּורים

.Èּבגדי 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
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.
.‚Èּומקּדׁשין הּכהנים אחיו רצים ׁשּתרם זה ׁשּירד ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ואת הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ורגליהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָידיהם
ואמּורי העֹולֹות איברי וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּצּנֹורֹות
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.
.„Èׁשהֹורידּו 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
.ÂËּבע אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ליואף ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
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- 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"ט חמישי יום

 
עּׂשה‡. הּזהב1מצות מזּבח על הּקטרת ׁשּבהיכל2להקטיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

והקטיר ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום: ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
סּמים קטרת אהרן ּבין3עליו יקטירּנּו - ּבּבקר הקטירֹו לא . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

מזידין4הערּבים היּו אפּלּו אּלא5, הּזהב מזּבח מחּנכין ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הערּבים ּבין ׁשל .6ּבּקטרת ְְִֵֶֶַַַָֹ

.דינרין מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין .7ּכּמה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הערּבים ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר8חמּׁשים מזּבח .9- ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו הּקטרת ׁשּפקעה10מקטירין ּוקטרת הּמזּבח,11. מעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּבּה קרטין אֹותן12אפּלּו מחזירין אין -13. ֲֲִִִִֵֶַָָָָ

יֹום‚. ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ּכל14ּבעת ּפֹורׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ולּמזּבח האּולם ּומּבין ההיכל מן אדם15העם ׁשם יהיה לא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

הּקטרת ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ּבדם16עד ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבפנים הּנעּׂשֹות האּולם17חּטאֹות מּבין הּכל ּפֹורׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם וכל ׁשּנאמר: ׁשּיצא. עד ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולּמזּבח
ׁשּבּקדׁש ּכּפרה לכל אב ּבנין - וגֹומר ּבּקדׁש לכּפר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבבאֹו

אדם. ׁשם יהא ְֵֶָָָֹׁשּלא
ּבדּׁשּון„. ׁשּזכה מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

נכנס הּפנימי ׁשמֹו18הּמזּבח היה ּוטני קדׁש, וׁשל19ּבכלי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי. קּבים ּומחזיק היה, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָזהב
לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ּבידיו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוחֹופן

ּובאחרֹונה לתֹוכֹו21מכּבד20הּטני, הּׁשאר ּומּניחֹו22את ,23 ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ויֹוצא ּבהיכל מלא24ׁשם ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ּומי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לֹו היה וכּסּוי ּגדּוׁש. ׁשמֹו25קטרת היה ּובז ,26הּבז ונֹותן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשמֹו היה וכף אחר, ּכלי ּבבגד27ּבתֹו הּכף את ּומכּסה . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אׁש28קטן ׁשל ּבמחּתה אחד עּמֹו ונכנס ּבידֹו, הּכף ואֹוחז , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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הכהנים.1) הפנימי2)על המזבח והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר מזבח "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר
יקטירנה".3)שבהיכל. הערביים בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר כלומר,4)וגומר:

הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא הערביים בין של קטורת יקטיר
הערביים. בין היו5)ושל "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים, בין של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין

גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד אלא זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו ולא מזידין
- מעשרת שהיא ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת אבל עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא חכמים

קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו בהיטיבו6)לא בבוקר "בבוקר ז) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא
שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה אין הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר רבינו כי ואף יקטירנה". הנרות את
הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה אין והדליקו מעולם דלק

שם. משנה בלחם מנה,7)וראה יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים מאות שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן מכניס שמהם מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה יומא8)שהם משנה

את בהיטיבו בבוקר "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין ופרס בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג:
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה", הערביים בין וגו' ובהעלות יקטירנה, במקום10)שנהרס.9)הנרות כלומר,

גידל רב דברי והם קיים, המזבח מזבח.שהיה שצריך מודים הכל דמים שלעניין פי על אף נט. האש,11)בזבחים בכח שקפצה
כו: שם).12)מנחות במנחות (רש"י שבה" וחשובים את13)שלמים האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.

שהיו קטורת", עיכולי מחזיר אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי פג:) וזבחים מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה
ממנו. ופקעו הזהב מזבח שאין14)על בברייתא אמרו הקדשים, בקודש ולפנים, לפני שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל

משנה). (כסף לפרוש צריך אין ולמזבח האולם מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב שהוא מההיכל אלא לפרוש ולמדו15)צריך
באוהל יהיה לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה זאת
לומר תלמוד מנין, עולמים ובית שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד, באוהל לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד,

לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה, בשעת אלא לי אין בכניסתו,16)בקודש, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא לומר תלמוד מנין, עבודה17)ביציאתו ושעירי צבור של דבר העלם ופר משיח כהן פר דם והוא בהיכל,

רחב".19)להיכל.18)זרה. ופיו לסל דומה בטנא, ושמת רק20)"לשון שנשאר שאפשר החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,
בחפניו. לקבלו ניתן שאינו לכך.21)קצת המיוחד בדבר אותם מטאטא הטני.22)כלומר, משנה24)לטני.23)לתוך שם

דם זריקת ואחרי ויצא". והניחו לתוכו השאר את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו והניחו הטני את ונטל "נכנס ט:
הפנימי מזבח שדישון בזה, שהיה הנס מפני כן ועשו הדשן. במקום החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה, ודישון התמיד
ביחד. שניהם את כרכו פעמיים, הנס לעשות מעלה, כלפי כביכול להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון

למטוטלת.25) הכוונה וכסויו", "והכף ב משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. הנ"ל.26)לאותו הכלי דומה27)של והוא
היה. זהב ומשל קבין, שלושה ומחזיק גדול ופירש28)לתרקב מלמעלן", עליו היה מטוטלת וכמין לו היה "וכיסוי שם: במשנה

האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה המכסה על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין "שהיו שם: רבינו
המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה בזה.29)הכיסוי גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה זה הוא



צי               
  

- 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"ט חמישי יום

 
עּׂשה‡. הּזהב1מצות מזּבח על הּקטרת ׁשּבהיכל2להקטיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

והקטיר ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום: ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
סּמים קטרת אהרן ּבין3עליו יקטירּנּו - ּבּבקר הקטירֹו לא . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

מזידין4הערּבים היּו אפּלּו אּלא5, הּזהב מזּבח מחּנכין ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הערּבים ּבין ׁשל .6ּבּקטרת ְְִֵֶֶַַַָֹ

.דינרין מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין .7ּכּמה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הערּבים ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר8חמּׁשים מזּבח .9- ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו הּקטרת ׁשּפקעה10מקטירין ּוקטרת הּמזּבח,11. מעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּבּה קרטין אֹותן12אפּלּו מחזירין אין -13. ֲֲִִִִֵֶַָָָָ

יֹום‚. ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ּכל14ּבעת ּפֹורׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ולּמזּבח האּולם ּומּבין ההיכל מן אדם15העם ׁשם יהיה לא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

הּקטרת ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ּבדם16עד ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבפנים הּנעּׂשֹות האּולם17חּטאֹות מּבין הּכל ּפֹורׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם וכל ׁשּנאמר: ׁשּיצא. עד ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולּמזּבח
ׁשּבּקדׁש ּכּפרה לכל אב ּבנין - וגֹומר ּבּקדׁש לכּפר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבבאֹו

אדם. ׁשם יהא ְֵֶָָָֹׁשּלא
ּבדּׁשּון„. ׁשּזכה מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

נכנס הּפנימי ׁשמֹו18הּמזּבח היה ּוטני קדׁש, וׁשל19ּבכלי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי. קּבים ּומחזיק היה, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָזהב
לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ּבידיו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוחֹופן

ּובאחרֹונה לתֹוכֹו21מכּבד20הּטני, הּׁשאר ּומּניחֹו22את ,23 ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ויֹוצא ּבהיכל מלא24ׁשם ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ּומי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לֹו היה וכּסּוי ּגדּוׁש. ׁשמֹו25קטרת היה ּובז ,26הּבז ונֹותן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשמֹו היה וכף אחר, ּכלי ּבבגד27ּבתֹו הּכף את ּומכּסה . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אׁש28קטן ׁשל ּבמחּתה אחד עּמֹו ונכנס ּבידֹו, הּכף ואֹוחז , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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הכהנים.1) הפנימי2)על המזבח והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר מזבח "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר
יקטירנה".3)שבהיכל. הערביים בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר כלומר,4)וגומר:

הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא הערביים בין של קטורת יקטיר
הערביים. בין היו5)ושל "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים, בין של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין

גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד אלא זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו ולא מזידין
- מעשרת שהיא ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת אבל עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא חכמים

קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו בהיטיבו6)לא בבוקר "בבוקר ז) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא
שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה אין הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר רבינו כי ואף יקטירנה". הנרות את
הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה אין והדליקו מעולם דלק

שם. משנה בלחם מנה,7)וראה יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים מאות שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן מכניס שמהם מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה יומא8)שהם משנה

את בהיטיבו בבוקר "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין ופרס בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג:
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה", הערביים בין וגו' ובהעלות יקטירנה, במקום10)שנהרס.9)הנרות כלומר,

גידל רב דברי והם קיים, המזבח מזבח.שהיה שצריך מודים הכל דמים שלעניין פי על אף נט. האש,11)בזבחים בכח שקפצה
כו: שם).12)מנחות במנחות (רש"י שבה" וחשובים את13)שלמים האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.

שהיו קטורת", עיכולי מחזיר אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי פג:) וזבחים מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה
ממנו. ופקעו הזהב מזבח שאין14)על בברייתא אמרו הקדשים, בקודש ולפנים, לפני שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל

משנה). (כסף לפרוש צריך אין ולמזבח האולם מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב שהוא מההיכל אלא לפרוש ולמדו15)צריך
באוהל יהיה לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה זאת
לומר תלמוד מנין, עולמים ובית שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד, באוהל לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד,

לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה, בשעת אלא לי אין בכניסתו,16)בקודש, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא לומר תלמוד מנין, עבודה17)ביציאתו ושעירי צבור של דבר העלם ופר משיח כהן פר דם והוא בהיכל,

רחב".19)להיכל.18)זרה. ופיו לסל דומה בטנא, ושמת רק20)"לשון שנשאר שאפשר החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,
בחפניו. לקבלו ניתן שאינו לכך.21)קצת המיוחד בדבר אותם מטאטא הטני.22)כלומר, משנה24)לטני.23)לתוך שם

דם זריקת ואחרי ויצא". והניחו לתוכו השאר את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו והניחו הטני את ונטל "נכנס ט:
הפנימי מזבח שדישון בזה, שהיה הנס מפני כן ועשו הדשן. במקום החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה, ודישון התמיד
ביחד. שניהם את כרכו פעמיים, הנס לעשות מעלה, כלפי כביכול להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון

למטוטלת.25) הכוונה וכסויו", "והכף ב משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. הנ"ל.26)לאותו הכלי דומה27)של והוא
היה. זהב ומשל קבין, שלושה ומחזיק גדול ופירש28)לתרקב מלמעלן", עליו היה מטוטלת וכמין לו היה "וכיסוי שם: במשנה

האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה המכסה על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין "שהיו שם: רבינו
המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה בזה.29)הכיסוי גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה זה הוא



צב              
  

ּבּמחּתה‰. ׁשּזכה זה חֹותה? מחּתה30וכיצד לֹוקח ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכסף הּמזּבח31ׁשל לראׁש הּגחלים32ועֹולה את ּומפּנה , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּגחלים מן ונֹוטל ,ואיל ּבמערכה33איל ׁשּנתאּכלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ויֹורד זהב35ּומערן34ׁשנּיה, ׁשל מחּתה אם36לתֹו . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ּפחֹות אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן מכּבדן37נתּפּזרּו - ְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּובׁשּבת38לאּמה הּפסכּתר39. עליהן נתּפּזר40ּכֹופה ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וחֹותה חֹוזר - קב על .41יתר ְֵֵֶַַָ
.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשלׁשה

ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל מעל42הּגחלים הּדׁשן את ּבֹו ּומֹורידין , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ְִֵַַהּמזּבח.

.Êהּפנימי הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהם ונֹוטל43ּומקּדים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
הּמזּבח דּׁשּון ׁשּבֹו ויֹוצא44הּטני ׁשּבידֹו45ּומׁשּתחוה וזה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את צֹובר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמחּתה
ויֹוצא46ּומרּדדן ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ׁשּבידֹו47ּבׁשּולי וזה . ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּכף מּתֹו הּבז את נֹוטל אֹו49ונֹותנֹו48הּכף לאֹוהבֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
-50לקרֹובֹו ּבּכף מעט הּקטרת מן נתּפּזר אם ורֹואה, . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹ

לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו עם51אֹוהבֹו ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ׁשּבּבז ויֹוצא52הּקטרת ּומׁשּתחוה ,53. ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áהּמקטיר לזה ּתתחיל54ואֹומרין ׁשּלא הּזהר : ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּתּכוה ׁשּלא ,על55מּלפני הּקטרת ּומׁשלי ּומתחיל . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכל על ׁשּתתרּדד עד סלת ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהאׁש

ֵָהאׁש.
.Ëׁשהממּנה עד מקטיר הּמקטיר הקטר.56ואין לֹו אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֻ

הּוא ּגדֹול ּכהן ּגדֹול,57ואם ּכהן איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר - ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻ
העם58הקטר ּכל יפרׁשּו ׁשאֹומר ואחר הּמקטיר59. ויקטיר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ויצא. ְְְֲִֵֵֶַויׁשּתחוה
.Èמצות - הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

ּובניו אהרן אתֹו יער ׁשּנאמר: הּנרֹות60עּׂשה, והדלקת . ְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
הּׁשּבת את הּטמאה61ּדֹוחה להן62ואת ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ּתמיד. נר להעלת ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶַַַָֹזמן,
.‡È:ׁשּנאמר ׁשמן. לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכּמה

ּבקר עד עד63מערב מערב דֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה את מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבקר.

הערּבים ּבין .64נרֹותיה ְִֵֵֶַַָָ
.Èוכל הּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? דּׁשּון ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמהּו

ׁשּבּנר אחר66ּומקּנחֹו65הּׁשמן וׁשמן אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
לג חצי והּוא הּדׁשן67ּבמּדה, ּבמקֹום מׁשליכֹו ׁשהסיר וזה . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח ּומדליק68אצל והחיצֹון, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ
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הדשן.30) בתרומת שזכה זה קבין.31)כלומר, ארבעה גחלים.33)החיצון.32)של קבים שלושה המזבח.34)היינו מעל
בשל36)מריקן.35) חותה היה ולא מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא קבין שלושת בת זהב של מחתה

י של ממונן על חסה והתורה תתקלקל, שמא לפיזהב המזבח, גבי על למעלה בהיותו זהב, של לתוך מריקה היה ולא שראל.
הכבש. בשיפוע ברדתו יתפזרו שמא וחששו מלאה, הייתה זהב של גחלים37)שהמחתה כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד משנה

לאמה". מכבדן גחלת38)(ו)היה כיבוי איסור כאן ואין יחפין שהולכין הכהנים, בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
אחרת. למצוה שניתקה כיוון - המזבח לכבות.39)של לתך.40)שאסור שמחזיק גדול כלי המשנה41)והוא מלשון נראה כן

מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה" שם עדיין כקב נתפזרו אם שרק הרי וחוששין42)"כקב", בעזרה שנמצא השרץ
כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה, איסור משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו כופין אדם, בו יגע שמא

הפנים. לחם גבי היו43)שאמרו והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם, במעלות עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה
הפנימי. מזבח שעל בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני המנורה, בדישון שזכה זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים

המזבח.44) את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני את ונוטל להיכל נכנס כלומר, במשנה. את45)שם שמשמש "כעבד
ויוצא". רשות ונוטל עבודתו וגמר הקטורת46)רבו יפול שלא כדי משופעים יהיו שלא המזבח על אותם ופורש מציע כלומר,

שיניחם. עבודתו.47)אחר גמר עתה הכף.48)כי בתוך היה הבזך כך".50)לבזך.49)כי לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.51) לו, נותן וקרובו, אוהבו לאוהבו52)כלומר, ונותנו הכף מתוך הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי ג: במשנה שם

בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את המקטיר של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו". לו נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או
הכף. לתוך שנתפזר מה שם53)וגם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט אבל ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר לכן המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח אולם ובין לכך54)בהיכל מעולם, הקטיר שלא
להיזהר. למדוהו להקטיר שנכנס במערב,55)לפני בפנים, להתחיל אותו ומלמדים המזבח של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם למזרח, ולדעת56)ולהמשיך הסגן, הוא כח.) (יומא רש"י לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות כבוד.58)המקטיר.57)התוספות של דרך ההיכל59)משום מן

ולמזבח. האולם ישראל".60)ומבין בני מאת לדורותם עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב להדליק61)וגומר: שמותר
הכהנים.62)בשבת. או הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם "מערב63)שמותר פט. שם להברייתא תן בוקר, עד

אפילו כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב) מאורתא לוג חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת שתהא מידתה
בוקר. עד מערב לוג מחצי יותר צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך ז)64)בלילה ל, (שמות שנאמר ממה זאת ולמדו

- המנורה שחינוך הרי מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי - יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
הערביים. עוד.65)בין ראויים ואינם כדשן, הם הרי שכבו, כשהוא67)לנר.66)שכיוון זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

מנא שחסרה כמה דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה. כמי או לוג) חצי (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
חיסר". מאי שם68)ידעינן כבש, של שבמזרחו זה מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם היו דשנין בתי "שני

והמנורה". הפנימי מזבח ודישון העוף מוראת נותנין היו

              
  

ׁשּלא ׁשּמצאֹו ונר הטבתם. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנר
מתּקנֹו - .69ּכבה ְְַָָ

.‚Èמערבי ּדּׁשּונֹו70נר אחר אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
החיצֹון מּמזּבח מהן71אּלא ׁשּכבה נר ּכל הּנרֹות, ׁשאר אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חברֹו מּנר מדליקֹו -72. ְֲִִֵֵַ
.„Èׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד

יכֹול73ּומחזירּה ואינֹו ּבּמנֹורה, קבּועים ׁשהּנרֹות לפי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
אחר ּבנר ּבּזיֹון74להדליק .75מּׁשּום ְְְִִִֵֵַַָ

.ÂËהּפתילֹות אסּור76ּכל - ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
ּבּמנֹורה ּבּמקּדׁש ּבהן ּתמיד77להדליק נר להעלת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא -78. ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.ÊËמטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוּׂשין ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
העזרה. ּכל את להרּגיׁש ּכדי הּׁשנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּומטיב

.ÊÈּכמֹו מהן, אחר מּנר אֹותֹו מדליקין - ׁשּכבה נר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.

לקיתֹון79נכנס ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, וכּוז ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָ
ּבּנר, הּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגדֹול.

על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות, חמּׁשה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּומטיב
ׁשּלפניה מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ּכ80מעלה ואחר ויֹוצא. ,81 ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנכנס
.ÁÈּגדֹול ּכהן יֹום82חבּתי ּבכל להקריבן עּׂשה מצות - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר עם83מחצה הערּבים ּבין ּומחצה ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הערּבים ּבין ׁשל הּׁשּבת84ּתמיד את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן .85 ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּטמאה ּתפיני86ואת ׁשּנאמר: זמן; לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
מּבערב ּתאפה ולא נאה ׁשּתהא מּבערב87- ּתאפה אם ועֹוד, . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבלינה ּתּפסל ּכמֹו88- היא, הּקדׁש מּכלי ׁשהּמרחׁשת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ËÈּבחּוץ - והרקדן סלּתן את89טחינת ּדֹוחין ואינן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
.90הּׁשּבת ַַָ

.Îנֹולד91ּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
מּביתֹו עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלֹו

מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ׁשלם92ולא עּׂשרֹון ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
מחצה ּומקריב אבד93וחֹוצהּו, .94ּומחצה ְְֱֱִֵֵֶֶַָָָ

.(‡Î)קרבין חצאים ׁשני אֹובדין95נמצאּו חצאין ּוׁשני ,96. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָ
אֹותן מּניחין - האֹובדים החצאין ׁשני ׁשּתעּבר97ואּלּו עד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להטבה,69) נחשב זה אין מעולם, הודלק שלא נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר הדלקת היא "הטבה" כלומר,
להדלקה. אם בפירוש70)כי רבינו שכתב ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית, ברוחב עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא

שהמנורה דאמר כמאן הסוברת זו משנה דעת לפי אלא כן כתב לא - הראשון הנר הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה
הוא המערבי נר - והדרום הצפון בין שעמדה יב) הלכה (שם רבינו שפסק מה לפי אבל והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה

כאן. משנה לחם וראה תכבה"71)האמצעי, לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"), נר "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא לך שאמרתי תמיד" "אש

משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג פרק בתמיד שאמרו ואינו72)ומה
בזיון. משום אחר בנר להדליקו ארוכות.73)יכול היו הפתילות חולין.74)כי של נר ידי על מנר נר להדליק כלומר,

מנורה.75) של מנר חולין של נר בשבת,76)שמדליק בהן מדליקין אין חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
עולה שלהבת שתהא כדי לה אמר והוא לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר משום במקדש, בהן מדליקין אין

אחר". דבר ידי על עולה שתהא ולא של77)מאליה בפתילות להדליק מותר השואבה בית בשמחת כגון במנורה, שלא אבל
צמר. של בפתילות להשתמש אסור שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם כהנים מכנסי לאלה78)בלאי פרט

תיקון. ידי על אלא עולות לעבודת79)שאינן ששייך מה אלא הזכיר לא וכאן הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
כלי80)המנורה. עליה ומניח הנרות את ומטיב עומד כהן שעליה (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה "אבן כי

הטבה". בשעת ומחתותיה ומלקחיה גֿד.81)שמנה הלכות ו פרק להלן המפורטות העבודות, שנעשו שמקריב82)אחר המנחה
חביתין. נקראת יום בכל גדול כן83)כהן ואחרי החביתין, את כן ואחרי התמיד, איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

שהחב הרי לנסכים". וחביתין לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד), מנחת (של היין שלאת תמיד עם קרבים יתין
הערביים.84)שחר. בין של תמיד עם שהם ערב, של לחביתין הדין שהוא שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד
לעשותה85) לה אפשר ושאי וכו' שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

השבת". את דוחה שבת, והיינו86)מערב בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו תעשה תנא ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות
הכהן רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא אם אבל הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה

אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - לה87)הגדול, אפי ואי נאה תאפינה תופיני הונא רב אמר מילי, הני מנא שם: במנחות
רש"י). - ברוח (=נפוחה לה אינשפה מאתמול88)מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד (שם) מחבת על אמר "רבא נא. שם

בלינה". ליה העזרה.89)איפסל בפנים ואפייתן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל "טחינתן90)לעזרה צו. מנחות משנה
אפשר ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו והרקדתן

גדול.91)וכו'". של93)מביתו.92)כהן היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג) ו, (ויקרא שנאמר משום
שלם עשרון עוד מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד? הא ומקריב, מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,

אחרת.94)לחינוכו. להשתמשות ולא להקרבה לא לכלום, ראוי שאינו היינו של95)"אבד" ומחצית הקודם הכהן של מחצית
אחריו. שבא במקומו.96)הכהן שבא הכהן של הנשארת והמחצית הראשון הכהן של הנשארת "תני97)המחצית שם: מנחות

השריפה". לבית ויצאו צורתן תעובר שני ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב קמיה תנא



צג               
  

ׁשּלא ׁשּמצאֹו ונר הטבתם. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנר
מתּקנֹו - .69ּכבה ְְַָָ

.‚Èמערבי ּדּׁשּונֹו70נר אחר אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
החיצֹון מּמזּבח מהן71אּלא ׁשּכבה נר ּכל הּנרֹות, ׁשאר אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חברֹו מּנר מדליקֹו -72. ְֲִִֵֵַ
.„Èׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד

יכֹול73ּומחזירּה ואינֹו ּבּמנֹורה, קבּועים ׁשהּנרֹות לפי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
אחר ּבנר ּבּזיֹון74להדליק .75מּׁשּום ְְְִִִֵֵַַָ

.ÂËהּפתילֹות אסּור76ּכל - ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
ּבּמנֹורה ּבּמקּדׁש ּבהן ּתמיד77להדליק נר להעלת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא -78. ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.ÊËמטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוּׂשין ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
העזרה. ּכל את להרּגיׁש ּכדי הּׁשנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּומטיב

.ÊÈּכמֹו מהן, אחר מּנר אֹותֹו מדליקין - ׁשּכבה נר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.

לקיתֹון79נכנס ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, וכּוז ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָ
ּבּנר, הּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגדֹול.

על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות, חמּׁשה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּומטיב
ׁשּלפניה מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ּכ80מעלה ואחר ויֹוצא. ,81 ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנכנס
.ÁÈּגדֹול ּכהן יֹום82חבּתי ּבכל להקריבן עּׂשה מצות - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר עם83מחצה הערּבים ּבין ּומחצה ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הערּבים ּבין ׁשל הּׁשּבת84ּתמיד את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן .85 ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּטמאה ּתפיני86ואת ׁשּנאמר: זמן; לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
מּבערב ּתאפה ולא נאה ׁשּתהא מּבערב87- ּתאפה אם ועֹוד, . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבלינה ּתּפסל ּכמֹו88- היא, הּקדׁש מּכלי ׁשהּמרחׁשת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ËÈּבחּוץ - והרקדן סלּתן את89טחינת ּדֹוחין ואינן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
.90הּׁשּבת ַַָ

.Îנֹולד91ּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
מּביתֹו עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלֹו

מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ׁשלם92ולא עּׂשרֹון ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
מחצה ּומקריב אבד93וחֹוצהּו, .94ּומחצה ְְֱֱִֵֵֶֶַָָָ

.(‡Î)קרבין חצאים ׁשני אֹובדין95נמצאּו חצאין ּוׁשני ,96. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָ
אֹותן מּניחין - האֹובדים החצאין ׁשני ׁשּתעּבר97ואּלּו עד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להטבה,69) נחשב זה אין מעולם, הודלק שלא נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר הדלקת היא "הטבה" כלומר,
להדלקה. אם בפירוש70)כי רבינו שכתב ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית, ברוחב עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא

שהמנורה דאמר כמאן הסוברת זו משנה דעת לפי אלא כן כתב לא - הראשון הנר הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה
הוא המערבי נר - והדרום הצפון בין שעמדה יב) הלכה (שם רבינו שפסק מה לפי אבל והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה

כאן. משנה לחם וראה תכבה"71)האמצעי, לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"), נר "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא לך שאמרתי תמיד" "אש

משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג פרק בתמיד שאמרו ואינו72)ומה
בזיון. משום אחר בנר להדליקו ארוכות.73)יכול היו הפתילות חולין.74)כי של נר ידי על מנר נר להדליק כלומר,

מנורה.75) של מנר חולין של נר בשבת,76)שמדליק בהן מדליקין אין חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
עולה שלהבת שתהא כדי לה אמר והוא לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר משום במקדש, בהן מדליקין אין

אחר". דבר ידי על עולה שתהא ולא של77)מאליה בפתילות להדליק מותר השואבה בית בשמחת כגון במנורה, שלא אבל
צמר. של בפתילות להשתמש אסור שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם כהנים מכנסי לאלה78)בלאי פרט

תיקון. ידי על אלא עולות לעבודת79)שאינן ששייך מה אלא הזכיר לא וכאן הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
כלי80)המנורה. עליה ומניח הנרות את ומטיב עומד כהן שעליה (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה "אבן כי

הטבה". בשעת ומחתותיה ומלקחיה גֿד.81)שמנה הלכות ו פרק להלן המפורטות העבודות, שנעשו שמקריב82)אחר המנחה
חביתין. נקראת יום בכל גדול כן83)כהן ואחרי החביתין, את כן ואחרי התמיד, איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

שהחב הרי לנסכים". וחביתין לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד), מנחת (של היין שלאת תמיד עם קרבים יתין
הערביים.84)שחר. בין של תמיד עם שהם ערב, של לחביתין הדין שהוא שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד
לעשותה85) לה אפשר ושאי וכו' שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

השבת". את דוחה שבת, והיינו86)מערב בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו תעשה תנא ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות
הכהן רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא אם אבל הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה

אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - לה87)הגדול, אפי ואי נאה תאפינה תופיני הונא רב אמר מילי, הני מנא שם: במנחות
רש"י). - ברוח (=נפוחה לה אינשפה מאתמול88)מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד (שם) מחבת על אמר "רבא נא. שם

בלינה". ליה העזרה.89)איפסל בפנים ואפייתן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל "טחינתן90)לעזרה צו. מנחות משנה
אפשר ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו והרקדתן

גדול.91)וכו'". של93)מביתו.92)כהן היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג) ו, (ויקרא שנאמר משום
שלם עשרון עוד מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד? הא ומקריב, מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,

אחרת.94)לחינוכו. להשתמשות ולא להקרבה לא לכלום, ראוי שאינו היינו של95)"אבד" ומחצית הקודם הכהן של מחצית
אחריו. שבא במקומו.96)הכהן שבא הכהן של הנשארת והמחצית הראשון הכהן של הנשארת "תני97)המחצית שם: מנחות

השריפה". לבית ויצאו צורתן תעובר שני ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב קמיה תנא



צד              
  

הּׂשרפה98צּורתן לבית ויֹוצאין נטמא99, אֹו אבד אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
הערּבים ּבין ׁשל ּבעזרה.100החצי אֹותן? ּׂשֹורפין והיכן . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - אחר ּכהן מּנּו עבּור101ולא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

קרבה102ּכּפרתֹו היתה ּוׁשלמה חבּתין, אֹותֹו מת103ועֹוּׂשין . ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
מקריבין - אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹּכהן

הערּבים ּבין ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר ׁשלם עּׂשרֹון ואין104אֹותֹו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
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

 
עֹוּׂשין‡. היּו ּבפיס - יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין האּלּו העבֹודֹות ְְֲִִִֵֶַָָָָָּכל

נכנסין יֹום ׁשל אבֹות ּבּתי ּכהני ּכל עֹוּׂשין? היּו וכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹותן.
הן ּומלּבׁשין הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה אחר הּגזית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֻללׁשּכת
עֹומדין והן עּמהן, הּפיסֹות ׁשעל והממּנה ּכהּנה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻּבבגדי
מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת נֹוטל והממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהּקפה,

ּכמֹוּומחזיר ּומפיסין מּמּנּו למנֹות ׁשּמתחילין האיׁש והּוא ּה, ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.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
.Â.עמידתן סדר על עּׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפיס

ׁשּבארנּו. ּכדר ּומֹונה הצּביעּו, להם אֹומר הממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכיצד?
והּׁשני ׁשחר. ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוזה
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
.Êאב ּ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
.Áמעלה 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,

מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא ויפיסּומי אב ּבית אֹותֹו מאנׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ּכּלן להן מפיסין - מימיהן כּלן הקטירּו ּכבר ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻעליה.
ּבין מקטירּה ׁשחרית בּה ׁשּזכה וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשחרית

ְִַַָהערּבים.
.Ë- 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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהפסול98) שמכיוון לשרפן, אסור צורה עיבור בלי אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד או שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל הרי צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן אם הרי עצמה, בסולת אינו
אלא להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי צורה, עיבור טעונה בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם: בגמרא וביארו
בתחילה ידוע היה לא שהרי צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה הופרשה שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו

ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית בעזרה.99)איזו מחצה,100)היינו, ומקריב וחוצהו מביתו שלם עשרון הגדול הכהן מביא
שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר השנייה שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה כן וכמו השנייה והמחצה

מיד. תישרף אותה".101)בגופה, יעשה מבניו תחתיו המשיח "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת כלומר,102)ולמדו
תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שהוא מה תלמוד103)במקומו, חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה. שם
יהודה". רבי דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) בין104)לומר בבוקר בין קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה

תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים

              
  

ואּלּו הערּבים. ּבין ׁשל לּתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת
הּפנים. ּבלחם חֹולקין ְְִִֵֶֶַָָואּלּו

.Èלבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין
הּקרּבנֹות. ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה האׁש. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָעל

.‡Èּוׁשני הּבזיכין. ׁשני מקטירין הּמּוספין קרּבן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָואחר
הּבזיכין. ׁשני את מקריבין ְְְֲִִִִִֵֶַַֹּכהנים

.È?הּׁשנה ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ׁשׁש. נֹוטל הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל הּנכנס ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמׁשמר
מּוכנים הן ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהם חֹולקין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנכנסין
טֹוב יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
החג ׁשּבתֹו ּבּׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
אם וכן הּפנים. ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
חֹולקין - ּבׁשּבת ּבאחד חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְִִֶֶַַָָָָחל
ּבלחם ׁשּבת ׁשהּוא טֹוב יֹום מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
טֹוב יֹום חל אם וכן לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהּפנים,
הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ׁשּבת ּבערב להיֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהאחרֹון
החג. מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים ּבלחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשוה
חּלּוק ּבׁשביל הּכהנים ׁשּיתאחרּו ּכדי ּתּקנה, זה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹודבר
ּבא ולא מׁשמר מּבעלי אחד נתאחר ואם הּפנים; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחם

אחר. יּמצא -ִֵֵַָ
.‚Èּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל

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
.„Èׁשּזכה 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.

 
הּׁשלחן‡. על ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמצות

יערכּנּו הּׁשּבת ּביֹום הּׁשּבת ּביֹום ׁשּנאמר: ּבהיכל, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלפני
וגֹומר. ְֵֵַֹהּכהן

.ּכל חּלֹות, עּׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה ּברּור ְְְֵֵֶֶַַָָָָָודבר
חּלֹות ׁשׁש סדרים, ׁשני אֹותֹו ועֹורכין עּׂשרֹונים. ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָחּלה
חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה, ּגּבי על חּלה סדר, ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכל
ּבֹו. מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, ׁשל קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
מערכה ּכל ּבצד ונֹותנין קּׂשוֹות. ּבׁשּתי מערכה ּכל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָוסֹומ

הּמערכתּכ על ונתּת ׁשּנאמר: לבֹונה, קמץ ּבֹו ׁשּיׁש לי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קמצי ׁשני נמצאּו .ּבז הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלבנה
ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, היּו וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלבֹונה

הּׁשלחן. ְַַָֻעל
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

מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהיה
החּלֹות - ּבׁשּבת להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב. ְְִֶֶַָמתחּלקֹות
.Âסאים ועּׂשרים ארּבע מביא הּפנים? לחם מעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

ּכׁשאר ּבהן ּובֹועטין אֹותם וׁשפין למנחֹות, הראּויין ְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָחּטים
עּׂשרה ּבאחת מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחּטי
ׁשּתים מהם ועֹוּׂשין סלת, עּׂשרֹון ועּׂשרים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנפה
נפה, עּׂשרה ּבאחת אֹותם נּפה לא מּצֹות. חּלֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּׂשרה
ונעּׂשּו הֹואיל סאים, וארּבע מעּׂשרים הֹוציאן ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹאֹו
האּלּו הּׁשעּורין נאמרּו לא ּכׁשרֹות; - מקֹום מּכל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹסלת

למצוה. ְְִֶָָאּלא
.Êּכׁשאר ּבעזרה, ּבפנים - ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָליׁשתן

ׁשּתים. ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמנחֹות.
.Áּבֹו ׁ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.
.Ëׁשּיהיּו - הּפנים לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכל

ורחּבּה טפחים, עּׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ארּכֹו והּׁשלחן אצּבעֹות. ׁשבע ורּומּה טפחים, ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻחמּׁשה
החּלה אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשנים
מּכאן טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת הּׁשלחן, רחב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעל
ויּׁשאר ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן. טפחים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּוׁשני
ּגּבי על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבין
הּמערכה ּבצד עֹוּׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה,

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה
.Èאת ולא הּׁשּבת את ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב אּלא טֹוב; ְְְִִֶֶֶַָָָָיֹום
הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני חלּו ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹלמחר.

רביעי.להיֹות מּיֹום אֹותן אֹופין - ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ
.‡Èאּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת

.Èּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
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צה               
  

ואּלּו הערּבים. ּבין ׁשל לּתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת
הּפנים. ּבלחם חֹולקין ְְִִֵֶֶַָָואּלּו

.Èלבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין
הּקרּבנֹות. ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה האׁש. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָעל

.‡Èּוׁשני הּבזיכין. ׁשני מקטירין הּמּוספין קרּבן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָואחר
הּבזיכין. ׁשני את מקריבין ְְְֲִִִִִֵֶַַֹּכהנים

.È?הּׁשנה ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ׁשׁש. נֹוטל הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל הּנכנס ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמׁשמר
מּוכנים הן ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהם חֹולקין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנכנסין
טֹוב יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
החג ׁשּבתֹו ּבּׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
אם וכן הּפנים. ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
חֹולקין - ּבׁשּבת ּבאחד חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְִִֶֶַַָָָָחל
ּבלחם ׁשּבת ׁשהּוא טֹוב יֹום מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
טֹוב יֹום חל אם וכן לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהּפנים,
הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ׁשּבת ּבערב להיֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהאחרֹון
החג. מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים ּבלחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשוה
חּלּוק ּבׁשביל הּכהנים ׁשּיתאחרּו ּכדי ּתּקנה, זה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹודבר
ּבא ולא מׁשמר מּבעלי אחד נתאחר ואם הּפנים; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחם

אחר. יּמצא -ִֵֵַָ
.‚Èּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל

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
.„Èׁשּזכה 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.

 
הּׁשלחן‡. על ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמצות

יערכּנּו הּׁשּבת ּביֹום הּׁשּבת ּביֹום ׁשּנאמר: ּבהיכל, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלפני
וגֹומר. ְֵֵַֹהּכהן

.ּכל חּלֹות, עּׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה ּברּור ְְְֵֵֶֶַַָָָָָודבר
חּלֹות ׁשׁש סדרים, ׁשני אֹותֹו ועֹורכין עּׂשרֹונים. ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָחּלה
חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה, ּגּבי על חּלה סדר, ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכל
ּבֹו. מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, ׁשל קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
מערכה ּכל ּבצד ונֹותנין קּׂשוֹות. ּבׁשּתי מערכה ּכל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָוסֹומ

הּמערכתּכ על ונתּת ׁשּנאמר: לבֹונה, קמץ ּבֹו ׁשּיׁש לי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קמצי ׁשני נמצאּו .ּבז הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלבנה
ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, היּו וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלבֹונה

הּׁשלחן. ְַַָֻעל
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

מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהיה
החּלֹות - ּבׁשּבת להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב. ְְִֶֶַָמתחּלקֹות
.Âסאים ועּׂשרים ארּבע מביא הּפנים? לחם מעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

ּכׁשאר ּבהן ּובֹועטין אֹותם וׁשפין למנחֹות, הראּויין ְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָחּטים
עּׂשרה ּבאחת מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחּטי
ׁשּתים מהם ועֹוּׂשין סלת, עּׂשרֹון ועּׂשרים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנפה
נפה, עּׂשרה ּבאחת אֹותם נּפה לא מּצֹות. חּלֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּׂשרה
ונעּׂשּו הֹואיל סאים, וארּבע מעּׂשרים הֹוציאן ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹאֹו
האּלּו הּׁשעּורין נאמרּו לא ּכׁשרֹות; - מקֹום מּכל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹסלת

למצוה. ְְִֶָָאּלא
.Êּכׁשאר ּבעזרה, ּבפנים - ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָליׁשתן

ׁשּתים. ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמנחֹות.
.Áּבֹו ׁ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.
.Ëׁשּיהיּו - הּפנים לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכל

ורחּבּה טפחים, עּׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ארּכֹו והּׁשלחן אצּבעֹות. ׁשבע ורּומּה טפחים, ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻחמּׁשה
החּלה אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשנים
מּכאן טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת הּׁשלחן, רחב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעל
ויּׁשאר ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן. טפחים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּוׁשני
ּגּבי על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבין
הּמערכה ּבצד עֹוּׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה,

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה
.Èאת ולא הּׁשּבת את ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב אּלא טֹוב; ְְְִִֶֶֶַָָָָיֹום
הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני חלּו ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹלמחר.

רביעי.להיֹות מּיֹום אֹותן אֹופין - ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ
.‡Èאּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת

.Èּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
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צו              
  

[לא] - ּבׁשּבת הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹקדֹוׁש
הּלחם. ְִֶֶַַנפסל

.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרן ּובזיכין ּבלחם יעּׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
אחר הּבאה לּׁשּבת הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר מסּדרין, ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻוהן
הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו מסּדרין. והן עליהן ׁשעברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשּבת
ּכלּום. ּבכ אין - ׁשּבתֹות ּכּמה הּׁשלחן על הּבזיכין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻעם

.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת הּבזיכין ואת הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
ׁשּבת לאחר ּבין זֹו ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין
ׁשּנפסלּו, ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם. נפסל - הּבאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרת
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשחּיבין

.ÂËהּלחם הסיר ׁשּלא עד אם הּלחם: מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנפרסה
הּׁשל אתמעל עליו מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה חן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּלחם ׁשהסיר אחר ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבזיכין;
הּבזיכין. את עליו ְִִִֶַַָָָּומקטיר

.ÊËואם ׁשהסירֹו, ּכמי זה הרי - להסירֹו הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע
פרק ׁשּלא ּפי על ואף הּבזיכין מקטיר - הּלחם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הקטרה לפני ּבין הּסדרין, מן אחד נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמערכה.
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו

ה'תשע"א תשרי ל' שישי יום

 
לעלֹות‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹות1הּׁשחר ׁשעל הממּנה העזרה2יבֹוא על 3ויּקיׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
לֹו העזרה4ּופֹותחין ּכל את ּומבּלׁשין עֹוּׂשי5. ּומעמידין . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

קדם6חבּתין טבלּו ּכבר ׁשּׁשם הּכהנים וכל החבּתין. לעּׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ּכהּנה, ּבגדי ולבׁשּו הממּנה ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיבֹוא

וׁשני7הּגזית ראׁשֹון ּפיס ּבמלאכּתֹו,8ויפיסּו אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּדׁשן ּבתרּומת ׁשּזכה זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. על9ּכמֹו ותֹורם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
גדֹולה מערכה מסּדר ּכ ואחר ׁשאמרנּו, ּכ10הּסדר ואחר , ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשנּיה מערכה ג11מסּדר ׁשני מעלה ּכ ואחר עצים, זרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות גדֹולה מערכה על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָּומּניחן

הּכלים ּכל12ללׁשּכת להן הּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מים13הּיֹום הּתמיד את ּומׁשקין ּבׁשחיטתֹו14. ׁשּזכה וזה , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּזכּו הּכהנים אחריו והֹולכין הּמטּבחים, לבית ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹמֹוׁשכֹו
האיברים ההיכל15להעלֹות ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּתמיד16הּגדֹול את ׁשֹוחטין הּׁשער ּפתיחת ּובׁשעת ,17. ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָ
ּכהנים ׁשני להיכל נכנסין ּכ ּבּדּׁשּון18ואחר ׁשּזכה האחד : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני הּפנימי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שע1) באיזה "וכי כו. תמיד משנה מלפניוראה לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל לא הממונה בא ה
השחר". לעלות קרוב לומר רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר "וקריאת שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או

מקדש".2) של הממונה "יבוא רבינו: כתב שם הבחירה בית בהלכות ובפירוש3)למעלה עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה שם
בית בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק" דודי קול כמו בנחת, בפתח המקיש על מורה דופק "ולשון שם: המשנה
היה המוקד בית של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע וכן המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי שם הבחירה

עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, אחרי4)בנוי כי שם, הבחירה בית בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה במשנה. שם
בית שבין הגדול השער אצל שהיה הקטן) (=השער הפשפש את ופתח המפתח את נוטל היה המוקד בית את הכהנים לו שפתחו

לשם. ונכנס לעזרה נכנסים5)המוקד היו הממונה אחר כי שם, הבחירה בית ובהלכות שם במשנה ראה העזרה. את בודקין
כל את בודקים והיו למערב, הולכת אחת וכת למזרח הולכת אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות ושתי הכהנים

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, המקדש כלי ימצאו אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד חביתי6)העזרה כלומר,
אלא שחר, של תמיד אחר הייתה היא שהרי ההקטרה, אינה זו עשייה כי כח:) (תמיד ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן

פייס. היה לא זו הכנה ועל לרבוכה החמין קודם7)הכנת בא היה שהממונה פי על שאף השחר, עמוד שיעלה אחר היה וזה
השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו ובדקו כולם שנכנסו עד השחר, תכופים8)עלות היו והשני הראשון הפיס כי מכאן נראה

ופיס. פיס כל בין והפסק שהות הייתה כי מבואר כד: שם ובגמרא כב.) (יומא במשנה שהרי תמוה וזה לזה, המזבח9)זה מעל
מן10)החיצוני. אש מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני מעלה והוא המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי

קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון האש.11)המזבח לקיום שלישית מערכה גם מסדר היה כי אומרים לפי12)ויש
הראשון. הפיס אחרי מיד השני הפיס היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה למעלה, כתבנו כבר אבל השני, הפיס כאן היה המשנה סדר
מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה, היכן הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי כן (וכמו במשנה מבואר לא הכלים ולשכת
הראב"ד פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת אחת במקדש היו לשכות שתי כי ד הלכה ה פרק שקלים ירושלמי וראה
במקדש שבות אין בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון קאמר במקדש דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה שכתב שם תמיד

וכו'". העזרה נמי זהב",13)דהיינו וכלי כסף כלי ושלושה תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם: תמיד במשנה
אמרו ירושלמי חגיגה ובגמרא הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה "מנין כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו

ומלאכי". זכריה חגי בפרשת שכתוב אזכרות ושלוש תשעים להפשט.14)כנגד נוח שיהא כדי במשנה, שם שם15)תמיד
אוחזין באברים שזכו מי אותו, עוקדין אלא הטלה את כופתין היו "לא שהרי השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו כדי במשנה.

ההיכל.16)בו". של הגדול השער שנפתח".17)כלומר הגדול שער ששומע עד השוחט היה "לא במשנה: שם הם18)תמיד
שבהיכל. הגדול השער את שפתחו

              
  

.את ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן
הּדם זֹורק ּכ ואחר ׁשּקּבלֹו.19הּתמיד. זה ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

מטיב‚. הּדם את ׁשּזֹורקין נרֹות,20ואחר חמׁש ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ההיכל מן ׁשניהן הּמטּבחים21ויֹוצאין ׁשּבבית ואּלּו . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ואחד אחד וכל ּומנּתחין, ּבֹו22מפׁשיטין ׁשּזכה אבר מעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
וׁשל ּבמערבֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי האיברים ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלּכבׁש.
וׁשל ּבמזרחֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי אֹותן נֹותנין היּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּוספין

חדׁשים לקרן23ראׁשי קרן ּבין מלמעלה הּמזּבח על נֹותנין ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּכהנים רגלי הּלּו ראׁש24ּבמקֹום ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹֹ

ּגּבי25חדׁש על מלח וזֹורקין האיברים. את ׁשם ּומֹולחין . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, אפּלּו 26הּכבׁש, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לּמערכה ּבעצים הליכתן חֹוצץ27ּבעת ׁשהּמלח ּפי על ואף . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּזאת ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהם 28ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

חֹוׁשׁשין. אינן - ְֲִֵָָעבֹודה
ללׁשּכת„. ּכּלן מתּכּנסין לּכבׁש האיברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר

והן29הּגזית אחת. ּברכה ּברכּו להם: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
הּדּברֹות ועּׂשרת עֹולם, אהבת וקֹורין והיה30ּפֹותחין ּוׁשמע, , ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשמֹוע ויּציב31אם ואמת וּיאמר, ׁשלֹום32, וּׂשים ּורצה, ,33. ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

מׁשמר34ּובׁשּבת אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּיֹוצא

ורעּות ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם מפיסין35יׁשּכין ּכ ואחר . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשליׁשי ונכנס37ּורביעי36ּפיס ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ

ּומטיב הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומקטיר.
הּנרֹות ויֹוצ38ׁשּתי ועֹומד. הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּכהנים ואחיו הּוא האּולם מעלֹות .39על ְֲֲִֶַַַָָָֹ
ולּמזּבח‰. האּולם ּבין ּוזרקּה40ּכׁשּיּגיע הּמגרפה אחד נטל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

לּמזּבח האּולם ּגדֹול41ּבין קֹול לּה והיה דברים42, ּוׁשלׁשה . ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה את הּׁשֹומע ּבהן: מׁשּמׁשת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּובא רץ והּוא להׁשּתחוֹות נכנסין הּׁשֹומע43הּכהנים לוי ּובן . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
והּוא ּבׁשיר לדּבר נכנסין הלוּים ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת

ּובא היה44רץ קֹולּה, את ׁשֹומע ּכׁשהיה הּמעמד, וראׁש . ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּטמאים את הּמזרח45מעמיד ׁשער החׁשד,46על מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

כּפרתן הביאּו לא ׁשעדין הּכל זה47ׁשּידעּו מעלה ּכ ואחר . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
לּמזּבח הּכבׁש מן האיברים את ּבאיברים ואחר48ׁשּזכה . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

האּולם מעלֹות ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, את 49ׁשּמעלין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכהנים ּברּכת ּכמֹו50ּומברכין המפרׁש, ּבּׁשם אחת ּברכה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹ
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התמיד19) שבשחיטת לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי נרות חמש בין מפסיק הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
ביניהם. מפסיק הוא מדליק.20)ובזריקתו עבודתם.21)כלומר, גמרו בפיס.22)שהרי שזכו ראשי23)מאלו מוספי כלומר

אמה24)חדשים. המזבח כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח כרכוב על ניתנין חדשים ראשי "של שם: שקלים
הכהנים". רגלי הילוך מקום לקרן קרן ראש25)בין שהוקבע לידע כדי יוחנן ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי

החדש שהוקבע ולהודיע חשובין שהן להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם סוכה רש"י ומפרש בזמנו". חודש
על26)בזמנו". ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו". שלא בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד. עירובין משנה

מחליק". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא שחלק מפני בעת27)הכבש אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא כן
לכבש. הכהנים רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים, הולכת בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים של28)הולכת

שיתפללו29)העצים. הדבר נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות הגזית ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד משנה
ניחוח". לריח קרבנם ויעל הקטר שום שיקטירו וראשיתו".30)קודם הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. ואף31)שם במשנה. שם

משכימין), משמר שאנשי מפני יצא, לא משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו שמע קריאת זמן הגיע שלא פי על
לקרות. ויימנעו העבודה עליהן תימשך שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה הכהנים, פרשת32)מקדימים כלומר

כי33)הציצית. שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה ויציב אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם
וברכו אמרו ועליהם ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת שכולן ולפי שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
העבודה. גמר אחר האולם מעלות על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך והוא הידועה כהנים ברכת אבל העם, את

המשמרות.34) מתחלפין ברכה35)שאז "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא", למשמר אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם
ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית שמו את ששיכן מי הנכנס למשטר אומר היוצא משמר חלבו רבי אמר אחת?

הקטורת.36)וריעות". מקטיר למזבח.37)מי הכבש מן אברים מעלה כך38)מי ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן
לקטורת. קודמת נרות שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי על39)מטיב ועמדו "באו ב: משנה ז פרק תמיד

הכהנים". אחיהם לדרום הראשונים עמדו האולם ה40)מעלות פרק בתמיד כמבואר הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה
משנה). (כסף הסדר לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות על שעמדו לפני היה זה כן ואם ו. שם41)משנה תמיד

שהיא השנייה א), משנה ב פרק (שם הדשן בה שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב בתוספות וראה במשנה.
ש בשעה קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג פרק (שם שיר אותה.כלי אדם42)זורקין "אין כי במשנה שם ראה

המגריפה. מקול בירושלים חבירו קול התמיד.43)שומע עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שמיד הכוונה ואין44)ואין שם.
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו המצורעים45)הכוונה

האשם. דם עליהם לזרוק עוד שצריך אלא מצרעתם, טהרו ניקנור.46)שכבר לומר47)שער ורוצה רבא. כדעת פב. פסחים
ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס ומחכים עומדים אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי נכנסים שאינם יחשדום שלא

קטורת48) יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת קודם נרות שתי "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג. ביומא
לאברים. קודמת נרות שתי והטבת נרות שתי להטבת ההלכה)49)קודמת (בתחילת למעלה רבינו שכתב שמה מוכח מכאן

האולם. ממעלות ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם הסדר, לפי נכתב לא וכו', האולם בין פי50)"כשיגיע על "אף
את נושאין היו לא האולם מעלות על העומדים שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך למדנו הסדר, סתמה שהמשנה

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות וירד שנאמר למזבח הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי שהעלה, עד כפיהן
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.את ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן
הּדם זֹורק ּכ ואחר ׁשּקּבלֹו.19הּתמיד. זה ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

מטיב‚. הּדם את ׁשּזֹורקין נרֹות,20ואחר חמׁש ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ההיכל מן ׁשניהן הּמטּבחים21ויֹוצאין ׁשּבבית ואּלּו . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ואחד אחד וכל ּומנּתחין, ּבֹו22מפׁשיטין ׁשּזכה אבר מעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
וׁשל ּבמערבֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי האיברים ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלּכבׁש.
וׁשל ּבמזרחֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי אֹותן נֹותנין היּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּוספין

חדׁשים לקרן23ראׁשי קרן ּבין מלמעלה הּמזּבח על נֹותנין ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּכהנים רגלי הּלּו ראׁש24ּבמקֹום ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹֹ

ּגּבי25חדׁש על מלח וזֹורקין האיברים. את ׁשם ּומֹולחין . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, אפּלּו 26הּכבׁש, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לּמערכה ּבעצים הליכתן חֹוצץ27ּבעת ׁשהּמלח ּפי על ואף . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּזאת ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהם 28ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

חֹוׁשׁשין. אינן - ְֲִֵָָעבֹודה
ללׁשּכת„. ּכּלן מתּכּנסין לּכבׁש האיברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר

והן29הּגזית אחת. ּברכה ּברכּו להם: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
הּדּברֹות ועּׂשרת עֹולם, אהבת וקֹורין והיה30ּפֹותחין ּוׁשמע, , ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשמֹוע ויּציב31אם ואמת וּיאמר, ׁשלֹום32, וּׂשים ּורצה, ,33. ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

מׁשמר34ּובׁשּבת אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּיֹוצא

ורעּות ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם מפיסין35יׁשּכין ּכ ואחר . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשליׁשי ונכנס37ּורביעי36ּפיס ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ

ּומטיב הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומקטיר.
הּנרֹות ויֹוצ38ׁשּתי ועֹומד. הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּכהנים ואחיו הּוא האּולם מעלֹות .39על ְֲֲִֶַַַָָָֹ
ולּמזּבח‰. האּולם ּבין ּוזרקּה40ּכׁשּיּגיע הּמגרפה אחד נטל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

לּמזּבח האּולם ּגדֹול41ּבין קֹול לּה והיה דברים42, ּוׁשלׁשה . ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה את הּׁשֹומע ּבהן: מׁשּמׁשת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּובא רץ והּוא להׁשּתחוֹות נכנסין הּׁשֹומע43הּכהנים לוי ּובן . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
והּוא ּבׁשיר לדּבר נכנסין הלוּים ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת

ּובא היה44רץ קֹולּה, את ׁשֹומע ּכׁשהיה הּמעמד, וראׁש . ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּטמאים את הּמזרח45מעמיד ׁשער החׁשד,46על מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

כּפרתן הביאּו לא ׁשעדין הּכל זה47ׁשּידעּו מעלה ּכ ואחר . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
לּמזּבח הּכבׁש מן האיברים את ּבאיברים ואחר48ׁשּזכה . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

האּולם מעלֹות ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, את 49ׁשּמעלין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכהנים ּברּכת ּכמֹו50ּומברכין המפרׁש, ּבּׁשם אחת ּברכה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹ
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התמיד19) שבשחיטת לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי נרות חמש בין מפסיק הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
ביניהם. מפסיק הוא מדליק.20)ובזריקתו עבודתם.21)כלומר, גמרו בפיס.22)שהרי שזכו ראשי23)מאלו מוספי כלומר

אמה24)חדשים. המזבח כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח כרכוב על ניתנין חדשים ראשי "של שם: שקלים
הכהנים". רגלי הילוך מקום לקרן קרן ראש25)בין שהוקבע לידע כדי יוחנן ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי

החדש שהוקבע ולהודיע חשובין שהן להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם סוכה רש"י ומפרש בזמנו". חודש
על26)בזמנו". ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו". שלא בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד. עירובין משנה

מחליק". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא שחלק מפני בעת27)הכבש אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא כן
לכבש. הכהנים רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים, הולכת בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים של28)הולכת

שיתפללו29)העצים. הדבר נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות הגזית ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד משנה
ניחוח". לריח קרבנם ויעל הקטר שום שיקטירו וראשיתו".30)קודם הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. ואף31)שם במשנה. שם

משכימין), משמר שאנשי מפני יצא, לא משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו שמע קריאת זמן הגיע שלא פי על
לקרות. ויימנעו העבודה עליהן תימשך שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה הכהנים, פרשת32)מקדימים כלומר

כי33)הציצית. שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה ויציב אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם
וברכו אמרו ועליהם ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת שכולן ולפי שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
העבודה. גמר אחר האולם מעלות על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך והוא הידועה כהנים ברכת אבל העם, את

המשמרות.34) מתחלפין ברכה35)שאז "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא", למשמר אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם
ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית שמו את ששיכן מי הנכנס למשטר אומר היוצא משמר חלבו רבי אמר אחת?

הקטורת.36)וריעות". מקטיר למזבח.37)מי הכבש מן אברים מעלה כך38)מי ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן
לקטורת. קודמת נרות שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי על39)מטיב ועמדו "באו ב: משנה ז פרק תמיד

הכהנים". אחיהם לדרום הראשונים עמדו האולם ה40)מעלות פרק בתמיד כמבואר הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה
משנה). (כסף הסדר לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות על שעמדו לפני היה זה כן ואם ו. שם41)משנה תמיד

שהיא השנייה א), משנה ב פרק (שם הדשן בה שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב בתוספות וראה במשנה.
ש בשעה קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג פרק (שם שיר אותה.כלי אדם42)זורקין "אין כי במשנה שם ראה

המגריפה. מקול בירושלים חבירו קול התמיד.43)שומע עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שמיד הכוונה ואין44)ואין שם.
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו המצורעים45)הכוונה

האשם. דם עליהם לזרוק עוד שצריך אלא מצרעתם, טהרו ניקנור.46)שכבר לומר47)שער ורוצה רבא. כדעת פב. פסחים
ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס ומחכים עומדים אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי נכנסים שאינם יחשדום שלא

קטורת48) יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת קודם נרות שתי "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג. ביומא
לאברים. קודמת נרות שתי והטבת נרות שתי להטבת ההלכה)49)קודמת (בתחילת למעלה רבינו שכתב שמה מוכח מכאן

האולם. ממעלות ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם הסדר, לפי נכתב לא וכו', האולם בין פי50)"כשיגיע על "אף
את נושאין היו לא האולם מעלות על העומדים שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך למדנו הסדר, סתמה שהמשנה

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות וירד שנאמר למזבח הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי שהעלה, עד כפיהן



צח              
  

ּבמקֹומּה הּנסכים51ׁשּבארנּו סלת מעלין ּכ ואחר ואחר52. . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּיין את מעלין החבּתין ואחר החבּתין. מקטיר ְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַֹהּסלת
ּומּכין הּׁשיר, הלוּים אֹומרין הּנּסּו ּובׁשעת .ְְְְִִִִִִִִַַַַַלנּסּו
על ּתקיעֹות ּתׁשע ותֹוקעין ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָהמׁשֹוררין

הּׁשיר. ְִִֵַּפרקי
.Âלמנּס הּיין נֹותנין על53ּכׁשהיּו עֹומדין ּכהנים ׁשני היּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

החלבים והּסגן54ׁשלחן ּבידן, חצֹוצרֹות על55ּוׁשּתי עֹומד ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻ
הּמזּבח ּובאּו57והּסּודרין56קרן ותקעּו. והריעּו ותקעּו ּבידֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּצלצל על הממּנה זה אצל ואחד58ועמדּו מימינֹו אחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.59מּׂשמאלֹו ְִֹ

.Êלנּס המנּס ּבּסּודרין60ׁשהה הּסגן מניף זה61, הּקיׁש , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבחצֹוצרֹות62ּבּצלצל אּלּו ותקעּו ּבּׁשיר.63, הלוּים ודּברּו , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָ

ּתקעּו - לּפרק ּכל64הּגיעּו על ׁשּבעזרה. העם ּכל והׁשּתחוּו , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשעל הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפרק

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתׁשע, ְְִֵֵֶַַַָהּתמיד

.Áוזבחי 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

עליה ׁשירה.אֹומרין ן ְֲִִֵֶָ
.Ë:אֹומרין היּו הראׁשֹון ּבּיֹום אֹומרין: הלוּים ׁשהיּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָהּׁשיר

ּומלֹואּה הארץ ּומהּלל65לה' ה' ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני . ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ
וגֹומר קדׁשֹו הר אלהינּו ּבעיר אֹומרין:66מאד היּו ּבּׁשליׁשי . ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹ

יׁשּפט אלהים ּבקרב אל, ּבעדת נּצב היּו67אלהים ּברביעי . ְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
הֹופיע נקמֹות אל ה', נקמֹות אל היּו68אֹומרין: ּבחמיׁשי . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

יעקב לאלהי הריעּו עּוּזנּו, לאלהים הרנינּו .69אֹומרין: ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹֹֹ
התאּזר עז ה', לבׁש לבׁש, ּגאּות מל ה' אֹומרין: היּו ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּבּׁשּׁשי

הּׁשּבת70וגֹומר ליֹום ׁשיר מזמֹור אֹומרין: היּו ּבׁשּבת .71. ְְְְְִִִֵַַַָָָ
לׁשּׁשה אֹותּה וחֹולקין האזינּו. ׁשירת אֹומרים ׁשּבת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבמּוספי

"ל הּזי"ו ּבבית72ּפרקים, ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
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י.51) הלכה תפילה מהלכות י"ד לנסכים".52)בפרק וחביתין לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר "אביי שם יומא ראה
של יינו לנסך לנסכין, וכו'. למנחה סולת האיפה ועשירית ה) כח, (במדבר דכתיב תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י: ומפרש

וכן53)תמיד". גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי רבינו של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד
הכהנים, בכל הוא כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את להקיף לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
דווקא היא זו משנה כי כתב שם הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן

סד.). בזבחים רש"י דעת (וכן גדול מהלכות54)בכהן ב פרק למעלה וראה ד. (משנה משקלים בששי נתבאר "כבר שם. משנה
עליו נותנין שיש של ואחד שרת כלי עליו נותנין כסף של אחד שולחנות שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה בית

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא גדול55)האברים לכהן יהיה אחד כהן "ממנין כי טז הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק ראה
כהן אם אבל הגדול הכהן עם אלא מופיע אינו הסגן כי הדבר וברור ממונה". הנקרא והוא סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו
אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת (סוף הראב"ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט כהן עומד - המנסך הוא הדיוט

ומנסך. מניף היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק אחר כהן אם אמה.56)שהסתפק על אמה דגלים".57)שהיא "הם
(ערוך).58) בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל". ארזא בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה: שם
לתקוע.59) שוהה60)כדי היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה (מלאכת מניף" היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר

היין" ניסוך "בעת היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים ש"אין מפני אחת, בבת ולא לאט לאט מנסך והיה בניסוכו
פעול בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך ב). הלכה המקדש כלי מהלכות ג פרק תתחיל(למעלה היא אף שהשירה בכדי הניסוך, ת

אחריו]. ולא ממש, הניסוך הניסוך.61)בעת בשעת בשיר להתחיל שידעו הדוכן, על שעומדים ללוויים למעלה62)לסימן ראה
המתחיל". והוא לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד זמר כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים כי ה הלכה

בעזרה63) לא הבית, בהר או הלשכות בתוך שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים הנפת יראה שלא ללוי שאפשר לפי
הסודרים בהנפת לראות שיפנו כדי תקעו ולפיכך ישמעו, שלא אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף בעת רואים (שאינם

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר תוקעין"64)הואיל היו הפיסוק אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה "פרקים
אין נג:) (סוכה דתנן והיינו וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין, שהן בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד).
ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו וכו' שחר של לתמיד ותשע שערים לפתיחת שלוש במקדש, תקיעות ואחת מעשרים פוחתין

שם). (הרא"ש פרק" כל על בראשית.65)ותקיעה, מעשה תחילת הוא ראשון שיום משום הוא ראשון ביום זה פרק לאמירת וטעם
בעולמו". ושליט והקנה שקנה שם "על לא.) השנה (ראש הגמרא תחתיהם66)ולשון השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום

עליהן". ומלך מעשיו שחילק שם "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול שעליה67)אומר הארץ נראתה שלישי שביום משום
לעדתו". תבל והכין בחכמתו ארץ שגילה שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת ניצב א' אומר והדיינין, הדין יהיה

שם68) הגמרא ולשון שם). (רבינו עבודתם אחר התועים מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש נבראו שבו משום
מעובדיהן". ליפרע ועתיד ולבנה חמה שברא שם החילוק69)"על מפני פלאים בזה ויש חיים, בעלי מיני נבראו שבו משום

הבורא משבחים אותן שרואים שבשעה לפי עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים, בבעלי שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם
שמו". לשבח ודגים עופות שברא שם "על שם הגמרא ולשון אותו, האדם70)ומגדלים ונברא בראשית, מעשי נשלמו שבו משום

עליהן". ומלך מלאכתו שגמר שם "על שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה, הבורא גדולת שמבין כן, "על71)גם
ששבת". בפרק72)שם (ראה שמים אל אשא כ'י חכמו, ל'ו וינאץ, ה' ו'ירא ארץ, במתי על י'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,

ה). הלכה תפילה מהלכות י"ג

              
  

ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ואֹומרין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת,
יׁשיר אז אֹומר ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין - ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּבתֹות

כמכה73מׁשה היּו75וגֹומר74ּומי הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף . ְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
עּוּזנּו לאלהים הרנינּו להיֹות76אֹומרין: חל ואם . ְְְְִִִִִֵֵַָֹ

אֹומר77ּבחמיׁשי וגֹומר78- ׁשכמֹו מּסבל הסירֹותי :79. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַ
מדּבר יחיל ה' קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹּבמנחה

.80וגֹומר ְֵ
.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש

ראׁש ׁשהּיֹום לפרסם ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדֹוחה
ֶֹחדׁש.

.‡Èהּמּוספין עם לבֹונה ּבזיכי ׁשני את מקטירין ,81ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבּבקר, יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל הּיין נּסּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹקדם
מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין עֹוּׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

והּפיסֹות82החיצֹון הּמערכֹות ּדברים83וסּדּור עֹוּׂשין ׁשאין , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו לבד, ּבּׁשחר יֹום ּבכל אּלא .84אּלּו ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָ

 
ּ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

יתרׁש מקריבין ּבניסן, עּׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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
.Âּבין ּבחל ּבין עּׂשר, ׁשּׁשה ּבליל ּבּלילה, להּקצר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹמצותֹו

ְַָּבׁשּבת.
.Ê- ּבּיֹום קצרּוהּו ואם העמר. לקצירת ּכׁשר הּלילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל

ֵָּכׁשר.
.Á.העמרים מן יביאּו - מצאּו לא הּקמה. מן לבֹוא ְְֳִִִִִַָָָָָָָָֹמצותֹו
.Ë.הּיבׁש מן יביאּו - מצאּו לא הּלח. מן לבֹוא ְְִִִִֵַַַָָָָָֹמצותֹו

.Èהּׂשדה חצי נר היה ׁשּבּדרֹום. מּׂשדֹות להביא היה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָּדרּכן
ׁשּזרע הּׂשדה חצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו, ּבׁשנה חציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזֹורע

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי ְֲִִִֵֵֶֶַַָוזֹורע
.‡Èמּמׁשה 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
ׁשלׁש קצר! לֹו: אֹומרים והם אקצר? קצר! לֹו: ְְְְְְִִֵֶָֹֹֹאֹומרים
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,

.È,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
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָאדם,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כמוכה".73) "מי עד הים השירה.74)שירת כל סוף עד יא [ישראל75)שם, ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר, אז אמרו: שם בגמרא
כמוכה". ומי משה ישיר "אז אלא שם גרס לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר - באר שופר".76)עלי בחודש "תקעו נאמר שבו

כנ"ל.77) הרנינו, תמיד בשחרית בו הפרק.79)במוסף.78)שאומרים כל את ולכפול לחזור שלא כדי בזה כדי80)והטעם
(רש"י). תורה מתן של שופר קול זכות המוספין.81)להזכיר הקרבת אחר המזבח82)כלומר, דישון אבל בבוקר. אלא שאינה

בערב. גם היו המנורה ודישון בערב.83)הפנימי גם מפיסין - קטורת של שלישי פיס אבל ורביעי, ושני ראשון למעלה84)פיס
מערכות. סידור לעניין ב הלכה ב פרק ולמעלה פייסות, לעניין שם ד פרק
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ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ואֹומרין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת,
יׁשיר אז אֹומר ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין - ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּבתֹות

כמכה73מׁשה היּו75וגֹומר74ּומי הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף . ְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
עּוּזנּו לאלהים הרנינּו להיֹות76אֹומרין: חל ואם . ְְְְִִִִִֵֵַָֹ

אֹומר77ּבחמיׁשי וגֹומר78- ׁשכמֹו מּסבל הסירֹותי :79. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַ
מדּבר יחיל ה' קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹּבמנחה

.80וגֹומר ְֵ
.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש

ראׁש ׁשהּיֹום לפרסם ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדֹוחה
ֶֹחדׁש.

.‡Èהּמּוספין עם לבֹונה ּבזיכי ׁשני את מקטירין ,81ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבּבקר, יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל הּיין נּסּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹקדם
מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין עֹוּׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

והּפיסֹות82החיצֹון הּמערכֹות ּדברים83וסּדּור עֹוּׂשין ׁשאין , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו לבד, ּבּׁשחר יֹום ּבכל אּלא .84אּלּו ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָ

 
ּ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

יתרׁש מקריבין ּבניסן, עּׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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
.Âּבין ּבחל ּבין עּׂשר, ׁשּׁשה ּבליל ּבּלילה, להּקצר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹמצותֹו

ְַָּבׁשּבת.
.Ê- ּבּיֹום קצרּוהּו ואם העמר. לקצירת ּכׁשר הּלילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל

ֵָּכׁשר.
.Á.העמרים מן יביאּו - מצאּו לא הּקמה. מן לבֹוא ְְֳִִִִִַָָָָָָָָֹמצותֹו
.Ë.הּיבׁש מן יביאּו - מצאּו לא הּלח. מן לבֹוא ְְִִִִֵַַַָָָָָֹמצותֹו

.Èהּׂשדה חצי נר היה ׁשּבּדרֹום. מּׂשדֹות להביא היה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָּדרּכן
ׁשּזרע הּׂשדה חצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו, ּבׁשנה חציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזֹורע

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי ְֲִִִֵֵֶֶַַָוזֹורע
.‡Èמּמׁשה 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
ׁשלׁש קצר! לֹו: אֹומרים והם אקצר? קצר! לֹו: ְְְְְְִִֵֶָֹֹֹאֹומרים
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,

.È,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
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָאדם,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כמוכה".73) "מי עד הים השירה.74)שירת כל סוף עד יא [ישראל75)שם, ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר, אז אמרו: שם בגמרא
כמוכה". ומי משה ישיר "אז אלא שם גרס לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר - באר שופר".76)עלי בחודש "תקעו נאמר שבו

כנ"ל.77) הרנינו, תמיד בשחרית בו הפרק.79)במוסף.78)שאומרים כל את ולכפול לחזור שלא כדי בזה כדי80)והטעם
(רש"י). תורה מתן של שופר קול זכות המוספין.81)להזכיר הקרבת אחר המזבח82)כלומר, דישון אבל בבוקר. אלא שאינה

בערב. גם היו המנורה ודישון בערב.83)הפנימי גם מפיסין - קטורת של שלישי פיס אבל ורביעי, ושני ראשון למעלה84)פיס
מערכות. סידור לעניין ב הלכה ב פרק ולמעלה פייסות, לעניין שם ד פרק



ק              
  

ּ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,
.‚Èּתבּואה 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
.„Èואם מּתירּה; העמר - העמר קדם ׁשהׁשריׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּתבּואה

העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה ׁשאסּור ּכדר לקצרּה אסּור - ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹלאו
ַָהּבא.

.ÂËמּמּנה 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:
.ÊËּכריכֹות אֹותן יעּׂשה לא - לקצר ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף

צבתים. צבתים יּניחם אּלא הּקֹוצרין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכדר
.ÊÈולא 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

.ÁÈ.ׁשהחינּו מבר - ּתחּלה החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל

.ËÈׁשּקרב 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

.Îעלים 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

.‡Î.ּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהּקֹוצר

.Îהבאת 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
.‚Îאּלא מֹונין ואין ּבּיֹום. מֹונה - ּבּלילה מנה ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

יצא. - מּיׁשב מנה ואם ְִִֵֶֶָָָָֹמעמד,
.„Î.זמן ּובכל מקֹום ּובכל מּיּׂשראל, איׁש ּכל על זֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמצוה

מּמּנה. ּפטּורין ועבדים ְְֲִִִִֶַָָָונׁשים
.‰Îמל 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

 
והּוא‡. הּׁשבּועֹות, חג הּוא העמר מּספירת חמּׁשים ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

חדׁש: ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹֹעצרת.
חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם כבּׂשים, וׁשבעה ואיל ּפרים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשני
מּוסף והם הּפקּודים, ּבחּומׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָואּלּו
חדׁשה מנחה הּזה ּבּיֹום הּמּוסף על יתר מביאין ועֹוד ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהּיֹום.
וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם עם ּומקריבין הּלחם; ׁשּתי -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
זבח ּכבּׂשים ּוׁשני חּטאת, ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּכבּׂשים,
נמצא וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻׁשלמים.
ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על יתר זה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקרב
עֹולֹות, ּבהמה עּׂשרים הּכל ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאילים
נאכלים. ׁשלמים ּכבּׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ּׂשעירי ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּוׁשני

.,החדׁש ּומן הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּתי
מצאּו לא וגֹומר. ּתנּופה לחם ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:

העלּיה. מן יביאּו - ֲִִִָָָָָחדׁש
ּבהם‚. קֹורא אני אם ספק, ּבהם יׁש - ּבעבים ׁשּירדּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחּטים

יביא, לא לפיכ 'מּמֹוׁשבתיכם'; אינם אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ'מּמֹוׁשבתיכם'
סאין ׁשלׁש מביאין עֹוּׂשין? היּו וכיצד ּכׁשר. - הביא ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָואם
הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהם ּובֹועטין אֹותן וׁשפין חדׁשֹות, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָחּטין
ּבׁשּתים מנּפה עּׂשרֹונֹות ׁשני מהן ּומנּפין סלת, אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻוטֹוחנין
ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ונאכל נפּדה והּׁשאר נפה. ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעּׂשרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ְְְִֵֶַַַַָּופטּור
מּכל„. עּׂשרֹון לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתי

ולחם נפה. עּׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָסאה
והּוא נפה, עּׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
הּׂשעֹורים מן ּבא ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבא
ּובׁשלׁש סאין מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻחדׁשֹות

נפה. ְֵֶָָעּׂשרה
.‰- מעט אֹו מהן ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן,

ֵָּכׁשר.
.Âואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין העּׂשרֹונֹות ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין

אחת. אחת ַַַַָאֹותן
.Ê.הּמנחֹות ּככל ּבפנים, ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָוליׁשתן
.Áאּלא ׁשּבת, לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום ּדֹוחה עּׂשּיתן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָואין

לכם; יעּׂשה לבּדֹו הּוא ׁשּנאמר: טֹוב. יֹום מערב אֹותן ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאֹופין
לּגבֹוּה. ולא - ְֶַַָָֹ'לכם'

.Ë;ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין - ׁשּבת טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
מפרׁש והרי טֹוב. יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונאכלֹות
אחר מּמקֹום ּׂשאֹור מביא עֹוּׂשה? וכיצד חמץ, ׁשהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבּתֹורה
ּבאֹותֹו ּומחּמצֹו סלת העּׂשרֹון ּוממּלא העּׂשרֹון, לתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹונֹותנֹו

ְַהּׂשאֹור.
.Èורחּבּה טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר הן. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻּומרּבעֹות

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡Èׁשני מביא הּׁשלמים? ּכבּׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

ּתנּופה. אתם והניף ׁשּנאמר: חּיים, ּבעֹודן ּומניפם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּכבּׂשים
ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואם
אחד מּכל וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשֹוחטין
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מּלמּטן ידיו ׁשּתי ּומּניח הּלחם, ׁשּתי ּבצד ּומּניחן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּׁשניהם
מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּומניף
ואחר יצא. - אחד אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומביא
לּכהנים. נאכל הּבּׂשר ּוׁשאר הּכבּׂשים, ׁשני אמּורי מקטיר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכ
והּׁשנּיה מהן, אחת ּגדֹול ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹוכן
וחצי הּיֹום אֹותֹו נאכלֹות ּוׁשּתיהן הּמׁשמרֹות. לכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתחּלקת

קדׁשים. קדׁשי ּכבּׂשר ְְְִִֵַַַָָָָהּלילה,
.Èיקּדׁשּו אמר אם חּלֹות: ארּבע על ּכבּׂשים ׁשני ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָׁשחט

והּׁשאר ּומניפן, מהן ׁשּתים מֹוׁש - ארּבע מּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּתים
לא ואם החּלין; ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים אֹותן ְְְְֱִִִִִִִֶַַָָָֹֻּפֹודין

הּלחם. קדׁש לא - ְִֶֶַַָָֹהתנה
.‚Èמהם ׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על ּכבּׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחט

הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ּומניף לׁשמן, ׁשּלא ּדמן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוזֹורק
הּלחם. ׁשּתי ְִֵֶֶַעם

.„Èמעּכבין הּכבּׂשים ּוׁשני זֹו, את זֹו מעּכבֹות החּלֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָׁשּתי
- טרפה נעּׂשה אֹו ּברח אֹו מּׁשניהם אחד מת זה. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

זּוג. לֹו יּקח - לׁשמֹו אחד ׁשחט לּׁשני. זּוג ְִִִִֵֶַַַַָָיּקח
.ÂËהּכבּׂשים ּוׁשני הּכבּׂשים, את מעּכבים הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי

- הּכבּׂשים עם הּונפּו ואם הּלחם. את מעּכבים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאינן
הּכבּׂשים, יאבדּו - הּלחם אבד ואם זה; את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר לחם ויביאּו הּלחם, יאבד - הּכבּׂשים אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבּׂשים
.ÊËּכיצד - ּכבּׂשים ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

ּגזרה הּׂשרפה. לבית ויצאּו צּורתן ּותעּבר יּונפּו ּבהן? ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשין
ּכבּׂשים. ּבלא לחם ויביאּו הּבאה לּׁשנה ּכבּׂשים ימצאּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
ּביֹום הּבאים והּׂשעיר הּכבּׂשים וׁשבעת האילים ּוׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּפר
מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את מעּכבין אינן הּלחם ּבגלל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹזה

.ÊÈאינן - הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום מּוסף ׁשל ּפרים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשני
זה. את זה ְְִֶֶֶַמעּכבין

.ÁÈהּלחם ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני הּיֹום מּוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאיל
זה). את (זה מעּכבין אינן -ְְִֵֶֶֶַָ

.ËÈהּבאים ּכבּׂשים וׁשבעה הּיֹום מּוסף ׁשל ּכבּׂשים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשבעה

- ּכּלן נׁשחטּו ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּבגלל
זה. את זה ְְִֶֶֶַמעּכבין

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; את ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין
ׁשּׁשה אּלא מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? מעּכב. ּכּלן העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמנין
- אחד אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה. מקריבין - ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹּכבּׂשים
הּמֹועדֹות ּבימי ּבין חדׁשים ּבראׁשי ּבין אֹותֹו. ְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָמקריבין
למֹועד אֹו למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשּבתֹות.
לא קרּבנֹו. ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחר,
אין הּיֹום למּוסף אֹותן יקריבּו אם ּכבּׂשים, ׁשני אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמצאּו
למּוסף הקריבּום אם ׁשקּול; הּדבר הרי - למחר ּתמידין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָלהן
יּניחּו. - לתמידין למחר להּניחם רצּו ואם הקריבּו, - ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָהּיֹום

ה'תשע"א מרחשון א' קודש שבת

 
ּבתׁשרי‡. הּיֹום1ּבאחד מּוסף וׁשבעה2מקריבין ואיל ּפר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

עֹולֹות הּכל חּטאת3ּכבּׂשים, ּוּׂשעיר מּוסף4, וזה הּנאכלת. ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
חדׁש ראׁש ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר .5הּיֹום ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו - ּבׁשּבת להיֹות חל אם ,ְְְְִִִִַָָָָָָָלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף
.מּוסף ואחריו ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב יֹום מּוסף ואחריו -6החדׁש, מחברֹו הּתדיר ׁשּכל ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
חברֹו את חברֹו7קֹודם את קֹודם - מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן .8. ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ

ּומקּדׁש ּתדיר לפניו ׁשּירצה.9היה מהם איזה יקּדים - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּתדיר‚. ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח אֹו הּפחּות10עבר אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּתחּלה אֹו11ּבקדּׁשה הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
המקּדׁש .12את ְֶַָֻ

ּכאחד„. ׁשניהם נׁשחטּו ּבּדם13ואם ממרס זה יהיה עד14- ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
המקּדׁש. דם אֹו הּתדיר ּדם ְִִֵֶַַַַָָָֻׁשּיּזרק

העֹולה‰. לדם קֹודם החּטאת החּטאת15ּדם ׁשּדם מּפני , ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
חּטאת16מכּפר לאמּורי קֹודמין עֹולה איברי מּפני17. , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השנה.1) ראש אחד.2)שהוא יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש גם עושים היו שלפעמים שנאמר3)ואף
כבשים אחד איל אחד בקר בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא לחודש באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר,

תמימים". שבעה שנה עליכם.4)בני לכפר חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם עולת5)שנאמר "מלבד ו) שם, (שם שנאמר
וגו'". ומנחתה וכמו6)החודש שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש מוספי לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.

ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום שאם חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן יביאו לא כן
לעולות. קודמות חטאות שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני טוב ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות גם

ו"אשר7) ותשתוק, הבקר" עולת "מלבד קרא לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולת "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש יותר תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר, התמיד" לעולת

חטאת8) לאימורי קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם לעניין חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
תדיר,9)וכו'. שהוא תמיד, עולת דם מקודש.כגון שהוא חטאת, תדיר.10)ודם שהוא זה המקודש11)לפני לפני כלומר,
בינתיים.12)יותר. הדם יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את או התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא ימתין שאם
את13) שזרק לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש או התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
יקרוש".14)הדם. שלא כדי ומניעו בו ממשמש העולה15)"פירוש קודם שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם

לזריקה. קודם החטאת לה'.16)דם דורון אלא אינה העולה כל17)ואילו במשנה: פט. זבחים שניהם. דם נזרקו אם כלומר
ריצוי הצריך כריתות חייבי על "מכפר כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת דם חברו. את קודם מחברו המקודש
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מּלמּטן ידיו ׁשּתי ּומּניח הּלחם, ׁשּתי ּבצד ּומּניחן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּׁשניהם
מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּומניף
ואחר יצא. - אחד אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומביא
לּכהנים. נאכל הּבּׂשר ּוׁשאר הּכבּׂשים, ׁשני אמּורי מקטיר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכ
והּׁשנּיה מהן, אחת ּגדֹול ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹוכן
וחצי הּיֹום אֹותֹו נאכלֹות ּוׁשּתיהן הּמׁשמרֹות. לכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתחּלקת

קדׁשים. קדׁשי ּכבּׂשר ְְְִִֵַַַָָָָהּלילה,
.Èיקּדׁשּו אמר אם חּלֹות: ארּבע על ּכבּׂשים ׁשני ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָׁשחט

והּׁשאר ּומניפן, מהן ׁשּתים מֹוׁש - ארּבע מּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּתים
לא ואם החּלין; ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים אֹותן ְְְְֱִִִִִִִֶַַָָָֹֻּפֹודין

הּלחם. קדׁש לא - ְִֶֶַַָָֹהתנה
.‚Èמהם ׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על ּכבּׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחט

הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ּומניף לׁשמן, ׁשּלא ּדמן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוזֹורק
הּלחם. ׁשּתי ְִֵֶֶַעם

.„Èמעּכבין הּכבּׂשים ּוׁשני זֹו, את זֹו מעּכבֹות החּלֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָׁשּתי
- טרפה נעּׂשה אֹו ּברח אֹו מּׁשניהם אחד מת זה. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

זּוג. לֹו יּקח - לׁשמֹו אחד ׁשחט לּׁשני. זּוג ְִִִִֵֶַַַַָָיּקח
.ÂËהּכבּׂשים ּוׁשני הּכבּׂשים, את מעּכבים הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי

- הּכבּׂשים עם הּונפּו ואם הּלחם. את מעּכבים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאינן
הּכבּׂשים, יאבדּו - הּלחם אבד ואם זה; את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר לחם ויביאּו הּלחם, יאבד - הּכבּׂשים אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבּׂשים
.ÊËּכיצד - ּכבּׂשים ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

ּגזרה הּׂשרפה. לבית ויצאּו צּורתן ּותעּבר יּונפּו ּבהן? ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשין
ּכבּׂשים. ּבלא לחם ויביאּו הּבאה לּׁשנה ּכבּׂשים ימצאּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
ּביֹום הּבאים והּׂשעיר הּכבּׂשים וׁשבעת האילים ּוׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּפר
מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את מעּכבין אינן הּלחם ּבגלל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹזה

.ÊÈאינן - הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום מּוסף ׁשל ּפרים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשני
זה. את זה ְְִֶֶֶַמעּכבין

.ÁÈהּלחם ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני הּיֹום מּוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאיל
זה). את (זה מעּכבין אינן -ְְִֵֶֶֶַָ

.ËÈהּבאים ּכבּׂשים וׁשבעה הּיֹום מּוסף ׁשל ּכבּׂשים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשבעה

- ּכּלן נׁשחטּו ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּבגלל
זה. את זה ְְִֶֶֶַמעּכבין

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; את ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין
ׁשּׁשה אּלא מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? מעּכב. ּכּלן העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמנין
- אחד אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה. מקריבין - ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹּכבּׂשים
הּמֹועדֹות ּבימי ּבין חדׁשים ּבראׁשי ּבין אֹותֹו. ְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָמקריבין
למֹועד אֹו למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשּבתֹות.
לא קרּבנֹו. ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחר,
אין הּיֹום למּוסף אֹותן יקריבּו אם ּכבּׂשים, ׁשני אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמצאּו
למּוסף הקריבּום אם ׁשקּול; הּדבר הרי - למחר ּתמידין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָלהן
יּניחּו. - לתמידין למחר להּניחם רצּו ואם הקריבּו, - ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָהּיֹום

ה'תשע"א מרחשון א' קודש שבת

 
ּבתׁשרי‡. הּיֹום1ּבאחד מּוסף וׁשבעה2מקריבין ואיל ּפר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

עֹולֹות הּכל חּטאת3ּכבּׂשים, ּוּׂשעיר מּוסף4, וזה הּנאכלת. ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
חדׁש ראׁש ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר .5הּיֹום ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו - ּבׁשּבת להיֹות חל אם ,ְְְְִִִִַָָָָָָָלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף
.מּוסף ואחריו ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב יֹום מּוסף ואחריו -6החדׁש, מחברֹו הּתדיר ׁשּכל ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
חברֹו את חברֹו7קֹודם את קֹודם - מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן .8. ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ

ּומקּדׁש ּתדיר לפניו ׁשּירצה.9היה מהם איזה יקּדים - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּתדיר‚. ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח אֹו הּפחּות10עבר אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּתחּלה אֹו11ּבקדּׁשה הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
המקּדׁש .12את ְֶַָֻ

ּכאחד„. ׁשניהם נׁשחטּו ּבּדם13ואם ממרס זה יהיה עד14- ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
המקּדׁש. דם אֹו הּתדיר ּדם ְִִֵֶַַַַָָָֻׁשּיּזרק

העֹולה‰. לדם קֹודם החּטאת החּטאת15ּדם ׁשּדם מּפני , ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
חּטאת16מכּפר לאמּורי קֹודמין עֹולה איברי מּפני17. , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השנה.1) ראש אחד.2)שהוא יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש גם עושים היו שלפעמים שנאמר3)ואף
כבשים אחד איל אחד בקר בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא לחודש באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר,

תמימים". שבעה שנה עליכם.4)בני לכפר חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם עולת5)שנאמר "מלבד ו) שם, (שם שנאמר
וגו'". ומנחתה וכמו6)החודש שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש מוספי לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.

ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום שאם חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן יביאו לא כן
לעולות. קודמות חטאות שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני טוב ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות גם

ו"אשר7) ותשתוק, הבקר" עולת "מלבד קרא לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולת "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש יותר תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר, התמיד" לעולת

חטאת8) לאימורי קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם לעניין חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
תדיר,9)וכו'. שהוא תמיד, עולת דם מקודש.כגון שהוא חטאת, תדיר.10)ודם שהוא זה המקודש11)לפני לפני כלומר,
בינתיים.12)יותר. הדם יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את או התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא ימתין שאם
את13) שזרק לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש או התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
יקרוש".14)הדם. שלא כדי ומניעו בו ממשמש העולה15)"פירוש קודם שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם

לזריקה. קודם החטאת לה'.16)דם דורון אלא אינה העולה כל17)ואילו במשנה: פט. זבחים שניהם. דם נזרקו אם כלומר
ריצוי הצריך כריתות חייבי על "מכפר כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת דם חברו. את קודם מחברו המקודש
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לאּׁשים ּכּלּה זה18ׁשהעֹולה אי - עֹולה ואיברי חּטאת ּדם . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יקּדים חּטאת19ׁשּירצה ואמּורי עֹולה ּדם וכן דם20. אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אׁשם ודם יקּדים.21עֹולה ׁשּירצה זה אי - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
.Âלעֹולה קֹודמת קֹודמת22חּטאת העֹוף חּטאת אפּלּו , ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבנין - ראׁשֹונה לחּטאת אׁשר את ׁשּנאמר: ּבהמה; ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעֹולת
לעֹולה קֹודמת ׁשהיא חּטאת לכל וכן23אב עּמּה. הּבא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

העֹולה ּכ ואחר ּתחּלה החּטאת מפריׁש - הפרׁשה .24ּבׁשעת ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָ
.Êהחג הּכתּוב,25ּבקרּבנֹות סדר על קרבין אּלא ּכן, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכמׁשּפטם ואחריהם26ׁשּנאמר: ּפרים, ּבּתחּלה ּכיצד? . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפי על אף ּׂשעירים, ואחריהם ּכבּׂשים, ואחריהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאילים,
וכן עֹולֹות. אֹותן ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּׂשעירים
ּוּׂשעיר עֹולה ּפר מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשגגת

ּכהן27חּטאת ּופר ּכּמׁשּפט. ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
צּבּור28מׁשיח ׁשל ּדבר העלם לפר העלם29קֹודם ּופר .30 ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

זרה עבֹודה לפר לּׂשעיר31קֹודם קֹודם זרה עבֹודה ּופר . ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
הּוא ׁשּכ חּטאת, והּׂשעיר עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלּה,

זרה עבֹודה ּׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב לּׂשעיר32סדר קֹודם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יחיד33נּׂשיא ׁשהּנּׂשיא לּׂשעירת34, קֹודם נּׂשיא ּוּׂשעיר . ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
לכבּׂשה35יחיד קֹודמת יחיד ּוּׂשעירת ׁשּׁשניהם36. ּפי על אף , ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּכריתֹות על לבֹוא ראּויה ׁשהּׂשעירה ׁשּמביאין37חּטאת; ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
זרה עבֹודה ׁשגגת על ּבאה אינּה והּכבּׂשה חּטאת, .38עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

.Áלכבּׂשּה קֹודמת יֹולדת ׁשל העֹוף חּטאת חּטאת39אפּלּו . ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
ועל קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת

חּוץ40היסֹוד האׁשמֹות, לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל . ְְְְֲִֶַַַָָָָָָ
מצרע הכׁשר41מאׁשם ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני האׁשם42, . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּתֹודה קדׁשים. קדׁשי ׁשהּוא מּפני נזיר, ּולאיל לּתֹודה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקֹודם
נזיר לׁשלמים43ואיל ליֹום44קֹודמים נאכלין ׁשהן מּפני , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

לחם ּוטעּונין ׁשּיׁש45אחד מּפני נזיר, לאיל קֹודמת והּתֹודה ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). (רש"י קדושה.18)גדול" ריבוי צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר המזבח על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו
אימורים. בהקטרת ולא בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה שמכפר,19)ומצד מעלה לו יש חטאת שדם

לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה דם20)ואיברי מעלה: מכח באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
ואף מכפר מכח באים הם אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף חטאת ואימורי כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה

נפשטה. ולא שם בעיא אשם21)זו דם זה ולעומת כליל, מכח שבא קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו גם
מת ארבע נזרק דמו אין שהרי חטאת, דם ככפרת אינו שלו הכפרה וגם כליל מכח בא חטאת,אינו כדם קרנות ארבע על נות

עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף שסוף קודם, האשם דם אולי עולה.22)או לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
כבר23) שהרי ראשונה שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד מה ראשונה לחטאת אשר את "והקריב אמרו: צ. שם

העוף חטאת בין עימהן הבאות לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא עולה, יעשה השני ואת י) שם, (שם, נאמר
בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת בהמה חטאת בין העוף העוף24)לעולת "חטאת במשנה פט. שם

זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר קרבנותיו שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן העוף, לעולת קודמת
וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה, העוף לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא הוא וכן עולה".

לעולתי". וזה לחטאתי זה אומר אלא הסוכות.25)לחטאתי, במספרם26)חג ולכבשים לאילים לפרים ונסכיהם "ומנחתם
לעולה27)כמשפטם". אחד בקר בן פר העדה כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר

לחטאת". אחד עזים ושעיר כמשפט ונסכו ומנחתו לה' ניחוח מחייבי28)לריח אחת על בשגגה שעבר המשיח כהן כי
לחטאת. פר מביא - זרה) מעבודה (חוץ בהוראה,29)כריתות הגדול דין בית שגגו אם כי א, הלכה י"ב פרק שם להלן ראה

לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה), מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן העם ושגגו
צבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר חטאת.30)וכל שהיא צבור, של עולה.31)דבר ששגגו32)שהיא צבור כלומר

לחטאת. עזים ושעיר לעולה פר שמביאים זרה, בשגגה33)בעבודה שחטא נשיא כי ד, הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה
לחטאת. שעיר מביא זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי צבור.34)באחת של הוא זרה עבודה בהלכות35)ושעיר ראה

בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות בשאר ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת ששגג הדיוט כי שם שגגות
הדיוט". והאי מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא "שעיר שעירה36)שם הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,

מביא זרה) מעבודה (חוץ המצוות מכל באחת שגג אם כי שם שגגות בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד
שעירה. או הלכות37)כבשה ראה זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי כל על לבוא ראוייה כלומר,

עזים. שעירת היחיד מביא זרה עבודה שגגת על כי שם המצוות.38)שגגות כל שאר שגגת על לכבש39)אלא כלומר,
שלה. המזבח40)(זכר) יסוד על נשפכים שהשיריים בתורה בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן דמה החטאת כלומר,

מדרשה. נלמד אלא ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן מתנות שתי ניתן דמו האשם כי41)ואילו
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים, שני הם: המצורע שבתורה42)קרבנות החטאות "כל צ: בזבחים משנה

והוא טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות קודמות
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח שנאמר קדשי43)מה שהוא מפני נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט. שם משנה

קלים. מקדשים עדיפים קדשים וקדשי קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו קדשים, קדשי הוא האשם כלומר קדשים".
שלמים,44) הנקרא וזהו שמחה ושלמי חגיגה שלמי כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים: שלושה ישנם יחיד בשלמי כי

באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב שלמים והשלישי, תודה, הנקרא וזהו נדבה או בנדר לחם עם הבאים שלמים השני,
נזיר. איל הנקרא וזהו לחם ואיל45)עם התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם עם באים אינם השלמים כלומר,

בכך דומים הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין הם כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש לחם, טעונין נזיר
ולילה. ליום ונאכלים קדשים קדשי שהם צבור ושלמי ואשם לחטאת

              
  

מנחה מיני ארּבעה ׁשהן46ּבּה מּפני לבכֹור, קֹודמין ׁשלמים . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ּכארּבע, ׁשהן ׁשּתים מּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָטעּונין

ׁשּקדּׁשתֹו47ּונסכים מּפני ּבהמה, למעּׂשר קֹודם הּבכֹור . ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּבלבד לּכהנים ונאכל הּמעּׂשר48מרחם, לעֹופֹות49. ,50קֹודם ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

זבח ׁשהּוא ואמּוריו51מּפני ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש ,52. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
דמים מיני ׁשהן מּפני למנחֹות, קֹודמין הרי53והעֹופֹות . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

מּפני קֹודם, הּמעּׂשר - ּומעּׂשר העֹוף חּטאת לפניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהיּו
ּבהמה, ועֹולת ּומעּׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו זבח. ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

למעּׂשר קֹודמת ועֹולה לעֹולת54הֹואיל קֹודמת העֹוף וחּטאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב - ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבהמה

הּמעּׂשר. ּכ ְֲֵַַַַָואחר
.Ëאחד קרּבן מּמין הרּבה ּבהמה מיני ׁשהיּו ּכיצד55הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

בּנסכים נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים קרבין? .56הן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
בּנסכים נתרּבּו ׁשּכן לכבּׂשים, קֹודמין ּוכבּׂשים57ואילים . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

אמּורי ׁשּבכלל ּבאמּורים; נתרּבּו ׁשּכן לּׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין
לּכבּׂש קֹודם העמר אליה. ּבּׂשעירים ואין האליה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכבּׂשים
הּכלל: זה כבּׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבא

הּיֹום ּבגלל הּבא הּלחם58ּדבר ּבגלל הּבא לדבר .59קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Èהאּׁשה למנחת קֹודמת האיׁש חּטים60מנחת מנחת .61 ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּׂשעֹורים למנחת למנחת62קֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
סֹוטה ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנדבה,

יקּדים מהם ׁשּירצה זֹו אי -63. ְְִִֵֵֶֶֶַ

.‡Èליין קֹודמין לּׁשמן64מנחֹות קֹודם והּיין והּׁשמן65, , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
לּלבֹונה לּמלח66קֹודם קֹודמת ּולבֹונה קֹודם67, ּומלח , ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ראׁשֹון68לעצים הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן אימתי? . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
אחרֹון קרב - אחרֹון והּבא ראׁשֹון, קרב -69. ְֲֲִֵֵַַַָָָ

.Èּבאכילה קֹודם - ּבהקרבה הּקֹודם .70ּכל ְְֲִֵֵַַָָָָָ
.‚Èאמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו יֹום71היּו ׁשל ׁשל72ּוׁשלמים - ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָ

קֹודמין זמּנן73אמׁש קרב ׁשהרי אמׁש74, ׁשל ׁשלמים . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשהן מּפני קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוחּטאת

קדׁשים ׁשּבארנּו.75קדׁשי ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַָָָ

 
ּפר‡. הּׁשנה: ראׁש ּכמּוסף מּוסף מקריבין הּכּפּורים ְְְִִִִַַַַַָָָֹּביֹום

עֹולֹות, ּכּלן ּכבּׂשים, וׁשבעה העם, איל נקרא זה ואיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻואיל,
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ְְֱִֶֶֶַָָָּוּׂשעיר

.ׁשּבן נּׂשרף, והּוא חּטאת, ּׂשעיר הּצּבּור מקריבין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָועֹוד
הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר ְִִֵַַַָזּוגֹו

הּיֹום‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום
ּכּלן ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ּכל וכן נאכלת. חּטאת ּוּׂשעיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹולֹות,
ּוּׂשעיר ּכבּׂשים עּׂשר וארּבעה אלים ׁשני מקריבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהחג

ַָחּטאת.
מקריבין„. ּבּׁשני יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איל46) ואילו מורבכת, ועשר רקיקים עשר תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ, עשר חלות, מיני ארבעה כלומר,
בשמן. שלהן הסולת לותת חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות, מיני שני רק מביא מהלכות47)נזיר ה בפרק וראה

ב פרק ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק ושם היסוד כנגד אחת שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות מעשה
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב מרחם.48)הלכה קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר מעשר49)ואילו

זבח.50)בהמה. שהוא מפני קודם הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי קדשים, קדשי הוא העוף שקרבן פי על ואף
קדשים,51) בקדשי אף הקרבנות בכל נעשה הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק עוף ואילו בסכין, שנזבח כלומר

במשנה). שם (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם מפני חשובים שהם52)וזבחים דברים שני במעשר יש כלומר,
דמה. אלא ממנה למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים: "דהיינו53)קדשי שם) (רש"י מרובה כפרתן דמים ומיני

האדם". לנפש יתר ודמיון החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל לגבוה.54)שבאין כולה או55)שהעולה עולות, כולם שהיו
וכו'. חטאות שני56)כולם לאיל ואילו לנסך יין ההין וחצי שמן ההין בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר שהרי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין בשלישית בלול סלת בשלישית57)עשרונים בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל שהרי
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול סולת עשרון מביא לכבש ואילו ההין שלישית לנסך ויין שמן, שהם58)ההין

הלחם. ושתי הלחם.59)העומר שתי עם הבאים והכבשים העומר עם הבא הכבש אם60)שהם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קודם. האשה קרבן - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר משובח האשה נדבה61)קרבן מנחת כי חוטא, מנחת כגון

יקדים. שירצה זו אי סוטה, המנחות,62)ומנחת בכל ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר מקור סוטה. מנחת
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים שמן63)ואילו טעונה שהיא מפני קודמת נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם

שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה ח ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה,
יקדים. שירצה איזה כי עצמו.64)נפשטה, בפני לחוד יין אדם מתנדב שיין65)שהרי משום עצמו. בפני שמן התנדב אם

לכהנים. נאכל והשאר דקומצו כשמואל פסק שמן ואילו השיתין, גבי על כולו עצמה.66)מנסכו בפני לבונה אדם שמתנדב
נדבה.67) בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה הבאים ושמן שיין שכשם עצמו בפני מלח התנדב משום68)היינו,

(נחמיה דנאמר בכתובים אלא קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח, תקריב קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח
העצים". קרבן "על לה) והאשה.69)י, האיש מנחת גם זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב שזה על70)ונראה מוסב וזה

לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם, חטאת כגון אכילה, בני שהם אלה אתמול.71)כל שנקרבו כלומר,
היום.72) לאכילה.73)שנקרבו שקודמין והיינו שם, של74)משנה ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם כלומר,

קודמין. אמש של ולכך המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין כהונה,75)היום לזכרי אלא נאכלים ואינם
על אף אמש, של שלמים אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי על אף נותר לידי לבוא יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים

אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי נותר, לידי לבוא עלולים אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי



קג               
  

מנחה מיני ארּבעה ׁשהן46ּבּה מּפני לבכֹור, קֹודמין ׁשלמים . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ּכארּבע, ׁשהן ׁשּתים מּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָטעּונין

ׁשּקדּׁשתֹו47ּונסכים מּפני ּבהמה, למעּׂשר קֹודם הּבכֹור . ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּבלבד לּכהנים ונאכל הּמעּׂשר48מרחם, לעֹופֹות49. ,50קֹודם ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

זבח ׁשהּוא ואמּוריו51מּפני ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש ,52. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
דמים מיני ׁשהן מּפני למנחֹות, קֹודמין הרי53והעֹופֹות . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

מּפני קֹודם, הּמעּׂשר - ּומעּׂשר העֹוף חּטאת לפניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהיּו
ּבהמה, ועֹולת ּומעּׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו זבח. ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

למעּׂשר קֹודמת ועֹולה לעֹולת54הֹואיל קֹודמת העֹוף וחּטאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב - ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבהמה

הּמעּׂשר. ּכ ְֲֵַַַַָואחר
.Ëאחד קרּבן מּמין הרּבה ּבהמה מיני ׁשהיּו ּכיצד55הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

בּנסכים נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים קרבין? .56הן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
בּנסכים נתרּבּו ׁשּכן לכבּׂשים, קֹודמין ּוכבּׂשים57ואילים . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

אמּורי ׁשּבכלל ּבאמּורים; נתרּבּו ׁשּכן לּׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין
לּכבּׂש קֹודם העמר אליה. ּבּׂשעירים ואין האליה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכבּׂשים
הּכלל: זה כבּׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבא

הּיֹום ּבגלל הּבא הּלחם58ּדבר ּבגלל הּבא לדבר .59קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Èהאּׁשה למנחת קֹודמת האיׁש חּטים60מנחת מנחת .61 ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּׂשעֹורים למנחת למנחת62קֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
סֹוטה ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנדבה,

יקּדים מהם ׁשּירצה זֹו אי -63. ְְִִֵֵֶֶֶַ

.‡Èליין קֹודמין לּׁשמן64מנחֹות קֹודם והּיין והּׁשמן65, , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
לּלבֹונה לּמלח66קֹודם קֹודמת ּולבֹונה קֹודם67, ּומלח , ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ראׁשֹון68לעצים הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן אימתי? . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
אחרֹון קרב - אחרֹון והּבא ראׁשֹון, קרב -69. ְֲֲִֵֵַַַָָָ

.Èּבאכילה קֹודם - ּבהקרבה הּקֹודם .70ּכל ְְֲִֵֵַַָָָָָ
.‚Èאמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו יֹום71היּו ׁשל ׁשל72ּוׁשלמים - ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָ

קֹודמין זמּנן73אמׁש קרב ׁשהרי אמׁש74, ׁשל ׁשלמים . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשהן מּפני קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוחּטאת

קדׁשים ׁשּבארנּו.75קדׁשי ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַָָָ

 
ּפר‡. הּׁשנה: ראׁש ּכמּוסף מּוסף מקריבין הּכּפּורים ְְְִִִִַַַַַָָָֹּביֹום

עֹולֹות, ּכּלן ּכבּׂשים, וׁשבעה העם, איל נקרא זה ואיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻואיל,
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ְְֱִֶֶֶַָָָּוּׂשעיר

.ׁשּבן נּׂשרף, והּוא חּטאת, ּׂשעיר הּצּבּור מקריבין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָועֹוד
הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר ְִִֵַַַָזּוגֹו

הּיֹום‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום
ּכּלן ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ּכל וכן נאכלת. חּטאת ּוּׂשעיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹולֹות,
ּוּׂשעיר ּכבּׂשים עּׂשר וארּבעה אלים ׁשני מקריבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהחג

ַָחּטאת.
מקריבין„. ּבּׁשני יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איל46) ואילו מורבכת, ועשר רקיקים עשר תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ, עשר חלות, מיני ארבעה כלומר,
בשמן. שלהן הסולת לותת חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות, מיני שני רק מביא מהלכות47)נזיר ה בפרק וראה

ב פרק ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק ושם היסוד כנגד אחת שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות מעשה
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב מרחם.48)הלכה קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר מעשר49)ואילו

זבח.50)בהמה. שהוא מפני קודם הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי קדשים, קדשי הוא העוף שקרבן פי על ואף
קדשים,51) בקדשי אף הקרבנות בכל נעשה הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק עוף ואילו בסכין, שנזבח כלומר

במשנה). שם (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם מפני חשובים שהם52)וזבחים דברים שני במעשר יש כלומר,
דמה. אלא ממנה למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים: "דהיינו53)קדשי שם) (רש"י מרובה כפרתן דמים ומיני

האדם". לנפש יתר ודמיון החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל לגבוה.54)שבאין כולה או55)שהעולה עולות, כולם שהיו
וכו'. חטאות שני56)כולם לאיל ואילו לנסך יין ההין וחצי שמן ההין בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר שהרי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין בשלישית בלול סלת בשלישית57)עשרונים בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל שהרי
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול סולת עשרון מביא לכבש ואילו ההין שלישית לנסך ויין שמן, שהם58)ההין

הלחם. ושתי הלחם.59)העומר שתי עם הבאים והכבשים העומר עם הבא הכבש אם60)שהם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קודם. האשה קרבן - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר משובח האשה נדבה61)קרבן מנחת כי חוטא, מנחת כגון

יקדים. שירצה זו אי סוטה, המנחות,62)ומנחת בכל ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר מקור סוטה. מנחת
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים שמן63)ואילו טעונה שהיא מפני קודמת נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם

שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה ח ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה,
יקדים. שירצה איזה כי עצמו.64)נפשטה, בפני לחוד יין אדם מתנדב שיין65)שהרי משום עצמו. בפני שמן התנדב אם

לכהנים. נאכל והשאר דקומצו כשמואל פסק שמן ואילו השיתין, גבי על כולו עצמה.66)מנסכו בפני לבונה אדם שמתנדב
נדבה.67) בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה הבאים ושמן שיין שכשם עצמו בפני מלח התנדב משום68)היינו,

(נחמיה דנאמר בכתובים אלא קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח, תקריב קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח
העצים". קרבן "על לה) והאשה.69)י, האיש מנחת גם זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב שזה על70)ונראה מוסב וזה

לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם, חטאת כגון אכילה, בני שהם אלה אתמול.71)כל שנקרבו כלומר,
היום.72) לאכילה.73)שנקרבו שקודמין והיינו שם, של74)משנה ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם כלומר,

קודמין. אמש של ולכך המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין כהונה,75)היום לזכרי אלא נאכלים ואינם
על אף אמש, של שלמים אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי על אף נותר לידי לבוא יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים

אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי נותר, לידי לבוא עלולים אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי



קד              
  

יֹום קרּבן ׁשּיּמצא עד עּׂשר, אחד ּבּׁשליׁשי עּׂשר, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשנים
עּׂשר, ארּבעה ּכבּׂשים ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָׁשביעי:

חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ְִַַָֹהּכל
וׁשבעה‰. ואיל ּפר הּיֹום מּוסף מקריבין עצרת ׁשמיני ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָּביֹום

עצמֹו. ּבפני מּוסף וזה חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻּכבּׂשים,
.Â.הּמזּבח ּגּבי על הּמים את מנּסכין החג ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל

ׁשל ּתמיד ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָודבר
לבּדֹו. הּמים מנּס היה ְְִֵַַַַַַָָׁשחר

.Êונּס הּמים לתֹו הּיין אֹו הּיין לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם
לּזבח, הּמים נּסּו הקּדים ואם יצא. - אחד מּכלי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
מנּס היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאפּלּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּׁשיתין, יֹורד והּכל הּמזּבח, מחצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלמעלה
היה לּגין ׁשלׁשה מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוּׂשין? היּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכיצד
ּתקעּו - הּמים לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח. מן אֹותּה ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָממּלא
מן הּמים ונֹותן לּׂשמאלֹו ּופנה לּכבׁש עלה ותקעּו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהריעּו
היּו ּכסף ׁשל ספלים ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּצלֹוחית
.נס ׁשל הּיין ּבֹו היה ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשם,
ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ּדּקין. חטמין ׁשני ּכמין מנּקבין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוהיּו

ּכאחד. הּיין עם הּמים ׁשּיכלה ּכדי יין, מּׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָדק
.Áׁשּפעם .יד הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו הּמים ׁשּמנּס ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָזה

ּבאתרֹוגיהן. העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על אחד נּס ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחת
מים. מנּסכין אין אֹומרין ׁשהן הּוא, צדֹוקי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשאמרּו

.Ëממּלא ׁשהיה אּלא ּבׁשּבת. מעּׂשהּו ּכ ּבחל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכמעּׂשהּו
ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,
.È.ּומנּס הּכּיֹור מן ממּלא - נתּגּלתה אֹו נׁשּפכה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָאם

.‡Èעצמּה ּבפני ׁשירה אֹומרים היּו החג מימי ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אֹומרין: היּו מֹועד ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום. מּוסף ְִִִֵֵֶַַַָָֻעל
וגֹומר. אלהים אמר ולרׁשע - ּבּׁשני אלים. ּבני לה' ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהבּו

ּבעריםּבּׁשליׁשי ּבינּו - ּברביעי מרעים. עם לי יקּום מי - ְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָֹ
- ּבּׁשּׁשי ׁשכמֹו. מּסבל הסירֹותי - ּבחמיׁשי וגֹומר. ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבעם
ּבאחד להיֹות ׁשּבת חל ואם וגֹומר. ארץ מֹוסדי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָיּמֹוטּו

יּדחה. יּמֹוטּו - ִִֵֶֶָמהן
.Èוכּלן וארּבעה, עּׂשרים ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכבר

מקריב מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻעֹובדין
- הּכבּׂשים אבל החּטאת. ּׂשעיר אֹו אחד איל אֹו אחד ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּפר
ׁשּמקריב מׁשמר ויׁש ּכבּׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
ׁשם היּו חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? אחד. ְִֵֶֶֶֶַַָָָָּכבּׂש
מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשלׁשה
לׁשמֹונה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהם. אחת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשני ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָמׁשמרֹות.
עּׂשר ׁשנים ׁשם היּו ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמׁשמרֹות
נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
חמּׁשה מׁשמרֹות. לתׁשעה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָׁשם
ּבּׁשליׁשי אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר אחד ׁשם ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
מׁשמרֹות. לעּׂשרה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָמקריב
אחד. אחד מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשרה ׁשם היּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָָּברביעי
עּׂשר לאחד ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָמקריב
אחד מקריבין ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמׁשמר.
ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאחד.
לׁשנים ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמׁשמר
ועּׂשרה ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר. ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָעּׂשר
אילים ּוׁשני ּפרים ׁשמֹונה היּו ּבּׁשּׁשי אחד. אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמקריבין
עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָוּׂשעיר.
ׁשני מקריב מהן אחד מׁשמר מׁשמר. עּׂשר לׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכבּׂשים
ּבּׁשביעי אחד. אחד מקריבין מׁשמר עּׂשר ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכבּׂשים,
עּׂשר וארּבעה וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָהיּו
ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל נמצא הּמׁשמרֹות. ּכמנין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָּכבּׂשים

ַַאחת.
.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל

ּכאחד ּכּלן לפּיס חֹוזרין ּבּׁשמיני חלילה. חֹוזרין אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלמחר,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגלים, ְְְְִִֵֶַָָָּכׁשאר

.„Èׁשם היה ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָָּביֹום
עּׂשרֹון, ואחד ׁשּׁשים ּתמידין וׁשל מּוספין ׁשל נסכים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָמנחת

אֹותֹו. מערבין היּו ְְְִָָֹולא
.ÂË,לבּדם הּפרים נסּכי אּלא נסכים, מערבין אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם

ּבקרּבנֹות ּבין לבּדם, ּכבּׂשים ונסּכי לבּדם, האילים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָונסּכי
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין ְְְִִֵָָצּבּור

.ÊËּבין צּבּור קרּבנֹות ּבין קרּבנֹות, ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוכל
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטיר - נתערבּו ואם עצמֹו. ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד. ְֶַָֹהּכל
.ÊÈמין ּכל ׁשּנבלל אחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות. - עצמֹו ּבפני ְְְִִֵֵַָומין
.ÁÈהר - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו זהוכיון י ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשל מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה. ׁשּלהן יין לערב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּתר
הּיין לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻנסכים

ֶֶָׁשּלהן.
.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבים

- ּוכׁשּמערב צּבּור. ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
ּביין ּכבּׂשים נסּכי יין אלים, נסּכי ּביין ּפרים נסּכי יין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
נסּכי ּביין ּכבּׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבּׂשים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָנסּכי

ואילים. ְִִֵָּפרים
.Îׁשּנתערבה אחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהקטירּו, אחר אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹהּסלת
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּוספין ּתמידין הלכֹות להֹו סליקּו
הלכותפסוליהמוקדשין

ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָ

  
לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָֹיׁש
אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹתעּׂשה,
יֹותיר ׁשּלא ג) ּפּגּול. לאכל ׁשּלא ב) מּום. ּבהם ֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹׁשהּוטל
יאכל ׁשּלא ה) נֹותר. יאכל ׁשּלא ד) זמּנם. לאחר ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדׁשים
ז) הּקדׁשים. ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא ו) ׁשּנטמאּו. ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹקדׁשים

הּטמא. לּׂשרף ח) הּנֹותר. ְְִִֵַַָָֹֹלּׂשרף
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
לכּתחּלה,‡. קדׁשים לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻּכל

ׁשֹוחט ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים; קדׁשי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפּלּו
וׁשחט ידיו ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָלכּתחּלה,

ּבּבּׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה ְֲִֵֶַַָָָָָָָּבעזרה,
.ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם

אם אהרן, וׁשחט ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף הּכּפּורים, ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה. - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר. - זר ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶָָָׁשאין
אּלא‚. לׁשחיטה, נתּכּון ולא הּקדׁשים את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

לׁשחיטה. ׁשּיתּכּון עד ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמתעּסק
.„- ׁשחט ואם ּבקדׁשים. ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹולא

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי
ּכחּלין.‰. ּבקדׁשים אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻאבל
.Âעֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן

לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ּגּביו; ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָָעל
אינּה - מעּׂשיו מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה אפּלּו ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה.
עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא להקל, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבה
ׁשהרי ּוׁשחטּה, לצפֹון והביאּה הּקטן ּומׁשכּה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָּבדרֹום,
זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו נּכר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמעּׂשיו

ְָּפסּולה.
.Êבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ּבּדרֹוםקדׁשי ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּפסּולין. -ְִ
.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט בּדרֹום עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה

ְֵָּכׁשרה.
.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו
.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי - לּצפֹון ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס

.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה
ואחר לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה. - ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ׁשהיּו קּלים קדׁשים וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכ
- וׁשחט לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבפנים

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èראׁשֹו הכניס אפּלּו ּפסּולה. קּבלתֹו - וקּבל ידֹו ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹהכניס

עבֹודתֹו - ּבחּוץ וציצתֹו ּבפנים ּכּלֹו העֹובד היה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻֻורּבֹו,
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד - מֹועד אהל אל ּבבאכם ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּפסּולה;

.‚È;ּכׁשרה - ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּפרּכסה
- קּלים ּבקדׁשים זריקה קדם והּבּׂשר האמּורין יצאּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, ְְִֵֵֶֶַַָָהּזבח
.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ ורגליה ּבפנים ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיתה

ּכּלּה ׁשּתהיה עד - לה' והביאּום ׁשּנאמר: ּפסּול; ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּזבח
ְִִּבפנים.

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
מקּבל ּכ ואחר לעצם מּגיע ׁשהּוא עד הּבּׂשר חֹות - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלחּוץ
ׁשמנּונית מּפני ּפסּול, - חת ּכ ואחר קּבל ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּדם.
אּלא ,לחּת צרי אין קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּבּׂשר

ׁשּיצא [קּלים] קדׁשים ׁשּבּׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמחזיר
ּכׁשר. - זריקה ְִֵֶָָֹקדם

.ÊË:ׁשּנאמר ּפסּולה; - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּתלה
ּבארץ. ׁשּיׁשחֹוט עד - הּמזּבח יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעל

.ÊÈ:ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּכׁשר. - קּלים ּבקדׁשים ּפסּול, - קדׁשים ְְְִִִֵֵַָָָָָָָּבקדׁשי

.ÁÈׁשּׁשחט אֹו ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ סימנים מעּוט ְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשחט
לּׁשחיטה ׁשּיׁשנּה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָמעּוטן

סֹוף. ועד ְְִִַָָמּתחּלתּה
.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה

.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול;
.Î,ּבאויר הּדם וקּבל ּבידֹו הּמזרק ותלה ּבעזרה עֹומד ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָהיה

ׁשאויר ּכׁשר; - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּכּמקֹום. ַַָָהּמקֹום

.‡Îאינֹו ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנתן
ּכׁש - וקּבל הּמזרק ּבתֹו סיב הּניח ׁשהּסיבחֹוצץ. מּפני ר; ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

אבל חציצה. ּכאן ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחלּול,
ּפסּולה. - הּסיב מּתֹו וקמץ הּמנחה ּבקמיצת ּכן עּׂשה ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאם

.Îהֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח והֹולכתֹו הּדם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת
ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים
ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Îּגדֹול ּכהן ,לפיכ הֹולכה. אינּה - ּברגל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹוהֹולכה

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îּבכלי קּבל לימינֹו. יחזיר - לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל

יחזיר - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח. נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Îאם אבל ּכׁשר. - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה על הּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
העֹור. ּדם ולא הּתמצית ּדם לא הּנפׁש, ּדם ׁשּנתקּבל הּדם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹזה

.ÊÎאֹו לעבֹודה, הּפסּולין מן אחד ּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
- ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהֹולי
הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל הּזבח. ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹנפסל
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו עמד ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּתחּלה הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלעבֹודה
ּבין הּפסּול והֹוליכֹו הֹואיל והֹוליכֹו, לּפסּול ּונתנֹו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָוהחזירֹו
ּדבר לתּקן אפׁשר אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּתחּלה

ֶזה.
.ÁÎהּכׁשר חֹוזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּפסּול, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

הּדם עֹוּׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק; ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומקּבל
לעבֹודה ראּוי והּוא הֹואיל הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנׁשאר
ּכיצד? ׁשירים. עֹוּׂשה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבטמאה, הּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבקרּבן
ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף הּטמא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקּבל
הּוא ׁשירים ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל -ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכלּום. ְְֵואינֹו
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קה               
  

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
לכּתחּלה,‡. קדׁשים לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻּכל

ׁשֹוחט ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים; קדׁשי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפּלּו
וׁשחט ידיו ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָלכּתחּלה,

ּבּבּׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה ְֲִֵֶַַָָָָָָָּבעזרה,
.ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם

אם אהרן, וׁשחט ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף הּכּפּורים, ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה. - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר. - זר ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶָָָׁשאין
אּלא‚. לׁשחיטה, נתּכּון ולא הּקדׁשים את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

לׁשחיטה. ׁשּיתּכּון עד ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמתעּסק
.„- ׁשחט ואם ּבקדׁשים. ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹולא

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי
ּכחּלין.‰. ּבקדׁשים אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻאבל
.Âעֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן

לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ּגּביו; ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָָעל
אינּה - מעּׂשיו מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה אפּלּו ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה.
עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא להקל, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבה
ׁשהרי ּוׁשחטּה, לצפֹון והביאּה הּקטן ּומׁשכּה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָּבדרֹום,
זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו נּכר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמעּׂשיו

ְָּפסּולה.
.Êבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ּבּדרֹוםקדׁשי ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּפסּולין. -ְִ
.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט בּדרֹום עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה

ְֵָּכׁשרה.
.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו
.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי - לּצפֹון ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס

.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה
ואחר לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה. - ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ׁשהיּו קּלים קדׁשים וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכ
- וׁשחט לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבפנים

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èראׁשֹו הכניס אפּלּו ּפסּולה. קּבלתֹו - וקּבל ידֹו ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹהכניס

עבֹודתֹו - ּבחּוץ וציצתֹו ּבפנים ּכּלֹו העֹובד היה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻֻורּבֹו,
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד - מֹועד אהל אל ּבבאכם ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּפסּולה;

.‚È;ּכׁשרה - ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּפרּכסה
- קּלים ּבקדׁשים זריקה קדם והּבּׂשר האמּורין יצאּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, ְְִֵֵֶֶַַָָהּזבח
.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ ורגליה ּבפנים ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיתה

ּכּלּה ׁשּתהיה עד - לה' והביאּום ׁשּנאמר: ּפסּול; ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּזבח
ְִִּבפנים.

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
מקּבל ּכ ואחר לעצם מּגיע ׁשהּוא עד הּבּׂשר חֹות - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלחּוץ
ׁשמנּונית מּפני ּפסּול, - חת ּכ ואחר קּבל ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּדם.
אּלא ,לחּת צרי אין קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּבּׂשר

ׁשּיצא [קּלים] קדׁשים ׁשּבּׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמחזיר
ּכׁשר. - זריקה ְִֵֶָָֹקדם

.ÊË:ׁשּנאמר ּפסּולה; - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּתלה
ּבארץ. ׁשּיׁשחֹוט עד - הּמזּבח יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעל

.ÊÈ:ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּכׁשר. - קּלים ּבקדׁשים ּפסּול, - קדׁשים ְְְִִִֵֵַָָָָָָָּבקדׁשי

.ÁÈׁשּׁשחט אֹו ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ סימנים מעּוט ְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשחט
לּׁשחיטה ׁשּיׁשנּה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָמעּוטן

סֹוף. ועד ְְִִַָָמּתחּלתּה
.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה

.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול;
.Î,ּבאויר הּדם וקּבל ּבידֹו הּמזרק ותלה ּבעזרה עֹומד ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָהיה

ׁשאויר ּכׁשר; - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּכּמקֹום. ַַָָהּמקֹום

.‡Îאינֹו ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנתן
ּכׁש - וקּבל הּמזרק ּבתֹו סיב הּניח ׁשהּסיבחֹוצץ. מּפני ר; ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

אבל חציצה. ּכאן ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחלּול,
ּפסּולה. - הּסיב מּתֹו וקמץ הּמנחה ּבקמיצת ּכן עּׂשה ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאם

.Îהֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח והֹולכתֹו הּדם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת
ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים
ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Îּגדֹול ּכהן ,לפיכ הֹולכה. אינּה - ּברגל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹוהֹולכה

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îּבכלי קּבל לימינֹו. יחזיר - לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל

יחזיר - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח. נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Îאם אבל ּכׁשר. - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה על הּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
העֹור. ּדם ולא הּתמצית ּדם לא הּנפׁש, ּדם ׁשּנתקּבל הּדם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹזה

.ÊÎאֹו לעבֹודה, הּפסּולין מן אחד ּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
- ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהֹולי
הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל הּזבח. ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹנפסל
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו עמד ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּתחּלה הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלעבֹודה
ּבין הּפסּול והֹוליכֹו הֹואיל והֹוליכֹו, לּפסּול ּונתנֹו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָוהחזירֹו
ּדבר לתּקן אפׁשר אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּתחּלה

ֶזה.
.ÁÎהּכׁשר חֹוזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּפסּול, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

הּדם עֹוּׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק; ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומקּבל
לעבֹודה ראּוי והּוא הֹואיל הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנׁשאר
ּכיצד? ׁשירים. עֹוּׂשה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבטמאה, הּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבקרּבן
ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף הּטמא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקּבל
הּוא ׁשירים ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל -ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכלּום. ְְֵואינֹו
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קו          
  

.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאיבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה
הרי - קּבלה קדם ּבאזנּה צרם אפּלּו נפסלה. - הּדם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹקּבלת
ּכּלֹו ׁשלם ׁשּיהיה - הּפר מּדם ולקח ׁשּנאמר: יקּבל. לא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻזה
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם הּקּבלה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבׁשעת

.Ïאבד אפּלּו זריקה, קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן ּכזית נׁשּתּיר אם נּׂשרף: אֹו הּדם זריקת קדם ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּבּׂשר
- לאו ואם הּדם, את זֹורק - האמּורין מן ּכזית אֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבּׂשר
זית וחצי הּבּׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה זֹורק. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאינֹו

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני האמּורין, ְִִִִִֵֵֶָָָֻמן
.‡Ï.הרצה לא - זרק ואם יזרק, לא - מּכזית ּפחּות ְְְְְִִִִִַַַָָָֹֹֹֻנׁשאר

ז קדם הּבּׂשר יזרקנפסל לא - לעזרה חּוץ ׁשּיצא אֹו ריקה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
הרצה. - זרק ואם ְְִַַָָָֻהּדם,

.Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבּׂשר
ּכׁשר, הּזבח - ּבחּוץ והּבּׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים,
לּׂשרפֹו, לּיֹוצא מֹועלת והּזריקה לצאת. הּבּׂשר ׁשּסֹוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני

לאכלֹו. לא ְְֲָָֹאבל
.‚Ïּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

- החזירן ואם הּזבח, נפסל לא - ּבחּוץ והם הּדם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונזרק
עליהן חּיבין - החזירן ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקטירין

וטמא. ונֹותר ּפּגּול ְְִִֵָָמּׁשּום
.„Ïקּים והחלב ּבּׂשר ׁשּנטמא ּבין יחיד, ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

נטמאּו הּדם. את זֹורק - קּים והּבּׂשר חלב ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבין
על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - זרק ואם יזרק, לא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשניהן
- והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה איברי אֹו אמּורין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻהּטמאה.
ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּציץ

הּדם. את זֹורק זה הרי - ּכּלֹו והחלב ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּׂשר
.‰Ïעל ואף הּזבח, נפסל - לעזרה חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה. לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּפי
.ÂÏ:ּבּדם ׁשּנאמר ּכלל. טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻוכל

הּנחׁשב הּוא ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים ּתׁשּפכּנּו הארץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכּמים, נׁשּפ ׁשאינֹו קדׁשים, ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכּמים

טמאה. מקּבל ְְֵֵַָֻאינֹו
.ÊÏואם הּזבח, נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הרצה. לא - ְְָָֹֻזרקֹו
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מּתנה‡. נתן אם החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

העּקר, היא אחת מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. - ּבלבד ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָאחת
על יּׁשפ זבחי ודם ׁשּנאמר: למצוה. מּתנֹות הארּבע ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשאר
העּקר. היא הּמזּבח על הּדם ׁשפיכת - אלהי ה' ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמזּבח

.:ׁשּנאמר יצא; - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוכל
.יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָודם

מהן‚. אחת חּסר אם הּפנימי, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּכל
הקּפיד הּכתּוב ׁשהרי הּכּפרה; עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר, לא -ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּפעמים. ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָעל
יׁשלים„. - הּבעלים ּומתּו אחת מּתנה מּמּנּו ׁשּנתן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת

הּמיתה. לאחר מּתנֹות ְְִַַַַַַָָארּבע
ּבּלילה.‰. הּׁשלׁש יּתן לא - ּבּיֹום האחת נתן אם ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹאבל
.Âמעלה מּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָואם

ַּבחּוץ.
.Êלאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

הּזיה. לֹו עלתה לא - ְְִֵַַַָָָָֹהּמזּבח
.Áּבפנים הּנעּׂשית ּבחּטאת ּבין ּבחּטאת, קרּבנֹות מּתן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשּנה

- קדׁשים ּבׁשאר אבל נפסל. - ּבחּוץ הּנעּׂשית ּבחּטאת ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבין
ְִֵּכׁשרין.

.Ëּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ּבין ולפנים, הּקרן מן הּדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנתן
ּפסּול. - החיצֹון ּבּמזּבח ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָקדׁשים,

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ּונתנֹו למּטה לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
על הּנּתנין אֹו החיצֹון, מזּבח על ּונתנֹו ּבהיכל ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָלּתנֹו
הּנּתנין ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמזּבח
ּפסּול. הּזבח ּבּׂשר הרי - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּבחּוץ
ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו כן, ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף
ּכמֹו הּוא הרי - למקֹומֹו ׁשּלא ׁשהּגיע ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹלּמזּבח,
זה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לכּפר. למקֹומֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּגיע
לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל לעבֹודה; ּכׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָהּזֹורק
ּבפנים הּנּתנין ואת למּטה, למעלה הּנּתנין את הּפסּול ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתן
ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ּבחּוץ הּנּתנין ואת ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבחּוץ,
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הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבּׂשר נפסל לא - היסֹוד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹּכנגד
הּדם ויזרק הּנפׁש ּדם ׁשאר ויקּבל הּכׁשר יחזר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא

ְִּבמקֹומֹו.
.‡Èּכֹוסֹות ּבין ּבדם ּדם ּבין ׁשּנתערבּו, קדׁשים ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָּדמי

אחת מּתנה ּבנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו אם ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכֹוסֹות:
מּתן ּבנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת. מּתנה הּכל יּתן -ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָֹ
אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע. מּתן הּכל יּתן - ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָֹארּבע
אחת. מּתנה הּכל יּתן - ארּבע ׁשהן ׁשּתים מּתן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹּבנּתנין
לאּמה, הּכל יּׁשפ - למּטה ּבנּתנין למעלה הּנּתנין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹנתערבּו
ּדם עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין. ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהּזבחים

לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהעֹולה,
.Èּולמּטה למעלה הּתערֹובֹות מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹואם

ואּלּו ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר. זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יׁשּפ - ּבחּוץ ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָֹֹנתערבּו
ּבפנים מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל לא ואם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה.
וחזר ּבחּוץ אֹו ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּובחּוץ,
ּדמים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּכל - ּבפנים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹונתן
הּנעּׂשית חּטאת ּדם אבל החּטאת; מן חּוץ ּבחּוץ, ֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהּנּתנים
ּבחּוץ נתן אם ּבפנים: הּנעּׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבחּוץ
- ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר, - ּבפנים ונתן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוחזר
יחיד חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּפסּולה.
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: אסּורה; - ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנאכלת
ּדר - יּובא ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער דר ׁשּיבֹוא והּוא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוגֹומר.
אינֹו - גג אֹו חּלֹון דר אֹו ּבפׁשּפׁש הכניסֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּביאה;

נפסל.


ְִָ
 .„Èאם להיכל, נכנס ׁשּדמם זרה, עבֹודה ּוּׂשעיר העלם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפר

ׁשל ּפנימה זה ׁשּבמקֹום נפסל; - הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהכניסֹו
הּוא. נכנסמקֹומן ׁשּדמם הּכּפּורים, יֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר וכן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מּמּנּו והּזה הּקדׁשים לקדׁש ּדמם הכניס אם הּקדׁשים, ְְְְֳֳִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלקדׁש
נפסל, - הּקדׁשים לקדׁש והכניסֹו וחזר להיכל, ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹוהֹוציאֹו
יצא. ׁשּיצא ּכיון הּקדׁשים; ׁשּבקדׁש הּזיֹות מּמּנּו גֹומר ְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואינֹו
והּזה להיכל, והֹוציאן הּקדׁשים ׁשּבקדׁש הּזיֹות ּגמר אם ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
- להיכל והכניסן וחזר להיכל, חּוץ והֹוציאן הּזיֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמקצת
למקֹומֹו חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; הּזיֹות גֹומר ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינֹו

ְִָנפסל.
.ÂËלחּוץ מהם אחד ויצא ּכֹוסֹות ּבׁשני ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּטאת

והּזה להיכל מהם אחד נכנס מּמּנּו. ויּזה ּכׁשר הּפנימי -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּדמּה; יּובא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. החיצֹון אף - ׁשם ֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו

נפסלה. - ּבּקדׁש לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאפּלּו
.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו חּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדם

- ּבׁשֹוגג הכניסֹו אם ּכלּום: ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול. - ּבמזיד ְְִִִֵָהכניסֹו
.ÊÈאׁשר ׁשּנאמר: ּכׁשרה; - להיכל עצמּה החּטאת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהכניס

ּבּׂשרּה. ולא - מּדמּה ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈ.ּכׁשרה - להיכל ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּטאת

.ËÈספק זה הרי - ּבצּוארּה להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס
ּככלי. חׁשּוב הּצּואר ְִִִַַָָאם

.Îהּכלי אם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף חּטאת ּדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּפ
העֹוף חּטאת ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָּפֹוסל

ספק. ֵֶָׁשהּוא
.‡Îאחת מּתנה ונתן ּכֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת

ׁשּנאמר: היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - וכֹוס ּכֹוס ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכל
ׁשירי - אחד מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן .יׁשּפ ּדמּה ּכל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹואת
לאּמה. נׁשּפכין הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס ְְְְִִִַַַַַָָָָָאֹותֹו

.Îיּזה לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻּדם
אם ׁשּבּמזרק, הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. - הּזה ואם ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו,
- חּלין דם אֹו יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. - דם מראה ּבֹו ְְִִֵֵֵַַַַָָָֻיׁש
ׁשּבּמזרק ּדם לבּטל ראּויין אם מים: היּו אּלּו אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹומדין
מּמּנּו; יּזה לא זה הרי - דם מראה מראיו יהיּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעד

מּמּנּו. יּזה - מראיו לבּטל ראּויין אינם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואם
.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּדם

ואפּלּו לאּמה. הּכל יּׁשפ - ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלּו ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
אֹותן וכל לאּמה. יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו
ואם לאּמה; יּׁשפ - הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולים. ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּזבחים

ּכׁשר. - ונתן ׁשאל ְֵַַָָָֹלא
.„Îּומנחֹות והּלבֹונה והּקמצים העֹולֹות, ואיברי ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהאמּורין

מּכל אחד זרק אם ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנּׂשרפֹות
ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים ּגּבי על ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאּלּו

ּכׁשרים. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵֹּבּׂשמאל
.‰Îּבׁשאר ּבין ּבהין ּבין ּבקערה ּבין ׁשּנּסכן והּמים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּיין

ּפסּולין. - ּבידֹו אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים. - הּׁשרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹּכלי
.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסּדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאיברים

זה הרי - העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו מהם, למעלה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמערכה
לפיכ ;ּבכ הקטרה ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָספק

הרצה. - עּׂשה ואם לכּתחּלה, ּכן יעּׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻלא

ה'תשע"א תשרי ל' שישי יום

 
ׁשחטן‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי

- ׁשלמי ואת עלתי את עליו וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּצפֹון;
ּוׁשחיטת העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד,

ְִַָהּׁשלמים.
.למּטה ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה

וינּתחּנה אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוהעלה
ּומעלה וחֹוזר למּטה ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹומּה,

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור ּומֹוריד ְְֲִִַָָֹאֹותן,
מפׁשיטן‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטים זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

וחֹוזר ּבּמים ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָּומנּתחן
לּבעלים, ונֹותנֹו הּבּׂשר ואת העֹור את ּומֹוריד אֹותן, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּומעלה
אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ּומקטיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹוחֹוזר

עלהיפׁשי אם לאּׁשים, הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש וינּתח ט ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
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קז               
  

הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבּׂשר נפסל לא - היסֹוד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹּכנגד
הּדם ויזרק הּנפׁש ּדם ׁשאר ויקּבל הּכׁשר יחזר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא

ְִּבמקֹומֹו.
.‡Èּכֹוסֹות ּבין ּבדם ּדם ּבין ׁשּנתערבּו, קדׁשים ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָּדמי

אחת מּתנה ּבנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו אם ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכֹוסֹות:
מּתן ּבנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת. מּתנה הּכל יּתן -ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָֹ
אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע. מּתן הּכל יּתן - ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָֹארּבע
אחת. מּתנה הּכל יּתן - ארּבע ׁשהן ׁשּתים מּתן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹּבנּתנין
לאּמה, הּכל יּׁשפ - למּטה ּבנּתנין למעלה הּנּתנין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹנתערבּו
ּדם עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין. ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהּזבחים

לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהעֹולה,
.Èּולמּטה למעלה הּתערֹובֹות מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹואם

ואּלּו ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר. זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יׁשּפ - ּבחּוץ ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָֹֹנתערבּו
ּבפנים מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל לא ואם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה.
וחזר ּבחּוץ אֹו ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּובחּוץ,
ּדמים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּכל - ּבפנים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹונתן
הּנעּׂשית חּטאת ּדם אבל החּטאת; מן חּוץ ּבחּוץ, ֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהּנּתנים
ּבחּוץ נתן אם ּבפנים: הּנעּׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבחּוץ
- ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר, - ּבפנים ונתן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוחזר
יחיד חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּפסּולה.
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: אסּורה; - ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנאכלת
ּדר - יּובא ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער דר ׁשּיבֹוא והּוא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוגֹומר.
אינֹו - גג אֹו חּלֹון דר אֹו ּבפׁשּפׁש הכניסֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּביאה;

נפסל.


ְִָ
 .„Èאם להיכל, נכנס ׁשּדמם זרה, עבֹודה ּוּׂשעיר העלם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפר

ׁשל ּפנימה זה ׁשּבמקֹום נפסל; - הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהכניסֹו
הּוא. נכנסמקֹומן ׁשּדמם הּכּפּורים, יֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר וכן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מּמּנּו והּזה הּקדׁשים לקדׁש ּדמם הכניס אם הּקדׁשים, ְְְְֳֳִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלקדׁש
נפסל, - הּקדׁשים לקדׁש והכניסֹו וחזר להיכל, ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹוהֹוציאֹו
יצא. ׁשּיצא ּכיון הּקדׁשים; ׁשּבקדׁש הּזיֹות מּמּנּו גֹומר ְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואינֹו
והּזה להיכל, והֹוציאן הּקדׁשים ׁשּבקדׁש הּזיֹות ּגמר אם ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
- להיכל והכניסן וחזר להיכל, חּוץ והֹוציאן הּזיֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמקצת
למקֹומֹו חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; הּזיֹות גֹומר ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינֹו

ְִָנפסל.
.ÂËלחּוץ מהם אחד ויצא ּכֹוסֹות ּבׁשני ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּטאת

והּזה להיכל מהם אחד נכנס מּמּנּו. ויּזה ּכׁשר הּפנימי -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּדמּה; יּובא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. החיצֹון אף - ׁשם ֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו

נפסלה. - ּבּקדׁש לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאפּלּו
.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו חּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדם

- ּבׁשֹוגג הכניסֹו אם ּכלּום: ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול. - ּבמזיד ְְִִִֵָהכניסֹו
.ÊÈאׁשר ׁשּנאמר: ּכׁשרה; - להיכל עצמּה החּטאת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהכניס

ּבּׂשרּה. ולא - מּדמּה ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈ.ּכׁשרה - להיכל ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּטאת

.ËÈספק זה הרי - ּבצּוארּה להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס
ּככלי. חׁשּוב הּצּואר ְִִִַַָָאם

.Îהּכלי אם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף חּטאת ּדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּפ
העֹוף חּטאת ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָּפֹוסל

ספק. ֵֶָׁשהּוא
.‡Îאחת מּתנה ונתן ּכֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת

ׁשּנאמר: היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - וכֹוס ּכֹוס ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכל
ׁשירי - אחד מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן .יׁשּפ ּדמּה ּכל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹואת
לאּמה. נׁשּפכין הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס ְְְְִִִַַַַַָָָָָאֹותֹו

.Îיּזה לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻּדם
אם ׁשּבּמזרק, הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. - הּזה ואם ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו,
- חּלין דם אֹו יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. - דם מראה ּבֹו ְְִִֵֵֵַַַַָָָֻיׁש
ׁשּבּמזרק ּדם לבּטל ראּויין אם מים: היּו אּלּו אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹומדין
מּמּנּו; יּזה לא זה הרי - דם מראה מראיו יהיּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעד

מּמּנּו. יּזה - מראיו לבּטל ראּויין אינם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואם
.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּדם

ואפּלּו לאּמה. הּכל יּׁשפ - ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלּו ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
אֹותן וכל לאּמה. יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו
ואם לאּמה; יּׁשפ - הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולים. ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּזבחים

ּכׁשר. - ונתן ׁשאל ְֵַַָָָֹלא
.„Îּומנחֹות והּלבֹונה והּקמצים העֹולֹות, ואיברי ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהאמּורין

מּכל אחד זרק אם ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנּׂשרפֹות
ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים ּגּבי על ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאּלּו

ּכׁשרים. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵֹּבּׂשמאל
.‰Îּבׁשאר ּבין ּבהין ּבין ּבקערה ּבין ׁשּנּסכן והּמים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּיין

ּפסּולין. - ּבידֹו אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים. - הּׁשרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹּכלי
.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסּדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאיברים

זה הרי - העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו מהם, למעלה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמערכה
לפיכ ;ּבכ הקטרה ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָספק

הרצה. - עּׂשה ואם לכּתחּלה, ּכן יעּׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻלא

ה'תשע"א תשרי ל' שישי יום

 
ׁשחטן‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי

- ׁשלמי ואת עלתי את עליו וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּצפֹון;
ּוׁשחיטת העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד,

ְִַָהּׁשלמים.
.למּטה ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה

וינּתחּנה אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוהעלה
ּומעלה וחֹוזר למּטה ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹומּה,

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור ּומֹוריד ְְֲִִַָָֹאֹותן,
מפׁשיטן‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטים זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

וחֹוזר ּבּמים ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָּומנּתחן
לּבעלים, ונֹותנֹו הּבּׂשר ואת העֹור את ּומֹוריד אֹותן, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּומעלה
אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ּומקטיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹוחֹוזר

עלהיפׁשי אם לאּׁשים, הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש וינּתח ט ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

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



קח              
  

יקּדׁש. ּבּמזּבח הּנגע ּכל ׁשּנאמר: ירד; לא - הּמזּבח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלראׁש
על העלה היא לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף ְִִֵֶַַַַַָָָָֹיכֹול
לא - עלתה אם לאּׁשים, ראּויה ׁשהיא עֹולה, מה ְְְִִִִֶָָָָָָָֹמֹוקדה.

ירד. לא - עלה אם לאּׁשים, הראּוי ּכל אף ִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹּתרד;
אינּה„. ׁשעדין ּתרד, - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה

ְָראּויה.
אּסּורי‰. וכל ׁשרת. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן

מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינן לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח
.Âאֹו ּדמּה נׁשּפ אֹו ּבּלילה ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

ּתרד. - עלתה אם לעזרה, חּוץ ְֲִֵֵֶָָָָָָָׁשּיצאת
.Ê,האמּורים אֹו הּבּׂשר אֹו הּדם ׁשּלן אֹו ׁשּלנּו קדׁשים ֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאבל

ּבמחׁשבת נפסל אֹו ׁשּנטמא אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוזבח
ׁשּקּבלּו אֹו ׁשּנּוי, ּבמחׁשבת אֹו מקֹום ּבמחׁשבת אֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהּזמן
הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל ּדמֹו, את וזרקּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּטמאים
קדׁשים קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנתן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּבטמאה,
ׁשּכל ּפי על אף ּבּדרֹום, ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ירדּו. לא - הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולים, ְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹאּלּו
.Á- עלּו ׁשאם ּוכׁשם מקּבלֹו. הּקדׁש - ּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּכל

הם. ּפסּולין ׁשהרי ׁשנּיה, יעלּו לא - ירדּו אם ּכ ירדּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלא
.Ëׁשנּיה יעלּו - ׁשּירדּו ּפי על אף האּור, ּבהם מׁשלה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָואם

הקטרתן. ְְְִַַָָָויׁשלים
.È- האּור ּבֹו מׁשלה ּומקצתֹו ּבארץ ּומקצתֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹקמץ

ּכּלֹו. ֲֶַֻיעלה
.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאיברים

ירדּו לא אם אבל יעלּו; לא - ירדּו ואם ּבעזרה, לנּו ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹּכאּלּו
לעֹולם. אֹותן מקטירין -ְְִִַָָ

.Èׁשהעלן קּלים קדׁשים ואמּורי ּכּמזּבח. - מזּבח ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואויר
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעּׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èוקדם ׁשניהם, את וׁשחט לאחריּות, אׁשמֹות ׁשני ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהפריׁש
ירדּו. אּלּו הרי - זריקה קדם מהם אחד ׁשל אמּורים ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹוהעלה

.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולים והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירדּו. - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן ּבפני הּבאים נסכים וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָירדּו.

.ÂËׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד; לא - ועלה זר ׁשּמלקֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹעֹוף
ּכאּלּו זה - ּפסּול וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על אף ירד. - ועלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזר

הּפסּולים. ׁשאר ואחד הּזר ואחד ּכלל. נתקּדׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
.ÊËּבּׂשר לאּׁשים. ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: - יעלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו

ּוׁשירי העמר מֹותר קּלים, קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשי
ׁשּבראׁשי וצמר והּקטרת, הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחֹות
והּקרנים והּגידים, והעצמֹות הּתיׁשים ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכבּׂשים

ירדּו. - עלּו אם מחּברים, ׁשאינן ּבזמן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוהּטלפים
.ÊÈ;יחזירֹו - העצם וירד העצם על ׁשמנֹו ׁשּמּצה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹקמץ

חׁשּובין. הם ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּדבר
.ÁÈׁשאינן ּבין לֹו ראּויין ּבין ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמזּבח

ּפסּולין אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָראּויין
לֹו ׁשעלּו החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהראּויין
ּתרד, - זרה קטרת לֹו עלתה ירדּו. לא - ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹזבחים
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה זרה הּקטרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאין

ירד. לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי
לֹו, הראּוי את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
ׁשהרי להם, הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכ
ּדבר לּכבׁש מּׁשּיּגיע יקּדׁש. ּבהם הּנגע ּכל ּבּכלים: ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנאמר
לכלי ּכׁשּיּגיע וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהראּוי
ואף לעֹולם, יּפדה ולא מתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשרת

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַעל
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

הּלח ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָמקּדׁשֹות
הּמקּדׁש; ּכלי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּיבׁש
מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי והּיבׁש. הּלח מקּדׁשֹות הּמזרקֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

לּקרב. הּפסּול ִֵַָָָּדם
.Îמקּדׁשין ואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין הּׁשרת ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

מ אּלא מקּדׁשין ואין מּדעת, אּלאאּלא מקּדׁשין ואין ּתֹוכן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והם עֹוּׂשין ׁשהיּו מלאכּתן מעין עֹוּׂשין אם נּקבּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשלמים.
מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין - לאו ואם מקּדׁשין, - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָׁשלמים
אם אּלא חסרֹות מקּדׁשֹות אין הּמּדֹות אבל מלאין. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
להּפסל, מקּדׁשֹות - למּלאתן ּדעּתֹו אין ואם למּלאתן; ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

לּקרב. לא ֲִֵָָֹאבל
.‡Îלא אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין ׁשרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּכלי

ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּקרב.
מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב. אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה

נּׂשרפת. זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּלילה
.Îׁשחּוטין ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח

לזרק מזּבח ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש
ּכלֹומר, .ׁשלמי ואת עלתי את עליו וזבחּת ונאמר: ְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעליו,

ּפגּום. לא ּבתּקּונֹו, עֹומד והּוא ְְְִִֵַָֹּתזּבח
.‚Îלא - ּכׁשּנפּגם ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

נדחין. חּיים ּבעלי ׁשאין יקרבּו; הּמזּבח ּכׁשּיּבנה אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסלּו,
.„Îּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש

דחּוי. אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ְִִִֵֵֶַַָָָָמקריבין
.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

קּלים, לקדׁשים הּדין והּוא הּמזּבח. אצל מּצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואכלּוה
ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ׁשּיּבנה.ׁשאין עד ּפגּום והּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ה'תשע"א מרחשון א' קודש שבת

 
ּבעליה‡. ׁשּמתּו וחּטאת חּטאת ּותמּורת חּטאת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָולד

אּלּו הרי - הּבעלים ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוחּטאת
ׁשהפריׁש הּׁשנּיה החּטאת ׁשּנׁשחטה אחר נמצאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָימּותּו.
עד ּתרעה אם ּתמּות אם ספק זֹו הרי - ּדמּה ׁשּיּזרק ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקדם
לא מתֹות? הן וכיצד ּתמּות. לפיכ מּום, ּבּה ְְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשּיּפֹול
עד עליהם ונֹועל לּבית יכניסם אּלא ּבידֹו, אֹו ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהרגם
ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלם אּלּו ּודברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּימּותּו.
חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת אּלא אמּורים ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּדברים
אינּה ּבין ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָצּבּור
דמיה ויּפלּו ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹראּויה
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ּתמּורה אֹו ולד צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָלנדבה.
הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל ּבעליה, ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
מתים. יּׂשראל ּכל ואין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּתמּורה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָעֹוּׂשין

.אחרים והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
אחרים והפריׁש ׁשאבדּו זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתחּתיהן,
דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתחּתיהן
עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלנדבה;
לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הם? זכרים ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

ַָָּכּפרה.
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת מׁש עֹומדֹות: ׁשּתיהם והרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
אֹומרין - להּמל ּבא ּתמּות; האחרת - ּבּה ונתּכּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשתיהן
עד ּתרעה והּׁשנּיה ּבראׁשֹונה, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו

ויּפ מּום, ּבּה ּתמימהׁשּיּפל מהן אחת היתה לנדבה. דמיה לּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּתּפדה. מּום ּובעלת ּתקרב, ּתמימה - מּום ּבעלת ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָואחת
זֹו הרי - הּתמימה ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנׁשחטה
ׁשּתיהן יּמכרּו - מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהנאה. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּורה

לנדבה. יּפל והּׁשאר חּטאת, מּדמיהם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹויביא
ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש

עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות ונמצאּו אחרת ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש
נתּכּפר רֹועה; ּוׁשליׁשית מתה, ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָונתּכּפר
ּבאמצעית נתּכּפר רֹועה; וראׁשֹונה מתה, ׁשנּיה - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשליׁשית

מתֹות. ׁשּתיהם -ְֵֵֶ
זֹו‰. ּבאי מתּכּפר - לאחריּות חּטאֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּמפריׁש

דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ְִָָלנדבה.

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
לאחריּות. ׁשּנתּפרׁשּו ְְְֲִֶַַָָָחּטאֹות

.Êּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּמפריׁש
חּטאתֹו הפריׁש אם וכן אחרת. ּבדמיה ויביא ותּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּום,

אחרת. ּבדמיה יביא - מּום ּבּה ְְִֶֶֶַַָָָָָונפל
.Áּפי על (אף ּכּפרה, קדם ונמצאת ׁשאבדה חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל

- ׁשנתּה) ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
מּום ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף ּכּפרה, אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה.
הרי - ּכּפרה ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל ׁשנתּה, עברה ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָאֹו

ּתמּות. ָזֹו
.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה. אּלא מתה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאינּה
ׁשהיתה ּפי על אף ּבּלילה, אבדתּה עּקר היתה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאבּודה.

ּתרעה. אּלא מתה, אינּה - ּכּפרה ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבּודה
.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן ולא מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה

רֹועה. אּלא מתה, אינּה - מּבעליה ְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאבּודה
.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה. ְְִֵֶָָדמיהן
.Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף

.‚Èהרי - הּמדרגה ּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה
היתה ּכּפרה. ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָזֹו
אדם ׁשם יׁש ׁשּמא אבּודה, ספק זֹו הרי - ּבאגם אֹו ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּׂשדה

מּספק. ּתמּות לפיכ ּכּפרה, ּבׁשעת אֹותּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָרֹואה
.„Èּבחזקת אֹותּה מקריבין - הּים מּמדינת חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשֹולח

אֹו העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ְְֲִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו סמיכה, ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבחּטאת
עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו ׁשּמתּו וּדאי אׁשם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה. דמיו ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּפל

ּבאׁשם - לנדבה.ּתמּות דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
.ÂË.ּכׁשר - עֹולה הקריבֹו אם לרעּיה, ׁשּנּתק אׁשם ְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ּבעצמֹו יקרב לא ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָֹולּמה
כּפרה. לפני ְִִֵַָָמּׁשּום

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
דמיה יּפלּו - אׁשמֹו הקריב אם אׁשם. ּבדמיה ויביא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָותּמכר

ולדּה. וכן ְְְִֵָָָָלנדבה.
.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה. ּבדמיו ויביא ְְִָָָָמּום,
.ÁÈׁשהפריׁש ונּׂשיא לחּטאת, זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאבל

הרי - לחּטאת ּפרה ׁשהפריׁש מׁשיח וכהן לחּטאת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׂשעירה
ּדמים, קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום. ׁשּלא יּמכרּו ְְְִִֶָָֹלפיכ
.ËÈ:וּדאי ׁשחטא אֹו חטא ׁשּלא לֹו ונֹודע ּתלּוי אׁשם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהביא

דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹאם
ועל והֹואיל עֹונֹותיו, על ּדוה אדם ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלנדבה;
ּפי על אפּלּו הפריׁשֹו להקּדיׁש. ּבלּבֹו ּגמר - הפריׁשֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָספק
נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. דמיו יּפלּו - והּוזּמּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעדים
נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבּׂשר יּׁשפ הּדם - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻלֹו
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים יאכל הּבּׂשר - הּדם ׁשּנזרק אחר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹלֹו

.Îׁשּלא לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם ּכן. אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאׁשם
ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר בעדר וירעה יצא - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻחטא
הּבּׂשר - הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואם

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻיצא
.‡Î- לאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי ּבאׁשם ׁשּנתחּיב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמי

דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ּבאחד, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּכּפר
ּכן. ׁשהּוא וּדאי ּבאׁשם לֹומר צרי ואין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנדבה.

.Îּבכסף ּובאים ׁשּתים ּבני ּבאין ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ואין ׁשנה ּבני ׁשהם נזיר, ואׁשם מצרע מאׁשם חּוץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשקלים;
הּגדֹולים. מן אֹו הּקטּנים מן ּבא ּתלּוי אׁשם קצּבה. ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָלדמיהם
ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּומּפי

.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
ׁשהרי סלעים; ּבׁשּתי ויביא ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּתּקנה,

קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה ְְְְִִִַָָָָָָָהקּפידה
.„Îּובׁשעת סלע, יפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָהפריׁש

ועדין דחּוי, אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפרה
ׁשהׁשּביח ּפי על ואף ׁשּתים. ׁשוה ׁשּנעּׂשה עד נראה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
הפרׁשה ּבׁשעת היה הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמאליו
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קט               
  

ּתמּורה אֹו ולד צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָלנדבה.
הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל ּבעליה, ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
מתים. יּׂשראל ּכל ואין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּתמּורה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָעֹוּׂשין

.אחרים והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
אחרים והפריׁש ׁשאבדּו זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתחּתיהן,
דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתחּתיהן
עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלנדבה;
לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הם? זכרים ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

ַָָּכּפרה.
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת מׁש עֹומדֹות: ׁשּתיהם והרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
אֹומרין - להּמל ּבא ּתמּות; האחרת - ּבּה ונתּכּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשתיהן
עד ּתרעה והּׁשנּיה ּבראׁשֹונה, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו

ויּפ מּום, ּבּה ּתמימהׁשּיּפל מהן אחת היתה לנדבה. דמיה לּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּתּפדה. מּום ּובעלת ּתקרב, ּתמימה - מּום ּבעלת ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָואחת
זֹו הרי - הּתמימה ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנׁשחטה
ׁשּתיהן יּמכרּו - מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהנאה. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּורה

לנדבה. יּפל והּׁשאר חּטאת, מּדמיהם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹויביא
ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש

עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות ונמצאּו אחרת ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש
נתּכּפר רֹועה; ּוׁשליׁשית מתה, ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָונתּכּפר
ּבאמצעית נתּכּפר רֹועה; וראׁשֹונה מתה, ׁשנּיה - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשליׁשית

מתֹות. ׁשּתיהם -ְֵֵֶ
זֹו‰. ּבאי מתּכּפר - לאחריּות חּטאֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּמפריׁש

דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ְִָָלנדבה.

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
לאחריּות. ׁשּנתּפרׁשּו ְְְֲִֶַַָָָחּטאֹות

.Êּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּמפריׁש
חּטאתֹו הפריׁש אם וכן אחרת. ּבדמיה ויביא ותּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּום,

אחרת. ּבדמיה יביא - מּום ּבּה ְְִֶֶֶַַָָָָָונפל
.Áּפי על (אף ּכּפרה, קדם ונמצאת ׁשאבדה חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל

- ׁשנתּה) ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
מּום ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף ּכּפרה, אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה.
הרי - ּכּפרה ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל ׁשנתּה, עברה ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָאֹו

ּתמּות. ָזֹו
.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה. אּלא מתה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאינּה
ׁשהיתה ּפי על אף ּבּלילה, אבדתּה עּקר היתה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאבּודה.

ּתרעה. אּלא מתה, אינּה - ּכּפרה ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבּודה
.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן ולא מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה

רֹועה. אּלא מתה, אינּה - מּבעליה ְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאבּודה
.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה. ְְִֵֶָָדמיהן
.Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף

.‚Èהרי - הּמדרגה ּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה
היתה ּכּפרה. ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָזֹו
אדם ׁשם יׁש ׁשּמא אבּודה, ספק זֹו הרי - ּבאגם אֹו ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּׂשדה

מּספק. ּתמּות לפיכ ּכּפרה, ּבׁשעת אֹותּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָרֹואה
.„Èּבחזקת אֹותּה מקריבין - הּים מּמדינת חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשֹולח

אֹו העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ְְֲִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו סמיכה, ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבחּטאת
עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו ׁשּמתּו וּדאי אׁשם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה. דמיו ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּפל

ּבאׁשם - לנדבה.ּתמּות דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
.ÂË.ּכׁשר - עֹולה הקריבֹו אם לרעּיה, ׁשּנּתק אׁשם ְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ּבעצמֹו יקרב לא ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָֹולּמה
כּפרה. לפני ְִִֵַָָמּׁשּום

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
דמיה יּפלּו - אׁשמֹו הקריב אם אׁשם. ּבדמיה ויביא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָותּמכר

ולדּה. וכן ְְְִֵָָָָלנדבה.
.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה. ּבדמיו ויביא ְְִָָָָמּום,
.ÁÈׁשהפריׁש ונּׂשיא לחּטאת, זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאבל

הרי - לחּטאת ּפרה ׁשהפריׁש מׁשיח וכהן לחּטאת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׂשעירה
ּדמים, קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום. ׁשּלא יּמכרּו ְְְִִֶָָֹלפיכ
.ËÈ:וּדאי ׁשחטא אֹו חטא ׁשּלא לֹו ונֹודע ּתלּוי אׁשם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהביא

דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹאם
ועל והֹואיל עֹונֹותיו, על ּדוה אדם ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלנדבה;
ּפי על אפּלּו הפריׁשֹו להקּדיׁש. ּבלּבֹו ּגמר - הפריׁשֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָספק
נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. דמיו יּפלּו - והּוזּמּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעדים
נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבּׂשר יּׁשפ הּדם - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻלֹו
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים יאכל הּבּׂשר - הּדם ׁשּנזרק אחר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹלֹו

.Îׁשּלא לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם ּכן. אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאׁשם
ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר בעדר וירעה יצא - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻחטא
הּבּׂשר - הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואם

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻיצא
.‡Î- לאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי ּבאׁשם ׁשּנתחּיב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמי

דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ּבאחד, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּכּפר
ּכן. ׁשהּוא וּדאי ּבאׁשם לֹומר צרי ואין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנדבה.

.Îּבכסף ּובאים ׁשּתים ּבני ּבאין ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ואין ׁשנה ּבני ׁשהם נזיר, ואׁשם מצרע מאׁשם חּוץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשקלים;
הּגדֹולים. מן אֹו הּקטּנים מן ּבא ּתלּוי אׁשם קצּבה. ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָלדמיהם
ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּומּפי

.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
ׁשהרי סלעים; ּבׁשּתי ויביא ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּתּקנה,

קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה ְְְְִִִַָָָָָָָהקּפידה
.„Îּובׁשעת סלע, יפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָהפריׁש

ועדין דחּוי, אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפרה
ׁשהׁשּביח ּפי על ואף ׁשּתים. ׁשוה ׁשּנעּׂשה עד נראה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
הפרׁשה ּבׁשעת היה הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמאליו
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קי         
  

חזר ּפסּול. זה הרי - סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיפה
חּיים ּבעלי ׁשאין לכׁשרּותֹו; יחזר - ׁשּתים יפה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹונעּׂשה
ועבר. ׁשּנפל למּום ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנדחין,

.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש
לאׁשמֹו, יקרב - סלעים ׁשּתי יפה מהן אחד היה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלאׁשם,
לנדבה. דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהּׁשני

.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
- ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּתים

ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא צּורתֹו ּותעּבר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּפסּול,
ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם; ּפסּול - ּבחּטאת ְְְִֶַַָָָָָָָָָהּפסּול

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, ׁשהּוא לׁשמֹו, ְְְִִֵֵֶֶֶָָֹׁשּלא
.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת

- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עּׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים
ּבעֹולת ּפֹוסל ׁשאינֹו ּכל הּכלל: זה נסכים. ּוטעּונין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים
ּבין לּבעלים עלתה ּבין חֹובה, ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָנדבה

להם. עלתה ְֶֶָָָֹׁשּלא



       

ה'תשע"א תשרי כ"ה ראשון יום

.ÂÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÊÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ï˜ .˜ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ו מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

"ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן הּׁשלמים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזבח
וגֹו'" קרּבנֹו ׁשלמים  עֹוד ואמר . ְְְְִַָָָָ

הּׁשלמים זבח ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָֹלהׁשלמת
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם וגֹו'  ארּבעת . ְְְִִֶַַַַַָ

העֹולההּמע מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָוהחּטאת
הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו הּצּבּור ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא מןֿהאׁשם ְְְִִֶַָָָָָָחּוץ
ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
הּדֹומה מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדיני

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, , ְֲִֶֶַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ּודברים ּודברים , ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה ׁשאם .ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִִֶַַַָָָָ

― הקמ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבׂשר

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹ
 ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּקּבלה   הּכתּוב ּבא לא : ַַַָָָָֹ

ּדמים זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָאּלא
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ְְֲֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמנחה

וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב "ונפׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאמרֹו:
ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ עלֿהּמחבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָואםֿמנחה

מרחׁשת"    להׁשלמת ואמר . ְְְְֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה:  . ְְְֲִֶַַַַָֹ

מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹודיני
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

― הק"ב ׁשמןהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ּבמנחת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹזית

ׁשמן" עליה  עליה ׁשּנֹותן ּומי .― ׁשמן ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ֶלֹוקה.

― הק"ג מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם חֹוטא ְְְְְִִִֵֶַַָָמנחת

לבנה" עליה עליה"ולאֿיּתן ׁשּנֹותן ּומי ; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון לֹוקה. ― לבֹונה : ְְְִֶַָָ

ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וחּיב
ּוכבר ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמּה",
חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָנתּבארּו

מּמנחֹות ה' .ּבפרק ְְִֶֶָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת מּלאכֹול   ְֱִִֵֶַֹ

  ֿוכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָ
תאכל" לא ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת  . ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹונכּפל
    זה על והעֹובר .ְֵֶַָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―  ּכליל" : ְְִִֶָָ
ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתהיה

אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן
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ה'תשע"א תשרי כ"ו שני יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ù
יוםשנֿישלישיכ"וֿכ"זתשריה'תשע"א

― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
מנחֹות ׁשירי  ,חמץ ― ְְֵֵָָָ

נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מאּׁשי" אתּה  ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

אֹותֹו ׁשאפה ּומי חמץ. יאפה לא הּמנחה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשירי
ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― הּמׁשנהחמץ ארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

   ּוכבר אפּיתּה. על וחּיבין ואמרה: ,ְְְְֲִִַַָָָָָָ
מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הפ"ח לאכלהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשירי :יתעּלה אמרֹו והּוא מנחֹות, ְְְְְִֵֶַָָָ

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו מּמּנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"והּנֹותרת
  ספרא ּולׁשֹון . ּתאכל "מּצֹות : ְְִֵֵַָָ

עליה יבֹוא יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ְְִֵֶַָָָָָָ
 מנחֹות ׁשירי ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ―ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּדבר לא עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהיא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָׁשל

מנחֹות ּבמּסכת הּואּבמקֹומם הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְִֶֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת זֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמצוה

יאכלּנה" אהרן ּבבני "ּכלֿזכר  . ְֲֲִֵֶַָָָָֹֹ

― הפ"ג ידיהּמצוה לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּכלֿהּקרּבנֹות
רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים מּׁשלׁשה עלינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיעבר
ּכלֿ הקריב ּכבר אּלאֿאםּֿכן רגלים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּׁשלׁשה
"לׁשכנֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. הּמּטל ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻקרּבן
עלתיכם" ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹתדרׁשּו

  :אֹומר ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין .ְִִֵֶֶַ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָּבזמן

רגלים    חּיב ― ְִַָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן להביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻאּתה

 ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת :ֲֵֶַָָָָָָ
הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו חֹובה לקבעם נאמר? ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָלּמה
מּׁשּום עליו עֹובר "אינֹו נאמר: וׁשם ּבֹו". ְֱִֵֵֶֶַַָָָָׁשּפגע
ּכּלּה", ׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ'ּבל
הביא, ולא רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ְְְְְִִִֵַָָָָָֹּכלֹומר:
רגל עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָאז
ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

הּׁשנה רגלראׁש עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. עֹובר אחד מאי" : ְְְֲֵֵֶַַַַָָ

מאיר? ּדרּבי טעמיּה     ְְִִֵֵַַ
   ּׁשּמה ּובאת ְִִָָָָּדכתיב:

ׁשּמה והבאתם  אתית ּכי ― ֲִֵֵֶַָָָ
   איּתי . ְֵַ

,ל נתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָורּבנן
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְִֶַַַָָָָָֻוהּוא:
מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָויצא

ּדמים ׁשהם ּובין הּקרּבנֹות   ְִֵֵֶַָָָ
וערכים  וחרמים  ֲֲִִַַָָ

  ּופאה וׁשכחה ולקט ְְְְְִֵֵֶֶֶָָוהקּדׁשֹות
  ידי לצאת היא עׂשה ּומצות .ְְֲִִֵֵֵַָ

ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו ְְִֶֶֶַַַָָהחֹובֹות
הּׁשנה. ראׁש ּבגמרא ְְִִֵֶַָָָָָֹׁשּנתּבאר

― הקנ"ה מּלאחרהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאתֿהּנדרים
לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּבהם,

לׁשּלמֹו" תאחר לא אלהי  ּובא , ְְְֱֵֶַַָֹֹ
ּבּקּבלה  ,זה לאו על עֹובר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַָָָ

נתּבארּו ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָעד
הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה .ּדיני ְְִִִִֵַַָָָֹ

ה'תשע"א תשרי כ"ז שלישי יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ד להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְִִֵַַָָָָָָּכלֿהּקרּבנֹות
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם יתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

 הקרבה על אתֿהאזהרה לקּים רצּו וכאׁשר ,ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ׁשּיהיה קרּבן איזה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחּוץ
ּבכלֿ עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: מאמרֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹראיה

מקֹום" ּבספרי אמרּו . לי "אין : ְְְִִֵֵָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, ְְִִִֶַַַָָָָאּלא
אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ"וׁשם
לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו  על ּכׁשּנדּבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה אמרם וענין ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹהּלאו.
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קיי          
  

ה'תשע"א תשרי כ"ו שני יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ù
יוםשנֿישלישיכ"וֿכ"זתשריה'תשע"א

― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
מנחֹות ׁשירי  ,חמץ ― ְְֵֵָָָ

נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מאּׁשי" אתּה  ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

אֹותֹו ׁשאפה ּומי חמץ. יאפה לא הּמנחה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשירי
ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― הּמׁשנהחמץ ארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

   ּוכבר אפּיתּה. על וחּיבין ואמרה: ,ְְְְֲִִַַָָָָָָ
מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הפ"ח לאכלהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשירי :יתעּלה אמרֹו והּוא מנחֹות, ְְְְְִֵֶַָָָ

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו מּמּנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"והּנֹותרת
  ספרא ּולׁשֹון . ּתאכל "מּצֹות : ְְִֵֵַָָ

עליה יבֹוא יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ְְִֵֶַָָָָָָ
 מנחֹות ׁשירי ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ―ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּדבר לא עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהיא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָׁשל

מנחֹות ּבמּסכת הּואּבמקֹומם הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְִֶֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת זֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמצוה

יאכלּנה" אהרן ּבבני "ּכלֿזכר  . ְֲֲִֵֶַָָָָֹֹ

― הפ"ג ידיהּמצוה לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּכלֿהּקרּבנֹות
רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים מּׁשלׁשה עלינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיעבר
ּכלֿ הקריב ּכבר אּלאֿאםּֿכן רגלים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּׁשלׁשה
"לׁשכנֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. הּמּטל ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻקרּבן
עלתיכם" ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹתדרׁשּו

  :אֹומר ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין .ְִִֵֶֶַ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָּבזמן

רגלים    חּיב ― ְִַָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן להביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻאּתה

 ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת :ֲֵֶַָָָָָָ
הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו חֹובה לקבעם נאמר? ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָלּמה
מּׁשּום עליו עֹובר "אינֹו נאמר: וׁשם ּבֹו". ְֱִֵֵֶֶַַָָָָׁשּפגע
ּכּלּה", ׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ'ּבל
הביא, ולא רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ְְְְְִִִֵַָָָָָֹּכלֹומר:
רגל עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָאז
ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

הּׁשנה רגלראׁש עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. עֹובר אחד מאי" : ְְְֲֵֵֶַַַַָָ

מאיר? ּדרּבי טעמיּה     ְְִִֵֵַַ
   ּׁשּמה ּובאת ְִִָָָָּדכתיב:

ׁשּמה והבאתם  אתית ּכי ― ֲִֵֵֶַָָָ
   איּתי . ְֵַ

,ל נתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָורּבנן
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְִֶַַַָָָָָֻוהּוא:
מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָויצא

ּדמים ׁשהם ּובין הּקרּבנֹות   ְִֵֵֶַָָָ
וערכים  וחרמים  ֲֲִִַַָָ

  ּופאה וׁשכחה ולקט ְְְְְִֵֵֶֶֶָָוהקּדׁשֹות
  ידי לצאת היא עׂשה ּומצות .ְְֲִִֵֵֵַָ

ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו ְְִֶֶֶַַַָָהחֹובֹות
הּׁשנה. ראׁש ּבגמרא ְְִִֵֶַָָָָָֹׁשּנתּבאר

― הקנ"ה מּלאחרהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאתֿהּנדרים
לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּבהם,

לׁשּלמֹו" תאחר לא אלהי  ּובא , ְְְֱֵֶַַָֹֹ
ּבּקּבלה  ,זה לאו על עֹובר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַָָָ

נתּבארּו ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָעד
הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה .ּדיני ְְִִִִֵַַָָָֹ

ה'תשע"א תשרי כ"ז שלישי יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ד להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְִִֵַַָָָָָָּכלֿהּקרּבנֹות
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם יתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

 הקרבה על אתֿהאזהרה לקּים רצּו וכאׁשר ,ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ׁשּיהיה קרּבן איזה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחּוץ
ּבכלֿ עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: מאמרֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹראיה

מקֹום" ּבספרי אמרּו . לי "אין : ְְְִִֵֵָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, ְְִִִֶַַַָָָָאּלא
אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ"וׁשם
לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו  על ּכׁשּנדּבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה אמרם וענין ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹהּלאו.
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קיב         
  

עׂשה מצות על עֹובר ּבחּוץ עֹולה ׁשהּמקריב ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהּוא:
ׁשּנאמר לאֿתעׂשה מצות על לאֿתעׂשה, ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹּומצות
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ"ּפןּֿתעלה
עׂשה לא ―וזה מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"וׁשם
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשם.
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. מצּוּך" ׁשאראנכי ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ּבלאֿתעׂשה הם ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשים

זבחים מּסכת ּבסֹוף ׁשּכלֿהּקדׁשיםנתּבאר , ְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ולאֿתעׂשה ּבעׂשה אּלּו הרי ― ּבחּוץ ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהקריבם
מהֿ מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוחּיבים
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמרנּו,

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי לביתֿהּבחירה, ―ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָלארץ,
הּבחירה. לבית להביאם נצטּוינּו הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלארץ,

הּדר רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה  ְְֲִֶֶַַַַָָ
ֿאׁשר קדׁשי "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל יהיּו . ְְְִִֶֶַָָָָָ
ספרי ּולׁשֹון אינֹו ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֵֶַָָ

ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמדּבר
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב מלּמד ּו― ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ונתּבאר הּבחירה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבית
האדם. ׁשּנתחּיב ּוׁשלמים ועֹולה ואׁשם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבחּטאת

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
נקרא: וזה ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ", "ׁשֹוחט  ְְְֵֵֵֶַָ
 ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ּכרת, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֻּכלֿמחּיבי

אףֿעלּֿפי ּכרת חּיב ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנים.
העלה ׁשּלא  מּׁשּׁשחט אּלא , ֱִֶֶֶֶַָָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ְְְְְִִֶַַָָָּבלבד,
אׁשר אֹו ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַ"אׁשר
לא מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה מחּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹיׁשחט
ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן להקריב ְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָהביאֹו

ונכרת" ׁשפ ּדם  ,ׁשּלֹו והאזהרה . ְְְְִֶַַָָָָָָ
אינּה ּבחּוץ קדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
אּלאֿ הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפרּוׁש,
ּבהקּדמֹות ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאםּֿכן

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹ
עלזבחים חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְֲִֵֶַַַַַַָָ

'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על וחּיב ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָהּׁשחיטה
"ואלּֿפתח ― ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹּכתיב

ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד ―אהל אזהרה ; ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר   ְֲִֶֶֶֶַָֹֹ

לּיא: רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי
אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָּכלֿמקֹום
ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא לאֿתעׂשה; מצות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַֹֹּכתיב:
מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? מנא אזהרה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָֻאּלא

אמרּו זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט ׁשם" : ְְְֶַַָָָָָֻ
מה לעׂשּיה: עלּיה מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָּתעלה
יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָּבאמרם

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה זה"ׁשם ― ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
צּוה ּגם ׁשהּוא לפי והּׁשחיטה, ההקרבה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכֹולל
ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט ודע ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבׁשחיטה.
לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה קבּועה. חּטאת ְִִַַַַַָָָָָָהּוא
העזרה למקֹום חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּמקריב

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― הּמעלה" : ְְֲֵֵֶַַַָָָ
הלכה, וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבחּוץ
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּוכברמקריבין . ְְִִִִֵֶַַַַָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"א תשרי כ"ח רביעי יום
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― הפ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, קרּבן ְְְְֲִֶַַָָָָָָׁשּום
ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ", ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ"מעלה

ּתראה" אׁשר ּבכלֿמקֹום עלתי ּפןּֿתעלה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ספרי ּולׁשֹון .  אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֶָ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר ְְְִִִַַַָָָָעֹולֹות,
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה אני ועדין , ְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
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ּתעלה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו
"עלתיּבּכלל עלה .     ְֶַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה היתה,  להּקׁש ? ְְְִַָָָָָָ
ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻאליה:
ּבלאֿ הּוא הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹֹֹולאֿתעׂשה,
אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָתעׂשה".
והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולה
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹֹּבחּוץ,
ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ׁשּתקריב עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻה'.
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹֹּבפנים,
מׁשמע ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמצּוּך";
לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹׁשּבחּוץ
ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָהּבא

 לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְֲֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ּבעׂשה", אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָיהיּו
עׂשה מּכלל הּבא לאו על עֹובר ּבחּוץ ְֲִִֵֵַַַַָָָָקדׁשים
ּכדי "עלתי ּתעלה "וׁשם אמר ּולפיכ ― ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבלבד
ּכׁשם ּכעֹולה: קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׂשג
ׁשאר ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹׁשּמקריב
ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבנֹות
קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ―ְְֵֵַַָָָָָ
ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָּולׁשֹון
אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחּוץ:
האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹמֹועד

מעּמיו" ההּוא  ונכרת" ּובּספרא: . ְְְִִֵַַַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹמעּמיו"
ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ְְֲִֶֶֶֶַַָֹֹלֹומר:

זבחים ּוכתיבּגמרא ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ― ענׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאזהרה;
ל "הּׁשמר ּדכתיב: ― אזהרה ונכרת"; ְְְְְְִִִִֶַַָָָוגֹו'
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּפןּֿתעלה

מּזבחים י"ג .ּבפרק ְְִִֶֶָ

― הל"ט להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּמקּדׁש
עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ"ּתמידין",

תמיד"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵָָָָ

מּיֹומא ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם וסדר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתמיד. ְִֶֶַָּובמּסכת

― הכ"ט אׁשהּמצוה להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
"אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַָָָעל

תכּבה" לא עלֿהּמזּבח ּתּוקד ּתמיד  ― ְְִִִֵֶַַַַָֹ
ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ּבּמה אּלא יּתכן לא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הערּבים, ּובין ּבכלּֿבקר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהעצים

מּיֹומא ב' ּתמידּבפרק ּובמּסכת . ְְִִֶֶֶֶַָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ׁשהאׁש "אףֿעלּֿפי : ְְִֵֵֶַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָיֹורדת
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָּוכבר

 מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְִִִִֶֶַַָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום הּנעׂשית האׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמערכֹות

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספראעלֿהּמזּבח . : ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבלאֿ עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ― תכּבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"לא
אפּלּו וכּבה זה לאו על וכלֿהעֹובר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָתעׂשה";
ּוכבר לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגחלת

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
אתֿהּדׁשן להסיר מעלהּכהנים ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי הּמזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּגּבי
בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוהּוא

אתֿהּדׁשן" והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד וכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ּתמיד   וכּפּורים. ְִִִָ

ה'תשע"א תשרי כ"ט חמישי יום
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― הכ"ח לּתןהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאתֿהּקטרת
קטרת אהרן עליו "והקטיר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹוהּוא
יקטירּנה אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹסּמים
יקטירּנה" הערּבים ּבין אתֿהּנרת אהרן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹּובהעלת

  ועׂשּיתּה זֹו קטרת ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּכרתֹות ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור ְְְְְֵֵֵַַָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְִִֶֶַָ
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ּתעלה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו
"עלתיּבּכלל עלה .     ְֶַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה היתה,  להּקׁש ? ְְְִַָָָָָָ
ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻאליה:
ּבלאֿ הּוא הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹֹֹולאֿתעׂשה,
אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָתעׂשה".
והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולה
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹֹּבחּוץ,
ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ׁשּתקריב עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻה'.
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹֹּבפנים,
מׁשמע ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמצּוּך";
לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹׁשּבחּוץ
ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָהּבא

 לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְֲֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ּבעׂשה", אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָיהיּו
עׂשה מּכלל הּבא לאו על עֹובר ּבחּוץ ְֲִִֵֵַַַַָָָָקדׁשים
ּכדי "עלתי ּתעלה "וׁשם אמר ּולפיכ ― ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבלבד
ּכׁשם ּכעֹולה: קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׂשג
ׁשאר ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹׁשּמקריב
ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבנֹות
קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ―ְְֵֵַַָָָָָ
ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָּולׁשֹון
אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחּוץ:
האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹמֹועד

מעּמיו" ההּוא  ונכרת" ּובּספרא: . ְְְִִֵַַַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹמעּמיו"
ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ְְֲִֶֶֶֶַַָֹֹלֹומר:

זבחים ּוכתיבּגמרא ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ― ענׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאזהרה;
ל "הּׁשמר ּדכתיב: ― אזהרה ונכרת"; ְְְְְְִִִִֶַַָָָוגֹו'
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּפןּֿתעלה

מּזבחים י"ג .ּבפרק ְְִִֶֶָ

― הל"ט להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּמקּדׁש
עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ"ּתמידין",

תמיד"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵָָָָ

מּיֹומא ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם וסדר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתמיד. ְִֶֶַָּובמּסכת

― הכ"ט אׁשהּמצוה להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
"אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַָָָעל

תכּבה" לא עלֿהּמזּבח ּתּוקד ּתמיד  ― ְְִִִֵֶַַַַָֹ
ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ּבּמה אּלא יּתכן לא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הערּבים, ּובין ּבכלּֿבקר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהעצים

מּיֹומא ב' ּתמידּבפרק ּובמּסכת . ְְִִֶֶֶֶַָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ׁשהאׁש "אףֿעלּֿפי : ְְִֵֵֶַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָיֹורדת
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָּוכבר

 מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְִִִִֶֶַַָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום הּנעׂשית האׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמערכֹות

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספראעלֿהּמזּבח . : ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבלאֿ עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ― תכּבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"לא
אפּלּו וכּבה זה לאו על וכלֿהעֹובר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָתעׂשה";
ּוכבר לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגחלת

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
אתֿהּדׁשן להסיר מעלהּכהנים ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי הּמזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּגּבי
בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוהּוא

אתֿהּדׁשן" והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד וכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ּתמיד   וכּפּורים. ְִִִָ

ה'תשע"א תשרי כ"ט חמישי יום

.‡Ó .Ó .‰Î .ÁÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó .Î

― הכ"ח לּתןהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאתֿהּקטרת
קטרת אהרן עליו "והקטיר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹוהּוא
יקטירּנה אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹסּמים
יקטירּנה" הערּבים ּבין אתֿהּנרת אהרן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹּובהעלת

  ועׂשּיתּה זֹו קטרת ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּכרתֹות ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור ְְְְְֵֵֵַַָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְִִֶֶַָ

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



קיד         
  

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
אמרֹוהּנרֹות והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְִִֵֵַָָ

עלֿ אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד "ּבאהל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹיתעּלה:
ּובניו" אהרן אתֹו יער העדת  ― ֲֲֵַַָָָֹֹֹֻ

נתּבאר ּוכבר הּנרֹות. הטבת מצות ּכלּֿדיניוזֹוהי ּו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מּיֹומאמצוה א' ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶָָָ

.ּתמיד ּבמּסכת ְְִִֶֶַָּובמקֹומֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב
ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים, ּובין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹ

 .מׁשיח ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְִִִֵֵַַַָֹ
אׁשרֿ ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

לה'" יקריבּו  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵַַָָ
ו' ּבפרק קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ט' ּביֹומאּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְִִֶֶָָ
ְִָותמיד.

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבת. מּוסף ְְְְְִֶֶַַַָָוזהּו

ׁשניֿכבׂשים" הּׁשּבת  נתּבאר ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק הקרבתֹו ּובתמיד.סדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

― הכ"ז לחםהּמצוה לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
הּפנים     לפני ְִִֵַָ

עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּתמיד, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻה'
ּתמיד" לפני ּפנים לחם  ידעּת ּוכבר . ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

וׁשיהא ּכלֿׁשּבת, חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשֹון
ּבּׁשּבת מהּֿׁשּנעׂשה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעּמֹו
י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָהּקֹודמת.

.מּמנחֹות ְִָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. מּוסף ְְְְִֶֶֶַַָֹֹוזהּו

וגֹו'" חדׁשיכם "ּובראׁשי  . ְְְֵֵֶָָ

ה'תשע"א תשרי ל' שישי יום

.„Ó .‚Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
. . .Ó .Ó .ÂÓ .‰Ó

― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָנֹוסף

"ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. חג ְְְְִִֶַַַַַַָמּוסף
לה'" אּׁשה ּתקריבּו ימים  . ְִִִֶַַָ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת היא   ְְִִִֶַַַָָֹ
    ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְִִִִֶַַָ

ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים מנחת ְְְְְְְְִִִִִַַַָלהקריב
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָעּמּה
אלֿהּכהן קצירכם ראׁשית אתֿעמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ"והבאתם

 ,"ּבּכּורים "מנחת הּנקראת: היא זֹו ּומנחה .ְְְִִִִִִֵַַָ
מנחת "ואםּֿתקריב יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָועליה

ּכרמל" ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים  ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּמכלּתא ּולׁשֹון . ואם "ּכלֿאם : ְְְִִִַָָָ

חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ְְִֵֶֶַָָָֹׁשּבּתֹורה
ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: מהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָואחד
אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה "חֹובה. ְֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבּכּורי מנחת את ּתקריב לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִֵֶַַַַרׁשּות?
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ―ְְְְְֲִִִֵָָָָֹ

מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם ְְְִִֵֶֶָָֻזֹו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו ּבניסן, ט"ז יֹום , ְְֲִֶֶֶַָ
הּנ אמרֹו:והּוא והּוא "ּבמדּברֿסיני". ּבספר זּכר ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לה' חדׁשה מנחה ּבהקריבכם הּבּכּורים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָ"ּוביֹום
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו'  ְְְְְִִֵֶַַַָֹ

.

― המ"ו ׁשּתיהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש חמץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחם

הּקבּוע עצרת ּביֹום הּלחם ּבגלל ּבאים ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
 ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות ּולהקריב ,ְְְְִֵֶַַַָָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים . ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשלמים. ּכבׂשי עם הנפתן אחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּלחם
ׁשּתים ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיתעּלה:

עׂשרנים" ׁשני  ּבפרק נתּבאר ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ
מּמנחֹות הּלחםד' ּבגלל הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק  .זה ְִֶֶֶַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּוכבר

   נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְֲִִִֵָָָָ
ח' ּופרק ה' ּופרק ד' מּמנחֹות.ּבפרק י"א ּופרק ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
נֹוסף     'א ּביֹום ְָ
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אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש מּוסף והּוא ְְְְְִֵַַָָָֹּבתׁשרי,
וגֹו' לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹיתעּלה:

לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם  . ְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

ניחח" ריח . ִֵַַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ְְְְְִִֵַַַָָָָֻלהקריב

לה'"יתעּל ניחח ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ה: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
 .החג מּוסף וזהּו ,ְֶֶַָ

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב עצרת. ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשמיני
ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי נבּדל עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּבפני
ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַאצלנּו:

אמרּו קרּבן עצמֹו, ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְְִֵֶֶֶַָָָ
.חלּוק ׁשּקרּבנֹו ראיה זֹו הּנה עצמֹו". ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבפני

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט ְְְְִֶַַַָוזה

ה'תשע"א מרחשון א' קודש שבת

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"א ּבספירתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ

מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהעמר,
הּׁשּבת"  ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, . ְִֵֶֶַַַַָָ

ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה ׁשנה ׁשנה יֹובל, ׁשני ְְְְְִִִֵֵָָָָָָלסּפֹור
לעיל ׁשּבארנּו  ּכלֿאחד חּיב ּכ , ְְֵֵֶֶַַָָָָ

וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹואחד
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, , ְְֲֲִִִֵֶַַָָ

"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה ואמר:  , ְְְִִַָָָָָֹֻ
ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ׁשּמנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשם
מנה וכ אחת, מצוה העמר ספירת ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבארנּו,

הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ― ּכלֿמיֿׁשּקדמני ְְְְִִִֶַַַָָָָָאֹותּה
אמרם יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה   ְְְֲֶֶַַַָָָָ

   לממני "מצוה :יֹומי ְְְִִֵֵָ
ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוה
מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמצות
מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, לּה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות היּו אבל ְְְֲֲִִֵַָָָֹ
.מצוה הּׁשבּועֹות ּומנין מצוה, הּימים מנין :ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ׁשהרי ּבדברים, ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוזה
זה לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: ֲִֵֶַַָָָָָֹאם
עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחּיב

זה על ּברּורה ּוראיה    ְְֶַָָָ
ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם מֹונים ׁשאנּו זה ,ְְִֶֶֶַַַָָָָ

ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבאמרנּו,
מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹהיּו
להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמנינם
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹׁשּתי
העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹספירת
― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואין
חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ְְְִִֵֶַַָָָָָָָימיו

זֹו. ְְִָּבמצוה

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָלאכלם,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ׁשּנפסלּכמֹו אֹו , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ
הּפסּול מּדרכי ּבדר ׁשחיטתֹו אחר הּקרּבן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָאֹותֹו
תאכל "לא ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, ְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹהּמֹונעים

ּכלּֿתֹועבה"  ספרי ּולׁשֹון .  ְְִֵֵָָ
הּמקּדׁשין ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְְִִֵֵַַָָָֹֹֻ

ּבןֿיעקב אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב
לּצֹורם מּנין ואכלאֹומר: הּבכֹור ּבאזן ְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

"לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹמּמּנּו
ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ּכלּֿתֹועבה"; ְִֵֶֶַַָָָָֹתאכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָנתּבארּו
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קטו          
  

אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש מּוסף והּוא ְְְְְִֵַַָָָֹּבתׁשרי,
וגֹו' לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹיתעּלה:

לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם  . ְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

ניחח" ריח . ִֵַַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ְְְְְִִֵַַַָָָָֻלהקריב

לה'"יתעּל ניחח ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ה: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
 .החג מּוסף וזהּו ,ְֶֶַָ

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב עצרת. ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשמיני
ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי נבּדל עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּבפני
ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַאצלנּו:

אמרּו קרּבן עצמֹו, ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְְִֵֶֶֶַָָָ
.חלּוק ׁשּקרּבנֹו ראיה זֹו הּנה עצמֹו". ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבפני

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט ְְְְִֶַַַָוזה

ה'תשע"א מרחשון א' קודש שבת

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"א ּבספירתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ

מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהעמר,
הּׁשּבת"  ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, . ְִֵֶֶַַַַָָ

ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה ׁשנה ׁשנה יֹובל, ׁשני ְְְְְִִִֵֵָָָָָָלסּפֹור
לעיל ׁשּבארנּו  ּכלֿאחד חּיב ּכ , ְְֵֵֶֶַַָָָָ

וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹואחד
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, , ְְֲֲִִִֵֶַַָָ

"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה ואמר:  , ְְְִִַָָָָָֹֻ
ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ׁשּמנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשם
מנה וכ אחת, מצוה העמר ספירת ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבארנּו,

הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ― ּכלֿמיֿׁשּקדמני ְְְְִִִֶַַַָָָָָאֹותּה
אמרם יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה   ְְְֲֶֶַַַָָָָ

   לממני "מצוה :יֹומי ְְְִִֵֵָ
ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוה
מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמצות
מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, לּה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות היּו אבל ְְְֲֲִִֵַָָָֹ
.מצוה הּׁשבּועֹות ּומנין מצוה, הּימים מנין :ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ׁשהרי ּבדברים, ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוזה
זה לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: ֲִֵֶַַָָָָָֹאם
עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחּיב

זה על ּברּורה ּוראיה    ְְֶַָָָ
ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם מֹונים ׁשאנּו זה ,ְְִֶֶֶַַַָָָָ

ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבאמרנּו,
מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹהיּו
להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמנינם
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹׁשּתי
העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹספירת
― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואין
חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ְְְִִֵֶַַָָָָָָָימיו

זֹו. ְְִָּבמצוה

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָלאכלם,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ׁשּנפסלּכמֹו אֹו , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ
הּפסּול מּדרכי ּבדר ׁשחיטתֹו אחר הּקרּבן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָאֹותֹו
תאכל "לא ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, ְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹהּמֹונעים

ּכלּֿתֹועבה"  ספרי ּולׁשֹון .  ְְִֵֵָָ
הּמקּדׁשין ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְְִִֵֵַַָָָֹֹֻ

ּבןֿיעקב אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב
לּצֹורם מּנין ואכלאֹומר: הּבכֹור ּבאזן ְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

"לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹמּמּנּו
ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ּכלּֿתֹועבה"; ְִֵֶֶַַָָָָֹתאכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָנתּבארּו
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קטז    



            ©¬Ÿ¤©§¦§¦−¤¨¦®§¨´¥©½§¤§¨Æ¤§¨Ÿ́§½§¬©¨©−¦§¤¡©¬©¨¤«©³Ÿ¤
              ¨¦Æ¤©§¦§¦½©¨Æ¨´¥©½§¤−¤©«£¦´§¦®§¨«Ÿ¦´¨¥¤À§¥Æ§Ÿ̈´§¨½¡Ÿ¥²

            ©«©§¬¦§¨¥−£¤¬¥¨«§¨©´©¤¿§©¤§Á§Ÿ̈¸§¨¦¹§¦¦¦À©«£¦Ÿ¦³¤«Ÿ§Æ¥¨¤½
               §¨̧©¦¹¤¤́©«£¥³§¦§¦Æ©´©¤½§¬©¨©−¦§©©´¨¨®¤§¥«§Æ¨¨½̈¤¦²¥¬¡Ÿ¦−

             §¦§¨¥«§¥«§Æ¨©¨¨´©¤½¦²Ÿ§¤¬¤©«£¦−§¦´©§Ÿ̈®¦³©«Ÿ̈Æ©¦§¨½̈§¨©¬¤§¤−
             §¨¥«§¨¨Æ¦¨´©§¦§¦½©¥¬¤©¦§©−¦§©´¨¦®©§©¥´¨¦½©¨¬¨©«©£¨−̈¦§©¬©§¦§¦«

             ©¦§©Á¨¦̧¤¨¹¤©¤À¦©¦©̧¦¨¬¤Æ¤Æ©§©©½©©¬¤©§¦§¦−¤¦§®©¦§©³¨¤Æ¤Æ
            §¦§½©¦¬Ÿ©¨−̈¨«§¨©¤¡©̧¨¦³¦©§¦§¦Æ©¤´©¨¤½¤©©¬¤©§¦§¦−©§¦¥®§¤−¤

           ¥¬§©¨¦«©¨´¨Â̈¦©©«£¸Ÿ¤©§¦§¦¹©¦©´¤Â©§©¦§§¨³¦©§¨Æ©§´Ÿ§¥½©¦§¨−̈
           ¤Ÿ®©¦§©§¦§¦²¦¥¬¦−̈©¨ª«©ª̈´©§¥Á¦§¨¥̧¦«¹̈©¨¦À©¦§§Æ

             ¤©§¦§¦½©«£´©½§§©−©«£¥´¤§®©¦§º©§¥³§¦§¦Æ§¤´¤©«£©½¦§©©−§©¤§«
            ©¨ªÆÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ©«£¥´§¦§¦®©¨−Ÿ¤©«£¥¤«©¦©³¨¦Æ¤´Ÿ©§¦§¦½©§¦¥−

            §«¨¨®¦§¤¥−̈¨¬Ÿ§¨«¢«§¦§¸¨¹¤¨¦ÀŸ¥Æ¦§©´©§¦§¦½¨©À¤©§¥Æ©Ÿ́
        ©¨½̈¤¦¤¬©©−©©§¥®©´Ÿ¤©§¥½¥«©§§¬©¤−¤¦¨¨«§¦


(„Ó).‰„˘‰ ˙Ó‰ÏÂ,אדם לאכול לבהמות דרך אין

דוד בא הוא, שלי זה, של דעתו נטרפה כבר דוד: אמר
הארץ: ולחית וגו' פלשתים מחנה פגר ונתתי לו: ואמר

(ËÓ).ÂÈÙ ÏÚ ÏÙÈÂ,לאחוריו אלא לפול לו היה לא
לילך דוד יצטער שלא כדי אלא הוכה, מצחו על שהרי
עשרה שתים עכשיו דוד שנשתכר ראשו, את ולחתוך
מלא נשתכר וזרת, אמות שש שקומתו וזרתים, אמות

לפניו קומה ומלא לאחוריו, תהלים)קומה :(במדרש
().˜ÂÏ„Óכמו לו)מרדוף, לא אחרי:(בראשית דלקת :
(‰).Ú‰ ‰Ê ÈÓ כתיב והלא מכירו, היה לא וכי

כא) טז אלא(לעיל כליו, נושא לו ויהי מאד ויאהבהו :

בא אם שאול: אמר מלכות, בטכסיסי מתנהג ראהו
לעשות גדר פורץ שהמלך יהיה, מלך פרץ, ממשפחת
חשוב בא, זרח ממשפחת ואם בידו, ממחין ואין דרך לו
ממשפחה בא אם שואל שאתה עד דואג: לו אמר יהיה.
לבא ראוי אם שאל לאו, אם למלכות הגון הוא שיהא
לו אמר בא. המואביה מרות שהרי לאו, אם בקהל
כן אם דואג: לו אמר עמונית. ולא עמוני שנינו אבנר:

נאמר כאן לו: אמר ממזרת. ולא ה)ממזר כג על(דברים :
אשה דרך ואין ובמים, בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר
אנשים, לקראת אנשים לקדם להם היה לו: אמר בכך.
שאול: לו אמר אבנר, נשתתק נשים. לקראת ונשים

 
(‰Ó).Á ÈÏ‡ ‡:'וכו בחרב בטחונך כל לומר: רצה

.'‰ ˘:'ה שם ÙÁ˙.במבטח ˘‡מערכות על הוא חוזר
Ù.(ÂÓ)ישראל: È˙˙Âויפלו כולם ינוסו כשאמיתך, כי
Á.(ÊÓ)חללים: ‡Ï ÈÎ:בידי אינם הלא Ï‰'כי ÈÎ

.‰ÓÁÏÓ‰אתכם לתת ובידו עמו, שחרפת על להלחם ה' על
חרב: מבלי ‰ÎÚÓ‰.(ÁÓ)בידנו ÈÂמערכת כלפי

‰ÈÏÎ.(ËÓ)פלשתים: Ï‡:בה האבנים שם אשר הרועים כלי
.ÂÁÓ:במצחו ונטבעה ונקבה הנחושת בכובע נכנסה

().˜ÊÁÈÂאם כי בידו היה ולא המזוין הפלשתי על נתגבר
והאבן: „Â„.הקלע „È È‡ ÁÂ:הפלשתי ראש בה לכרות

(‡).È˙˘ÏÙ‰ Ï‡:ממרחק עמד באבן, קלעו בעת כי לו, ÂÁ.סמוך הפלשתי:‡˙ בהקלע,Â‰˙˙ÂÓÈÂ.של המיתו וכבר
בחרבו: ראשו כרת ונצחון:ÂÚÈÈÂ.()ועתה שמחה מחנהÂÒ˘ÈÂ.()תרועת שם שעמד במקום היה אשר כל ובזזו רמסו

ÈÏ˘ÂÈ.(„)פלשתים: Â‰‡ÈÈÂ:העם את ˘‡ÏÂ.(‰)לבשר ˙Â‡ÎÂ:הפלשתי עם להלחם בא ‰Ú.מאז ‰Ê ÈÓ מפני
אביו: שם שכח הרעה ˘Ù.הרוח ÈÁ:ידעתי אם נפשך בחי נשבע הריני

 
(ÂÓ).ÒÈכמו מסירה, ו)ענין א לאדום:(עמוס להסגיר :
.Ù:המת גוף יקרא תשועה:ÚÈ˘Â‰È.(ÊÓ)כן מלשון

(ËÓ).ÚÏ˜ÈÂ:הקלע בכלי האבן טביעה:ÚË˙Â.זרק מלשון
(‡).‰ÙÏ˘ÈÂכמו כ)הוציאה, ח הנער(שופטים שלף ולא :

כמוÚ˙Ó‰.חרבו: החרב, תיק לה)הוא כא אל(יחזקאל השב :
תרועה:ÂÚÈÈÂ.()תערה: È‡.מלשון ‡Â „Úאשר עד

המקום: שמכיר מי עם מדבר וכאלו לגיא, ÂÏ„Ó˜.()תבוא
כמו לו)מרדוף, לא אחרי:(בראשית דלקת כי :.ÂÒ˘ÈÂאו רמסו,

בזזו:
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(‚È).ÌÈ‰Ï‡ ÂÚÈ˘‰ ˘‡י"ז)כמפורש (ביחזקאל

על נאמר הפרשה וכל וגומר המרי לבית נא אמר
וצדקיהו אותם(שם)יהויכין ויבא ושריה מלכה ויקח

וסיעתו יהויכין זה בבלה מזרע(שם)אליו ויקח
צדקיהו: זה ברית אתו ויכרת ÏÎ(È„)המלוכה Ì‚

.ÌÈ‰Î‰ È˘כדכתיב ישראל את כ"ד)להורות (דברים

כהנים לא הלוים הכהנים אתכם יורו אשר ככל
בידם שהיכולת הכהנים שרי אלא למחות הדיוטים

מיחו: ולא ‰'.למחות ˙È ˙‡ Â‡ÓËÈÂ:'בשקוציה
.ÌÈÏ˘ÂÈ ˘È„‰ ˘‡:לעולם שם שמו לשכן

(ÂË).'‰ ÁÏ˘ÈÂלא תאמר שלא הדין צדק זה כל
ויטרוף לאלתר אלא הרעה מדרכיהם לשוב בהם התרה
עליהם אבותיהם אלהי ה' וישלח נאמר לכך אפו לעד
אחת פעם ולא מרעתם לשוב בהם והתרה מלאכיו ביד
ושלוח: השכם ויום יום בכל אלא בחודש או בשנה

.ÂÓÚ ÏÚ ÏÓÁ ÈÎ:במיתתן חפץ ÂÂÚÓ.ולא ÏÚÂעל
על חומל ודם בשר מלך שאפילו המקדש בית דירת

מלהחריבם: מדורו בית ועל ÂÈ‰ÈÂ(ÊË)עמו
.ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓ ÌÈÈÚÏÓברוך הקדוש בשלוחי

עמו הדין שודאי הקב"ה של דבריו ובוזים הוא

ויראים אותן מבזין אין ודם בשר שלוחי שאפילו
דבריו בזו ועמו לטוב בין לרע בין צוויו על לעבור

וגו': כך כל בנביאיו ותעתעו ÏÚÈÂ(ÊÈ)והלעיבו
.ÌÈ„˘Î ÍÏÓ ˙‡ Ì‰ÈÏÚשנאמר שפלה אומה שהם

כג) נתקיים(ישעיה וכאן היה לא עם כשדים (דבריםהן

אכעיסם:ל"ב) נבל בגוי עד וגומר אל בלא קנאוני הם
.Ì˘„Ó ˙È Á Ì‰ÈÂÁ ‚Â‰ÈÂלהם והושב

שאמר מה ונתקיים ה' בית את ויטמאו שכתוב גמולם
ט') ויצאו(יחזקאל צאו עד וגו' עיניכם תחוס אל והכו

בעיר: ÈÂ˘˘.והכו Ê ‰ÏÂ˙Â ÂÁ ÏÚ ÏÓÁ ‡ÏÂ
במלחמה כשנוצחים חיילים אנשי מנהג כן שאין מה
ובתולה בחור זקן על אבל המלחמה אנשי והורגי'
רבינו משה נבואת וגם רחמים ומתמלאים חומלים

לב)נתקיימה אימה(דברים ומחדרים חרב תשכל מחוץ
וגומר: בתולה גם בחור È˙(ÁÈ)גם ÈÏÎ ÏÎÂ
.ÌÈË‰Â ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ‰Ï‡‰יהויקים מגלות שנותרו

ÍÂÏÓ(Î)ויכניה: „Ú ÌÈ„ÚÏ ÂÈÏÂ ÂÏ ÂÈ‰ÈÂ
. ˙ÂÎÏÓפרס מלכות עד כי פרס מלכות עד ולמה

והוא שבתותי' את הארץ נתפייסה לא הזמן אותו עד
כו)שכתוב תשבות:(ויקרא השמה ימי כל

 
(‚È).ÂÚÈ˘‰ ˘‡:לעבד לו ÂÚ.להיות ˙‡ ˘ÈÂהוא

אפשר מהאי לו שהיה עד ערפו נתקשה כאלו מליצה ענין
ה': אל פניו עליהם:ÁÏ˘ÈÂ.(ÂË)לסבב דבריו ‰˘ÌÎשלח

.ÁÂÏ˘Â:בזריזות ר"ל בהשכמה ÏÓÁ.שלח ÈÎאולי וחשב
יחרב: לא והבית הם יאבדו ולא ÌÈÚ˙Ú˙ÓÂ(ÊË)ישובו

.ÂÈ‡È,הישר מדרך תועים המה הנביאים שעוד אמרו ר"ל
כמתעתע בעיניו והייתי כמו לעג ענין הוא כ"ו)או ור"ל(בראשית

ומתעה: Ó‡.כמלעיג È‡Ï „Úושב וכן הכפרה על רפואה לשון אמר הנפש חולי הוא שהחטא ועל עוד לכפר רצה שלא עד
לו ו)ורפא עליהם:ÏÚÈÂ.(ÊÈ):(ישעיה לעלות כשדים מלך לב Â„È.העיר ˙ ÏÎ‰:הכל את בידו מסר ÈÁ˘‰Ï˙.(ËÈ)ה'

אותם: להשחית וקלקלו לבבל:‰˘‡È˙.(Î)שברו הגלה החרב מן שנשארו ÂÎÂ'.מה ÍÂÏÓ „Úאת פרס מלך שכבש עד
בה: ומלך בבל

 
(‚È).ıÓ‡ÈÂ:חיזק(ÂË).ÂÂÚÓממעון השקיפה כמו מדורו

כו)קדשך בעיניוÌÈÈÚÏÓ.(ÊË):(דברים והייתי כי לעג ענין
כז)כמתעתע כמתלעב:(בראשית בשלוחי:ÈÎ‡ÏÓ.ת"א

(ÊÈ).˘˘ÈÂגם שב גם כמו מאד הימים רב והוא וישיש כמו
בנו טו)ישיש ימים(איוב הישות בו עמד ר"ל יש מל' והוא

רבים:



קיז      

 

            §Â©©¤³¤§«©§¤©Æ¨½̈£¤¬¦§¦−¥«Ÿ¦®©¤³¤¤¨§Æ©§©¥´¤§¨½¦¾¤§Ÿ̈−
            ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©Â¨¨¥¸©«Ÿ£¦³§¨¨Æ¦§´¦§¨¦§¨©½©§−Ÿ«Ÿ£´©¦®©§©§Æ

            ¤¥´§Ÿ̈½£¤¬¦§¦−¦«¨¨«¦©¦§©¿§Ÿ̈Á¡Ÿ¥̧£«¥¤£¥¤²§©¬©§¨−̈©§¥´
          §¨®©¦«¨©¬©©−§©§«©¦«§³©§¦¦Æ§©§£¥´¨«¡Ÿ¦½¦´§¨½̈¦©§§¦−

           ¦§¦¨®©Â££©§Ÿ̈²§©−©§¥¬©§¥«©©̧©£¥¤¹¤¤´¤©§¦À©§¦À©©«£¸Ÿ
               ©«¥¤³©¤Æ¤Æ§¥´¦§¨½̈§¬Ÿ¨©²©¨¬§−̈¥̈´§¨¥®©−Ÿ¨©¬§¨«§ÂŸ§¥º¥³

            ¨«¡Ÿ¦Æ©§Ÿ¦´§©§©¦½§«Ÿ§Æ¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¬©¤−¤§¨¨®©−Ÿ¥¦¬¨¤«©¦§§Æ
           ¤¥´¨«¡Ÿ¦½©§©§½¥−©´§«¨¨®¦§¨©§§¤Æ¨Æ¨«§´¨¥½§¨§¥¬©«£©¤−¨§©§¦«

         ©¤²¤©§¥¦¬¦©¤−¤¤¨¤®©¦«§³§¨¨Æ©«£¨¦½©§−Ÿ©§¬¨¨«


(‚È).ÌÈ‰Ï‡ ÂÚÈ˘‰ ˘‡י"ז)כמפורש (ביחזקאל

על נאמר הפרשה וכל וגומר המרי לבית נא אמר
וצדקיהו אותם(שם)יהויכין ויבא ושריה מלכה ויקח

וסיעתו יהויכין זה בבלה מזרע(שם)אליו ויקח
צדקיהו: זה ברית אתו ויכרת ÏÎ(È„)המלוכה Ì‚

.ÌÈ‰Î‰ È˘כדכתיב ישראל את כ"ד)להורות (דברים

כהנים לא הלוים הכהנים אתכם יורו אשר ככל
בידם שהיכולת הכהנים שרי אלא למחות הדיוטים

מיחו: ולא ‰'.למחות ˙È ˙‡ Â‡ÓËÈÂ:'בשקוציה
.ÌÈÏ˘ÂÈ ˘È„‰ ˘‡:לעולם שם שמו לשכן

(ÂË).'‰ ÁÏ˘ÈÂלא תאמר שלא הדין צדק זה כל
ויטרוף לאלתר אלא הרעה מדרכיהם לשוב בהם התרה
עליהם אבותיהם אלהי ה' וישלח נאמר לכך אפו לעד
אחת פעם ולא מרעתם לשוב בהם והתרה מלאכיו ביד
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מלהחריבם: מדורו בית ועל ÂÈ‰ÈÂ(ÊË)עמו
.ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓ ÌÈÈÚÏÓברוך הקדוש בשלוחי

עמו הדין שודאי הקב"ה של דבריו ובוזים הוא

ויראים אותן מבזין אין ודם בשר שלוחי שאפילו
דבריו בזו ועמו לטוב בין לרע בין צוויו על לעבור

וגו': כך כל בנביאיו ותעתעו ÏÚÈÂ(ÊÈ)והלעיבו
.ÌÈ„˘Î ÍÏÓ ˙‡ Ì‰ÈÏÚשנאמר שפלה אומה שהם

כג) נתקיים(ישעיה וכאן היה לא עם כשדים (דבריםהן

אכעיסם:ל"ב) נבל בגוי עד וגומר אל בלא קנאוני הם
.Ì˘„Ó ˙È Á Ì‰ÈÂÁ ‚Â‰ÈÂלהם והושב

שאמר מה ונתקיים ה' בית את ויטמאו שכתוב גמולם
ט') ויצאו(יחזקאל צאו עד וגו' עיניכם תחוס אל והכו

בעיר: ÈÂ˘˘.והכו Ê ‰ÏÂ˙Â ÂÁ ÏÚ ÏÓÁ ‡ÏÂ
במלחמה כשנוצחים חיילים אנשי מנהג כן שאין מה
ובתולה בחור זקן על אבל המלחמה אנשי והורגי'
רבינו משה נבואת וגם רחמים ומתמלאים חומלים

לב)נתקיימה אימה(דברים ומחדרים חרב תשכל מחוץ
וגומר: בתולה גם בחור È˙(ÁÈ)גם ÈÏÎ ÏÎÂ
.ÌÈË‰Â ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ‰Ï‡‰יהויקים מגלות שנותרו

ÍÂÏÓ(Î)ויכניה: „Ú ÌÈ„ÚÏ ÂÈÏÂ ÂÏ ÂÈ‰ÈÂ
. ˙ÂÎÏÓפרס מלכות עד כי פרס מלכות עד ולמה

והוא שבתותי' את הארץ נתפייסה לא הזמן אותו עד
כו)שכתוב תשבות:(ויקרא השמה ימי כל

 
(‚È).ÂÚÈ˘‰ ˘‡:לעבד לו ÂÚ.להיות ˙‡ ˘ÈÂהוא

אפשר מהאי לו שהיה עד ערפו נתקשה כאלו מליצה ענין
ה': אל פניו עליהם:ÁÏ˘ÈÂ.(ÂË)לסבב דבריו ‰˘ÌÎשלח

.ÁÂÏ˘Â:בזריזות ר"ל בהשכמה ÏÓÁ.שלח ÈÎאולי וחשב
יחרב: לא והבית הם יאבדו ולא ÌÈÚ˙Ú˙ÓÂ(ÊË)ישובו

.ÂÈ‡È,הישר מדרך תועים המה הנביאים שעוד אמרו ר"ל
כמתעתע בעיניו והייתי כמו לעג ענין הוא כ"ו)או ור"ל(בראשית
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לו ו)ורפא עליהם:ÏÚÈÂ.(ÊÈ):(ישעיה לעלות כשדים מלך לב Â„È.העיר ˙ ÏÎ‰:הכל את בידו מסר ÈÁ˘‰Ï˙.(ËÈ)ה'

אותם: להשחית וקלקלו לבבל:‰˘‡È˙.(Î)שברו הגלה החרב מן שנשארו ÂÎÂ'.מה ÍÂÏÓ „Úאת פרס מלך שכבש עד
בה: ומלך בבל

 
(‚È).ıÓ‡ÈÂ:חיזק(ÂË).ÂÂÚÓממעון השקיפה כמו מדורו

כו)קדשך בעיניוÌÈÈÚÏÓ.(ÊË):(דברים והייתי כי לעג ענין
כז)כמתעתע כמתלעב:(בראשית בשלוחי:ÈÎ‡ÏÓ.ת"א

(ÊÈ).˘˘ÈÂגם שב גם כמו מאד הימים רב והוא וישיש כמו
בנו טו)ישיש ימים(איוב הישות בו עמד ר"ל יש מל' והוא

רבים:
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ב עמוד טז דף      
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(312(313  ה ה   ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
הה  (314      ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

 הה   הה   הה ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
  ה ה    ה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻה

 ה   (315ה –(316הה – ְֲִֵֵֶַַַַָָֹֻ
  ה       –ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
 ה  ה ה  ה הְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ה   ה     ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
       הה  ְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ה  ה     ה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

 הה    ה הה (317ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
    (318  ה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

     ה   הְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
   ה    ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ה   ה     ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה
    ה    ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ה   ה ה  ה  ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹההה
   ה  ה ה ְְְֲֳִִֵֶַַַַַַַַָָָֻההה
 ה    ה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻה
ה ה    ה   ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
         ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ה הה הה  ה   ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

 (319ה     ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

     ה    ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ה         ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הה   ה   ה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
ה     ה    ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
         ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ
  ה   ה    הְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה ה   ה  ה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה

ה ה    (320ה  ְְִִֵֵֶַַָָָ
321)ה (322323)ה324)הה ה ְִִֵֵֵַַַַַַַַ

ה   (325(326 ה (327 ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
   ה ה    ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ה ההה 328)ה (329ה  ְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ה ה ה(330 ה    ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

  ה (331    ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
 (332 ה  ה    ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ה   ה333)הה (334 ְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ
הה  הה  ה    ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

 (335  ה     ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
   הה ה ה  ה ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
  ה     ה  ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ
  ה הה  ה  ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ
  ה   ה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

  ה(336  (337 ְְְְְִֵֶַַַָָָ
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    (338(339  ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻֻ
(340(341       ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

      ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָֹ
(342 (343(344(345(346 ְִִֵֵֶַַַַַַָָ
(347(348(349    ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

    (350    ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
   (351 (352 ְְְְִִִֶַַַַָָ

     (353   ְְִִִִִֵֵַַָָָ
        ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
        ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָ
        ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
         ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

   (354(355  ְְֲִִֵַַָָָֹֹ
(356(357 (358(359(360 ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ

(361   (362(363 ְֲֵֵֵַַַַָָ
  (364 (365   ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

      ְְְְְְִִִִִִִֶַַָ

 (366  (367(368 ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
(369(370   (371 ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

 (372     ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
(373 (374       ְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
(375(376 (377  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
(378 (379 (380   ְֲִֵֶֶָָָָָָָָ

(381   (382   ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
        ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

     (383  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַֻ
(384      (385 ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

         ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ
         ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
        ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
         ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹ

(386 (387      ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
  (388(389    ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

(390    ְִִֵֶֶַָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמעון ברוך שי' שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי הדומי' הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מערב הוש"ר... וברך לקחתי ואשיבנו ממחרת שבת 

בראשית, בראשית השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל טובה שתהי' שנה מבורכת ומוצלחת בכל אחד ואחת 

בעניניו ועניני ב"ב שיחיו, וכיון שכל ישראל ערבים זב"ז, הרי נוסף על הפי' כפשוטו ערבים מלשון ערבות, 

הרי ערב]ות[ זו באה ע"י הענין השני שבמלת ערבים מלשון עריבות ונעימות שעי"ז מקבל כל אחד ברצון 

ערבות בעד חבירו, ובמילא ג"כ הענין השלישי שבמלת ערבים מלשון מעורבים זע"ז אשר כולם יחד הם 

קומה שלימה.

הרי מתאים לזה בודאי יוסיף ג"כ כת"ר כח ועוז בעסקנות צבורית בכלל, ובעזר להחזקת המוסדות 

וכלי  צנור  להיות  בזה  השתדלותו  זכות  וגדול  בפרט,  במרוקה  אשר  ליובאוויטש  יצחק  יוסף  אהלי  הק' 

לברכות השי"ת מעל.

בברכה.
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עבודה זרה. פרק רביעי - רבי ישמעאל דף נו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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עבודה זרה. פרק רביעי - רבי ישמעאל דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר א. חנוך שי'

שלום וברכה!

...מ"ש ע"ד פרסום לקוטים מהשיחות שלי בהתועדויות דשנים האחרונות הרי בטח יוסיף בזה 

שזהו העתקה וע"פ רשימת השומעים.

מהראוי הי' שהמחברים ובעלי המאמרים שבא עמהם בקישור יסביר להם שהספרי' שעל ידי הרי 

היא ג"כ תועלת הרבים ובמילא כמה מטובי המחברים ובעלי מאמרים שולחים אלי' המו"ל )מובן שבתור 

גומלין יש - כשידרשו - להחליפם על הוצאת קה"ת( בכדי שימצא בספרי' זו גם חוות דעתם ועניניהם הם, 

ובהסברה המתאימה, ובפרט אם יקח ע"ע טרחת המשלוח והוצאה שבזה )שההוצאה תוחזר לו כמובן( הרי 

בטח יבוא הדבר לפועל...
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המשך ביקור למס' עבודה זרה ליום שקי עמ' ק
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המשך ביקור למס' עבודה זרה ליום שקי עמ' ב
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המשך ביקור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' ק
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המשך ביקור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו תשרי, ותקותי שלעת קבלת מכתבי כבר הוטב מצב בריאותו, וכיון שהענין 

קשור ברגל של הגוף, שהוא קשור ומתאים לרגל של הנשמה הוא ענין האמונה ומצות הצדקה, כדאי הי' 

שידע בעל פה לכל הפחות הפרקים הראשונים של שאר הפרקים, ובלי נדר, עד לאחר י"ט כסלו הבע"ל, 

ובהענינים  בהנ"ל  טוב  לבשר  יצליחו  והשי"ת  לצדקה,  פרוטות  איזה  התפלה  קודם  חול  יום  בכל  יפריש 

הכללים.

בברכה צו א געזונטן ווינטער.
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המשך ביקור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' ב
              


         

        
       

        
      

         
       

      
        

         
         

         
          

         
        

           
          
           

    


       

       
        

       
         

      
        

       
        

     
    

        
          

        
          

        
      

 
         

           
       

       
  

          
         

         
          

          
        

        
       

          
    

         
         

          
          

     
        

          
           

           
     

         
          

           
           
          
         

       
           

          
       
        

         
         

          
         

        
        

        
         
           
           

         
         

        
          


        

          
        

       
    

      
           



































































































































































































              

         
        

      
             

          
  

        
           

         
         

       
    

























המשך ביקור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' ק
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המשך ביקור למס' עבודה זרה ליום קמישי עמ' ב



קנד   


             

    

...eÏ ÓBÚ  L ÏÎ ‰a BÎ ÈÏÏ ÏÈh‰Ï B ÈÓ ÈzL‰Ï ÓBÚ ‰Ó‰a‰LÎeÈÏBhÈÏ C 
‰Bz ÏL eÈ  LÈ  ‰ÚÈ Ï L ‰ÈÏÚ eÈpÈ ÎÏÏ Ï È BÚ BzL Ïe ‰ÓÓ È‰
ÈÏ ‰ÈÚ ‰BÚ ÓÚa È‰ È‰ CÏÈÏ BLÎe e‰ ÚL ‰BL‰ ‰ÈÚÏ ‰p‰ ÈÚ ‰ÓÚL È‰L

.‰eÓ ‰ÎÏÓ  È‰ ‰p‰  ‰Úz C  ezLÎe
È ‰zÎÏe‰BL‰ ‰ÈÚÏ ‰p‰ eÈ ‰Úz L È ‰ÓÚL B BÓÚÏ ‰zL ‰ÓÓ BÏËÈÏ C 

L ‰Ó Ï BÓ ÏÓ B ‰p‰ ‰Úz   ÈB ÈÓ eÈ   ÈL L e‰ ÚLËÚÓÏ L 
È ÈB È ÈeÈaBÓÚÏ ‰zL Ú ÏÎa ÏBÚÏ ‰ÚÈ Î B‰ ÈÓ  eÈz‰ Ï È‰L ËÚÓÏ C 

aL BÓ ÈÚ‰ ÏL ‰BÈ‰ Ï ÚÈÈL Ú ‰ÈÏÚ eÈpÈ ÎÏÏ BÚzLÎe ‰ÈÏÚÓ epÏhÈ:( 
ג סעיף סוף בדרך לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

 
   או מים להשתין הבהמה עמידת -

דרך שהוא כיון הנחה ממש נחשבת אינה גללים להטיל
ממש כהנחה נחשבת לנוח עמידה משא"כ .הבהמה,

 
כהנחה9) נחשבת שאינה המשא) (לסדר לכתף עמידה ע"ד

עמידה אבל בפוסקים), (כמבואר דרכו שזהו כיון אדם לגבי
אין ס"א: שמו בסי' גם ומבואר ממש, כהנחה נחשבת לנוח
עמד אם אבל לפוש שם עמד כן אם אלא הנחה חשובה זו

חשובה ואינה הילוכו צורך זו עמידה הרי משאו לתקן שם
הנחה.
המשתמרת10) לחצר שהכוונה נתבאר ושם כא, סעיף להלן

דוקא.

•
    

‚Èוהיא הואיל המזון בברכת אלא מיושב לברך החמירו לא
אע"פ ג' מעין אחת לברכה שה"ה אומרים ויש התורה מן
לחוש ויש תורה של ג' מעין והיא הואיל סופרים מדברי שהיא

לדבריהם:

„Èכמברך שנראה מפני מברך בעודו מלאכה לעשות אסור
אע"פ לעשות אסור קל תשמיש אפילו ומקרה עראי בדרך
לבו לשום שצריך בדבר יעסוק שלא ואצ"ל מלכוין מונעו שאינו
פונה שנמצא התורה עסק כגון מצוה דבר היא ואפילו אליו
ברכות בשאר גם לכתחלה נכון אינו וזה הברכה מכונות לבבו
בקריאת וכן הכל לדברי לכתחילה כונה צריכים שכולם שכיון
מנעו לא בידים מלאכה משא"כ ואילך שני מפרק אפילו שמע

שמע: קריאת של א' בפרק אלא

ÂËשונא שהוא עין לטוב אלא לברך ברכה של כוס נותנים אין
אל יבורך הוא עין טוב שנאמר בממונו חסד וגומל בצע

יברך:תק אלא יבורך רא

המזון ברכת של בכוס יתנהג האיך המברך קפג, סימן א חלק

טו יגֿ סעיפים

לאחריו‡ ברכה הטעון דבר שכל קע"ח בסי' נתבאר כבר
לכתחילה. ממקומו שיעקור קודם אחריו לברך טעון במקומו

חכמים הטריחוהו לא שיברך קודם ממקומו ועקר שכח ואם
הרי חזר ואם שנזכר במקום מברך אלא ולברך למקומו לחזור
למקומו לחזור צריך במזיד ממקומו עקר אם אבל משובח זה
שאפילו אומרים ויש יצא שנזכר במקום בירך ואם ולברך
יצא שנזכר במקום בירך ואם ולברך למקומו לחזור צריך בשוכח
במקומו ולברך לחזור וצריך יצא לא בדיעבד אפילו ובמזיד
במקום בירך שכבר ובדיעבד להקל ברכות ספק הלכה ולענין
במזיד ממקומו עקר אפילו במקומו ולברך לחזור א"צ שנזכר
אפשר אם שוגג הוא אפילו ויברך למקומו יחזור לכתחלה אבל
ואינן בדרך עמו שנתלוו החבורה מחמת עיכוב לו שאין לו
להקל הראשונה סברא על לסמוך יש שאז עליו להמתין רוצים
שעד רחוק הוא אם במזיד ואפילו שוגג היה אם סופרים בדברי
כמ"ש לברך יוכל ולא שבמעיו המזון יתעכל למקומו שיחזור

שנזכר. במקום יברך בסמוך

לחזור א"צ עוד פת לו יש אם אבל עוד פת לו כשאין זה וכל
ויברך שנזכר במקום פת מעט יאכל אלא ענין בכל למקומו
במקומו לאחריו ברכה הטעון דבר שכל לאחריו המזון ברכת
אם ואפילו שהתחיל במקום ולא אכילתו שגמר במקום טעון
אומרים יש אחריו לברך שחייב כשיעור אוכל אינו שגמר במקום
ברכה חיוב עיקר מקום שמכל לפי שגמר במקום שמברך
עליו אין שגומר קודם שהרי שגומר במקום עליו חל האחרונה
כולן ולפטור פעמים כמה עוד לאכול יכול אלא לברך חיוב
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אכילה בין המזון יתעכל שלא כל כולן לבסוף שיברך בברכה
הראשונה זו אכילה בלא אף יתחייב ברכה ובאותה לאכילה
כשגומרה אלא עליו חל לא זו אכילה אחר הברכה שחיוב נמצא
ואף במעיו המזון שיתעכל לאחר עד עוד לאכול שלא דעת על
החיוב ממנו ונפקע חוזר ולאכול לחזור נמלך אח"כ אם זאת גם
במקום מברך מקומות בב' כשיאכל לפיכך שיגמור עד לברך
לאכול בדעתו היה לא הראשון במקום שכשגמר אע"פ שגמר

השני. במקום עוד

ברכה בלא ממקומו לעקור רשאי אינו לכתחלה מקום ומכל
שם סעודתו ולגמור השני במקום ולאכול לחזור דעת על אפילו
כשבירך לכך מתחילה דעתו היתה א"כ אלא המזון ברכת ולברך

קע"ח. בסי' כמ"ש המוציא

הוא אפילו אחד בחדר לזוית מזוית אבל למקום ממקום זה וכל
לברך רשאי לכתחלה ואפילו הוא אחד מקום הכל גדול טרקלין

ואפ אחרת נחשבבזוית מקומו את רואה אם לחצר מבית ילו
דעת על זה אחד בחדר אכל ואם שם שנתבאר כמו אחד כמקום
שם לברך שדעתו מה שמועיל אפשר זה בבית אחר בחדר לברך
ויש שם שנתבאר כמו שם סעודתו לגמור דעתו אם שמועיל כמו

נקי: אינו בו שאוכל כשהמקום זה על לסמוך

ממנו שבע א"כ אלא המזון אחר לברך חייב אינו התורה מן
לברך סופרים ומדברי וגומר וברכת ושבעת ואכלת שנאמר
מכזית פחות אבל אכילה שיעור שהוא כזית על המזון ברכת

כלל. אכילה נקרא אינה

ר"י. בסי' יתבאר לכזית צירוף ודין

אכל אם לאו אם המזון ברכת בירך אם ידע ולא ממנו נעלם ואם
ואם תורה של ספק שהוא מפני מספק ומברך חוזר ששבע עד

ומברך. חוזר אינו לאו

שהיא רביעית ברכה ג"כ לומר צריך ומברך שחוזר מקום וכל
היתה שכך ועוד בה לזלזל יבואו שלא כדי סופרים מדברי

ברכות: ד' יברך המזון ברכת שמברך פעם שבכל התקנה

המזון‚ שיתעכל עד המזון ברכת לברך יכול אימתי עד
ומשעה אכילה מאותה רעב שאינו כל שיעורו וכמה שבמעיו
כיון לגמרי עדיין נתעכל שלא אע"פ רעב להיות שהתחיל
ואכילת שתיה לענין וכן מברך אינו שוב להתעכל שהתחיל
אינו אם יברך פירות לאותם ותאב רעב או צמא אינו אם פירות

נתעכלו. אם לשער יודע

אכל אם אבל מהפירות או מהלחם צרכו כל כשאכל זה וכל
אפשר אי בזה יותר לו היה שלא אלא עוד לאכול וחפץ מעט
תאוה ג"כ לו היתה שתיכף כיון ותאב רעב שאינו זמן כל לשער
קודם לו שהיתה ממה יותר תאוה לו ממשכת באכילה ואדרבה
וא"כ המעט זה כשיתעכל אח"כ לו שיהיה ממה הדין והוא לכן
הילוך כדי עד שיעורו אלא נתעכל שכבר מתאותו כלל ראיה אין
תנ"ט. בסי' שיתבאר מה לפי וחומש שעה שיעור שהוא מילין ד'

מועטת באכילה מיד לברך ומצריכים זה שיעור על חולקים ויש
אכילתו אחר ששהה אירע ואם רעב הוא האכילה אחר שגם
אנו שאין ספק מידי עצמו להוציא המזון ברכת קודם מעט יאכל
שהי' כמו כך כל רעב אינו אם בעצמו לשער בזה בקיאים

ק נתעכלבתחלה כבר ודאי כבתחילה רעב הוא שאם שאכל ודם
מתיקה מיני או פירות ואוכל רעב שאינו שמי במעיו המזון
אע"פ האכילה אחר יותר להם תאב להיות שיכול הוא לתענוג
שטעם שכיון לפי לכן קודם תאב שהיה ממה נתעכלה שלא
ואינו לחם שאוכל מי אפילו וכן להם תאוה לו נתעורר טעמם
מפני המאכל תאות זו אכילה לו מעוררת מעט כשאוכל רעב
לתיאבון אח"כ המאכל ויקבל אותם ומרחבת מעיו בני שפותחת
מתיישבת מועטת באכילה אפילו לרעבונו לחם שאכל מי אבל
בו שאין בכזית ואפילו שהיה כמו כך כל רעב ואינו מעט דעתו
שהיה כמו ממש כך כל רעב אינו מקום מכל דעתו להשיב כדי
אין רעב שאינו מי וגם לרעבון מאכלים שאר האוכל וכן
שפתחו אחר ומיד תיכף אלא המאכל תאות לו מעוררת האכילה
ושוב אצטומכא נסתמה אכילתו אחר שהה אם אבל מעיו בני
ואם שאכל קודם חפץ שהיה כמו אפילו כך כל לאכול חפץ אינו
נתעכלה בכך ודאי שאכל קודם כמו מעט ותאב חוזר כך אחר
ישהה לא לכן בזה בקיאים אנו ואין לברך יכול ואינו זו אכילה
לדבריהם לחוש ויש המזון ברכת קודם מועטת אכילה אחר כלל
מילין ד' הילוך כדי עד לברך יוכל שלא ברכות בספק להקל

הראשונה. כסברא

מידי עצמו להוציא ואוכל וחוזר אכילתו אחר ששהה אירע ואם
הסיח אפילו וי"א דעתו הסיח שלא כל המוציא לברך א"צ ספק

קע"ט. בסי' כמ"ש דעתו

ברכה נסתלקה עליו שבירך המזון נתעכל שוודאי כל אבל
ושהה אחת בברכה אכילות שתי לפטור הרוצה וכן הראשונה

ולברך: לחזור צריך עיכול כשיעור בינתיים

ומי לברך יכול כמה ועד סעודה במקום ברכה לקבוע קפד, סימן א חלק

סעיפים: ג' ובו בירך ולא ששכח

וגומר‡ ה' את וברכת שנאמר לשון בכל נאמרת המזון ברכת
שתברך אלא הכתוב חייבך לא כי מברך שאתה לשון בכל
אלקיך ה' מברך שאתה מכיר שאתה לשון ובכל אלהיך ה' את
מכיר אינו אם אבל לברך תוכל לך נתן אשר הטובה הארץ על
אני שאין הקודש בלשון ואפילו חובתו ידי יוצא אינו הלשון
הברכה תיבות מבין שאינו כיון אלקיך ה' את וברכת בו קורא
דביטול משום והיינו סק"ו במ"א תלד בסי' (עי' מפיו שמוציא
שיוציא צריך בהמ"ז משא"כ י"א ס"ק בח"י כמ"ש בלב סגי
ה' לברך וכונתו מברך למי שיודע ואע"פ כדלקמן) בשפתיו
אמירת בשעת אחרים לדברים פונה לבבו אם וכ"ש אלו בתיבות

אע"פ הארץהברכות ועמי הנשים ולכן הקודש לשון שמבין
בלשון המזון ברכת לברך חייבים הקודש לשון מבינים שאינם
מהמברך בשמיעה יוצאים אינם וכן הקודש בלשון ולא שמבינים

שמבינים. בלשון לעצמן יברכו אלא בזימון הקודש בלשון

שאינו אע"פ חובתו ידי אדם יוצא הקודש שבלשון אומרים ויש
הארץ ועמי הנשים ולכן לשונות בשאר משא"כ הלשון מבין
וכן הקודש בלשון בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים

הראשונה: כסברא להחמיר שראוי אע"פ נוהגים
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קנה    

אכילה בין המזון יתעכל שלא כל כולן לבסוף שיברך בברכה
הראשונה זו אכילה בלא אף יתחייב ברכה ובאותה לאכילה
כשגומרה אלא עליו חל לא זו אכילה אחר הברכה שחיוב נמצא
ואף במעיו המזון שיתעכל לאחר עד עוד לאכול שלא דעת על
החיוב ממנו ונפקע חוזר ולאכול לחזור נמלך אח"כ אם זאת גם
במקום מברך מקומות בב' כשיאכל לפיכך שיגמור עד לברך
לאכול בדעתו היה לא הראשון במקום שכשגמר אע"פ שגמר

השני. במקום עוד

ברכה בלא ממקומו לעקור רשאי אינו לכתחלה מקום ומכל
שם סעודתו ולגמור השני במקום ולאכול לחזור דעת על אפילו
כשבירך לכך מתחילה דעתו היתה א"כ אלא המזון ברכת ולברך

קע"ח. בסי' כמ"ש המוציא

הוא אפילו אחד בחדר לזוית מזוית אבל למקום ממקום זה וכל
לברך רשאי לכתחלה ואפילו הוא אחד מקום הכל גדול טרקלין

ואפ אחרת נחשבבזוית מקומו את רואה אם לחצר מבית ילו
דעת על זה אחד בחדר אכל ואם שם שנתבאר כמו אחד כמקום
שם לברך שדעתו מה שמועיל אפשר זה בבית אחר בחדר לברך
ויש שם שנתבאר כמו שם סעודתו לגמור דעתו אם שמועיל כמו

נקי: אינו בו שאוכל כשהמקום זה על לסמוך

ממנו שבע א"כ אלא המזון אחר לברך חייב אינו התורה מן
לברך סופרים ומדברי וגומר וברכת ושבעת ואכלת שנאמר
מכזית פחות אבל אכילה שיעור שהוא כזית על המזון ברכת

כלל. אכילה נקרא אינה

ר"י. בסי' יתבאר לכזית צירוף ודין

אכל אם לאו אם המזון ברכת בירך אם ידע ולא ממנו נעלם ואם
ואם תורה של ספק שהוא מפני מספק ומברך חוזר ששבע עד

ומברך. חוזר אינו לאו

שהיא רביעית ברכה ג"כ לומר צריך ומברך שחוזר מקום וכל
היתה שכך ועוד בה לזלזל יבואו שלא כדי סופרים מדברי

ברכות: ד' יברך המזון ברכת שמברך פעם שבכל התקנה

המזון‚ שיתעכל עד המזון ברכת לברך יכול אימתי עד
ומשעה אכילה מאותה רעב שאינו כל שיעורו וכמה שבמעיו
כיון לגמרי עדיין נתעכל שלא אע"פ רעב להיות שהתחיל
ואכילת שתיה לענין וכן מברך אינו שוב להתעכל שהתחיל
אינו אם יברך פירות לאותם ותאב רעב או צמא אינו אם פירות

נתעכלו. אם לשער יודע

אכל אם אבל מהפירות או מהלחם צרכו כל כשאכל זה וכל
אפשר אי בזה יותר לו היה שלא אלא עוד לאכול וחפץ מעט
תאוה ג"כ לו היתה שתיכף כיון ותאב רעב שאינו זמן כל לשער
קודם לו שהיתה ממה יותר תאוה לו ממשכת באכילה ואדרבה
וא"כ המעט זה כשיתעכל אח"כ לו שיהיה ממה הדין והוא לכן
הילוך כדי עד שיעורו אלא נתעכל שכבר מתאותו כלל ראיה אין
תנ"ט. בסי' שיתבאר מה לפי וחומש שעה שיעור שהוא מילין ד'

מועטת באכילה מיד לברך ומצריכים זה שיעור על חולקים ויש
אכילתו אחר ששהה אירע ואם רעב הוא האכילה אחר שגם
אנו שאין ספק מידי עצמו להוציא המזון ברכת קודם מעט יאכל
שהי' כמו כך כל רעב אינו אם בעצמו לשער בזה בקיאים

ק נתעכלבתחלה כבר ודאי כבתחילה רעב הוא שאם שאכל ודם
מתיקה מיני או פירות ואוכל רעב שאינו שמי במעיו המזון
אע"פ האכילה אחר יותר להם תאב להיות שיכול הוא לתענוג
שטעם שכיון לפי לכן קודם תאב שהיה ממה נתעכלה שלא
ואינו לחם שאוכל מי אפילו וכן להם תאוה לו נתעורר טעמם
מפני המאכל תאות זו אכילה לו מעוררת מעט כשאוכל רעב
לתיאבון אח"כ המאכל ויקבל אותם ומרחבת מעיו בני שפותחת
מתיישבת מועטת באכילה אפילו לרעבונו לחם שאכל מי אבל
בו שאין בכזית ואפילו שהיה כמו כך כל רעב ואינו מעט דעתו
שהיה כמו ממש כך כל רעב אינו מקום מכל דעתו להשיב כדי
אין רעב שאינו מי וגם לרעבון מאכלים שאר האוכל וכן
שפתחו אחר ומיד תיכף אלא המאכל תאות לו מעוררת האכילה
ושוב אצטומכא נסתמה אכילתו אחר שהה אם אבל מעיו בני
ואם שאכל קודם חפץ שהיה כמו אפילו כך כל לאכול חפץ אינו
נתעכלה בכך ודאי שאכל קודם כמו מעט ותאב חוזר כך אחר
ישהה לא לכן בזה בקיאים אנו ואין לברך יכול ואינו זו אכילה
לדבריהם לחוש ויש המזון ברכת קודם מועטת אכילה אחר כלל
מילין ד' הילוך כדי עד לברך יוכל שלא ברכות בספק להקל

הראשונה. כסברא

מידי עצמו להוציא ואוכל וחוזר אכילתו אחר ששהה אירע ואם
הסיח אפילו וי"א דעתו הסיח שלא כל המוציא לברך א"צ ספק

קע"ט. בסי' כמ"ש דעתו

ברכה נסתלקה עליו שבירך המזון נתעכל שוודאי כל אבל
ושהה אחת בברכה אכילות שתי לפטור הרוצה וכן הראשונה

ולברך: לחזור צריך עיכול כשיעור בינתיים

ומי לברך יכול כמה ועד סעודה במקום ברכה לקבוע קפד, סימן א חלק

סעיפים: ג' ובו בירך ולא ששכח

וגומר‡ ה' את וברכת שנאמר לשון בכל נאמרת המזון ברכת
שתברך אלא הכתוב חייבך לא כי מברך שאתה לשון בכל
אלקיך ה' מברך שאתה מכיר שאתה לשון ובכל אלהיך ה' את
מכיר אינו אם אבל לברך תוכל לך נתן אשר הטובה הארץ על
אני שאין הקודש בלשון ואפילו חובתו ידי יוצא אינו הלשון
הברכה תיבות מבין שאינו כיון אלקיך ה' את וברכת בו קורא
דביטול משום והיינו סק"ו במ"א תלד בסי' (עי' מפיו שמוציא
שיוציא צריך בהמ"ז משא"כ י"א ס"ק בח"י כמ"ש בלב סגי
ה' לברך וכונתו מברך למי שיודע ואע"פ כדלקמן) בשפתיו
אמירת בשעת אחרים לדברים פונה לבבו אם וכ"ש אלו בתיבות

אע"פ הארץהברכות ועמי הנשים ולכן הקודש לשון שמבין
בלשון המזון ברכת לברך חייבים הקודש לשון מבינים שאינם
מהמברך בשמיעה יוצאים אינם וכן הקודש בלשון ולא שמבינים

שמבינים. בלשון לעצמן יברכו אלא בזימון הקודש בלשון

שאינו אע"פ חובתו ידי אדם יוצא הקודש שבלשון אומרים ויש
הארץ ועמי הנשים ולכן לשונות בשאר משא"כ הלשון מבין
וכן הקודש בלשון בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים

הראשונה: כסברא להחמיר שראוי אע"פ נוהגים
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קנו   

 

אינהאינהאינהאינה ישראלישראלישראלישראל כלכלכלכל בלבבלבבלבבלב הטבועההטבועההטבועההטבועה האלקיתהאלקיתהאלקיתהאלקית האהבההאהבההאהבההאהבה אשאשאשאש

הפרנסההפרנסההפרנסההפרנסה טרדותטרדותטרדותטרדות ידיידיידיידי עלעלעלעל נכביתנכביתנכביתנכבית

        
         

 
בני של האהבה עוצם את לתאר היא הכתוב כוונת

" ואפילו בעולם, דבר שום אשר להקב"ה, מיםישראל

זו.רבים אהבה "אש" את ו"לכבות" לבטל יכול אינו ,"
כדי מישראל לאדם ביתו הון כל את איש יתן אם ואף
כל לו" יבוזו "בוז - לה' אהבתו את (ויבטל) שימיר
שאי לדעת השכיל שלא על עליו וילעגו עולם, בני

דבר. בשום זאת עזה אהבה לבטל אפשר

להבין: וצריך

חידוש) (בדרך להשמיענו הכתוב הוצרך למה
הלא האהבה, את לכבות יוכלו לא רבים" ש"מים

יכבומדההיאאהבה שהמים כלל בגדר ואינו שבלב
? אותה

ש לומר צריך כרחך על רבים"[אלא משלמים הם "

האהבה. את לכבות שביכולתו לחשוב שניתן לדבר

ומבאר:] שהולך וזהו

       
   

הם מדבר הכתוב שבהם ו"נהרות" רבים" "מים
ונמשלו הזה, עולם בעניני והמחשבות הפרנסה טרדות
נוגע הפרנסה שענין לפי ול"נהרות" רבים" ל"מים
מבלבלות הפרנסה טרדות ולכן בנפש, מאד לאדם
מוחו את שוטפות זה בענין והמחשבות מאד, עד אותו
או הים במי ונטבע שנשטף למי שדומה עד ולבבו
מחשבות ריבוי כיצד בחוש שנראה וכמו - גדול בנהר
גדול בשטף ומתגברות מתחדשות פרנסה בעניני זרות

התפלה. בעת גם

"מים לומר שמדייק מה גם דרךרביםוזהו על ,"
" רבים"רבותהכתוב "מים כי איש"; בלב מחשבות

בעניני איש כל שבלב ה"רבות" המחשבות הם
מנוחה. לאדם שאין עד אותו הטורדות פרנסתו,

        
      


רבים" "מים בבחינת הן הפרנסה שטרדות אע"פ

יכולות אינן מקום מכל והלב, המוח את השוטפים
האהבה את ולבטל המסותרתהטבעיתלכבות להשי"ת

לבבו. פנימיות בעומק מישראל נפש בכל

     
    

זו מישראלהטבעיתאהבה נפש בכל שמסותרת
בכל שיש האלקית") ("נפש הקדושה מהנפש באה

ש מישראל, הקב"הטבעהאחד אל נמשכת להיות
אש כמו יתברך, בו ולהיכלל לעלות תמידית בתשוקה

.מאלי'(למעלה)העולהושלהבת

כמו פירוש, אדם", נשמת ה' "נר שכתוב וזהו
האלקיתטבעש הנפש כך למעלה, לעלות הוא האש

חיי"חשקה בה' ומקורה בשרשה לידבק . . בטבעה

צריכה איננה האלקית הנפש כלומר, ב"ה". החיים

להוליד כדי היאלהתייגע אלא להקב"ה, אהבה
ית' אליו העולהמאלי'נמשכת "כשלהבת ".מאלי',

       
      

 
הקדושה, האלקית הנשמה של זו טבעית אהבה על

להקב"ה נאמר:מאלי'העולהכשלהבתהמשתוקקת ,
אש רשפי י"ה"רשפי' "האהבהשלהבת פירוש, ."

משלהבת באה היא מישראל נפש היינוי"השבכל ,"
אש הקדושה.אלקיתשהיא הנשמה בתוך המתלהבת

זו?] שלהבת להנשמה באה [ומהיכן

[לפי]    
האלקית] [הנפש   

      
למטה ירידתה קודם - למעלה הנשמה בהיות
מעלים דבר שום הי' לא - גשמי בגוף להתלבש
אלקה ("חלק אלקות שהיא ומהותה עלי', ומסתיר
עם מיוחדת היתה ולכן בהתגלות, היתה ממש") ממעל
השכינה. מזיו רק נהנית והיתה היחוד, בתכלית הקב"ה

      
       
       

    
הנשמה היתה בגוף התלבשותה שקודם מאחר
אחר גם לכן, היחוד, בתכלית הקב"ה עם מיוחדת
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בענינים מתעסקת שהיא אף - גשמי בגוף התלבשותה
עדיין נמשכת היא כן, אע"פ הפרנסה, וטרדות גשמיים
תמיד נמצאת שהיא לפי למעלה", "לעלות בטבעה
שבו למצב לחזור וגעגועים נפלאה ותשוקה באהבה
מיוחדת היתה כאשר למטה, ירידתה קודם היתה

באלקות. וכלולה

הפרנסה דטרדות רבים" "מים אפילו זה, ומטעם -
אפשר כיצד דלכאורה, זו, אהבה לכבות יכולים אינם
עולם בענייני לגמרי ומושקע שטרוד אדם על לומר
אלא ונחלשת? מתעממת איננה שבו ה' שאהבת הזה

אש היא זו איןאלקיתשאהבה ולכן מלמעלה, הבאה
במדרש כדאיתא אותה, להחליש יכול בעולם דבר שום
המים לא כו' מעלה של "כאש גו'): רשפי' הפסוק (על
של האש את לכבות יכולים המים [אין האש" מכבין

מעלה].

כלומר:

האדם עבודת ידי על רק הבאה להקב"ה אהבה יש
הכוחותמוליד(שהאדם ידי על להשי"ת בלבו אהבה

בקלות להיכבות יכולה אכן זו ואהבה שלו), האנושיים
עולם בהבלי טרדות של "מים" במעט אפילו ובמהירות

האהבה אבל הקדושההטבעיתהזה; מהנפש שבאה
שלהבת בחינת ו"הוא אלקות, היא שמהותה שבישראל,

הבאה יכוליםמלמעלה(י"ה) בעולם "מים" שום אין - "
אתאלקיתאשלכבות יצר לא שהאדם כשם כי זו

לכבותה. ביכולתו אין כך בכוחו, הזו האהבה

[לסיכום:

הקב עם מאד עמוק קשר יש מישראל אדם ה,"לכל

בכל אצלו, תמיד נמצא והוא בעבודתו, כלל תלוי שאינו

אותו. לבטל אדם של בידו אין כי שיהי', מצב

האהבה שהיא - זה קשר שלוהטבעיתומחמת

""להקב (אפילו מישראל ואחד אחד כל - שבקליםה )"קל

נסיון איזה לידו כשבא השם קדוש על נפשו למסור מוכן

" תשובה ימי בעשרת וכן , בה' אמונה ואחדבדבר אחד כל

נפשו במר ובוכה לבו מקירות שלימה תשובה ,"עושה

כמו" היא זו רבה שאהבה בנפשותינוטבעיתלפי "ממש

ה שאין בלבד זו שלא רבינו, ימשיך רבים"ועתה "מים

להקב הנשמה של הטבעית האהבה את לכבות ה,"יכולים

אלא:]

      
הפרנסה] וטרדות גשמיים בענינים העסק [היינו
      

   
לתוך הזה לעולם יורדת שהנשמה כך ידי על דוקא
היא זה במצב ודוקא הפרנסה, טרדות של רבים" "מים
יכולה הקב"ה, של רצונו כפי ה' בעבודת עוסקת
מאשר יותר גבוהה בדרגה ה' לאהבת להגיע הנשמה

למעלה. בעודה לה שהיתה האהבה מדריגת

להלן. באריכות שיתבאר כפי -
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בהטיבו(ז) בבקר יקטירנה כו' הנרות ובהעלות כתי'
העלא' אחר מיד הקטרת הרי יקטירנה הנרות את
המערכה בסדר הוא וכך בבקר ההטבה ואחר בערב הנרות
שייך מה להבין ויש לקטרת קודמת נרות ב' דהטבת
למעלה מבואר הנרות ענין והנה המנורה לנרות הקטרת
המדות שיהופכו עד ה' באור שיאירו נש"י העלא' שהן
המדות של האותיות לבחי' להעלות הוא והקטרת כו' דק"נ
שבלב למדות מלבישים המחשבה שאותיות ידוע הנה כי
עולה מיד שבלב אוי"ר התפעלות שכל רואים אנו שהרי
ונק' מחשבה אותיות בצירופי שבלבו מה להרהר למוח
יהיו כך שבלב ההתפעלות אופן כפי ממש לבו הרהורי

ולחשוק לאהוב טוב בדבר אם המח' אותיו' צירופי אופן
בפ"ע כח הוא שבמוח המח' והנה לברוח רע לדבר או
התפעלות בלא גם שהרי כלל שבלב למדות שייך ואיננו
כ"כ וחיות אור בהן שאין רק תמיד מחשבו' ישוטטו שבלב
מן שמתהווי' כמו שנראין שכל מחשבת אותיות (וגם
המח' באותיות מתלבש שהשכל רק כן אינו עצמו השכל
והמח' שבלב למדות ולבוש לשכל לבוש המחשבה ונמצא
גם מה דבר כל ולהרה' לחשוב בפ"ע כח הוא בעצמה
התפעלות יש שכל במחשבת אמנם כלל ומדה שכל שאינו
כשחושב במחשבה שמתהווה הפחד התפעלות כמו חיות
שבלב ופחד יראה התפעלות מן וכמ"כ המפחד בדבר
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קנז    

בענינים מתעסקת שהיא אף - גשמי בגוף התלבשותה
עדיין נמשכת היא כן, אע"פ הפרנסה, וטרדות גשמיים
תמיד נמצאת שהיא לפי למעלה", "לעלות בטבעה
שבו למצב לחזור וגעגועים נפלאה ותשוקה באהבה
מיוחדת היתה כאשר למטה, ירידתה קודם היתה

באלקות. וכלולה

הפרנסה דטרדות רבים" "מים אפילו זה, ומטעם -
אפשר כיצד דלכאורה, זו, אהבה לכבות יכולים אינם
עולם בענייני לגמרי ומושקע שטרוד אדם על לומר
אלא ונחלשת? מתעממת איננה שבו ה' שאהבת הזה

אש היא זו איןאלקיתשאהבה ולכן מלמעלה, הבאה
במדרש כדאיתא אותה, להחליש יכול בעולם דבר שום
המים לא כו' מעלה של "כאש גו'): רשפי' הפסוק (על
של האש את לכבות יכולים המים [אין האש" מכבין

מעלה].

כלומר:

האדם עבודת ידי על רק הבאה להקב"ה אהבה יש
הכוחותמוליד(שהאדם ידי על להשי"ת בלבו אהבה

בקלות להיכבות יכולה אכן זו ואהבה שלו), האנושיים
עולם בהבלי טרדות של "מים" במעט אפילו ובמהירות

האהבה אבל הקדושההטבעיתהזה; מהנפש שבאה
שלהבת בחינת ו"הוא אלקות, היא שמהותה שבישראל,

הבאה יכוליםמלמעלה(י"ה) בעולם "מים" שום אין - "
אתאלקיתאשלכבות יצר לא שהאדם כשם כי זו

לכבותה. ביכולתו אין כך בכוחו, הזו האהבה

[לסיכום:

הקב עם מאד עמוק קשר יש מישראל אדם ה,"לכל

בכל אצלו, תמיד נמצא והוא בעבודתו, כלל תלוי שאינו

אותו. לבטל אדם של בידו אין כי שיהי', מצב

האהבה שהיא - זה קשר שלוהטבעיתומחמת

""להקב (אפילו מישראל ואחד אחד כל - שבקליםה )"קל

נסיון איזה לידו כשבא השם קדוש על נפשו למסור מוכן

" תשובה ימי בעשרת וכן , בה' אמונה ואחדבדבר אחד כל

נפשו במר ובוכה לבו מקירות שלימה תשובה ,"עושה

כמו" היא זו רבה שאהבה בנפשותינוטבעיתלפי "ממש

ה שאין בלבד זו שלא רבינו, ימשיך רבים"ועתה "מים

להקב הנשמה של הטבעית האהבה את לכבות ה,"יכולים

אלא:]

      
הפרנסה] וטרדות גשמיים בענינים העסק [היינו
      

   
לתוך הזה לעולם יורדת שהנשמה כך ידי על דוקא
היא זה במצב ודוקא הפרנסה, טרדות של רבים" "מים
יכולה הקב"ה, של רצונו כפי ה' בעבודת עוסקת
מאשר יותר גבוהה בדרגה ה' לאהבת להגיע הנשמה

למעלה. בעודה לה שהיתה האהבה מדריגת

להלן. באריכות שיתבאר כפי -
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בהטיבו(ז) בבקר יקטירנה כו' הנרות ובהעלות כתי'
העלא' אחר מיד הקטרת הרי יקטירנה הנרות את
המערכה בסדר הוא וכך בבקר ההטבה ואחר בערב הנרות
שייך מה להבין ויש לקטרת קודמת נרות ב' דהטבת
למעלה מבואר הנרות ענין והנה המנורה לנרות הקטרת
המדות שיהופכו עד ה' באור שיאירו נש"י העלא' שהן
המדות של האותיות לבחי' להעלות הוא והקטרת כו' דק"נ
שבלב למדות מלבישים המחשבה שאותיות ידוע הנה כי
עולה מיד שבלב אוי"ר התפעלות שכל רואים אנו שהרי
ונק' מחשבה אותיות בצירופי שבלבו מה להרהר למוח
יהיו כך שבלב ההתפעלות אופן כפי ממש לבו הרהורי

ולחשוק לאהוב טוב בדבר אם המח' אותיו' צירופי אופן
בפ"ע כח הוא שבמוח המח' והנה לברוח רע לדבר או
התפעלות בלא גם שהרי כלל שבלב למדות שייך ואיננו
כ"כ וחיות אור בהן שאין רק תמיד מחשבו' ישוטטו שבלב
מן שמתהווי' כמו שנראין שכל מחשבת אותיות (וגם
המח' באותיות מתלבש שהשכל רק כן אינו עצמו השכל
והמח' שבלב למדות ולבוש לשכל לבוש המחשבה ונמצא
גם מה דבר כל ולהרה' לחשוב בפ"ע כח הוא בעצמה
התפעלות יש שכל במחשבת אמנם כלל ומדה שכל שאינו
כשחושב במחשבה שמתהווה הפחד התפעלות כמו חיות
שבלב ופחד יראה התפעלות מן וכמ"כ המפחד בדבר
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קנח   

רק בזה הפרש ואין תמיד בו להרהר במחשבה מתפעל
והלב משפיע המח' נק' הפחד מן תתפעל המחשבה שכאשר
המחשבה אל משפיע הלב נק' מתפחד הלב וכאשר מקבל
או במוח להרהר משפיע בלב והדביקות האהבה במדת וכן
להתפעלות יומשך והרהור המחשבה מהתפעלות להיפוך
והאהב' בלב ומסתיים במוח מתחיל היראה ולעולם הלב
במח' תחלת' וקפידא הכעס וכן במוח ומסתיים בלב מתחיל
ולהיפך ללב יומשך ואח"כ ריצעט) (צו במוח יתפעל שתכף
זה (ואין במוח ואח"כ בלב תחלתו והסבלנות וטוב החסד
בלב וקפידא שהכעס ג"כ להיפוך רואים שאנו מוכרח
ורחמים והחסד ינוח ולא במוח מהרהר ואח"כ תחלה

במוח יתפעל ומדוכא עני על כשחושב במחשבה מתחיל
בלב יחמוד במוח לתאוה הרהור ע"י באוי"ר וכן בלב ויכנס
זה קשורים והלב המוח ובאמת במוח יתפעל בלב ומפחד
לענין (אך במ"א) וכמ"ש ממש לאחדים והיו זה עם
להתפעל עלולה המחשבה ריצעט) צו (שנק' ההתפעלות
שהלב באופן הלב מן יותר מאד רצונו שנגד מדבר ביותר
לכבוש יוכל לא והמחשבה וקפידא הכעס מן לכבוש יוכל

יו לא ואהבה חמדה בדבר מלהרהרוגם מחשבתו להסיח כל
שכל עד ממש הנפש בעצם למח' שרש שיש מפני וכ"ז בה
גם שממילא מאתיים בכלל ויש במחשבה מתלבש הנפש
וד"ל): דוקא המחשבה ע"י מתפעלים ומדות ושכל הרצון
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ית'‡Íד) בו שבאו התוארים בענין להבין צריך לפ"ז
ג"כ חז"ל לו וכינו כו'בתורה וחסיד חכם כגון

בעצמו ומזה וז"ל שם עוד הנ"ל הגאון אמר זה לתרץ הנה
לא ואם פ"ג) לעיל (מועתק שית' כמו עד כו' פשוט שהוא
זה דבר הי' הכל ממנו נמצא היה לא או הכל יודע היה
ודבר יוגדר לא כי אינו וזה מיוחד בדבר שיוגדר בשביל
כי בכחו הכל ופועל בחכמתו הכל יודע ית' והוא ברור זה
שהוא מה או הנמצאים משיג שהוא ההשגה בין חלוק אין
פועל בל' ויבא פועל ג"כ ההשגה כי פעולות שאר פועל
וכאשר וכו' אלקים וידבר שיאמר כמו אלקי' וידע שיאמר
כי כלל לך יקשה לא שוב עצמותו הידיעה שאין נאמר
עצמותו אין כי משתנה עצמותו ויהי' משתנה ידיעתו תהי'
החיים דרך וזהו כל שיודע מתואר ית' הוא רק הידיעה
תלמידו הביא וכן עכ"ל ולהאמין לדעת ישראל לכל שראוי
בד"ח ורבינו וז"ל ו' משנה דאבות פ"ה משמו התוי"ט
שנוי ענין (ר"ל השאלה זו להסיר תושי' הגדיל עצה הפליא
כי אמר ח"ו) בעצמותו שינוי אינו שאעפ"כ למעלה רצון
הוא אלקים וידע כמ"ש מפעלותיו הכל והיכולת הידיעה
ולא שינוי בו מחייבי' אין פעולות ששאר וכמו פעולה ל'
עכ"ל: ע"ש הקבלה בחכמת בזה ונסמך אלו גם כך רבוי
במ"ש וסיעתו הרמב"ם על חולקים הם כי דבריהם ביאור
והוא הידוע והוא היודע והוא עצמותו היא שהידיעה
רם שעצמותו התבאר שכבר שמאחר אלא כו' עצמ' הדיעה
לא פשוטה הוי' הוא אלא שכל מגדר מעלה למעלה ונשגב
כמו אמתו מכיר ית' שהוא מה א"כ דבר, בשום יוגדר
עילוי מעלה למעלה אלא ח"ו כלל ידיעה בבחי' אינו שהיא
היודע הוא ע"ז לומר מהצורך ואין שייך לא ולכן כנ"ל רב
ע"ז ממנו הנמצאי' יודע ית' שהוא שמה רק וכו' והדיעה

הנמצאי' לידע הקב"ה לו בחר כך כי מדע גדר לומר שייך
בעלי הם שיהיו כדי ויתקיימו יחיו זו ובידיעה דעת בבחי'
עליהם מאיר הי' אילו משא"כ ותכלית גבול ובבחי' דעה
ותכלי' גבול בלי בבחי' ג"כ הם היו הפשוט מאורו
שהוא זה הידיעה כן ואם והשגה, דעת מבחי' ג"כ ולמעלה
כמו כלומר קמא) (מהדורא פעולה, הוא אותם יודע ית'
והם הספי' שהם והשכל הדעת ע"י הידיעה מעשה שעושה
בהם מלאכה עושה שהאומן אומנות כלי כמו אצלו רק
מכלל שהם והשכל הדעת כן עצמותו מערך הכלי שאין
שעל כדי והמציאם אותם פעל ית' והוא כלים הם הי"ס
זה בדעת הנברא את שידע ידי שעל בנבראי' ישפיע ידם
פעולות רבוי פועל ית' שהוא וכמו ליש מאין יחייהו
שבזאת אלא והשכל, הדעת את פעל כך קץ לאין ונבראי'
בהיותם ממנו שנבראו הפעולות שאר על יתירה מעלתם
ויצא לנבראי' ומשפיע פועל ידיהם שעל אומנות כלי אצלו
ח"ו בעצמותו רבוי מחייבות אינן התוארי' שרבוי מזה לנו
שהם ולא והמציאם אותם פעל שהוא פעולות שהם מאחר
שינוי מחייב אינו הרצון ששינוי לנו יצא וכן ח"ו עצמותו
כו', עצמותו ולא פעולה הוא שהרצון מאחר ח"ו בעצמותו
הידיעה אם כי ולפנים ולפני לפנים צריכים שדבריהם אלא
שחוץ בידיעה יודע א"כ יודע הוא ידה ועל כלי כמו היא
שער מהרמ"ק בפרד"ס באורך נת' זה ביאור אך ח"ו, ממנו
בזה דעות ב' ג"כ הביא פאב"ג ושם פ"ד וכלים עצמות
הם וכו' חב"ד שהם שהספירות מרקנטי מנחם רבי דעת
למש"ל זה ענין וקרוב עצמותו שהם דוד רבי ודעת כלים
כדעת שהם וכו' היודע שהוא האומרי' דעת בין ההפרש
אך מנחם ר' כדעת שהוא מהר"ל הגאון דעת ובין דוד ר'
האמת והוא שם הרמ"ק שכתב כמו ג"כ לפרשו שיש
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מקויימת הנח' זהו כי ר"ל וכלים, עצמות הם שהספירות
פשוט' הויה הוא ית' שעצמותו הנ"ל הגאון שהניח כמו
והשכל כו' קץ לאין ומתנשא מרומם אלא שכל בגדר ואינו
והוא שכל מציאת להיות והמציא שפעל ממנו נפעל הוא
הוי' שהוא העצמו' אור מאיר ובתוכו החכמה כלי הנק'
את המחי' הוא זה ואור המאור מעין הוא האור כי פשוטה
החכמה ע"י שמשכיל ר"ל הכלי ע"י הפועל והוא הכלי
ע"י ונמצא החסד ע"י ומתחסד הדעת ע"י הנבראי' ויודע
נגדר להיות עצמות הנק' הפשוט באור תמונה נעשה הכלי
לנו ויצא ורחמי' חסד או בינה או חכמ' כמו פרטי בדבר
הרי כי ח"ו ממנו שחוץ בדיעה יודע ית' הוא שאין מזה
וחיות להאור אלא באמיתת מתייחסת אינה הכלי פעולת
משל שם והביא בהם המאיר העצמו' שהוא בה המתלבש
פשוט ג"כ שהוא בגוף המלובש הנפש שחיות כמו לזה
הראי' כח תמונת בו נעשה בעין וכשמאיר הגוף בערך
השינוי וא"כ ההילוך כח תמונת בו נעשה ברגל וכשמאיר
באמיתו' מתייחסת והפעולה ורגל עין שהם בכלי' הוא
מחמת שוני' פעולת ופועל פשוט שהוא שבהם הנפש לאור
מה למעלה כמ"כ וא"כ הפועל הוא ועכ"ז הכלי' שינויי
בכח דוקא היא זו ידיעה הדעת ע"י יודע ית' שהוא
הנפש חיו' ע"י היא שהראי' כמו בדעת המאיר העצמות
שחוץ בדיעה יודע אינו וא"כ העין גוף מצד ולא שבעין
עצמו' אור שהשיג שמה אלא הוא דוקא ממנו כי ח"ו ממנו

פרטי' ותמונה תואר הפשוט עד"מזה ידיעה צורת להיות
לידע הדעת כלי שענינה הכלי ע"י זו ידיעה שפעל לפי זהו
שנשתנה אמיתי שינוי אינו ועכ"ז כו' לנפשו שחוץ דבר
שהי' כמו פשוט הוא באמת כי ח"ו שבכלי' העצמו' אור
פרטי' פעולה שפעל הפעולה לענין הוא השינוי ר"ל אלא
זו שידיעה עד"מ הנברא את שיודע הידיעה היא אשר
העצמו' אור ע"י ונפעל' הנברא חיו' והיא היא ממש פעולה
הגם שלכן הכלי באמצעות זה שפעל מחמ' הפשוט
תהי' עכ"ז פשוטה הוי' שהוא בכחו היא שהפעולה
כמו פועל שבאמצעית' הכלי שינוי מחמת פרטי' הפעולה
שוני' כלי' ע"י שוני' פעולות א' שהיא בידו יפעל שהאדם
בשאר הוא ועד"ז וכו' יחתוך ובסכין יכתוב שבקולמוס
ע"י הפעולה כח ונמצא החסד ע"י מתחסד שהוא פעולו'
מין פרטי' שפעולתו ומה פשוט שהוא שבחסד העצמו' אור
המדות, בכל הוא וכן כו' החסד ע"י שפעל לפי זהו חסד
ע"י פועל שהוא בנבראי' שפועל הפעולו' לענין הוא וכ"ז
הדעת ע"י אותם שיודע נהי"ם חג"ת חב"ד שהם הי"ס
שיודע נק' אינו ועכ"ז כו' החכמה ע"י חכמה ומשפיע
באורו הם אלו פעולות כל כי ח"ו ממנו שחוץ בדיעה
בזה נופל אין ח"ו עצמותו שמכיר מה אבל כנ"ל, הפשוט
והוא היודע שהוא זה על לומר שנצטרך עד ידיעה ל'

אינו כי ז"ל הרמב"ם כמ"ש עצמה הדיעה והוא הידוע
הידיעה מציאו' כי ידיעה מציאו' בחי' בערך בעצמותו
פעל ית' שהוא ליש מאין מחודש' בריאה הוא וההשכלה
אצלו ויחוס' מזה ונבדל רם ית' והוא כנ"ל הכלי' ע"י אותה
לומר עליו נופל שאינו וכמו ממש גופנית העשי' כערך
השגה ל' נופל לא ממש כך ח"ו במישוש נתפס שאינו
שהם מוגבל בדבר אלא אינו כ"ז כי מושג בלתי או מושג
שהוא ית' הוא אבל ההעדר אחרי שנתחדשו הנמצאי' כל
שאין האמת אחד והוא זה מערך אינו בלתו ואין הוא לבדו
פ"ג לעיל כתבתי כבר מהו, א"כ תאמר ואולי ממש עוד
לחקור לבו מלאו אשר ואיזהו הוא מי כי בצדו תשובתו
שלא וכמו מוחשו תופס חוש כל כי יחקור ובמה ואיך ע"ז
בלתי מהות בשכלו לתפוס יוכל לא כך ברגלו לראו' יוכל
ר"ל האמונה ענין הוא זה לתפוס כלי אלא להשכל נערך

וד"ל: זולתה ולא הוא שכן להאמין
שעצמותו וכמש"ל כלים הם שהי"ס שאמרנו אע"פ

הכלים אין אעפ"כ ושכל, דעת בחי' מערך אינו ית'
אלקות בחי' ג"כ הן אלא החוצב, שביד הגרזן כמו נפרדים
צמצומים ע"י שהוא אלא האלקות מעצם ג"כ נמשכים והם
שנתהוה עד הפשוט האור ונסתתר שנתצמצם ועצומים רבים
(געטליך אלקות ל' פי' וזהו ודעת, חכמה מציאת ממנו
עכ"ז אבל ממש, עצמותו ולא התפש' שהם כלומר בל"א)
ולזאת בפ"ע, דבר בבחי' שהוא הנברא כמו נפרדי' אינן
שייך ואז ידן, על ופועל הכלים בתוך מתלבש הפשוט האור
והוא עצמה הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם מ"ש לומר
עד ונפלא עצום ביחוד הכלי עם מתייחד האור כי הידוע
עם יודע, שבו הדעת שבחי' דהיינו ממש, א' לדבר שהיו
גמור, אחדות ממש א' הוא היודע, שבתוכו הפשוט האור
האדם בלב ולא לאומרו בפה כח אין זה ודבר הידוע, והוא
שעצמותו וכמו הלז, היחוד הוא ומה איך בוריו על להכירו
למע' הוא הי"ס עם התייחדותו אופן כך מהדעת למע' הוא
בבחי' שהם דמהימנותא רזא הי"ס נק' ולכן וההשגה מהדעת
הרמב"ם דברי צדקו ובזה מההשגה, שלמעלה ג"כ אמונה
האומרי' שחשבו כמו לא דהיינו כו' היודע שהוא במ"ש
וכו' הגרזן כמו מהאלקות נבדל דבר בחי' הם די"ס שהכלי'
בתכ' עמהן מתייחד הפשוט והאור אלקות הן שהן אלא
כנ"ל, מזה מעלה למעלה הוא עצמותו אמנם כנ"ל היחוד
להחיות לבי"ע נשמה נעשי' דאצי' שכלי' בע"ח מבואר ולכן
פי' וזהו וכנ"ל, אלקות שהן מפני ובע"ג נבראי' ליש מאין
היא החכמה שבחי' כו' וחסיד חכם ית' הוא שנק' התוארי'
כלי הוא החסד וכן אלקות שהיא דאצילות החכמה כלי
מגדר מעלה למעלה שהוא ית' שעצמותו מה אמנם החסד,
שאז החכ' בספי' התלבשו' ע"ש היינו חכם נק' כנ"ל החכ'

כנ"ל: זה בדעת הנב' ויודע בה מתחכם הוא
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קנט    

מקויימת הנח' זהו כי ר"ל וכלים, עצמות הם שהספירות
פשוט' הויה הוא ית' שעצמותו הנ"ל הגאון שהניח כמו
והשכל כו' קץ לאין ומתנשא מרומם אלא שכל בגדר ואינו
והוא שכל מציאת להיות והמציא שפעל ממנו נפעל הוא
הוי' שהוא העצמו' אור מאיר ובתוכו החכמה כלי הנק'
את המחי' הוא זה ואור המאור מעין הוא האור כי פשוטה
החכמה ע"י שמשכיל ר"ל הכלי ע"י הפועל והוא הכלי
ע"י ונמצא החסד ע"י ומתחסד הדעת ע"י הנבראי' ויודע
נגדר להיות עצמות הנק' הפשוט באור תמונה נעשה הכלי
לנו ויצא ורחמי' חסד או בינה או חכמ' כמו פרטי בדבר
הרי כי ח"ו ממנו שחוץ בדיעה יודע ית' הוא שאין מזה
וחיות להאור אלא באמיתת מתייחסת אינה הכלי פעולת
משל שם והביא בהם המאיר העצמו' שהוא בה המתלבש
פשוט ג"כ שהוא בגוף המלובש הנפש שחיות כמו לזה
הראי' כח תמונת בו נעשה בעין וכשמאיר הגוף בערך
השינוי וא"כ ההילוך כח תמונת בו נעשה ברגל וכשמאיר
באמיתו' מתייחסת והפעולה ורגל עין שהם בכלי' הוא
מחמת שוני' פעולת ופועל פשוט שהוא שבהם הנפש לאור
מה למעלה כמ"כ וא"כ הפועל הוא ועכ"ז הכלי' שינויי
בכח דוקא היא זו ידיעה הדעת ע"י יודע ית' שהוא
הנפש חיו' ע"י היא שהראי' כמו בדעת המאיר העצמות
שחוץ בדיעה יודע אינו וא"כ העין גוף מצד ולא שבעין
עצמו' אור שהשיג שמה אלא הוא דוקא ממנו כי ח"ו ממנו

פרטי' ותמונה תואר הפשוט עד"מזה ידיעה צורת להיות
לידע הדעת כלי שענינה הכלי ע"י זו ידיעה שפעל לפי זהו
שנשתנה אמיתי שינוי אינו ועכ"ז כו' לנפשו שחוץ דבר
שהי' כמו פשוט הוא באמת כי ח"ו שבכלי' העצמו' אור
פרטי' פעולה שפעל הפעולה לענין הוא השינוי ר"ל אלא
זו שידיעה עד"מ הנברא את שיודע הידיעה היא אשר
העצמו' אור ע"י ונפעל' הנברא חיו' והיא היא ממש פעולה
הגם שלכן הכלי באמצעות זה שפעל מחמ' הפשוט
תהי' עכ"ז פשוטה הוי' שהוא בכחו היא שהפעולה
כמו פועל שבאמצעית' הכלי שינוי מחמת פרטי' הפעולה
שוני' כלי' ע"י שוני' פעולות א' שהיא בידו יפעל שהאדם
בשאר הוא ועד"ז וכו' יחתוך ובסכין יכתוב שבקולמוס
ע"י הפעולה כח ונמצא החסד ע"י מתחסד שהוא פעולו'
מין פרטי' שפעולתו ומה פשוט שהוא שבחסד העצמו' אור
המדות, בכל הוא וכן כו' החסד ע"י שפעל לפי זהו חסד
ע"י פועל שהוא בנבראי' שפועל הפעולו' לענין הוא וכ"ז
הדעת ע"י אותם שיודע נהי"ם חג"ת חב"ד שהם הי"ס
שיודע נק' אינו ועכ"ז כו' החכמה ע"י חכמה ומשפיע
באורו הם אלו פעולות כל כי ח"ו ממנו שחוץ בדיעה
בזה נופל אין ח"ו עצמותו שמכיר מה אבל כנ"ל, הפשוט
והוא היודע שהוא זה על לומר שנצטרך עד ידיעה ל'

אינו כי ז"ל הרמב"ם כמ"ש עצמה הדיעה והוא הידוע
הידיעה מציאו' כי ידיעה מציאו' בחי' בערך בעצמותו
פעל ית' שהוא ליש מאין מחודש' בריאה הוא וההשכלה
אצלו ויחוס' מזה ונבדל רם ית' והוא כנ"ל הכלי' ע"י אותה
לומר עליו נופל שאינו וכמו ממש גופנית העשי' כערך
השגה ל' נופל לא ממש כך ח"ו במישוש נתפס שאינו
שהם מוגבל בדבר אלא אינו כ"ז כי מושג בלתי או מושג
שהוא ית' הוא אבל ההעדר אחרי שנתחדשו הנמצאי' כל
שאין האמת אחד והוא זה מערך אינו בלתו ואין הוא לבדו
פ"ג לעיל כתבתי כבר מהו, א"כ תאמר ואולי ממש עוד
לחקור לבו מלאו אשר ואיזהו הוא מי כי בצדו תשובתו
שלא וכמו מוחשו תופס חוש כל כי יחקור ובמה ואיך ע"ז
בלתי מהות בשכלו לתפוס יוכל לא כך ברגלו לראו' יוכל
ר"ל האמונה ענין הוא זה לתפוס כלי אלא להשכל נערך

וד"ל: זולתה ולא הוא שכן להאמין
שעצמותו וכמש"ל כלים הם שהי"ס שאמרנו אע"פ

הכלים אין אעפ"כ ושכל, דעת בחי' מערך אינו ית'
אלקות בחי' ג"כ הן אלא החוצב, שביד הגרזן כמו נפרדים
צמצומים ע"י שהוא אלא האלקות מעצם ג"כ נמשכים והם
שנתהוה עד הפשוט האור ונסתתר שנתצמצם ועצומים רבים
(געטליך אלקות ל' פי' וזהו ודעת, חכמה מציאת ממנו
עכ"ז אבל ממש, עצמותו ולא התפש' שהם כלומר בל"א)
ולזאת בפ"ע, דבר בבחי' שהוא הנברא כמו נפרדי' אינן
שייך ואז ידן, על ופועל הכלים בתוך מתלבש הפשוט האור
והוא עצמה הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם מ"ש לומר
עד ונפלא עצום ביחוד הכלי עם מתייחד האור כי הידוע
עם יודע, שבו הדעת שבחי' דהיינו ממש, א' לדבר שהיו
גמור, אחדות ממש א' הוא היודע, שבתוכו הפשוט האור
האדם בלב ולא לאומרו בפה כח אין זה ודבר הידוע, והוא
שעצמותו וכמו הלז, היחוד הוא ומה איך בוריו על להכירו
למע' הוא הי"ס עם התייחדותו אופן כך מהדעת למע' הוא
בבחי' שהם דמהימנותא רזא הי"ס נק' ולכן וההשגה מהדעת
הרמב"ם דברי צדקו ובזה מההשגה, שלמעלה ג"כ אמונה
האומרי' שחשבו כמו לא דהיינו כו' היודע שהוא במ"ש
וכו' הגרזן כמו מהאלקות נבדל דבר בחי' הם די"ס שהכלי'
בתכ' עמהן מתייחד הפשוט והאור אלקות הן שהן אלא
כנ"ל, מזה מעלה למעלה הוא עצמותו אמנם כנ"ל היחוד
להחיות לבי"ע נשמה נעשי' דאצי' שכלי' בע"ח מבואר ולכן
פי' וזהו וכנ"ל, אלקות שהן מפני ובע"ג נבראי' ליש מאין
היא החכמה שבחי' כו' וחסיד חכם ית' הוא שנק' התוארי'
כלי הוא החסד וכן אלקות שהיא דאצילות החכמה כלי
מגדר מעלה למעלה שהוא ית' שעצמותו מה אמנם החסד,
שאז החכ' בספי' התלבשו' ע"ש היינו חכם נק' כנ"ל החכ'

כנ"ל: זה בדעת הנב' ויודע בה מתחכם הוא
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Ô˙ÈÂמן שאח"כ הרחיצה בחי' הוא כו' ורחצו מים שמה
שהם נה"ב ובירור דתומ"צ הלבושי' כי והיינו הכיור,
ע"י והוא דחכ', המ"ד במי רחיצה צריכי' מ"ן העלאת בחי'
שכל החכ' ים בחי' משיתיהו המים מן כי בו דכתי' משה
הנותן הוא דוקא משה ולכן זה, מים כד בחי' הוא התורה
הלבושי' לרחוץ מ"ד המשכת שיומשך החכ', מי מים שמה
מ"ד, המשכת ע"י כיבוס הצריכי' נה"ב ובירור דתומ"צ
הוא רחלי' הרחצה, מן שעלו הרחלי' כעדר שינייך ועז"נ
שנמשכי' המצות ממעשה שנעשי' הלבושי' הם צמר בחי'
וכתי' כצמר שלג הנותן וכתי' חיור כתלג לבושי' מבחי'
משה ר"ת הרחצה מן שעלו נקי, כעמר רישי' ושער

משה ע"י נמשך בכיורשהרחיצה החכ' מי הנותן שהוא
הם הידי' כי היינו רגליהם ואת ידיהם את כו' ורחצו כו'.
לישמעאל, מחסד יניקה להיות יכול ומהצפרני' חו"ג
להיות החכ' מי ע"י רחיצה צריכי' הם ולכן כו', ומגבורה

שזהו דמשה מ"ה ונחנו וע"ד בעולם, ומותר ביטול בבחי'
דישמעאל תאוה שייך אינו ממילא ואז מ"ה, כח חכ' מבחי'
דקו ורציחה כעס ולא בכל, ידו כמ"ש לכולא שצריך
ענין יובן וכמו"כ ידים. רחיצת ענין שורש וזהו השמאל,
אחריה יומשך שלא דק"נ מל' האבק מבחי' הרגלי' רחיצת
ע"י שיטהרו כ"א כו' ברגלי' ואץ בבחי' להיות ושלא
רחצו בחי' שזהו כו', בכיור משה שנתן החכ' ממי הרחיצה
כד להיותה והיינו התורה, ע"י שזהו הת"י שפי' כו' הזכו
המי' מן כי להיות כו' משה לנו צוה ותורה הנ"ל החכ' מים
כענין הוא התורה ע"י הטהרה וענין כנ"ל, משיתיהו
ואיך אן כלל יודע ואינו החושך את ממילא דוחה שהאור
ע"י הוא רעי' ההרהורי' כל לדחות כדי כך החשך, נדחה
דנש"י הנפש אור להאיר אור ותורה וכמ"ש התורה, אור
שנק' התורה ע"י הוא אורה ולהאיר ה', נר בחי' שהיא

כו'. אור ותורה
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בחינתÂח. שם שיש דקדושה בסטרא הוא זה כל
וההתכללות ההתאחדות סיבת והוא הביטול
הפירוד בבחינת שהם אחרא בסטרא כן שאין מה כו'.
בשרשו ההפרש עיקר (דזהו כו'. שבהם הישות מצד לגמרי
היו דתהו דספירות דתקון לספירות דתהו ספירות בין
ענין וגם כו'. אחר ולא אני דוקא אמלוך אנא בבחינת
כן גם וזהו כו'. והתפשטות ישות בחינת הוא המלוכה
ולא לבד רצוא בבחינת היה שלהם שהביטול מה הסיבה
כידוע והיינו אחר. במקום ומבואר כידוע שוב בבחינת
כו'. עצמו הרגש אם כי אמיתי ביטול אינו רצוא שבחינת
היה לא וזהו דוקא השוב בבחינת הוא הביטול ועיקר
ענפין בבחינת היו ולכן שבהם. הישות מצד דתהו בספירות

ב כן שאין מה כו'. בבחינתמתפרדין שהן דתיקון ספירות
ההתיישבות ענין שזהו שוב בבחינת עיקרן ולכן הביטול
בכלי מתיישב להיות השוב בחינת שהוא בתיקון שיש
ומשבירת אחר. במקום שכתוב וכמו כידוע כו', דוקא
בבחינת אחרא הסטרא מציאות למטה נעשה דתהו הכלים
וזהו כו'. וההתחלקות הפירוד סיבת וזהו כו'). גמור ורע יש

איש בין חנם ושנאת והריב המדון שהוא מדין קליפת ענין
אשר בכל נגע ולא כלל רע שום לו עשה שלא גם לרעהו
עליו רעה חורש אינו הוא וגם כו', דבר וחצי דבר לא לו
עד בתכלית אותו שונא והוא לסובלו יוכל שלא רק כלל.
אף דבר, בשום עמדו להתערב ולא עמו לדבר יכול שלא
שלו הישות מצד רק הוא לזה והסיבה שבקדושה. בדבר
לו עשה שלא (אף לו מנגד והוא להזולת, מקום נותן אינו
שהוא בזה רק נגדו) פרטי התנגדות שום בו ואין רעה שום
אינו זה ומשום ישותו ממעט הוא הרי שבזה בעולם, נמצא
להתחבר יכול שאינו שכן ומכל אותו ושונא לסובלו יכול
האחרונים בדורות הרבים בעונותינו שנמצא וכמו כו'. עמו
בכל דיעות חילוקי שיש ישראל בני מושבות מקומות בכל
שבקדושה בדברים ובפרט הכללים מענינים ענין ובכל דבר
וכדומה) הכנסת בית ועניני ושוחטים הרבנים בעניני (כמו
חבירו אומר אומר שזה מה אדרבה להתאחד. אפשר שאי
באמת דיעות והחילוקי מהרס. זה בונה שזה ומה בהיפך.
מצד זה אין מזולתו בהיפך שאומר דמה לבבות, פירוד הם
מצד ולא רוצה שהוא מה אומר אם כי כן, מחייב ששכלו
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שחבירו מפני רק זהו כך רוצה הוא ולמה השכל, הכרח
ולאמר לרצות שצריך הוא דהכלל כו'. אחר באופן רוצה
יכולים שאינם לבבות הפירוד מצד והיינו מזולתו, בהיפך
(ועל כו'. לזה זה מנגדים הם זה ומשום זה את זה לסבול

ואינם כו'. ומוכרח הנצרך הכללי הענין נפסד זה ידי
כו'). עצמו ישות הוא העיקר כי כלל, זה על מביטים

שוב וישות ביטול – ותהו דתיקון דספירות הפרש
חנם. ושנאת לפירוד סיבה ישות ורצוא.
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המחשה תחלת ג  תחילת ופו .ליו כתר שרשו למלוכה והר  ופ תחילת ונ
ונותוהר נוגיהת כל ממור להמשי רי למלוכה והר להמשי כדי .למלו והר לה

מלכיות "לפני" אמרו וזהו

הּמאמר איהּו11יּובן עליֹון מלכּות",ו"ּכתר ּכתר »∆ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָ
הּוא עליֹון ּדכתר הּוא אי ּכלל מּובן אינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָּדלכאֹורה
א ּבתכלית, חלּוקֹות ודרּגֹות ּבחינֹות הם הלא מלכּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹּכתר

הּידּוע מאמר ּפי על וסֹופן12יּובן ּבסֹופן ּתחּלתן "נעּוץ ְְְֲִִַַַַָָָָָָָָ
מלכּות ּכתר ּדבחינת - ּבסֹופן" ּתחּלתן ּד"נעּוץ ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבתחּלתן",
הּמאציל רצֹון עליֹון מּכתר ׁשרׁשֹו ׁשרׁש הּנה למלּוכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרצֹון
ורצֹון הּמחׁשבה ּבתחּלת ּדגם - ּבתחּלתן" "וסֹופן הּוא, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָּברּו
עצמֹו הּמלּוכה רצֹון וגם ,אמלֹו ּדאנא הרצֹון עלה ְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָּפׁשּוט
מחׁשבה ׁשהיא ּתחּלה, ּבמחׁשבה עלה ּדאצילּות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבכתר

"רצֹון הּנקראת "מלכּותהּפׁשּוטה ּבחינת ונקרא הּפׁשּוט", ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ּבחינת והּוא ּבכלל, לאצילּות ּכתר ׁשּנעׂשה סֹוף" ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּדאין
אמלֹו ּדאנא זֹו מחׁשבה וגם ,אמלֹו ּדאנא ְְְֲֲֲֲֶֶַַַַַָָָָָָמחׁשבה
ּתחּלה ּבמחׁשבה ּכן ּגם עלה סֹוף" ּדאין "מלכּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנקראת
לפי הּוא, ּברּו סֹוף אין ׁשּבעצמּות הּכללי ּכתר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבבחינת
סדר הּוא וכן הּמעלֹות, רּום עד ּבתחּלתן סֹופן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנעּוץ
ההתעֹוררּות היה ּדבתחּלה למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
סֹוף ּדאין מלכּות ּבחינת ונמׁש הּכללי, ּכתר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּדבחינת
מלכּות ּבחינת ונמׁש ּבכלל, לאצילּות ּכתר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנעׂשה
הּמאמר ּבאּור ּדזהּו זה, אחר ּבזה הּמדרגֹות ּכל וכן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּדאצילּות
עּלאה", ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף ּדמלּכא הּורמנתא ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֻ"ּבריׁש
הינּו ,הּמל ּורצֹון ּברׁשּות הּוא ּדמלּכא" הּורמנתא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּד"בריׁש
"ּגליף הּכללי, ּכתר ּבחינת הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבאֹור
ּדאֹותּיֹות וידּוע אֹותּיֹות, ּבחינת הם עּלאה" ּבטהירּו ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּגליפּו
ּדזהּו סֹוף ּדאין מלכּות ּבחינת והינּו מלכּות, ּבבחינת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַהּוא
לפני "אמרּו וזהּו ,הּמל ּורׁשּות מרצֹון ּדבא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָהּגליפּו

והרצֹון הענג ּבחינת להמׁשי ּדבכדי ּדוקא, לפני ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמלכּיֹות",
ּורצֹונֹות הּתענּוגים ּכל מּמקֹור להמׁשי צריכים ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָּבּמלּוכה
ּדעּתיקין "עּתיקא אֹו רעוין" ּדכל "רעוא הּנקרא ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָהעליֹונים

סתימין" ּדכל הּסֹוףזסתימֹו נעּוץ ׁשּׁשם מהתחלה הינּו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
הּתענּוגים ּכל מקֹור ּבבחינת והּוא עם, על ּדמלּוכה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָמעׂשה
להיֹות הּמלּוכה ּבמּדת ורצֹון הענג מּׁשם להמׁשי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּנעלמים
הראׁשֹון, ּבּׁשרׁש הּוא זֹו והתעֹוררּות ּבּה. ּומתעּנג ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹחפץ
ּבחינת ׁשהּוא אמלֹו ּדאנא אחת מחׁשבה ּבחינת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָלהיֹות
הינּו מּלמעלה, זה ענג להמׁשי צריכים סֹוף ּדאין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹמלכּות
ּכללי, ּכתר ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבעצמּות הּנעלם ענג ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹמּמקֹור
מלכּות נקרא להיֹות הּזה הּנעלם ענג ּבחינת נמׁש ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלהיֹות

להּו סֹוף ּדרּגיןּדאין ּכל מריׁש העֹולמֹות ּכל ּכלחֹות סֹוף עד ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיהיה ּבכדי ּדאצילּות, מלכּות ּבבחינת ּגם הּוא וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַּדרּגין.
עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות להּוֹות הּמלכּות ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבחינת
הרצֹון ּבחינת הּוא מלכּות ּכתר ּבחינת להמׁשי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָצריכים
ּבמחׁשבה עלה ׁשּׁשם עליֹון, ּכתר מּבחינת לּמלּוכה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהענג
מלכּות מלכּות" וזהּו ּבהעלם, ּבמלּוכה והענג הרצֹון ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתחּלה
סֹוף ּדאין מלכּות ּבחינת הּוא "ּד"מלכּות עֹולמים", ְְְְְְִִֵַַַָָּכל
מקֹור להיֹות הּקו ּבחינת נמׁש ּומּמּנּו הּצמצּום, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּלפני
מלכּות ּבחינת הּוא עֹולמים" ּכל ּו"מלכּות ְְְִִַַַָָָָלעֹולמֹות,
עׂשּיה יצירה ּבריאה לעֹולמֹות מקֹור להיֹות ְְְְְֲֲִִִִִַָָָָּדאצילּות,
הּנעלם מקֹור מּבחינת להמׁשי צריכים זה וכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבפרט,
מלכּיֹות", לפני "אמרּו וזהּו הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻׁשּבעצמּות
להמׁשי צריכים הּמלּוכה ענין ׁשּיהיה ּדבכדי ּדוקא, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלפני
הראׁשֹון. ּבּׁשרׁש הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות ְְְִִִִֵֶַַָָֹמּפנימּיּות
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אליהו.11) במאמר זוהר תיקוני א'.12)הקדמת פרק יצירה ספר

התנוגי.ז.הוא.ו. כל של תנוג או "למיה"נ מכל "לנ" "יתה"נ מכל תנ" ונותהר כל של והמדריגות.ח.ר כל מראש



קסי    

שחבירו מפני רק זהו כך רוצה הוא ולמה השכל, הכרח
ולאמר לרצות שצריך הוא דהכלל כו'. אחר באופן רוצה
יכולים שאינם לבבות הפירוד מצד והיינו מזולתו, בהיפך
(ועל כו'. לזה זה מנגדים הם זה ומשום זה את זה לסבול

ואינם כו'. ומוכרח הנצרך הכללי הענין נפסד זה ידי
כו'). עצמו ישות הוא העיקר כי כלל, זה על מביטים

שוב וישות ביטול – ותהו דתיקון דספירות הפרש
חנם. ושנאת לפירוד סיבה ישות ורצוא.
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המחשה תחלת ג  תחילת ופו .ליו כתר שרשו למלוכה והר  ופ תחילת ונ
ונותוהר נוגיהת כל ממור להמשי רי למלוכה והר להמשי כדי .למלו והר לה

מלכיות "לפני" אמרו וזהו

הּמאמר איהּו11יּובן עליֹון מלכּות",ו"ּכתר ּכתר »∆ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָ
הּוא עליֹון ּדכתר הּוא אי ּכלל מּובן אינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָּדלכאֹורה
א ּבתכלית, חלּוקֹות ודרּגֹות ּבחינֹות הם הלא מלכּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹּכתר

הּידּוע מאמר ּפי על וסֹופן12יּובן ּבסֹופן ּתחּלתן "נעּוץ ְְְֲִִַַַַָָָָָָָָ
מלכּות ּכתר ּדבחינת - ּבסֹופן" ּתחּלתן ּד"נעּוץ ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבתחּלתן",
הּמאציל רצֹון עליֹון מּכתר ׁשרׁשֹו ׁשרׁש הּנה למלּוכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרצֹון
ורצֹון הּמחׁשבה ּבתחּלת ּדגם - ּבתחּלתן" "וסֹופן הּוא, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָּברּו
עצמֹו הּמלּוכה רצֹון וגם ,אמלֹו ּדאנא הרצֹון עלה ְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָּפׁשּוט
מחׁשבה ׁשהיא ּתחּלה, ּבמחׁשבה עלה ּדאצילּות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבכתר

"רצֹון הּנקראת "מלכּותהּפׁשּוטה ּבחינת ונקרא הּפׁשּוט", ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ּבחינת והּוא ּבכלל, לאצילּות ּכתר ׁשּנעׂשה סֹוף" ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּדאין
אמלֹו ּדאנא זֹו מחׁשבה וגם ,אמלֹו ּדאנא ְְְֲֲֲֲֶֶַַַַַָָָָָָמחׁשבה
ּתחּלה ּבמחׁשבה ּכן ּגם עלה סֹוף" ּדאין "מלכּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנקראת
לפי הּוא, ּברּו סֹוף אין ׁשּבעצמּות הּכללי ּכתר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבבחינת
סדר הּוא וכן הּמעלֹות, רּום עד ּבתחּלתן סֹופן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנעּוץ
ההתעֹוררּות היה ּדבתחּלה למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
סֹוף ּדאין מלכּות ּבחינת ונמׁש הּכללי, ּכתר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּדבחינת
מלכּות ּבחינת ונמׁש ּבכלל, לאצילּות ּכתר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנעׂשה
הּמאמר ּבאּור ּדזהּו זה, אחר ּבזה הּמדרגֹות ּכל וכן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּדאצילּות
עּלאה", ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף ּדמלּכא הּורמנתא ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֻ"ּבריׁש
הינּו ,הּמל ּורצֹון ּברׁשּות הּוא ּדמלּכא" הּורמנתא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּד"בריׁש
"ּגליף הּכללי, ּכתר ּבחינת הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבאֹור
ּדאֹותּיֹות וידּוע אֹותּיֹות, ּבחינת הם עּלאה" ּבטהירּו ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּגליפּו
ּדזהּו סֹוף ּדאין מלכּות ּבחינת והינּו מלכּות, ּבבחינת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַהּוא
לפני "אמרּו וזהּו ,הּמל ּורׁשּות מרצֹון ּדבא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָהּגליפּו

והרצֹון הענג ּבחינת להמׁשי ּדבכדי ּדוקא, לפני ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמלכּיֹות",
ּורצֹונֹות הּתענּוגים ּכל מּמקֹור להמׁשי צריכים ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָּבּמלּוכה
ּדעּתיקין "עּתיקא אֹו רעוין" ּדכל "רעוא הּנקרא ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָהעליֹונים

סתימין" ּדכל הּסֹוףזסתימֹו נעּוץ ׁשּׁשם מהתחלה הינּו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
הּתענּוגים ּכל מקֹור ּבבחינת והּוא עם, על ּדמלּוכה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָמעׂשה
להיֹות הּמלּוכה ּבמּדת ורצֹון הענג מּׁשם להמׁשי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּנעלמים
הראׁשֹון, ּבּׁשרׁש הּוא זֹו והתעֹוררּות ּבּה. ּומתעּנג ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹחפץ
ּבחינת ׁשהּוא אמלֹו ּדאנא אחת מחׁשבה ּבחינת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָלהיֹות
הינּו מּלמעלה, זה ענג להמׁשי צריכים סֹוף ּדאין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹמלכּות
ּכללי, ּכתר ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבעצמּות הּנעלם ענג ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹמּמקֹור
מלכּות נקרא להיֹות הּזה הּנעלם ענג ּבחינת נמׁש ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלהיֹות

להּו סֹוף ּדרּגיןּדאין ּכל מריׁש העֹולמֹות ּכל ּכלחֹות סֹוף עד ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיהיה ּבכדי ּדאצילּות, מלכּות ּבבחינת ּגם הּוא וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַּדרּגין.
עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות להּוֹות הּמלכּות ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבחינת
הרצֹון ּבחינת הּוא מלכּות ּכתר ּבחינת להמׁשי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָצריכים
ּבמחׁשבה עלה ׁשּׁשם עליֹון, ּכתר מּבחינת לּמלּוכה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהענג
מלכּות מלכּות" וזהּו ּבהעלם, ּבמלּוכה והענג הרצֹון ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתחּלה
סֹוף ּדאין מלכּות ּבחינת הּוא "ּד"מלכּות עֹולמים", ְְְְְְִִֵַַַָָּכל
מקֹור להיֹות הּקו ּבחינת נמׁש ּומּמּנּו הּצמצּום, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּלפני
מלכּות ּבחינת הּוא עֹולמים" ּכל ּו"מלכּות ְְְִִַַַָָָָלעֹולמֹות,
עׂשּיה יצירה ּבריאה לעֹולמֹות מקֹור להיֹות ְְְְְֲֲִִִִִַָָָָּדאצילּות,
הּנעלם מקֹור מּבחינת להמׁשי צריכים זה וכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבפרט,
מלכּיֹות", לפני "אמרּו וזהּו הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻׁשּבעצמּות
להמׁשי צריכים הּמלּוכה ענין ׁשּיהיה ּדבכדי ּדוקא, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלפני
הראׁשֹון. ּבּׁשרׁש הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות ְְְִִִִֵֶַַָָֹמּפנימּיּות
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לפי סוףֿסוף התקיים בוותיקן הקרדינלים לבין לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' בין הויכוח
וכן הויכוח, שעת כל במשך חזיהם על צלבים נשאו לא הקרדינלים הגדול: היהודי המלומד של תנאיו

הויכוח. התקיים שבו האולם כתלי על פסלים או צלבים נראו לא

מפוזנא משה ור' אחד בצד היו הוותיקן מן בכירים קתוליים ואישים קרדינלים משלושים למעלה
ידועים. מדע אנשי היו הקתולים 30 מבין אישים 12 שני. מצד
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וכן הויכוח, שעת כל במשך חזיהם על צלבים נשאו לא הקרדינלים הגדול: היהודי המלומד של תנאיו

הויכוח. התקיים שבו האולם כתלי על פסלים או צלבים נראו לא
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ידועים. מדע אנשי היו הקתולים 30 מבין אישים 12 שני. מצד

1

2

3

4

5



קסד   

הצדדים. לשני מלא שוויון מתן על מבוססים להיות אמורים ותקנותיו הויכוח סדרי היו לכאורה,
בולט. באיֿרצון אמנם לכך, הסכמתם הביעו הקרדינלים אשר משה, ר' של דרישתו זו הייתה

הוא הנוצרית. הדת על להבדיל, גם, אלא היהודית, הדת על רק לא ייסוב שהויכוח דרש משה ר'
השפות. שתי את ידע עצמו הוא ולטינית. הקודש לשון השפות: בשתי יתנהל שהויכוח דרש גם

אמנם הקודש. לשון ידעו מביניהם בלבד שמעטים הפשוטה הסיבה מן זאת דרישה דחו הקרדינלים
נוחה בלתי מציאות הייתה בשפתו, מכירים אינם הם ואילו בשפתם מכיר היהודי, שהוא, העובדה, עצם

משה. ר' דרישת את לקבל סירבו זאת בכל אך היהודי, של עליונותו את הבליט והדבר עבורם,

למשתתפים נוסף צופים, של רב קהל בהשתתפות הוותיקן, מארמונות שבאחד באולם נפתח הויכוח
את שיעריך שופטים וחבר מזכיר יו"ר, נבחרו שני, מצד משה ור' אחד מצד קרדינלים 30 - בויכוח

צדקתן. את ויקבע הצדדים טענות

- האדם בחיי האמונה של מקומה - לדיון הראשונה הנקודה עלתה כאשר בהתחלה תיכף אך
פוזנא. של לשעבר הקהל ראש לבין הקרדינלים בין חריפים דעות חילוקי התגלו

זמן נמשכה והרצאתו הראשון היה הוא - זה בנושא ממושכות הרצה הקתולי הדת שנציג לאחר
רבים. מול יחיד - דברו את לשאת משה ר' של תורו הגיע - רב

עקרון הפרת על מחאתו להביע עליו הויכוח לתוכן ייכנס שהוא בטרם כי הצהיר משה ר' אך
הוויכוח. בהתחלת תיכף הצדדים, בין השוויון

ע ודבריו צחה באיטלקית דיבר משה החשובים.ר' לקרדינלים נעמו שלא הגם רב, רושם שו

איתו. כיאות שלא נהגו - הקרדינלים - שהם איך רואים בהם דוגמאות, להם הביא פשוט הוא

השני הצד שנית, אנשים. שלושים של סוללה יחיד, כאדם מולו, העמידו משה, ר' טען ראשית,
עתיקה שהיא משום היהדות, לצד ראשונה מגיעה הדיבור שרשות למרות הפתיחה, זכות את לעצמו נטל
רשות את היהדות נציג משה ר' קיבל לא זאת ולמרות שנה, מ1600ֿ למעלה הנוצרית מהדת יותר
באֿל האמונה - היהודית האמונה את שגילה שהראשון ובמיוחד האמונה, בעניין לראשונה, הדיבור

אבינו. אברהם היה - הנוצרית הדת מתייחסת שאליה - אחד

אם שפות. בשתי יתנהל שהויכוח לכך להסכים השני הצד סירוב הוא לאיֿהשוויון נוסף ביטוי
לאפשר ובכך מתרגם להעמיד אפשר היה הקודש לשון את מכירים אינם השני הצד מטעם המתווכחים

הקודש. בלשון דבריו להשמיע משה לר'

לאחד עצומה עדיפות הנותן מצב צדק, וחוסר בולט איֿשוויון כאן יש - משה ר' אמר - בסיכום
לנצח. השני הצד סיכויי את ומקטין הצדדים

יש כי וטענו וזעם, קצף שהביעו מהם היו הקתולים. את לגמרי הביכו משה ר' של אלה דבריו
משה. ר' עם הצדק כי הודו שביניהם המתונים חוצפתו. על היהודי את להעניש

הויכוח. ניהול דרכי על שיוחלט עד ידוע, בלתי למועד ונדחתה הופסקה, הישיבה אופן, בכל
ומתוחה. עוינת הייתה משה, ר' כלפי בוותיקן האווירה

ואף משה ר' את הצדיקו לבם שבסתר כאלה האחרים הוותיקן ואישי הקרדינלים בין היו אם אף
כמובן. לכך, סימן כל להראות יכלו לא חוץ כלפי הרי אהדה, לו רחשו
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כזכור, הוותיקן. ספריית על ממונה שהיה הקרדינל גם היה משה ר' של החשאיים האוהבים בין
וכתוצאה האחרים הקרדינלים באוזני משה ר' את ששיבח זה היה והוא אתו, חזקים קשרים משה ר' יצר
כוחות בין אקדמי עימות הייתה המוצהרת שהכוונה למרות כי מתברר הויכוח. את לקיים החליטו מכך
ההתפתחויות ברבים. היהודית הדת והשפלת לביזיון לגרום מזימה הרעיון מאחורי הסתתרה רוחניים
עוד אותו קירב לו שנגרם הסבל על משה לר' כפיצוי וכאילו רב, צער לקרדינלֿהספרן גרמו זה בעניין
ולעיין שונים יד כתבי אחרי לעקוב במגמה העת כל משה ר' המשיך בהם - בספריה בביקוריו יותר
לסבך משה ר' נגרר שבעטיו כך על לכפר כאילו הספרן רצה משה ר' כלפי הערכתו בביטויי בהם.

מסוכן.

נפשו את הסעיר שבינתיים אחר:אלא עניין משה ר' של

בצבור משה ר' הבחין הויכוח, להפסקת גורם שהיווה נאומו, את הויכוח בשעת השמיע כאשר
יהודי. של פנים אלה שהיו כיוון לבו, תשומת את שמשכה מיוחדת בדמות המאזינים

ר' לויכוח. להאזין שבאו הוותיקן מן הנכבדים האורחים בין שישב צעיר אדם זה היה להערכתו,
משה, ר' של שלו, דבריו כי לו ברור היה אך זה, אדם של פניו את היטב לבחון הספיק לא משה

אותו. הרשימו

כאן? מעשיו מה הוותיקן, מן הנכבדים האישים אל צעיר יהודי מגיע איך לדעת: הסתקרן משה ר'

בתשובות נענו הצעיר של זהותו על משה ר' של שאלותיו וכל הצעיר, נעלם הדיון לאחר מיד
ומעורפלות. סתומות

לצערו כי לו השיב הלה אך ידידות, כלפיו שגילה הספרן, הקרדינל את לשאול החליט משה ר'
הגביר רק זה שמענה מובן כמוס. סוד בגדר הדבר שכן הדרושים, הפרטים את לו מלספק ממנו נמנע

משה. ר' של סקרנותו את

אודות לו הידוע כל את לו לספר החליט כי לו ואמר משה ר' אל הקרדינל ניגש מספר ימים כעבור
היהודי. הצעיר

אסטרונומיה. ללמוד כדי לונציה הגיע הוא מפולין. שמוצאו גדול ומלומד משכיל אדם הוא הלה
ממקורות הכיר אותה היהודית לדת מעבר נוספות, דתות של והתפתחותן בתולדותיהן התעניין כן

זה. במקצוע להרצאות והקשיב יהודיים,

לרומא לנסוע טיבו, על שעמד לאחר לו, יעץ ונציה באוניברסיטת לבחור מרצה ששימש הפרופסור
במיוחד. גבוהה ברמה זה במקצוע להשתלם לדבריו, יוכל, שם שכן השונות, הדתות על בוותיקן וללמוד
ציידי ציפורני אל המוכשר היהודי הצעיר את לדחוף הייתה הנוצרי המרצה של האמיתית כוונתו

הקתוליים. הנפשות

שהוא השנה כמחצית כבר זה הפרופסור. עצת את וקיבל בסכנה הנראה כפי הבחין לא הצעיר
הדתות. בלימוד בשקידה עוסק והוא הספרן, שסיפר כפי כאן, נמצא

של שהשפעתם אלא כחמורה, קלה המצוות, שמירת על תחלה הצעיר הקפיד משה לר' שנודע כפי
ושבת כשרות על כי אם שונות, מצוות קיום על לוותר החל לאט ולאט וגדלה, הלכה עליו הכמרים

לגמרי. יתנצר והוא היום ירחק לא כי תקוה מלאי מוריו עדיין. שומר הוא

הם שכן כמוס, בסוד בצעיר הקשורים הפרטים על שומרים הם זו מטרה הושגה לא עוד כל
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כזכור, הוותיקן. ספריית על ממונה שהיה הקרדינל גם היה משה ר' של החשאיים האוהבים בין
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לסבך משה ר' נגרר שבעטיו כך על לכפר כאילו הספרן רצה משה ר' כלפי הערכתו בביטויי בהם.
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הקתוליים. הנפשות
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ושבת כשרות על כי אם שונות, מצוות קיום על לוותר החל לאט ולאט וגדלה, הלכה עליו הכמרים

לגמרי. יתנצר והוא היום ירחק לא כי תקוה מלאי מוריו עדיין. שומר הוא
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קסו   

היה לדידם לו. שנטמנה הרשת מן להצלתו לפעול שינסה כלשהו ליהודי הדבר ייוודע שמא חוששים
הדת. על ההעברה תאוות בשביל להתכבד הראויה חתיכה זה מלומד יהודי צעיר

שחת. מרדת יהודית נשמה להציל זכות לידו התגלגלה כי חש הסיפור את משה ר' שמע כאשר מיד

בעקבותיו שגרר דבר הוותיקן, ספריית אל בכלל שבא על וחרטה צער חדור משה ר' היה עתה עד
הויכוח. עניין כל התגלגל ומזה עליו לכמרים סיפר התפעלותו שברוב הספרן עם ההיכרות את

את להציל אחת: למטרה הללו הסיבות כל את סבבה העליונה ההשגחה כי הבין שעתה אלא
משמד. היהודי הצעיר

ומיד נפשות, הצלת מצוות קיום של גדולה כה זכות לידו שזימן על לה' והודיה שבח נתן משה ר'
עד כלל אתו נפגש לא הרי ממצבו. המשכיל הצעיר את לחלץ דרך למצוא כיצד במחשבות התעמק
מ"ט סף על העומד הצעיר את לשכנע יצליח אם יודע מי ובכלל, אליו, וגישה קשר כל לו ואין עתה,

טומאה. שערי

הויכוח. המשך לגבי הקרדינלים שיכריעו ההכרעה בטיב גם תלוי היה הדבר

שבועיים. בעוד הויכוח את לקיים החליט הוותיקן כי הודעה משה ר' קיבל מספר ימים כעבור
שלישי אדם יבחרו המתווכחים ושני הוותיקן, של בלבד אחד נציג לבין משה ר' בין יתנהל הויכוח

בויכוח. ושוויון יושר להפגין הוותיקן לרצון כביטוי נעשה זה כל ביניהם. והמכריע השופט שיהיה

היהודי הצעיר עם שיפגישו הספרן הקרדינל מידידו ביקש לויכוח, עד פנוי זמן לו שנותר משה, ר'
חלילה. שמד, סכנת לפני העומד
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תרפ"ב] מ"ח [אמצע

אקסילראד

וברכה שלום

כי לי כתב אשר הישיבה נוסד האם לדעת חפצי מאד

כמה להודיעיני ונא לתורה, ה' בית יפתח הבע"ל לחורף

אשר הדבר וטוב וסדרן. הלימודי' פרטי ואופני נמצאו תלמידי'

אשר כפי הסדר שיושמר באם תו"ת, ישיבת סניף בשם יקרא

לך. הידועי' יתו"ת בשיעורי הי'

הבית ליסד אפשר בהסדרי' השינוים לרגלי עתה אפשר כן

בזה. הצעה לכתוב ונא במח', שעלה מלאכה

תטיב אשר והוא אחת, מלאכה עליך לשום בזה הנני

מינסק, מאגיליעוו, מפלך ועיר עיר בכל הנעשה ולדרוש לחקור

אשר דא"ח, ולימודי חדרים, בדבר אליך, הקרובים ויטעבסק

אשר לכתוב, למי אדרעסין [א]תה ויודע לשם קרוב להיותך

ואנכי לך, הידועים שי' ואנ"ש מתלמידינו ת"ל ימצאון בודאי

לי', אית חברא וחברא עמהם, תכתוב ע"כ אותם, אדע לא

אשר... לכל לפה ותודיעיני
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וקּיּום הּתֹורה מּלּמּוד האדם את הּמטרידים הּפרנסה, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָטרדֹות

‰ÈÓהּמצֹות. B,נעלים רּוחנּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ְִַ¬À«»«ƒְְֲִִִִִִֵֵַָָָ

"ּבא - היא הּללּו הּסּוגים לׁשני הּתרּופה צּבּורית. עסקנּות ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּכגֹון
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Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ׁשבעת ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁש

יצרּה לׁשבת העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמצוֹות

א-ז: ּבאֹותּיֹות k˙(ונרמזֹות ‡,'הÏ‰ ÌÈÈ Ïמעׂשה) ְְִִָָ≈»ƒ¿«∆∆ƒƒ∆∆ֲֵַ

זרה), עבֹודה ׁשל ּבׁשפיכּותÈÂÂּתעּתּועים ׁשעּקרּה צעקה, (לׁשֹון ְֲִֶַָָָ«ְְְִִִֶָָָָ

מצוֹותe˙ּדּמים), ׁשבע על עברּו הּמּבּול ּדֹור ׁשאנׁשי וכיון .( ִַ¿ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

– ּובמילא העֹולם, נברא ׁשּלמענּה הּתכלית נתקּיימה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלה,

מחדׁש. העֹולם נבנה הּמּבּול ּולאחר הּבריאה, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָּבטלה
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ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ(ה (ט, ƒ«ƒ»ƒ
 È  ‡L(רש"י) ∆««≈»ƒ«»»

ׁשּיׁש סימן ּבׁשֹוגג, עברה עבר אדם אם ׁשּכן הּוא, הּדבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטעם

מהאריז"ל ּתֹורה ּבלּקּוטי וכדאיתא ׁשּבחטא, לרע ׁשּיכּות מעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו

מהתּגּברּות הן ׁשהּׁשגגֹות סכ"ח) הּקדׁש, אּגרת ּבּתניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(והּובא

העֹובר ּגם אם וטריא ׁשקלא יׁש ּבאחרֹונים והּנה, הּבהמית. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּגם הּוא האריז"ל טעם ולכאֹורה, ּכּפרה. צרי ּבׁשֹוגג ּדרּבנן ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעל

ְִַָָּבדרּבנן.
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 „   È ‡ ‡(יב (ט, …«¿ƒ¿»
„  ÈL‡   iÁ    ÈL מדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

היה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיׁש

מקֹום אין ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹצר

ראּוי ׁשהעֹולם מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמּבּול?

היה אם ׁשּגם לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּבּול

מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעֹולם

צּדיק ׁשל זכּותֹו ּגדל על מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹואי-ראּית
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ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ(ה (ט, ƒ«ƒ»ƒ
 È  ‡L(רש"י) ∆««≈»ƒ«»»

ׁשּיׁש סימן ּבׁשֹוגג, עברה עבר אדם אם ׁשּכן הּוא, הּדבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטעם

מהאריז"ל ּתֹורה ּבלּקּוטי וכדאיתא ׁשּבחטא, לרע ׁשּיכּות מעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו

מהתּגּברּות הן ׁשהּׁשגגֹות סכ"ח) הּקדׁש, אּגרת ּבּתניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(והּובא

העֹובר ּגם אם וטריא ׁשקלא יׁש ּבאחרֹונים והּנה, הּבהמית. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּגם הּוא האריז"ל טעם ולכאֹורה, ּכּפרה. צרי ּבׁשֹוגג ּדרּבנן ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעל

ְִַָָּבדרּבנן.
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 „   È ‡ ‡(יב (ט, …«¿ƒ¿»
„  ÈL‡   iÁ    ÈL מדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

היה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיׁש

מקֹום אין ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹצר

ראּוי ׁשהעֹולם מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמּבּול?

היה אם ׁשּגם לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּבּול

מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעֹולם

צּדיק ׁשל זכּותֹו ּגדל על מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹואי-ראּית

הבטחת היתה לא וגם הּמּצב, ּבׁשפל ּדֹורֹו היה אם אפילּו ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹהּדֹור:

נענׁשים. היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ְֱִִִֵֶָָֹה'
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‡ ‡Ï È‡ ÂÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»
מעצמֹו מּובן הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׁש

עליו ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּׁשּנֹוגע מה רק ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק ‡ÂÈÏלראֹות ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ≈»
את ּומרּגיׁש רֹואה הּוא ואם למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָלעׂשֹות:

ׁשםרעת הּבעל ּוכתֹורת ּבֹו, ּגם קּים הּזה ׁשהרע סימן – ַָ¬≈ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

זהּו ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, ‡טֹוב ‡Ï È‡ ÂÂ– ְְִֶֶַַַָ¿∆¿«¬ƒ∆…»
ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, וחּסרֹון ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

לא. ותּו אביהם), ערות את (ויכּסּו לעׂשֹות צריכים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּׁשהם
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   (ג (יא, «¿ƒ»∆«¿≈»¿»∆

אברהם הּמגן סק"כ)ּכתב סקל"א אּפים נפילת ונ"ל(הלכֹות : ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

א לאו ּולבנה ּכתיב, ּדאבן אסּורה, אין לבנים היא,ּדרצּפת בן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עזרא: האּבן ּכתב וכן עכ"ל. לאבן, הּלבנה להם וּתהי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכדכתיב

ּכפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש מּוכח רׁש"י מּׁשתיקת אבל האבן. ּתחת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאבן,

אבן. ונעׂשתה נתקּׁשתה נעׂשתה, ׁשּמּמּנּו החמר הינּו הּלבנה, -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּוראה אבן. נקראת הּלבנה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהינּו,
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לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת
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זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:129:249:279:5610:0010:5510:5718:4318:3119:1219:0018:1519:04מולדובה קישינב )ק(

7:207:229:519:5110:2110:2111:2211:2219:3019:2519:5219:4719:0819:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:565:468:338:269:058:5910:1010:0518:4118:4819:0919:1618:2919:20ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:515:558:198:208:508:519:519:5117:5417:4718:1718:1017:3018:14נפאל קטמנדו )ח(

6:486:479:169:159:499:4710:5110:4918:5918:5719:2019:1818:3919:22סינגפור סינגפור )ח(

6:366:468:569:019:289:3210:2710:2918:1317:5918:4518:3117:4418:35פולין ורשא )ק(

5:485:458:188:158:518:489:539:5018:0618:0618:2718:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:377:459:5910:0210:3110:3411:3111:3219:2119:1019:4919:3818:5419:50צרפת ליאון )ק(

7:497:5810:1010:1410:4210:4611:4111:4319:2919:1719:5919:4719:0120:00צרפת פריז )ק(

5:365:358:088:078:398:379:419:3917:5517:5218:1618:1317:3518:17קולומביה בוגוטה )ח(

7:147:219:369:3910:0810:1011:0711:0818:5818:4819:2619:1518:3219:27קנדה טורונטו )ק(

6:526:599:139:169:459:4810:4410:4618:3418:2319:0218:5118:0719:04קנדה מונטריאול )ק(

6:406:459:029:039:359:3710:3510:3518:2818:2018:5318:4518:0318:49קפריסין לרנקה )ק(

7:317:439:519:5610:2210:2711:2111:2419:0518:5019:3919:2418:3419:40רוסיה מוסקבה )ק(

7:207:289:409:4310:1310:1611:1211:1319:0018:4819:2919:1718:3219:21רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:227:319:459:4810:1610:2011:1611:1719:0618:5419:3519:2418:3819:35שוייץ ציריך )ק(

6:056:058:318:319:049:0310:0510:0418:0918:0518:3018:2617:4718:30תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:129:249:279:5610:0010:5510:5718:4318:3119:1219:0018:1519:04מולדובה קישינב )ק(

7:207:229:519:5110:2110:2111:2211:2219:3019:2519:5219:4719:0819:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:565:468:338:269:058:5910:1010:0518:4118:4819:0919:1618:2919:20ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:515:558:198:208:508:519:519:5117:5417:4718:1718:1017:3018:14נפאל קטמנדו )ח(

6:486:479:169:159:499:4710:5110:4918:5918:5719:2019:1818:3919:22סינגפור סינגפור )ח(

6:366:468:569:019:289:3210:2710:2918:1317:5918:4518:3117:4418:35פולין ורשא )ק(

5:485:458:188:158:518:489:539:5018:0618:0618:2718:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:377:459:5910:0210:3110:3411:3111:3219:2119:1019:4919:3818:5419:50צרפת ליאון )ק(

7:497:5810:1010:1410:4210:4611:4111:4319:2919:1719:5919:4719:0120:00צרפת פריז )ק(

5:365:358:088:078:398:379:419:3917:5517:5218:1618:1317:3518:17קולומביה בוגוטה )ח(

7:147:219:369:3910:0810:1011:0711:0818:5818:4819:2619:1518:3219:27קנדה טורונטו )ק(

6:526:599:139:169:459:4810:4410:4618:3418:2319:0218:5118:0719:04קנדה מונטריאול )ק(

6:406:459:029:039:359:3710:3510:3518:2818:2018:5318:4518:0318:49קפריסין לרנקה )ק(

7:317:439:519:5610:2210:2711:2111:2419:0518:5019:3919:2418:3419:40רוסיה מוסקבה )ק(

7:207:289:409:4310:1310:1611:1211:1319:0018:4819:2919:1718:3219:21רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:227:319:459:4810:1610:2011:1611:1719:0618:5419:3519:2418:3819:35שוייץ ציריך )ק(

6:056:058:318:319:049:0310:0510:0418:0918:0518:3018:2617:4718:30תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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