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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙‡È˙È‰‰È‡

È‡ּגֹוים המֹון לאב והיית אּת ּבריתי וידּוע1הּנה , ¬ƒְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
(ּבמאמר זה הּמתחיל ּבדּבּור הּזקן רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּדּיּוק
ב חלק תקס"ב הּמאמרים ּבספר הּנדּפס תקס"ב ,2ּדׁשנת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
צדק הּצמח לאדמֹו"ר הּתֹורה ּבאֹור ּגם אחר ,3ּובנסח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
הרב מּמֹורֹו הּזקן אדמֹו"ר ׁשמע זה ׁשענין ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹותב
ּבׂשר ּדכׁשּיּמֹול הענינים, קׁשר מהּו עדן) נׁשמתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמּגיד
הּמבאר הּבאּור ּונקּדת ּגֹוים. המֹון אב אז יהיה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻערלתֹו
ּדהּנה הּוא, הּנסחאֹות) לכל (ּבהתאם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻּבהּדרּוׁשים
ּכּמסּפר החסד, מּדת מּדתֹו היתה אבינּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻאברהם

רז"ל הענינים,4ּבמדרׁשי ּבפנימּיּות ּובפרט ּבפׁשטּות, ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
ּבּמדרׁש ואברהם5וכדאיתא הּמרּכבה, הן הן ׁשהאבֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּבהיר ּבספר וכדאיתא החסד, למּדת מרּכבה 6היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אברהם היֹות מימי הקּב"ה לפני החסד מּדת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרה
אברהם ׁשהרי מלאכּתי לעׂשֹות אני הצרכּתי לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבארץ
אברהם היֹות מימי ּדמהּלׁשֹון ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָעֹומד
מּובן, ּומּזה ׁשּנּמֹול. לפני ּגם ּדהיינּו מׁשמע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבארץ,
ׁשּלמעלה. החסד המׁשכת היה אברהם ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדענינֹו
לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות נׁשמֹות אז יֹורדים היּו זה ְְְְִִֶַַַָָָֻּומּטעם
וכיון הּיסֹוד, ידי על היא החסד המׁשכת ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹולם,
מהּיסֹוד הערלה הפרדת היתה ולא עדין, נּמֹול לא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשאז

ּגם החסד נמׁש לפיכ הּׁשּיכים(מהאבר), ּבאּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
העֹולם. אּמֹות הינּו ערלה, ְְְִִַַָָָָֻלבחינת

‰p‰Âהמׁשכת היתה הּמילה ּׁשּלפני מה הענין ּבבאּור ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
לאּמֹות ּגם מפלגים) (צּדיקים עליֹונֹות ְְְְִִִֶַַָָֻֻנׁשמֹות

מאמר מאֹותֹו אחד [ּבנּסח מביא לזה7העֹולם, ּדגמא [ ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
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ד.)1 יז, צג.)2פרשתנו ע' ח"א התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר מאמרי תקד. ע' שם גם וראה תקו. תשיג,)3ע' ד כרך בראשית

ובכ"מ.)4ב. היום. כחום ד"ה וירא ר"פ פרש"י ובכ"מ.)5ראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, פ"ד.)6ב"ר שכ"ב בפרדס תקס"ב)7הובא סה"מ

    
גוים", המון "אב אבינו באברהם שנאמר התואר את הרבי מבאר זה במאמר

בנוגע מופלאים עניינים יתבארו במאמר המילה. למצוות זה תואר של והקשר

האלקות המשכת הוא שעניינה - אבינו אברהם שנצטוה המילה למצוות

תורה, במתן העמים" מכל בחרתנו "אתה - לזה ובהמשך דוקא, לישראל

- לבוא לעתיד הענין ושלימות

ואמרו רבים עמים "ילכו כאשר

לאידך ה'". הר אל ונעלה לכו

אומות של מדרגתם את יבאר

הגירות, ענין נשמותיהם, העולם,

לעתיד. ומצבם

את השםֿיתברך צווה כאשר

בשר למול ע"ה אבינו אברהם

נאמר: ‰p‰ערלתו, È‡¬ƒƒ≈
‡Ï ˙ÈÈ‰Â ‡ È˙Èa¿ƒƒƒ»¿»ƒ»¿«

ÌÈBb ÔBÓ‰1˜eic Úe„ÈÂ , ¬ƒ¿»«ƒ
ea„a Ô˜‰ ea«≈«»≈¿ƒ

‰Ê ÏÈÁ˙n‰במאמר=] ««¿ƒ∆
זה] בפסוק «¬»¿(Ó‡Óaהמתחיל

Ò„p‰ Ò˜˙ ˙Lcƒ¿««ƒ¿»
Ò˜˙ ÌÈÓ‡n‰ Òa¿≈∆««¬»ƒ

 ˜ÏÁ2Á‡ ÁÒe , ≈∆¿…««≈
הזקן רבנו של מאמרו »Ìbנדפס

BÓ„‡Ï ‰B‰ B‡a¿«»¿«¿
˜„ˆ ÁÓv‰3˙Bk‰ , «∆«∆∆«≈

BÓ„‡ ÚÓL ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆»««¿
„Èbn‰ ‰ BBnÓ Ô˜‰«»≈ƒ»«««ƒ

Ô„Ú),ממעזריטש B˙ÓLƒ¿»≈∆
מובן: אינו »e‰Óדלכאורה

ÏBniLÎc ,ÌÈÈÚ‰ L∆̃∆»ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ
‡ Ê‡ ‰È‰È B˙ÏÚ a¿«»¿»ƒ¿∆»«
˙c˜e ÌÈBb ÔBÓ‰¬ƒ¿À«
‡n‰ e‡a‰«≈«¿…»

ÌÈLec‰aמאמרי=] ¿«¿ƒ
ÏÎÏהחסידות] Ì‡˙‰a)¿∆¿≈¿»

‰p‰c ,‡e‰ (˙B‡ÁÒp‰«À¿»¿ƒ≈
‰˙È‰ eÈ‡ Ì‰‡«¿»»»ƒ»¿»
,„ÒÁ‰ ˙cÓ B˙cÓƒ»ƒ««∆∆
ÏÊ ÈL„Óa Ònk4 «¿À»¿ƒ¿¿≈««

e ,˙eLa¿«¿ƒ¿»
‡˙È‡„Îe ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈa[מובא=]L„na5Ô‰ ˙B‡‰L ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»≈

‰kn‰ Ô‰רצון לה ואין לרוכב הבטלה כמרכבה ה' לרצון בטלים [=היו ≈«∆¿»»
Òaעצמאי] ‡˙È‡„Îe ,„ÒÁ‰ ˙cÓÏ ‰kÓ ‰È‰ Ì‰‡Â ,¿«¿»»»»∆¿»»¿ƒ««∆∆ƒ¿ƒ»¿≈∆

È‰a‰6˙BÈ‰ ÈÓÈÓ ‰a˜‰ ÈÏ „ÒÁ‰ ˙cÓ ‰Ó‡L «»ƒ∆»¿»ƒ««∆∆ƒ¿≈«»»ƒ≈¡
È‰L ÈÎ‡ÏÓ ˙BÚÏ È‡ ÈÎˆ‰ ‡Ï ‡a Ì‰‡«¿»»»»∆…À¿«¿ƒ¬ƒ«¬¿«¿ƒ∆¬≈
˙BÈ‰ ÈÓÈÓ ÔBLl‰Óc .ÈÓB˜Óa LnLÓe „ÓBÚ Ì‰‡«¿»»≈¿«≈ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈¡
,ÔeÓ ‰Óe .ÏBnpL ÈÏ Ìb eÈÈ‰c ÚÓLÓ ,‡a Ì‰‡«¿»»»»∆«¿«¿«¿«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»
‰È‰ Ì‰‡ ÏL BÈÚc¿ƒ¿»∆«¿»»»»
‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««∆∆∆¿«¿»
האירה שלמעלה החסד מידת -

אבינו אברהם עלֿידי .בעולם
Ê‡ ÌÈ„BÈ eÈ‰ ‰Ê ÌÚÓeƒ««∆»¿ƒ»

אברהם) שנימול «¿BÓL˙(קודם
˙Bn‡Ï Ìb ˙B‰Bb¿«¿À
˙ÎLÓ‰ Èk ,ÌÏBÚ‰»»ƒ«¿»«

„ÒÁ‰- כאמור - שנמשכה «∆∆
אבינו אברהם ÏÚעלֿידי ‡È‰ƒ«

È„Èמידת„BÒi‰אבר) ¿≈«¿
Ï‡הברית) Ê‡L ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆»…

‰˙È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ú ÏBnƒ¬«ƒ¿…»¿»
„BÒi‰Ó ‰ÏÚ‰ ˙„‰«¿»«»»¿»≈«¿
LÓ ÎÈÏ ,(‡‰Ó)≈»≈∆¿ƒ»ƒ¿»
ÌÈÎiM‰ ‰l‡a Ìb „ÒÁ‰«∆∆«¿≈∆««»ƒ
eÈ‰ ,‰ÏÚ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»¿»«¿

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡כוחות - À»»
נקראות - ה'קליפות' - הטומאה

רבינו שמבאר כפי 'ערלה',

(ו, מצותיך בדרך צדק" ה"צמח

על מכסה שהערלה "כמו ב):

מעלימים הם כך קודש ברית

את המחי' ה' קדושת לאור

היסוד ממדת הנשפעת העולמות

לבחי' עצמם ועושים העליון טוב

חלק ה' עם ואנחנו ונפרד, יש

ה' בתורת המחזיקים עמו הוי'

הוא הוי' כי האמת ובהודעת

נצטוינו מלבדו עוד ואין האלקים

מעלינו זה והסתר ערלה להסיר

הערלה בשר כריתת ע"י והיינו

הנ"ל הסתר ענין שהוא בגשמיות

שממנו קודש מברית והעברתו

חיים" .תוצאת
˙BÓL ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ‰ÏÈn‰ ÈlM ‰Ó ÔÈÚ‰ e‡a ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»ƒ¿»«∆ƒ¿≈«ƒ»»¿»«¿»«¿»
Áa ‡ÈÓ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ìb (ÌÈ‚ÏÓ ÌÈ˜Ècˆ) ˙BBÈÏÚ∆¿«ƒƒÀ¿»ƒ«¿À»»≈ƒ¿À«
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙‡È˙È‰‰È‡

È‡ּגֹוים המֹון לאב והיית אּת ּבריתי וידּוע1הּנה , ¬ƒְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
(ּבמאמר זה הּמתחיל ּבדּבּור הּזקן רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּדּיּוק
ב חלק תקס"ב הּמאמרים ּבספר הּנדּפס תקס"ב ,2ּדׁשנת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
צדק הּצמח לאדמֹו"ר הּתֹורה ּבאֹור ּגם אחר ,3ּובנסח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
הרב מּמֹורֹו הּזקן אדמֹו"ר ׁשמע זה ׁשענין ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹותב
ּבׂשר ּדכׁשּיּמֹול הענינים, קׁשר מהּו עדן) נׁשמתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמּגיד
הּמבאר הּבאּור ּונקּדת ּגֹוים. המֹון אב אז יהיה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻערלתֹו
ּדהּנה הּוא, הּנסחאֹות) לכל (ּבהתאם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻּבהּדרּוׁשים
ּכּמסּפר החסד, מּדת מּדתֹו היתה אבינּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻאברהם

רז"ל הענינים,4ּבמדרׁשי ּבפנימּיּות ּובפרט ּבפׁשטּות, ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
ּבּמדרׁש ואברהם5וכדאיתא הּמרּכבה, הן הן ׁשהאבֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּבהיר ּבספר וכדאיתא החסד, למּדת מרּכבה 6היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אברהם היֹות מימי הקּב"ה לפני החסד מּדת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרה
אברהם ׁשהרי מלאכּתי לעׂשֹות אני הצרכּתי לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבארץ
אברהם היֹות מימי ּדמהּלׁשֹון ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָעֹומד
מּובן, ּומּזה ׁשּנּמֹול. לפני ּגם ּדהיינּו מׁשמע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבארץ,
ׁשּלמעלה. החסד המׁשכת היה אברהם ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדענינֹו
לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות נׁשמֹות אז יֹורדים היּו זה ְְְְִִֶַַַָָָֻּומּטעם
וכיון הּיסֹוד, ידי על היא החסד המׁשכת ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעֹולם,
מהּיסֹוד הערלה הפרדת היתה ולא עדין, נּמֹול לא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשאז

ּגם החסד נמׁש לפיכ הּׁשּיכים(מהאבר), ּבאּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
העֹולם. אּמֹות הינּו ערלה, ְְְִִַַָָָָֻלבחינת

‰p‰Âהמׁשכת היתה הּמילה ּׁשּלפני מה הענין ּבבאּור ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
לאּמֹות ּגם מפלגים) (צּדיקים עליֹונֹות ְְְְִִִֶַַָָֻֻנׁשמֹות

מאמר מאֹותֹו אחד [ּבנּסח מביא לזה7העֹולם, ּדגמא [ ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
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ד.)1 יז, צג.)2פרשתנו ע' ח"א התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר מאמרי תקד. ע' שם גם וראה תקו. תשיג,)3ע' ד כרך בראשית

ובכ"מ.)4ב. היום. כחום ד"ה וירא ר"פ פרש"י ובכ"מ.)5ראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, פ"ד.)6ב"ר שכ"ב בפרדס תקס"ב)7הובא סה"מ

    
גוים", המון "אב אבינו באברהם שנאמר התואר את הרבי מבאר זה במאמר

בנוגע מופלאים עניינים יתבארו במאמר המילה. למצוות זה תואר של והקשר

האלקות המשכת הוא שעניינה - אבינו אברהם שנצטוה המילה למצוות

תורה, במתן העמים" מכל בחרתנו "אתה - לזה ובהמשך דוקא, לישראל

- לבוא לעתיד הענין ושלימות

ואמרו רבים עמים "ילכו כאשר

לאידך ה'". הר אל ונעלה לכו

אומות של מדרגתם את יבאר

הגירות, ענין נשמותיהם, העולם,

לעתיד. ומצבם

את השםֿיתברך צווה כאשר

בשר למול ע"ה אבינו אברהם

נאמר: ‰p‰ערלתו, È‡¬ƒƒ≈
‡Ï ˙ÈÈ‰Â ‡ È˙Èa¿ƒƒƒ»¿»ƒ»¿«
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Ò˜˙ ÌÈÓ‡n‰ Òa¿≈∆««¬»ƒ
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˙c˜e ÌÈBb ÔBÓ‰¬ƒ¿À«
‡n‰ e‡a‰«≈«¿…»

ÌÈLec‰aמאמרי=] ¿«¿ƒ
ÏÎÏהחסידות] Ì‡˙‰a)¿∆¿≈¿»

‰p‰c ,‡e‰ (˙B‡ÁÒp‰«À¿»¿ƒ≈
‰˙È‰ eÈ‡ Ì‰‡«¿»»»ƒ»¿»
,„ÒÁ‰ ˙cÓ B˙cÓƒ»ƒ««∆∆
ÏÊ ÈL„Óa Ònk4 «¿À»¿ƒ¿¿≈««

e ,˙eLa¿«¿ƒ¿»
‡˙È‡„Îe ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈa[מובא=]L„na5Ô‰ ˙B‡‰L ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»≈

‰kn‰ Ô‰רצון לה ואין לרוכב הבטלה כמרכבה ה' לרצון בטלים [=היו ≈«∆¿»»
Òaעצמאי] ‡˙È‡„Îe ,„ÒÁ‰ ˙cÓÏ ‰kÓ ‰È‰ Ì‰‡Â ,¿«¿»»»»∆¿»»¿ƒ««∆∆ƒ¿ƒ»¿≈∆

È‰a‰6˙BÈ‰ ÈÓÈÓ ‰a˜‰ ÈÏ „ÒÁ‰ ˙cÓ ‰Ó‡L «»ƒ∆»¿»ƒ««∆∆ƒ¿≈«»»ƒ≈¡
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„ÒÁ‰- כאמור - שנמשכה «∆∆
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È„Èמידת„BÒi‰אבר) ¿≈«¿
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נקראות - ה'קליפות' - הטומאה

רבינו שמבאר כפי 'ערלה',

(ו, מצותיך בדרך צדק" ה"צמח

על מכסה שהערלה "כמו ב):

מעלימים הם כך קודש ברית

את המחי' ה' קדושת לאור

היסוד ממדת הנשפעת העולמות

לבחי' עצמם ועושים העליון טוב

חלק ה' עם ואנחנו ונפרד, יש

ה' בתורת המחזיקים עמו הוי'

הוא הוי' כי האמת ובהודעת

נצטוינו מלבדו עוד ואין האלקים

מעלינו זה והסתר ערלה להסיר

הערלה בשר כריתת ע"י והיינו

הנ"ל הסתר ענין שהוא בגשמיות

שממנו קודש מברית והעברתו
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ו     

זֹו הרי ּגּופא מפלגים ׁשּבצּדיקים לֹומר, ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻמּמתּוׁשלח.
ׁשנים מסּפר חי ׁשהּוא לזה נֹוסף ּכי מפליאה. ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻּדגמא

ּביֹותר הּנה8הּגדֹול כּו', החסד המׁשכת על מֹורה ׁשּזה , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבבני ּגם אּלא ּבעצמֹו רק לא היתה מתּוׁשלח ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּפעּלתֹו
וכּידּוע וכּו'. רׁשעים ׁשהיּו הּמּבּול, ּדֹור ּבני ְְְְִֵֶַַַַָָָּדֹורֹו,
מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו ימי ּבז' הּמּבּול את עּכב .9ׁשהּקּב"ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
את עּכב ּדין ּבעלמא חּיּותֹו ׁשּבחּיים רק ּדלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהינּו,
הּמּבּול ּבגללֹו נתעּכב מיתתֹו אחר ׁשּגם אּלא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמּבּול,
חמס הארץ מלאה ּכי ׁשל מּצב ׁשהיה אף ימים, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלׁשבעה

ּבמאמרי10גֹו' (ּכּמבאר הּפּלגה מּדֹור יֹותר ּגרּוע ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּובאפן
לׁשבעת11רז"ל הּמּבּול ּבגללֹו נתעּכב זאת ּובכל ,( ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹ

ּגם אּלא) למּטה, רק (לא היה הּמּבּול ׁשל ועּכּוב ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּימים.
סדר ּבכל היה הּמּבּול ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבכל
(ׁשּנתעּכב זה זמן ּדכל מּזֹו, ויתירה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָההׁשּתלׁשלּות.
ּגׁשמי יהיּו יׁשּובּו ׁשאם מּצב היה ּבגללֹו) ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּמּבּול

מּובן12ּברכה זה ׁשּמּכל ּדברכה. הּׁשלמּות ּתכלית הינּו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין היה אברהם מילת ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאי
וכּו'. העֹולם ּבאּמֹות ּגם ׁשּלמעלה החסד ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָֻוהמׁשכת

‰eאברם13יּובן ׁשּנּמֹול אחרי ׁשּדוקא נעׂשהמה »∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּוא ּגֹוים המֹון אב ענין הּנה ּכי ּגֹוים. המֹון ְְֲֲִִִִִֵַַַלאב

עליהם וׁשֹולט ּומֹוׁשל אב ּבבחינת ולפני14ׁשהּוא . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַ
ּונׁשמֹות ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ׁשהיתה מּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּמילה,
היה לא לכן העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם ְְִֵַַַָָָָָֹֻהּגבֹוהֹות
אברם, ּכׁשּנּמֹול ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָלאברם
הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָונפרדה
ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים העֹולם אּמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין
ׁשאברהם ּגֹוים, המֹון א ענין נפעל ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָיׂשראל,

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ּבבחינת ְְֲִִֵֵֵֶַָָָהיה

‰p‰Âאב ׁשהּוא ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַַָ
ידי15לגרים על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין וגם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
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ּבהּמאמר ּבזה ּומבאר לעיל16הּמילה. נתּבאר ּדהּנה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות נׁשמֹות יֹורדים היּו הּמילה ְְְְְְִִִֵַַָָָֻּדלפני
לפני הּגרּות ענין היה לא זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהעֹולם
נׁשמֹות היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻמילת
מה כּו', להתּגּיר ורצֹון סּבה להם היה לא לכן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּגבֹוהֹות,
ּבאּמֹות ירידה ּׁשּנעׂשה אברהם מילת אחרי ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּׁשאין
להתּגּיר. רצֹון להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעֹולם,

ּבהּמאמר מבאר ּגרים17ּובזה הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמּיׁשמעאל,
ּוכמאמר כּו', הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו 18ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָ
מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹאברהם
זֹו. ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל ּגרים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָהרּבה

ּׁשא אחרמה ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ּבעׂשו ּכן ין ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ולכן ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברית,
הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּגרים,

זרע ל יּקרא ביצחק ּכי ּכל19ּוכמאמר ולא ּביצחק , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
.20יצחק ְִָ

‰p‰Âידּוע ּדהּנה ּתמּוּה. ענין לבאר יׁש הּנ"ל ּפי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
יׁש זה ּולפי עלּיה. צר היא ירידה ּדכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהּכלל
העּמים מּכל ּבחרּתנּו אּתה ידי ׁשעל ּדמּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהבין,

הּלׁשֹונֹות מּכל הּבחירה21ורֹוממּתנּו ּדהפ ענין נעׂשה , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אם כו', ירידה ׁשל ענין ּדזהּו האּמֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֻוהרֹוממּות
לבאר יׁש הּנ"ל ּפי ועל זה. ידי ׁשעל העלּיה ענין מהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכן
ׁשאז אף וכּו', הּבחירה לפני ּתֹורה מּתן לפני ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה,
העֹולם, ּבאּומֹות ּגם ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

רז"ל ּבמאמרי אחר ּבמקֹום היּו22וכּמבאר ּדֹורֹות דכ"ו ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָֹ
מּדֹות ז' על קאי ּדחסּדֹו הּקּב"ה, ׁשל ּבחסּדֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָנּזֹונין

היה23ּדעּתיק לא זה מּפני אבל ,ּדארי ּפנים ּכל על אֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
היה לא ּבירידה היּו ׁשּלא מּכיון ּכי הּגרּות, ענין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבהם
אחר ׁשּנפעלה הּירידה ידי ועל העלּיה. ענין ּבהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָנפעל
הּגרּות, ענין ּבהם נפעל אז וכּו', הּבחירה ידי על ,ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכ
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ז    

ּבהּמאמר ּבזה ּומבאר לעיל16הּמילה. נתּבאר ּדהּנה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות נׁשמֹות יֹורדים היּו הּמילה ְְְְְְִִִֵַַָָָֻּדלפני
לפני הּגרּות ענין היה לא זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהעֹולם
נׁשמֹות היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻמילת
מה כּו', להתּגּיר ורצֹון סּבה להם היה לא לכן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּגבֹוהֹות,
ּבאּמֹות ירידה ּׁשּנעׂשה אברהם מילת אחרי ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּׁשאין
להתּגּיר. רצֹון להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעֹולם,

ּבהּמאמר מבאר ּגרים17ּובזה הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אף ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמּיׁשמעאל,
ּוכמאמר כּו', הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו 18ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָ
מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹאברהם
זֹו. ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל ּגרים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָהרּבה

ּׁשא אחרמה ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ּבעׂשו ּכן ין ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ולכן ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברית,
הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּגרים,

זרע ל יּקרא ביצחק ּכי ּכל19ּוכמאמר ולא ּביצחק , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
.20יצחק ְִָ

‰p‰Âידּוע ּדהּנה ּתמּוּה. ענין לבאר יׁש הּנ"ל ּפי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
יׁש זה ּולפי עלּיה. צר היא ירידה ּדכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהּכלל
העּמים מּכל ּבחרּתנּו אּתה ידי ׁשעל ּדמּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהבין,

הּלׁשֹונֹות מּכל הּבחירה21ורֹוממּתנּו ּדהפ ענין נעׂשה , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אם כו', ירידה ׁשל ענין ּדזהּו האּמֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֻוהרֹוממּות
לבאר יׁש הּנ"ל ּפי ועל זה. ידי ׁשעל העלּיה ענין מהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכן
ׁשאז אף וכּו', הּבחירה לפני ּתֹורה מּתן לפני ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה,
העֹולם, ּבאּומֹות ּגם ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

רז"ל ּבמאמרי אחר ּבמקֹום היּו22וכּמבאר ּדֹורֹות דכ"ו ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָֹ
מּדֹות ז' על קאי ּדחסּדֹו הּקּב"ה, ׁשל ּבחסּדֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָנּזֹונין

היה23ּדעּתיק לא זה מּפני אבל ,ּדארי ּפנים ּכל על אֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
היה לא ּבירידה היּו ׁשּלא מּכיון ּכי הּגרּות, ענין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבהם
אחר ׁשּנפעלה הּירידה ידי ועל העלּיה. ענין ּבהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָנפעל
הּגרּות, ענין ּבהם נפעל אז וכּו', הּבחירה ידי על ,ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכ
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ח     

הּירידה. ׁשּלפני מּמּצבם ׁשּלמעלה העלּיה ּתכלית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּזהּו
ּבכּמה ּדמבאר עקיבא, ורּבי מאיר רּבי לּגרים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹועד

ּגרים),24ּדרּוׁשים (ׁשהיּו עקיבא ורּבי מאיר רּבי ּבמעלת , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבנֹוגע וכּמבאר ּבּתֹורה, מיחד עּלּוי נפעל ידם על ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻּדדוקא

עקיבא ּדרּבי אּליּבא ּדכּוּלהּו עקיבא ּבנֹוגע25לרּבי וכן , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
רז"ל אמרּו מאיר חכמים26לרּבי עיני מאיר ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּדעּתֹו סֹוף על לעמד חכמים יכלּו ׁשּלא ועד ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָֹֹּבהלכה
ּכרּבי הלכה יהּודה ורּבי מאיר רּבי זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ[ּדמּטעם

ּובירּוׁשלמי27יהּודה את28], הֹוׁשיב עקיבא ׁשרּבי איתא ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָ
ׁשאני ּדּייּך לרׁשּב"י ׁשאמר (אף רׁשּב"י לפני מאיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָרּבי

.(ּכח מּכירים ֲֲִִַַֹּובֹורא

e‰ÊÂידי ּדעל ּגֹוים, המֹון לאב והיית אּת ּבריתי אני ¿∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ
אברהם נעׂשה הּברית, מן הערלה והפרדת ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָהסרת

וקצין אב ּגֹוים, המֹון לאב ּבאפן29אבינּו היה ׁשּזה ועד , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכמאמר והּנה30ּגלּוי, גֹו'. ּבתֹוכנּו אּתה אלקים נׂשיא ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָֹ

למּולים ראׁש היה ּבכל31אברהם ּכ אחר נמׁש ּומּמּנּו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ
מהּולים ׁשּנֹולדּו ּכּמה היּו ּדלפניו מּיׂשראל, ואחד 32אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּוא זה ענין ּכי אברהם, עד הּמילה ענין היה לא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל

מאבֹותינּו לנּו לבא33ירּוׁשה לעתיד ּגּלּוי לידי ּובא , ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבגּלּוי, ּבאמּתתם הענינים ּכל יהיּו 34ּכאׁשר ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּכל יהיּו ּדאז יחּדיו. ּבׂשר ּכל וראּו ה' ּכבֹוד ְְְְְְְִִַָָָָָָָָונגלה
ּכמֹו ּגֹוים, המֹון ואב הּבית ּבעל ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָיׂשראל

יקּים35ׁשּכתּוב זה ׁשּלפני ידי על הּמלּוכה, לה' והיתה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
כּלם36הּכתּוב לקרא ּברּורה ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

ּבית הר יהיה נכֹון יקּים ואז אחד, ׁשכם לעבדֹו ה' ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבׁשם
הּגֹוים ּכל אליו ונהרּו גֹו' ההרים ּבראׁש ּדר37ה' ועל , ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ׁשּתמיד יׂשראל ארץ ּבכל ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹזה
ׁשנה אחרית ועד יׂשראל38הּׁשנה ּכל יבֹואּו ׁשּתחּלה ידי על ּבגּלּוי, זה יהיה ואז , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּובבנֹותנּו ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו הּקדׁש, רּבים39לארץ עּמים ילכּו ּדאז , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
גֹו' ה' הר אל ונעלה לכּו מׁשיח40ואמרּו ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵַָָָצדקנּו,
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ועוד.)32ו. יא. בראשית תנחומא פי"ז.)33ראה תניא ה.)34ראה מ, בסופו.)35ישעי' עובדי'
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Ï „ÚÂ .‰„Èi‰ ÈÙlL ÌnÓ ‰ÏÚÓlL ‰iÏÚ‰שנפעלה עלי' »«ƒ»∆¿«¿»ƒ«»»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿««
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מוגה בלתי

לרגל מהעליה ושב חוזר שבישראל" "אחרון היה שבו היום - בחשון שבעה שלאחרי השבת היא זו שבת
בחשון, שבעה עד ישראל) (בארץ גשמים בשאלת ממתינים ולכן פרת", ב"נהר לביתו שבירושלים המקדש בבית
פרת, לנהר לביתו לרגל שעלה שבישראל האחרון שיגיע "כדי החג", אחר מיד בה לשאול ראוי ש"היה אף
אורח הזקן אדמו"ר שולחןֿערוך א. י, (תענית הגשם" יעכבנו ולא מירושלים, רחוק היותר ישוב מקום שהוא

קיז). סימן ריש חיים
משפט (חושן בש"ך וכמבואר החג, לעניני המשך עדיין מהווים בחשון שבעה עד הימים שכל מובן, ומזה
כלומר, הרגל", "אחר יום ט"ו - בזה הכוונה אזי הרגל", "אחר בשטר כותבים שכאשר מז) קטן סעיף מג סימן
אחר לבתיהם להגיע יכולין היו לא לרגל עולים ישראל שהיו פעם ש"כל מפני - הדבר וטעם בחשון, שבעה
היו שלא זמן כל הרגל, בעניני עסוקים ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם דומה והיה יום, בט"ו אלא הרגל
כל לעבודת לדרכו", הלך "ויעקב - חדש עבודה סדר מתחיל בחשון ובשבעה פרת"; נהר הגדול הנהר עוברים

כולה. השנה ימי

בעניני "עסוקים שבה לתקופה - עצמו בחשון דשבעה היום שייך תקופה לאיזו השאלה על הפתרון ומכאן
בזה), וכיוצא ישראל, ארץ (גבולי במקום "גבול" של ענין בכל השאלה כידוע שלאחריֿזה, לתקופה או הרגל",
ובעניננו בזמן, הגבול לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה הימנו, מחוץ או הגבול מן לפנים שייך עצמו הגבול שטח האם

בחשון: דשבעה הגבול -

הגיע בחשון, בששה זה, לפני שעוד לומר בהכרח - גשמים שואלים בחשון דשבעה היום שבהתחלת מכיון
לשאול יכולים כיצד בדרכו, עדיין הוא בחשון שבשבעה לומר תמצי אם שהרי פרת, לנהר שבישראל אחרון כבר
בחשון שבעה מגיע שכאשר לומר בהכרח ודאי אלא - בדרכו?! אותו יעכבו הגשמים הרי ביום, בו גשמים

בחשון. ששה - הוא בדרך להליכה האחרון היום ואילו בביתו, כבר הוא נמצא

שבעה ואילו בחשון, בששה - הוא הרגל") בעניני "עסוקים (שבה ל"רגל" השייכת התקופה שסיום ונמצא,
ד).בחשון סעיף (כדלקמן כולה השנה ימי כל בעבודת לדרכו", הלך "ויעקב - החדשה התקופה להתחלת כבר שייך

בסוף בזהר שמצינו נפלא ענין יובן - חדשה תקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל האמור פי על
בחשון: בששה שסיומה התקופה אודות א) ערה, (דף שמות דספר ה"תוספות"

בענינים להצלחה מיוחדת סגולה ישנה ובהם כו'", אינון דאתוון יומין . . בחשון יומין שית עד "מאלול
שם. כמבואר בזה, וכיוצא התורה, אותיות ("אתוון"), אותיות עם הקשורים

המיוחד ענינו מוזכר מקומות בכמה הרי בחשון", יומין שית ש"עד בתקופה המיוחד מהו תמוה: ולכאורה
בחשון? ששה ולא בחשון, שבעה של

השייכת התקופה ואילו החדשה, התקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל, האמור פי על – בזה הביאור אלא
ענין הם בחשון" יומין שית עד "מאלול הימים שכל בזהר כמפורש בחשון, ששה עד נמשכת תשרי לחודש
דחודש ההכנה בעבודת (שהתחלתה תשרי דחודש המועדים שתקופת כלומר, דאתוון", "יומין אחת, ונקודה

בחשון. בששה ומסתיימת נמשכת אלול)

שלכן תשרי), לחודש המשך להיותו רק (ולא דוקא אלול לחודש שייך זה שענין - בזה להוסיף ויש
כלל). תשרי מזכיר (ואינו בחשון" יומין שית עד "מאלול בזהר מודגש

בזה: והביאור

בואו שקודם למלך "משל ב) לב, (ראה בלקוטיֿתורה הזקן אדמו"ר מבאר - אלול חודש של ליחודו בנוגע
בשדה. המלך נמצא אלול שבחודש היינו, בשדה", פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר

יומין שית עד ("מאלול אלו ימים שמעלת היינו, דאתוון", "יומין בלשון בזהר מרומז זה שענין לומר ויש
האותיות: מעלת עם קשורה בחשון")

האמיתי. למקומם שמחוץ אחר למקום והמשכה הבאה בוקר", "אתא מלשון - ענינם ("אתוון") אותיות
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מוגה בלתי

לרגל מהעליה ושב חוזר שבישראל" "אחרון היה שבו היום - בחשון שבעה שלאחרי השבת היא זו שבת
בחשון, שבעה עד ישראל) (בארץ גשמים בשאלת ממתינים ולכן פרת", ב"נהר לביתו שבירושלים המקדש בבית
פרת, לנהר לביתו לרגל שעלה שבישראל האחרון שיגיע "כדי החג", אחר מיד בה לשאול ראוי ש"היה אף
אורח הזקן אדמו"ר שולחןֿערוך א. י, (תענית הגשם" יעכבנו ולא מירושלים, רחוק היותר ישוב מקום שהוא

קיז). סימן ריש חיים
משפט (חושן בש"ך וכמבואר החג, לעניני המשך עדיין מהווים בחשון שבעה עד הימים שכל מובן, ומזה
כלומר, הרגל", "אחר יום ט"ו - בזה הכוונה אזי הרגל", "אחר בשטר כותבים שכאשר מז) קטן סעיף מג סימן
אחר לבתיהם להגיע יכולין היו לא לרגל עולים ישראל שהיו פעם ש"כל מפני - הדבר וטעם בחשון, שבעה
היו שלא זמן כל הרגל, בעניני עסוקים ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם דומה והיה יום, בט"ו אלא הרגל
כל לעבודת לדרכו", הלך "ויעקב - חדש עבודה סדר מתחיל בחשון ובשבעה פרת"; נהר הגדול הנהר עוברים

כולה. השנה ימי

בעניני "עסוקים שבה לתקופה - עצמו בחשון דשבעה היום שייך תקופה לאיזו השאלה על הפתרון ומכאן
בזה), וכיוצא ישראל, ארץ (גבולי במקום "גבול" של ענין בכל השאלה כידוע שלאחריֿזה, לתקופה או הרגל",
ובעניננו בזמן, הגבול לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה הימנו, מחוץ או הגבול מן לפנים שייך עצמו הגבול שטח האם

בחשון: דשבעה הגבול -

הגיע בחשון, בששה זה, לפני שעוד לומר בהכרח - גשמים שואלים בחשון דשבעה היום שבהתחלת מכיון
לשאול יכולים כיצד בדרכו, עדיין הוא בחשון שבשבעה לומר תמצי אם שהרי פרת, לנהר שבישראל אחרון כבר
בחשון שבעה מגיע שכאשר לומר בהכרח ודאי אלא - בדרכו?! אותו יעכבו הגשמים הרי ביום, בו גשמים

בחשון. ששה - הוא בדרך להליכה האחרון היום ואילו בביתו, כבר הוא נמצא

שבעה ואילו בחשון, בששה - הוא הרגל") בעניני "עסוקים (שבה ל"רגל" השייכת התקופה שסיום ונמצא,
ד).בחשון סעיף (כדלקמן כולה השנה ימי כל בעבודת לדרכו", הלך "ויעקב - החדשה התקופה להתחלת כבר שייך

בסוף בזהר שמצינו נפלא ענין יובן - חדשה תקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל האמור פי על
בחשון: בששה שסיומה התקופה אודות א) ערה, (דף שמות דספר ה"תוספות"

בענינים להצלחה מיוחדת סגולה ישנה ובהם כו'", אינון דאתוון יומין . . בחשון יומין שית עד "מאלול
שם. כמבואר בזה, וכיוצא התורה, אותיות ("אתוון"), אותיות עם הקשורים

המיוחד ענינו מוזכר מקומות בכמה הרי בחשון", יומין שית ש"עד בתקופה המיוחד מהו תמוה: ולכאורה
בחשון? ששה ולא בחשון, שבעה של

השייכת התקופה ואילו החדשה, התקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל, האמור פי על – בזה הביאור אלא
ענין הם בחשון" יומין שית עד "מאלול הימים שכל בזהר כמפורש בחשון, ששה עד נמשכת תשרי לחודש
דחודש ההכנה בעבודת (שהתחלתה תשרי דחודש המועדים שתקופת כלומר, דאתוון", "יומין אחת, ונקודה

בחשון. בששה ומסתיימת נמשכת אלול)

שלכן תשרי), לחודש המשך להיותו רק (ולא דוקא אלול לחודש שייך זה שענין - בזה להוסיף ויש
כלל). תשרי מזכיר (ואינו בחשון" יומין שית עד "מאלול בזהר מודגש

בזה: והביאור

בואו שקודם למלך "משל ב) לב, (ראה בלקוטיֿתורה הזקן אדמו"ר מבאר - אלול חודש של ליחודו בנוגע
בשדה. המלך נמצא אלול שבחודש היינו, בשדה", פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר

יומין שית עד ("מאלול אלו ימים שמעלת היינו, דאתוון", "יומין בלשון בזהר מרומז זה שענין לומר ויש
האותיות: מעלת עם קשורה בחשון")

האמיתי. למקומם שמחוץ אחר למקום והמשכה הבאה בוקר", "אתא מלשון - ענינם ("אתוון") אותיות
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האמיתי מקומו שהרי האמיתי, למקומו שמחוץ אחר למקום יוצא שהמלך - בשדה" ד"מלך הענין כללות וזהו
נמצא המלך כאשר ולכן, המלך, של לקיטון עד כו' בטרקלין מלכותו, בהיכל הבירה, בעיר - הוא המלך של
ד"אין הענין כללות [עלֿדרך לחם" יצא ממנה "ארץ השדה, לענין זקוק עצמו המלך שגם אף הנה - בשדה

המלך. של האמיתי מקומו זה אין אףֿעלֿפיֿכן, עם"], בלא מלך

הבאת בוקר", "אתא האותיות, ענין ובדוגמת עלֿדרך זה הרי לשדה המלך של שבואו הדברונמצא, והמשכת
האמיתי. למקומו שמחוץ אחר למקום

חשון, בחודש גם ישנו בשדה" ד"מלך שהענין - חידוש דבר שזהו מכיון אפשר, בדרך - לומר יש זה פי ועל
דאתוון"). ("יומין בשדה מלך - היא אלו ימים לכל המשותפת שהנקודה היינו, בחשון, ששה עד

דסוף לימים בנוגע מהֿשאיןֿכן חשון, חודש ראש שלאחרי לימים בנוגע - הוא שבדבר החידוש ועיקר
כי: כך, כל גדול חידוש זה אין - תשרי חודש

הרחמים מדות די"ג שהגילוי ומכיון הרחמים, מדות י"ג גילוי - ענינו אלול שבחודש בשדה" ד"מלך העילוי
בעירו המלך נמצא שאז (שם) בלקוטיֿתורה כמבואר אלול, בחודש מאשר יותר נעלה באופן הוא הכיפורים ביום
הכיפורים דיום מהגילוי שכתוצאה לומר, יש בשדה), שנמצא מכפי יותר נעלה באופן הוא (שאז מלכותו ובהיכל
אומרים אין תשרי חודש סוף עד הכיפורים יום מערב שהרי תשרי, חודש סוף עד המלך דהתגלות הענין נמשך
גם נמשך המלך) (התגלות אלול דחודש המיוחד שהענין כלומר, הכיפורים). דיום מההשפעה (כתוצאה תחנון
אומרים כבר שבהם חשון, חודש ראש שלאחרי הימים אודות מדובר כאשר אבל תשרי. דחודש האחרונים בימים
לומר גדול חידוש זה הרי - תשרי) חודש סוף עד הנמשכת הכיפורים דיום ההשפעה שנסתיימה (מכיון תחנון

אלול. שבחודש המלך דהתגלות המיוחד העילוי נמשך אלו שבימים

שכל דוקא, התורה בפנימיות ובגילוי בהדגשה בא בחשון] ששה עד הימים בכל מיוחד עילוי [שיש זה וענין
הגוף לגבי הנשמה בדוגמת היא דתורה נגלה לגבי התורה פנימיות כי - אור" ד"תורה באופן הם שבה הענינים
שהיא דאורייתא"], "נשמתא היא התורה ופנימיות תורה", "גופי בדוגמת הוא דתורה שגליא בזהר [כמבואר

הגוף). את ומהווה שמחיה זה על (נוסף הגוף עניני את מאירה

העילוי בחשון: בשבעה מיוחדת ומעלה בחשון, בששה מיוחדת מעלה שישנה - לעיל האמור מכל המורם
חודש מעלת עם אחת ונקודה המשך - יותר ובפרטיות תשרי, דחודש התקופה סיום להיותו - הוא בחשון דששה
תקופה התחלת להיותו - הוא כדלקמן] בחשון, דששה מהעילוי יותר גדול [עילוי בחשון דשבעה והעילוי אלול,

כדלקמן. לדרכו", הלך "ויעקב חדשה,

האחרון השלב להיותה - הוא בחשון בשבעה שהתחלתה בתקופה המיוחד בכללותהעילוי תחתון) (הכי
ובהקדים: כדלקמן. לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה

מזו: למטה זו ודרגות, שלבים כמה היינו, פירושים, כמה ישנם לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין בכללות

(המשך מהר"ש אדמו"ר בדרושי כמבואר הכיפורים, יום במוצאי - הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין התחלת
מלמטה דהעלאה העבודה (לאחרי למטה מלמעלה ההמשכה ענין כללות מתחיל שאז צ"ו) פרק ריש תרל"ז וככה

למטה. מלמעלה והמשכה ירידה - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין שזהו למעלה),

אלו: בימים ישראל בני של עבודתם בתוכן גם מתבטא זה [וענין

ואילו תורה). דמתן הענין ועיקר ושלימות (סיום אחרונות לוחות ניתנו שבו תורה, - ענינו הכיפורים יום
המצוות. דקיום הענין כללות מינים, וד' סוכה בעניני לעסוק מתחילים הכיפורים יום לאחרי

מלמעלה ירידה - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין ובדוגמת עלֿדרך הוא ל"תורה" ביחס ה"מצוות" שענין ומובן,
ואילו קולו", את השמיעך השמים "מן כאש", דברי כה "הלא הקב"ה, של "דברי" היא התורה שהרי למטה,
"ישראל" השמות ב' שבין החילוק כללות עלֿדרך הוא זה וחילוק דוקא. גשמיים בדברים נתלבשו המצוות
המצוות. ענין בדוגמת - עקב מלשון ו"יעקב" התורה, ענין בדוגמת - ראש" "לי אותיות "ישראל", ו"יעקב":

לדרכו"]. הלך ד"ויעקב לעבודה נחשבת התורה ללימוד ביחס המצוות דקיום העבודה ולכן,

חודש תשרי, דחודש המועדים כל סיום תורה, שמחת שבמוצאי לדרכו" הלך ד"ויעקב הדרגא - מזה למטה
ההליכה כלומר: חול. בעניני לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה שאז כו', ומשביע המשובע השביעי,
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שמחת במוצאי "לדרכו" ההליכה ואילו תורה), (לגבי מצוות לעניני ביחס - היא הכיפורים יום במוצאי "לדרכו"
קדושה). עניני (לגבי הרשות לעניני ביחס - היא תורה

שמחת שלאחרי בימים גם שהרי תשרי. חודש כל סיום לאחרי לדרכו" הלך ד"ויעקב הדרגא - מזה למטה
מחודש יוצאים כאשר ולכן, במועדות", "מרובה שהוא תשרי לחודש שייכותם מפני תחנון, אומרים אין תורה

לדרכו". הלך ד"ויעקב בעבודה יותר נמוך לשלב באים אזי תחנון), אומרים (שבו מרחשון לחודש תשרי

עלֿדרך ראש, בחינת - "רשית" אותיות "תשרי" ומרֿחשון: תשרי - החדשים בשמות גם מרומז זה וענין
"מרֿחש נקרא שלכן הגשמים, ענין על מורה ו"מרחשון" ראש". "לי אותיות "ישראל" טיפותבחינת עלֿשם ון",

לעניני שביחס בזה, וכיוצא וזריעה חרישה בעניני האדם של עבודתו עם קשור זה שענין מדלי", "מר - הגשמים
- ענינה וזריעה בחרישה ההתעסקות כי ירידה, של מצב זה הרי גופא תורה) שמחת דמוצאי (הירידה העולם
תהא מה תורה כו' וזורע כו' חורש אדם "אפשר יוחאי בן שמעון רבי כדברי יהודי, של האמיתי ממקומו יציאה

עקב. מלשון "יעקב" בחינת עלֿדרך היא זו וירידה ב), לה, (ברכות עליה"

בעניני עסוקים ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם "דומה בחשון שבעה עד הנה - גופא מרֿחשון ובחודש
לדרכו". הלך ד"ויעקב בעבודה נמוך) (והכי האחרון השלב מתחיל אזי - בחשון שבעה מגיע וכאשר הרגל",

לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה אודות כאן מדובר לא שהרי הירידה, תכלית זה הרי שלכאורה אף והנה,
הרי - לדרכו" הלך ד"ויעקב בענין נמוך והכי האחרון השלב אודות אם כי וכו', העולם בעניני המצוות, בקיום
ביותר. גדול הוא העילוי אזי יותר למטה הירידה שתגדל שככל נמצא, עליה, צורך שירידה מכיון אדרבה:
שכן, ומכיון העילוי, לתכלית באים - נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה עלֿידי שדוקא ונמצא,

בארוכה. לעיל שנתבאר כפי נמצא, הוא שם אדם של שמחשבתו במקום הרי

עלה", גם ד"אעלך ובאופן עליה, צורך היא זו שירידה - למטה מלמעלה הנשמה ירידת כללות [ועלֿדרך
השתלשלות, סדר כל דהתהוות המקור שהוא הוי', משם למעלה עלה", גם אעלך ש"אנכי ועד עילוי, לאחרי עילוי

דוקא]. "אנכי" מבחינת היא זו עליה ואילו מהוה, מלשון הוי'

בחשון: דשבעה העילוי גודל מובן זה פי ועל

כנ"ל). ביותר, גדולה (עליה נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה בחשון שבשבעה מכיון
קשות" התחלות ד"כל באופן - וועג") די ("דורכברעכן הדרך ופתיחת התחלת (א) בדבר: מעלות ב' שיש מובן,
שלפני בהתוועדות בארוכה לעיל שנתבאר כמו בפועל. מעשה של בענינים כולה השנה דכל העבודה לכללות -
כל במשך העבודה דכללות וההתחלה הפתיחה שזוהי מכיון (ב) ואילך). ד סעיף נח פרשת שבת (שיחת זה

בתחילתן. סופן שנעוץ מכיון השנה, כל דעבודת הענינים פרטי כל כבר כלולים שבזה נמצא, כולה, השנה

ופתי [התחלת בחשון דשבעה העילוי גודל אודות לעיל האמור פי לדרכו"על הלך ד"ויעקב הדרך חת
בחשון: שבעה שלאחרי השבת זו, דשבת העילוי גודל יובן - כולה] השנה כל בעבודת

[הן התענוג לענין עד השבוע, במשך שהיו הענינים בכל ושלימות עליה - ד"ויכולו" הענין נפעל בשבת
השבת ליום קורא שהוא הקב"ה, על דקאי קראת", אותו ימים "חמדת שאומרים כמו מלמעלה, הנמשך התענוג
שכתוב כמו האדם, עבודת ידי על שנוסף התענוג והן מקומות), בכמה (כמבואר התענוג ענין - ימים" "חמדת
יצירה בספר שכתוב כמו העילוי, תכלית שזהו השבת"], את המענג "כל חז"ל: ובלשון עונג", לשבת "וקראת

מעונג". למעלה ש"אין

שאז - שלאחריו השבת ביום יותר גדול עילוי נפעל בחשון, דשבעה העילויים כל שלאחרי מובן, ומזה
התענוג. לענין עד העילוי, לתכלית בחשון דשבעה הענינים כל מתעלים

הסיום הוא שאז בחשון. דששה הענינים גם ונכללים עולים בחשון שבעה שלאחרי השבת ביום ועוד: זאת
העילוי. תכלית התענוג, לענין עד עולים אלו ענינים שגם (כנ"ל), תשרי חודש דתקופת

בקביעות מיוחד עילוי ישנו ושנה, שנה בכל שישנו בחשון, שבעה שלאחרי השבת דיום העילוי על ונוסף
ומיד תיכף כלומר: בינתיים. הפסק כל ללא בחשון, שבעה לאחרי ומיד תיכף בא השבת יום כאשר - זו שנה
דענין והשלימות העילוי כבר נפעל - בחשון בשבעה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה והתחלת פתיחת לאחרי

בינתיים. הפסק כל ללא התענוג,
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שמחת במוצאי "לדרכו" ההליכה ואילו תורה), (לגבי מצוות לעניני ביחס - היא הכיפורים יום במוצאי "לדרכו"
קדושה). עניני (לגבי הרשות לעניני ביחס - היא תורה

שמחת שלאחרי בימים גם שהרי תשרי. חודש כל סיום לאחרי לדרכו" הלך ד"ויעקב הדרגא - מזה למטה
מחודש יוצאים כאשר ולכן, במועדות", "מרובה שהוא תשרי לחודש שייכותם מפני תחנון, אומרים אין תורה

לדרכו". הלך ד"ויעקב בעבודה יותר נמוך לשלב באים אזי תחנון), אומרים (שבו מרחשון לחודש תשרי

עלֿדרך ראש, בחינת - "רשית" אותיות "תשרי" ומרֿחשון: תשרי - החדשים בשמות גם מרומז זה וענין
"מרֿחש נקרא שלכן הגשמים, ענין על מורה ו"מרחשון" ראש". "לי אותיות "ישראל" טיפותבחינת עלֿשם ון",

לעניני שביחס בזה, וכיוצא וזריעה חרישה בעניני האדם של עבודתו עם קשור זה שענין מדלי", "מר - הגשמים
- ענינה וזריעה בחרישה ההתעסקות כי ירידה, של מצב זה הרי גופא תורה) שמחת דמוצאי (הירידה העולם
תהא מה תורה כו' וזורע כו' חורש אדם "אפשר יוחאי בן שמעון רבי כדברי יהודי, של האמיתי ממקומו יציאה

עקב. מלשון "יעקב" בחינת עלֿדרך היא זו וירידה ב), לה, (ברכות עליה"

בעניני עסוקים ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם "דומה בחשון שבעה עד הנה - גופא מרֿחשון ובחודש
לדרכו". הלך ד"ויעקב בעבודה נמוך) (והכי האחרון השלב מתחיל אזי - בחשון שבעה מגיע וכאשר הרגל",

לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה אודות כאן מדובר לא שהרי הירידה, תכלית זה הרי שלכאורה אף והנה,
הרי - לדרכו" הלך ד"ויעקב בענין נמוך והכי האחרון השלב אודות אם כי וכו', העולם בעניני המצוות, בקיום
ביותר. גדול הוא העילוי אזי יותר למטה הירידה שתגדל שככל נמצא, עליה, צורך שירידה מכיון אדרבה:
שכן, ומכיון העילוי, לתכלית באים - נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה עלֿידי שדוקא ונמצא,

בארוכה. לעיל שנתבאר כפי נמצא, הוא שם אדם של שמחשבתו במקום הרי

עלה", גם ד"אעלך ובאופן עליה, צורך היא זו שירידה - למטה מלמעלה הנשמה ירידת כללות [ועלֿדרך
השתלשלות, סדר כל דהתהוות המקור שהוא הוי', משם למעלה עלה", גם אעלך ש"אנכי ועד עילוי, לאחרי עילוי

דוקא]. "אנכי" מבחינת היא זו עליה ואילו מהוה, מלשון הוי'

בחשון: דשבעה העילוי גודל מובן זה פי ועל

כנ"ל). ביותר, גדולה (עליה נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה בחשון שבשבעה מכיון
קשות" התחלות ד"כל באופן - וועג") די ("דורכברעכן הדרך ופתיחת התחלת (א) בדבר: מעלות ב' שיש מובן,
שלפני בהתוועדות בארוכה לעיל שנתבאר כמו בפועל. מעשה של בענינים כולה השנה דכל העבודה לכללות -
כל במשך העבודה דכללות וההתחלה הפתיחה שזוהי מכיון (ב) ואילך). ד סעיף נח פרשת שבת (שיחת זה

בתחילתן. סופן שנעוץ מכיון השנה, כל דעבודת הענינים פרטי כל כבר כלולים שבזה נמצא, כולה, השנה

ופתי [התחלת בחשון דשבעה העילוי גודל אודות לעיל האמור פי לדרכו"על הלך ד"ויעקב הדרך חת
בחשון: שבעה שלאחרי השבת זו, דשבת העילוי גודל יובן - כולה] השנה כל בעבודת

[הן התענוג לענין עד השבוע, במשך שהיו הענינים בכל ושלימות עליה - ד"ויכולו" הענין נפעל בשבת
השבת ליום קורא שהוא הקב"ה, על דקאי קראת", אותו ימים "חמדת שאומרים כמו מלמעלה, הנמשך התענוג
שכתוב כמו האדם, עבודת ידי על שנוסף התענוג והן מקומות), בכמה (כמבואר התענוג ענין - ימים" "חמדת
יצירה בספר שכתוב כמו העילוי, תכלית שזהו השבת"], את המענג "כל חז"ל: ובלשון עונג", לשבת "וקראת

מעונג". למעלה ש"אין

שאז - שלאחריו השבת ביום יותר גדול עילוי נפעל בחשון, דשבעה העילויים כל שלאחרי מובן, ומזה
התענוג. לענין עד העילוי, לתכלית בחשון דשבעה הענינים כל מתעלים

הסיום הוא שאז בחשון. דששה הענינים גם ונכללים עולים בחשון שבעה שלאחרי השבת ביום ועוד: זאת
העילוי. תכלית התענוג, לענין עד עולים אלו ענינים שגם (כנ"ל), תשרי חודש דתקופת

בקביעות מיוחד עילוי ישנו ושנה, שנה בכל שישנו בחשון, שבעה שלאחרי השבת דיום העילוי על ונוסף
ומיד תיכף כלומר: בינתיים. הפסק כל ללא בחשון, שבעה לאחרי ומיד תיכף בא השבת יום כאשר - זו שנה
דענין והשלימות העילוי כבר נפעל - בחשון בשבעה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה והתחלת פתיחת לאחרי

בינתיים. הפסק כל ללא התענוג,
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יב       

כל את אלקים ד"וירא העילוי ישנו שאז בשבוע, הששי ביום בחשון שבעה חל זו שנה בקביעות ועוד: זאת
מאד": טוב והנה עשה אשר

ביום הרי - טוב" "כי בו נאמר שלא השני ביום ואפילו טוב", כי אלקים "וירא נאמר בראשית ימי ששת בכל
ז). א, בראשית רש"י (פירוש היום" מלאכת לגמר ואחד השני, מלאכת לגמר אחד טוב, כי בו "כפל השלישי

[כאשר האדם של ראייתו ידי על בדבר שנפעל מהעילוי וקלֿוחומר במכלֿשכן – שבדבר העילוי גודל ומובן
כו'"], ונעשה בו עיניו "נתן כמאמר בלתיֿרצוי, ענין הפועלת ראיה ישנה שהרי המתאים, באופן היא הראיה
"אלקים" שם אודות שמדובר (אף הקב"ה של ראייתו אלקים", "וירא אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

בלבד).

"מ - מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא נאמר שבו הששי, ביום מיוחד עילוי מורהוישנו אד"
והגבלה למדידה ביחס אם כי האדם, של והגבלה למדידה ביחס הכוונה ואין והגבלה, ממדידה שלמעלה ענין על
למדידה ביחס אפילו וההגבלה מהמדידה למעלה מאד", ד"טוב הענין נפעל הששי שביום היינו, "אלקים", של

(סתם). טוב" כי אלקים ד"וירא והגבלה

שנבראו הנבראים פרטי לכל בנוגע גם אם כי הששי, דיום הבריאה לעניני בנוגע רק לא נפעל זה ועילוי
מאד". טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא שכתוב כמו בראשית, ימי ששת בכל

בראשית ימי דששת הששי ביום שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים בשבוע, שבוע מדי ששי, יום שבכל ומובן,
בחשון, דשבעה העילוי - ובעניננו מיוחד, עילוי בו שיש ששי יום אודות מדובר כאשר ובפרט הראשונה), (בפעם
ד"טוב ההוספה - כולל מאד", טוב והנה עשה אשר כל את אלקים ד"וירא הענין כללות נפעל שאז בודאי הרי

בחשון. ששה זה, שלפני ליום ביחס מאד"

הששי דיום בהענינים מיוחד עילוי ישנו - זו) שנה (כקביעות הששי ביום חל בחשון שבעה כאשר ואדרבה:
כולה: השנה דכל ששי ימי שאר לגבי

- ופירושו לעשות", אלקים ברא "אשר נאמר: הששי, ביום וחותמו שסיומו הבריאה, מעשה כללות אודות
הבריאה. עניני בכל ושלימות תיקון לפעול האדם בעבודת צורך יש שעדיין היינו, "לתקן",

הענין כללות הששי ביום כבר ישנו אזי - בשבוע הששי ביום חל בחשון שבעה שכאשר ונמצא,
השנה כל במשך האדם עבודת דכללות וההתחלה הפתיחה נפעלת בחשון שבשבעה מכיון ד"לעשותֿלתקן",
כולה, השנה כל במשך שיהיו הענינים פרטי כל כלולים שבה באופן אם כי בלבד, "התחלה" רק ולא כולה,

(כנ"ל). בתחילתן סופן נעוץ שהרי

:העיקר הוא והמעשה
העבודה עניני כל את השלים ואחד אחד שכל בודאי הרי - בחשון שבעה שלאחרי השבת ביום בעמדנו
חודש דראש הכללי (במכתב ונכתב נח) פרשת שבת (בשיחת שדובר מה – כולל תשרי, חודש לתקופת השייכים
בששה (שסיומה תשרי דחודש המועדים לתקופת וסיום כהמשך בחשון, שבעה עד "כנסים" עריכת אודות חשון)
מכיון - כדבעי היתה אלו ענינים בכל שההתעסקות ובודאי ומקום. מקום בכל כן עשו שבודאי בחשון),

עוזרו". ש"הקב"ה

שאין עוזרו", "הקב"ה הלשון מדיוק בראשית")[ולהעיר במעשה להקב"ה ("שותף שותפות של באופן זה
עזר של באופן אלא אינה הקב"ה של ופעולתו דוקא, האדם ידי על היא הדבר שעשיית באופן אם כי בלבד,

בלבד]. וסיוע

לעיל שנתבאר אף הנה - בשלימות זאת עשו שלא או הדברים, את עדיין קיימו שלא כאלו עדיין נותרו ואם
עשר חמשה עד - זמן משך עוד להוסיף יהודי של בכחו בחשון, בששה היא תשרי דחודש התקופה שסיום
"אין שהרי לבנה, עם [הקשורים החודש עניני דכל שהשלימות היינו, באשלמותא", סיהרא "קיימא שאז בחודש,
ולהשלים לתקן עוד יכולים זה תאריך עד ולכן, מרֿחשון, ט"ו - ובעניננו בחודש, בט"ו - היא לחמה"] חודש

הנ"ל. הענינים כל את
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דענין והשלימות העילוי ישנו אז וגם השבת, ביום - היא זו) (בשנה בחשון דט"ו הקביעות שגם ולהעיר
זו. כבשבת התענוג,

שיכולים (אלא בחשון בששה - וחותמה שסיומה הקודמת, לתקופה השייכים לענינים בנוגע - זה וכל
בו). ט"ו עד זאת להשלים

נתינת ישנה זו שבשבת - כולה השנה דכל העבודה והתחלת פתיחת בחשון, דשבעה לעבודה בנוגע כן וכמו
במשך לעבודתו בנוגע ואחד אחד כל שקיבל הטובות ההחלטות בכל יותר עוד ולהשלים להוסיף מיוחדת כח

שבדבר. והשלימות העילוי לתכלית עד כולה, השנה

השנה כל על להמשיכן מנת על - זו בשבת לו שנותנים הכחות את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
כולה.

ידי על והשלימה האמיתית גאולה - הברכה לשלימות עד הפרטים, בכל מבורכת לשנה זוכים זה ידי ועל
צדקנו. משיח

התורה שלימות ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו - העם שלימות בשלימותם: הענינים כל יהיו שאז
את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד קיום - שבשלימות לשלימות עד הארץ, ושלימות רצונך", "כמצות - ומצוותיה
אומות, העשר כל את בכתוב ומונה הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך יחֿכא) (טו, בפרשתנו שכתוב כמו גבולך",

הקדמוני". ואת הקניזי ואת הקיני "את כולל

נגאלין". הן "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם וכפסקֿדין ממש, בימינו במהרה - זה וכל

* * *

שיום זו שנה בקביעות ובפרט בחשון, שבעה שלאחרי השבת דיום העילוי אודות לעיל האמור על נוסף
הן ד"מיד הענין ובדוגמת [עלֿדרך בחשון שבעה לאחרי ומיד תיכף בא נוסףהשבת ענין ישנו - נגאלין"]

לך". "לך פרשת השבוע, פרשת עם הקשור
ליהודי (גם בפשטות כמובן - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כללות עם והשייכות הקשר מיד מודגש ובזה

הליכה. של ענין לך", ד"לך הענין תוכן עם שוה לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין שתוכן שבפשוטים) פשוט

השבת (להיותו לדרכו" הלך ד"ויעקב הענינים צירוף ישנו זו שבשבת פשוט ליהודי מסבירים כאשר ולכן,
שהיא התורה, עניני אודות שמדובר לו ואומרים ומוסיפים השבוע), (פרשת לך" ו"לך בחשון) שבעה שלאחרי
שזוהי היינו, הוראה), מלשון (תורה שבתורה ההוראה ענין כולל אליו, השייכת ירושה יעקב", קהלת "מורשה
צריכה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה שכללות היא, בזה שההוראה בפשטות מבין הוא הרי - עבורו הוראה

לך". ד"לך באופן להיות

- אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך ד"לך הענין בפירוש חסידות בדרושי המבואר לו להסביר וממשיכים
הוא אביך" ו"בית הטבעיות, המדות הם "מולדתך" הרצון, ענין הוא "ארצך" והמוחין, המדות הרצון, על דקאי
ורגילותו ברצונו להתחשב לו שאין היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך "לך נאמר זה ועל המוחין, ענין

הקב"ה. של רצונו את לקיים כדי אלו, ענינים כל לעזוב עליו אלא כו', מדותיו וטבע

שענין לפעול מצליחים היו הלואי ואדרבה: שבפשוטים, פשוט ליהודי גם בפשטות מובן זה ענין - וכאמור
כפי פשיטות באותה כו'] דקדושה ומדות רצון אודות מדובר [שאצלם שבטיכם" "ראשיכם אצל יתקבל זה

מימיך"!... ושואב עציך "חוטב אצל מתקבל שהדבר

:לדבר דוגמא
לעסוק שעליו ומוגדר מסויים תפקיד עליו שהטילו שבטיכם", "ראשיכם שבבחינת יהודי אודות מדובר כאשר
נעשו שכבר בענינים גם שלימות נפעל שעלֿידה כזו [השלמה בזה וכיוצא חסידות, בעניני ביאורים השלמת בו,
העולם, בעניני עסוק שהוא מפני ולא כדבעי, זה בענין לעסוק שלא ולבלבלו ה"יצר" לבוא יכול - זה] לפני
בכל לו ומסביר ונעלים, טובים ענינים קדושה, עניני שאר לו שממציא מפני אלא בזה, וכיוצא וזריעה, חרישה
לדחות אפשר זה ענין ואילו דוקא, אלו בענינים לעסוק מוכרחים שעכשיו שונות, ואמתלאות תירוצים מיני

בזה. וכיוצא זמן, למשך
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יג        

דענין והשלימות העילוי ישנו אז וגם השבת, ביום - היא זו) (בשנה בחשון דט"ו הקביעות שגם ולהעיר
זו. כבשבת התענוג,

שיכולים (אלא בחשון בששה - וחותמה שסיומה הקודמת, לתקופה השייכים לענינים בנוגע - זה וכל
בו). ט"ו עד זאת להשלים

נתינת ישנה זו שבשבת - כולה השנה דכל העבודה והתחלת פתיחת בחשון, דשבעה לעבודה בנוגע כן וכמו
במשך לעבודתו בנוגע ואחד אחד כל שקיבל הטובות ההחלטות בכל יותר עוד ולהשלים להוסיף מיוחדת כח

שבדבר. והשלימות העילוי לתכלית עד כולה, השנה

השנה כל על להמשיכן מנת על - זו בשבת לו שנותנים הכחות את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
כולה.

ידי על והשלימה האמיתית גאולה - הברכה לשלימות עד הפרטים, בכל מבורכת לשנה זוכים זה ידי ועל
צדקנו. משיח

התורה שלימות ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו - העם שלימות בשלימותם: הענינים כל יהיו שאז
את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד קיום - שבשלימות לשלימות עד הארץ, ושלימות רצונך", "כמצות - ומצוותיה
אומות, העשר כל את בכתוב ומונה הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך יחֿכא) (טו, בפרשתנו שכתוב כמו גבולך",

הקדמוני". ואת הקניזי ואת הקיני "את כולל

נגאלין". הן "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם וכפסקֿדין ממש, בימינו במהרה - זה וכל

* * *

שיום זו שנה בקביעות ובפרט בחשון, שבעה שלאחרי השבת דיום העילוי אודות לעיל האמור על נוסף
הן ד"מיד הענין ובדוגמת [עלֿדרך בחשון שבעה לאחרי ומיד תיכף בא נוסףהשבת ענין ישנו - נגאלין"]

לך". "לך פרשת השבוע, פרשת עם הקשור
ליהודי (גם בפשטות כמובן - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כללות עם והשייכות הקשר מיד מודגש ובזה

הליכה. של ענין לך", ד"לך הענין תוכן עם שוה לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין שתוכן שבפשוטים) פשוט

השבת (להיותו לדרכו" הלך ד"ויעקב הענינים צירוף ישנו זו שבשבת פשוט ליהודי מסבירים כאשר ולכן,
שהיא התורה, עניני אודות שמדובר לו ואומרים ומוסיפים השבוע), (פרשת לך" ו"לך בחשון) שבעה שלאחרי
שזוהי היינו, הוראה), מלשון (תורה שבתורה ההוראה ענין כולל אליו, השייכת ירושה יעקב", קהלת "מורשה
צריכה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה שכללות היא, בזה שההוראה בפשטות מבין הוא הרי - עבורו הוראה

לך". ד"לך באופן להיות

- אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך ד"לך הענין בפירוש חסידות בדרושי המבואר לו להסביר וממשיכים
הוא אביך" ו"בית הטבעיות, המדות הם "מולדתך" הרצון, ענין הוא "ארצך" והמוחין, המדות הרצון, על דקאי
ורגילותו ברצונו להתחשב לו שאין היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך "לך נאמר זה ועל המוחין, ענין

הקב"ה. של רצונו את לקיים כדי אלו, ענינים כל לעזוב עליו אלא כו', מדותיו וטבע

שענין לפעול מצליחים היו הלואי ואדרבה: שבפשוטים, פשוט ליהודי גם בפשטות מובן זה ענין - וכאמור
כפי פשיטות באותה כו'] דקדושה ומדות רצון אודות מדובר [שאצלם שבטיכם" "ראשיכם אצל יתקבל זה

מימיך"!... ושואב עציך "חוטב אצל מתקבל שהדבר

:לדבר דוגמא
לעסוק שעליו ומוגדר מסויים תפקיד עליו שהטילו שבטיכם", "ראשיכם שבבחינת יהודי אודות מדובר כאשר
נעשו שכבר בענינים גם שלימות נפעל שעלֿידה כזו [השלמה בזה וכיוצא חסידות, בעניני ביאורים השלמת בו,
העולם, בעניני עסוק שהוא מפני ולא כדבעי, זה בענין לעסוק שלא ולבלבלו ה"יצר" לבוא יכול - זה] לפני
בכל לו ומסביר ונעלים, טובים ענינים קדושה, עניני שאר לו שממציא מפני אלא בזה, וכיוצא וזריעה, חרישה
לדחות אפשר זה ענין ואילו דוקא, אלו בענינים לעסוק מוכרחים שעכשיו שונות, ואמתלאות תירוצים מיני

בזה. וכיוצא זמן, למשך
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יד       

אפשר אי דא כגון בדברים - כו' הזה עולם תענוגי בכך, מה של דברים עם לפתותו יכול אינו היצרֿהרע
קדושה, עניני בשאר אותו שמעסיק זה ידי על – היא היחידה הדרך ולכן, מזה, למעלה שהוא מכיון אותו, לקנות
לו. המיוחד הנ"ל פרטי בענין יעסוק שלא העיקר וכו', ומועילים טובים ענינים טובים, מעשים ומצוותיה, תורה

שזהו יודע והוא פעמים, וריבוי לזמן, מזמן זה ענין אודות לו ומזכירים שמעוררים שלמרות - כך כדי ועד
אףֿעלֿפיֿכן, גרמא], הזמן שאין ענין לגבי גרמא שהזמן דענין העדיפות ובדוגמת [עלֿדרך לו המיוחד תפקידו

הדברים. פני הם כך מדוע יודע אינו עצמו והוא נגע, ולא פגע לא

היו שאם ענין אודות שמדובר למרות - וזאת חזקה! משני למעלה שנים, וכמה כמה ונמשך הדבר הולך וכך
ואףֿעלֿפיֿכן, שבועות, כמה או ימים כמה שעות, כמה במשך לסיימו יכולים היו המתאים, באופן בו מתעסקים
הדבר. יסתיים וכיצד מתי יודע מי - כזה ובקצב הדבר, את לסיים מבלי שנים, וכמה כמה ונמשך הדבר הולך

:הראשון מאדם זכות לימוד ישנו זה על הנה - שכזה מצב אמנם יתכן כיצד
באו שאצלו מובן שמזה שנה", עשרים "כבן היתה ויצירתו הקב"ה. של כפיו יציר היה הראשון אדם
"אקדמי הבהמית, הנפש באה לראש שלכל ישראל, בני כל אצל שזה כפי ולא - ביחד והיצרֿהרע היצרֿטוב
למרות הנה הדעת, מעץ לאכול שלא נצטווה כאשר ואףֿעלֿפיֿכן, האלקית. הנפש באה אחרֿכך ורק טעניתא",
הדעת דעץ היין על יקדש אזי שעות ג' ימתין שאם הראשון אדם ידע [ובודאי בלבד שעות ג' על היה שהאיסור

בנסיון!... עמד לא מכלֿמקום, זאת], יודעים שאנו מזה וקלֿוחומר במכלֿשכן –

המצוה היתה זו שהרי הראשון, אדם של מציאותו לכללות ביותר נוגע היה זה שענין מכיון הדבר: וטעם
השקיע לכן - חדא"] פקודא לך פקיד "קודשאֿבריךֿהוא ב): רסב, ב (חלק הזהר [כלשון לו שהיתה היחידה

להכשילו. כדי ביותר מרובים ומאמצים כחות היצרֿהרע

וחס, חלילה - הקב"ה של כפיו יציר הראשון, אדם של בכבודו חסֿושלום לזלזל שאין פשוט וגם מובן
המבואר ענין זה הרי לעיל, והמוזכר - ישראל! בני והן נח, בני כל הן הראשון, אדם של צאצאיו שאנו ובפרט
שה"יצר" רואה יהודי שכאשר - כו' שמים יראת של בענין הוספה לפעול כדי זאת שמזכירים גם ומה בתורה,

ל ביותר שלמתנגד משקלו כובד כל ולכן, בעבודתו, ביותר עיקרי ענין הוא זה שענין לדעת עליו מסויים, ענין
דוקא. זה ענין על מוטל היצר

שלא - הדרך את פתח [שהוא הראשון אדם של הנהגתו מאופן זכות" "לימוד שישנו אף לעניננו: ובנוגע
[מכיון עולמות" "ש"י לו יתנו בודאי - שאז כו', שכר של ענין אודות מדובר כאשר זה כל הרי כו'], למעליותא
בפועל הנ"ל תפקיד מילוי אודות מדובר כאשר אבל בהם!... יעשה מה יודע שאינני אף לו...], מגיע אכן שהדבר

אמרינן"! לא דעביד "כמאן הרי - ממש

.פרטי ענין זה הרי - ברבים זה ענין אודות לדבר התועלת מהי לכאורה,
תפקיד שישנו בנפשיה איניש שידע כפי ענינו, לפי ואחד אחד כל אצל גם שייך זה שענין היא האמת הנה
על דוקא עקא, דא אך ומצוות, בתורה העבודה עניני שאר לכל ה"שער" מהווה זה שענין אליו, השייך מיוחד

כדבעי. בו לעסוק מניחו ואינו היצרֿהרע "מתלבש" זה ענין

כללי: בענין - ולדוגמא

ויותר, יותר ומתרחבות מתפתחות - אחרות שכונות ביותר! מבהיל אלא מצער, רק לא - זו דשכונה המצב
נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ופעל חי שבה שכונה זו, בשכונה ודוקא כו', הממשל עם מיוחדים ויחסים קשרים ללא
הרבה חסר - וה"יחסים" ה"קשרים" כל למרות הנה דין, בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנים עשר במשך דורנו

השכונה!... והתרחבות התפתחות אודות לחשוב שמתחילים לפני עוד השכונה, בביסוס

של לברכתו תודות רק זה הרי - חסֿושלום יותר גרוע במצב ולא ההווה במצבה נמצאת שהשכונה ומה
דורנו! נשיא

בה כך, כל גרוע הוא המצב מדוע והיצרֿהרע!...] הבהמית הנפש של הסבר לא [גם שכלי הסבר כל ואין
הסיבה ולתהלה"!... ולתפארת "לשם תהיה זו ששכונה לפעול יכולים היו כלשהי השתדלות שעלֿידי בשעה
עצמו שהוא כאלו לדברים היצרֿהרע את "מגרים" הרע", ביצר לפניך שחטאנו חטא "על - היא לכך היחידה

אודותם!... חושב היה לא
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ואףֿעלֿפיֿכן, וכו', עסקנים העיר, טובי ז' רבנים, ישנם ומצפצף"! פה פוצה ש"אין - היא גדולה הכי והצרה
גרגו ריש ש"אפילו אומרת א) נח, (ברכות הגמרא ומצפצף"! פה פוצה ואםֿכן,"אין ליה", מנו שמיא מן תא

את לפתוח הוא יודע אחרים שבענינים (למרות הוא שותק ואףֿעלֿפיֿכן זה, לענין כחו את לנצל הוא צריך
כבר ניסה הוא לדבר, מי עם אין כח, לו שאין משיב - שותק?! אתה מדוע מישהו שואלים וכאשר פיו...)!
ואףֿעלֿפיֿכן, תועלת, כל וללא פעמים, ואחד מאה זה ענין אודות דובר כבר בזה!. וכיוצא בקולו, שמעו ולא
פני סוףֿכלֿסוף ישתנו ואולי האי כולי יתייאש"!... "אל חז"ל הוראת פי על נוספת, פעם ומדברים חוזרים

הדברים!

ענינו, לפי ואחד אחד לכל הנוגע ענין אם כי בלבד, פרטי ענין זה שאין - לעיל להמדובר בנוגע מובן ועלֿדרך
אם למדוד אנשים באים כך ואחר אותם, ותולה כובעים שעושה ה"כובען" אודות צדק' ה'צמח פתגם וכידוע
מלכתחילה. הכוונה היתה אליו - לו מתאים שהכובע שזה צדק', ה'צמח שסיים וכפי כו', למדתם מתאים הכובע

פוסל"! במומו הפוסל ש"כל לו ידוע להוי - לחבירו ה"כובע" את להתאים מנסה מישהו וכאשר

"ענין זה על לומר שייך שלא - היא והאמת הפרטיים, לעניניו בנוגע בנפשיה איניש ידע - לעיל וכאמור
ענין הוא יהודי של ענין שכל מכיון פרטי, ענין או פרטי איש של מושג קיים לא פרטי", איש "דאלאי פרטי",
"הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי ד) הלכה ג פרק תשובה (הלכות הרמב"ם כפסקֿדין כולו, לכלל הנוגע
כולו. העולם למציאות נוגעת יהודי של פרטית שפעולה היינו, כו'", זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את

הנה מימיך", "שואב - ישראל בני לבתי ולהביאם מים לשאוב שתפקידו יהודי אפילו לדבר: פשוטה דוגמא
ואחד אחד שכל כדי ובפשטות: כולו, לכלל שנוגע ענין זה הרי פרטי, ענין זה הרי ראשונה שבהשקפה אף
"שואב שהביא המים ידי על – ידיו את ליטול הוא זקוק ביומו, יום מדי עבודתו את לעבוד יוכל מישראל
להתחיל כדי לאחריֿזה, ומיד תיכף אבל ידים, לנטילת אמנם זקוק אינו לפניך" אני "מודה לומר כדי - מימיך".
מדובר כאשר כן וכמו ידים! לנטילת הוא זקוק - היום) עבודת פרטי שאר (ולאחריֿזה השחר" "ברכות לומר
ובזה ידים, לנטילת שוב הוא זקוק - שחרית" "פת מאכילת החל ארץ", דרך מנהג בהם ד"הנהג העבודה אודות
פרטית פעולה לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה כולו. לכלל היא נוגעת מימיך" ה"שואב של הפרטית שפעולתו רואים

מישראל. ואחת אחד כל של

:לעניננו ונחזור
פ עם ביחד לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין ישנו העבודהכאשר שכללות ההוראה מודגשת אזי - לך" "לך רשת

הרצונות מכל לצאת היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך ד"לך באופן להיות צריכה לדרכו" הלך ד"ויעקב
לבב. וטוב שמחה מתוך ושליחותו תפקידו את ולמלא דקדושה, ומדות רצונות - כולל שלו, והמדות

בקשר גו'", ה' אליו "וירא - מנחה בתפלת לקרוא שהולכים מהפרשה הנלמדת נוספת הוראה ישנה ובזה
פרשתנו: שבסוף המילה לענין ובהמשך

ה' או ד' בן ורבי מורי אבי אדוני בהיות חשון): ט' יום (היום דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ידוע
אל ה' נראה מה מפני באמרו: לבכות, והתחיל וירא, פרשת קודש בשבת צדק' ה'צמח זקנו אל נכנס שנים,
מחליט איז יאר, ניינציג און ניין צו צדיק, א איד א "אז צדק': ה'צמח ויענהו נראה? אינו ולנו אבינו אברהם
צדיק, יהודי (כאשר אים" צו באווייזען זיך זאל אויבערשטער דער אז ווערט ער איז זיין, מל זיך דארף ער אז

אליו). יתגלה שהקב"ה לכך הוא ראוי עצמו, את למול החלטה לידי בא שנה, ותשע תשעים בן בהיותו

מזה: וההוראה

שנים, וכמה כמה לפני עמו מדברים היו אם בשלמא בטענות? אליו לבוא עכשיו נזכרו מה טוען יהודי כאשר
והעמיד חייו, במשך רבות פעל שכבר לאחרי עכשיו, אבל עצמו, את שישנה אפשרות היתה - במתניו היה כחו כאשר

עצמו?! את לשנות ממנו לתבוע פתאום נזכרו ומה כח, לו ואין זקן כבר הוא - כו' תלמידים ותלמידי תלמידים

בבחינת היה ימיו שכל אבינו, אברהם אודות שמדובר שלמרות - הנ"ל מענין ההוראה באה זה על הנה
לד)], פרק שם כג. פרק (תניא ימיהם כל היו כזה ובמצב המרכבה", הן הן "האבות [שהרי להקב"ה מרכבה
עשו אשר הנפש "את כולל שנים, וכמה כמה במשך עבודתו כל לאחרי שנה, ותשע תשעים לגיל בהגיעו הנה

עצמו! את למול צריך שהוא לו ואומרים באים - בחרן"
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ואףֿעלֿפיֿכן, וכו', עסקנים העיר, טובי ז' רבנים, ישנם ומצפצף"! פה פוצה ש"אין - היא גדולה הכי והצרה
גרגו ריש ש"אפילו אומרת א) נח, (ברכות הגמרא ומצפצף"! פה פוצה ואםֿכן,"אין ליה", מנו שמיא מן תא

את לפתוח הוא יודע אחרים שבענינים (למרות הוא שותק ואףֿעלֿפיֿכן זה, לענין כחו את לנצל הוא צריך
כבר ניסה הוא לדבר, מי עם אין כח, לו שאין משיב - שותק?! אתה מדוע מישהו שואלים וכאשר פיו...)!
ואףֿעלֿפיֿכן, תועלת, כל וללא פעמים, ואחד מאה זה ענין אודות דובר כבר בזה!. וכיוצא בקולו, שמעו ולא
פני סוףֿכלֿסוף ישתנו ואולי האי כולי יתייאש"!... "אל חז"ל הוראת פי על נוספת, פעם ומדברים חוזרים

הדברים!

ענינו, לפי ואחד אחד לכל הנוגע ענין אם כי בלבד, פרטי ענין זה שאין - לעיל להמדובר בנוגע מובן ועלֿדרך
אם למדוד אנשים באים כך ואחר אותם, ותולה כובעים שעושה ה"כובען" אודות צדק' ה'צמח פתגם וכידוע
מלכתחילה. הכוונה היתה אליו - לו מתאים שהכובע שזה צדק', ה'צמח שסיים וכפי כו', למדתם מתאים הכובע

פוסל"! במומו הפוסל ש"כל לו ידוע להוי - לחבירו ה"כובע" את להתאים מנסה מישהו וכאשר

"ענין זה על לומר שייך שלא - היא והאמת הפרטיים, לעניניו בנוגע בנפשיה איניש ידע - לעיל וכאמור
ענין הוא יהודי של ענין שכל מכיון פרטי, ענין או פרטי איש של מושג קיים לא פרטי", איש "דאלאי פרטי",
"הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי ד) הלכה ג פרק תשובה (הלכות הרמב"ם כפסקֿדין כולו, לכלל הנוגע
כולו. העולם למציאות נוגעת יהודי של פרטית שפעולה היינו, כו'", זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את

הנה מימיך", "שואב - ישראל בני לבתי ולהביאם מים לשאוב שתפקידו יהודי אפילו לדבר: פשוטה דוגמא
ואחד אחד שכל כדי ובפשטות: כולו, לכלל שנוגע ענין זה הרי פרטי, ענין זה הרי ראשונה שבהשקפה אף
"שואב שהביא המים ידי על – ידיו את ליטול הוא זקוק ביומו, יום מדי עבודתו את לעבוד יוכל מישראל
להתחיל כדי לאחריֿזה, ומיד תיכף אבל ידים, לנטילת אמנם זקוק אינו לפניך" אני "מודה לומר כדי - מימיך".
מדובר כאשר כן וכמו ידים! לנטילת הוא זקוק - היום) עבודת פרטי שאר (ולאחריֿזה השחר" "ברכות לומר
ובזה ידים, לנטילת שוב הוא זקוק - שחרית" "פת מאכילת החל ארץ", דרך מנהג בהם ד"הנהג העבודה אודות
פרטית פעולה לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה כולו. לכלל היא נוגעת מימיך" ה"שואב של הפרטית שפעולתו רואים

מישראל. ואחת אחד כל של

:לעניננו ונחזור
פ עם ביחד לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין ישנו העבודהכאשר שכללות ההוראה מודגשת אזי - לך" "לך רשת

הרצונות מכל לצאת היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך ד"לך באופן להיות צריכה לדרכו" הלך ד"ויעקב
לבב. וטוב שמחה מתוך ושליחותו תפקידו את ולמלא דקדושה, ומדות רצונות - כולל שלו, והמדות

בקשר גו'", ה' אליו "וירא - מנחה בתפלת לקרוא שהולכים מהפרשה הנלמדת נוספת הוראה ישנה ובזה
פרשתנו: שבסוף המילה לענין ובהמשך

ה' או ד' בן ורבי מורי אבי אדוני בהיות חשון): ט' יום (היום דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ידוע
אל ה' נראה מה מפני באמרו: לבכות, והתחיל וירא, פרשת קודש בשבת צדק' ה'צמח זקנו אל נכנס שנים,
מחליט איז יאר, ניינציג און ניין צו צדיק, א איד א "אז צדק': ה'צמח ויענהו נראה? אינו ולנו אבינו אברהם
צדיק, יהודי (כאשר אים" צו באווייזען זיך זאל אויבערשטער דער אז ווערט ער איז זיין, מל זיך דארף ער אז

אליו). יתגלה שהקב"ה לכך הוא ראוי עצמו, את למול החלטה לידי בא שנה, ותשע תשעים בן בהיותו

מזה: וההוראה

שנים, וכמה כמה לפני עמו מדברים היו אם בשלמא בטענות? אליו לבוא עכשיו נזכרו מה טוען יהודי כאשר
והעמיד חייו, במשך רבות פעל שכבר לאחרי עכשיו, אבל עצמו, את שישנה אפשרות היתה - במתניו היה כחו כאשר

עצמו?! את לשנות ממנו לתבוע פתאום נזכרו ומה כח, לו ואין זקן כבר הוא - כו' תלמידים ותלמידי תלמידים

בבחינת היה ימיו שכל אבינו, אברהם אודות שמדובר שלמרות - הנ"ל מענין ההוראה באה זה על הנה
לד)], פרק שם כג. פרק (תניא ימיהם כל היו כזה ובמצב המרכבה", הן הן "האבות [שהרי להקב"ה מרכבה
עשו אשר הנפש "את כולל שנים, וכמה כמה במשך עבודתו כל לאחרי שנה, ותשע תשעים לגיל בהגיעו הנה

עצמו! את למול צריך שהוא לו ואומרים באים - בחרן"
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טז       

שייך זה שענין מובן, - שנים ה' או ד' בן בהיותו נשמתוֿעדן לאדמו"ר צדק' ה'צמח ביאר זה שענין ומכיון
- קטן! לילד אפילו זאת להסביר ניתן שהרי שבפשוטים, פשוט אפילו מישראל, ואחד אחד כל של להבנתו

יתירה. בפשטות הדבר מתקבל קטן ילד אצל ואדרבה:

שהקב"ה שרצונו ובוכה טוען יהודי ילד כאשר לעשותולכן, שעליו לו אומרים "נאו", עכשיו, אליו יתגלה
מטתי", על שוכב "אני אמר שחזקיהו אמנם מצינו - מאליו! יבוא זה שדבר יתכן לא כי זה. בענין פעולה איזו
לסנחריב בנוגע מהֿשאיןֿכן לירושלים, מחוץ שנמצא לסנחריב בנוגע רק הוא זה ענין אבל: הקב"ה... על בסמכו

יהודי! של ועבודתו פעולתו שתהיה בהכרח - (יצרֿהרע) מישראל ואחד אחד שבכל

בארוכה. כנ"ל כו' ורגילותו טבעו את לשנות עצמו, את למול - היא והפעולה

נדפס שהסיפור לאחרי ובפרט מסויים, סיפור נשיאינו מרבותינו שומעים שכאשר פעמים כמה וכמדובר
ה"מדף", עלֿגבי השיחה נדפסה שבו הספר את שיניחו כדי לא היא, הדבר כוונת הרי - הוראתם עלֿפי ונתפרסם
נשמתוֿעדן אדמו"ר של כוונתו היתה זו לא - זה!... ענין נפלא כמה אה, ויאמרו: בדבר יעיינו לזמן ומזמן
דורנו נשיא של הכוונה היתה זו ולא תשובתו, בדברי צדק' ה'צמח אדמו"ר של הכוונה היתה זו לא בשאלתו,
וכפתגם לפועל, בנוגע הוראה מזה שילמדו כדי היתה הכוונה - בדפוס! לפרסמו וצוה הדבר את סיפר כאשר

העץ! על הגרזן - פלאחו" דא "טאפארו הידוע:

הרי "גרזן", וישנו "עץ" שישנו לו אומרים כאשר כי - קטן ילד אצל יותר בפשיטות מתקבל זה ענין וגם
אדם עם מדברים כאשר מהֿשאיןֿכן העץ; על הגרזן פעולת שתהיה - היא בזה שהכוונה בפשטות מבין הוא

בפועל. מעשה לידי שיביא כדי הוא הלימוד שתכלית לו להסביר צריכים אזי - מבוגר

,"בה עצב ש"אין השבת, ביום אנו שנמצאים ומכיון פעולתם, את יפעלו לעיל האמורים שהדברים ויהיֿרצון
וכו'. עגמתֿנפש ללא ושמחה, תענוג של באופן הדבר יהיה בודאי - ושמחה תענוג הוא השבת יום של ענינו ואדרבה:
באופן לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה בכללות ועבודתו תפקידו את ימלא ואחד אחד שכל – ובפשטות
ביעקב שכתוב וכמו בשמחה, להיות שצריכים ה' עבודת עניני ככל לבב, וטוב שמחה מתוך - וכאמור המתאים,

ללכת". קל "נעשה רש"י: וכפירוש א), כט, (ויצא רגליו" יעקב "וישא שבאבות] [בחיר אבינו

הבהמית דנפשו הפרטי מהגלות שיוצא עלֿידיֿזה הפרטי, תפקידו את ממלא מישראל ואחד אחד כל וכאשר
ואחת אחד דכל הפרטית ומהגאולה כולו, העולם לכל והן לעצמו הן והצלה" "תשועה מביא הוא הרי - כו'
היא שהעבודה כשם טפחים, מעשרה למטה ובגלוי בפועל ישראל, בני דכל הכללית לגאולה באים - מישראל

דא ("טאפארו בפועל מעשה של ממש.באופן בימינו במהרה צדקנו, משיח בביאת - פלאחו")

* * *

.'גו אתך בריתי הנה אני המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר

* * *

ורבי מורי אבי אדוני בהערות ענין וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד נהוג
השבוע. דפרשת הזהר על

פירוש על גם נתעכב גוים", המון ד"אב הענין אודות במאמר להמדובר בהמשך הנה - רש"י לפירוש בנוגע
זה: בענין רש"י

מעתיק ה), (יז, נתתיך" גוים המון אב כי אברהם שמך והיה אברם שמך את עוד יקרא "ולא הפסוק על
היה שלא בתחלה, בו שהיתה ורי"ש שמו, של נוטריקון "לשון ומפרש: גוים", המון אב "כי התיבות את רש"י
שאף ממקומה, זזה לא מתחלה בו שהיתה רי"ש ואפילו העולם. לכל אב ועכשיו מקומו, שהוא לארם אלא אב

יהושע". נון בן להושע משה ויקרא שנאמר ליהושע, שהוסיפה עד השכינה על נתרעמה שרי של יו"ד

ה"א ה"א: אותיות לב' נתחלקה שרי של שהיו"ד חז"ל במדרשי מצינו - שרי של ליו"ד בנוגע [ולהעיר:
על ללימוד שייך אינו זה פירוש - אבל כו'. לתרעומת מקום אין זה ולפירוש לשרה. אחת וה"א לאברהם, אחת
שהמספר אלא ה"א, פעמים ב' ולא עצמה, בפני אות היא יו"ד האות הרי מקרא" של ב"פשוטו כי: הפשט, דרך

זה]. פירוש רש"י הביא לא ולכן ה"א, פעמים דב' וגימטריא למספר שוה יו"ד האות של והגימטריא
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מעתיק אינו רש"י שהרי - מהפסוק התיבות בהעתקת רש"י של הדיוק גודל את - לראש לכל - רואים וכאן
- "וגו'" תיבת בהוספת מרמזה אינו ואפילו בלבד), אחת תיבה אלא שאינה (אף הפסוק שבסוף "נתתיך" תיבת
"אב התיבות על קאי שפירושו אף "כי", תיבת רש"י מעתיק - ולאידך מאומה. מפרש אינו זו שבתיבה מכיון
והיה אברם שמך את עוד יקרא "ולא בכתוב שנאמר כיון פירושו: לכל היסוד היא זו שתיבה מכיון גוים", המון
רש"י מפרש לכן "אברהם", השם לקריאת הטעם שזהו כלומר, נתתיך". גוים המון אב כי אברהם שמך

כו'". שמו של נוטריקון "לשון הוא ש"אברהם"

ביאור: הדורשים פרטים וכמה כמה ישנם זה רש"י בפירוש והנה,

צריכ מה לשם בפשטותא) מובן הרי - כו' השכינה על תרעומת לה שהיה שרי" של מ"יו"ד והוכחה ראיה ים
כזה? פשוט דבר על והוכחות בראיות צורך ומה כך, על האות תתרעם צדיק של משמו אות יטלו שכאשר

של יו"ד אצל לתרעומת מקום היה לא שבעצם משמע, כו'", נתרעמה שרי של יו"ד "ואף הלשון מדיוק ב)
של לרי"ש בנוגע הוא שכן וכמה עלֿאחתֿכמה הרי נתרעמה, שרי של יו"ד ("אף") שאפילו מכיון ולכן, שרי,
כותב שלכן בדבר יש קלֿוחומר ומה אברם, של לרי"ש שרי של היו"ד בין לחלק הסברא מהי ולכאורה: אברם.

כו'"? "ואף בלשון רש"י

אלא במקומה נשארה לא שרי של היו"ד שהרי לסתור, ראיה - לכאורה - היא שרי של מיו"ד הראיה ג)
תקופות בב' - מזו ויתירה שנים, מאות לאחרי רק - גופא זה וענין יהושע, - אחר צדיק של בשמו נוספה
הבתרים בין גזירת לאחרי אבל מצרים, גלות שקודם בזמן - שרה שם שינוי שונות: שנה*) אלף מדות: (הנהגות,
ואםֿכן, השכינה, על תרעומת של במצב נשארה אז ועד הארץ, לביאת בקשר - יהושע שם ושינוי הגלות, על
ראיה להביא מתאים כיצד - ממקומה זזה שלא אברהם של לרי"ש בנוגע ראיה להביא רוצה רש"י כאשר
של לשמו שנוספה עד רב, זמן משך תרעומת של במצב ונשארה ממנה, שניטלה שרי, של דיו"ד מהתרעומת

אחר? צדיק

מדובר זה שבפסוק מכיון ולכאורה, לארם". אלא אב היה שלא בתחלה בו שהיתה ש"רי"ש מפרש רש"י ד)
"אברם"? השם על הטעם את רש"י מבאר מדוע "אברהם", השם לקריאת הטעם אודות

זאת לבאר רש"י צריך היה - "אברם" לשם הטעם את לבאר מקרא של בפשוטו צורך יש אם וממהֿנפשך:
צורך אין ואם "אברהם"; השם קריאת אודות שלומדים עד להמתין ולא זה, שם שמופיע הראשונה בפעם
אדמו"ר שכתב וכמו מקרא, של בפשוטו ביאור דורשים שאינם הענינים [כשאר זה ענין לבאר מקרא של בפשוטו
פשיטותם, מחמת שם מפרש אינו שרש"י "פסוקים שמצינו רפ"ה) סימן חיים (לאורח אחרון' ב'קונטרס הזקן
גם זאת לבאר צורך אין צריך"], שאינו לפי רש"י פירוש עליהם שאין תיבות וכמה כמה יש פסוק בכל וכן

זה?! בפסוק

הוצרך לא ולכן בפשטות, מובנים להיות צריכים רש"י בפירוש הדיוקים פרטי שכל פעמים כמה וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי מעצמו. זאת שיבין למקרא" חמש ה"בן על בהסתמכו בפירוש, לכתבם רש"י

ההערות בסוף המבואר ענין על נתעכב - דפרשתנו הזהר על אאמו"ר מתעכבבהערות ששם פרשתנו, על
הגלות: זמן סוף עם קשור הענין שתוכן פרשתנו, דסוף בזהר המבואר ענין על אאמו"ר

ויימא בנוי על לאכרזא קב"ה זמין וגו', אורך כשחר יבקע אז כתיב יוסי רבי "אמר איתא: פרשתנו סוף בזהר
יאספך". ה' וכבוד צדקך לפניך והלך תצמח מהרה וארוכתך אורך כשחר יבקע אז

בגווייהו מלין שאתכסיין מקודם איתמר כי הוא הכא, זה "שייך סד): עמוד יצחק לוי (לקוטי אאמו"ר ומבאר
ללימוד בנוגע הגבלות וכמה כמה שהיו שמצינו כפי והעלם", בהתכסות הם דאורייתא ורזין סודות שעתה כו'
שזהו דאורייתא", ורזין הסודות יתגלו לעתיד "הנה וכו', דוקא לבבל ללכת צריכים היו ולכן התורה, פנימיות

וגו'". אורך כשחר יבקע ד"אז הענין

בדבר סיום אם כי הזהר), במפרשי (כמבואר בלבד טוב בדבר לסיים כדי אינו זה בפסוק הזהר סיום כלומר:
והעלם. בהתכסות עתה היותם תמורת לבוא, לעתיד דאורייתא ורזין הסודות גילוי - זה לענין השייך טוב

מלימוד ההוראה מהי - האדם לעבודת בנוגע הביאור פרטי את כתב לא שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי לקונו, האדם לעבודת בנוגע בזהר, זה ענין
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יז        

מעתיק אינו רש"י שהרי - מהפסוק התיבות בהעתקת רש"י של הדיוק גודל את - לראש לכל - רואים וכאן
- "וגו'" תיבת בהוספת מרמזה אינו ואפילו בלבד), אחת תיבה אלא שאינה (אף הפסוק שבסוף "נתתיך" תיבת
"אב התיבות על קאי שפירושו אף "כי", תיבת רש"י מעתיק - ולאידך מאומה. מפרש אינו זו שבתיבה מכיון
והיה אברם שמך את עוד יקרא "ולא בכתוב שנאמר כיון פירושו: לכל היסוד היא זו שתיבה מכיון גוים", המון
רש"י מפרש לכן "אברהם", השם לקריאת הטעם שזהו כלומר, נתתיך". גוים המון אב כי אברהם שמך

כו'". שמו של נוטריקון "לשון הוא ש"אברהם"

ביאור: הדורשים פרטים וכמה כמה ישנם זה רש"י בפירוש והנה,

צריכ מה לשם בפשטותא) מובן הרי - כו' השכינה על תרעומת לה שהיה שרי" של מ"יו"ד והוכחה ראיה ים
כזה? פשוט דבר על והוכחות בראיות צורך ומה כך, על האות תתרעם צדיק של משמו אות יטלו שכאשר

של יו"ד אצל לתרעומת מקום היה לא שבעצם משמע, כו'", נתרעמה שרי של יו"ד "ואף הלשון מדיוק ב)
של לרי"ש בנוגע הוא שכן וכמה עלֿאחתֿכמה הרי נתרעמה, שרי של יו"ד ("אף") שאפילו מכיון ולכן, שרי,
כותב שלכן בדבר יש קלֿוחומר ומה אברם, של לרי"ש שרי של היו"ד בין לחלק הסברא מהי ולכאורה: אברם.

כו'"? "ואף בלשון רש"י

אלא במקומה נשארה לא שרי של היו"ד שהרי לסתור, ראיה - לכאורה - היא שרי של מיו"ד הראיה ג)
תקופות בב' - מזו ויתירה שנים, מאות לאחרי רק - גופא זה וענין יהושע, - אחר צדיק של בשמו נוספה
הבתרים בין גזירת לאחרי אבל מצרים, גלות שקודם בזמן - שרה שם שינוי שונות: שנה*) אלף מדות: (הנהגות,
ואםֿכן, השכינה, על תרעומת של במצב נשארה אז ועד הארץ, לביאת בקשר - יהושע שם ושינוי הגלות, על
ראיה להביא מתאים כיצד - ממקומה זזה שלא אברהם של לרי"ש בנוגע ראיה להביא רוצה רש"י כאשר
של לשמו שנוספה עד רב, זמן משך תרעומת של במצב ונשארה ממנה, שניטלה שרי, של דיו"ד מהתרעומת

אחר? צדיק

מדובר זה שבפסוק מכיון ולכאורה, לארם". אלא אב היה שלא בתחלה בו שהיתה ש"רי"ש מפרש רש"י ד)
"אברם"? השם על הטעם את רש"י מבאר מדוע "אברהם", השם לקריאת הטעם אודות

זאת לבאר רש"י צריך היה - "אברם" לשם הטעם את לבאר מקרא של בפשוטו צורך יש אם וממהֿנפשך:
צורך אין ואם "אברהם"; השם קריאת אודות שלומדים עד להמתין ולא זה, שם שמופיע הראשונה בפעם
אדמו"ר שכתב וכמו מקרא, של בפשוטו ביאור דורשים שאינם הענינים [כשאר זה ענין לבאר מקרא של בפשוטו
פשיטותם, מחמת שם מפרש אינו שרש"י "פסוקים שמצינו רפ"ה) סימן חיים (לאורח אחרון' ב'קונטרס הזקן
גם זאת לבאר צורך אין צריך"], שאינו לפי רש"י פירוש עליהם שאין תיבות וכמה כמה יש פסוק בכל וכן

זה?! בפסוק

הוצרך לא ולכן בפשטות, מובנים להיות צריכים רש"י בפירוש הדיוקים פרטי שכל פעמים כמה וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי מעצמו. זאת שיבין למקרא" חמש ה"בן על בהסתמכו בפירוש, לכתבם רש"י

ההערות בסוף המבואר ענין על נתעכב - דפרשתנו הזהר על אאמו"ר מתעכבבהערות ששם פרשתנו, על
הגלות: זמן סוף עם קשור הענין שתוכן פרשתנו, דסוף בזהר המבואר ענין על אאמו"ר

ויימא בנוי על לאכרזא קב"ה זמין וגו', אורך כשחר יבקע אז כתיב יוסי רבי "אמר איתא: פרשתנו סוף בזהר
יאספך". ה' וכבוד צדקך לפניך והלך תצמח מהרה וארוכתך אורך כשחר יבקע אז

בגווייהו מלין שאתכסיין מקודם איתמר כי הוא הכא, זה "שייך סד): עמוד יצחק לוי (לקוטי אאמו"ר ומבאר
ללימוד בנוגע הגבלות וכמה כמה שהיו שמצינו כפי והעלם", בהתכסות הם דאורייתא ורזין סודות שעתה כו'
שזהו דאורייתא", ורזין הסודות יתגלו לעתיד "הנה וכו', דוקא לבבל ללכת צריכים היו ולכן התורה, פנימיות

וגו'". אורך כשחר יבקע ד"אז הענין

בדבר סיום אם כי הזהר), במפרשי (כמבואר בלבד טוב בדבר לסיים כדי אינו זה בפסוק הזהר סיום כלומר:
והעלם. בהתכסות עתה היותם תמורת לבוא, לעתיד דאורייתא ורזין הסודות גילוי - זה לענין השייך טוב

מלימוד ההוראה מהי - האדם לעבודת בנוגע הביאור פרטי את כתב לא שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי לקונו, האדם לעבודת בנוגע בזהר, זה ענין
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יח       

:בפועל מעשה של ענין אודות לעיל להמדובר בנוגע ולהשלים להוסיף המקום כאן
לפני [אבל המנחה בזמן לסיומו, קרוב - גופא השבת וביום בחשון, שבעה שלאחרי השבת ביום אנו נמצאים
ואחד מקרא שנים הפרשה לקריאת בנוגע שמצינו כפי - הבא לשבוע כבר השייכת וירא, בפרשת בתורה הקריאה
שהתחילו כיון ואילך, משם אבל המנחה, עד אכילה, אחר להשלים חייב אכילה, קודם השלים לא ש"אם תרגום
שזהו ה)], סעיף רפה סימן חיים אורח הזקן אדמו"ר ערוך (שולחן זאת" של זמנה עבר אחרת, פרשה הציבור
וכמבואר רצון", עת ה' לך תפלתי "ואני דשבת המנחה בתפלת שאומרים כפי רצון", "עת - ביותר מסוגל זמן

וכו'. דינין בתי כ"ד מתהפכים זה שבזמן - זה המתחיל בדיבור ועוד) נ"ע. אדמו"ר (מכ"ק חסידות בדרושי

אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה בתפילת זהיר אדם יהא "לעולם ב) ו, (ברכות ממארז"ל בדבר סתירה ואין
ול החול, דימי המנחה תפילת אודות הוא שם שהמדובר המנחה", השבת,בתפילת דיום מנחה תפילת דוקא או

שמצינו מה שהרי - חול ביום אם כי השבת, ביום היה לא הנביא דאליהו שהמאורע בפשטות [וכמובן
להקרבת בנוגע זאת שיאמרו מצינו ולא בחוץ, להקרבה בנוגע רק נאמר שעה", "הוראת בתור היה זה שמאורע
היו הרגילות המלאכות שמלבד הנ"ל במאורע ובפרט מלאכות, וכמה כמה עם הקשורה (פעולה בשבת קרבן
בחוץ, הקרבה מאשר יותר חמור איסור שזהו הכתובים], בפשטות כמבואר נוספות, מלאכות וכמה כמה גם
ד"פוסחים הענין את לבטל רצה שאליהו מכיון ובפשטות: החול. בימי היה זה שמאורע מכיון - הדבר וטעם

החול], בימי ומיד תיכף זאת עשה אלא השבת, יום ער המתין שלא בודאי הרי - הסעיפים" שתי על

הידוע עלֿפי ובפרט השבת. דיום מהתפילות השפעתן ומקבלות קשורות החול דימי התפילות שכל מכיון
בנוגע ההשפעה נמשכת וממנה התפילה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר מקומות בכמה ומבואר
לתפילת בנוגע גם הוא שכן מובן ומזה הלאה, וכן בשבת, שני יום בשבת, ראשון יום - החול ימי דכל לתפילות
נאמר עליה השבת, דיום המנחה דתפילת מההשפעה כתוצאה היא החול דימי המנחה תפילת שמעלת המנחה,

רצון". עת ה' לך תפילתי "ואני

החלטות לקבל כדי - כנ"ל ביותר, מסוגל זמן - זו בשבת שנותרו השעות את לנצל להשתדל צריכים ולכן,
כדי ומקום, מקום בכל ה"כנסים" לעריכת בנוגע - ובמיוחד כולל לעיל, האמורים הענינים לכל בנוגע טובות

בחשון. שבעה עד לעשות צריכים שהיו מה להשלים

מה ושאל בחשון, שבעה עד "כנס" לערוך יכול היה ולא אמיתי, אונס לו שהיה לאחד המענה שהיה וכפי
באשלמותא. סיהרא קיימא שאז בחשון, עשר חמשה עד זאת להשלים שיכול ונענה, - לעשות

ועמך") צדיקים של כינוסם רז"ל כמאמר – ה"כנסים" שבענין העילוי גודל אודות פעמים כמה וכמדובר
לעולם. והנאה להם הנאה צדיקים") כולם

שבו ב"כנס" המתקבלות טובות שהחלטות - אנשים" מאתכם "החלצו בקונטרס המבואר עלֿפי ובפרט
בפועל. במעשה ההחלטות ויישום לקיום הקשור בכל מיוחד תוקף בהם יש מישראל, וכמה כמה נמצאים

קיבוציך, יצילוך בזעקך "כתיב וישב) פרשת ריש רבה (בראשית במדרש המבואר עלֿפי – בזה להוסיף ויש
מכיון ה"כינוס", מעלת גדולה כמה עד מובן שמזה עשו", מיד הצילו בניו וכינוס יעקב) (של כינוסו תני

הצלה. של ענין נפעל שעלֿידיֿזה

בלתיֿרצויו ענין על קאי הכתוב פשטות שהרי הפסוק, לפירוש בנוגע דאתהפכא הענין ישנו שכאן - להעיר
וכו'. תפילה קדושה, עניני עם הקשור ל"כינוס" זאת מהפך המדרש ואילו כו',

"בזעקך" דריש המדרש לפירוש ואילו וזעקה, צעקה מלשון - הוא ד"זעקך" הפשוט הפירוש ועוד: זאת
צורך אין כלומר, כהונה)). (מתנות המדרש במפרשי (כמבואר בזה וכיוצא סיסרא" "ויזעק כמו קיבוץ, מלשון
כתורת אלא כו', וסיגופים תעניות של בענין צורך שאין [ופשיטא ובכיה צעקה של באופן בקשה של בענין
ישראל שבני העובדה עצם אלא עמו"], תעזוב ד"עזב באופן להיות צריכה שהעבודה הידועה הבעלֿשםֿטוב

הצלה. של ענין כבר פועלת וכינוס) קיבוץ מלשון ("בזעקך" יחדיו מתכנסים

עם "כינוסו הלשון יותר מתאים היה דלכאורה, בניו", וכינוס "כינוסו המדרש לשון דיוק את לבאר ויש
לעבודתו בנוגע הכינוס לענין בזה הכוונה אלא - כינוס של ענין שייך לא בלבד לעצמו בנוגע שהרי בניו",
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של סבו שאמר מו) עמוד ב חלק (התמים הידוע הפתגם עלֿדרך הפרטית,
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שיצליח עד ממתין שהוא - בציבור שיתפלל עמו שהתנו התנאי על חמיו לשאלת במענה שמו) על (שנקרא
בניו", "כינוס גם ישנו לזה ונוסף מהרז"ו], בפירוש גם [ראה נפשו כחות עשר דכל הציבור את ולכנס לאסוף
שבזמנו, הכינוסים על קאי ש"כינוסו" הפירוש מלבד - זה [וכל שמסביבו היהודים את גם לכנס ומתעסק שפועל

הבאים]. שבדורות הכינוסים על - בניו" ו"כינוס

של ענין לפעול ביכלתו מישראל ואחד אחד כל של הפרטית שבעבודתו הכינוס ענין עלֿידי שגם ומובן,
זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי הרמב"ם כפסקֿדין – הצלה

והצלה". תשועה ולהם לו וגרם

,תשרי דחודש ה"שיריים" תשרי, חודש מעבודת לסיים צריכים שעדיין הענינים לשאר בנוגע מובן כן וכמו
כמובן הסעודה, של גדלה את ומכירים רואים שעלֿידיֿזה גדולה", ד"סעודה "שיריים" ובדוגמת [עלֿדרך

מהסעודה, "שיריים" ישנם אזי גדולה" "סעודה ישנה שכאשר בפשטות

המלך עבור קטנה" "סעודה שזוהי - עצרת בשמיני אחד איל אחד פר להקרבת בנוגע במדרש וכמבואר
במה ואתה אני ונגלגל "בא המדינה, בני כל עבור שהיתה גדולה" ה"סעודה של מה"שיריים" שנערכת ואוהבו
"סעודה היתה לא שהסעודה מוכח גופא מזה הרי מהסעודה, "שיריים" נשארו לא אם מהֿשאיןֿכן כו'", שנמצא

גדולה".

דברכת הברכה להמשכת בנוגע - עליו) שבוצע לחם לככר בנוגע (ובפרט ה"שיריים" ענין גודל גם וכידוע
קפ)], סימן ריש חיים אורח הזקן אדמו"ר שולחןֿערוך (ראה המזון

באשלמותא". סיהרא "קיימא שאז בחשון, עשר חמשה עד לסיימם צריכים אלו ענינים כל הנה

הלבנה הולכת בחודש, עשר חמשה עד הימים כל שבמשך מכיון אלא בחודש, ט"ו עד להמתין שאין ומובן,
כזה. באופן להיות צריכה עבודתו שגם היהודי את ומעורר מזכיר זה הרי - ליום מיום וגדלה

את לקדש ישראל [כמנהג לבנה בקידוש שאומרים כפי - זו שבת במוצאי ומיד תיכף ביותר מודגש זה וענין
שבת במוצאי זה הרי - מרֿחשון לחודש בנוגע ואםֿכן, דוקא, שבת ובמוצאי המולד, לאחרי ימים ז' הלבנה

כמותה". להתחדש עתידים "שהם זו]:

לעיל. האמורים הענינים כל את להשלים משתדל הוא הרי קודש, שבת במוצאי ומיד תיכף ולכן,

פסקֿדין לקיום ממש בקרוב נזכה - לעיל האמורים הענינים בכל העבודה כללות שעלֿידי ויהיֿרצון
תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי הרמב"ם

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - האמיתית והצלה" ל"תשועה עד והצלה",
ממילא ובדרך בחשון, בט"ו באשלמותא" סיהרא ד"קיימא הזמן לפני עוד תהיה צדקנו משיח שביאת ובאופן
שבהר המקדש ובבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו צדקנו, משיח עם ביחד אלו כינוסים יתקיימו
קיים. היה המקדש שבית בזמן שהיה (כפי בשנה פעמים ג' רק לא לרגל דעליה הענין יהיה שאז מכיון - הבית
שבת ומדי בחדשו חודש מדי "והי' שכתוב כמו חודש, ראש ובכל שבת בכל אם כי ראשון), בית בזמן אפילו

גו'", לפני להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו

"ונגלה היעוד שיקויים מכיון זכורך"), כל "יראה רק (ולא בשר" כל ד"יבוא וההוספה החידוש גם כולל
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה יחדיו", בשר כל וראו ה' כבוד

* * *

:רש"י בפירוש הביאור
לומדי שעניןכאשר מכיון זה, דשם הפירוש את לבאר צורך אין - "אברם" השם אודות לראשונה בתורה ם

דכל הטעמים את לבאר רש"י יצטרך כן, לא דאם מקרא", של ד"פשוטו הלימוד בדרך ביאור דורש אינו זה
שלא ומכיון בזה. וכיוצא מתושלח, חנוך, הצדיקים, כל של שמותיהם - פנים כל ועל במקרא. שמצינו השמות
שבדרך מובן, הרי בזה], וכיוצא "נח", ["קין", בלבד אחדים שמות אם כי השמות, כל טעמי ביאור מצינו
["זה בדבר מיוחד ענין ישנו כן אם אלא השמות, טעמי את לבאר צורך אין מקרא" של ד"פשוטו הלימוד

בזה]. וכיוצא ינחמנו",
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שיצליח עד ממתין שהוא - בציבור שיתפלל עמו שהתנו התנאי על חמיו לשאלת במענה שמו) על (שנקרא
בניו", "כינוס גם ישנו לזה ונוסף מהרז"ו], בפירוש גם [ראה נפשו כחות עשר דכל הציבור את ולכנס לאסוף
שבזמנו, הכינוסים על קאי ש"כינוסו" הפירוש מלבד - זה [וכל שמסביבו היהודים את גם לכנס ומתעסק שפועל

הבאים]. שבדורות הכינוסים על - בניו" ו"כינוס

של ענין לפעול ביכלתו מישראל ואחד אחד כל של הפרטית שבעבודתו הכינוס ענין עלֿידי שגם ומובן,
זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי הרמב"ם כפסקֿדין – הצלה

והצלה". תשועה ולהם לו וגרם

,תשרי דחודש ה"שיריים" תשרי, חודש מעבודת לסיים צריכים שעדיין הענינים לשאר בנוגע מובן כן וכמו
כמובן הסעודה, של גדלה את ומכירים רואים שעלֿידיֿזה גדולה", ד"סעודה "שיריים" ובדוגמת [עלֿדרך

מהסעודה, "שיריים" ישנם אזי גדולה" "סעודה ישנה שכאשר בפשטות

המלך עבור קטנה" "סעודה שזוהי - עצרת בשמיני אחד איל אחד פר להקרבת בנוגע במדרש וכמבואר
במה ואתה אני ונגלגל "בא המדינה, בני כל עבור שהיתה גדולה" ה"סעודה של מה"שיריים" שנערכת ואוהבו
"סעודה היתה לא שהסעודה מוכח גופא מזה הרי מהסעודה, "שיריים" נשארו לא אם מהֿשאיןֿכן כו'", שנמצא

גדולה".

דברכת הברכה להמשכת בנוגע - עליו) שבוצע לחם לככר בנוגע (ובפרט ה"שיריים" ענין גודל גם וכידוע
קפ)], סימן ריש חיים אורח הזקן אדמו"ר שולחןֿערוך (ראה המזון

באשלמותא". סיהרא "קיימא שאז בחשון, עשר חמשה עד לסיימם צריכים אלו ענינים כל הנה

הלבנה הולכת בחודש, עשר חמשה עד הימים כל שבמשך מכיון אלא בחודש, ט"ו עד להמתין שאין ומובן,
כזה. באופן להיות צריכה עבודתו שגם היהודי את ומעורר מזכיר זה הרי - ליום מיום וגדלה

את לקדש ישראל [כמנהג לבנה בקידוש שאומרים כפי - זו שבת במוצאי ומיד תיכף ביותר מודגש זה וענין
שבת במוצאי זה הרי - מרֿחשון לחודש בנוגע ואםֿכן, דוקא, שבת ובמוצאי המולד, לאחרי ימים ז' הלבנה

כמותה". להתחדש עתידים "שהם זו]:

לעיל. האמורים הענינים כל את להשלים משתדל הוא הרי קודש, שבת במוצאי ומיד תיכף ולכן,

פסקֿדין לקיום ממש בקרוב נזכה - לעיל האמורים הענינים בכל העבודה כללות שעלֿידי ויהיֿרצון
תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי הרמב"ם

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - האמיתית והצלה" ל"תשועה עד והצלה",
ממילא ובדרך בחשון, בט"ו באשלמותא" סיהרא ד"קיימא הזמן לפני עוד תהיה צדקנו משיח שביאת ובאופן
שבהר המקדש ובבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו צדקנו, משיח עם ביחד אלו כינוסים יתקיימו
קיים. היה המקדש שבית בזמן שהיה (כפי בשנה פעמים ג' רק לא לרגל דעליה הענין יהיה שאז מכיון - הבית
שבת ומדי בחדשו חודש מדי "והי' שכתוב כמו חודש, ראש ובכל שבת בכל אם כי ראשון), בית בזמן אפילו

גו'", לפני להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו

"ונגלה היעוד שיקויים מכיון זכורך"), כל "יראה רק (ולא בשר" כל ד"יבוא וההוספה החידוש גם כולל
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה יחדיו", בשר כל וראו ה' כבוד

* * *

:רש"י בפירוש הביאור
לומדי שעניןכאשר מכיון זה, דשם הפירוש את לבאר צורך אין - "אברם" השם אודות לראשונה בתורה ם

דכל הטעמים את לבאר רש"י יצטרך כן, לא דאם מקרא", של ד"פשוטו הלימוד בדרך ביאור דורש אינו זה
שלא ומכיון בזה. וכיוצא מתושלח, חנוך, הצדיקים, כל של שמותיהם - פנים כל ועל במקרא. שמצינו השמות
שבדרך מובן, הרי בזה], וכיוצא "נח", ["קין", בלבד אחדים שמות אם כי השמות, כל טעמי ביאור מצינו
["זה בדבר מיוחד ענין ישנו כן אם אלא השמות, טעמי את לבאר צורך אין מקרא" של ד"פשוטו הלימוד

בזה]. וכיוצא ינחמנו",
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לפרש ממשיך והפסוק אברהם", שמך והיה אברם שמך את עוד יקרא "ולא הפסוק את לומדים כאשר אבל
נוטריקון "לשון הפסוק: דברי תוכן את רש"י מסביר אזי נתתיך", גוים המון אב "כי - הדבר טעם את ולבאר

גוים". המון "אב תיבות ראשי הוא "אברהם" שהשם היינו, שמו", של

הפירוש את רש"י מבאר לא שלכן מקרא, של פשוטו עלֿפי אינו נוטריקון" ד"לשון הלימוד שגם - ולהעיר
מוכרח זה שבענין אלא בזה], ופירוש ביאור ישנו שבודאי [אף שבמקרא התיבות לכל בנוגע תיבות" ד"ראשי
נתינת הוא נתתיך" גוים המון ד"אב שהענין אומרת שהתורה דמכיון מקרא", של ב"פשוטו זאת לבאר רש"י
נוטריקון "לשון שזהו רש"י מפרש ולכן הענינים, ושייכות קשר את למצוא בהכרח "אברהם", שם לקריאת טעם

שמו". של

של ל"פשוטו השייך וטעם ביאור בהם שיש המיוחדים מהשמות הוא "אברהם" שהשם שיודעים ולאחרי
שיש מהשמות הוא זה שם שכללות מכיון "אברם", לשם גם וטעם ביאור למצוא כבר צריכים אזי - מקרא"

סתם). בשמות (מהֿשאיןֿכן והבנה ביאור בהם

לכל אב ועכשיו מקומו, שהוא לארם, אלא אב היה שלא מתחלה, בו שהיתה "ורי"ש - רש"י מפרש זה ועל
העולם":

בפשטות כמובן אברם, של מקומו" "שהוא - דוקא ארם שנא ומאי לארם, אב - פירושו "אברם" השם
"ועכשיו לארם. אב - זה למקום "אב" היה ולכן במקומו, - ובעיקר לראש לכל - מתבטאת האדם שהשפעת
ולכן למשנהו, זה מקום בין לחלק סיבה אין שוב למקומו, מחוץ גם "אב" שנעשה דמכיון העולם", לכל אב

העולם". לכל "אב נעשה

נשאלת להקראעלֿפיֿזה צריך היה - גוים" המון "אב העולם", לכל "אב שנעשה מכיון השאלה:
"אב היותו על (דקאי הרי"ש הרי "אברהם", בשם נקרא ומדוע המון", "אב שפירושו רי"ש), (ללא "אבהם"
שהרי לארם", "אב שהוא בודאי הרי העולם", לכל "אב הוא אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן היא, מיותרת לארם")

מנה"?! מאתיים בכלל "יש
ממקומה": זזה לא מתחלה בו שהיתה רי"ש "ואפילו - בפירושו רש"י ממשיך זה ועל

ממקומה", זזה "לא וכותב בלשונו מדייק אלא בזה, וכיוצא נלקחה, לא ניטלה, לא שהרי"ש כותב אינו רש"י
שנעשה לאחרי שגם היינו, משמו, ניטלה ולא נשארה רי"ש האות ש(תוכן) בכך רק לא - הוא בדבר החידוש כי:
היינו, ממקומה", זזה ש"לא הוא החידוש אלא לן, קאמשמע דמאי - לארם" "אב נשאר גוים" המון "אב
באופן - אחר למקום עברה ולא ממקומה"), זזה ("לא מקודם שהיתה כפי "אברהם" בתיבת במקומה שנשארה

לארם". "אב וכלֿשכן גוים", המון "אב ד"אבהם", ה' באות כלול יהיה שתוכנה

שתוכנה מכיון היא, מיותרת רי"ש האות הרי סוףֿכלֿסוף דלכאורה, - ממקומה" זזה ש"לא הדבר וטעם
כדלקמן. שרי", של מ"יו"ד ראיה רש"י מביא זה על הנה - כנ"ל) וקלֿוחומר, (במכלֿשכן ה"א באות נכלל

("שאף זה ובדיוק כדלקמן. קלֿוחומר, של לשון כו'", שרי של יו"ד "שאף וכותב בלשונו רש"י ומדייק
ניטלה סוףֿכלֿסוף שהרי לסתור, ראיה היא שרי של מיו"ד הראיה שלכאורה השאלה את גם רש"י מתרץ כו'")
(חמורה) גדולה היא אברם של הרי"ש שטענת מכיון - ממקומה זזה שלא אברם של רי"ש מהֿשאיןֿכן משמה,

כדלקמן. שרי, של היו"ד מטענת יותר

:בזה והביאור
הבןֿחמש ילמד - שמה" שרה כי שרי שמה את תקרא "לא "שרי", במקום "שרה" השם לקריאת בנוגע
שמה שרה כי לאחרים. ולא לי שרי דמשמע שרי, שמה את תקרא "לא רש"י: פירוש את הענין בהמשך למקרא

כל". על שרה שתהא -

עלֿדרך (לאברהם), לי" "שרי עדיין היא כל" על "שרה שנעשית שלאחרי - הוא הדברים פירוש ולכאורה,
לארם". "אב עדיין נשאר העולם" לכל "אב שנעשה לאחרי שגם לאברהם, בנוגע לעיל האמור

לומר שייך מה כי - (לאברהם) לי" "שרי גם כולל כל" על ש"שרה לומר אין שפיר, דייקת כד אמנם,
שמעלתו מכיון אדרבה: - אברהם על שרה בודאי היא הרי העולם כל על "שרה" היותה שמפני בדבר, קלֿוחומר

" שתהא יתכן ביותר, גדולה אברהם אברהם.של על מלבד העולם, כל על שרה"
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והן השנים, למספר בנוגע הן משרה גדול היה שאברהם למקרא הבןֿחמש ילמד הענין שבהמשך ובפרט
שכן, ומכיון ולגלגה". האמינה לא ושרה ושמח, האמין ש"אברהם יז) (יז, רש"י בפירוש כמובא - למעלה בנוגע
להיות היא יכולה העולם כל על ואדרבה: לי", "שרי גם תהיה כל" על "שרה היותה שמפני הכרח כל אין
טז) (ג, בראשית בפרשת שלמד מה על נוסף - זה וכל ממנה. יותר גדולה שמעלתו אברהם, על מלבד "שרה",

בך". ימשל "והוא

מדובר אלו בפסוקים הרי - לאברהם שרה שהיתה היינו, לי", "שרי "שרי", נקראת היתה לכן שמקודם ואף
לאב והיית גו' ובינך ביני בריתי ואתנה תמים והיה לפני "התהלך אברהם, אצל ביותר גדול עילוי הוספת אודות
לי" "שרי להיות יכולה שרה היתה לא שוב - ביותר נעלית לדרגא נתעלה שאברהם לאחרי ולכן, גוים", המון

אברהם). (מלבד העולם כל על - כל" על "שרה אם כי (לאברהם),

מקום שאין מובן, - לי" "שרי עוד היתה לא "שרה" בשם שנקראה שלאחרי לעיל האמור עלֿפי והנה,
משמה: אותה נטלו מדוע שרי של היו"ד לטענת

היו"ד), את (להשאיר "שרי" לקרותה אפשר אי הרי - לי" "שרי ולא כל", על "שרה היא שעכשיו מכיון
היו"ד לטענת מקום אין ולכן, כל". על "שרה אם כי (לאברהם), לי" "שרי עוד אינה שהרי נכון, זה שאין מכיון

נתבטל. לי") ("שרי האות של שתוכנה מכיון - זה משם אותה נוטלים מדוע

ממקומה": זזה לא בתחלה בו שהיתה ש"רי"ש לכך הטעם את לבאר כדי רש"י שמביא הראיה וזוהי

שרי של יו"ד כתוכן [דלא גוים" המון "אב שנעשה לאחרי גם ישנו לארם") ("אב רי"ש האות של תוכנה
הכי בלאו הרי ("אברהם"), במקומה להשאר רי"ש האות צריכה מה לשם - היא השאלה אלא כו'], שנתבטל

לארם"]. "אב וכלֿשכן גוים", המון ["אב ה"א באות היא כלולה

מקום היה שלא למרות - השכינה" על נתרעמה שרי של יו"ד "שאף מזו: גדולה שמצינו רש"י מבאר זה ועל
(ולכן זו אות של בתרעומת הקב"ה התחשב ואףֿעלֿפיֿכן נתבטל), שתוכנה (מכיון זה בשם להשאר לטענתה

בטענת להתחשב שיש עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי ליהושע), להשארהוסיפה שרצונה אברם, של רי"ש האות
גוים"], המון "אב שנעשה לאחרי גם קיים רי"ש אות של תוכנה [שהרי בשכל מקום לה שיש טענה במקומה,

ה"א. באות כלולה כבר שהיא אף

לא שרי של היו"ד שהרי לסתור, ראיה זוהי שלכאורה דלעיל הקושיא את ממילא) (בדרך רש"י מתרץ ובזה
היו"ד, של לטענתה מקום היה לא שבעצם רש"י מדגיש נתרעמה", שרי של יו"ד "שאף בכתבו כי - כו' נשארה
כלפי היחס בין חילוק שיש ופשוט מובן ולכן, כנ"ל], בדבר, קלֿוחומר שייך זה [ומשום נתרעמה הכי ואפילו

מקום). לה שיש (טענה אברם של רי"ש טענת כלפי ליחס מקום) לה שאין (טענה שרי של יו"ד טענת

(א) פרטים: ב' רש"י מבהיר ("שאף") בלבד אחת שבתיבה - רש"י שבפירוש הדיוק גודל את רואים ובזה
בנוגע ועלֿדרךֿזה בארוכה. כנ"ל שביניהם, החילוק טעם (ב') אברם, של לרי"ש שרי של מיו"ד הקלֿוחומר

זה. רש"י בפירוש הדיוקים פרטי לשאר

זזה לא בתחלה בו שהיתה רי"ש אות ש"אפילו הכתובים, בפשטות רש"י דפירוש הביאור תוכן והנה,
התורה: בפנימיות הדברים ביאור עם גם מתאים זה הרי - ממקומה"

ומובן, רעיון". מכל הנעלם "שכל הוא ש"אברם" ועוד) פרשתנו, ריש אור (תורה חסידות בדרושי מבואר
ממקומה", זזה לא בתחלה בו שהיתה רי"ש "אות הנה "אברהם", - יותר נעלית לדרגא שנתעלה לאחרי שגם

רעיון. מכל הנעלם שכל ד"אברם", המעלה אצלו נתבטלה לא בודאי שהרי

העולם, אומות אצל גם גבוהות נשמות היו המילה שלפני - במאמר לעיל המבואר עם זאת לקשר ויש
לא בתחלה בו שהיתה ד"רי"ש הענין כללות בדוגמת שזהו - דוקא לאברהם ניתנו המילה לאחרי מהֿשאיןֿכן

ממקומה". זזה

:האדם לעבודת בנוגע - הנ"ל רש"י מפירוש הנלמדת ההוראה ביאור
ודור, דור בכל אחריהם לבניהם בירושה נמשכים ה"אבות" של עניניהם שכל מקומות בכמה ומבואר ידוע
ואחד אחד לכל השייך ענין שזהו המילה, ענין על הציווי - בעניננו ועלֿדרךֿזה מישראל. ואחת אחד כל אצל
לפני (עוד מציאותו עצם מצד שאפילו - כך כדי ועד דמיא". דמהילא כמאן "אשה - לנשים בנוגע וכן מישראל,
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והן השנים, למספר בנוגע הן משרה גדול היה שאברהם למקרא הבןֿחמש ילמד הענין שבהמשך ובפרט
שכן, ומכיון ולגלגה". האמינה לא ושרה ושמח, האמין ש"אברהם יז) (יז, רש"י בפירוש כמובא - למעלה בנוגע
להיות היא יכולה העולם כל על ואדרבה: לי", "שרי גם תהיה כל" על "שרה היותה שמפני הכרח כל אין
טז) (ג, בראשית בפרשת שלמד מה על נוסף - זה וכל ממנה. יותר גדולה שמעלתו אברהם, על מלבד "שרה",

בך". ימשל "והוא

מדובר אלו בפסוקים הרי - לאברהם שרה שהיתה היינו, לי", "שרי "שרי", נקראת היתה לכן שמקודם ואף
לאב והיית גו' ובינך ביני בריתי ואתנה תמים והיה לפני "התהלך אברהם, אצל ביותר גדול עילוי הוספת אודות
לי" "שרי להיות יכולה שרה היתה לא שוב - ביותר נעלית לדרגא נתעלה שאברהם לאחרי ולכן, גוים", המון

אברהם). (מלבד העולם כל על - כל" על "שרה אם כי (לאברהם),

מקום שאין מובן, - לי" "שרי עוד היתה לא "שרה" בשם שנקראה שלאחרי לעיל האמור עלֿפי והנה,
משמה: אותה נטלו מדוע שרי של היו"ד לטענת

היו"ד), את (להשאיר "שרי" לקרותה אפשר אי הרי - לי" "שרי ולא כל", על "שרה היא שעכשיו מכיון
היו"ד לטענת מקום אין ולכן, כל". על "שרה אם כי (לאברהם), לי" "שרי עוד אינה שהרי נכון, זה שאין מכיון

נתבטל. לי") ("שרי האות של שתוכנה מכיון - זה משם אותה נוטלים מדוע

ממקומה": זזה לא בתחלה בו שהיתה ש"רי"ש לכך הטעם את לבאר כדי רש"י שמביא הראיה וזוהי

שרי של יו"ד כתוכן [דלא גוים" המון "אב שנעשה לאחרי גם ישנו לארם") ("אב רי"ש האות של תוכנה
הכי בלאו הרי ("אברהם"), במקומה להשאר רי"ש האות צריכה מה לשם - היא השאלה אלא כו'], שנתבטל

לארם"]. "אב וכלֿשכן גוים", המון ["אב ה"א באות היא כלולה

מקום היה שלא למרות - השכינה" על נתרעמה שרי של יו"ד "שאף מזו: גדולה שמצינו רש"י מבאר זה ועל
(ולכן זו אות של בתרעומת הקב"ה התחשב ואףֿעלֿפיֿכן נתבטל), שתוכנה (מכיון זה בשם להשאר לטענתה

בטענת להתחשב שיש עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי ליהושע), להשארהוסיפה שרצונה אברם, של רי"ש האות
גוים"], המון "אב שנעשה לאחרי גם קיים רי"ש אות של תוכנה [שהרי בשכל מקום לה שיש טענה במקומה,

ה"א. באות כלולה כבר שהיא אף

לא שרי של היו"ד שהרי לסתור, ראיה זוהי שלכאורה דלעיל הקושיא את ממילא) (בדרך רש"י מתרץ ובזה
היו"ד, של לטענתה מקום היה לא שבעצם רש"י מדגיש נתרעמה", שרי של יו"ד "שאף בכתבו כי - כו' נשארה
כלפי היחס בין חילוק שיש ופשוט מובן ולכן, כנ"ל], בדבר, קלֿוחומר שייך זה [ומשום נתרעמה הכי ואפילו

מקום). לה שיש (טענה אברם של רי"ש טענת כלפי ליחס מקום) לה שאין (טענה שרי של יו"ד טענת

(א) פרטים: ב' רש"י מבהיר ("שאף") בלבד אחת שבתיבה - רש"י שבפירוש הדיוק גודל את רואים ובזה
בנוגע ועלֿדרךֿזה בארוכה. כנ"ל שביניהם, החילוק טעם (ב') אברם, של לרי"ש שרי של מיו"ד הקלֿוחומר

זה. רש"י בפירוש הדיוקים פרטי לשאר

זזה לא בתחלה בו שהיתה רי"ש אות ש"אפילו הכתובים, בפשטות רש"י דפירוש הביאור תוכן והנה,
התורה: בפנימיות הדברים ביאור עם גם מתאים זה הרי - ממקומה"

ומובן, רעיון". מכל הנעלם "שכל הוא ש"אברם" ועוד) פרשתנו, ריש אור (תורה חסידות בדרושי מבואר
ממקומה", זזה לא בתחלה בו שהיתה רי"ש "אות הנה "אברהם", - יותר נעלית לדרגא שנתעלה לאחרי שגם

רעיון. מכל הנעלם שכל ד"אברם", המעלה אצלו נתבטלה לא בודאי שהרי

העולם, אומות אצל גם גבוהות נשמות היו המילה שלפני - במאמר לעיל המבואר עם זאת לקשר ויש
לא בתחלה בו שהיתה ד"רי"ש הענין כללות בדוגמת שזהו - דוקא לאברהם ניתנו המילה לאחרי מהֿשאיןֿכן

ממקומה". זזה

:האדם לעבודת בנוגע - הנ"ל רש"י מפירוש הנלמדת ההוראה ביאור
ודור, דור בכל אחריהם לבניהם בירושה נמשכים ה"אבות" של עניניהם שכל מקומות בכמה ומבואר ידוע
ואחד אחד לכל השייך ענין שזהו המילה, ענין על הציווי - בעניננו ועלֿדרךֿזה מישראל. ואחת אחד כל אצל
לפני (עוד מציאותו עצם מצד שאפילו - כך כדי ועד דמיא". דמהילא כמאן "אשה - לנשים בנוגע וכן מישראל,
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כב       

נהנה שאיני "קונם ב) לא, (נדרים במשנה כדאיתא ה"מולים", בין מישראל ואחד אחד כל נחשב המילה) פעולת
בנ כל כי כו'", ישראל בערלי אסור למולים נהנה שאיני . . ישראל בערלי מותר מילערלים (אפילו ישראל י

א). שיב, חנוכה התורה אור (ראה "מולים" בעצם הם כו') אונס מפני ממש בפועל נימול שלא

אברהם אצל שנפעל (כפי נתתיך" גוים המון ד"אב הענין גם ישנו מישראל ואחד אחד כל שאצל מובן, ומזה
הפועל. אל ומהכח הגילוי אל מההעלם אלו כחות להביא - הוא היהודי של ותפקידו המילה), ענין עלֿידי אבינו

לארם, "אב - המילה לפני - "אברם" של מעלתו [בדוגמת במקומו "אב" נעשה שיהודי מיבעי לא כלומר:
מתפעל שאינו (ופשיטא ובסביבתו במקומו שנמצאים אלו כל על ומשפיע פועל שהוא היינו, מקומו"], שהוא
בכל ומשפיע פועל שהוא היינו, העולם", "אב מזו יתירה אלא המקום), אנשי של וממצבם המקום ממצב כלל

כולו. העולם

ועבודתו אבינו, מאברהם בירושה זאת שמקבל מכיון מישראל, ואחד אחד כל אצל ישנו זה ענין - וכאמור
הגילוי. אל ומההעלם הפועל אל מהכח זאת לגלות - רק היא

הענין את פועלים שעלֿידיֿזה ומצוותיה, התורה בעניני ועבודתנו מעשינו כללות עלֿידי נפעל זה וענין
פירות - תנובה" תבל פני ד"ומלאו ובאופן וגילוי, פריחה של ענין - ישראל" ופרח יציץ יעקב ישרש ד"הבאים
והסתר, העלם מלשון ה"עולם", לענין "סוף" שעושים - החסידות וכפירוש העולם, כל סוף עד פירות ופירי
משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה להתגלות ומיד תיכף וזוכים וההסתר, ההעלם את שמבטלים היינו,

ממש. בימינו במהרה צדקנו,

* * *

:אאמו"ר בהערות הביאור
בזהר וכמבואר התורה, פנימיות ללימוד בנוגע שהיו ההגבלות אודות מדובר הזהר דברי שבהמשך מכיון
- וכו' יכתוב מי התורה, סודות את לשמוע יכנס מי הורה יוחאי בן שמעון שרבי ב) רפז, ג (חלק אחר במקום
"זמין דבר של בסופו אלא כן, ישאר לא זה שענין ומסיים ממשיך הפרשה] [בסוף הענין בסיום הנה
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:בזה והענין
כשחר יבקע אז אמר "יעקב א) קד ג, (חלק הזהר דברי בפירוש ואילך) ד (רנז, הסוכות שער בסידור מבואר
בבקעים תבקע המילוי, להחזיק תוכל ולא ביותר, תתמלא כאשר וכיוצא, החבית "עלֿדרךֿמשל - גו'" אורך
ואין בלבד, מזעיר מעט הוא אלו ובקעים סדקים דרך שיוצא שהמשקה ואף שם". דרך המשקה ויצא וסדקים,
תוקף על מורה החבית דבקיעת העובדה עצם אףֿעלֿפיֿכן, כולה, החבית את הממלא המשקה ריבוי עם ערך לו
בוקעים האורות ולכן האורות, את להכיל יכולים אינם שהכלים כך כדי עד ונשפעים, הנמשכים האורות ותגבורת

לחוץ. ויוצאים

ה ועוצם גודל מובן הגילויועלֿפיֿזה ותגבורת תוקף גו'", יבקע ד"אז באופן להיותו - התורה דפנימיות גילוי
לחוץ. ויוצא שבוקע כך כדי עד

בזה: להוסיף ויש

אמרי צדיקייא "שאר שם: ממשיך גו'", אורך כשחר יבקע "אז יעקב של אמירתו אודות הזהר דברי בהמשך
גו'". נפשך בצחצחות והשביע תמיד ה' ונחך

העילוי גודל מקומות) ובכמה כ"ט. סימן הקודש (אגרת ומבואר ידוע - ד"צחצחות" לענין בנוגע והנה,
ב). רכד א, חלק (זהר כו'" לעילא לעילא דאינון תרין, צחות חד "צח זו, דבחינה

של כדבריו גו'", אורך כשחר יבקע ד"אז באופן הוא התורה דפנימיות הגילוי שכאשר לומר יש ועלֿפיֿזה
ב' ד"צחצחות", באופן הוא זה שגילוי היינו, נפשך", בצחצחות "והשביע צדיקייא שאר אומרים אזי - יעקב

שבתורה. דרזין רזין גילוי גם אלא שבתורה, רזין גילוי רק לא - ובעניננו "צח", פעמים

:"לדרכו הלך ד"ויעקב העבודה כללות אודות לעיל המדובר עם זה ענין לקשר ויש
אותיות הוא ש"יעקב (שם) בסידור כמבואר יעקב, עם קשור - גו'" אורך כשחר יבקע ד"אז הענין כללות

גו'". אורך כשחר יבקע אז אומר הוא ועלֿכן יבקע,

הלך ("ויעקב מישראל ואחד אחד כל של עבודתו - לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה כללות עם הקשר וזהו
גו'". יבקע ד"אז באופן חוצה המעיינות בהפצת לדרכו")

:בפשטות - מזה וההוראה
אנו נמצאים סוטה מסכת בסיום המבוארים הסימנים כל ולפי הימים", ב"אחרית אנו שנמצאים מכיון
העתידה, הגאולה מבשר טוב", "מבשר סוטה], מסכת [כסיום לטוב זכור הנביא אליהו לביאת ממש בסמיכות
מקום בכל התורה פנימיות בגילוי להוסיף צריכים אזי - בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל כלו וכבר

חוצה". מעינותיך "יפוצו הגבלה, כל ללא ומקום,

בי"ת (באל"ף גופא שבזה ובאופן יהדות, של בי"ת מאל"ף החל בכללותה, היהדות הפצת - לראש ולכל
בהתאם פשוטות, הכי באותיות - זה וכל "צחצחות", לבחינת עד נעלים, הכי הענינים גם ניתנים יהדות) של

ומצבו. למעמדו

מצרפן שהקב"ה ובאופן חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת להתעסקות בנוגע טובות החלטות מקבלים וכאשר
בידו" "תלמודו בדוגמת הוא זה ענין הרי - בפועל במעשה הטובות החלטותיו את לקיים שזוכה היינו, למעשה,
לימוד רק [לא התורה דפנימיות הגילוי יהיה שאז משיח, של מפיו משיח של תורתו ללימוד הכנה המהווה

השלימות. בתכלית המשיח] ימות והנביאים החכמים נתאוו שלכן מנוחה, מתוך התורה

כל וראו ה' כבוד ד"ונגלה באופן מנחה) בתפילת לקרוא שהולכים (כפי ה'" אליו ד"וירא הענין יהיה ואז
נגאלין". הן "מיד ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - גו'" יחדיו בשר

ואחרֿכך המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן טלישבסקי שי' משה ר' לחזן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
...     ‡

  
במשנה אברהם1נאמר ועד מנח דורות "עשרה :

מכעיסין היו הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע
כולם". שכר וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין

" היו הדורות עשרת אם להבין: ובאין",יש
קבל שאותו להם, המגיע השכר מהו עצמה, במשנה ככתוב

אברהם?

דורות "עשרה במשנה נאמר כן לפני יתרֿעלֿכן:
הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם
- המבול" מי את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו
שהרי מובן, זה דבר כולם". שכר "קבל של התוספות ללא

שכר. שום קבלו לא ובאין", מכעיסין שהיו בגלל

מנח דורות "עשרה על מדוע יותר, עוד קשה זה לפי
אומרת ובאין", "מכעיסין היו הם שגם אברהם", ועד

כולם"? שכר ש"קבל המשנה

המפרשים מלכתחילה2יש יש אדם שלכל המתרצים,
עדן בגן "חלקו3חלק את ומקבל "נתחייב" הוא אם אך ,

בגן חבירו וחלק חלקו ו"ונוטל ש"זכה", אחר, בא ,"
.3עדן"

"עשרה הראשון החלק על קושי מתעורר זה לפי אך
ובאין", "מכעיסין היו הם הרי נח...": ועד מאדם דורות

בדורותיו" "צדיק... היה כך,4ונח אם צריך, היה והוא ,
הדורות) עשרת (של חבירו וחלק "חלקו את לקבל

בגןֿעדן"?

.
   ‡ 

מפרשים כיוון5יש כך: זאת לאהמסבירים שנח

דורו אנשי על דורו6התפלל אנשי את לקרב התמסר ולא ,
כראוי להתנהג עליהם ולהשפיע לא7לקב"ה הוא לכן ,

כולם". "שכר לקבל כדי דיו "זכה"

- בעולם האלקות את שפרסם אברהם, זאת לעומת
עולם" אֿל ה' בשם שם אל8"ויקרא אנשים וקירב -
חז"ל כדברי הפסוק9הקדושֿברוךֿהוא, הנפש10על "ואת

כולם". "שכר לקבל זכה הוא ולפיכך בחרן", עשו אשר

דורות לעשרה שגם נקבל, אם בלתיֿמובן: עדיין אך
יש אדם לכל (כי מסויים שכר מוכן היה נח ועד שמאדם
מפני שכרם את קבל לא ונח כדלעיל), עדן, בגן חלק

עדן?שחסרה בגן חלקם את אפוא קיבל מי לכך, הזכות

כתוב כי זה, חלק קבל לא אחד שאף לומר, אפשר אי
עדן גן ולאחר11על ולשמרה", לעבדה עדן בגן "ויניחהו

על השכר לקבלת המקום הוא עדן גן הדעת, עץ חטא
"אלו - "לשמרה" ועל עשה, מצוות רמ"ח אלו -

לאֿתעשה מצוות נועד12שס"ה העדן גן הזה. בעולם
שיישאר ייתכן לא לכן מסויימת. ולמטרה לתכלית לאדם
חלקם את הכולל מקום ובמיוחד "פנוי", מקום בגןֿעדן

ודורות הדורות, עשרת של האנשים כל צריך13של .
גןֿעדן. של התכלית את שימלא מישהו להיות

נח ועד שמאדם דורות שלעשרה לומר, הכרחי לפיכך
במה להבין: יש אך שכר. - חלק שום מלכתחילה היה לא
הקבוצה מן יותר וגרוע ששונה באופן "מכעיסין" היו הם

דורות"? "עשרה של השניה
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מ"ב.1) פ"ה אבות
שם.2) לאבות ופירש"י רע"ב. יונה, רבינו ראה
א.3) טו, חגיגה
נח.4) ר"פ
וראה5) ואילך. 10 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש כאן. ויטרי מחזור ראה

כו'. כ"כ צדיק הי' לא כו' נח כאן: (ועוד) ור"י רש"י
א.6) טו, ח"ג ב. רנד, א. קו, ב. סז, זח"א
אולי7) לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם "אומר הי' שנח ואף

מלמד אֿב): (קח, ובסנהדרין ה), תנחומא ע"פ – יד ו, נח (פרש"י ישובו"
כו', דורו אנשי עם התעסק לא נח מ"מ: – כו' אותם מוכיח הצדיק נח שהי'

כו' התיבה בנין ע"ד ושאלו אליו כשבאו לקו"שורק (ראה אותם הוכיח

.(96 ע' לקמן ,44 ע' לעיל .27 ע' [המתורגם] ח"ב
ה"ג.8) פ"א ע"ז הל' רמב"ם וראה לג. כא, וירא
יב,9) פרשתנו ותרגום פרש"י ובכ"מ. א. עט, זח"א וש"נ. יד. פל"ט, ב"ר

ובכ"מ. טז. שם, ב"ר רע"ב. י, סוטה גם וראה ה.
שם.10) פרשתנו
טו.11) ב, בראשית
שה"ש12) לקו"ת וראה ארז"ל). בשם – 2082 ע' (ח"ו בראשית אוה"ת

ב). (פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח,
ריבוי13) ערך לפי הוא בג"ע שהחלק – נותנת הסברא בודאי שהרי

לו. שניתנו חייו ימי במשך ה' את עבודתו
יח.14) יד, שלח ו. לג, תשא

   

רש"י כדברי היא, והכוונה אפים" "לצדיקים15ארך ,
?"

מתקבל "16בפשטות הוא שבמשנה שהחידוש ,ארך
מוזכר אין בפסוק אפים...": ברוךֿהוא הקדושֿ

"להודיע המשנה אומרת ולכן אפים". "ארך ...",הוא
" אפילו אפו מאריך דורות".שהקדושֿברוךֿהוא

שהקדושֿברוךֿ לכך ההסבר אכן, מהו, להבין: יש אך
" עד אפילו אפו מאריך ההדגשההוא מהי דורות"?
דוקא? דורות" "עשרה על

.„
‰ „  ‰‰

של הסדר אחר: ענין הסבר עלֿידי יובן הנ"ל כל
רב בדיוק נקבע פרק.17המשניות אותו בתוך ובמיוחד ,

"עשרה על המשנה בין הקשר מהו לשאול: יש שכך, כיוון
מאמרות "בעשרה הקודמת המשנה לבין מאדם" דורות
הכרונולוגי הסדר רק הוא הקשר אם העולם..."? נברא
מיד התחילו נח ועד שמאדם דורות שעשרה הענינים, שבין
את להקדים צריכה המשנה היתה העולם", ש"נברא לאחר

יותר המאוחרת שבת18המשנה בערב נבראו דברים "עשרה
לפני העולם", "נברא של סופו על הדנה השמשות...", בין

דורות..." "עשרה של .19הזמן

ש"בעשרה נאמר הקודמת במשנה הוא: לכך ההסבר
אחר: ענין מלמדנו ושזה העולם...", נברא מאמרות

"הרשעים וליתןמן העולם... טובאת
העולם".לצדיקים את

סוגי שני לגבי מכך, הנלמדים הדברים לשני כהמשך
שכר ליתן ב) שמאבדין... הרשעים מן להפרע [א) בניֿאדם
המשנה מלמדת להם, ובהתאם שמקיימין...], לצדיקים טוב

לגבי העניניםשאחרֿכך, :20שני

אלו דורות עשרה - נח..." ועד מאדם דורות "עשרה א)
רשעים הקדושֿהיו הענישם ולפיכך העולם, את

המבול" מי את עליהם "שהביא - ("להפרע") ברוךֿהוא

אברהם שבא עד אברהם... ועד מנח דורות "עשרה ב)
"היו אלו דורות עשרה גם אמנם כולם". שכר וקבל

" היה אבינו אברהם אבל ובאין", אתמכעיסין "
הדורות עשרת כל על קיום והביא יצר הוא העולם,

זאת.21הללו קבל והוא כולם", "שכר של ענין היה ולכן ,

.‰
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זאת, בכל מהו, ברור: הכל לא עדיין זאת, למרות
אצל שדוקא דורות, עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל
לקבל כך ועלֿידי "קיום", ליצור יכלו השניה הקבוצה

כולם"? "שכר

הוא: לכך ההסבר

דברים היו כפשוטן, ישראל, של שבמלחמות כשם
נגד במלחמה גם כך כשלל, שבזזו דברים והיו שהחרימו

רע של סוגים שני יש שבעולם יש22הרע מכך וכתוצאה ,
ל"טיפול" אופנים :24בהם23שני

רעים שהם דברים טוב.א) שום בהם שאין ,
לכ בדומה ולהשמיד, לאבד צריך כאלה שלדברים לל

טהרתן" זוהי .25"שבירתן

בלקוטיֿתורה שמוסבר הפרה,26כפי שריפת בענין
מצד גמור רע "באמת שהם רעים למעשים רומזת ש"פרה"
אלא תקנה לה "אין כי הפרה, את שורפים לכן עצמם".
על המראה האפר רק נשאר העולם". מן והעברתה ביטולה

עצמותו". עצם מצד "רע שאיננו המתאווה", "כח

נראה, שבהם הטוב אין שבגלוי למרות אשר דברים ב)
אלא לאבדם, אין כך ומשום טוב, ניצוץ זאת בכל בהם יש

" אשר עד בהם עלֿידי"לטפל" אותם, "
חז"ל ללשון הדומה למצב עד לטוב, מרע :27אותם

בהיתר". לו הציעה באיסור לו שהציעה "מצעות

דורות": "עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל זהו
מוחלט, רע היה נח ועד שמאדם הדורות עשרת של הרע

מן לגמרי הקב"ה אותם הכחיד לפיכך העולם. את
המבול". מי את עליהם "הביא העולם,

אמנם אברהם. ועד שמנח הדורות עשרת מכך שונים
מסוג היה שבהם הרע אך ובאין", "מכעיסין היו הם גם
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נ,15) ב"ק א. כב, עירובין גם וראה סע"א. קיא, (מסנהדרין שם שלח
תשובה. יעשה שמא שם: תשא ובפרש"י רע"ב).

שם.16) לאבות (להמהר"ל) חיים דרך
בכללי17) כידוע – כו' סתם ואח"כ מחלוקת בנוגע להלכה ונפק"מ

וב"ב. ב"מ ריש אין), ד"ה א (קב, ב"ק – תוס' וראה הש"ס.
ו.18) משנה
לאבות.19) חיים ודרך אבות נחלת במד"ש, שהקשו כמו
הקודמת.20) שבהערה בס' ראה
כו'.21) החסרונות כל מלא שם: יונה רבינו ראה

ואילך.22) פ"ו תניא – בארוכה
(23– (לתקן) לעשות (צריך) אלקים ברא אשר מלאכתו (מ)כל כמש"נ:

שם. ובפרש"י ו. פי"א, ב"ר
מן24) רעה חי' ב"והשבתי ו) כו, בחוקותי (ספרא הפירושים ב' ע"ד

אור יהל וראה יזיקו. שלא משביתן ב) העולם, מן מעבירם א) הארץ":
שם. בחוקותי – להרגצובי – מצפע"נ ולהעיר א. צב, לתהלים (ובמילואים)

מיתתן).25) זהו ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך.26) ג נט, חקת
א.27) מד, מנחות



כה    

רש"י כדברי היא, והכוונה אפים" "לצדיקים15ארך ,
?"

מתקבל "16בפשטות הוא שבמשנה שהחידוש ,ארך
מוזכר אין בפסוק אפים...": ברוךֿהוא הקדושֿ

"להודיע המשנה אומרת ולכן אפים". "ארך ...",הוא
" אפילו אפו מאריך דורות".שהקדושֿברוךֿהוא

שהקדושֿברוךֿ לכך ההסבר אכן, מהו, להבין: יש אך
" עד אפילו אפו מאריך ההדגשההוא מהי דורות"?
דוקא? דורות" "עשרה על
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של הסדר אחר: ענין הסבר עלֿידי יובן הנ"ל כל
רב בדיוק נקבע פרק.17המשניות אותו בתוך ובמיוחד ,

"עשרה על המשנה בין הקשר מהו לשאול: יש שכך, כיוון
מאמרות "בעשרה הקודמת המשנה לבין מאדם" דורות
הכרונולוגי הסדר רק הוא הקשר אם העולם..."? נברא
מיד התחילו נח ועד שמאדם דורות שעשרה הענינים, שבין
את להקדים צריכה המשנה היתה העולם", ש"נברא לאחר

יותר המאוחרת שבת18המשנה בערב נבראו דברים "עשרה
לפני העולם", "נברא של סופו על הדנה השמשות...", בין

דורות..." "עשרה של .19הזמן

ש"בעשרה נאמר הקודמת במשנה הוא: לכך ההסבר
אחר: ענין מלמדנו ושזה העולם...", נברא מאמרות

"הרשעים וליתןמן העולם... טובאת
העולם".לצדיקים את

סוגי שני לגבי מכך, הנלמדים הדברים לשני כהמשך
שכר ליתן ב) שמאבדין... הרשעים מן להפרע [א) בניֿאדם
המשנה מלמדת להם, ובהתאם שמקיימין...], לצדיקים טוב

לגבי העניניםשאחרֿכך, :20שני

אלו דורות עשרה - נח..." ועד מאדם דורות "עשרה א)
רשעים הקדושֿהיו הענישם ולפיכך העולם, את

המבול" מי את עליהם "שהביא - ("להפרע") ברוךֿהוא

אברהם שבא עד אברהם... ועד מנח דורות "עשרה ב)
"היו אלו דורות עשרה גם אמנם כולם". שכר וקבל

" היה אבינו אברהם אבל ובאין", אתמכעיסין "
הדורות עשרת כל על קיום והביא יצר הוא העולם,

זאת.21הללו קבל והוא כולם", "שכר של ענין היה ולכן ,
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זאת, בכל מהו, ברור: הכל לא עדיין זאת, למרות
אצל שדוקא דורות, עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל
לקבל כך ועלֿידי "קיום", ליצור יכלו השניה הקבוצה

כולם"? "שכר

הוא: לכך ההסבר

דברים היו כפשוטן, ישראל, של שבמלחמות כשם
נגד במלחמה גם כך כשלל, שבזזו דברים והיו שהחרימו

רע של סוגים שני יש שבעולם יש22הרע מכך וכתוצאה ,
ל"טיפול" אופנים :24בהם23שני

רעים שהם דברים טוב.א) שום בהם שאין ,
לכ בדומה ולהשמיד, לאבד צריך כאלה שלדברים לל

טהרתן" זוהי .25"שבירתן

בלקוטיֿתורה שמוסבר הפרה,26כפי שריפת בענין
מצד גמור רע "באמת שהם רעים למעשים רומזת ש"פרה"
אלא תקנה לה "אין כי הפרה, את שורפים לכן עצמם".
על המראה האפר רק נשאר העולם". מן והעברתה ביטולה

עצמותו". עצם מצד "רע שאיננו המתאווה", "כח

נראה, שבהם הטוב אין שבגלוי למרות אשר דברים ב)
אלא לאבדם, אין כך ומשום טוב, ניצוץ זאת בכל בהם יש

" אשר עד בהם עלֿידי"לטפל" אותם, "
חז"ל ללשון הדומה למצב עד לטוב, מרע :27אותם

בהיתר". לו הציעה באיסור לו שהציעה "מצעות

דורות": "עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל זהו
מוחלט, רע היה נח ועד שמאדם הדורות עשרת של הרע

מן לגמרי הקב"ה אותם הכחיד לפיכך העולם. את
המבול". מי את עליהם "הביא העולם,

אמנם אברהם. ועד שמנח הדורות עשרת מכך שונים
מסוג היה שבהם הרע אך ובאין", "מכעיסין היו הם גם
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נ,15) ב"ק א. כב, עירובין גם וראה סע"א. קיא, (מסנהדרין שם שלח
תשובה. יעשה שמא שם: תשא ובפרש"י רע"ב).

שם.16) לאבות (להמהר"ל) חיים דרך
בכללי17) כידוע – כו' סתם ואח"כ מחלוקת בנוגע להלכה ונפק"מ

וב"ב. ב"מ ריש אין), ד"ה א (קב, ב"ק – תוס' וראה הש"ס.
ו.18) משנה
לאבות.19) חיים ודרך אבות נחלת במד"ש, שהקשו כמו
הקודמת.20) שבהערה בס' ראה
כו'.21) החסרונות כל מלא שם: יונה רבינו ראה

ואילך.22) פ"ו תניא – בארוכה
(23– (לתקן) לעשות (צריך) אלקים ברא אשר מלאכתו (מ)כל כמש"נ:

שם. ובפרש"י ו. פי"א, ב"ר
מן24) רעה חי' ב"והשבתי ו) כו, בחוקותי (ספרא הפירושים ב' ע"ד

אור יהל וראה יזיקו. שלא משביתן ב) העולם, מן מעבירם א) הארץ":
שם. בחוקותי – להרגצובי – מצפע"נ ולהעיר א. צב, לתהלים (ובמילואים)

מיתתן).25) זהו ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך.26) ג נט, חקת
א.27) מד, מנחות



כו   

ובכח אבינו, אברהם בא כאשר לכן, לטוב. להפכו שניתן
עשרת כל את והשלים תיקן העולם, את "קיים" עבודתו

כולם". "שכר קבל הוא - הדורות

.Â
Â   ÂÂ 

עד אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא לכך הטעם
כדלהלן: הוא דורות

רבות פעמים דובר מספר28כבר הוא ש"עשר" כך, על
השלימויות כל את בתוכו שכולל כמו29מושלם בדיוק .

היפך של בצד גם הוא כך הקדושה, בצד הוא שהדבר
המספרה על בנויה הרע של המלאה השלימות קדושה.

בחינות עשר של .30עשר,

לחזרה ומחכה אפו, הקדושֿברוךֿהוא מאריך לפיכך
והשלמת מילוי עד כלומר, דורות. עשרה עד בתשובה,
(דורות) הבחינות עשר בכל ובאין" "מכעיסין של המידה

הרע .31של

.Ê
ÂÂ   Â Â

קטן" "עולם נקרא אדם שתי32כל שקיימות וכשם ,
שתי קיימות כך גדול", ב"עולם דורות עשרה של תקופות
ה' בעבודת היחיד, אצל - קטן" ב"עולם אלו "תקופות"

שלו:

תמימים ימים" "עשרה במשך שקוע אדם כאשר
עלול הוא לו", "וטוב זאת ובכל רצויים, בלתי בענינים
- עתה כמו מצבו יהיה בהמשך שגם בטעות, לחשוב
לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו "והתברך

עתה33אלך" עד לו שהיה שהטוב המשנה, אומרת כך על .
שהקדושֿברוךֿהוא מפני הוא השלילית, התנהגותו למרות

אף" מסויים34"מאריך זמן לאחר ייפסק הוא אך ,35.

"הביא של באופן עבודתו את לבצע צריך הוא לפיכך
הבלתי הענינים את לגמרי לבטל - המבול" מי את עליהם

רצויים.

ימים" "עשרה עברו שהרי זו, בעבודה די אין אך
בענינים מחסור ויש רצויים, בלתי ענינים של תמימים
"ימים והרי לפעול, וצריך, יכול, היה שהוא הטובים

שנקבעו36יוצרו..." ימים של מסויימת כמות יש אדם לכל :
ה'. לעבודת לו

התקופה השניה, בעבודה לעסוק מוכרח הוא לכן
ל" לפעול דורות" "עשרה של הימיםהשניה "

לנהורא" חשוכא "אתהפכא של עבודה עלֿידי - הקודמים
אשר את גם ומשלים מתקן הוא לאור) החושך (=הפיכת
כולם". שכר "וקבל של לאופן עד שחלפו, בימים החסיר
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מישראל.28) עשרה לענין – שם ובנסמן ס"ג 282 ע' חי"ג לקו"ש ראה
ש"ב.29) פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע
רפ"ו.30) תניא ראה
שם.31) חיים דרך גם ראה
קה"ר32) פל"א. אדר"נ ועייג"כ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא

ועוד. ד. א,
יח.33) כט, נצבים
שם.34) ובהנסמן 72ֿ3 ע' לעיל ראה
ואילך.35) פ"ב מי"א ומעין קונטרס בארוכה ראה
ספ"י.36) ה'שי"ת לגני באתי המשך טז. קלט, תהלים



כז אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה - בלי הוראת זמן הכתיבה - וכבקשתה הנני עונה עליו מבלי לחכות על 

התור אפילו של מכתבים המהירים, ועל סדר מכתבה.

וכנראה שכל  כאלו?  ידיעות  לאדם  כי מאין  וכו'  הניצוץ האחרון  פלא מה שמתחילה שכבה  הנה 

יסודה הוא הגיל, ואין זה ראי' כלל, וכמבואר בדברי רז"ל ורואים במוחש, שנשים שגילם גדול יותר משלה 

יולדות בנים ובנות ונוסף על זה הרי המסתכל בעולמו של הקב"ה רואה אשר מפני - בלשון הכתוב - רבו 

מעשיך ד' גדלו מעשיך ד' אי אפשר לאדם אחד להקיף ולהשיג את כל הענינים, וגם לא אפילו חלק חשוב 

מהם וגם לא אפילו רובם של הענינים הנמצאים בהד' אמות שלו ונוגע לחייו הפרטים ולכן נפרדו בני אדם 

למומחים במקצועות שונים, ואין האדם הישר מחווה דעת בהחלט אלא במקצוע שלו ובהאחרים סומך על 

המומחה בזה.

ובהנוגע לנדון דידן, הרי אף שהתורה מתחשבת עם חוות דעת רופאים ובחוות דעתם תלוי פסקים 

מיוחדים אשר בשולחן ערוך, ומהנהגתו של כל אחד ואחת הוא לעשות כהוראת הרופאים בהנוגע למעשה 

בפועל ממש, אבל ביחד ע"ז לדעת ברור בלבבו אשר השי"ת הוא הרופא כל בשר והוא המנהיג את עולמו 

כפשוטו היינו בחיי היום יומים של כל אחד ואחת ובפרט ובפרטי פרטים ועאכו"כ בענינים עיקרים.

כנראה מכתבה לא הי' בענין הנ"ל חוות דעת רופא מומחה, אבל באם גם הי' מקרה כזה אצל מי 

ואין הדבר תלוי אלא בחוזק בטחונו של  שהוא הרי המקרים שטועים הרופאים בכגון דא רבו מלספור, 

וגם  גורם לשמחה,  יום בבטחון שבמילא  יום  חיים  אורח  ידי  )על  בורא העולם  עם  ובהתקשרותו  האדם 

שמחת היכולת לפעול דבר מה בשביל הסביבה אשר גודל הזכות בזה אין לשער, וכידוע פתגם הבעל שם 

טוב, אשר נשמה יורדת למטה לעולם הזה למשך של 70/80 שנה בשביל לעשות טובה פעם אחת לישראל 

בגשמיות או ברוחניות, ומי כמוהו כהבעש"ט שהבין גודל הירידה של הנשמה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא 

בביאת נשמה לעוה"ז ובכל זה אמר כנ"ל ומסר זה לדורותיו אחריו דורי בני הגלות ההולך וגובר, ובפרט 

כשהמדובר הוא באשה צעירה אשר עדיין לא נצלה כחותי' במילואם בהשפעה על סביבתה לעורר בהם את 

הטוב שבנפשם ולחזקו בטוב ואין טוב אלא תורה ומצוה, ולאו דוקא בימי השבת וימים נוראים ובמקרים 

יוצאים מן הכלל אלא בדוקא ובדיוק בחיי היום יומים אשר יש טועים לאמר שהם ימים אפורים(, ובאמת 

אין נצרכה כל הסברה ואריכות לבאר נקודה פשוטה כזו ומספיקה רק מחשבה אחת אשר כל אחד ואחת 

מבני ישראל, שהם מבני אברהם יצחק ויעקב הרי הוא חלק מהמחבר את הבורא והבריאה ע"י חייו כמו 

שהם, ובפרט ע"י פעולות הנ"ל וחיבור זה הוא תכלית כל הבריאה כולה.

בודאי למותר להוסיף אשר אין כוונתי בכל הנ"ל למעט ח"ו הענין דבן ובת ואיני בא אלא להראות 

על האמת המוחלט, שאין כל מקום לעצבות ועאכו"כ לביטוי שכותבת ליאוש אדרבה ואדרבה.

בהנוגע לשאלתה אודות תחליפי הדירה והשנית והעיקרית לקחת ילד לתוך ביתם לחנכו, הרי זה 

תלוי בהשפעה שיהי' לזה עלי' ועל בעלה שי' ואם עי"ז יתוסף שמחה מתחזק מדת בטחונה בהשי"ת אשר 

ימלא משאלותם לטובה בזחו"ק, בודאי נכון הדבר וכמדומה שכבר כתבתי להם פעם במכתבי מיוסד על 

אחת השיחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר אף שמוכרח שהאדם יעשה חשבון בנפשו בכל זה מוכרח ג"כ 

שלא יהי' זה אלא בזמנים מיוחדים כי בלא"ה מרובה ההפסד על השכר, וכלך מעשיית חשבון הנפש בכל יום 

או אפילו פעם בשבוע, ומוטב אשר תשקיע כשרונותי' בפעולות טובות בהשפעה על סביבה, והקב"ה משלם 

מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה.

בברכה לשמחה ולבשו"ט בכל הנ"ל.



כח
נוסח התפלה - יום הכיפורים

בשחר היה לובש פלוסין . . בין הערבים הנדויין1.

מסטרא  הם  וכוש,  מצרים   — והנדויין  פלוסין 
דלעומת זה. לכן לבש הכהן גדול בגדים אלו דוקא, כי 
כל ענין יום הכפורים הוא שזדונות נעשו כזכיות2, שגם 

הגבורות היותר קשות מתעלות.
והוא על דרך מאמר המשנה3 הביאוהו לבית הפרווה, 
פרווה  בגמרא  ואמרו  וטבל,  ירד   .  . היתה  ובקודש 

אמגושא )מכשף אחד בנאה ושמו פרווה, רש"י(.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

. . של י"ח מנה, ובין הערבים של  בשחר היה לובש 
י"ב מנה4.

י"ח — הוא בז"א, כמו שכתוב5 ואולם חי אני, ז"א, 
חסד,  לבקר,  שייך  זה  לכן  מלכות.  ה',  כבוד  וימלא 

ז"א.
הלבנה,  חדשי  י"ב  כמו  במלכות,  הוא   — י"ב 
שממנה  גבורה,  הערבים,  לבין  שייך  וזה  דמלכות6. 
עיקר בנין המלכות, כמו שכתוב7 מלך במשפט יעמיד 

ארץ.
)חדש הוא במלכות, כי חדש הוא בלבנה דמלכות. 
ויש י"ב חדש, כנגד שם אדנ"י במילואו, שיש בו י"ב 

אותיות. וכן י"ב שבטים הם במלכות(. 
)תורת לוי יצחק עמ' שמ, הערות לתניא עמ' מג, הערות לזהר 
ב עמ' שטו(

לך  ואומרת:  יוצאת  קול  בת  הכפורים  יום  במוצאי 
אכול בשמחה לחמך8.

ביום הכפורים אין מסחר כלל, רק תורה, כי בו ניתנו 
הלוחות השניות9, ונעשה הקמח ממילא במוצאי היום, 

שאז בת קול אומרת לך אכול בשמחה לחמך.

וכמו שאמרו רז"ל10 אם אין תורה אין קמח, שאין 

1( יומא לד, ב במשנה.
2( ראה שם פו, ב.

3( שם לה, א.
4( יומא לד, ב.

5( שלח יד, כא. 
6 פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"ד.

7 משלי כט, ד.
8( תוד"ה והאמר, יומא פז, ב ממדרש.

9( תענית ל, ב.
10( אבות פ"ג מי"ז.

צורך לעסוק במסחר, והקמח נעשה מאליו וממילא על 
ידי התורה שלומד.

 .  . והוא על דרך דעת רשב"י11, אפשר אדם חורש 
תורה מה תהא עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו 

של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים.
)הערות לזהר ב עמ' רצב(

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום 
וחולות  יוצאות   .  . ירושלים  בנות  שבהן  הכפורים, 

בכרמים, ומה היו אומרות כו'12.

לכן  למלכות13.  היא  הכפורים  ביום  העליה  עיקר 
נעשו שידוכים ביום זה, והאשה חזרה אחר האיש, שהן 
היו הדורשות, לא כמו הסדר הרגיל, שדרכו של איש 

לחזור אחר אשה14.
אינה  שהכלה  עתה,  כמו  לא   — אומרות  והיו 

משמיעה קול15.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפג(

עיקר העליה ביום הכפורים היא למלכות16. עליה זו 
היא המקור לפריה ורביה שאחר כך, ולכן ביום זה היו 

בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים.
בתרנגול,  הכפורים  יום  בערב  כפרות  עושים  לכן 

לרמז גם שיפרו וירבו כתרנגולים.
ישימך  היא  הכפורים  יום  בערב  ההורים  וברכת 
אלקים כאפרים גו'17, שהוא על שם כי הפרני אלקים18, 

פריה ורביה.
יצחק,  וביום הכפורים הוא הבאר דרחובות שחפר 
שלא רבו עליה19, כי אין לשטן שליטה ביום זה20, והוא 
הבאר השלישי, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו21 — 

וכתיב בו ופרינו בארץ.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיב(

11( ברכות לה, ב.
12( תענית כו, ב במשנה.

13( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.
14( קידושין ב, ב.

15( ראה תורה אור סוף פרשת ויגש.
16( פרי עץ חיים שם.

17( ויחי מח, כ.
18( מקץ מא, נב.

19( תולדות כו, כב.
20( יומא כ, א.

21( הושע ו, ב. לקוטי תורה דרושים לראש השנה סג, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק               
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   ©«£©§−̈§¤®¤«§¥−§¨¨«

  ••••:ברי ה רת רה י ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ה את ת ה את ת הרב רה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָת

ה רת ה ה ה  יה  יהב ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
ה ) "אה :ה :ריא רי:"  את י הריי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אברי  "ר ה אברה אברה אי א אבר   ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

י ר"י א (....••••(רבה ....(בראשית •••• ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
 א רי יי הי   י תת ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֹהרת

 אר את בר אה (רבה אר:(בראשית בר  ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אברה אהי :ריא ה " י א"ה "אבר" ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

בי אהי :ריא ה " "אה י אהי :ריאְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ית  "הר "היה ר:   ית יהי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻי

ה ר....••••א  בא אבי   יא בר הא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

לא איזל לאברם יי ְְְֲִֵַַַָָָואמר

ּומּבית ּומּיּלדּות ְִִֵֵַַָָָמארע

:אחזּנ ּדי לארעא ְְֲֲִִַַָָאבּו

סּגיב לעם ְְְְִִֶַַָואעּבדּנ

ׁשמ וארּבי ְֱֲִֵֵֶַַָָָואברכּנ

:מבר ְְֵָָּותהא

      

B.א) ‡ Ï‡  Ó‡אליו ׁשּדּבר טעם «…∆∆«¿»¿ִֵֵֶַַָ
ּבכל ּכן עׂשה ּׁשּלא מה לֹו הראֹות קדם ְֵֵֶֶַָָָָֹֹה'
ׁשהּוא להיֹות אֹו ּבּדבר, טעמים ב' ְְְִִִִֶַַָָָָהּנבראים,
ּׁשּלא מה ּבֹוראֹו ּבהּכרת נׁשּתּדל הּׁשלֹום ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹעליו
את הּכיר ׁשנים חמׁש ּובן זּולתֹו אדם ִִִֵֶֶָָָָָָָעׂשה
לזה לב.) (נדרים ּבהתחּכמּותֹו מעצמֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָּבֹוראֹו
אליו אמר אּלא אליו להּגלֹות הצר ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻלא
אפׁשר אֹו המדּבר. אצלֹו הּכר ּוכבר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻּדּברֹותיו
ּבעׂשרה אׁשר ּבּקדּׁשה ראׁשֹון אדם להיֹותֹו ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּכי
אלהּותֹו ׁשהּכיר אדם היה לא ׁשּקדמּוהּו ְֱִִֶֶָָָָָֹֹּדֹורֹות
זה ּבסדר עּמֹו ה' נהג לזה אלהים אּתֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹודּבר
אם אֹותֹו ׁשּבחן עד אליו ׁשכינתֹו הראה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לֹו והל ּדבריו ׁשּקּים ּולאחר ּגזרֹותיו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָמקּים
ז) (ּפסּוק ּדכתיב אליו נגלה אז וכּו' ְְְְִִִֵֵַָָָָמארצֹו
הּנבראים ׁשאר ּכן ּׁשאין מה אברם אל ה' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוּירא
ּבלּבם האמּונה ונׁשּתּקעה קדמה ְְְְְְֱִִֶַָָָָָָָׁשּכבר

נ היה ּבּקדּׁשה והׁשרׁשּו להםמאברהם גלה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
ודר ּבּסנה. ּומׁשה מאבֹות ּולמד וצא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתחּלה.
פל"ט) (ב"ר ז"ל רּבֹותינּו לדברי מסּכים ְְְִִֵֵֶַַזה
ּוראי ּבת ׁשמעי מה) (ּתהּלים ּפסּוק ְְְֱִִִִִִֶֶַָׁשהעמידּו
אֹומרֹו והּוא ׁשמעי ּבתחּלה אבינּו ּבאברהם ְְְְְְְִִִִִַָָָָוגֹו'
וּירא אליו נגלה ּכ ואחר וגֹו' אל ה' ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוּיאמר
ׁשמיעה ׁשניהם היּו ולא ּוראי. אֹומרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶָָֹוגֹו'
לא ולזה ּביניהם. ּבהפסק אּלא ּכאחת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּוראּיה
ׁשמעי ּבת אֹו ּבת ּוראי ׁשמעי הּכתּוב ְְְִִִִִַַַַָָאמר

ּוראי: ׁשמעי ּבין והפסיק ְְְְְִִִִִִֵּוראי
CÏ.'וגֹו מארצ איןל מארצ ׁשאמר אחר ∆ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָ

מארצֹו ּבצאתֹו ּכי מּמֹולדּת לֹומר ְְְְִִֵֵַַַָמקֹום
מּמֹולדּתֹו: ּגם יֹוצא הּוא ְִִֵֵַַהּנה

ÔÎ‡הּפרדה צער ּבער ּכי להיֹות הּוא הּטעם »≈ְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

מֹולדּתֹו מּפרדת מארצֹו ּפרדתֹו צער הּוא ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָקטן
לזה אביו מּבית מּפרדתֹו מּמֹולדּתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּופרדתֹו
על ׂשכר ולּטל למעלה. מּמּטה ההדרגֹות ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹסּדר
ב) כב (לקּמן אֹומרֹו ּכדר ּופרט, ּפרט ְְְְְֶֶַָָָָּכל
הּוא ּברּו להטיב יׁשּתּדל ה' ּכי וגֹו' ּבנ ְְְְִִִִֵֵֶַָאת

ְֲָלאֹוהביו:
„BÚיהיה לא א מארצֹו לֹו ׁשּיל לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹירצה

עּמֹו ׁשּיֹולי ּכׂשּדים מאּור יציאתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָּכסדר
ארצֹו יעזב לבּדֹו הּוא אּלא אביו ּובית ְְְֲִֵֶַַַַָָֹמֹולדּתֹו
א אביו. מּבית ואפּלּו מּמֹולדּתֹו ּגם ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָויּפרד
עּמֹו ולקח ה' ּבדברי זה הבין לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאברהם
ּדבק ׁשּלֹוט אּלא ּכן ׁשהבין אפׁשר אֹו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָלֹוט.
והגם ּבֹו. ּדבק לֹוט אּתֹו וּיל (ד') ּכאֹומרֹו ְְֲִֵֶַַַַָּבֹו
ואת וגֹו' אברם וּיּקח (ה') ּכ אחר ְְְִֶֶַַַַַַָָָׁשאמר
המצאה ׁשּימצא עד ּדחפֹו ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹלֹוט
סּבה ּכׁשּמצא ּכי ּתמצא ולזה יכלימהּו. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ט') (י"ג אליו אמר ּתכף הרֹועים ׁשרבּו ְִֵֵֶֶַַָָָָָקטּנה
ּכמעט הּוא והּדבר וגֹו' הּימין ואם וגֹו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּפרד
ּכ ּבכל האּלה ּכּדברים אליו ׁשּיאמר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזר
מחׁשבֹות חֹוׁשב ׁשהיה לצד אּלא ְְְֵֶֶַַַָָָָָָהרחקה
סּבה ּבמֹוצאֹו ּתכף לזה ה' ּכדבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָלהפרידֹו
ּגם זה ּפרּוׁש לחּזק וראיתי ידים. ּבב' ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדחפֹו
וה' י"ד) י"ג (לקּמן הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְִֵֶַַַַַָָָּכן
ׂשא מעּמֹו לֹוט הּפרד אחרי אברם אל ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

מ עיני ּומצּפהנא יֹוׁשב ּכי יֹוכיח זה אמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הארץ את להראֹותֹו לֹוט יּפרד מתי ה' ְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה
ולא אראּך אׁשר אליו ּדּבר ּבתחּלת לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאמר
מאמר והּוא לֹוט, ׁשּנפרד עּתה עד ְְְֲִֶֶַַַַָָָהראהּו
אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ל ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָראׁשֹון

אראּך: ְֶַָָאז

„BÚלתֹועלּת ל ל הּדר זה על לֹומר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַיכּון
מההׁשּתּדלּות מסּובבת הּטֹובה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָוהגם
וגֹו' ּומּמערב ּמּמֹוצא לא עה) (ּתהּלים ְְְְֲִִִִַָָֹּכאֹומרֹו
וזה פכ"ב) (במד"ר ז"ל ודרׁשּו וגֹו' ְְְְִֶָָהרים
מּזֹו חּוץ ּכמׁשמעה ׁשּבּמקרא הרים ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָלׁשֹונם
יׁש כן ּפי על אף ע"כ. הרמה לׁשֹון ְֲִִֵֵֶַַָָׁשהיא
אֹומרֹו והּוא מקֹום ׁשּנּוי לצד ּבּדבר ְְְִַַַַָָָטעם
אף ּדברים ג' צה:) (חּלין ז"ל ואמרּו ְְְְְִִֵַַָָֻמארצ
ּתינֹוק ּבית והם סימן יׁש נחׁש ׁשאין ּפי ְִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
ליה ּדביׁש מאן עה:) (ב"מ עֹוד ואמרּו ְְְְִֵָָוכּו',
צֹועק אחריתא למּתא אזיל ולא מּתא ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּבהאי

נענה: ואינֹו ה' ְְֲִֵֵֶַלפני
.Ez„ÏBnÓeהלכֹות (רמּב"ם ז"ל אֹומרם ּדר על ƒ«¿¿ְְְִֶֶַַָָ

אדם ידּור לעֹולם ו') ּפרק ְֵֶֶָָָָּדעֹות
ע"כ: רׁשעים עם ּבעיר ולא אריה ְְְְְִִִִֵַַָֹּבׁשכּונת

Ï‡.אראּך אׁשר הֹודיעֹו,הארץ ׁשּלא ּפרּוׁש ∆ְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשלטֹון מל ּדבר לעׂשֹות ימהר אם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַלראֹות
עֹוד מהּנסיֹונֹות. נּסיֹון וזה הּמקֹום, ּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַָָמּבלי
י"ד) י"ג (לקּמן ּדכתיב ּכּלה לֹו ׁשּיראּנה ְְְְִִֶֶַַָָָָֻרמזֹו
ונתן וגֹו' ונגּבה צפֹונה ּוראה עיני נא ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָׂשא

ּכּלה: לראֹות הראּיה ּכח ְְִִַָָָֹֻלֹו
„BÚּבפסּוק ּבספרי ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָיתּבאר

אׁשר ּבתֹוכּה ׁשכן אני אׁשר לה) ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָֹ(ּבּמדּבר
ׁשכן ׁשֹורהאני ׁשכינה אין יׂשראל ּבני ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָֹ

ע"כ, ּבארץ ּובעֹודן יׂשראל ּבני ּבתֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָָָאּלא
אראּך אׁשר הארץ אל לאברהם ה' ׁשאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּוא
הּתבה וׁשעּור לּה, ראּוי ואּתה ל ראּויה ְְְְִֵֵַַָָָָָּפרּוׁש
זה ּכי ל אֹותּה ואראה לּה אֹות אראה ְְְְְִֶֶֶַַָָהּוא
ּולרב ׁשכינה להׁשראת ראּויים אינם זה ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּבלא

ְַַָההצלחֹות:
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•••• י א  בת אתהאי א ְְְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָ
 ב יא  יב ה ....אה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

         

EBÏe E‡Ï(א יב, (רש"י «¬»»¿¿»¿
לפרׁש: מּיד.‡יׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה -Bּכֹוללת - ְֵֵָ¬»»ִִִַַָָָָ»ֶֶ

הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. לאחר הּבאֹות חּיּובּיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּתֹוצאֹות

ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני "ּב"ל„Ó ‡,מחרן הּיציאה - ְְְִֵֵֵֶֶַַֹ¬»»ƒ»ƒְִֵַָָָ

זרה. עבֹודה ׁשל ּומקֹום מקֹום ׁשל אף חרֹון ׁשל Bמקֹום ֲֲֶֶֶַָָָָָָ»
ÔÓ ‡Ïוהליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל - ¿««¿«ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכנען. לארץ  ְְֶֶַַ
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  ••••:ברי ה רת רה י ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ה את ת ה את ת הרב רה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָת

ה רת ה ה ה  יה  יהב ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
ה ) "אה :ה :ריא רי:"  את י הריי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אברי  "ר ה אברה אברה אי א אבר   ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

י ר"י א (....••••(רבה ....(בראשית •••• ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
 א רי יי הי   י תת ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֹהרת

 אר את בר אה (רבה אר:(בראשית בר  ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אברה אהי :ריא ה " י א"ה "אבר" ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

בי אהי :ריא ה " "אה י אהי :ריאְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ית  "הר "היה ר:   ית יהי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻי

ה ר....••••א  בא אבי   יא בר הא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

לא איזל לאברם יי ְְְֲִֵַַַָָָואמר

ּומּבית ּומּיּלדּות ְִִֵֵַַָָָמארע

:אחזּנ ּדי לארעא ְְֲֲִִַַָָאבּו

סּגיב לעם ְְְְִִֶַַָואעּבדּנ

ׁשמ וארּבי ְֱֲִֵֵֶַַָָָואברכּנ

:מבר ְְֵָָּותהא

      

B.א) ‡ Ï‡  Ó‡אליו ׁשּדּבר טעם «…∆∆«¿»¿ִֵֵֶַַָ
ּבכל ּכן עׂשה ּׁשּלא מה לֹו הראֹות קדם ְֵֵֶֶַָָָָֹֹה'
ׁשהּוא להיֹות אֹו ּבּדבר, טעמים ב' ְְְִִִִֶַַָָָָהּנבראים,
ּׁשּלא מה ּבֹוראֹו ּבהּכרת נׁשּתּדל הּׁשלֹום ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹעליו
את הּכיר ׁשנים חמׁש ּובן זּולתֹו אדם ִִִֵֶֶָָָָָָָעׂשה
לזה לב.) (נדרים ּבהתחּכמּותֹו מעצמֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָּבֹוראֹו
אליו אמר אּלא אליו להּגלֹות הצר ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻלא
אפׁשר אֹו המדּבר. אצלֹו הּכר ּוכבר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻּדּברֹותיו
ּבעׂשרה אׁשר ּבּקדּׁשה ראׁשֹון אדם להיֹותֹו ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּכי
אלהּותֹו ׁשהּכיר אדם היה לא ׁשּקדמּוהּו ְֱִִֶֶָָָָָֹֹּדֹורֹות
זה ּבסדר עּמֹו ה' נהג לזה אלהים אּתֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹודּבר
אם אֹותֹו ׁשּבחן עד אליו ׁשכינתֹו הראה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לֹו והל ּדבריו ׁשּקּים ּולאחר ּגזרֹותיו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָמקּים
ז) (ּפסּוק ּדכתיב אליו נגלה אז וכּו' ְְְְִִִֵֵַָָָָמארצֹו
הּנבראים ׁשאר ּכן ּׁשאין מה אברם אל ה' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוּירא
ּבלּבם האמּונה ונׁשּתּקעה קדמה ְְְְְְֱִִֶַָָָָָָָׁשּכבר

נ היה ּבּקדּׁשה והׁשרׁשּו להםמאברהם גלה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
ודר ּבּסנה. ּומׁשה מאבֹות ּולמד וצא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתחּלה.
פל"ט) (ב"ר ז"ל רּבֹותינּו לדברי מסּכים ְְְִִֵֵֶַַזה
ּוראי ּבת ׁשמעי מה) (ּתהּלים ּפסּוק ְְְֱִִִִִִֶֶַָׁשהעמידּו
אֹומרֹו והּוא ׁשמעי ּבתחּלה אבינּו ּבאברהם ְְְְְְְִִִִִַָָָָוגֹו'
וּירא אליו נגלה ּכ ואחר וגֹו' אל ה' ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוּיאמר
ׁשמיעה ׁשניהם היּו ולא ּוראי. אֹומרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶָָֹוגֹו'
לא ולזה ּביניהם. ּבהפסק אּלא ּכאחת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּוראּיה
ׁשמעי ּבת אֹו ּבת ּוראי ׁשמעי הּכתּוב ְְְִִִִִַַַַָָאמר

ּוראי: ׁשמעי ּבין והפסיק ְְְְְִִִִִִֵּוראי
CÏ.'וגֹו מארצ איןל מארצ ׁשאמר אחר ∆ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָ

מארצֹו ּבצאתֹו ּכי מּמֹולדּת לֹומר ְְְְִִֵֵַַַָמקֹום
מּמֹולדּתֹו: ּגם יֹוצא הּוא ְִִֵֵַַהּנה

ÔÎ‡הּפרדה צער ּבער ּכי להיֹות הּוא הּטעם »≈ְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

מֹולדּתֹו מּפרדת מארצֹו ּפרדתֹו צער הּוא ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָקטן
לזה אביו מּבית מּפרדתֹו מּמֹולדּתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּופרדתֹו
על ׂשכר ולּטל למעלה. מּמּטה ההדרגֹות ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹסּדר
ב) כב (לקּמן אֹומרֹו ּכדר ּופרט, ּפרט ְְְְְֶֶַָָָָּכל
הּוא ּברּו להטיב יׁשּתּדל ה' ּכי וגֹו' ּבנ ְְְְִִִִֵֵֶַָאת

ְֲָלאֹוהביו:
„BÚיהיה לא א מארצֹו לֹו ׁשּיל לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹירצה

עּמֹו ׁשּיֹולי ּכׂשּדים מאּור יציאתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָּכסדר
ארצֹו יעזב לבּדֹו הּוא אּלא אביו ּובית ְְְֲִֵֶַַַַָָֹמֹולדּתֹו
א אביו. מּבית ואפּלּו מּמֹולדּתֹו ּגם ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָויּפרד
עּמֹו ולקח ה' ּבדברי זה הבין לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאברהם
ּדבק ׁשּלֹוט אּלא ּכן ׁשהבין אפׁשר אֹו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָלֹוט.
והגם ּבֹו. ּדבק לֹוט אּתֹו וּיל (ד') ּכאֹומרֹו ְְֲִֵֶַַַַָּבֹו
ואת וגֹו' אברם וּיּקח (ה') ּכ אחר ְְְִֶֶַַַַַַָָָׁשאמר
המצאה ׁשּימצא עד ּדחפֹו ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹלֹוט
סּבה ּכׁשּמצא ּכי ּתמצא ולזה יכלימהּו. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ט') (י"ג אליו אמר ּתכף הרֹועים ׁשרבּו ְִֵֵֶֶַַָָָָָקטּנה
ּכמעט הּוא והּדבר וגֹו' הּימין ואם וגֹו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּפרד
ּכ ּבכל האּלה ּכּדברים אליו ׁשּיאמר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזר
מחׁשבֹות חֹוׁשב ׁשהיה לצד אּלא ְְְֵֶֶַַַָָָָָָהרחקה
סּבה ּבמֹוצאֹו ּתכף לזה ה' ּכדבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָלהפרידֹו
ּגם זה ּפרּוׁש לחּזק וראיתי ידים. ּבב' ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדחפֹו
וה' י"ד) י"ג (לקּמן הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְִֵֶַַַַַָָָּכן
ׂשא מעּמֹו לֹוט הּפרד אחרי אברם אל ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

מ עיני ּומצּפהנא יֹוׁשב ּכי יֹוכיח זה אמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הארץ את להראֹותֹו לֹוט יּפרד מתי ה' ְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה
ולא אראּך אׁשר אליו ּדּבר ּבתחּלת לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאמר
מאמר והּוא לֹוט, ׁשּנפרד עּתה עד ְְְֲִֶֶַַַַָָָהראהּו
אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ל ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָראׁשֹון

אראּך: ְֶַָָאז

„BÚלתֹועלּת ל ל הּדר זה על לֹומר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַיכּון
מההׁשּתּדלּות מסּובבת הּטֹובה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָוהגם
וגֹו' ּומּמערב ּמּמֹוצא לא עה) (ּתהּלים ְְְְֲִִִִַָָֹּכאֹומרֹו
וזה פכ"ב) (במד"ר ז"ל ודרׁשּו וגֹו' ְְְְִֶָָהרים
מּזֹו חּוץ ּכמׁשמעה ׁשּבּמקרא הרים ּכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָלׁשֹונם
יׁש כן ּפי על אף ע"כ. הרמה לׁשֹון ְֲִִֵֵֶַַָָׁשהיא
אֹומרֹו והּוא מקֹום ׁשּנּוי לצד ּבּדבר ְְְִַַַַָָָטעם
אף ּדברים ג' צה:) (חּלין ז"ל ואמרּו ְְְְְִִֵַַָָֻמארצ
ּתינֹוק ּבית והם סימן יׁש נחׁש ׁשאין ּפי ְִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
ליה ּדביׁש מאן עה:) (ב"מ עֹוד ואמרּו ְְְְִֵָָוכּו',
צֹועק אחריתא למּתא אזיל ולא מּתא ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּבהאי

נענה: ואינֹו ה' ְְֲִֵֵֶַלפני
.Ez„ÏBnÓeהלכֹות (רמּב"ם ז"ל אֹומרם ּדר על ƒ«¿¿ְְְִֶֶַַָָ

אדם ידּור לעֹולם ו') ּפרק ְֵֶֶָָָָּדעֹות
ע"כ: רׁשעים עם ּבעיר ולא אריה ְְְְְִִִִֵַַָֹּבׁשכּונת

Ï‡.אראּך אׁשר הֹודיעֹו,הארץ ׁשּלא ּפרּוׁש ∆ְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשלטֹון מל ּדבר לעׂשֹות ימהר אם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַלראֹות
עֹוד מהּנסיֹונֹות. נּסיֹון וזה הּמקֹום, ּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַָָמּבלי
י"ד) י"ג (לקּמן ּדכתיב ּכּלה לֹו ׁשּיראּנה ְְְְִִֶֶַַָָָָֻרמזֹו
ונתן וגֹו' ונגּבה צפֹונה ּוראה עיני נא ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָׂשא

ּכּלה: לראֹות הראּיה ּכח ְְִִַָָָֹֻלֹו
„BÚּבפסּוק ּבספרי ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָיתּבאר

אׁשר ּבתֹוכּה ׁשכן אני אׁשר לה) ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָֹ(ּבּמדּבר
ׁשכן ׁשֹורהאני ׁשכינה אין יׂשראל ּבני ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָֹ

ע"כ, ּבארץ ּובעֹודן יׂשראל ּבני ּבתֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָָָאּלא
אראּך אׁשר הארץ אל לאברהם ה' ׁשאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּוא
הּתבה וׁשעּור לּה, ראּוי ואּתה ל ראּויה ְְְְִֵֵַַָָָָָּפרּוׁש
זה ּכי ל אֹותּה ואראה לּה אֹות אראה ְְְְְִֶֶֶַַָָהּוא
ּולרב ׁשכינה להׁשראת ראּויים אינם זה ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּבלא

ְַַָההצלחֹות:
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ּומלטטג מברכ ְְְְֱֵֶַָָָָואבר

ּבדיל ויתּברכּון ְְְֲִִֵָָאילּוט

ארעא: זרעית ְְֲַַַָֹּכל

דמּלילד ּכמא אברם ְְֲִִַַַַָָואזל

לֹוט עּמּה ואזל יי ְֲִִֵֵַַָעּמּה

וחמׁש ׁשבעין ּבר ְְְֲִִֵַַַָואברם

מחרן: ּבמּפקּה ְְְִִֵֵָָׁשנין

ׂשריה ית אברם ְְַַַָָָּודבר

אחּוהי ּבר לֹוט וית ְְֲִִֵַָאּתתּה

וית קנֹו ּדי קנינהֹון ּכל ְְְְְִִָָָָוית

ּדׁשעּבידּו ְְְִַַָָנפׁשתא

ּונפקּו בחרן ְְְְַָָָָלאֹוריתא

דכנען לארעא ְְְְִֵַַַַָלמיזל

דכנען: לארעא ְְְֲִַַַָָואתֹו

      

B‚Â'.ב) ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â,'ג לֹו ׁשּצּוה להיֹות ¿∆∆¿¿»¿ְִִֶָ
ג', ּכנגּדם לֹו לקבע ּכנגד וגֹו' ואעׂש ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַָָ

ּכנגד ׁשמ ואגּדלה ואברכ ,מארצ ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָל
.אבי ּומּבית ּכנגד ּברכה והיה ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּומּמֹולדּת
מׁשּפחּתֹו ּתֹו ּבארצֹו האדם ּבהיֹות ּכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשּתמצא
לֹו ׁשּיׁש הא' ּדברים, ּבג' יׁשנֹו אביו ְְְִִֵֵֶֶָָָּובית
ׁשּבני ב' ואֹוהבים. ורעים מּכירים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַהרּבה
ּכדר ּתעּטרהּו והדר וכבֹוד ּתפארהּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָמׁשּפחּתֹו
נּזֹון ׁשּיהיה ג' מׁשּפחּתּה. לבני מׁשּפחה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכל
לצרכיו. אביו מּבית ּומתרחם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּומתּפרנס
אמר ולזה לכּלן, חסר וכּו' מארצֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּוכׁשּיצא
הרּבה ל אעׂשה אני מארצ ּכנגד ה' ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָאליו
חסרֹון ּוכנגד .חלצי מּיֹוצאי מּמ ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָאֹוהבים
ואברכ ּכּנזּכר הּמׁשּפחה ּבני ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹועלת
מּבית הּמֹועיל חסרֹון ּוכנגד ,ׁשמ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָואגּדלה

ּברכה: והיה ְְִֵֶָָָאבי
B‚Â'.ג) EÈÎ Î‡Âמה ּכנגד זֹו ּברכה «¬»¿»¿»¬∆¿ְְֶֶַָָ

קדם הֹודיעֹו ולא הארץ מּמּנּו ְֱִִִֶֶֶֶֶָָֹֹּׁשהעלים
מארצֹו ׁשּיצא הּוא ּגדֹול זה ונּסיֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָלצאתֹו,
הרהר לא והּוא יפנה אן ּדעת מּבלי הּׂשדה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאל
יבר הּוא ּכי מּדבר יפחד לא ּכי הבטיחֹו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹלזה
את אּתֹו ה' יצו ׁשם יחנה אׁשר ּובּמקֹום ְְֲֲִֶֶֶַַַָָוכּו'
רגלֹו ּכף ידר אׁשר מקֹום ּכל ּובזה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּברכה

עּמֹו: ּומעלתֹו ְֲִַַָָָהצלחתֹו
LÈÂהּברכה ּבענין לׁשֹונֹו ׁשּנה לּמה לׁשאל ¿≈ְְְְְִִִַַָָָָָֹ

ּברכתֹו הקּדים מברכי ואברכה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָאמר
קללת הקּדים ּובּקללה לקללתֹו.לברכתם ם ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָ

קדם לברכֹו ה' יקּדים המבר ּכי הּוא ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹהּטעם
לא המקּללֹו ּכן ּׁשאין מה לאברהם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיבר
יחּפץ ּכי הּוא והּטעם אֹותֹו לאר ה' ְְְִִַַַַַָֹֹיקּדים
ׁשל ּבכבֹודֹו אדם יזלזל לבל להפחיד ְְְְְְִִֵֶַַַָָה'
מי לקּלל ה' יקּדים אם זה וזּולת ְְְְִִִֵֶַַַַָָאברהם
הּוא ּכי הּדבר ירּגׁש לא לקּלל עתיד ְְִִֵֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
איׁש. ּבני ּגם אדם ּבני ּבּדבר ויּכׁשלּו סּבה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָזה
לצד ואם מכׁשֹול. אין הּברכה ּבער ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָאבל
ּגם הּמׁשּפחֹות, ּכל ּבֹו מברכים הּנה ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹההטבה,

ׁשּתתקּים ּכדי המברכים ּברּכת הקּדמת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָטעם
לאברהם: ְְְִַָָָָּברכתם

„BÚהמברכים לּמה ׁשּנדקּדק ּבּמה לֹומר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיכּון
הזּכירם והמקּללים רּבים ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִַַַָָהזּכירם

יחיד: ְִִָּבלׁשֹון
ÔÎ‡מֹועד ּבמּסכת אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

רּבי ׁשל לבנֹו רּבנן ׁשאמרּו (ט:) ְְִִֶֶַַָָָָָקטן
ונתּכּונּו וכּו' תחצד ולא ּתזרע יֹוחאי ּבר ְְְְְְְְִִִֶַַַַַֹׁשמעֹון
ּבלׁשֹון ּדבריהם ׁשהֹוציאּו והגם לברכה. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבזה
ׁשּברכּוהּו הרי הּכּונה אחר הֹול הּכל ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹקללה
מברכי ואברכה ה' אמר זֹו ּוכנגד קללה. ְְְְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָֹּבנסח
ּגם מבר ׁשהּוא מקּלל מין יׁש מקּלל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָוגם
ּכל לא ּכי יחיד לׁשֹון אמר ולזה ,אבר ְְֲִִֵֶַָָָָָֹאֹותֹו
לברכה מכּון ׁשהּוא ּפרט אּלא יבר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹמקלל
מקּלל ותבת .יבר ּכּלן את מברכי ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֻאבל
לקללה קללתֹו ּכׁשּתהיה למּטה ּכן ּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנמׁשכת
ּכנגד לגמר ה' מכּון ּכי אֹומר נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹאאר.
ּפרטים ב' הם והמקּללים ּכּלם לבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻהמברכים
הּתבה ונמׁשכת ּבּברכה ׁשּיׁשנּה יׁש א' ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרט
הּתבה ונמׁשכה ּבארירה הם א' ּופרט ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלמעלה

ְַָלמּטה:
„BÚמברכי ואברכה הּדר זה על לֹומר ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָירצה

ׁשהם ב' אחת ּבברכה ל ּכׁשּיהיּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּפרּוׁש
ּו ּתזרעהמקּלל ׁשאמרּו ּכמעׂשה לברכה מתּכּון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּלא לׁשניהם ּברכה ה' קבע ּוברכֹו האב ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוחזר
הּב' ואין הראׁשֹון הּוא המבר עּקר ּכי ְְִִִֵֵַַַַָָֹּתאמר
ׁשניהם ּכי מברכי לֹומר ּתלמּוד מפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא
להסמיכּה ּכן ּגם יׁש ּומקּלל ואֹומרֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָיתּברכּו.
ּתענית ּבמּסכת אֹומרם ּדר על והּוא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָלמעלה
אחּיה ׁשּקּללן קללה טֹובה לׁשֹונם וזה ְְְְֲִִֶֶָָָָָָ(כ.)
ּוכנגד וכּו', ּבלעם ׁשּברכם מּברכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהּׁשּלֹוני
ולזה הּברכה ּבכלל ׁשּיׁשנֹו אמר ּכזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקּלל
,לבר יכּון ּדוקא זה לפרט ּכי יחיד לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרמז
לזה מקּלל אּלא ׁשאינֹו אחר ּפרט ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומקּלל

ָֹאאר:
ÎÂ.'וגֹו במברכי ׁשּבין ההפרׁש הּוא וזה ¿ƒ¿¿ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָ

יברכהּו מברכֹו ּכי מקּלל ולא מבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֹלׁשאינֹו
האדמה מׁשּפחֹות ׁשאר אבל מּפיו ּבכבֹודֹו ְְְְֲֲִִִִָָָָָה'

אברהם: מאמצעּות ְְְְִֵֶַָָָָיתּברכּו
B‚Â'.ד) ‡ ÏÂׁשהרי מיּתר הּכתּוב ּכל «≈∆«¿»¿ְֲֵֶַָָָֻ

(ּפסּוק ההליכה הֹודעת ּבסדר ּבסמּו ְְֲִֵֵֶַַָָָָאֹומר
וגֹו': ללכת וּיצאּו וגֹו' אברם וּיּקח ְְְִֵֶֶַַַַָָה')

ÔÎ‡ׁשל חּבתֹו להֹודיע הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִֶַַַַָָָ
אחת ׁשעה אפּלּו נתעּכב ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאברהם
אברם וּיל ּתכף ל ל ה' ּדברי ּבגמר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלא
אביו את ועזב סּבה לׁשּום נתעּכב ְְְְִִִֵֶַַָָָֹולא
הֹודעת ּכאׁשר, ּכ"ף ּתבת וׁשעּור ְְֲִֵֶַַַַָָּומֹולדּתֹו.
והֹודיע אליו. ה' לדבר סמּו ׁשהיה ְְְִִֵֶַַַָָָָָהּזמן
הל ּבאברהם ּדבקּותֹו לצד לֹוט ּכי ְְְְִֵַַַַָָָָהּכתּוב
אּלא ה' מאמר קּיּום לצד לא ּפרּוׁש ְֲִִֵֶַַַָֹאּתֹו
זֹו ּבהֹודעה וכּונתֹו עּמֹו. והל הֹול ְְְִֵַַָָָָָָָראהּו
לבל ללכת לחפז אברהם ׁשּנתחּכם הגם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכי
על אף אביו ּומּבית מּמֹולדּתֹו עּמֹו ְְְִִִִִֵַַַַָיתחּברּו
אּתֹו והל זה ּפרט ּבער הֹועיל לא כן ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹּפי

לֹוט:
„BÚהבטחֹות ה' לֹו ׁשאמר להיֹות ְְְִִֶֶַַָָירצה,

וכּו' מארצֹו לֹו ּכׁשּיל הרּבה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָּתֹועלּיֹות
ּכ הרֹואה יסּבר ׁשּיל הגם ּכן להחזיקאם אין י ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ּכׁשּיראה ׁשּבּקּלים קל ׁשאפּלּו זה על טֹובה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָלֹו
הּכתּוב הֹודיע לזה לּסע, ימהר הּתֹועלּיֹות ְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
לצד לא ּׁשהל מה ּכי אברהם ׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָֹצדקּותֹו
ה'. ּדבר לעׂשֹות אּלא האמּורֹות ְְֲֲֶַַַָָָהבטחֹות
ּכמֹו אמר ּכאׁשר ולא ּדּבר ּכאׁשר לֹומר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹודקּדק
לאּמת ה' וּיאמר הּפרׁשה ּבתחּלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהתחיל
מקֹום ּכל ּכי לדעת ל יׁש והּוא ְְְִִֵֵַַָָָָּכדברנּו.
קׁשה ּדבר על יּגיד ּדּבּור הּכתּוב ִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר
ּבתחּלת הזּכיר וכאן רּכה היא ְְְְֲִִִִִִַַָָָָוהאמירה
להנאת הּוא הּדבר ׁשּכל לצד ה' וּיאמר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּפרׁשה
ּדּבר ּכאׁשר אמר אברהם ּובמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָאברהם
ולא עליו מל ּגזרת לצד הּדבר ׁשעׂשה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּפרּוׁש

מּמּנּו: לֹו הּנמׁש ְִִֶֶֶַַָלּתֹועלת
„BÚּדּבר ּכאׁשר הל אברהם ּכי להֹודיע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָירצה

               
  ר••••אמ אבר הכיה: י ת יהכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

א התב ליה מלה ,יה מרת רי יהא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
א)" "אר תיב: ת)לכ בדי מרא: ל   ְְְְְֲֲֲִִִֶֶָָָָָָ

מ ,לה :(לא ש)",י ל הה", הבד ל את ה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
כא) כ(במדבר ה ל יל", ה ...."יראל ְְְְִִֵֵֶֶָָ

        

Ì ‡ i‚Ó Â Ì‡ ‡ i‚Ó Ì‡«¿»»¿«≈∆»¬»ƒ¿»»¿«∆∆∆«»ƒ
ה) יב, (רש"י

מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין

מאׁשר אחר ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּום

ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעל

אּלא עצמם. על קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוהאבֹות

היא Mהּכּונה  z ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ִַַָָ∆ƒ¿ƒ»«««¿≈«¿ƒ»ְְִֵֶֶַָ

ִּגּיּור.
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א א ••••כלת כ....  •••• ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

כ לה בא יב י ל ה....להתל א••••אלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
בת יראל ל  יבל, הר ירי הר הראה ,כְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

א....הרה א ה••••ראלי אר את בכ לה היה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
האר את   לה  ל ל , ל רְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמ

אמר: ,ייד)לב ל",(בראשית מל ד "אמר"מלי :יכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ה ,ילב ירלה אי תיד האת", האר את א רְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹל

 ל רמ....ה א ְִֵֶַ
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  ••••רת ל רה רת ארל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ה....יראל א ְִֵָ
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 ••••אל....אהל ל ••••ית ל רמ ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מ"אל, אל "ית אמר: הא ,רבמ אל ית ••••אהלה....מאת ְְֱֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

 את  אר ,א אהל את ה ה תיב, ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאהל
רבה) ....(בראשית •••• להל י תידי תא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

,כ  ליהל  ה....התל א ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ

עדו ּבארעא אברם ְְְֲַַַַַָָועבר

מֹורה מיׁשר עד ׁשכם ְֲֵֶֶַַַאתר

ּבארעא: ּבכן ְְְְֲֵַַָָָּוכנענאה

ואמרז לאברם יי ְְְְְְֲִִַַַָָואתּגלי

הדא ארעא ית אּתן ְְִֵֶַָָָָָלבנ

יי קדם מדּבחא תּמן ְְְְֳִַָָָָָּובנא

לּה: ְְְִִֵּדאתּגלי

לטּוראח מּתּמן ְְְִִַַַָָואסּתּלק

ּופרס אל לבית ְְְִֵֵַַַמּמדנח

מּמערבא אל ּבית ְְְִֵֵֵַַַָמׁשּכנּה

תּמן ּובנא מּמדינחא ְְְִִַַָָָָועי

וצּלי יי קדם ְְְְֳִִַָָָמדּבחא

דיי: ְְִַָָּבׁשמא

      

אל ה' ּבדברי ּנאמר ּומה ּבסמּו ה' ְְְֱִֵֵֶֶַַָָאליו
אׁשר מקֹום הֹודיעֹו ׁשּלא אראּך אׁשר ְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָֹהארץ
וסמ מארצֹו הל כן ּפי על ואף ׁשּמה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹיבא
חׁשֹוב מּבלי ּכׁשּירצה ה' ּׁשּיֹודיעהּו מה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָעל
הּמקֹום ׁשּנדע קדם מהעיר אצא אי ִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹומר
הּכתּוב הֹודיע ּכ ואחר ּגדֹול, נּסיֹון ְְִִֶַַַַָָָָוזה
אֹותם ה' נּסה ׁשּלא עּמֹו אׁשר את ֲִִֶֶֶַָָָֹהֹוצאת
יצאּו, ּכ ואחר הּמקֹום הֹודיעֹו אּלא זה ְְְִֶֶַַַָָָָָָּבדבר
אברם וּיּקח זה ׁשאחרי ּבּפסּוק אֹומרֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָוהּוא
הּכתּוב הצר ולא ּכנען ארצה ללכת וּיצאּו ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֻוגֹו'
מּובן הּוא ּכי הּמקֹום הֹודיעֹו ה' ּכי ְִִִִַַָָלהֹודיע

ְֵַמעצמֹו:
B‚Â'.ו) Ì‡ ÚiÂהיה ּכי הּכתּוב מֹודיע ««¬…«¿»¿ִִַַָָָ

ואין למקֹום מּמקֹום ּבארץ עֹובר ְְְִֵֵֶַָָָָָָאברהם
ׁשּבעלי והגם הארץ מּבני ּדבר אליו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹומר
עבר אׁשר ּבארץ אז היּו ּכנען ׁשהם ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ

וצפצף: ּפיו ּפצה לא ׁשּמה ְְְִִֵַָָָָָָֹאברהם
„BÚהיה ולא עֹובר היה אברהם ּכי ְְְִִֵַָָָָָָֹֹירמז

על עברי, אּלא ּבחׁשיבּות עצמֹו ְְֲֲִִִִֶַַַַָמחזיק
העברי. לאברם י"ג) י"ד (לקּמן אֹומרֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָּדר
ּבּמה הסּפיק ולא וגֹו' והּכנעני אֹומרֹו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַֹוטעם
ּכאן ּכנען, ארצה זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּׁשאמר
ּׁשּקדם ּומה הּכנעני. לרׁשּות ׁשּנכנסה זמן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהֹודיע
על ּכן קראּה ּכי ראיה אין ּכנען ארצה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָואמר

העתיד: ִֵֶָׁשם

B‡מה ּדר על ּכנען ּבּׁשם ׁשרמז ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפׁשר
ל ׁשלח ּבפרׁשת (ילקּוט) ז"ל ְְְְְֶַַַָָָּׁשּדרׁשּו
ׁשּבאּו יׂשראל אל ׁשרמז ּכנען ארץ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוגֹו'
ּתׁשעים ּבת וׂשרה ׁשנה מאה ּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָמאברהם
הצר לזה ּכנען ּתבת ּבחׁשּבֹון הרמּוזים ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשנה

ּבארץ: אז והּכנעני ְְְֲִִֶַַַָָָלהֹודיע
„BÚהּזכּיה ּפתח לֹומר והּכנעני ּבהֹודעת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָירצה

ׁשהּוא ּבארץ אז היה הּכנעני ּכי ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ
יהיה עבדים עבד כ"ה) ט' (לעיל ּדכתיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָעבד
מּבני ּבקניניו הּתֹופס וכל קנין לֹו אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָלאחיו
הּקדֹוׁש ּובא ּובאדמתם, ּבהם יזּכה יפת אֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשם
זה וזּולת לאברהם, הּדבר וזּכה הּוא ְְְְִֶַַַָָָָָָּברּו
יפת מּבני אּלא ּבארץ אז הּכנעני היה לא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאם
ׁשּזכּו אחר מּידם להֹוציאם מקֹום היה ְִִֶַַָָָָָָָֹלא
קדֹוׁשים) פ' (תו"כ אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְְִֵַָָּבּה.
זכה ׁשם מּבני ואברהם היתה ׁשם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכי
להיֹותֹו זכה לא ּכי ה' הֹודיע ּולדרּכם ּבּה. ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקדם

רּבֹו: ּכיד עבד יד ְְֲִֶֶַַַַּכנעני
„BÚאברם אל ה' לֹומר ׁשרצה להיֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָירצה,

יֹודע עּתה ועד הארץ את אּתן ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָלזרע
מּבניהייתי ואברם היתה ׁשם ׁשל הארץ ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אז היתה ּכנען ׁשל ּכי ידּוע ואין הּוא ְְְִֵֶַַַָָָָָָּבניו
ׁשּלֹו אׁשר ּדבר ה' לֹו ּנֹותן מה האֹומר ְֲֵֵֶֶַַָָָֹויאמר
לכנען מּקדם ׁשּצּינּה והגם ּומּקדם, מאז ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא
ּכן על אׁשר מּזה, ראיה ׁשאין ּפרׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבר

ה' הצר ולזה ּבארץ אז והּכנעני ה' ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻהֹודיע
לזרעֹו: ׁשּיּתנּנה ְְְְְִִֶֶַַָלהבטיחֹו

B‚Â'.ז) Ì iÂ 'B‚Â ‡ ' ‡iÂהּכתּוב ּכּונת «≈»∆¿«ƒ∆»¿ַַַָָ
ה' ּכי ּבקֹונֹו אברהם חּבת הפלגת ְְְְִִִַַַַַָָָלהֹודיע
והּוא הארץ ּובנתינת ּבזרע ּובּׂשרֹו אליו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנגלה
לכלּום טֹובֹות מעלֹות ב' ּבׂשֹורת החׁשיב ְְֱֲִִֶַַֹלא
אליו יתּבר ׁשכינתֹו ּבגּלּוי ׂשמחתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבער
ׂשמחֹות ׂשבע טז) (ּתהּלים ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹלקּים

אֹומרֹו והּוא ,ּפני לה'את מזּבח ׁשם וּיבן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
אׁשר ׂשמחתֹו סּבת ּפרׁש ּכאן אליו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנראה
יתּבר הראֹותֹו לצד הּוא מזּבח ּבנה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעליה
אׁשר מהם ּכּמה לבניו אֹות וזה והבן. ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָאליו
הּתֹורה חׁשק ּבער הּזרע חׁשק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהרחיקּו
סג:) (יבמֹות עּזאי מּבן ּולמד וצא ְְְְְִִֵֶַַַַָוהּמצֹות,
ּבּתֹורה: חׁשקה ונפׁשי אעׂשה ּומה ְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָּבטענתֹו

B‚Â'.ח) ÌMÓ ˜zÚiÂ.העּתיק למי זכר לא ««¿≈ƒ»¿ְְִִֶַָֹ
ואּולי חסר. והּוא אהלה. ּפרׁש ז"ל ְְְֳִֵֵֵַַָָֹורּׁש"י
אליו ׁשּנראה מּמקֹום צּור ׁשהעּתיק רמז ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּכי

והּוא ּבּפסּוקׁשם. (ה:) ּבברכֹות ז"ל אֹומרם ְְְִַָָָָ
צּור ויעּתק ארץ ּתעזב הלמענ יח) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָ(אּיֹוב
ּגֹורם ּתפּלתֹו מּמקֹום יׂשראל ּבצאת ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵָָֹמּמקמֹו,
ׁשּכן ּומּכל מּמקֹומֹו הקב"ה ׁשהּוא צּור ְְִִֵֶֶֶֶַָׁשּיעּתק
מזּבח לֹו ּובנה אליו ה' ׁשּנראה ּׁשּלפנינּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
מּמקֹומֹו צּור יעּתק אברהם מּׁשם ּוכׁשּיעבר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשם

הּמעּתיק: הּוא אברהם ְְְִַַַָָוהּוא



לי                
  ר••••אמ אבר הכיה: י ת יהכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

א התב ליה מלה ,יה מרת רי יהא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
א)" "אר תיב: ת)לכ בדי מרא: ל   ְְְְְֲֲֲִִִֶֶָָָָָָ

מ ,לה :(לא ש)",י ל הה", הבד ל את ה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
כא) כ(במדבר ה ל יל", ה ...."יראל ְְְְִִֵֵֶֶָָ

        

Ì ‡ i‚Ó Â Ì‡ ‡ i‚Ó Ì‡«¿»»¿«≈∆»¬»ƒ¿»»¿«∆∆∆«»ƒ
ה) יב, (רש"י

מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין

מאׁשר אחר ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּום

ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעל

אּלא עצמם. על קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוהאבֹות

היא Mהּכּונה  z ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ִַַָָ∆ƒ¿ƒ»«««¿≈«¿ƒ»ְְִֵֶֶַָ

ִּגּיּור.

   ©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©
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א א ••••כלת כ....  •••• ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

כ לה בא יב י ל ה....להתל א••••אלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
בת יראל ל  יבל, הר ירי הר הראה ,כְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

א....הרה א ה••••ראלי אר את בכ לה היה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
האר את   לה  ל ל , ל רְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמ

אמר: ,ייד)לב ל",(בראשית מל ד "אמר"מלי :יכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ה ,ילב ירלה אי תיד האת", האר את א רְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹל

 ל רמ....ה א ְִֵֶַ

  ©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈
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  ••••רת ל רה רת ארל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ה....יראל א ְִֵָ
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§Ÿ̈«
 ••••אל....אהל ל ••••ית ל רמ ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מ"אל, אל "ית אמר: הא ,רבמ אל ית ••••אהלה....מאת ְְֱֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

 את  אר ,א אהל את ה ה תיב, ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאהל
רבה) ....(בראשית •••• להל י תידי תא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

,כ  ליהל  ה....התל א ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ

עדו ּבארעא אברם ְְְֲַַַַַָָועבר

מֹורה מיׁשר עד ׁשכם ְֲֵֶֶַַַאתר

ּבארעא: ּבכן ְְְְֲֵַַָָָּוכנענאה

ואמרז לאברם יי ְְְְְְֲִִַַַָָואתּגלי

הדא ארעא ית אּתן ְְִֵֶַָָָָָלבנ

יי קדם מדּבחא תּמן ְְְְֳִַָָָָָּובנא

לּה: ְְְִִֵּדאתּגלי

לטּוראח מּתּמן ְְְִִַַַָָואסּתּלק

ּופרס אל לבית ְְְִֵֵַַַמּמדנח

מּמערבא אל ּבית ְְְִֵֵֵַַַָמׁשּכנּה

תּמן ּובנא מּמדינחא ְְְִִַַָָָָועי

וצּלי יי קדם ְְְְֳִִַָָָמדּבחא

דיי: ְְִַָָּבׁשמא

      

אל ה' ּבדברי ּנאמר ּומה ּבסמּו ה' ְְְֱִֵֵֶֶַַָָאליו
אׁשר מקֹום הֹודיעֹו ׁשּלא אראּך אׁשר ְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָֹהארץ
וסמ מארצֹו הל כן ּפי על ואף ׁשּמה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹיבא
חׁשֹוב מּבלי ּכׁשּירצה ה' ּׁשּיֹודיעהּו מה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָעל
הּמקֹום ׁשּנדע קדם מהעיר אצא אי ִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹומר
הּכתּוב הֹודיע ּכ ואחר ּגדֹול, נּסיֹון ְְִִֶַַַַָָָָוזה
אֹותם ה' נּסה ׁשּלא עּמֹו אׁשר את ֲִִֶֶֶַָָָֹהֹוצאת
יצאּו, ּכ ואחר הּמקֹום הֹודיעֹו אּלא זה ְְְִֶֶַַַָָָָָָּבדבר
אברם וּיּקח זה ׁשאחרי ּבּפסּוק אֹומרֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָוהּוא
הּכתּוב הצר ולא ּכנען ארצה ללכת וּיצאּו ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֻוגֹו'
מּובן הּוא ּכי הּמקֹום הֹודיעֹו ה' ּכי ְִִִִַַָָלהֹודיע

ְֵַמעצמֹו:
B‚Â'.ו) Ì‡ ÚiÂהיה ּכי הּכתּוב מֹודיע ««¬…«¿»¿ִִַַָָָ

ואין למקֹום מּמקֹום ּבארץ עֹובר ְְְִֵֵֶַָָָָָָאברהם
ׁשּבעלי והגם הארץ מּבני ּדבר אליו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹומר
עבר אׁשר ּבארץ אז היּו ּכנען ׁשהם ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ

וצפצף: ּפיו ּפצה לא ׁשּמה ְְְִִֵַָָָָָָֹאברהם
„BÚהיה ולא עֹובר היה אברהם ּכי ְְְִִֵַָָָָָָֹֹירמז

על עברי, אּלא ּבחׁשיבּות עצמֹו ְְֲֲִִִִֶַַַַָמחזיק
העברי. לאברם י"ג) י"ד (לקּמן אֹומרֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָּדר
ּבּמה הסּפיק ולא וגֹו' והּכנעני אֹומרֹו ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַֹוטעם
ּכאן ּכנען, ארצה זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּׁשאמר
ּׁשּקדם ּומה הּכנעני. לרׁשּות ׁשּנכנסה זמן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהֹודיע
על ּכן קראּה ּכי ראיה אין ּכנען ארצה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָואמר

העתיד: ִֵֶָׁשם

B‡מה ּדר על ּכנען ּבּׁשם ׁשרמז ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפׁשר
ל ׁשלח ּבפרׁשת (ילקּוט) ז"ל ְְְְְֶַַַָָָּׁשּדרׁשּו
ׁשּבאּו יׂשראל אל ׁשרמז ּכנען ארץ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוגֹו'
ּתׁשעים ּבת וׂשרה ׁשנה מאה ּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָמאברהם
הצר לזה ּכנען ּתבת ּבחׁשּבֹון הרמּוזים ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשנה

ּבארץ: אז והּכנעני ְְְֲִִֶַַַָָָלהֹודיע
„BÚהּזכּיה ּפתח לֹומר והּכנעני ּבהֹודעת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָירצה

ׁשהּוא ּבארץ אז היה הּכנעני ּכי ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ
יהיה עבדים עבד כ"ה) ט' (לעיל ּדכתיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָעבד
מּבני ּבקניניו הּתֹופס וכל קנין לֹו אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָלאחיו
הּקדֹוׁש ּובא ּובאדמתם, ּבהם יזּכה יפת אֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשם
זה וזּולת לאברהם, הּדבר וזּכה הּוא ְְְְִֶַַַָָָָָָּברּו
יפת מּבני אּלא ּבארץ אז הּכנעני היה לא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאם
ׁשּזכּו אחר מּידם להֹוציאם מקֹום היה ְִִֶַַָָָָָָָֹלא
קדֹוׁשים) פ' (תו"כ אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְְִֵַָָּבּה.
זכה ׁשם מּבני ואברהם היתה ׁשם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכי
להיֹותֹו זכה לא ּכי ה' הֹודיע ּולדרּכם ּבּה. ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקדם

רּבֹו: ּכיד עבד יד ְְֲִֶֶַַַַּכנעני
„BÚאברם אל ה' לֹומר ׁשרצה להיֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָירצה,

יֹודע עּתה ועד הארץ את אּתן ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָלזרע
מּבניהייתי ואברם היתה ׁשם ׁשל הארץ ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אז היתה ּכנען ׁשל ּכי ידּוע ואין הּוא ְְְִֵֶַַַָָָָָָּבניו
ׁשּלֹו אׁשר ּדבר ה' לֹו ּנֹותן מה האֹומר ְֲֵֵֶֶַַָָָֹויאמר
לכנען מּקדם ׁשּצּינּה והגם ּומּקדם, מאז ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא
ּכן על אׁשר מּזה, ראיה ׁשאין ּפרׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבר

ה' הצר ולזה ּבארץ אז והּכנעני ה' ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻהֹודיע
לזרעֹו: ׁשּיּתנּנה ְְְְְִִֶֶַַָלהבטיחֹו

B‚Â'.ז) Ì iÂ 'B‚Â ‡ ' ‡iÂהּכתּוב ּכּונת «≈»∆¿«ƒ∆»¿ַַַָָ
ה' ּכי ּבקֹונֹו אברהם חּבת הפלגת ְְְְִִִַַַַַָָָלהֹודיע
והּוא הארץ ּובנתינת ּבזרע ּובּׂשרֹו אליו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנגלה
לכלּום טֹובֹות מעלֹות ב' ּבׂשֹורת החׁשיב ְְֱֲִִֶַַֹלא
אליו יתּבר ׁשכינתֹו ּבגּלּוי ׂשמחתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבער
ׂשמחֹות ׂשבע טז) (ּתהּלים ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹלקּים

אֹומרֹו והּוא ,ּפני לה'את מזּבח ׁשם וּיבן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
אׁשר ׂשמחתֹו סּבת ּפרׁש ּכאן אליו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנראה
יתּבר הראֹותֹו לצד הּוא מזּבח ּבנה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעליה
אׁשר מהם ּכּמה לבניו אֹות וזה והבן. ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָאליו
הּתֹורה חׁשק ּבער הּזרע חׁשק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהרחיקּו
סג:) (יבמֹות עּזאי מּבן ּולמד וצא ְְְְְִִֵֶַַַַָוהּמצֹות,
ּבּתֹורה: חׁשקה ונפׁשי אעׂשה ּומה ְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָּבטענתֹו

B‚Â'.ח) ÌMÓ ˜zÚiÂ.העּתיק למי זכר לא ««¿≈ƒ»¿ְְִִֶַָֹ
ואּולי חסר. והּוא אהלה. ּפרׁש ז"ל ְְְֳִֵֵֵַַָָֹורּׁש"י
אליו ׁשּנראה מּמקֹום צּור ׁשהעּתיק רמז ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּכי

והּוא ּבּפסּוקׁשם. (ה:) ּבברכֹות ז"ל אֹומרם ְְְִַָָָָ
צּור ויעּתק ארץ ּתעזב הלמענ יח) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָ(אּיֹוב
ּגֹורם ּתפּלתֹו מּמקֹום יׂשראל ּבצאת ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵָָֹמּמקמֹו,
ׁשּכן ּומּכל מּמקֹומֹו הקב"ה ׁשהּוא צּור ְְִִֵֶֶֶֶַָׁשּיעּתק
מזּבח לֹו ּובנה אליו ה' ׁשּנראה ּׁשּלפנינּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
מּמקֹומֹו צּור יעּתק אברהם מּׁשם ּוכׁשּיעבר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשם

הּמעּתיק: הּוא אברהם ְְְִַַַָָוהּוא
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 ••••  יתר, א  א יב יפר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
 ר ת הה, י  אר,  אה ְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָטה

ייר  היא ,ראי אר)ה א היתה ייר ר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ייה ר  ,ראי אר (ט יהה,   היא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ת היא הרה הר ,ראי אר  ר(רבה ....(בבראשית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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 ••••רא יהרהר א ת ,ב האר תא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

  אר א ת  אר הא, ר ה  בריְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
 יאה ....את ִִֵֶַָָ
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 ••••  היר א   הא ר ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ
רא בר ה יי   היר  ,יה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָית
יפי ה את תה, א רה טר יי  ה הְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
,יפי  א  הה היה אהה רא  טפְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

,א ראה יפת י יר יי ה ייי אי א  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אה הר א ,י  יהא ,רי רי יְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻא

יפה, יט)ה א(בראשית ר אי א ....הה  ְֲִֶֶַָָָָ
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  ••••י תי....  ְְֲִִִִֵַַַַַָ

ונטלט אזל אברם ְְְֵֵַַָָָּונטל

ְָָלדרֹומא:

ּונחתי ּבארעא כפנא ְְְְֲַַַַָָָוהוה

לאּתֹותבא למצרים ְְְְִִִַַָָָאברם

ּכפנא תּקיף ארי ְֲִֵַַַָָתּמן

ְְַָּבארעא:

למיעליא קריב ּכד ְְֲֵֵַַַָוהוה

לׂשרי ואמר ְְְֲִִַַַָָלמצרים

אריאּתתּה ידעית כען הא ְְְֲִִֵֵַָָ

אּת: חיזּו ׁשּפירת ְְִִֵַַָָאּתתא

יחזּוןיב ארי) (נ"י ּכד ֱִֵֵֶַַויהי

ויימרּון מצראי ְְְִִֵֵָָיתי

יתי ויקטלּון ּדא ְְְְִִִֵָָאּתתּה

יקימּון: ְְְִַָויתי

אּתיג אחתי כען ְְְֲִִִַָָאמרי

ּבדיל לי ּדייטב ְְְִִִֵַָּבדיל

ּבפתּגמיכי: נפׁשי ְְְְְְִִִִַַַָָותתקּים

      
„BÚּכׁשרצה ׁשם, ׁשּבנה מזּבח ׁשהעּתיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָירצה

הּמזּבח סתר אחר ּבמקֹום אהלה ְְְֳִֵֵַַַַַָָָֹלהּטֹות
ׁשם עׂשה אׁשר ּבּמקֹום ּובנאֹו וחזר ְְֲֶֶַַָָָָָָָָׁשּבנה
הזּכרתֹו על סמ ּכי לפרׁש הצר ולא ְְְְֳִֵַַַַָָָָָֹֹֻאהלה,
ּגם מּׁשם. וּיעּתק וגֹו' מזּבח ׁשם וּיבן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבסמּו
האמּור אל ׁשחֹוזר מּׁשם ּבאֹומרֹו ּבאצּבע ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָהראה

והבן: ְְֵָָּבסמּו
BÂיא) Ú„ ‡  BÂ  ‡ Â«¿ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈»»«¿ƒ¿

להּגיד טז.) (ב"ב אמרּו ז"ל ְְִֵַַָרּבֹותינּו
לאיזה לדעת וצרי ּביניהם. ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָצניעּות

אברהם: ּכן לּה אמר ְְִֵַַָָָָָענין
ÔÎ‡אחי לֹומר עליה לצּוֹות רצה ּכי להיֹות »≈ְְִִִֶַַָָָָָ

הכניסּה לּמה ׂשרה ׁשּתאמר חׁש ְִִֶַָָָָָָֹהּוא
אֹו מסּתּכנת היא ּפנים ּכל ׁשעל סּכנה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבגדר
הריגת ידי על הּטמאים ּביד ּכרחּה ּבעל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָּתּמסר
למקֹום להביאּה לֹו היה ולא ּברצֹונּה אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָֹהּבעל
ּברּו ּבהּקדֹוׁש הּצּדיקים ׁשּבטּוחים והגם ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּכזה,
ׁשאין ּבידינּו זה ּכלל כן ּפי על אף ְְִֵֵֵֶֶַַָָהּוא
האדם, ּבחירת לגּבי ּגם ּומה הּנס על ְְְִִֵֵַַַַַַָָָסֹומכין
ׁשאמר מּׁשמּואל לט:) (קּדּוׁשין ּולמד ְְְִִִֵֵֶַַָוצא
אמר לזה והרגני, ׁשאּול וׁשמע טז) ְֲִֶַַַָָָָָָ(ש"א
הּדבר על התנּצלּות נתן וגֹו' נא הּנה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאליה
יֹודע היה ׁשאם מּקדם ולא לֹו נֹודע עּתה ְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכי
מצרים אל מביאּה היה לא עּתה ּׁשּידע ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמה
לב נתינת וטעם אחר. למקֹום הֹול ְְְְִֵֵֵַַַַָָָוהיה
ּפנים ראה למצרים לבא קרבתֹו לצד ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹלדעת,
יּקח הּמל ּכי העיר ּבקריבת ידע אֹו ְְִִִִִֶֶַַַַָָּכעּורֹות.
ואֹומרֹו ּבּה. והּכיר ּדעּתֹו ונתן ּבּנׁשים ְְְְְִִִַַַַָָָָָהּיפה
יפת ּכי לֹומר הסּפיק ולא וגֹו' יפת אּׁשה ְְְְְִִִִִַַַָֹּכי
ּבעֹולם היא אחת ּכי לֹומר נתּכּון אּת, ְְְִִִֵֶַַַַַַָָמראה
והבן: לּה ּדֹומה ואין היא מראה יפת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָאּׁשה

Ï‡Âּפלׁשּתים לארץ עּמּה ׁשהל ּבעיני יקׁשה ¿«ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ּכי היא, מראה יפת אּׁשה ּכי ׁשּידע ְְִִִִֶֶַַַַַָָאחר
ּכמצרים. ּכ ּכל ּכעּורֹות היּו לא ּפלׁשּתים ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹארץ
ׁשּתאמר עליה לצּוֹות הצר ׁשּלא ּתמצא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻולזה
לא ּכי היא אחֹותי עליה אמר הּוא אּלא ֲִִִִֶֶַָָָָֹהיא
ּבתכלית ׁשהיּו מצרים ּכאנׁשי מחּוׁש ּבית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהיה

הּיפי: ּבתכלית והיא ְְְִִִִַַַֹהּכעּור
BÂ)יב ‡  Âטעם לּה לֹומר הקּדים ¿»»ƒƒ¿¿ְִִַַַָ

ּבסמּו אֹותּה ּׁשּמצּוה וגֹו'.למה נא אמרי ְְְְְִִֶֶַַָָָ
ּתׁשּתּדל ּדבר ׁשֹואלּה מּבלי ותֹודיע מאז ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּתאמר
אמרי אֹומרֹו והּוא אחֹותֹו, היא ּכי ְְְְְֲִִִִִַַלהׁשמיע
ׁשּתאמר ּולצד ׁשֹואל, מּבלי עּתה ּפרּוׁש ְְִִֵֵֶַַַָָֹנא
לזה ׁשֹואל, מּבלי ּדבר להֹודיע נצטר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָלּמה
ּוכׁשּיראּו ׁשאלה ּתהיה לא זה זּולת ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹאמר
והּוא אׁשּתֹו, היא ּכי הּסתם מן ידעּו ְְְְִִִִֵַָָאֹותם
ּכי ּדבר יׁשאלּו לא וגֹו' יראּו ּכי והיה ְְְְְֲִִִִָָָָֹאֹומרֹו
ּכן אֹומרם ּולצד זֹו אׁשּתֹו וּדאי יאמרּו ְְְְְִֵֵַַַַָָֹמעצמן
להֹוציא הּוא הקּדים לזה אברהם, יהרגּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבדעּתם

אֹותם: ורֹואה מּכיר לכל אחוה ְְְִֶַַָָָקֹול
BÂיג)  ÔÚÏמצּו ׁשאני טעם ּפרּוׁש ¿««ƒ«¿ְֲִֵֵֶַַַ

להרחיק מֹוסיף אני ולא אחֹותי ְְְֲֲִִִִַַֹלֹומר
אצלּה, הּוא נכרי איׁש עליו ׁשּתאמר ְְִִֵֶֶַָָָָֹיֹותר
ענין לֹו אין נכרי יהיה ואם וגֹו' ייטב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלמען
הקּפיד לזה ּכי ואּולי ּבׁשבילּה. ְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשייטיבּוהּו
לא ּכי הּוא ׁשּיאמר הסּפיק ולא היא ְְִִִִֶֶַַֹֹֹֹׁשּתאמר
הסּפיק לא הּפׁשט ּולפי להיטיבֹו. ּדבריו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹיצּדיקּו
מּמּנּו ׁשּיּכר ּדבר ׁשּתאמר חׁשׁש ּכי הּוא ִִֶֶֶַַַַָָָֹֻלֹומר
ּתכלית היא וחיתה ואֹומרֹו היא אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִַָָּכי
ודקּדק ּברעב. נפׁשֹו להחיֹות ׁשּמקּוה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּטֹובה
לרמז וכּו' ואחיה אמר ולא נפׁשי וחיתה ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
נפׁשֹו: לׂשבע אֹוכל צּדיק יג) (מׁשלי ְְְְִִֵֵַַַֹאֹומרֹו

„BÚענין ּכפל אֹומרֹו עֹוד ּבדקּדּוק ְְְְְִִִֶֶֶַירצה
ייטב לֹומר לֹו ׁשהיה ּובגלל ְֲִִֵֵֶַַַָָָּבעבּור

:ּבעבּור אֹו ּבגלל נפׁשי וחיתה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָלי
ÔÎ‡ּבעבּור לֹו ייטיבּו למען הא' לב', נתּכּון »≈ְְְֲִִֵֵַַַַָ

נפׁשי וחיתה ועֹוד ּגׁשמית, טֹובה ְְְְְֲִִַַָָָאחֹותֹו
לא:) (ּברכֹות ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על ְְְֶֶֶַַָָוגֹו'
לא ׁשאם תראה ראה אם א) (ש"א ְְִִִֶֶָָֹֹּבפסּוק
זרע לּה לתת יראה ּכרחֹו ׁשעל ּתעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיפקדה
ונזרעה ּכסֹוטה ותּבדק וכּו' ותּסתר ׁשּתל ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעל
סתירת ידי על ּכי אברהם חׁשב כן ּכמֹו ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָזרע.
ּבבנים יפקדּנה ה' נקּיה והיא האיׁש עם ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָהאּׁשה
ּבפקּדת נפׁשי וחיתה אֹומרֹו והּוא לֹו ְְְְְְְִִִַַָָֻּבדֹומין
מּמ הּמתּגלּגלים ּבּדברים ּפרּוׁש ּבגלל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזרע
ּבפסּוק קנא:) (ׁשּבת ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּדר ְְֶֶֶַַַָָָעל
ּבעבּור ּבתבת הפסיק ולזה וגֹו', הדבר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבגלל
וחיתה אֹומרֹו ּגם ּדברים. ב' הם ּכי ְְְְִִֵַַָָָלֹומר
ענף ואינֹו חדׁש ּפרט ׁשהּוא לֹומר וא"ו ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָּבתֹוספת
לּגּוף אחד ההטבה ּבחינֹות ב' הם ּכי לי ְֲִִִִֵֶַַַָָָייטב
ּבסתירה אצלֹו הּׂשג זה ודבר לּנפׁש. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻואחד
עם הּזאת ּבּפעם ולא אבימל עם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנסּתרה
ּגרׁשֹו ּכי חשד היה לא ׁשם ּכי לטעם ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹּפרעה
ּכי אפׁשר אֹו ּדבר. עׂשה לא ּכי ּגּלה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹמארצֹו
ׂשרה על הּקֹול נתּפרסם ּפעמים ב' ְְְְְִִֵֶַַַָָָָּבאמצעּות
לידי ּבא ׁשּוב נפקדה. זה ידי ועל נסּתרה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָּכי
אמר לׁשֹונם וזה פנ"ג) (ב"ר ז"ל רּבֹותינּו ְְֲֵֶַַַַָָמאמר
(נׂשא ּכתיב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר יצחק ְְִִִַַַָָָָָֹרּבי
היא ּוטהֹורה האּׁשה נטמאה לא ואם כח) ְְְְִִִִָָָָֹה
ּפרעה לבית ׁשּנכנסה וזֹו זרע ונזרעה ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹונּקתה
ׁשּתּפקד ּדין אין טהֹורה ויצתה אבימל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּולבית
ׁשחיתה הרי והבן עצמם ּדברינּו והם ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָעכ"ל.

ׂשרה: ּבגלל ּבבנים אברהם ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָָנפׁשֹו
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ה  כ  קרא למר, י ג ,ה  אבר.... ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ

אברםיד על ּכד ְֲַַַַָָוהוה

ית מצראי וחזֹו ְְְֲִִִֵַָָָלמצרים

היא ׁשּפירא ארי ְֲִִִֵַָָאּתתא

ֲַָלחדא:

פרעהטו רברבי יתּה ְְְֲֵַַַַָֹוחזֹו

לפרעה יתּה ְְְַַַָָֹוׁשּבחּו

לבית אּתתא ְְְִִֵַַָָואּדּברת

ְַֹּפרעה:

ּבדילּהטז אֹוטיב ְְְִִַַָּולאברם

ותֹורין עאן לּה ְֲִֵַָוהוֹו

ואמהן ועבדין ְְְְֲִִַַַָָוחמרין

וגמלין: ְְְְִַַָואתנן

ּפרעהיז על יי ְְְְִַַַָֹואיתי

אנׁש ועל רברבין ְְְְֱִִַַַַָמכּתׁשין

אּתת ׂשרי עיסק על ִֵֵֵַַַַָּביתּה

ְַָאברם:

לאברםיח פרעה ְְְְַַָָֹּוקרא

לי עבדּת דא מה ְְֲֲִַַַָָואמר

ארי לי חּויתא לא ְֲִֵֵַָָָלמא

היא: ְִִָאּתת

היאיט אחתי אמרּת ְְְֲֲִִַָָלמא

לאּתּו לי יתּה ְְִִִַָָּודברית

ּדבר אּתת הא ְְְִַַָָּוכען

ְִֵואיזל:

ּפרעהכ עלֹוהי ְֲִִַַֹּופּקיד

וית יתּה ואלויאּו ְְְְִִֵַָָּגּוברין

ּדילּה: ּכל וית ְְִִֵֵָָאּתתּה

מּמצריםא אברם ְְְִִִִַַָּוסליק

ּדילּה וכל ואּתתּה ְְְִִֵֵָהּוא

לדרֹומא: עּמּה ְְִֵָָולֹוט

לחדאב ּתּקיף ְְֲִַַַָָואברם

ּובדהבא: ּבכסּפא ְְְְֲִִַַָָָּבבעירא

מּדרֹומאג למטלנֹוהי ְְֲִִַַַָָָואזל

ּדי אתרא עד אל ּבית ְְִֵֵַַַָועד

מׁשּכנּה ּתמן ְְְֵַַַָפרס

אל ּבית ּבין ְְֵֵֵֵַָּבקדמיתא

עי: ֵָּובין

עבדד ּדי מדּבחא ְְֲֲִִַַַָלאתר

תּמן וצּלי ּבקדמיתא ְְְִֵַַַַָָָּתּמן

דיי: ּבׁשמא ְְְִַַָָָאברם

      

Bיז)    Ú B  Úּכי ּפרּוׁש «¿««¿«¿«»«≈∆¿ִֵ
אברם: אׁשת היא ׂשרי ּכי הֹודיע הּנגע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבׁשעת

Bיחֿיט)  B  B Ú «¿»«¿…¿»»¿»»¿

ּפעמים ב' הּקׁשיא ּכפל לּמה ְְִֶַַָָָָָָֻקׁשה

הּדרגֹות ב' לֹומר ׁשּיכּון ואּולי מׁשּנה. ְְְְְֵֶֶֶַַַַָֹֻּבאפן
היה הראּוי מן הא' ,הּדר זה על ְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבתמיהתֹו
אׁשּת היא ּכי נדע לא ׁשּמא לי לחּוׁש ְְְִִִִֵֶַָָֹל
ׁשאמרּת ּבּמה לעׂשֹות ׁשהֹוספּת ועֹוד ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואּקחּנה,

היא: אחֹותי ְֲִִֵּבפרּוׁש
„BÚּכי (רּׁש"י) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִִִֵֶֶַַָָיתּבאר

קח אׁשּת הּנה לֹו ׁשאמר ּפרעה ְְְִִֵֶַַַַַָֹטעם
לפני ארצי הּנה אליו אמר ואבימל וגֹו' ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָול
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   ••••אב למר ל מצרימה,היה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ

תח ,כה את ב יי ל תבה, תא מיה ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאא
תא רא.... ְָָ

   ©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ
   ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬

  ̈«¦−̈¥¬©§«Ÿ
  ••••יהי הגההלה מרל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לל ז.... ֶֶַ
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 ••••רב ....רה ְְְֲִֵַַַָָֹ

  ©§©©̧§Ÿ̈¤©§²Ÿ
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  ••••ל קה מיה לקה, ראת (בראשיתמת ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָ
....רבה) ••••,ית א ל מתר)תלי לרת רמ ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָ

י ר"י ,כלי י(....  ••••ר י אמרתל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
מה הא ה לאל....  ְְֶַַַַָ

  ©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈
    ©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨¦®¨¨
    «Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

   ̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½
    ̈«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®§©¾̈

   ¦¥¬¦§§−©¬¨¥«
 ••••אא ,"יל ארצי "הה ל אמר אבימל לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אמר ,ה זה י צרייה ,מ אל ל ל ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאמר
כג) זרמת(יחזקאל י ""....זרמת  ְְְִִִַָָ

   ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®
  ©§©§¬Ÿ²§¤¦§−

§¤¨£¤«
 ••••,תיא למרל לחל....••••מתר ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָ

יאאל.... ְְִַ

  ©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦
  Â§¦§§¨£¤²

  §¬¦−©¤«§¨
   ••••,ראלי אר ל מרל מלבא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מק מל הרה, להר הגה",  הל" להלמ ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמר
אר ,מה הא לצ רמ , לאר צרימ לה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהא
בגבלי מת כיח מ יראל, אר ל מר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמצרי

האר.... ֶָָ

   §©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾
 ©¤−¤©¨¨«

 ••••תאמ .... ְֵַָָָֹ

   ©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©
  ¥«¥®©©¨À£¤
    ̧̈¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬

  ¥«¥−¥¬¨¨«
 ••••ל לה היה , לאר צרימ חזר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

א אר ר ל ,למצרי הליכת ה  ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאכת
אחר בר  מאכיה א התי(ב"ר)יה ר ,חזרת.... ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

•••• אר ל מר מצרי אר.... ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

  ¤§Æ©¦§¥½©£¤
    ̈¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®©¦§¨¬¨²

  ©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
    •••• קרא אר ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ה  כ  קרא למר, י ג ,ה  אבר.... ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ

אברםיד על ּכד ְֲַַַַָָוהוה

ית מצראי וחזֹו ְְְֲִִִֵַָָָלמצרים

היא ׁשּפירא ארי ְֲִִִֵַָָאּתתא

ֲַָלחדא:

פרעהטו רברבי יתּה ְְְֲֵַַַַָֹוחזֹו

לפרעה יתּה ְְְַַַָָֹוׁשּבחּו

לבית אּתתא ְְְִִֵַַָָואּדּברת

ְַֹּפרעה:

ּבדילּהטז אֹוטיב ְְְִִַַָּולאברם

ותֹורין עאן לּה ְֲִֵַָוהוֹו

ואמהן ועבדין ְְְְֲִִַַַָָוחמרין

וגמלין: ְְְְִַַָואתנן

ּפרעהיז על יי ְְְְִַַַָֹואיתי

אנׁש ועל רברבין ְְְְֱִִַַַַָמכּתׁשין

אּתת ׂשרי עיסק על ִֵֵֵַַַַָּביתּה

ְַָאברם:

לאברםיח פרעה ְְְְַַָָֹּוקרא

לי עבדּת דא מה ְְֲֲִַַַָָואמר

ארי לי חּויתא לא ְֲִֵֵַָָָלמא

היא: ְִִָאּתת

היאיט אחתי אמרּת ְְְֲֲִִַָָלמא

לאּתּו לי יתּה ְְִִִַָָּודברית

ּדבר אּתת הא ְְְִַַָָּוכען

ְִֵואיזל:

ּפרעהכ עלֹוהי ְֲִִַַֹּופּקיד

וית יתּה ואלויאּו ְְְְִִֵַָָּגּוברין

ּדילּה: ּכל וית ְְִִֵֵָָאּתתּה

מּמצריםא אברם ְְְִִִִַַָּוסליק

ּדילּה וכל ואּתתּה ְְְִִֵֵָהּוא

לדרֹומא: עּמּה ְְִֵָָולֹוט

לחדאב ּתּקיף ְְֲִַַַָָואברם

ּובדהבא: ּבכסּפא ְְְְֲִִַַָָָּבבעירא

מּדרֹומאג למטלנֹוהי ְְֲִִַַַָָָואזל

ּדי אתרא עד אל ּבית ְְִֵֵַַַָועד

מׁשּכנּה ּתמן ְְְֵַַַָפרס

אל ּבית ּבין ְְֵֵֵֵַָּבקדמיתא

עי: ֵָּובין

עבדד ּדי מדּבחא ְְֲֲִִַַַָלאתר

תּמן וצּלי ּבקדמיתא ְְְִֵַַַַָָָּתּמן

דיי: ּבׁשמא ְְְִַַָָָאברם

      

Bיז)    Ú B  Úּכי ּפרּוׁש «¿««¿«¿«»«≈∆¿ִֵ
אברם: אׁשת היא ׂשרי ּכי הֹודיע הּנגע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבׁשעת

Bיחֿיט)  B  B Ú «¿»«¿…¿»»¿»»¿

ּפעמים ב' הּקׁשיא ּכפל לּמה ְְִֶַַָָָָָָֻקׁשה

הּדרגֹות ב' לֹומר ׁשּיכּון ואּולי מׁשּנה. ְְְְְֵֶֶֶַַַַָֹֻּבאפן
היה הראּוי מן הא' ,הּדר זה על ְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבתמיהתֹו
אׁשּת היא ּכי נדע לא ׁשּמא לי לחּוׁש ְְְִִִִֵֶַָָֹל
ׁשאמרּת ּבּמה לעׂשֹות ׁשהֹוספּת ועֹוד ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואּקחּנה,

היא: אחֹותי ְֲִִֵּבפרּוׁש
„BÚּכי (רּׁש"י) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִִִֵֶֶַַָָיתּבאר

קח אׁשּת הּנה לֹו ׁשאמר ּפרעה ְְְִִֵֶַַַַַָֹטעם
לפני ארצי הּנה אליו אמר ואבימל וגֹו' ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָול
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־אברא מי••••הה תלי  את ל ית ר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אבר.... ְַָ
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א למקי••••וא־נא מר ליק לי ית לא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ

מר תא א "ולא מ ליו יל ריו א קר ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹול
"ארר ל א" "ולא תב יל.... ְְְִִֶַָָָָָָָָֹ

   ©«§¦¦À¥Ÿ¥´¦§¥«
   ©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥®
   §©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬

̈¨«¤
ויהי־ריב••••מ ימר יר ל ל ריו י לי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

מריא ו ל ל תא יחימ אבר ורי אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָדת
ותב ל  ואי רי ול רי אי ול לאבר אר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
די אבר   ולא "אר יב א ורי "וי מרְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹא

....(ב"ר)
   ©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©

     ¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´¥¤½
     ¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬

 ©¦−£¨«§
יא יר••••אנקל מי דא מדר ביקר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

י....ייה אור ִָ

   £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½
   ¦¨¬¤−̈¥«¨®̈¦©§´Ÿ
 §¥¦½¨§¦©¨¦−

§©§§¦«¨
ואימינה מאה א••••ב אר אתרחק)ואב(ל לא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מאמר ל ר בר ו רל למ ל (לקמואמד ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ו"יד) אחיו  י אבר מואימינה...."ו••••מי את אימי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לקד ל י אמר וא מי את אמאיל "מאילוא" מְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
אחר מק ימ  ואיימי(יד ב לימי"(שמואל י א" ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

יימיל קד ואי.... ְְְִֵַָ

  ©¦¨´¤¥À̈©©§Æ
   ¤¨¦©´©©§¥½¦¬ª−̈

   ©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À
  ¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½§©
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«Ÿ©
המ  מי••••י חלי אר....־א ה  ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻ

את••••וא־מרה ירמי....ה ••••תלאיל....רימ אר•••• ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ירר....(ב"ר)ל לאי••••אה ר דא מדר ר ד ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹֹֹ

רית מת ת ל ל חר  י י ....ל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

   ©¦§©´À¥¨
    ¦©´©©§¥½©¦©¬−¦¤®¤

   ©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«
ר••••מתר רמי....מ••••אבר מאל )רחמ( ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מדר רבלמ מרח  מא אבר ל רבלמ ל לְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָו
אבר לא אי אי אמר ל ל דממ מ י דְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹא

אליו ....ולא ְֱֶָֹֹ

עםה ּדאזיל ללֹוט ְְְִֵַָואף

ותֹורין עאן הוה ְְֲִַָָָאברם

ְְִַּומׁשּכנין:

ארעאו יתהֹון סֹוברת ְְְַַָָָָולא

הוה ארי ּכחדא ְֲֲֲִֵַַָָלמיתב

יכילּו ולא סּגי ְְְְִִִַָָקנינהֹון

ּכחדא: ְֲִַַָלמיתב

רעיז ּבין מּצּותא ֲֵֵַַַָָוהות

רעי ּובין ּדאברם ְְְִֵֵֵַָָּבעירּה

ּוכנענאה ּדלֹוט ְְְֲִֵַָָּבעירּה

יתיב ּבכן ְְִִֵָָָּופרּזאה

ְְַָּבארעא:

לאח ללֹוט אברם ְְֲַַַָָואמר

ּבינא מּצּותא ּתהי ְְֵֵַַָָכען

ּובין רעותי ּובין ֲִֵֵֵַָָּובינ

אחין גּוברין ארי ְֲֲִִֵַַָָרעות

ְֲָָאנחנא:

קדמט ארעא כל ְֲֳַָָָָָהלא

אם מּלותי ּכען ְְְִִִִֵַָָאתּפרׁש

לדרֹומא ואנא לצּפּונא ְְְֲִַַָָָָאּת

ואנא לדרֹומא אּת ְְְֲִַַָָָואם

ְִָלצּפּונא:

עינֹוהיי ית לֹוט ְִֵַָּוזקף

ירּדנא מיׁשר ּכל ית ְְֲֵַַַָָָָוחזא

קדם ׁשקיא ּבית כּלּה ְֲֳֵֵַַָָֻארי

וית סדֹום ית יי ְְְַָָָָחּבלּות

ּכארעא דיי ּכגינתא ְְְְְֲִַַָָָָֹעמרה

לצער: מטי ְְְִִֵַַָֹדמצרים

ּכליא ית לֹוט לּה ְֵַָָּובחר

לֹוט ּונטל ירּדנא ְְְֵַַַָמיׁשר

ּגבר ואּתפרׁשּו ְְְְְִִִַַַָמּלקדמין

אחּוהי: ְֲִִַמּלות

      

ּוׁשטּופי ּכעּורים אנׁשיו להיֹות ּפרעה ּכי ְְְְְֲִִִֵַָָֹוגֹו'
מה ויענׁשּו ּבֹו ׁשּיּכׁשלּו הּדבר על חׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָזּמה
ולזה וכּו', ּכעּורים היּו ׁשּלא אבימל ּכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּׁשאין
ּכי ראית מה אליו אמר ׁשאבימל ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּתמצא
טעמֹו יֹודע ּכי ּפרעה ּכן ּׁשאין מה וגֹו' ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹעׂשית
ּומעּתה עליה, ימּות ּפן ירא ּכי אברהם ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
ּפרעה ׁשּידע להיֹות נכֹון על הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹיתּבאר
אחֹותי אמרּת לּמה לֹו לֹומר יצּדק לא ְְֲִַַַַַַָָָָֹֻהּטעם
הּגדּת לא לּמה ראׁשֹונה ׁשאלה אם ּכי ְְִִִִִֵַָָָָָֹהיא
ׁשּתאמר הגם ּובזה אׁשּת היא ּכי ּביחּוד ְְְֲִִִִִֶֶַַָֹלי
היית ולא מהעם ׁשמירה ל ּתהיה היא ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹאחֹותי
מחזיק היה ּפרעה ּכי ּבּה להּכׁשל רעה לי ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹּגֹורם

ּכי ּביֹודעֹו מגּנה ּדבר יעׂשה ׁשּלא וּדאי ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֻעצמֹו
וההּגדה אברהם. יחׁשדּנּו ולא אׁשּתֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹהיא
אֹו ּדרכים מּב' לאחד לאברהם מֹועלת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָהיתה
עׂשה ּכאׁשר לׁשֹומרֹו אנׁשים ּפרעה עליו ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָֹיצו
לׁשֹולחֹו. ממהר היה אֹו מעט, ּבזמן ּכ ְְְְִֵַַַָָָָָֻאחר
ואם ּפרּוׁש וגֹו' אמרּת לּמה לֹומר ְְְְִִֵַַָָָָוהֹוסיף
אׁשר איׁש ׁשּכל הּוא ּגברא חֹובת וכי ְְֲִִֶֶַַַָָֹּתאמר
אׁשּתֹו ּכי לפרעה ויּגיד יל אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹיביא
ּומהּטעם וגֹו' אמרּת לּמה אמר לזה ְְֵֶַַַַַָָָָָָֹזאת,
יפיּה מעלת לצד היא אחֹותי ׁשאמרּת ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָעצמֹו

להֹודיע: מּטל ּבפרט עלי ְְִִֶֶַָָָָֻלזה
B‡וכיוןיא וגֹו' אמרּת לּמה הּדר זה על מר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לאּׁשה, לקחּתּה לי לחּוׁש ל היה ְְְְְִִֶַַָָָָָָָׁשאמרּת
חֹוׁשׁש הייתי אני אֹומר היית לא אם אמת ֱֲִִִִִֵֵֵֶָָָֹהן
אחֹותי ׁשאמרּת ּכיון אבל איׁש מאׁשת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּה
לי ותּגיד לאּׁשה ׁשאּקחּנה לי לחּוׁש ל ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָהיה
ׁשהׁשיב ּכמֹו ּדבר אברהם הׁשיב ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹּבסֹוד.
חֹוׁשד ׁשהיה היה טעמֹו אברהם ּכי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלאבימל
ואּולי זה. על להׁשיב ראּוי ואין עצמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹלפרעה
וזּולת מארצֹו לׁשלחֹו ּומהר ּפרעה חׁש לזה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכי

אנׁשים: ּבתמידּות עליו יצו ְְֲִִִֶַָָָזה
Bח)   ‡ ‡אֹומרֹו ּביניטעם «»¿ƒ¿ƒ»¿ְִֵַַ

הּמריבה להיֹות סֹופּה ּכי הֹודיעֹו ,ְְִִִִֵֶַָָּובינ
חס ּכי לֹוט ׁשּיאמר והגם ׁשניהם. ּבין ְֲִֵֵֶֶַַַַַֹּגם
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 Ú   „ B(יג יג, (רש"י ¿«≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿»
ּבמׁשלי מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי (י,וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדהּנהז) לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי ,ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמׁשלי

מאליו), מׁשּתּכח והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשמם,

אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָּומּכאן
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ּבארעאיב יתב ְְְֵַַָָָאברם

ּבקירוי יתב ולֹוט ְְְְִִֵֵַָָדכנען

סדֹום: עד ּופרס ְְְֵַַָמיׁשרא

ּביׁשיןיג ּדסדֹום ְֱִִִֵֶָואנׁשי

וחּיבין ְְְִִַָּבממֹונהֹון

לחדא: יי קדם ְְְֲֳִִַָָָָּבגוּיתהֹון

ּבתריד לאברם אמר ְְְֲַַַַָָָויי

זקֹוף מעּמּה לֹוט ְְְִִֵֵֶָּדאתּפרׁש

אתרא מן וחזי עינ ְְֲִֵֵַַַָָּכען

לצּפּונא ּתּמן ְְִִַַָָּדאּת

ּולמדינחא ְְְִָָָָּולדרֹומא

ְְַַָּולמערבא:

אּתטו ּדי ארעא ּכל ית ְְֲִֵַַָָָארי

עד ולבני אּתנּנּה ל ְְְִִֵֶַַָָָחזי

ָָעלם:

סּגיאיןטז ּבני ית ְֱִִִֶַַָָואׁשוי

ּדי ּכמא דארעא ְְְְְִַַָָָּכעפרא

ית לממני לגבר אפׁשר ְְְְִִֵֶַַָָלא

ּבני אף דארעא ְְְְַַַָָָעפרא

יּתמנּון: ְִִָלא

ּבארעאיז הּלי ְְִַַָקּום

ל ארי ולפתיּה ְְְְֲִֵַַָָָלארּכּה

ְִֶַאּתנּנּה:

ויתביח ואתא אברם ְְֲִֵַַַָָּופרס

בחברֹון ּדי ממרא ְְְְְִֵֵֵֶַּבמיׁשרי

קדם מדּבחא תּמן ְְְֳִַָָָָּובנא

ְָיי:

      
יהיה ולא ּוגאֹונֹו ריבֹו את יריב לא ְְְְִִִֶֶָָֹֹוׁשלֹום
ּכבר אׁשר ּבּדבר יֹודה כן ּפי על אף ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר
ּובין אֹומרֹו והּוא אברם, ורֹועי רֹועיו ּבין ְְְְֵֵֵַָָהּוא
על יתּבאר אחים אנׁשים ּכי ואֹומרֹו וגֹו' ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹרעי
היּו לֹוט רֹועי ּכי פמ"א) (ב"ר ּדבריהם ְִִִֵֵֶָּפי
ּבטענת אחרים ּבׂשדֹות ורֹועים צאנם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֹמׁשּלחים
יֹורׁשֹו, אחיו ּבן ולֹוט לאברהם ׁשּיכת הארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָּכי
ּביני מריבה תהי נא אל הּכתּוב ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶַַָָָוזה

אחים: ׁשאנׁשים זה ּבמאמר ְְֲֲִִֶֶַַָָוגֹו'
„BÚּתׁשב נ) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְִִִֵֵֵֶֶַָיתּבאר

ּופרׁשּו ּדפי, ּתּתן אּמ ּבבן תדּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹּבאחי
אּמ ּבבן ּבאחי ּתׁשב הּדר זה על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָקדמֹונינּו
אֹומרֹו והּוא ּדפי, ּתּתן המדּבר אּתה ְְְִִֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
הּמריבה ּכׁשּתהיה ּפרּוׁש אחים אנׁשים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכי
והּפריזי הּכנעני ׁשהם ארץ ׁשֹופטי לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַויּגׁשּו
ׁשֹופטי ירׁשיעּו אׁשר ּבסמּו הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָׁשאמר
ּכי לאחיו, ּגם הּפגם יסּבב מהּׁשנים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻארץ

אחים: להיֹותם ענּוׁשים והּנׁשּו ְְֲִִִֵַַַָָהּנֹוׁש
„BÚו לֹוט אין אחים להיֹותם ּכי לאירצה ְְְִִִִֵֶַָֹ

לאברהם הּצרי ּבכבֹוד מתנהגים ְְְְֲִִִַַַָָָָָרֹועיו

היּו אם ּכן ּׁשאין מה הפרׁש אין ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּבחֹוׁשבם
ּכבֹוד נֹוהגים היּו קרֹובים ּבלּתי ולֹוט ְְְְֲִִִִַָָָָאברהם
ּגּדלֹו אׁשר ּכבֹודֹו רֹוממּות לצד ְְְְְְֲִֶַַָָּבאברהם

ֱִֹאלהים:
Bיד)  לֹומר התחיל ׁשּלא טעם «»«¿ְִִֶַַַֹ

לֹומר יכּון וגֹו', אחרי אברם אל ה' ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹוּיאמר
לֹוט אל אברם וּיאמר הּכתּוב ׁשאמר ְְִֶֶֶַַַַָָָֹלהיֹות
מֹוסיף מעליו רׁשע והפריד וגֹו' נא הּפרד ְְְְִִִִֵֶָָָָָָוגֹו'
אל ּומצּפה יֹוׁשב היה ה' ׁשּגם לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב
אליו ּדּבר הרׁשע ׁשּנפרד ּומּיד ותכף ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּדבר
(י"ב לֹו ּׁשאמר מה והּוא הארץ. את ְְְֶֶֶֶַַָָָָוהראהּו
ּבמקֹומֹו: ׁשּפרׁשנּוהּו ּוכמֹו אראּך אׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָא')

.הּמקֹום לֹומרמן ׁשהצר מןטעם ¿≈ְִִֶַַַַַָֻ
לֹו עׂשה ּכאן ׁשם. אּתה אׁשר ֲֶַַָָָָָָהּמקֹום
ּומּמערב לדרֹום מּצפֹון לראֹות ׁשּיּוכל עצּום ְְֲִִִֵֶַַָָָָנס
לסֹובב: ׁשּיצר מּבלי אחד מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻלמזרח

Bטו)    ׁשעּור ּכי ידּוע הּנה ƒ∆»»»∆¿ִִִֵַָ
אׁשר את ּבאדם מגּבל הּוא הראּות ְְֲֶֶָָָָָֻחּוׁש
נס ה' לֹו עׂשה וכאן הּׁשמׁש, לאֹור ְְִֵֶֶַַָָָיּׂשיג
ּובאמצעּות הּכל וראה הארץ קצֹות ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנתקרבּו

חזקה ל אין ּכי הארץ ּבכל החזיק ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָהּדבר
לפני להתקרב מּמקמֹו צּור ׁשּיעּתק מּזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּגדֹולה
ּכי זה ּדבר ּדעּת ירחיק ולא הארץ, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאדֹוני
וגם פנ"ט) (ב"ר לעבּדֹו הארץ ׁשּקפצה ְְְְִֶֶַַָָָָָמצינּו

צא): (חּלין ּבניו ּתחת ְְִִַַָָָֻנקּפלה
Bיז)   את הּמֹוכר ּבפרק ƒ¿«≈»»∆¿ְֵֶֶֶַ

ּבּה הל ּתניא לׁשֹונם וזה (ק.) ְְְֵֶַַַָָָָהּפרֹות
ּדברי הּלּוכֹו מקֹום ּבּה קנה ּולרחּבּה ְְְְְִִֵָָָָָָָָלארּכּה

עדרּב קנה לא אֹומרים וחכמים אליעזר י ְֱֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
קּום ּדכתיב אליעזר ּדרּבי טעמא מאי ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיחזיק
מּׁשּום התם ורּבנן וגֹו' לארּכּה וגֹו' ְְְְְְִִֵַַָָָָָָהתהּל
לּכבׁש נח ׁשּיהיה ּכדי וכּו' ּדאברהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחביבּותא
הגם אליעזר רּבי לסברת הּנה ע"כ. ּבניו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפני
ּכמֹו לפניו ּוסמיכתּה הארץ ּבתליׁשת ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהחזיק
אף וגֹו' הארץ ּכל את ּכי ּבּפסּוק ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשנּו

הּכתּוב ׁשאמר מּמה כן ּפי התהּלעל קּום ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
חזקה. הּוה ׁשהליכה ּבא ּתֹורה ללּמד ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'
חזקת וכּו' חביבּותא ּדמּׁשּום חכמים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָולסברת
למעלה הּכתּוב מּדין זכה אברהם לזּכֹות ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָהארץ
יכּון: חביבּותא ּכי זה מּכתּוב למדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָואין
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ּבמׁשלי מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי (י,וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדהּנהז) לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי ,ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמׁשלי

מאליו), מׁשּתּכח והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשמם,

אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָּומּכאן
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ּבארעאיב יתב ְְְֵַַָָָאברם

ּבקירוי יתב ולֹוט ְְְְִִֵֵַָָדכנען

סדֹום: עד ּופרס ְְְֵַַָמיׁשרא

ּביׁשיןיג ּדסדֹום ְֱִִִֵֶָואנׁשי

וחּיבין ְְְִִַָּבממֹונהֹון

לחדא: יי קדם ְְְֲֳִִַָָָָּבגוּיתהֹון

ּבתריד לאברם אמר ְְְֲַַַַָָָויי

זקֹוף מעּמּה לֹוט ְְְִִֵֵֶָּדאתּפרׁש

אתרא מן וחזי עינ ְְֲִֵֵַַַָָּכען

לצּפּונא ּתּמן ְְִִַַָָּדאּת

ּולמדינחא ְְְִָָָָּולדרֹומא

ְְַַָּולמערבא:

אּתטו ּדי ארעא ּכל ית ְְֲִֵַַָָָארי

עד ולבני אּתנּנּה ל ְְְִִֵֶַַָָָחזי

ָָעלם:

סּגיאיןטז ּבני ית ְֱִִִֶַַָָואׁשוי

ּדי ּכמא דארעא ְְְְְִַַָָָּכעפרא

ית לממני לגבר אפׁשר ְְְְִִֵֶַַָָלא

ּבני אף דארעא ְְְְַַַָָָעפרא

יּתמנּון: ְִִָלא

ּבארעאיז הּלי ְְִַַָקּום

ל ארי ולפתיּה ְְְְֲִֵַַָָָלארּכּה

ְִֶַאּתנּנּה:

ויתביח ואתא אברם ְְֲִֵַַַָָּופרס

בחברֹון ּדי ממרא ְְְְְִֵֵֵֶַּבמיׁשרי

קדם מדּבחא תּמן ְְְֳִַָָָָּובנא

ְָיי:

      
יהיה ולא ּוגאֹונֹו ריבֹו את יריב לא ְְְְִִִֶֶָָֹֹוׁשלֹום
ּכבר אׁשר ּבּדבר יֹודה כן ּפי על אף ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר
ּובין אֹומרֹו והּוא אברם, ורֹועי רֹועיו ּבין ְְְְֵֵֵַָָהּוא
על יתּבאר אחים אנׁשים ּכי ואֹומרֹו וגֹו' ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹרעי
היּו לֹוט רֹועי ּכי פמ"א) (ב"ר ּדבריהם ְִִִֵֵֶָּפי
ּבטענת אחרים ּבׂשדֹות ורֹועים צאנם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֹמׁשּלחים
יֹורׁשֹו, אחיו ּבן ולֹוט לאברהם ׁשּיכת הארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָּכי
ּביני מריבה תהי נא אל הּכתּוב ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶַַָָָוזה

אחים: ׁשאנׁשים זה ּבמאמר ְְֲֲִִֶֶַַָָוגֹו'
„BÚּתׁשב נ) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְִִִֵֵֵֶֶַָיתּבאר

ּופרׁשּו ּדפי, ּתּתן אּמ ּבבן תדּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹּבאחי
אּמ ּבבן ּבאחי ּתׁשב הּדר זה על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָקדמֹונינּו
אֹומרֹו והּוא ּדפי, ּתּתן המדּבר אּתה ְְְִִֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
הּמריבה ּכׁשּתהיה ּפרּוׁש אחים אנׁשים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכי
והּפריזי הּכנעני ׁשהם ארץ ׁשֹופטי לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַויּגׁשּו
ׁשֹופטי ירׁשיעּו אׁשר ּבסמּו הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָׁשאמר
ּכי לאחיו, ּגם הּפגם יסּבב מהּׁשנים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻארץ

אחים: להיֹותם ענּוׁשים והּנׁשּו ְְֲִִִֵַַַָָהּנֹוׁש
„BÚו לֹוט אין אחים להיֹותם ּכי לאירצה ְְְִִִִֵֶַָֹ

לאברהם הּצרי ּבכבֹוד מתנהגים ְְְְֲִִִַַַָָָָָרֹועיו

היּו אם ּכן ּׁשאין מה הפרׁש אין ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּבחֹוׁשבם
ּכבֹוד נֹוהגים היּו קרֹובים ּבלּתי ולֹוט ְְְְֲִִִִַָָָָאברהם
ּגּדלֹו אׁשר ּכבֹודֹו רֹוממּות לצד ְְְְְְֲִֶַַָָּבאברהם

ֱִֹאלהים:
Bיד)  לֹומר התחיל ׁשּלא טעם «»«¿ְִִֶַַַֹ

לֹומר יכּון וגֹו', אחרי אברם אל ה' ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹוּיאמר
לֹוט אל אברם וּיאמר הּכתּוב ׁשאמר ְְִֶֶֶַַַַָָָֹלהיֹות
מֹוסיף מעליו רׁשע והפריד וגֹו' נא הּפרד ְְְְִִִִֵֶָָָָָָוגֹו'
אל ּומצּפה יֹוׁשב היה ה' ׁשּגם לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב
אליו ּדּבר הרׁשע ׁשּנפרד ּומּיד ותכף ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּדבר
(י"ב לֹו ּׁשאמר מה והּוא הארץ. את ְְְֶֶֶֶַַָָָָוהראהּו
ּבמקֹומֹו: ׁשּפרׁשנּוהּו ּוכמֹו אראּך אׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָא')

.הּמקֹום לֹומרמן ׁשהצר מןטעם ¿≈ְִִֶַַַַַָֻ
לֹו עׂשה ּכאן ׁשם. אּתה אׁשר ֲֶַַָָָָָָהּמקֹום
ּומּמערב לדרֹום מּצפֹון לראֹות ׁשּיּוכל עצּום ְְֲִִִֵֶַַָָָָנס
לסֹובב: ׁשּיצר מּבלי אחד מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻלמזרח

Bטו)    ׁשעּור ּכי ידּוע הּנה ƒ∆»»»∆¿ִִִֵַָ
אׁשר את ּבאדם מגּבל הּוא הראּות ְְֲֶֶָָָָָֻחּוׁש
נס ה' לֹו עׂשה וכאן הּׁשמׁש, לאֹור ְְִֵֶֶַַָָָיּׂשיג
ּובאמצעּות הּכל וראה הארץ קצֹות ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנתקרבּו

חזקה ל אין ּכי הארץ ּבכל החזיק ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָהּדבר
לפני להתקרב מּמקמֹו צּור ׁשּיעּתק מּזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּגדֹולה
ּכי זה ּדבר ּדעּת ירחיק ולא הארץ, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאדֹוני
וגם פנ"ט) (ב"ר לעבּדֹו הארץ ׁשּקפצה ְְְְִֶֶַַָָָָָמצינּו

צא): (חּלין ּבניו ּתחת ְְִִַַָָָֻנקּפלה
Bיז)   את הּמֹוכר ּבפרק ƒ¿«≈»»∆¿ְֵֶֶֶַ

ּבּה הל ּתניא לׁשֹונם וזה (ק.) ְְְֵֶַַַָָָָהּפרֹות
ּדברי הּלּוכֹו מקֹום ּבּה קנה ּולרחּבּה ְְְְְִִֵָָָָָָָָלארּכּה

עדרּב קנה לא אֹומרים וחכמים אליעזר י ְֱֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
קּום ּדכתיב אליעזר ּדרּבי טעמא מאי ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיחזיק
מּׁשּום התם ורּבנן וגֹו' לארּכּה וגֹו' ְְְְְְִִֵַַָָָָָָהתהּל
לּכבׁש נח ׁשּיהיה ּכדי וכּו' ּדאברהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחביבּותא
הגם אליעזר רּבי לסברת הּנה ע"כ. ּבניו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפני
ּכמֹו לפניו ּוסמיכתּה הארץ ּבתליׁשת ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהחזיק
אף וגֹו' הארץ ּכל את ּכי ּבּפסּוק ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשנּו

הּכתּוב ׁשאמר מּמה כן ּפי התהּלעל קּום ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
חזקה. הּוה ׁשהליכה ּבא ּתֹורה ללּמד ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'
חזקת וכּו' חביבּותא ּדמּׁשּום חכמים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָולסברת
למעלה הּכתּוב מּדין זכה אברהם לזּכֹות ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָהארץ
יכּון: חביבּותא ּכי זה מּכתּוב למדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָואין



לו               
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 ¤¬¤¦«
אמרפל••••הא ב ת  אברה אמר מרד הא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
....(ב"ר) ה••••מל ת   י מ י מ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ד מ יה אי יהמ ממת את (בראשיתמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֻ
....רבה) אר
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ר••••תר ר מי ר....ר••••ר ....תה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

א••••מי אבי ••••מאר....א אבר  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הא ר דה ....היר••••ל....מרד ְְְִִֵֶַַָָָֹ

  ̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤
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 מ••••תד  הי   מ ההר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הרה י אדה ל....מדרי  ה••••א מ מ אר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

תריה ת אמר אדה מדר ה י ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ת רייא מ תיביב.... ְְְְְְִִִָ
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  ר ••••את ה ימ מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
....דרמר ְְֶָָֹ
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 ר אר••••מר....מררל הא••••א י ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הרה בי  הה  ....היה ל••••ה אה ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ימ....••••הימ.... ְְִִִֵַַָ
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רר••••ה אר....הר אמר••••אל רמי מתר ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

 מ אי אר  מיר אא רמי  אי אי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאי
מ אב י  מ ר יר  מ אי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָממרא
רמי מימתר  מ  ד" "  "יה אב"ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻֻ

י מ אד ....רל••••מ רדה ב)א (במדבר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מה מה י"".... ְְֵֶַַָָ
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 א מ ••••המ תידי תידה   ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

א מריבה מי ה יה תא י   ה אהרְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
  ימת הדיה י הי מ  מרְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

מ....מל ••••  רא מ ד א די ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
מר....התיד ••••אמ מרא די י )היא הימי (בדברי ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

יה.... ִָָ
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 מל אר••••דיה יה   י  א ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

  א הי ריריהא רמ אבר מ א  ....י ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

אמרפלא ּביֹומי ְְֲֵֶַַָָוהוה

מלּכא אריֹו דבבל ְְְְֶַַַָָָמלּכא

מלּכא ּכדרלעמר ְְְְֶֶַָָָָָֹדאּלסר

מלּכא ותדעל ְְְְִֵַָָָדעילם

ְְֵַדעממי:

קרבאב עבדּו) (נ"י ְְֲַָָָסדרּו

ועם דסדם מלּכא ּברע ְְְִִִֶַַָֹעם

דעמרה מלּכא ְְֲִַַַָָֹּברׁשע

דאדמה מלּכא ְְְְִַַָָָׁשנאב

דצבֹוים מלּכא ְְְְִִֵֶֶַָוׁשמאבר

צער: היא דבלע ְְִֶַַַָֹּומלּכא

למיׁשרג אתּכנׁשּו אּלין ְְְִִֵֵַָָּכל

יּמא אתר הּוא ְֲַַַַָָחקלּיא

ְְִָדמלחא:

ּפלחּוד ׁשנין עׂשר ְְְֲִֵַַָּתרּתי

עׂשרי ּותלת ּכדרלעמר ְְְְֵֶֶָָָָֹית

מרדּו: ְְִָׁשנין

ׁשניןה עׂשרי ְְְְִֵֶַַּובארּבע

ּומלכּיא כדרלעמר ְְְֲֶַַָָָָֹאתא

ּדי ּגּברּיא ית ּומחֹו ְִִִִֵַָָָּדעּמּה

וית קרנים ְְְְְִַַַָבעׁשּתרֹות

וית ּדבהמּתא ְְְִִֶַַָָָּתּקיפּיא

קריתים: ּדבׁשוה ְְְִִִֵֵֵָָָָאימתני

בטּורהֹוןו ּדי חֹוראי ְְְִֵָָוית

ּפארן מיׁשר עד ְִֵֵַַָָּדׂשעיר

מדּברא: על ְְְִִַַָּדסמי

ּפּלּוגז למיׁשר ואתּו ְְֲִֵַַָותבּו

ית ּומחֹו רקם היא ְְִִָָָּדינא

ית ואף עמלקאה חקל ְְֲֲַַַָָָָּכל

ּגדי: ּבעין ּדיתיב ְְֱִֵֵֶָָָאמֹוראה

דסדֹוםח מלּכא ְְְִַַָּונפק

ּומלּכא דעמֹורה ְְֲַַַָָָּומלּכא

דצבֹוים ּומלּכא ְְְְִִַַָָדאדמה

צֹוער היא דבלע ְְִֶַַַָּומלּכא

קרבא עּמהֹון ְְְִַָָָוסּדרּו

חקלּיא: ְְֵַַַָּבמיׁשר

מלּכאט ּכדרלעמר ְְְִֶַָָָֹעם

מלּכא ותדעל ְְְְִֵַָָָדעילם

מלּכא ואמרפל ְְְְְִֶַַַָָדעממין

מלּכא ואריֹו ְְְְֶַַָָדבבל

מלכין ארּבעה ְְְְִֶַַָָָדאּלסר

חמׁשא: ְֳֵַָָלקביל

      

B‚Â'.א) ÈÓÈa È‰ÈÂ,הענין הֹודעת סדר טעם «¿ƒƒ≈¿ְִֵֶַַַָָָּולמד צא היּו ּתּקיפים אּלּו מלכים ד' ּכי הּד'ְְִִִִֵֵַַַָָלֹומר מחה אׁשר אברהם ׁשעם אלהים ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹעזר
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רח ר ר••••מ טלי  הי הרה ארת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

י ל לטיט האדמה מל היט היה דהא מדר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
תמק את הי לי מ א סד למל ס ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוה
הא במ י מאר אברה יל ימאמי הי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹא

רלמ אברה האמי החמר מ זה א הרה....(ב"ר)וכיו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
••••תתח למ"ד ריכה בה ל להר מ הרה ס להר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ס ה"א לההרה הרה י חק וי ס ה"א ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיל
אבל רא למ"ד מק עמדת ז(הבה אחרי ריס(אי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

קדה למ"ד מק לקד(עמדת אחרי ריס(יהח "ח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אא הר לאיזה רמ ואי הר אל מ א להר מ "הרה" ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהרי
רא ה"א ת כהא הח הר מא אר ס אחד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹל
לההר מ א ההר אל מ תר רהדה א ההרה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹלכב

רה)להר( רמ דה הר תלא ממע .... ְְְַַַַַַָָָָָָָֹ

         

    (י יד, (רש"י ¿«»∆»¿¿«
ויׁש כנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר,

הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהר)

ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָנפלּו

"נסּו". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּמעּתיק מה ימּתק ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֻזה
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 י וה••••יבתי זאת ל ר מי ְְְִִִֵַָָֹ

סד....החיי ור ְִ
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ליה א••••ווה לחמהה מ לט ע זה ט לי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

בת( דברי)"איהר מתר אר ה מל ע רק "י ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
א וזהאיהר ה וחבריו אמרל ההר א ר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לט ע זה הר ראית מדר מאח יקר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָרת
אמר איהר מתר וזה לה ו)מר הי(לעיל יליה" ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רה את ויא אבר הר מת "ו רי....בארא••••ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ההר רבה)מבר ריר....(בראשית רית••••לי  רת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

)מק ר מ ילהה ל ה ל יאה אחר בר אחרי ריְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹס

....)אחר ֵַ
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רו••••אז "חרב אחריכ "והריקתי וכ וזריז מתר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכ ליכ טו)חרי וכ(שמות "יחר לה)"אריק והרק(תהלי" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

סר" תיב••••חניכיו....חית כקרי(ח חכ)ס"א אליזר זה ְְֱֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶָָֹ
הא לאת לי א האד יסת התחלת ל והא ותְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻלמ

וכ  למד כב)תיד לר"(משלי ז)"ח הזח"(במדבר "חת ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָֹֻ
ל) יי"ר(תהליאי ל ריק בל"ז "יתה ר...."חת נה ְְֲִִִַַַַַָָָֹֻ

לב)••••ו דרי)היה לב אליזר אמר תיארמטר ימ והא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מ ....ל ••••ח  מידלה יו תידי ראה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ל (ו הדריס).... ֵֶָ
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ליה חלבדיו••••וו הא וחלק קראה סרס ט לי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
רחי ירה אחר ית ידהר דר לילה ליהְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לכא וזה לכא מרד••••לילה....זה מע לא חכה אחר למר ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ס ל ה הרא יבח ילהה חלק דהא מדריוח ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

רימ ל לילה לחת ל בא מר אי••••חה....הי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לייל בדת  ל בהח קרא וד בהח מ ְְֲִִֵֵֶַַָָָָמק

 להית ....תידה ְֲִִֶָָ

ּביריןי חקלּיא ְִֵֵַַַָּומיׁשר

וערק חימרא מסקן ּוּבירין ְֲִֵֵַַַָָָ

ועמֹורה דסדֹום ְְֲִַַָָמלּכא

ּודאׁשּתארּו תּמן ְְְִַָָָָּונפלּו

ערקּו: ְֲָָלטּורא

קנינאיא ּכל ית ְְִָָָָּוׁשבֹו

ּכל וית ועמֹורה ְְֲִַָָָדסדֹום

ואזלּו: ְֲֵַָָמיכלהֹון

קנינּהיב וית לֹוט ית ְְְִֵָָָּוׁשבֹו

ואזלּו דאברם אחּוהי ְְֲֲִַַַָָּבר

ּבסדֹום: יתב ְְִֵָוהּוא

וחּוייג מׁשיזבא ְְֲִֵַַָָָואתא

ׁשרי והּוא עבראה ְְְְִֵַָָָָלאברם

אמֹוראה ממרא ְְְֱֵֵֵַָָּבמיׁשרי

ואחּוהי דאׁשּכֹול ְְֲֲִִֶַאחּוהי

קימּה אנׁשי ואּנּון ְְְֱִֵֵֵָָָדענר

ְְַָּדאברם:

ארייד אברם ְְֲֵַַָּוׁשמע

ית וזריז אחּוהי ְְְֲִִִֵָָאׁשּתבי

ּתלת ביתּה ילידי ְְִִֵֵֵֵָעּולמֹוהי

עד ּורדף עסר ותמני ְְְְֲֵַַַַָמאה

ָּדן:

ליליאטו עליהֹון ְְְְֲִֵֵֵָואתּפלג

ּומחֹונּון ועבדֹוהי ְְְִַהּוא

ּדי חֹובה עד ְִִַָָּורדפּנּון

לדּמׂשק: ְִִֶַָָמּצּפּונא

      
הּתֹועלּיֹות: ּוׁשאר הּלילה ּבחצי ְְְֲִִִַַַַָָָָמלכים

יב)     ׁשהצר טעם «ƒ¿¿∆¬ƒ«¿»¿ְֶַַַֻ
אֹומרֹו טעם ּגם אברם, אחי ּבן ְְֲִֶַַַַַָלֹומר
ּכי ידענּו ׁשּכבר צר ללא ּבסדם יׁשב ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹֹוהּוא
ידעּו ׁשהּמלכים לֹומר יכּון מקֹומֹו, קנה ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשם
ּפי על ואף אברם אחי ּבן הּוא זה לֹוט ְְֲִִִֶֶַַַָּכי
הּכתּוב ונתן ּבׁשביה, והֹוליכּוהּו אֹותֹו לקחּו ְְְְְִִֵַַָָָָכן

היה והּוא אברהם לכבֹוד חׁשׁשּו ׁשּלא ְְְְִֶַַַַָָָָָֹהּטעם
להיֹותֹו ּכי העֹולם ּכל ּבעיני ּומעּלה ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻנכּבד
מֹואב ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ּבסדֹום, ְְְִֵֶֶַָָיֹוׁשב
מֹואב ה' ׁשּפטר הגם הרי ע"כ. ּבסיחֹון ְֲֲִֵֶַַַָָָטהר
להם הּתר ּבסיחֹון ׁשּנמצאּו ּכיון יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּיד
איׁש ׁשל אחיו ּבן היֹותֹו הגם לֹוט ּכן ְֱֲִִֵֶֶַָּכמֹו
ּבסדֹום ׁשּנמצא ּכיון כן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשלֹומם

לטעם רּוח נחת מצאנּו ּובזה להם. ְֶֶַַַַַַָָָָֻהּתר
מלכים לד' לׁשלֹום קרא לא אׁשר ְְְְֲִֶַָָָָָָֹאברהם
ּכאׁשר יּכם אז יׁשלימּו לא ואם לֹוט ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלהׁשיב
להם היה ׁשּידּוע להיֹות הּוא הּטעם אּלא ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּכם

ו הּכתּובלֹוט רמז ולזה אברהם אחי ּבן היֹותֹו ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפרּוׁש אחיו נׁשּבה ּכי וגֹו' וּיׁשמע ְְְְְִִִִֵַַָָּבאֹומרֹו
אברהם ׁשל אחיו ׁשהיה ׁשּידּוע אחר ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּבה
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רח ר ר••••מ טלי  הי הרה ארת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

י ל לטיט האדמה מל היט היה דהא מדר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
תמק את הי לי מ א סד למל ס ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוה
הא במ י מאר אברה יל ימאמי הי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹא

רלמ אברה האמי החמר מ זה א הרה....(ב"ר)וכיו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
••••תתח למ"ד ריכה בה ל להר מ הרה ס להר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ס ה"א לההרה הרה י חק וי ס ה"א ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיל
אבל רא למ"ד מק עמדת ז(הבה אחרי ריס(אי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

קדה למ"ד מק לקד(עמדת אחרי ריס(יהח "ח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אא הר לאיזה רמ ואי הר אל מ א להר מ "הרה" ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהרי
רא ה"א ת כהא הח הר מא אר ס אחד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹל
לההר מ א ההר אל מ תר רהדה א ההרה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹלכב

רה)להר( רמ דה הר תלא ממע .... ְְְַַַַַַָָָָָָָֹ

         

    (י יד, (רש"י ¿«»∆»¿¿«
ויׁש כנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר,

הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהר)

ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָנפלּו

"נסּו". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּמעּתיק מה ימּתק ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֻזה
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 י וה••••יבתי זאת ל ר מי ְְְִִִֵַָָֹ

סד....החיי ור ְִ
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©§¨«
ליה א••••ווה לחמהה מ לט ע זה ט לי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

בת( דברי)"איהר מתר אר ה מל ע רק "י ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
א וזהאיהר ה וחבריו אמרל ההר א ר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לט ע זה הר ראית מדר מאח יקר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָרת
אמר איהר מתר וזה לה ו)מר הי(לעיל יליה" ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רה את ויא אבר הר מת "ו רי....בארא••••ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ההר רבה)מבר ריר....(בראשית רית••••לי  רת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

)מק ר מ ילהה ל ה ל יאה אחר בר אחרי ריְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹס

....)אחר ֵַ
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רו••••אז "חרב אחריכ "והריקתי וכ וזריז מתר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכ ליכ טו)חרי וכ(שמות "יחר לה)"אריק והרק(תהלי" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

סר" תיב••••חניכיו....חית כקרי(ח חכ)ס"א אליזר זה ְְֱֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶָָֹ
הא לאת לי א האד יסת התחלת ל והא ותְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻלמ

וכ  למד כב)תיד לר"(משלי ז)"ח הזח"(במדבר "חת ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָֹֻ
ל) יי"ר(תהליאי ל ריק בל"ז "יתה ר...."חת נה ְְֲִִִַַַַַָָָֹֻ

לב)••••ו דרי)היה לב אליזר אמר תיארמטר ימ והא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מ ....ל ••••ח  מידלה יו תידי ראה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ל (ו הדריס).... ֵֶָ
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ליה חלבדיו••••וו הא וחלק קראה סרס ט לי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
רחי ירה אחר ית ידהר דר לילה ליהְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לכא וזה לכא מרד••••לילה....זה מע לא חכה אחר למר ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ס ל ה הרא יבח ילהה חלק דהא מדריוח ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

רימ ל לילה לחת ל בא מר אי••••חה....הי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לייל בדת  ל בהח קרא וד בהח מ ְְֲִִֵֵֶַַָָָָמק

 להית ....תידה ְֲִִֶָָ

ּביריןי חקלּיא ְִֵֵַַַָּומיׁשר

וערק חימרא מסקן ּוּבירין ְֲִֵֵַַַָָָ

ועמֹורה דסדֹום ְְֲִַַָָמלּכא

ּודאׁשּתארּו תּמן ְְְִַָָָָּונפלּו

ערקּו: ְֲָָלטּורא

קנינאיא ּכל ית ְְִָָָָּוׁשבֹו

ּכל וית ועמֹורה ְְֲִַָָָדסדֹום

ואזלּו: ְֲֵַָָמיכלהֹון

קנינּהיב וית לֹוט ית ְְְִֵָָָּוׁשבֹו

ואזלּו דאברם אחּוהי ְְֲֲִַַַָָּבר

ּבסדֹום: יתב ְְִֵָוהּוא

וחּוייג מׁשיזבא ְְֲִֵַַָָָואתא

ׁשרי והּוא עבראה ְְְְִֵַָָָָלאברם

אמֹוראה ממרא ְְְֱֵֵֵַָָּבמיׁשרי

ואחּוהי דאׁשּכֹול ְְֲֲִִֶַאחּוהי

קימּה אנׁשי ואּנּון ְְְֱִֵֵֵָָָדענר

ְְַָּדאברם:

ארייד אברם ְְֲֵַַָּוׁשמע

ית וזריז אחּוהי ְְְֲִִִֵָָאׁשּתבי

ּתלת ביתּה ילידי ְְִִֵֵֵֵָעּולמֹוהי

עד ּורדף עסר ותמני ְְְְֲֵַַַַָמאה

ָּדן:

ליליאטו עליהֹון ְְְְֲִֵֵֵָואתּפלג

ּומחֹונּון ועבדֹוהי ְְְִַהּוא

ּדי חֹובה עד ְִִַָָּורדפּנּון

לדּמׂשק: ְִִֶַָָמּצּפּונא

      
הּתֹועלּיֹות: ּוׁשאר הּלילה ּבחצי ְְְֲִִִַַַַָָָָמלכים

יב)     ׁשהצר טעם «ƒ¿¿∆¬ƒ«¿»¿ְֶַַַֻ
אֹומרֹו טעם ּגם אברם, אחי ּבן ְְֲִֶַַַַַָלֹומר
ּכי ידענּו ׁשּכבר צר ללא ּבסדם יׁשב ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹֹוהּוא
ידעּו ׁשהּמלכים לֹומר יכּון מקֹומֹו, קנה ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשם
ּפי על ואף אברם אחי ּבן הּוא זה לֹוט ְְֲִִִֶֶַַַָּכי
הּכתּוב ונתן ּבׁשביה, והֹוליכּוהּו אֹותֹו לקחּו ְְְְְִִֵַַָָָָכן

היה והּוא אברהם לכבֹוד חׁשׁשּו ׁשּלא ְְְְִֶַַַַָָָָָֹהּטעם
להיֹותֹו ּכי העֹולם ּכל ּבעיני ּומעּלה ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻנכּבד
מֹואב ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ּבסדֹום, ְְְִֵֶֶַָָיֹוׁשב
מֹואב ה' ׁשּפטר הגם הרי ע"כ. ּבסיחֹון ְֲֲִֵֶַַַָָָטהר
להם הּתר ּבסיחֹון ׁשּנמצאּו ּכיון יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּיד
איׁש ׁשל אחיו ּבן היֹותֹו הגם לֹוט ּכן ְֱֲִִֵֶֶַָּכמֹו
ּבסדֹום ׁשּנמצא ּכיון כן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשלֹומם

לטעם רּוח נחת מצאנּו ּובזה להם. ְֶֶַַַַַַָָָָֻהּתר
מלכים לד' לׁשלֹום קרא לא אׁשר ְְְְֲִֶַָָָָָָֹאברהם
ּכאׁשר יּכם אז יׁשלימּו לא ואם לֹוט ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלהׁשיב
להם היה ׁשּידּוע להיֹות הּוא הּטעם אּלא ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּכם

ו הּכתּובלֹוט רמז ולזה אברהם אחי ּבן היֹותֹו ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפרּוׁש אחיו נׁשּבה ּכי וגֹו' וּיׁשמע ְְְְְִִִִֵַַָָּבאֹומרֹו
אברהם ׁשל אחיו ׁשהיה ׁשּידּוע אחר ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּבה
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ואףטז קנינא ּכל ית ְְֲִֵַַָָָָואתב

וקנינּה אחּוהי ּבר לֹוט ְְֲִִֵַָָית

וית נׁשּיא ית ואף ְְְֲֵַַָָָאתיב

ַָעּמא:

דסדֹוםיז מלּכא ְְְִַַָּונפק

ּדתב ּבתר ְְֵַַָָָלקּדמּותּה

ּכדרלעֹומר ית ְְְְִִֵֶָָָמּלממחי

עּמּה ּדי מלכּיא ְְִִֵַַָָוית

אתר הּוא מפנא ְְֲֵַַַָלמיׁשר

דמלּכא: ריסא ְְִֵַָָּבית

מלּכאיח צדק ְְִֶֶַַָּומלּכי

לחם אּפיק ְְִֵֵֶַדירּוׁשלם

קדם מׁשּמׁש והּוא ְְֲֳֵַַָָוחמר

עּלאה: ִֵָָאל

ּברייט ואמר ְְֲִֵַָָּוברכּה

ּדקנינּה עּלאה לאל ְְְִִִֵֵַָָָָאברם

וארעא: ְְְַַָָׁשמּיא

ּדמסרכ עּלאה אל ְְִִִֵַָָּוברי

חד לּה ויהב ּביד ְִִֵַַָָָסנא

מּכּלא: עסרא ְִִַָָֹמן

      
רדף ולזה הם אברהם אֹויבי ּכי ּגּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּובזה

וּיּכם: ֲֵֵֶַַַאחריהם
Ì‡Âמלכים ד' עם הּוא הּדין הלא ּתאמר ¿ƒְֲִִִַַָֹֹ

ויׁש ּבהם. הּמֹורדת העיר מּתֹו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּלקחּוהּו
הּוא ּבסיחֹון טהרּו אֹומרים ּׁשאנּו ׁשּמה ְְֲִִֶֶַַָָלֹומר
מלחמה ולא ׁשלֹום לא עּמּה לנּו ׁשאין ְְְִִֵֶָָָָָָֹֹֻלאּמה
ּולמד וצא לׁשּבֹותֹו, נדין לא ׁשלֹום אנׁשי ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹאבל
ט"ו (ש"א עליו ׁשּצּוּו לּקני יׂשראל ּׁשעׂשּו ְִִִֵֵֶֶַַָָָָמה
היה כן ּוכמֹו וגֹו' עמלקי מּתֹו רדּו סרּו ְְְֲִִֵֵָָָֻו')
הם אם מּביניהם לעבר עליו לצּוֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהם

אברהם: עם ׁשלֹום ְְִֵַַָָָאנׁשי
B‚Â'.טז) ËBÏ ˙‡ Ì‚Âהיתה רדיפתֹו ׁשעּקר הגם ¿«∆¿ְְֲִִֶַַָָָ

הּכתּוב הֹודיע להקּדים. לֹו היה ואֹותֹו ְְְִִַַַָָָָָעליו
הׁשיב א' זֹו, אף זֹו לא ּבדר ההצלחֹות ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹסדר
לֹוט ׁשהׁשיב ב' הצלחה הּמלכים, ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָָהרכּוׁש
עם ּבּמלחמה ּבראֹותם הּמלכים ׂשרפּוהּו ְְְְְִִִִַַָָָָָֹולא
ּדעּתֹו ׁשּנתן הּכתּוב והֹודיע לנקמה. ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאברהם
ללֹוט: ׁשעׂשּו ּכבֹוד לצד והּטף הּנׁשים ְְְְִִֶַַַַָָָָלהׁשיב

B‚Â'.יח) ˜„ˆ ÈkÏÓe(:לב (נדרים אמרּו רּבֹותינּו «¿ƒ∆∆¿ְְִֵַָָ
מל ּבענין ׁשהפסיק וטעם ׁשם. הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַּכי
ּדבריו להֹודעת סדֹום מל יציאת ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשלם
מה הּצּדיקים ׁשבח להּגיד וכּו', אברהם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָאל
לקראת יצא סדֹום מל ּכי הרׁשעים לבין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבינם
יחּיב ׁשאליו הגם ריקם ּפניו לראֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻאברהם
והּוא הּמל ּכיד ּבמנחה אברהם ּפני ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהקּביל
מּבלי הּצּדיק וׁשם ריקנּיֹות, ּבידים יצא ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָהרׁשע

ּפניו והקּביל יעץ נדיבֹות ויין:חּיּוב ּבלחם ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
„BÚקּים כח:) (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִִֵֶֶֶַָָירצה

ׁשהם ּתבׁשילין ערּובי אפּלּו אבינּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאברהם
אברהם ּכי הּכתּוב הֹודיענּו ולזה רּבנן, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתּקּוני
ּוכׁשּיצא היה הּכל ּבעיני ּומכּבד וגדֹול ְְְְֵֵֶַַָָָָָָֹֻׂשר
ּפניו יקּביל הּסתם מן סדֹום מל ְְְְִִִֶֶַַָָָָלקראתֹו

מלחמּתֹו ואנׁשי ולעבדיו לֹו לחם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּבתׁשּורת
מּׁשּום מהּלחם מּמאכלם, יפרׁש אברהם ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּולצד
לזה יינם, סתם מּׁשּום והּיין ּגֹוים, ׁשל ְְִִִֵֶֶַַַָָָּפת
ּתׁשּורת ׁשּיעׂשה סדֹום מל ונׁשּתּדל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנתחּכם
ׁשם ׁשל ּומּידֹו ׁשם ׁשהּוא נאמן יד על ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאכילה
הּכתּוב הׁשמיענּו וחּדּוׁש אברהם. ׁשל ְְְְִִִֶַַָָָָָלידֹו
הקּפיד מּדרּבנן אּלא ׁשאינן ויין לחם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאפּלּו
ּבהם ׁשּיׁש ּדברים ׁשאר ׁשּכן ּומּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאברהם

ּתֹורה: אּסּור ֲִַָחׁשׁש
„BÚמּמּנּו אׁשר טעם להֹודיע הּכתּוב ְְֲִִִֶֶֶַַַַָירצה

לאברהם לֹומר סדֹום מל ּדעת על ְְְֶֶַַַַַָָָָעלה
אמר לזה הּכל, ׁשאל ולא ל קח ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻוהרכׁש
יצא צאתֹו ואחר לקראתֹו סדם מל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוּיצא
מּכל, מעׂשר אברהם לֹו ונתן וכּו' ׁשלם ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹמל
ּכי מּגיד זה הרי ּכי סדֹום מל הרּגיׁש ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַמּזה
ּׁשאינֹו מּמה מעּׂשר אדם ׁשאין הם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקניניו
אסּכים והרכּוׁש הּנפׁש, מּמּנּו ׁשאל לזה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלֹו
ל קח אֹומרֹו והּוא ,ל ׁשּתּקחם ְְְְְְִֵֶַַָָלדעּת
להחזיק טענה לֹו היה עֹוד ּכי מּגיד זה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָוהרי
ּפּׁשר ּבמחלקת עּמֹו יּכנס ׁשּלא ּוכדי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹּבּכל,
לא והרכּוׁש הּנפׁש לי ּתן כא) (ּפסּוק ְְְִֶֶֶַַָָָֹואמר
ׁשּתּקחּנּו, מסּכים הריני אּלא לדין עּמ ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָארד
הּנפׁש: לי ּתן ּפסּוק ּבפרּוׁש הּדבר טעם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָועּין

‡e‰Â.'וגֹו אינֹוכהן זרעֹו אבל ּכהן הּוא ּפרּוׁש ¿ְְֲֵֵֵֵַָֹֹ
ּדכתיב לאברהם ּכהּנה ׁשּנּתנה ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻּכהן
על ואֹומרֹו לעֹולם, ּכהן אּתה קי.) ְְְְִִֵַַָָֹ(ּתהּלים
ׁשּיהיה אברהם ּבר הּוא ּכי צדק מלּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברתי
לאברהם הּדבר נתן ּוברצֹונֹו עליֹון לאל ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכהן

ואֹומרֹוּכא אבאר. ׁשהיהׁשר להיֹות עליֹון, לאל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָ
ּכי אמר לּכסילים ּכּידּוע אמצעים אלהּות ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹלהם
להם ׁשהיּו האלהּות ּכל על עליֹון לאל ּכהן ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹזה
ּבעון ּכי לב:) (נדרים אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֲִִֵַַַָָָֹאז.

מּמּנּו נּטלה קֹונֹו לברּכת אברהם ּברּכת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשהקּדים
ּתתּפרׁש ּכהן והּוא אֹומרֹו ז"ל ּולדבריהם ְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹֻּכהּנה,
על הּכתּוב ׁשּמעטֹו והלאה מּׁשם למעט ּכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּגם
הּמעּוט ׁשהקּדים והגם ּבענין האמּור ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָחּטאתֹו
:ּכ אחר נכּתבה הּתֹורה ּכי ּבכ מה ְְְְְִִֵַַַַָָָָלחטא

Ó‡Â.יט) e‰ÎÈÂהּברכה אם לדעת צרי «¿»¬≈«…«ְִִַַַָָָָ
אברם ּברּו ּבענין הּמזּכרת היא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻׁשּברכֹו
ורֹואני ויברכהּו לֹומר צרי היה לא ּכן ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹאם

ׁשּברכֹו: אברם ּברּו ְְְֵֵֶַָָמאֹומרֹו
„BÚ'וגֹו ּברּו לאמר ויברכהּו לֹומר לֹו ְְֲֵֵַַָָָָֹהיה

ּבּיֹום ויברכם מ"ח) (ויחי אֹומרֹו ּדר ְְְֲִֵֶֶַַַַָעל
וגֹו': לאמר ְֵַֹההּוא

ÔÎ‡ּפרּוׁש אברהם ּבר מּתחּלה ּכי היא הּכּונה »≈ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
אֹויביו ּביד יּפל ׁשּלא לֹו הּנֹוגעת ְְְִֶַַַַָָָֹֹּברכה
ּכ ואחר הּגּופנּיֹות, ּברכֹות ׁשהם חיליה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויּׁשר
אברם ּברּו ימּלל עּלאה לצד אחר ענין ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָאמר
האל יעבד ׁשהּוא עליֹון לאל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹּוברכתֹו
וארץ, ׁשמים קֹונה האל יהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשּבאמצעּותֹו
חּיי הּׁשם נתן אברהם ׁשּבאמצעּות היה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכ
ּוכאֹומרם וארץ, ׁשמים ונתקּימּו לבניו ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָעֹולם
מעׂשה עם ה' התנה ׁשּתנאי ג'.) (ע"ז ְְֲִִֵֶַַָז"ל
פ"ח) (ׁשּבת ז"ל ּוכאֹומרם וכּו', ְְְְִֵַָָּבראׁשית
ּכי הרי וגֹו' יראה ארץ ע"ו) (ּתהּלים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָּבּפסּוק
והבן: וארץ ׁשמים קנין לה' אין אברהם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלּולי

„BÚלהּגיד וגֹו' ויברכהּו הּדר זה על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָירצה
ּברכֹות הם ּבדבריו האמּורֹות ּברכֹות ב' ְְְֲִִֵָָָָָּכי
ּברּו ׁשאמר ּברכה ואפּלּו לאברהם ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָהּנֹוגעֹות
אברהם ּברּכת היא מּגן אׁשר עליֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאל
וגֹו', מּגן אׁשר ּבאמצעּותֹו ה' ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכׁשּמתּבר

ּבר אּלא ּבר לא ּבענין:ּולעֹולם האמּורֹות כֹות ְְְֲִֵֵֶָָָָָָֹ
ÔBÈÏÚ.כ) Ï‡ eeנדרים) אמרּו ז"ל רּבֹותינּו »≈∆¿ְְִֵַָָ

ה' ּברּכת אחר אׁשר על ׁשּנענׁש ְֱֲִִֵֶֶֶַַַל"ב:)
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רא(יב ג(לעיל אברכ""....ייה ר ְְֱֲֶֶֶַַָ

דסדֹוםכא מלּכא ְְֲִַַַָואמר

נפׁשתא לי הב ְְְִַַַָָָלאברם

:ל ּדבר סב) (נ"א ְְְִַַָָָוקנינא

למלּכאכב אברם ְְְֲַַַַָָואמר

ּבצלֹו ידי ארימית ְְְֲִִִֵַדסדֹום

עּלאה אל קדם יי ְֳֳִֵָָָָָקדם

וארעא: ׁשמּיא ְְְְִִֵַַָָָּדקנינּה

ערקתכג ועד מחּוטא ְְִִַַַָאם

ּדי מּכל אּסב ואם ְְִִִֶַָָָמסנא

אנא תימר ולא ְֲֵַָָָל

אברם: ית ְְִַַָָָאעּתרית

      

הּכהּנה. מּמּנּו ונּטלה אברהם ּברּכת ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻוהקּדים
הּמעׂשה סדר ׁשּלקח הּוא ׁשם ׁשּטעם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָואפׁשר
והׁשּתּדל ּבֹוראֹו הּכיר מעצמֹו הּוא אברהם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּכי
ּכ ואחר הּברכה יאֹות ואליו יתּבר ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָּבאמּונתֹו
ּוללּמד לעׂשֹות, ראּוי וכן ּבֹו, ׁשּנתרּצה לה' ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָּבר
אּלא מתרּצה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּבא ְִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
ּברּו אֹומרֹו והּוא קדם, ּבֹו ׁשּמתרּצה ְְְְִִֶֶֶַָֹּבמי
להיֹות עצמֹו הכׁשיר ׁשהּוא עליֹון לאל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָאברם
עליֹון אל הּוא ּברּו ולזה עליֹון לאל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָעבד
ּבמבר אּלא יצּדק לא זה ודר וגֹו', מּגן ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻאׁשר
מעצמֹו הּוא אּלא ׁשם נענׁש לא זה ּוכפי ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹקדם.
והּוא ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לאברהם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָנתנּה
מּׁשטחּיּות הּנׁשמע על ׁשּנענׁש אפׁשר אֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹכהן.
לרּבֹו עבד להקּדים חׁש ׁשּלא ׁשּנראה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמאמר
על ה' ׁשּיעניׁש ּומצינּו לטֹובה, ׁשּנתּכּון ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָהגם

מקֹומֹות: ּבכּמה ּבזה ְְֵֶַַָָּכּיֹוצא
BÂכא) ÎÂ   Ôלאיזה לדעת צרי ∆ƒ«∆∆¿»¿À¿ְִֵֶַַָָ

לֹו אֹומר הּוא הלאענין ל קח והרכׁש ְְְֲִֵַָָָֹֻ
ּדבר אּלא לֹומר לֹו היה ולא אצלֹו הּוא ְְֶֶַַָָָָָָֹלקּוח
מּתנה, ּבתֹורת לֹו ׁשּיּתן מּמּנּו ׁשֹואל ְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
להסּכים הּוא צרי ּכי מּגיד ל קח מאֹומרֹו ְְְִִִִִֵַַַָָּכי
הּנפׁש: לי ּתן לאֹומרֹו מנּגד וזה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּיּקחּנּו

ÔÎ‡ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על הענין יתּבאר »≈ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
לׁשֹונם וזה קי"ו ּדף ּומאכיל הּגֹוזל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָּבפרק
עליה ועמד מהּלכת ׁשהיתה ׁשּירא רּבנן ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּתנּו
לאמצע הּציל והּציל אחד ועמד ּוטרפּה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּגיס
לעצמֹו, הּציל לעצמי מּציל אני אמר ְְְְְֲִִִִִִַַַַָואם
הּׁשּירא ּבני להּציל ּכׁשּיכֹולין אׁשי רב ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּומפרׁשּה
לאמצע סתם הּציל אם לזה הּדחק, ידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּוכמֹו ויּטלּנּו ׁשּלֹו את יּכיר אחד ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָּפרּוׁש
מּציל אני לעצמי אמר ואם רּׁש"י, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפרׁש
ּדאייאּוׁש ּדעּתם ּגּלּו וׁשתקּו הּׁשּירא ּבני ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוׁשמעּו
וסבר ע"כ. הּציל ּולעצמֹו עצמן מסרּו ְְְְְְִִַַַָָָֹולא
עֹומד ועֹודּנּו נתיאׁש לא ׁשהּוא סדֹום ְְְִֵֵֶֶֶֶָֹמל
אברהם ּוכׁשהל עליו ּגיסֹות ויׂשּכיר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָלהּציל

ׁשּגּלה ׁשּיאמר הגם ׁשּלעצמֹולהּציל ּדעּתֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹ
סדֹום מל ׁשּיׁשמע וצרי מֹועיל אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָמּציל
ולא הּציל לאמצע זה וזּולת ויסּכים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּדבריו
ּורכּוׁשֹו. לֹוט ׁשהּוא ׁשּלֹו ּׁשהּוא מה אּלא ְִֶֶֶֶַָֹיּטל
ּבמדרגה עצמֹו מחזיק היה סדֹום ׁשּמל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָותמצא
פמ"ג) (ב"ר וז"ל ּבּמדרׁש אמרּו ׁשּכן ְְְְִֵֶַָָָּגדֹולה
ּבזנבֹו מכׁשּכׁש התחיל וגֹו' סדם מל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹוּיצא
ירדּתי ואני ונּצלּת האׁש לכבׁשן ירדּת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָאּתה
ּבבעל עצמֹו ׁשהחזיק הרי ע"כ. ונּצלּתי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָלחמר

ְֶַֹהיכלת:
ּפרּוׁש וגֹו' הּנפׁש לי ּתן הּכתּוב יתּבאר »∆ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

לא ּכי הּצלּת לאמצע סברתי ּכפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאני
לעצמ מּציל ׁשאּתה הֹודעּתני ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹנתיאׁשּתי
מעׂשר נֹותן ׁשאּתה סברת לפי אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתקּתי
להּציל לי מציאּות ׁשאין סֹובר ׁשאּתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָנראה
לגּלֹות צרי אינ ּובזה הּדחק ידי על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָאפּלּו
נסּכימה ּבמחלקת נּכנס ׁשּלא ּכדי לזה ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּדעּת
לי ותחליט זכּות ּתבּטל אּתה לפּׁשר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָיחד
הרכּוׁש ל ואחליט זכּותי אבּטל ואני ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָהּנפׁש
ּכי היה טֹועה הּפחֹות והּוא והבן. ל ְְִֵֶֶַָָָָָָקחּנּו
אּלא אׁשי רב חּלק ולא מהּצלה הּוא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשלל
ׁשּלפנינּו ּבּמציאּות אבל לֹו והל ׁשּטרף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבגיס
אינן ל ואין ואבדּו מלחמה העריכּו ְְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָּכבר
ּבמעּוטן ּבטלּו ׁשּכבר ּכזה להּציל ְְְְְִִִֶֶַָָָָיכֹולין
ּבכׁשּכּוׁש ּבא הּוא ׁשקר ּובטענת וּדאי ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָונתיאׁשּו
ׁשּיאמר אׁשי רב הצרי ׁשּלא ותמצא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹזנבֹו,
ּביכֹול ּדוקא אּלא מּציל אני לעצמי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבפרּוׁש
יכֹול אינֹו אם אבל הּדחק ידי על ְְְֲִִֵֵַַַָָָלהּציל
הּוא וכן וכּו' לעצמי לֹומר צרי אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָלהּציל
ּכ אחר ׁשּיאמר הגם ּכן ואם ׁשם, ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹמבאר
ּפסק וכן טענה טענתֹו אין להּציל הייתי ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָיכֹול
והרא"ׁש: פי"ב) ואבדה ּגזלה (הלכֹות ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹרמּב"ם

‡ˆÓ˙Âלׁשֹונם ּבמתק ז"ל רּבֹותינּו ענין ׁשרמזּו ¿ƒ¿»ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאחר ּפרּוׁש ּבזנבֹו מכׁשּכׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָּבאֹומרם
מכׁשּכׁש הּוא עדין ראׁשֹו ׁשּנּטל עצמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹׁשרֹואה

מלכים וד' מלכּותֹו ּתקף ּבכל ּבהיֹותֹו ּכי ְְְְְְִִִִֶַָָָֹּבזנבֹו
ּומּכל מלכים הּד' ּבפני עמדּו לא אּתֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאׁשר
להּציל יּוכל היכֹול עדיֹו הֹורדת אחר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָׁשּכן
הּכל וקנה לעצמֹו הּציל ׁשאברהם למדּת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹהא
למל ׁשּיוּתר ׁשהגם מּכל מעׂשר נתן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹולזה
ׁשהּוא ּבמעׂשר לא ּבׁשּלֹו רּׁשאי אדם ְְְֲֵֶֶַַַָָֹסדֹום

ּגבֹוּה: ֶַָׁשל
BÂכב) Ó ‡ ‡ Ó‡Âידֹו הרמת טעם «…∆«¿»∆∆∆¿ֲַַַָָ

ׁשאין סדֹום מל אצל ׁשּיתאּמת ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַהיא
ולא ּכּלֹו לא הּזה ּבּדבר ּבֹו לחזר עֹוד ְְֲֶַַַַָָֹֹֹֻּדעּתֹו

ואֹומרֹו אּקחמקצתֹו, ואם וגֹו' מחּוט אם ְְְְְִִִִֶַָ
וגֹו', מחּוט אּקח אם אּלא לֹומר לֹו היה ְִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אם וגֹו' הרמתי הּדר זה על לֹומר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹנתּכּון
אם ּכתרּומה עלי הּוא הרי ּפרּוׁש וגֹו' ְְֲִִִֵֵַָָמחּוט
ּבענין האמּור מהרכּוׁש וגֹו' ועד מחּוט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָלקחּתי
והּוא וכּו' מּכל לעתיד יּקח ׁשּלא הֹוסיף ְְְִִִִֶֶַָָֹועֹוד

וגֹו': אּקח ואם ְְְִֶַאֹומרֹו
„BÚּפרּוׁש ידי הרמתי הּדר זה על לֹומר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיכּון

מחּוט אם מהּכל חּיב ׁשאני ּתרּומה ְֲִִִִֵֶַַַָָָֹנתּתי
ּתאמר וׁשּלא הּדין ּכפי חּיב ּׁשאני מה וגֹו' ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹועד
ּׁשאינֹו מה ותֹובע הּממֹון אחר להּוט ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאני
מּפני לא אבל וגֹו' מּכל אּקח ואם ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹׁשּלי
חּיב ּׁשאני מה לּגבֹוּה ּגֹוזל אהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוּתרנּות

הּמעׂשר: ּתרּומת ׁשהּוא לֹו ְֲֵֵֶַַַָלתת
BÂכג) ‡ Ó‡˙ ‡Âלֹומר יצּדק אי וקׁשה ¿……«¬ƒ¿ְְֵֶַַָֻ

צבאֹות ה' האדֹון והלא וכּו' העׁשיר ְְֱֲִֶֶַָָָֹׁשהּוא
צריו: מּגן ִֵָָהּוא

ÔÎ‡ּכי סדֹום מל ּבדברי ּׁשּפרׁשנּו מה לפי »≈ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ
אּלא נֹוגעים אליו ׁשהּנכסים ְְִִֵֵֶֶַָָָחֹוׁשב
קח והרכׁש ּכאֹומרֹו הרכּוׁש לֹו לתת ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻׁשּמתרּצה
ׁשהּוא ּדעּתֹו לצד עֹוׂשה ׁשּזה אמר לזה ְְֶֶֶֶֶַַַָָָל
לֹומר ּפיו ימּלא ׁשּלא ׁשּלֹו ׁשהּנכסים ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹחֹוׁשב
וגֹו' אם וגֹו' הרמתי אברם את העׁשרּתי ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָֹאני
הּדין ּכפי ּולעֹולם וגֹו' אּתה תאמר לא ְְְִִֶַַַָָָֹֹּובזה
נתּתי ולזה אלהים לי נתן אׁשר הם ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנכסי
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דסדֹוםכא מלּכא ְְֲִַַַָואמר

נפׁשתא לי הב ְְְִַַַָָָלאברם

:ל ּדבר סב) (נ"א ְְְִַַָָָוקנינא

למלּכאכב אברם ְְְֲַַַַָָואמר

ּבצלֹו ידי ארימית ְְְֲִִִֵַדסדֹום

עּלאה אל קדם יי ְֳֳִֵָָָָָקדם

וארעא: ׁשמּיא ְְְְִִֵַַָָָּדקנינּה

ערקתכג ועד מחּוטא ְְִִַַַָאם

ּדי מּכל אּסב ואם ְְִִִֶַָָָמסנא

אנא תימר ולא ְֲֵַָָָל

אברם: ית ְְִַַָָָאעּתרית

      

הּכהּנה. מּמּנּו ונּטלה אברהם ּברּכת ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻוהקּדים
הּמעׂשה סדר ׁשּלקח הּוא ׁשם ׁשּטעם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָואפׁשר
והׁשּתּדל ּבֹוראֹו הּכיר מעצמֹו הּוא אברהם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּכי
ּכ ואחר הּברכה יאֹות ואליו יתּבר ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָּבאמּונתֹו
ּוללּמד לעׂשֹות, ראּוי וכן ּבֹו, ׁשּנתרּצה לה' ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָּבר
אּלא מתרּצה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּבא ְִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
ּברּו אֹומרֹו והּוא קדם, ּבֹו ׁשּמתרּצה ְְְְִִֶֶֶַָֹּבמי
להיֹות עצמֹו הכׁשיר ׁשהּוא עליֹון לאל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָאברם
עליֹון אל הּוא ּברּו ולזה עליֹון לאל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָעבד
ּבמבר אּלא יצּדק לא זה ודר וגֹו', מּגן ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻאׁשר
מעצמֹו הּוא אּלא ׁשם נענׁש לא זה ּוכפי ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹקדם.
והּוא ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לאברהם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָנתנּה
מּׁשטחּיּות הּנׁשמע על ׁשּנענׁש אפׁשר אֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹכהן.
לרּבֹו עבד להקּדים חׁש ׁשּלא ׁשּנראה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמאמר
על ה' ׁשּיעניׁש ּומצינּו לטֹובה, ׁשּנתּכּון ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָהגם

מקֹומֹות: ּבכּמה ּבזה ְְֵֶַַָָּכּיֹוצא
BÂכא) ÎÂ   Ôלאיזה לדעת צרי ∆ƒ«∆∆¿»¿À¿ְִֵֶַַָָ

לֹו אֹומר הּוא הלאענין ל קח והרכׁש ְְְֲִֵַָָָֹֻ
ּדבר אּלא לֹומר לֹו היה ולא אצלֹו הּוא ְְֶֶַַָָָָָָֹלקּוח
מּתנה, ּבתֹורת לֹו ׁשּיּתן מּמּנּו ׁשֹואל ְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
להסּכים הּוא צרי ּכי מּגיד ל קח מאֹומרֹו ְְְִִִִִֵַַַָָּכי
הּנפׁש: לי ּתן לאֹומרֹו מנּגד וזה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּיּקחּנּו

ÔÎ‡ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על הענין יתּבאר »≈ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
לׁשֹונם וזה קי"ו ּדף ּומאכיל הּגֹוזל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָּבפרק
עליה ועמד מהּלכת ׁשהיתה ׁשּירא רּבנן ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּתנּו
לאמצע הּציל והּציל אחד ועמד ּוטרפּה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּגיס
לעצמֹו, הּציל לעצמי מּציל אני אמר ְְְְְֲִִִִִִַַַַָואם
הּׁשּירא ּבני להּציל ּכׁשּיכֹולין אׁשי רב ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּומפרׁשּה
לאמצע סתם הּציל אם לזה הּדחק, ידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּוכמֹו ויּטלּנּו ׁשּלֹו את יּכיר אחד ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַָָּפרּוׁש
מּציל אני לעצמי אמר ואם רּׁש"י, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפרׁש
ּדאייאּוׁש ּדעּתם ּגּלּו וׁשתקּו הּׁשּירא ּבני ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוׁשמעּו
וסבר ע"כ. הּציל ּולעצמֹו עצמן מסרּו ְְְְְְִִַַַָָָֹולא
עֹומד ועֹודּנּו נתיאׁש לא ׁשהּוא סדֹום ְְְִֵֵֶֶֶֶָֹמל
אברהם ּוכׁשהל עליו ּגיסֹות ויׂשּכיר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָלהּציל

ׁשּגּלה ׁשּיאמר הגם ׁשּלעצמֹולהּציל ּדעּתֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹ
סדֹום מל ׁשּיׁשמע וצרי מֹועיל אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָמּציל
ולא הּציל לאמצע זה וזּולת ויסּכים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּדבריו
ּורכּוׁשֹו. לֹוט ׁשהּוא ׁשּלֹו ּׁשהּוא מה אּלא ְִֶֶֶֶַָֹיּטל
ּבמדרגה עצמֹו מחזיק היה סדֹום ׁשּמל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָותמצא
פמ"ג) (ב"ר וז"ל ּבּמדרׁש אמרּו ׁשּכן ְְְְִֵֶַָָָּגדֹולה
ּבזנבֹו מכׁשּכׁש התחיל וגֹו' סדם מל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹוּיצא
ירדּתי ואני ונּצלּת האׁש לכבׁשן ירדּת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָאּתה
ּבבעל עצמֹו ׁשהחזיק הרי ע"כ. ונּצלּתי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָלחמר

ְֶַֹהיכלת:
ּפרּוׁש וגֹו' הּנפׁש לי ּתן הּכתּוב יתּבאר »∆ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

לא ּכי הּצלּת לאמצע סברתי ּכפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאני
לעצמ מּציל ׁשאּתה הֹודעּתני ולא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹנתיאׁשּתי
מעׂשר נֹותן ׁשאּתה סברת לפי אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתקּתי
להּציל לי מציאּות ׁשאין סֹובר ׁשאּתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָנראה
לגּלֹות צרי אינ ּובזה הּדחק ידי על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָאפּלּו
נסּכימה ּבמחלקת נּכנס ׁשּלא ּכדי לזה ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּדעּת
לי ותחליט זכּות ּתבּטל אּתה לפּׁשר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָיחד
הרכּוׁש ל ואחליט זכּותי אבּטל ואני ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָהּנפׁש
ּכי היה טֹועה הּפחֹות והּוא והבן. ל ְְִֵֶֶַָָָָָָקחּנּו
אּלא אׁשי רב חּלק ולא מהּצלה הּוא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשלל
ׁשּלפנינּו ּבּמציאּות אבל לֹו והל ׁשּטרף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבגיס
אינן ל ואין ואבדּו מלחמה העריכּו ְְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָּכבר
ּבמעּוטן ּבטלּו ׁשּכבר ּכזה להּציל ְְְְְִִִֶֶַָָָָיכֹולין
ּבכׁשּכּוׁש ּבא הּוא ׁשקר ּובטענת וּדאי ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָונתיאׁשּו
ׁשּיאמר אׁשי רב הצרי ׁשּלא ותמצא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹזנבֹו,
ּביכֹול ּדוקא אּלא מּציל אני לעצמי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבפרּוׁש
יכֹול אינֹו אם אבל הּדחק ידי על ְְְֲִִֵֵַַַָָָלהּציל
הּוא וכן וכּו' לעצמי לֹומר צרי אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָלהּציל
ּכ אחר ׁשּיאמר הגם ּכן ואם ׁשם, ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹמבאר
ּפסק וכן טענה טענתֹו אין להּציל הייתי ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָיכֹול
והרא"ׁש: פי"ב) ואבדה ּגזלה (הלכֹות ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹרמּב"ם

‡ˆÓ˙Âלׁשֹונם ּבמתק ז"ל רּבֹותינּו ענין ׁשרמזּו ¿ƒ¿»ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאחר ּפרּוׁש ּבזנבֹו מכׁשּכׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָּבאֹומרם
מכׁשּכׁש הּוא עדין ראׁשֹו ׁשּנּטל עצמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹׁשרֹואה

מלכים וד' מלכּותֹו ּתקף ּבכל ּבהיֹותֹו ּכי ְְְְְְִִִִֶַָָָֹּבזנבֹו
ּומּכל מלכים הּד' ּבפני עמדּו לא אּתֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאׁשר
להּציל יּוכל היכֹול עדיֹו הֹורדת אחר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָׁשּכן
הּכל וקנה לעצמֹו הּציל ׁשאברהם למדּת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹהא
למל ׁשּיוּתר ׁשהגם מּכל מעׂשר נתן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹולזה
ׁשהּוא ּבמעׂשר לא ּבׁשּלֹו רּׁשאי אדם ְְְֲֵֶֶַַַָָֹסדֹום

ּגבֹוּה: ֶַָׁשל
BÂכב) Ó ‡ ‡ Ó‡Âידֹו הרמת טעם «…∆«¿»∆∆∆¿ֲַַַָָ

ׁשאין סדֹום מל אצל ׁשּיתאּמת ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַהיא
ולא ּכּלֹו לא הּזה ּבּדבר ּבֹו לחזר עֹוד ְְֲֶַַַַָָֹֹֹֻּדעּתֹו

ואֹומרֹו אּקחמקצתֹו, ואם וגֹו' מחּוט אם ְְְְְִִִִֶַָ
וגֹו', מחּוט אּקח אם אּלא לֹומר לֹו היה ְִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אם וגֹו' הרמתי הּדר זה על לֹומר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹנתּכּון
אם ּכתרּומה עלי הּוא הרי ּפרּוׁש וגֹו' ְְֲִִִֵֵַָָמחּוט
ּבענין האמּור מהרכּוׁש וגֹו' ועד מחּוט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָלקחּתי
והּוא וכּו' מּכל לעתיד יּקח ׁשּלא הֹוסיף ְְְִִִִֶֶַָָֹועֹוד

וגֹו': אּקח ואם ְְְִֶַאֹומרֹו
„BÚּפרּוׁש ידי הרמתי הּדר זה על לֹומר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיכּון

מחּוט אם מהּכל חּיב ׁשאני ּתרּומה ְֲִִִִֵֶַַַָָָֹנתּתי
ּתאמר וׁשּלא הּדין ּכפי חּיב ּׁשאני מה וגֹו' ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹועד
ּׁשאינֹו מה ותֹובע הּממֹון אחר להּוט ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאני
מּפני לא אבל וגֹו' מּכל אּקח ואם ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹׁשּלי
חּיב ּׁשאני מה לּגבֹוּה ּגֹוזל אהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוּתרנּות

הּמעׂשר: ּתרּומת ׁשהּוא לֹו ְֲֵֵֶַַַָלתת
BÂכג) ‡ Ó‡˙ ‡Âלֹומר יצּדק אי וקׁשה ¿……«¬ƒ¿ְְֵֶַַָֻ

צבאֹות ה' האדֹון והלא וכּו' העׁשיר ְְֱֲִֶֶַָָָֹׁשהּוא
צריו: מּגן ִֵָָהּוא

ÔÎ‡ּכי סדֹום מל ּבדברי ּׁשּפרׁשנּו מה לפי »≈ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ
אּלא נֹוגעים אליו ׁשהּנכסים ְְִִֵֵֶֶַָָָחֹוׁשב
קח והרכׁש ּכאֹומרֹו הרכּוׁש לֹו לתת ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻׁשּמתרּצה
ׁשהּוא ּדעּתֹו לצד עֹוׂשה ׁשּזה אמר לזה ְְֶֶֶֶֶַַַָָָל
לֹומר ּפיו ימּלא ׁשּלא ׁשּלֹו ׁשהּנכסים ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹחֹוׁשב
וגֹו' אם וגֹו' הרמתי אברם את העׁשרּתי ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָֹאני
הּדין ּכפי ּולעֹולם וגֹו' אּתה תאמר לא ְְְִִֶַַַָָָֹֹּובזה
נתּתי ולזה אלהים לי נתן אׁשר הם ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנכסי
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••••,יא הלכ אר ממראבי אל "נר ו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וביו "הא אמר: ללחמה, נכנ בי י ל א ,"'ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוג
יקח ה" הכי אפ למר, ליה ל בי וחבריו ונר ,"ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹו

אמר: ,ו למ מ ,"ל)חלק א ללחמה(שמואל רה "חלק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נאמ לכ ,"יחלק יחו ליהל הב כה)ר:כחלק ויהי(ש" ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

'והלאה', נאמר: ולא ,"למ לחק ויימה ומלה ההא ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמה
אברה ימי החק נ בר ....לפי  ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
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  ••••,מ 'אחר', אמר: מק ל ְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מפלג רבה)'אחרי', ל(בראשית ה אחר האה", בריה "אחר  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
כר קלי 'א ואמר: אג והיה לכיה את הרג ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנ

קה ל אמר לכ צקתי', ל ....ל    ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
מה ,הרג נפת תא ל ל נ א ,נה מ , ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מא הרה כר ,כר קל ל אג ....אה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ

        

Èe˜ Ï Ï Î ÈÏ˜ ‡ ‡ ‡ ‰È‰רש"י) ¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ
א) טו,

"אחר הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, ְְִִִִֵַַַַַַַַָלׁשיטת

וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה א)הּדּבּורים". הּדברים(כב, אחר : ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

. . וׁשםÈהאּלה יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל אחרי(פסוק : ֵֶָ¿»»ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

מהרהר אברהם היה . . האּלה וּיׁשב‡הּדברים ּובפרׁשת . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ¿≈ְֵֶַַָָ

וֿז) .(לט, . האּלה הּדברים ואּתה‡אחר מתאּבל אבי הּקּב"ה ְִֵֶַַַָָ»«ְְִִֵַַַָָָָ

וׁשם .ּבׂשער א)מסלסל לפי(מ, . . האּלה הּדברים אחר : ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכּלם ּבפי . . לׁשֹונֹוÏׁשהרּגילה ּדּיּוק מּובן זה לפי ּבגנּותֹו. ְְִִִֶָָֻ¿«≈ְְְִִִֶָ

ּדֹואג "והיה "מהרהר‡ּכאן מֹוסיף ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן " ְֵָָָ¿≈ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

‡. ¿≈

   ©´Ÿ¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ
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 ••••ל וחבר ,רי ל ר רק  מנח ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ב) אמר:(מלאכי אר ,רי לא רירי, ונה", לא)"ר "בכל(איוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
"בל ,ני חר רירי ל  ריה, ר ,"ר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָבאתי

מרת: ונה ר נראה, ולי י"שישאנפנ(ה ר",(שה"ש "ולי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
:וכ ,חר ל קל)ורירי תהלי):וכ ,"ר ר"(ג "רת(חבקוק ְְְְֲִִֵֵַָָָָֻ

:וכ ,"נא)י וכ:(ירמיה תרר", ב)"רר רה"(צפניה ארה ...."י ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
  ••••:מ יו, ל נ יתי ל ,מתרבראשית) ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

נימא) היה , לי היה וא י, ארא יק", י ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ"ול
י ל מר••••....ממה לפי היה מק ,רה לפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

:ריקנ ר נ במרא ק  לכיה ר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאה,
לאחרי ר מרת מקה ....לה ְֲִִֵֶֶַַַַ

    ©´Ÿ¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ
    ̈©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−¥¬

Ÿ¦«
    •••• אר כל לת מה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

....לי?  ִ

(כד הס'לחֹוד ּבר)בכל ְַ

וחלק עּולמּיא ֲֳִִֵַָָָָמּדאכלּו

ענר עּמי אזלּו ּדי ְֲִִִֵַָָָֻּגברּיא

אּנּון ּוממרא ְְִֵֶַֹאׁשּכל

חלקהֹון: ְְְֲַָיקּבלּון

האּליןא ּפתּגמּיא ְִִֵַַָָָָּבתר

אברם עם דיי ּפתּגמא ְְְֲִִַַָָָָָהוה

תדחל לא למימר ְְְִִֵַָָָּבנבּואה

ל ּתקֹוף מימרי ְְְִֵַָָאברם

לחדא: סּגי ְֲִַַַָָאגר

אלהיםב יי אברם ְְֱֲִַַַָָֹואמר

אזיל ואנא לי ּתּתן ֲִִֵֶַַָָמה

הדין ּפרנסא ּובר ולד ְְְֵַַָָָָָּבלא

ּדּמׂשקאה הּוא ְְִִֵַַָָּדבביתי

ֱִֶֶאליעזר:

לאג לי הא אברם ְֲִַַַָָָואמר

ּביתי בר והא ולד ְְְְְִֵַַָָיהבּת

יתי: ִִָָירית

      

ּפסּוק ּבפרּוׁש ׁשהֹוכחנּו ּוכמֹו מּכל ְְְֲִֵֵֶַַָֹמעׂשר
אֹומרֹו ידּיק ּובזה וגֹו'. הּנפׁש לי ּתן ְְְִֶֶֶֶַַָֻ(כ"א)
מּׁשּל אתעּׁשר ולא לֹומר לֹו ׁשהיה תאמר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹולא

ְֵָוהבן:
Ì˜ÏÁ.כד) eÁwÈ Ì‰הרׁשּות ׁשּיהיה לא ּפרּוׁש ≈ƒ¿∆¿»ְְִֵֶֶָֹ

הרׁשּות אּלא ּבׁשעּורין עּמהם ותּכנס ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּביד
הּנֹוגע הּוא ּכי הם יׁשּפטּו אׁשר לקחת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹּבידם
אליו האמת ּכפי לֹו הראה ּבזה ּגם ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָלהם.
הגם לאמירה ׁשחׁש אּלא הּנכסים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָנֹוגעים
ּבכבֹודֹו ממעיט כן ּפי על אף ּכֹוזבת ְְִִִִֵֶֶֶַַַׁשהיא

ּבאמירתֹו: אברם ְֲִֶַַָָׁשל
.ג) ÈÏ Ô‰ Ì‡ ‡יּוכל אי א' קׁשה «…∆«¿»≈ƒ¿ֵֶַָ

הבטיחֹולֹומר ּכבר והלא וגֹו' נתּתה לא ְְְֲִִַַַָָָֹֹ
ּכעפר זרע וׂשמּתי ט"ז) י"ג (לעיל לֹו ְְְְְֲֲִֵַַַַַָואמר
ה'. ּבדברי וׁשלֹום חס לפקּפק ּלֹו ּומה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָהארץ
נתּתה לא הן לֹומר לֹו היה לי הן אֹומרֹו ְִֵֵַַָָָָֹב'
בן והּנה ּבאֹומרֹו הּכּונה לדעת צרי ג' ְְְִִִֵֶַַַַָָָָלי.
אם ּלי מה זרע לֹו ׁשאין אחר יֹורׁש ִִִֵֵֵֶֶַַַַּביתי

אחר: אֹו ּביתֹו בן אֹותֹו ֵֵֵֶַיֹורׁש
ÔÎ‡ׁשּלהיֹות הּדר זה על היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכעפר אמר ה' לֹו ׁשאמר הּזרע ְֲֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבׂשֹורת
הארץ לעפר הּנמׁשלים ּכי ידּוע ודבר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּבהם ׁשאין והּפחּותים הּבזּויים אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהם
רּוח ג') (קהלת אֹומרֹו ּדר על קדּׁשה ְְֶֶֶֶֶֶַַָֹֻנפׁש
והם לארץ למּטה היא הּיֹורדת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבהמה
לא ּכאּלּו אדם ּובני הארץ עּמי ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנקראים
אברהם אמר לזה ּבהם הּצּדיקים רצֹון ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיתמּלא
נתּתה לא לי הּׁשוה ּדבר ּפרּוׁש וגֹו' לי ְִִֵֵֶַַָָָָָֹהן
הּכֹוכבים ספר לֹו ואמר ה' הׁשיבֹו ולזה ְְְִִֵֶַַַָָָָֹזרע.
הּמׁשּולים הּצּדיקים והם זרע יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכה
הרּבים ּומצּדיקי י"ב) (ּדניאל ּדכתיב ְְְִִִִִִֵֵַַָָָלכֹוכבים
ל יקׁשה ואל ּדעּתֹו. נחה ּובזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָּכּכֹוכבים
ּבּפסּוק ׁשּדרׁשּו ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר זה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָלפרּוׁש
ליעקב ה' ׁשאמר הארץ ּכעפר זרע ְְְֲֲֲֶֶַַַַַָָָָָֹוהיה
אינֹו עפר מה וגֹו' ּכעפר פס"ט) (ב"ר ְְֲֵַַָָָוז"ל
עפר מה וכו' ּבני ּכ ּבמים אּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמתּבר

ּדהמׁשלת הרי ע"כ כּו' מּתכֹות ּכלי ְְְְֲֵֵֶַַַַָָמכּלה
זה ּבדר ז"ל ּדרׁשּו לא הּנה לׁשבח, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹהעפר
ׁשהמׁשילם ׁשּמצינּו אחר אּלא ׁשּבעפר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשבח
לעפר המׁשילם ׁשּלא למדּת הא לכֹוכבים ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹה'
לבחינת לא ׁשּבעפר לׁשבח אּלא ּכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחרי
ּבפסּוק ּכן ּדרׁשּו ׁשּלא ּתמצא ולזה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹהּפחיתּות,
הּנאמר ּבּפסּוק אּלא לאברהם הּנאמר ְְֱֱִֶֶֶַַַַַַָָָָראׁשֹון

אברהם ׁשהבטח אחר ולזהליעקב ּככֹוכבים, ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הארץ. ּכעפר ראׁשֹון הּמׁשל על אברהם ְֲִֶַַַַַַָָָָָָָּדאג
הבטח לא לּמה הּדקּדּוקים ב' נתיּׁשבּו ְְְְִִִֶַַַָָָֹֻּובזה
אֹומרֹו ּדקּדּוק ּגם ראׁשֹונה ּבהבטחה ְְְְְִִַַַָָָָָאברהם

לי: ִֵהן
‡ּבׁשני ּתתּפרׁש אתי יֹורׁש ּביתי בן והּנה ¿¿ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹ

ּכעפר אּלא לֹו יּתן לא ׁשאם הא' ְְִִִֵֶֶָָָָָֹּדרכים
ּביתֹו לבן יבחר להיֹותֹויֹותר אֹותֹו לירׁש ְְְִִִֵֵֶַַ

ׁשאינֹו ּבן ּׁשּירׁשּנּו מּמה לֹו החביב ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּתלמידֹו
מעׂשה אנׁשי ּבזה ּכּיֹוצא ׁשעׂשּו ּומצינּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהגּון,

הּמה: יׂשראל ְְִִֵֵֵָָמּבני
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  ••••לרא לח מאהל יאה  לי ְְְֳִִִֵֵַַַָָֹ
ראי  נינמא א ל אמר מדר לי ביְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה

אברה אבל  ל אי אבר  להמיד יד אינ לְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
 ל י ל רא אני לד רה אבל לד לא רי  ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

יהה ל ל מחלל יאה אחר בר לה יה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
מלמ הה ל ה ביה מ ....למהלהלמלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

   §¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−
§¨¨«

 ••••האר יר ל אבל א ל א ל אל לא ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ
א ל אד"אל "ה ל ....אמר  ••••דה ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

 האמי האמנה ל לדה ל לאבר בח הא רְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ
הדיני ניל אמר אא א ל אל לא "אד "ה אחר ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹבר
 אה ר דה ל אמר  מי  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָאיה

נרה....  ְַָָ
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 ••••(ב"ר)רי ללה רמ לי לה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֻ
רה לה ר ל בר לה ר ריה י ....ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

••••דמ ל ימ ירי ני הה ליר רמ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יחיד אח ....יר ••••הב לי א אי א ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָֻ

יחיד אח ....ל ••••נהי ב ....ר ְְִֶֶַַָָָ
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 ••••אי הרא אי יחל לני אחד ל ח ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

רילה חהב למר  רי ר היה לי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹמידי
יבד האר א לבני(מל)אבר א ה ר ההא " ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ריה י לבר המה לח רי רי דר " לאמר ריְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לה אמר לד)מה א(ירמיה א "לה רי י בריה" ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ל חל הא "ריה י בר אר א ליד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"ר
א הא ....ינה   ••••בדי הא לי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

אמר ירי אילי ריל לנמ בי(ב הלי)ניבב" ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָ
מרא " יר רי(ח הרני(דניאל ל ראירא "האיל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לנמ יראל "י מל היר "היר מרא "ר מדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמלי
אמר נהי ב)לבני ר(שה"ש יל "לה חי "יני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

"אהר ילה לי הי בי בדי ל רמ המְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה
לל מי יראל הי רמ "רב ....לא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עּמּהד ּדיי ּפתּגמא ְְְִִֵַָָָָוהא

ּדין ירתּנ לא ְְִִֵֵַָָלמימר

הּוא ּדתֹוליד ּבר ְֱִֵַָאלהין

:ְִִָירתּנ

ואמרה לברא יתּה ְְֲִֵַַַָָָואּפיק

ּומני לׁשמּיא ּכען ְְְְְִִִֵַַָאסּתכי

לממני ּתּכֹול אם ְְְִִִֵַָּכֹוכבּיא

יהֹון ּכדין לּה ואמר ְְְֲֵֵַַָיתהֹון

:ְָּבני

דייו ּבמימרא ְְְְִֵֵַָָוהימין

לזכּו: לּה ְְְֵַָָוחׁשבּה

ייז אנא לּה ְֲֲֵַַָָואמר

דכׂשּדאי מאּורא ְְְִֵֵֵַַָָָּדאּפקּת

הדא ארעא ית ל ְְִַַָָָָָלּמּתן

ְְֵַלמירתּה:

ּבמהח אלהים יי ְְֱֲִַָָָֹואמר

ארתינּה: ארי ְֲִִֵֵַַאּדע

קדמיט קרב לּה ֲֳֵֵַַַָָואמר

ּתלתא ועּזין ּתלתא ְְְְִִִֶָָָָעגלין

ּובר וׁשפנינא ּתלת ְְְְְִִִַַָָודכרין

ָיֹונא:

ּכלי ית קדמֹוהי ְֳִֵָָָָוקרב

ּבׁשוה יתהֹון ּופּליג ְְִִֵֶַָָאּלין

לקבל ּפּלּוג ּפלגּיא ְֳִִֵַַַָָויהב

לא עֹופא וית ְְֵַָָָחברּה

ִַפּליג:

      

'a‰Âעל מצטער ׁשהיה מּלבד ּכי הּדר זה על ¿«ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבית בן ּדברת על מצטער היה ּגם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּזרע
ׁשעּור הּוא וזה הּיֹורׁש, הּוא ּכי אֹומר ְִִֵֵֶֶַָָׁשהיה
יֹורׁש אֹומר הּוא ׁשעה לפי ּפרּוׁש והּנה ְְִִֵֵֵֵַָָָהּכתּוב
את ּבׁשמעֹו לבבֹו טֹובה ּביֹום ייטב ואי ְְְְְִִֵֶַָָָֹאתי
(ׁשם ז"ל לרּבֹותינּו ּומצאתי ּביתֹו. מּבן ְְִִִֵֵֶַַָָָָהּדברים
אברהם ׁשּבּקׁש ׁשּפרׁשּו זה מעין ׁשאמרּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָפמ"ד)
מהּגנים: ׁשאינם ּבנים לֹו יהיּו ולא ערירי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻללכת

‰„ו) B ‰Â '‰a ‰Âדרך על ּפרּוׁש ¿∆¡ƒ«««¿¿∆»¿»»ֵֶֶַ
ּכנדרים הּצדקה ּדין ּכי ו.) (ר"ה ז"ל ְְְִִִִַָָָָאֹומרם
ׁשאמר והּוא להדיֹוט. ּכמֹוסר לּגבֹוּה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּנֹודר

ואם הּברכה, אצלֹו הפקיד ּפרּוׁש ּבה' ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָוהאמן
להפקידּה לידֹו הּגיעה לא עדין והלא ְְְֲֲִִִִַַַַָָָֹֹֹּתאמר

אמר לזה נאמן ּפרּוׁשּביד צדקה לֹו וּיחׁשבה ְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא אליו ה' ּׁשאמר מה אברהם ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָהחׁשיב
והאמינּה לּה יׁש מסירה ּדין ׁשּכן וכיון ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָצדקה

ה': ְַּביד
„BÚּבניו ׁשּיהיּו והּוא ׁשהבטיחֹו להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶָָירצה,

הּקדֹוׁש ׁשל ּבידֹו אינֹו זה ודבר ְְִִֵֶֶַַָָָָצּדיקים
ל"ג:) (ּברכֹות רז"ל ּכאֹומרם הּוא הּכלּברּו ְְְַָָָֹ

הּכתּוב אמר ׁשמים מּיראת חּוץ ׁשמים ְִִִִִֵַַַַַָָָָּבידי
אחר הרהר ולא יעׂשה ׁשּכן ּבה' ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהאמין

לאברהם ה' וּיחׁשבה וכּו' והלא לֹומר ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹמּדֹותיו
זה על ירמז אֹו להצּדיק. ׁשהפליא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹצדקה
ל' להיֹות זאת היתה ה' ׁשּמאת ׁשהגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּדר
ּכן אם ּומ"ט) פל"ה (ב"ר ּבעֹולם ִִִֵַָָצּדיקים
לאיׁש ואין הּיׁשר לדר אדם להּטֹות חפץ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
ו' (ּדברים הּכתּוב ׁשאמר צדקה מׁשּפט ְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּזה
מעּתה וגֹו' נׁשמר ּכי לנּו ּתהיה ּוצדקה ְְְְִִִֵֶַָָָָֹכ"ה)
אמר לזה ּבמעׂשיהם, הם מכרחים צּדיקים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּל'
ּפרּוׁש צדקה לֹו ה' וּיחׁשבה כן ּפי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאף
ּכי זרע יהיה ּדכתיב ּבסמּו הּמזּכר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֻלזרע

יהיה: ּבּמסּפר הּל' רמז ְְִִֶַַַָָָׁשם
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  ••••לרא לח מאהל יאה  לי ְְְֳִִִֵֵַַַָָֹ
ראי  נינמא א ל אמר מדר לי ביְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה

אברה אבל  ל אי אבר  להמיד יד אינ לְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
 ל י ל רא אני לד רה אבל לד לא רי  ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

יהה ל ל מחלל יאה אחר בר לה יה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
מלמ הה ל ה ביה מ ....למהלהלמלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ

   §¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−
§¨¨«

 ••••האר יר ל אבל א ל א ל אל לא ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ
א ל אד"אל "ה ל ....אמר  ••••דה ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

 האמי האמנה ל לדה ל לאבר בח הא רְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ
הדיני ניל אמר אא א ל אל לא "אד "ה אחר ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹבר
 אה ר דה ל אמר  מי  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָאיה

נרה....  ְַָָ
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 ••••(ב"ר)רי ללה רמ לי לה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֻ
רה לה ר ל בר לה ר ריה י ....ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

••••דמ ל ימ ירי ני הה ליר רמ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יחיד אח ....יר ••••הב לי א אי א ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָֻ

יחיד אח ....ל ••••נהי ב ....ר ְְִֶֶַַָָָ
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 ••••אי הרא אי יחל לני אחד ל ח ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

רילה חהב למר  רי ר היה לי  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹמידי
יבד האר א לבני(מל)אבר א ה ר ההא " ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ריה י לבר המה לח רי רי דר " לאמר ריְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לה אמר לד)מה א(ירמיה א "לה רי י בריה" ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ל חל הא "ריה י בר אר א ליד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"ר
א הא ....ינה   ••••בדי הא לי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

אמר ירי אילי ריל לנמ בי(ב הלי)ניבב" ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָ
מרא " יר רי(ח הרני(דניאל ל ראירא "האיל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לנמ יראל "י מל היר "היר מרא "ר מדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמלי
אמר נהי ב)לבני ר(שה"ש יל "לה חי "יני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

"אהר ילה לי הי בי בדי ל רמ המְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה
לל מי יראל הי רמ "רב ....לא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עּמּהד ּדיי ּפתּגמא ְְְִִֵַָָָָוהא

ּדין ירתּנ לא ְְִִֵֵַָָלמימר

הּוא ּדתֹוליד ּבר ְֱִֵַָאלהין

:ְִִָירתּנ

ואמרה לברא יתּה ְְֲִֵַַַָָָואּפיק

ּומני לׁשמּיא ּכען ְְְְְִִִֵַַָאסּתכי

לממני ּתּכֹול אם ְְְִִִֵַָּכֹוכבּיא

יהֹון ּכדין לּה ואמר ְְְֲֵֵַַָיתהֹון

:ְָּבני

דייו ּבמימרא ְְְְִֵֵַָָוהימין

לזכּו: לּה ְְְֵַָָוחׁשבּה

ייז אנא לּה ְֲֲֵַַָָואמר

דכׂשּדאי מאּורא ְְְִֵֵֵַַָָָּדאּפקּת

הדא ארעא ית ל ְְִַַָָָָָלּמּתן

ְְֵַלמירתּה:

ּבמהח אלהים יי ְְֱֲִַָָָֹואמר

ארתינּה: ארי ְֲִִֵֵַַאּדע

קדמיט קרב לּה ֲֳֵֵַַַָָואמר

ּתלתא ועּזין ּתלתא ְְְְִִִֶָָָָעגלין

ּובר וׁשפנינא ּתלת ְְְְְִִִַַָָודכרין

ָיֹונא:

ּכלי ית קדמֹוהי ְֳִֵָָָָוקרב

ּבׁשוה יתהֹון ּופּליג ְְִִֵֶַָָאּלין

לקבל ּפּלּוג ּפלגּיא ְֳִִֵַַַָָויהב

לא עֹופא וית ְְֵַָָָחברּה

ִַפּליג:

      

'a‰Âעל מצטער ׁשהיה מּלבד ּכי הּדר זה על ¿«ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבית בן ּדברת על מצטער היה ּגם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּזרע
ׁשעּור הּוא וזה הּיֹורׁש, הּוא ּכי אֹומר ְִִֵֵֶֶַָָׁשהיה
יֹורׁש אֹומר הּוא ׁשעה לפי ּפרּוׁש והּנה ְְִִֵֵֵֵַָָָהּכתּוב
את ּבׁשמעֹו לבבֹו טֹובה ּביֹום ייטב ואי ְְְְְִִֵֶַָָָֹאתי
(ׁשם ז"ל לרּבֹותינּו ּומצאתי ּביתֹו. מּבן ְְִִִֵֵֶַַָָָָהּדברים
אברהם ׁשּבּקׁש ׁשּפרׁשּו זה מעין ׁשאמרּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָפמ"ד)
מהּגנים: ׁשאינם ּבנים לֹו יהיּו ולא ערירי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻללכת

‰„ו) B ‰Â '‰a ‰Âדרך על ּפרּוׁש ¿∆¡ƒ«««¿¿∆»¿»»ֵֶֶַ
ּכנדרים הּצדקה ּדין ּכי ו.) (ר"ה ז"ל ְְְִִִִַָָָָאֹומרם
ׁשאמר והּוא להדיֹוט. ּכמֹוסר לּגבֹוּה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּנֹודר

ואם הּברכה, אצלֹו הפקיד ּפרּוׁש ּבה' ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָוהאמן
להפקידּה לידֹו הּגיעה לא עדין והלא ְְְֲֲִִִִַַַַָָָֹֹֹּתאמר

אמר לזה נאמן ּפרּוׁשּביד צדקה לֹו וּיחׁשבה ְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא אליו ה' ּׁשאמר מה אברהם ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָהחׁשיב
והאמינּה לּה יׁש מסירה ּדין ׁשּכן וכיון ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָצדקה

ה': ְַּביד
„BÚּבניו ׁשּיהיּו והּוא ׁשהבטיחֹו להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶָָירצה,

הּקדֹוׁש ׁשל ּבידֹו אינֹו זה ודבר ְְִִֵֶֶַַָָָָצּדיקים
ל"ג:) (ּברכֹות רז"ל ּכאֹומרם הּוא הּכלּברּו ְְְַָָָֹ

הּכתּוב אמר ׁשמים מּיראת חּוץ ׁשמים ְִִִִִֵַַַַַָָָָּבידי
אחר הרהר ולא יעׂשה ׁשּכן ּבה' ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהאמין

לאברהם ה' וּיחׁשבה וכּו' והלא לֹומר ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹמּדֹותיו
זה על ירמז אֹו להצּדיק. ׁשהפליא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹצדקה
ל' להיֹות זאת היתה ה' ׁשּמאת ׁשהגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּדר
ּכן אם ּומ"ט) פל"ה (ב"ר ּבעֹולם ִִִֵַָָצּדיקים
לאיׁש ואין הּיׁשר לדר אדם להּטֹות חפץ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
ו' (ּדברים הּכתּוב ׁשאמר צדקה מׁשּפט ְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּזה
מעּתה וגֹו' נׁשמר ּכי לנּו ּתהיה ּוצדקה ְְְְִִִֵֶַָָָָֹכ"ה)
אמר לזה ּבמעׂשיהם, הם מכרחים צּדיקים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּל'
ּפרּוׁש צדקה לֹו ה' וּיחׁשבה כן ּפי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאף
ּכי זרע יהיה ּדכתיב ּבסמּו הּמזּכר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֻלזרע

יהיה: ּבּמסּפר הּל' רמז ְְִִֶַַַָָָׁשם
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••••תבל את או ט א  ול  א ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
אכ לי לטמ טו)ל א לל"(שמואל אל ••••...."וט ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

תרי)לר מ אא לא מימתר גרי ריא רי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מותר אלל לא בת ל ת אל ויב "תר אי" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָלתר

גריל תרי יל אי לי ט  תר וכל אל "גרי"ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מ ל ל אל מר גרי אל מר תרי(ז (ויקרא ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

גירא וכ מאל ר  י יר מי מי  גר ל א" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"ל

מאל ר  מאיר יר יר  תיב ארת י בכתב י תב ....)ר"י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

••••ו בא רמז "ר "יב מ רו יב ל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
מל בא  מי מ תא יימ ואי תלכ יי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

י.... ִַַָ
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  ••••תל ל ו לרת ....רמז ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ
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  ••••רימ יראל א  יק למ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
קבי ל  י  יק י  מאת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאר

אמר רילמ ר מז)ויקב לי(בראשית מגרי י "ימי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
ו"ר ימ ור מאתי י ריבמ "ק רי " ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאת
רי תמא אר י רימ אמר וא  מאת אר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹרי
מר ול קת ל תיו וב א י רימ מרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקת
א אי רימ יראל א י מ ל ימְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ל מ ליא רי וא ימו מאת ל אא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמא

לית אר מר וי מר לית אר קת י ימ.... ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
  ••••"ל "לא אא רימ אר אמר ולא ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

קי לכא)מ וג"(בראשית אבר כו)"וגר "ויגר(בראשית ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
"גרר ק)יק ליר(ת ""ויקב אר(מז "לגר(בראשית ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

א אר"....  ֶָָָ
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 ••••לי  א תמלכ אר לרת וג ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָֻ

יראל את  ....ל ••••תמ ....ר •••• ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ל ממאמר מ(יב מרי"(שמות את לוי"....  ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

ּפגלּיאיא על עֹופא ְְַַַַָָּונחת

אברם: יתהֹון ְְְְַַַָָואפרח

למיעליב ׁשמׁשא ְְֲִֵַַָָוהוה

אברם על נפלת ְְְְִַַַָָָוׁשנתא

נפלת סּגי קבל אימה ְְְִֵַַַָָָוהא

ֲִעלֹוהי:

ּתּדעיג מּדע לאברם ְְֲִִַַַַַָואמר

ּבני יהֹון דּירין ְְֲִֵַָָארי

דילהֹון ּדלא ְְְִִַָָּבארעא

ויעּנּון ּבהֹון ְְְְִִַויפלחּון

ׁשנין: מאה ארּבע ְְְְִַַָָיתהֹון

ּדיפלחּוןיד עּמא ית ְְְִִַַָָואף

ּכן ּובתר אנא ּדיין ְֲִֵַָָָּבהֹון

סּגי: ּבקנינא ְְְִִִַָָיפקּון

      
B‚Â'.יג) Ì‡ ‡Âּכפל לּמה לדעת צרי «…∆¿«¿»¿ִַַַָָָָָ

לּמהלֹומר לדעת צרי עֹוד ּתדע. ידע ִֵַַַַַָָָָָֹ
ּגר יהיה זרע אמר ולא זרע יהיה ּגר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר
המארע להזּכיר ּדר אין ּכי ּגר זרע יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאֹו
ּפרׁש לא לּמה עֹוד יארע. למי ׁשּיזּכיר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹקדם
אם וגֹו' ועּנּו ועבדּום וגֹו' ּגר ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָּכּונתֹו
אֹו ׁשנה מאֹות הּד' ּבכל יהיּו יחד ְְְְִֵַַַָָָָָׁשלׁשּתם
ּבעבּדּות וחלק ּבגרּות מאֹות מהארּבע ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָחלק
היה ׁשּכן ּׁשראינּו מּמה ּכי האמת ּבעּנּוי, ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוחלק
ּדבריו: ה' ּפרׁש לא לּמה אּלא הּכּונה, ְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹנֹודעת

ÔÎ‡טעם הּדר זה על הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ֶֶֶַַַַַַַָָ
הא' סּבֹות. לג' ּתדע ידע לֹומר ְִֵֶַַַַָָָֹׁשּכפל
לׁשֹונם וזה ל"ב.) (נדרים ז"ל אֹומרם ּדר ְְְְִֶֶֶַָָָעל
ׁשאמר קל ּדבר ּבׁשביל למצרים אבֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָירדּו
חפץ ׁשאּתה לצד ידע אֹומרֹו והּוא אדע, ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹּבּמה
ה' ׁשאמר להיֹות ב' וגֹו'. ּגר ּכי ּתדע ְְִִֵֵֶַַַַָָלדעת
הטבה ואחת ּפרענּיֹות א' ּדברים ב' ְְְְֲִִַַָָָָָָֻֻּבענין
ב' ידיעה אמר לזה וגֹו' כן ואחרי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָּכאֹומרֹו
י"ח:) (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ג' ְְְִֶֶַָָָּפעמים.
נׁשּבעּתי אׁשר הארץ זאת ל"ד) (ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹּבּפסּוק
לאברהם אמר ל ה' לֹו ׁשאמר וגֹו' לאמר ְְְְֱֵֵֶַַָָָֹֹוגֹו'
אֹומרֹו והּוא ע"כ. וכּו' ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ְְְְְְְִִֶַָוגֹו'
מּצב ּבאֹותֹו ּׁשּמֹודיעֹו מה היא א' ידיעֹות ְְִִִֶַַָב'
ולזה מׁשה ידי על להֹודיעֹו ׁשעתיד ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹואחד

לעתיד: ּתדע ְִֵַַָָאמר

ÌÚËÂהמארעׁשאמר ׁשהקּדים וגֹו' יהיה ּגר ¿««ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשהיה ּכסדר היא הּגרּות ּכי לֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָנתּכּון
ּגר יהיה ּכי אֹומר היה ואם אברהם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבּה
ׁשּיהיה נׁשמע ויהיה הּגרּות ׁשּתתחּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשמע
להם ותתחּדׁש קדם ּגרים יהיּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹזמן
יהיה גר ּכי אֹומרֹו ׁשעּור הּוא כן ולא ְְְִִִֵֵֵֶַֹהּגרּות,
ולזה ,זרע עֹומד יהיה ּבּגרּות ּפרּוׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָזרע
ׁשהיּו הגם ויעקב יצחק ׁשני ה' ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמצינּו
לֹומר לֹו היה ּתאמר ואם אביו, לגרּות ְְֳִִֵַַַָָָָָָֹּבהויתן
לֹומר ה' נתחּכם ּכי ּדע וגֹו', יהיה ּגר זרע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַּכי
על ה' ּגזר זרעֹו לכל לא ּכי ּדעּתֹו לגּלֹות ְְְְִֵַַַַָָֹֹּכן
זרע יהיה גר ּכי אמר ולזה והעּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּׁשעּבּוד
ּבגרּות אּלא ׁשאינֹו ּבזרע חלק ל יהיה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּפרּוׁש
היה ואם עּקר, ּכל מרֹורֹות יין יׁשּתּו ְְְְִִִֵָָָָֹולא
הּכּונה ּתהיה וגֹו' יהיה ּגר זרע לֹומר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמקּדים
וגֹו' ועבדּום וגֹו' יהיה ּגר זרע הּדר זה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָעל
ׁשהם ּבענין מהאמּור מׁשלל מּזרע חלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻואין
יׁש ּכי חֹוׁשב כן לא והּוא עּנּוי עבּדּות ְְִִֵֵֵֵַֹּגרּות
הּגרּות ּבין הפסיק ולזה לבד ּבגרּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
מחלט ׁשהּוא מהּזרע יׁש ּכי לֹומר ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלּׁשאר
ׁשעּור הּוא וזה לבד. ּגרּות אּלא לֹו ְְִֵֵֶֶֶַָׁשאין
זרע להם. לא ּבארץ זרע יהיה ּגר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכתּוב
ׁשער ׁשּלא וטעם וגֹו'. ועבדּום להם לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבארץ
ׁשעּור לֹו אין זה ּדבר וכּו'. מהעבּדּות ְְִֵֵֶַַָָָָּכּמה
ז"ל אֹומרם ּדר על א' ּביֹום להּפטר ְְְְִִֵֶֶַָָיכֹולין

הּדרגֹות ׁשלׁשה ּומעּתה וגֹו'. יענ פ"ב) ְְְְֵַַַַָָָֹ(דב"ר
והעּנּוי מהּׁשעּבּוד מחלט מהּזרע חלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבענין,
ּבגלּות חלק והּׁשאר והּׁשבטים האבֹות ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָוהם
אם ּכי העּנּוי לזמן ׁשעּור ואין ּבעּנּוי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָוחלק
מּׁשבט ּולמד וצא ׁשנה, רד"ו ולא א' יֹום ְְְְִִֵֵֶַָָֹיזּכּו
ׁשּגם ודע לאבֹות, ׁשּנדמה ט"ז) ה' (ש"ר ְְִִֵֶֶַַָָָלוי
(ׁשמֹות מּמׁשה ּולמד צא מה ּדבר טעמּו ְְְֲִֵֵֶַָָָֹהם
ׂשפת על וגֹו' ּגמא ּתבת לֹו וּתּקח ג') ְְִֵֶַַַַַֹב'

ְַֹהיאר:
B‚Â'.יד) ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Âלֹומר יצּדק אי קׁשה ¿«∆«¿ְֵֶַַָֻ

והעּנּוי הּׁשעּבּוד ׁשהּוא ּׁשּקדם מה על ְְְִִֶֶַַַַַָָוגם
ּתבת ב' מאֹויבנּו. נקם לנקם הטבה אתוזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּכי הּוא ידּוע ּדבר אנכי ּדן אֹומרֹו ג' ְְִִֶֶַָָָָָֹֻמיּתרת.
המארע ּבין הפסיק לּמה ד' הּׁשֹופט. הּוא ְְִִֵֵַַָָָֹהּוא
המׁשעּבדים ּבמׁשּפט ּבניו על ה' ּגזר ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָאׁשר
וגֹו' יצאּו כן ואחרי לֹומר להׁשלים לֹו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָוהיה
את יאמר ּכ ואחר יׂשראל ענין ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא
ׁשּנתּכּון אפׁשר ולזה וגֹו'. יעבדּו אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּגֹוי
הּגֹוי את ה' ׁשּיׁשּפט ׁשאחר זה ּבׁשּנּוי ְְִִֶֶֶֶַַַַֹלֹומר
ׁשּמצינּו ּוכמֹו העׂשּוי, סדר ולקח ּברכּוׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָיצאּו
הׁשאילּום ּכ ואחר אֹותם ּדן ּבתחּלה היה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּכן

ּגדֹול: ְָרכּוׁש
ÔÎ‡אֹומרם ּדר על יתּבארּו הּכתּובים מׁשמעּות »≈ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

וגֹו' עלּו וחמּׁשים ּבׁשּלח) (ּתנחּומא ְְְֲִַַַַָָֻז"ל
מאֹות מחמׁש אחד אֹומרים ויׁש מחמּׁשים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָא'
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‰p‰ „Ú ‡‰ ÔBÚ  ‡ (טז (טו, ƒ…»≈¬»¡…ƒ«≈»
היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת ּכּלּה, ּכנען ארץ ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻעל

אבהתטו לות ּתיעֹול ְְְֲֵַַָָָואּת

ּבסיבּו ּתתקבר ְְְְִִֵַָּבׁשלם

ָָטבא:

יתּובּוןטז רביעאה ְְְִָָָָודרא

חֹובא ׁשלים לא ארי ְֲִֵָָָָהכא

ּכען: עד ְֱֶַָָָדאמֹוראה

      

ּכדי ואפלה חׁש ּבימי ּבמצרים מתּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּׁשאר
ז"ל אמרּו עֹוד הּמצרים. ּבהם ירּגיׁשּו ְְְִִִֶֶַַָָֹׁשּלא
היה יׂשראל ּבני ּולכל ּבּפסּוק פי"ד) ְְְִֵֵַָָָָָ(שמו"ר
חפצי חדרי מחּפׂשים יׂשראל ׁשהיּו וגֹו' ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאֹור
זה ּובאמצעּות וכּו' יֹודעים והיּו ְְְְְְִִִֶֶַָָמצרים
ּׁשּפרׁשּתיי מה ועּין וגֹו' וינּצלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַהׁשאילּום
ה' ׁשאמר והּוא ּבמקֹומֹו. זה ּפסּוק ְְְִֵֶֶַָָּבפרּוׁש
ּגזרת מלבד ּפרּוׁש וגֹו' את וגם ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאברהם
ּפרענּיֹות ּגזרת ּתֹוספת וגם והעּנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻֻהּׁשעּבּוד
להׁשמיד הּמצרים, את ּכׁשּידּון יׂשראל את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָידּון
חלקים חמּׁשים למר מהם ּגדֹול חלק ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹולהרג
ּתבת ידּיק ּובזה חלקים, מאֹות חמׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֻּולמר
זֹו מּכה ּפרּוׁש אנכי ואֹומרֹו את, ותבת ְְְְִֵֵֶַַַָָֹוגם
ּכי לבּדֹו הּוא אם ּכי הּמצרים ּבּה ידעּו ְְְִִִִִֵַַָֹלא
כן ואחרי אֹומרֹו לזה וסמ .החׁש ּבימי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיּו

מאמצ ּפרּוׁש ּכׁשּיביאוגֹו' הּמׁשּפט אֹותֹו עּות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
וגֹוי עֹובד ּגֹוי ׁשניהם את לדּון ההּוא ְְֵֵֶֶַַַָָהּמּכה
ּברכׁש יצאּו כן אחרי החׁש מּכת ׁשהּוא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻנעבד
הׁשאילּום: זה ּבאמצעּות ּכי למעלה ּכאמּור ְְְְְְִִִֶֶַָָָָוגֹו'

„BÚלּמה עֹוד ּׁשּנדקּדק ּבּמה הּכתּוב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָיתּבאר
ועל מּכֹות עׂשר המצרּיים על ה' ְְִִִִֵֶֶַַַַהביא
הּגֹוזר: ּגזר כן ּכי ׁשּמצינּו אחר וכּו' לקּו ְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּים

‰p‰Âּתׁשּובה (הלכֹות הּמּדע ּבספר ז"ל הרמּב"ם ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָָָ
האּמֹות חּיּוב טעם ּכי ּכתב ה"ה) ִִַַַָָֻפ"ו
אּמה ה' אמר ׁשּלא לצד הּוא ְְְְִֶַַַַָָֹֻהמׁשעּבדים
מה ּכי וראב"ד רמּב"ן והּׂשיגּוהּו וכּו'. ְְְְְֲִִִִַַַַַּפלֹונית
.מל ּדבר ּבקּיּום עֹוׂשים מצוה סֹוף סֹוף ְְְְִִִֶֶַָָּבכ
ׁשהֹוסיפּו לצד הּוא הענׁש ּכי רמּב"ן ְְִִֵֵֶֶַַַָֹּופרׁש
ולדבריו ה', ּגזר אׁשר העבֹודה מּדי יֹותר ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלעּנֹות
עּנּוי. ּתֹוספת על אּלא נענׁשים האּמֹות ֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻאין
וגם הּדר זה על הּכתּוב יתּבאר ז"ל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָּולדרּכֹו
ּומּמֹוצא עּמֹו ה' ידין ּפרּוׁש אנכי ּדן הּגֹוי ִִִֵֶַַָָָָֹאת
הּגזרה, מּׁשעּור יֹותר ירּבה ּכי יֹודע אּתה ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדבר
הּוא עּמֹו אּתֹו ידּון ּפרּוׁש את לֹומר ְְִִִֵֵֶַָודקּדק
הּוא ּכי אנכי אמרֹו והּוא ּובעצמֹו ְְְְְִִִַָָֹּבכבֹודֹו
ׁשעליו הּתֹוספת וׁשעּור הּגזרה ׁשעּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּיֹודע
רמּב"ן: ׁשל לדרּכֹו זה וכל אֹותם, ְְְְֲִֶֶַַַַָָיעניׁש

ÔBÎp‰Âלענׁש חּיבין האּמֹות ּכל ּכי הּוא ּבעיני ¿«»ְִִֵֵֵַַַָָָֻ
לנּו ירעּו אׁשר והּצער העּנּוי ּכל ְֲִֵֶַַַַָָָָעל
האּמֹות ּכי צֹודקת, אינּה מעּקרא ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהחקירה
מהם הבדלתנּו לצד הּוא יעּנּונּו אׁשר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָטעם
ּולמד וצא מקּימים, אנּו אׁשר הּמצֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָוקּיּום
אחד לעם והיּו לּטלה עֹובדים יׂשראל היּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאם

ּבהםּבמצרים מׁשּתעּבדים הּמצרּיים היּו לא ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹ
ואּמה אּמה ּבכל וכן הּמצרים, ּכאחיהם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻוהיּו

יׂשראל ּתׁשעּבד לצדאׁשר הּוא הּטעם וּתרע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ
לטענת ּמקֹום מה ּומעּתה ׁשּדי. נחלת ְֱֲֲֵֵַַַַַַַַָָהיֹותינּו
אׁשר על ּגזר אל והלא הּגֹוזר אל ׁשלּוחי ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהם
ׁשאינם על מרעים והם מּדבריו אחד ענף ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעברּו
ּבית הּגֹוים ּככל והיּו הּתֹורה ּכל על ְְְִִֵַַַָָָָעֹוברים
קצפּתי אני א') (זכריה אֹומרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָיׂשראל,
מהּתֹורה חלק על עברּו אׁשר על ּפרּוׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָמעט
יׂשראל את המיּסרים האּמֹות והם מעט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻקצפּתי
לעבר לרעה העּנּוי ּבאמצעּות עֹוזרים ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹאדרּבא
ּפֹוטרים הּדת על ׁשהעֹובר הּוא וכן הּכל. ְְִֵֵֶַַַַָָֹעל
וגם אֹומרֹו והּוא לֹו. ּומטיבין רע מּכל ְְְְִִִַַָאֹותֹו
מחׁשבֹות יֹודע אני ּכי עּמֹו אתּדּין אני הּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַאת
קּיּום לצד ׁשאינֹו העּנּוי וטעם ותחּבּלֹותיו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻאדם
אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ּכן, עליהם ׁשּגזר ה' ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
ׁשּמיּסר ּכיון רׁשע עׂשֹות אֹויב הגּדיל ּכי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיֹודע
ּופׁשּוט הּדת ּכׂשנאת ׂשנאה אין ׂשנאתֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָלצד
זה ּוכפי ּבהפלגה. עליהם יתאכזר ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
רּבּוי הֹודעת ׁשהּוא וגֹו' את וגם לֹומר ְְְִֶֶַַַַָֻיצּדק
ּכתב לזה וסמּו ּבניו, על יעבר אׁשר ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָָֹהּצער
ּדעּתם ׁשאין ּכיון ּפרּוׁש וגֹו' יצאּו כן ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָואחרי
מה ּבכל הּגזלה ּבהׁשבת יׁשנם ה' מצות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלקּים
ּגביהא מּמעׂשה ּולמד וצא אֹותם. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּׁשּׁשעּבדּו
ּכּמה ׂשכר מהּמצרים ׁשּתבע צ"א.) ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ(סנהדרין

ּביׂשראל: ׁשּׁשעּבדּו ְְְְִִִֵֶָָׁשנים
„BÚמגּלה) ז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ְְְִִֶֶַַָָָֹירמז

וכּו' עּמהם ׁשכינה למצרים ּגלּו ְְְְִִִִֶַָָָכ"ט)
ועֹוד ּבצרה. אנכי עּמֹו צ"א) (ּתהּלים ְְְְִִִִִָָָֹּוכתיב
רגליו ותחת כ"ד) (ׁשמֹות ּבּפסּוק ְְְְַַַַָָָאמרּו
ׁשעּבּוד אל ׁשּירמז הּסּפיר לבנת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹּכמעׂשה

אֹומרֹו והּוא וכּו', ּבלבנים יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָׁשּנׁשּתעּבדּו
עּמם אּתם ׁשם ּבהם יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוגם
עּמם ׁשּתהיה הּׁשכינה אל ׁשּירמז אנכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּדן
ּתֹוספת ׁשהּוא וגם ּתבת ידּיק ּובזה ְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבּגלּות,

אנכי:צער, ותבת את ותבת ְְִֵֵֶַַַַָֹ
BÂטו) ‡B ‰‡Âהפסיק לּמה קׁשה ¿«»»¿ְִִֶָָָ

הּבנים, הבטחֹות ּתֹו אברהם ְְְְִַַַַַָָָָָּבהבטחת
מהּׁשעּבּוד ּבחּייו יראה ׁשּלא ׁשּמבטיחֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוהגם
הּכּונה נפסדת היתה לא זה ּכל עם זרעֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל
סמּו הּמאמר אין עּתה ׁשּגם מאחר היה ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָאם
לּמה לדעת צרי עֹוד לּגאּולה. אּלא ְְִִֶַַַַָָָָָָלּׁשעּבּוד
הסּפיק ולא טֹובה ּבׂשיבה ּבׁשלֹום לֹומר ְְְְִִֵַַָָָָֹּכפל
ּבׂשֹורת ּכן ּגם ּכלּול ּובּה טֹובה ּבׂשיבה ְְְְֵֵַַָָָָּבאֹומרֹו
יראה ולא ז"ל ׁשאמרּו יׁשמעאל ְְְְְִִֵֶֶַָָֹּתׁשּובת

הּבנים: ְִִַָׁשעּבּוד
ÔÎ‡ּכי לנּו ּׁשּקדם מה לפי הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִֶַַַַַָָָָ

נּכּוי על יקּפידּו האבֹות ּובפרט ְְִִִִִַַַַָָָהּצּדיקים
פמ"ד) (ב"ר ּולמד וצא הּנצחי, לעֹולם ְְְִִֵַַָָָָׂשכר
ׁשּמא הּמלכים ּבהריגת מצר ׁשהיה לֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמצינּו
ה' לֹו ׁשאמר עד העליֹון מּׂשכר לֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָנתנּכה
הרּבה, ׂשכר וכּו' אברם ּתירא אל א) ְְְְְִֵַַַָָָָ(ּפסּוק
מהּׁשעּבּוד ׁשּיצאּו ּכׁשהבטיחֹו ּכן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַאׁשר
ולֹומר לחּוׁש לאברהם מקֹום יׁש ּגדֹול, ְְְְִֵַַָָָָָּברכּוׁש
ונפלאֹות נּסים לעׂשֹות מּׂשכרֹו לנּכֹות צרי ְְְְֲִִִִִִַַָָָּכי
הבטיחֹו לזה ּגדֹול ּברכּוׁש ּולהֹוציאם ְְְְִִִִֶָָָָָלבניו
אל ּתבֹוא ואּתה וגֹו' יצאּו לאמירת ְְְֲִֵֶַַַָָָסמּו
אׁשר מּׁשלֹום יתנּכה ׁשּלא ּבׁשלֹום ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָֹֹאבתי
אלהים מּתת הּבּטחֹון וחסד ּבמעֹוז, ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹהחזקּת
הּנפׁש, הּׁשארּות הבטחֹות ּכנגד וזה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָהּוא,
ּבׂשיבה ּתּקבר אמר הּזה עֹולם ּפרטי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּוכנגד
לבניו מהּׁשעּבּוד יּביט ׁשּלא ּכלל ּכאן ְְִִֵֶַַַָָָָָֹטֹובה
ׁשּיקּברּוהּו ּכדי ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָּגם
המקּוה הּוא ּכי צּדיקים ּבבנים טֹובה ְְְִִִִֵֶַַָָָֻּבׂשיבה
ּובזה והּׁשלוה. הּטֹוב ּפרטי ּוׁשאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלּצּדיקים
לא ּכי ּדבריו, ׁשם יעּין רמּב"ן קׁשית ְְְְְִַַַַָָָָֹֻֻֻסּלקה
רמּב"ן ודברי וכּו' הּגרּות על ההבטחה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָּבאה

ְִּדחּוקים:
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היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת ּכּלּה, ּכנען ארץ ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻעל

אבהתטו לות ּתיעֹול ְְְֲֵַַָָָואּת

ּבסיבּו ּתתקבר ְְְְִִֵַָּבׁשלם

ָָטבא:

יתּובּוןטז רביעאה ְְְִָָָָודרא

חֹובא ׁשלים לא ארי ְֲִֵָָָָהכא

ּכען: עד ְֱֶַָָָדאמֹוראה

      

ּכדי ואפלה חׁש ּבימי ּבמצרים מתּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּׁשאר
ז"ל אמרּו עֹוד הּמצרים. ּבהם ירּגיׁשּו ְְְִִִֶֶַַָָֹׁשּלא
היה יׂשראל ּבני ּולכל ּבּפסּוק פי"ד) ְְְִֵֵַָָָָָ(שמו"ר
חפצי חדרי מחּפׂשים יׂשראל ׁשהיּו וגֹו' ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאֹור
זה ּובאמצעּות וכּו' יֹודעים והיּו ְְְְְְִִִֶֶַָָמצרים
ּׁשּפרׁשּתיי מה ועּין וגֹו' וינּצלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַהׁשאילּום
ה' ׁשאמר והּוא ּבמקֹומֹו. זה ּפסּוק ְְְִֵֶֶַָָּבפרּוׁש
ּגזרת מלבד ּפרּוׁש וגֹו' את וגם ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלאברהם
ּפרענּיֹות ּגזרת ּתֹוספת וגם והעּנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻֻהּׁשעּבּוד
להׁשמיד הּמצרים, את ּכׁשּידּון יׂשראל את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָידּון
חלקים חמּׁשים למר מהם ּגדֹול חלק ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹולהרג
ּתבת ידּיק ּובזה חלקים, מאֹות חמׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֻּולמר
זֹו מּכה ּפרּוׁש אנכי ואֹומרֹו את, ותבת ְְְְִֵֵֶַַַָָֹוגם
ּכי לבּדֹו הּוא אם ּכי הּמצרים ּבּה ידעּו ְְְִִִִִֵַַָֹלא
כן ואחרי אֹומרֹו לזה וסמ .החׁש ּבימי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיּו

מאמצ ּפרּוׁש ּכׁשּיביאוגֹו' הּמׁשּפט אֹותֹו עּות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
וגֹוי עֹובד ּגֹוי ׁשניהם את לדּון ההּוא ְְֵֵֶֶַַַָָהּמּכה
ּברכׁש יצאּו כן אחרי החׁש מּכת ׁשהּוא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻנעבד
הׁשאילּום: זה ּבאמצעּות ּכי למעלה ּכאמּור ְְְְְְִִִֶֶַָָָָוגֹו'

„BÚלּמה עֹוד ּׁשּנדקּדק ּבּמה הּכתּוב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָיתּבאר
ועל מּכֹות עׂשר המצרּיים על ה' ְְִִִִֵֶֶַַַַהביא
הּגֹוזר: ּגזר כן ּכי ׁשּמצינּו אחר וכּו' לקּו ְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּים

‰p‰Âּתׁשּובה (הלכֹות הּמּדע ּבספר ז"ל הרמּב"ם ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָָָ
האּמֹות חּיּוב טעם ּכי ּכתב ה"ה) ִִַַַָָֻפ"ו
אּמה ה' אמר ׁשּלא לצד הּוא ְְְְִֶַַַַָָֹֻהמׁשעּבדים
מה ּכי וראב"ד רמּב"ן והּׂשיגּוהּו וכּו'. ְְְְְֲִִִִַַַַַּפלֹונית
.מל ּדבר ּבקּיּום עֹוׂשים מצוה סֹוף סֹוף ְְְְִִִֶֶַָָּבכ
ׁשהֹוסיפּו לצד הּוא הענׁש ּכי רמּב"ן ְְִִֵֵֶֶַַַָֹּופרׁש
ולדבריו ה', ּגזר אׁשר העבֹודה מּדי יֹותר ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלעּנֹות
עּנּוי. ּתֹוספת על אּלא נענׁשים האּמֹות ֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻאין
וגם הּדר זה על הּכתּוב יתּבאר ז"ל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָּולדרּכֹו
ּומּמֹוצא עּמֹו ה' ידין ּפרּוׁש אנכי ּדן הּגֹוי ִִִֵֶַַָָָָֹאת
הּגזרה, מּׁשעּור יֹותר ירּבה ּכי יֹודע אּתה ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדבר
הּוא עּמֹו אּתֹו ידּון ּפרּוׁש את לֹומר ְְִִִֵֵֶַָודקּדק
הּוא ּכי אנכי אמרֹו והּוא ּובעצמֹו ְְְְְִִִַָָֹּבכבֹודֹו
ׁשעליו הּתֹוספת וׁשעּור הּגזרה ׁשעּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּיֹודע
רמּב"ן: ׁשל לדרּכֹו זה וכל אֹותם, ְְְְֲִֶֶַַַַָָיעניׁש

ÔBÎp‰Âלענׁש חּיבין האּמֹות ּכל ּכי הּוא ּבעיני ¿«»ְִִֵֵֵַַַָָָֻ
לנּו ירעּו אׁשר והּצער העּנּוי ּכל ְֲִֵֶַַַַָָָָעל
האּמֹות ּכי צֹודקת, אינּה מעּקרא ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהחקירה
מהם הבדלתנּו לצד הּוא יעּנּונּו אׁשר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָטעם
ּולמד וצא מקּימים, אנּו אׁשר הּמצֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָוקּיּום
אחד לעם והיּו לּטלה עֹובדים יׂשראל היּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאם

ּבהםּבמצרים מׁשּתעּבדים הּמצרּיים היּו לא ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹ
ואּמה אּמה ּבכל וכן הּמצרים, ּכאחיהם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻוהיּו

יׂשראל ּתׁשעּבד לצדאׁשר הּוא הּטעם וּתרע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ
לטענת ּמקֹום מה ּומעּתה ׁשּדי. נחלת ְֱֲֲֵֵַַַַַַַַָָהיֹותינּו
אׁשר על ּגזר אל והלא הּגֹוזר אל ׁשלּוחי ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהם
ׁשאינם על מרעים והם מּדבריו אחד ענף ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעברּו
ּבית הּגֹוים ּככל והיּו הּתֹורה ּכל על ְְְִִֵַַַָָָָעֹוברים
קצפּתי אני א') (זכריה אֹומרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָיׂשראל,
מהּתֹורה חלק על עברּו אׁשר על ּפרּוׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָמעט
יׂשראל את המיּסרים האּמֹות והם מעט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻקצפּתי
לעבר לרעה העּנּוי ּבאמצעּות עֹוזרים ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹאדרּבא
ּפֹוטרים הּדת על ׁשהעֹובר הּוא וכן הּכל. ְְִֵֵֶַַַַָָֹעל
וגם אֹומרֹו והּוא לֹו. ּומטיבין רע מּכל ְְְְִִִַַָאֹותֹו
מחׁשבֹות יֹודע אני ּכי עּמֹו אתּדּין אני הּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַאת
קּיּום לצד ׁשאינֹו העּנּוי וטעם ותחּבּלֹותיו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻאדם
אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ּכן, עליהם ׁשּגזר ה' ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
ׁשּמיּסר ּכיון רׁשע עׂשֹות אֹויב הגּדיל ּכי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיֹודע
ּופׁשּוט הּדת ּכׂשנאת ׂשנאה אין ׂשנאתֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָלצד
זה ּוכפי ּבהפלגה. עליהם יתאכזר ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
רּבּוי הֹודעת ׁשהּוא וגֹו' את וגם לֹומר ְְְִֶֶַַַַָֻיצּדק
ּכתב לזה וסמּו ּבניו, על יעבר אׁשר ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָָֹהּצער
ּדעּתם ׁשאין ּכיון ּפרּוׁש וגֹו' יצאּו כן ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָואחרי
מה ּבכל הּגזלה ּבהׁשבת יׁשנם ה' מצות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלקּים
ּגביהא מּמעׂשה ּולמד וצא אֹותם. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּׁשּׁשעּבדּו
ּכּמה ׂשכר מהּמצרים ׁשּתבע צ"א.) ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ(סנהדרין

ּביׂשראל: ׁשּׁשעּבדּו ְְְְִִִֵֶָָׁשנים
„BÚמגּלה) ז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ְְְִִֶֶַַָָָֹירמז

וכּו' עּמהם ׁשכינה למצרים ּגלּו ְְְְִִִִֶַָָָכ"ט)
ועֹוד ּבצרה. אנכי עּמֹו צ"א) (ּתהּלים ְְְְִִִִִָָָֹּוכתיב
רגליו ותחת כ"ד) (ׁשמֹות ּבּפסּוק ְְְְַַַַָָָאמרּו
ׁשעּבּוד אל ׁשּירמז הּסּפיר לבנת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹּכמעׂשה

אֹומרֹו והּוא וכּו', ּבלבנים יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָׁשּנׁשּתעּבדּו
עּמם אּתם ׁשם ּבהם יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוגם
עּמם ׁשּתהיה הּׁשכינה אל ׁשּירמז אנכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּדן
ּתֹוספת ׁשהּוא וגם ּתבת ידּיק ּובזה ְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבּגלּות,

אנכי:צער, ותבת את ותבת ְְִֵֵֶַַַַָֹ
BÂטו) ‡B ‰‡Âהפסיק לּמה קׁשה ¿«»»¿ְִִֶָָָ

הּבנים, הבטחֹות ּתֹו אברהם ְְְְִַַַַַָָָָָּבהבטחת
מהּׁשעּבּוד ּבחּייו יראה ׁשּלא ׁשּמבטיחֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוהגם
הּכּונה נפסדת היתה לא זה ּכל עם זרעֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל
סמּו הּמאמר אין עּתה ׁשּגם מאחר היה ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָאם
לּמה לדעת צרי עֹוד לּגאּולה. אּלא ְְִִֶַַַַָָָָָָלּׁשעּבּוד
הסּפיק ולא טֹובה ּבׂשיבה ּבׁשלֹום לֹומר ְְְְִִֵַַָָָָֹּכפל
ּבׂשֹורת ּכן ּגם ּכלּול ּובּה טֹובה ּבׂשיבה ְְְְֵֵַַָָָָּבאֹומרֹו
יראה ולא ז"ל ׁשאמרּו יׁשמעאל ְְְְְִִֵֶֶַָָֹּתׁשּובת

הּבנים: ְִִַָׁשעּבּוד
ÔÎ‡ּכי לנּו ּׁשּקדם מה לפי הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִֶַַַַַָָָָ

נּכּוי על יקּפידּו האבֹות ּובפרט ְְִִִִִַַַַָָָהּצּדיקים
פמ"ד) (ב"ר ּולמד וצא הּנצחי, לעֹולם ְְְִִֵַַָָָָׂשכר
ׁשּמא הּמלכים ּבהריגת מצר ׁשהיה לֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמצינּו
ה' לֹו ׁשאמר עד העליֹון מּׂשכר לֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָנתנּכה
הרּבה, ׂשכר וכּו' אברם ּתירא אל א) ְְְְְִֵַַַָָָָ(ּפסּוק
מהּׁשעּבּוד ׁשּיצאּו ּכׁשהבטיחֹו ּכן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַאׁשר
ולֹומר לחּוׁש לאברהם מקֹום יׁש ּגדֹול, ְְְְִֵַַָָָָָּברכּוׁש
ונפלאֹות נּסים לעׂשֹות מּׂשכרֹו לנּכֹות צרי ְְְְֲִִִִִִַַָָָּכי
הבטיחֹו לזה ּגדֹול ּברכּוׁש ּולהֹוציאם ְְְְִִִִֶָָָָָלבניו
אל ּתבֹוא ואּתה וגֹו' יצאּו לאמירת ְְְֲִֵֶַַַָָָסמּו
אׁשר מּׁשלֹום יתנּכה ׁשּלא ּבׁשלֹום ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָֹֹאבתי
אלהים מּתת הּבּטחֹון וחסד ּבמעֹוז, ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹהחזקּת
הּנפׁש, הּׁשארּות הבטחֹות ּכנגד וזה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָהּוא,
ּבׂשיבה ּתּקבר אמר הּזה עֹולם ּפרטי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּוכנגד
לבניו מהּׁשעּבּוד יּביט ׁשּלא ּכלל ּכאן ְְִִֵֶַַַָָָָָֹטֹובה
ׁשּיקּברּוהּו ּכדי ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָּגם
המקּוה הּוא ּכי צּדיקים ּבבנים טֹובה ְְְִִִִֵֶַַָָָֻּבׂשיבה
ּובזה והּׁשלוה. הּטֹוב ּפרטי ּוׁשאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלּצּדיקים
לא ּכי ּדבריו, ׁשם יעּין רמּב"ן קׁשית ְְְְְִַַַַָָָָֹֻֻֻסּלקה
רמּב"ן ודברי וכּו' הּגרּות על ההבטחה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָּבאה

ְִּדחּוקים:



מד               
מפרׁש רׁש"י ּדהּנה ÔÓלֹומר, ‡ Ú ‡Ó zÓ ‰, ְְִִֵֵַַָƒ¿ƒ¿«≈«≈«¿«¿«

עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו לפרׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש

ׁשאר ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאמֹורי

מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאּמֹות.

ידי על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻרּבנּו,

יהֹוׁשע.  ְַֻ
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  ••••מ(מב מריי(בראשית  ויי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
י(י ב ימ) בר ויי מר אי ברי  ....ויי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

 ••••.... •••• ....  ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
 ••••י יי בי ת   רמא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מ מ י וא בר א מבאר א  מ מְְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
רי  מר אר ואי ת יא מבאר י אְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אמ אר  ר וברת בא מ ויי תיב ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹבר
 ב  ב   ו  בר מא יתְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
בר  מ  ב  א מ תתא ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָי

   א( מ)א ור( מ)תיא מ ְְְֲִֵֶָָָָָָֻ
א) בר(רות ו  א מ  יבמ ב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עּלתיז ׁשמׁשא ְֲִַַַָָוהוה

תּנּור והא הוה ְְְֲִַָָָוקבלא

ּדי ּדאּׁשתא ּובעּור ְְְִִֶַָָדתנן

האּלין: ּפלגּיא ּבין ְֲִֵֵַַָָָעדא

      

טז) ‡  Â Ú Âלב לתת צרי ¿¿ƒƒ¿ƒ…»≈ִֵֵָָ
ּבפי' נחלקּו ורמּב"ן רׁש"י והּנה זה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַּבטעם

רב ּפרּוׁש ז"ל רׁש"י רביעי, לּגֹוליםּדֹור יעי ְְִִִִִִֵַַ
מּבאי היה חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון ּפרץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיהּודה
ּדֹור ּופי' רׁש"י ּדברי ּדחה ז"ל ורמּב"ן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהארץ
על אבֹות עון ּפֹוקד ה' ּכי לאמֹורי ְֱֲִִִִֵַָָֹרביעי
רמּב"ן לדברי ּגם לי וקׁשה רּבעים. ועל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָׁשּלׁשים
לאברהם. זה ּדבר ה' מֹודיע ענין לאיזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכי
יׁשּובּו ׁשאם ה' ּבדברי הּתנאי רמּוז אינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָוגם
ּדֹור הֹודעת עּקר ׁשהּוא יחרימם לא ֱֲִִִֵֶַַַָָֹהאמֹורי
ּדאמֹורי רביעי ּדֹור אם ועֹוד לדבריו. ְְְְֱִִִִִִִֶָָרביעי
ּכ אחר להזּכירֹו לחזר צרי היה לא ְְֲִִַַַַָָָָֹֹהּוא
מדּבר הּוא ׁשּבֹו ּכיון האמרי עון ְְְֱֲִֵֵֶַָָֹֹּבאֹומרֹו
מחּורים. רמּב"ן ּדברי ׁשאין ּופׁשּוט .ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻּבסמּו
האחד קּצים ב' לֹומר ה' ׁשּיכּון הּוא ְְִִֵֶֶַַַָָָוהּנכֹון
הּכל ׁשּיצטרף והעּנּוי והּׁשעּבּוד הּגלּות קץ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּוא
הּגזרה נׁשלמה ׁשנה ת' ּוכׁשּיּגיע ת' ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלמנין
ׁשּנׁשלמּו הּיֹום ּבעצם מּמצרים אֹותם ה' ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָוהֹוציא
ּתהיה ׁשּלא הארץ לביאת הּוא ב' וקץ ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּת',
אחר ּדֹור עד אּלא הּת' ּבתׁשלּום הארץ ְְְִֵֶֶַַַַַָָָּכניסת
ּכלב ׁשל ּדֹורֹו ּכי יֹודע והּוי רביעי. ּדֹור ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשהּוא
ּכי והגם מּמצרים, ׁשּיצא והּוא יחׁשב ג' ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדֹור
ּברּבֹו אּלא נחׁשב הּדֹור אין לארץ נכנס ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכלב
(ׁשלח ּדכתיב מהּדֹור נׁשאר לבּדֹו הּוא ְְְְְִִִֵֵַַַַָוכלב
הקב"ה ּוכׁשאמר יפּנה, ּבן ּכלב אם ּכי ל) ְְִִֵֶֶֶַָָֻיד
אֹומר, הּוא יׂשראל ּבני ּכללּות על רביעי ְְְְִִִֵֵֵַָָּדֹור
אּלא ּבזה ּׁשאמר ּבּמה מחּורין רׁש"י ּדברי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻואין
מּכ' ּפחֹות מּמצרים ׁשּיצאּו ּדֹור הם רביעי ְְְִִִִִִֵֶַָָּדֹור
והם ּכלב ּבני ׁשהם לארץ נכנסּו ׁשהם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשנה
יׁשר ּכלב חצרֹון ּפרץ ּכׁשּתחׁשב לּגזרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹרביעי
ּכנען, ארץ ׁשבּו רביעי ּדֹור הם ּכלב ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָוׁשֹובב
ׁשהתחיל ּכמֹו מהּׁשבטים הּדֹורֹות למנֹות אין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָּכי
ּבאנּו ׁשאם וכּו' ּפרץ יהּודה רׁש"י ְְְִִִֶֶֶַָָלמנֹות
ּגם נחׁשב ת' ּגזרת ׁשהתחילה מּיֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹלהתחיל
ׁשּירד אדם מראׁשֹון להתחיל ּבאנּו ואם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָיצחק
אּלא ה' ּכלב ויהיה מּיעקב נחׁשב ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹלמצרים
מּׁשהתחיל אּלא הּדֹורֹות למנֹות ׁשאין ְְִִִִֵֶֶֶַַַָוּדאי
עצמם ּברׁשּות ׁשּלא יׂשראל ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּׁשעּבּוד
התחיל ׁשאז הּׁשבטים מיתת אחר היה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָוזה

פ"א) (שמו"ר ז"ל ּכאֹומרם זמןהּׁשעּבּוד ׁשּכל ְְְְִֶַָָָ

וכהם ׁשעּבּוד טעמּו לא ּבעֹולם הּׁשבטים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹׁשהיּו
הּדֹורֹות חׁשּבֹון ׁשּיתחיל זמן רמז וה' ְְְֲִֶֶַַַַַַָָּכאבֹותם,

יׁשּובּוּבאֹומרֹו ּתבת לֹומר ּדקּדק הּנה, יׁשּובּו ְְְִֵֵֵַַָָָ
יׁשּובּו אֹומר הּוא מֹוׁשל ּביד ׁשּבמעּכבים ְְִֵֵֶַַַָָֻלֹומר
עליו ׁשּתקף ראׁשֹון ודֹור ּדֹורֹות, ד' ְְְִִֶֶַַָָָּכׁשּיׁשלימּו
ּברׁשּות ׁשהּׁשבטים הּׁשבטים ּבני הם מֹוׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָיד
לבל הּמצרּיים ׁשבּו ּבניהם ואת היּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעצמן

ועּקר: והבן הארץ מן ְְִִֵֶָָָָָעלֹות
‰zÚÓeחכמה ינֹובב קדֹוׁש אמרי להבין נׁשקיף ≈«»ְְְְְִִִֵֵַָָָָ

אם האמרי עון ׁשלם לא ּכי ְְֱֲִִִֵָָֹֹֹּבאֹומרֹו
הּכניסה מעּכב האמֹורי ׁשעון מּוכח ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹּכן
יּגיד הּנעימה ּבתֹורתֹו ה' סּדר אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָּובמעׂשה
ּדֹור עּכבת סּבב אׁשר הּוא המרּגלים עון ְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹּכי
הביא ּבניהם ואת ּתּמֹו עד מּמצרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֻהּיֹוצא
נכנסים היּו ׁשהרׁשיעּו המרּגלים וזּולת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשּמה
מצרים ליציאת ׁשנּיה ּבׁשנה הּיֹוצא ְְְִִִִִֵַַַַָָָהּדֹור
אּלא המרּגלים הלכּו ולא הּת' סֹוף ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשהּוא
אמר זה וזּולת לרּגל הּׁשֹואלים רצֹון ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָלהפקת
ׁשּיצא עצמֹו ּדֹור ּבאֹותֹו ׁשּיּכנסּו להם ְְְִֶֶֶַָָָָה'
האמֹורי עון ׁשלם לא והלא ג' ׁשהּוא ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹמּמצרים

:יתּבר ּכמאמרֹו ְְֲֲִִַַַָָעדין
ÔÎ‡ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ּדר על היא ה' ּכּונת »≈ְְִֶֶֶֶַַַַָָ

(חבקּוק ּבּפסּוק ראׁשֹון ּפרק (ז':) ְֲִֶֶַָָָּברכֹות
ּבֹולע מּמּנּו צּדיק מּמּנּו צּדיק רׁשע ּבבּלע ְִִִִֵֶֶַַַַַָָא')
יהיה אם ּכי ּפרּוׁש ע"כ. ּבֹולע אינֹו ּגמּור ְִִִִֵֵֵֶַַָצּדיק
צּדיק ויבא זכּות קצת ּבידֹו יׁש עדין ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹהרׁשע
לאּבדֹו ּבּצּדיק ּכח אין ּבֹו להתּגרֹות זכּיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֻֻׁשרּבֹו
לֹו הּנׁשאר זכּות להׁשּתּלם לרׁשע יׁש עדין ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּכי
להיֹות מהּצּדיק יתנּקם והרׁשע הּזה, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבעֹולם
ּגמּור, צּדיק ׁשאינֹו מהּתעּוב הּצּדיק ּביד ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּיׁש
חלק לרׁשע ׁשּיּׁשאר הגם ּגמּור ּכׁשּיהיה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאבל
הרׁשע יהיה אם וכן ּכלילתֹו, יפקע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻמהּטֹוב
ה' עֹוׂשה ּבּכל למּות ּדינֹו ונגמר ְְְִִֶַָָָֹֻמחלט
ואפּלּו זכה ּבֹו הּקֹודם וכל לאּבדֹו ְְְְֲִִֵַַַָָָׁשליחּותֹו
העֹולם: מן לאּבדֹו יכֹול ּגמּור צּדיק ְְִִֵַַָָָָאינֹו

‰p‰Âּוכׁשּׁשלחּו מּמצרים יׂשראל ּבצאת ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּגמּורים, צּדיקים ּבמדרגת היּו ְְְְְִִִִֵַַַַַָהמרּגלים
והּׁשמצה, עליו, נענׁשּו ּכבר העגל, ׁשעׂשּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהגם
ּגמּור צּדיק ׁשם מהם ׁשּימנע ׁשעּור ּבֹו ְִִִֵֵֵֶֶַַָאין
ּבער ּגמּורים צּדיקים יּקראּו ׁשּלא זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹלענין

ק"י:) (סנהדרין חסיד ּדֹור הּנה והן ְְְֱִִִֵֵֶַָָָהאמֹורי
וגֹו' ּכרתי חסידי לי אספּו נ') (ּתהּלים ְְְְְֲִִִִִִִֵָֹּדכתיב
המרּגלים ׁשליחּות אחר היּו ּכן לא ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאׁשר
ּבגדר נכנסּו ואז וכּו' והמרּו ה' את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָׁשהקניטּו
צּדיקים ּכׁשהיּו ולכן האמֹורי, ּבער מּמּנּו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָצּדיק
לדחֹות ּכח ּבהם היה המרּגלים קדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹּגמּורים
מארצנּו מקֹום ּפּנה אליו יאמרּו ּכי ְְֱִִֵֵֵֵַַָָָֹהאמֹורי
מֹורד זה הרי ירצה ּוכׁשּלא ה' לנּו נתן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹאׁשר
והמרּו ׁשחטאּו אחר ּכן ּׁשאין מה הּוא מות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּובן
ּגמּור, צּדיק ּבחזקת נׁשארּו לא אל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹאמרי
ּבידם אין האמֹורי עון ׁשלם לא ׁשעדין ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹולהיֹות
לעלֹות ּכׁשהעּפילּו ּתמצא ולזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָלהׁשמידֹו,
ּכאׁשר וּיּכּום ּורדפּום האמֹורי יצא ְֱֲִֶַַַָָָָָָָההרה
צּדיק רׁשע ּבּלע יּגיד וזה הּדבֹורים ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָּתעׂשינה
(עקב מׁשה אמר ׁשּבכניסתם עֹוד ותמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו.
הּגֹוים ברׁשעת ּכי וגֹו' בצדקת לא ה') ְְְְְְִִִִַַָֹט'
ׁשאינכם הגם זה ּוכפי עונם. נׁשלם ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאּלה
אין ּכי וגֹו'. לרׁשת ּבא אּתה ּגמּורים ְְִִִִֵֶֶַַָָָצּדיקים
ּכי מּמּנּו. צּדיק עליו לאמר זכּות ׁשּום ְִִִֵֵֶַָָָלֹו
זכּות קצת לֹו ׁשּיׁש יֹורה מּמּנּו צּדיק ְְְִִֵֶֶֶַַָָמׁשמעּות

ּבר מחלט אבל מּמּנּו צּדיק לאמר ׁשעׁשּיצּדק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
והבן. מּמּנּו צּדיק לאמר הּצדקּות חלק לֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאין
רביעי ודֹור נכֹון על ה' ּדברי יתּפרׁשּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּומעּתה
ּבּטּול לּה ׁשאין הבטחה מבטיחֹו ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָוגֹו'
יתּבר לּדבר טעם ונתן ּבעֹולם אפן ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשּום
ואּתה וגֹו' ׁשלם לא ּכי הּטעם ּובנתינת ְְְְִִִֵַַַַַָָֹׁשמֹו
אּלא זה טעם יסּפיק לא ּכי לדעת ְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּתׂשּכיל
ּגמּור צּדיק ׁשם ּבהעּדר יׂשראל ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלזמן
לא אמֹורי ׁשל עונֹו ׁשלם לא ׁשעדין לצד ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹואז
ּבמדרגת יׂשראל יהיּו אם אבל ארצֹו ּבא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹיּוכלּו
ּתמנעם העון ׁשלמּות מניעת אין ּגמּור ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹצּדיק
מּמצרים ּכׁשּיצאּו ולזה ארצֹו, לרׁשת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָמּבֹוא
ּתכף לארץ ׁשּיּכנסּו האל נתרּצה הּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוקּבלּו
ויתקּנאּו ּבהם יתּגרּו ּכי ארצֹו את ויּקחּו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּומּיד
מרּגלים עון אחר ּכן ּׁשאין מה רׁשעה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹּבעֹוׂשי
ּתם עד ה' אחר לזה מּמּנּו צּדיק ּבגדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹנכנסּו
ואם אמֹורי, עון יׁשלים ּביני ּוביני הּדֹור ְְֱֲִִִִִֵֵַַָֹּכל
ּבניו היּו האמֹורי עון ׁשלמּות טעם היה ְֱֲִֵַַָָָָָָֹֹלא
אחרים ּבענׁשים יפרעּו ועונם ּומּיד ּתכף ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנכנסים
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עםיח יי ּגזר ההּוא ְְְִַַָָּביֹומא

לבני למימר קים ְְְְִֵַָָָָאברם

מן הדא ארעא ית ְְִִַָָָָָיהבית

נהרא ועד דמצרים ְְְֲֲִִַַַַָָנהרא

פרת: נהרא ְֲַַָָָרּבא

קנּזאייט וית ׁשלמאי ְְְִֵֵַָָָָית

קדמֹונאי: ְְֵַָָוית

ויתכ ּפרּזאי וית חּתאי ְְְְִִֵֵָָָָָוית

ִֵָָּגּבראי:

ּכנענאיכא וית אמֹוראי ְְְֱֲֵֵַָָָָוית

יבּוסאי: וית ּגרּגׁשאי ְְְְִֵֵָָָָָוית

לאא אברם אּתת ְְִַַַָָָוׂשרי

אמתא ולּה לּה ְְְִֵַַַָילידת

הגר: ּוׁשמּה ְְִֵַָָָמצריתא

האב לאברם ׂשרי ְְֲַַַַַָָָואמרת

עּול מּלמילד יי מנעני ְְְְִִֵַַַַָּכען

א מה אמתי לות םּכען ְְְִִַַַָ

אברם וקּביל מּנּה ְְְְִִִֵַַַָאתּבני

ׂשרי: ְֵַָָלמימר

אברםג אּתת ׂשרי ְְִַַַַָָָּודברת

אמתּה מצריתא הגר ְְִֵַַָָָָית

למּתב ׁשנין עׂשר ְְֲִִִַַמּסֹוף

ּדכנען ּבארעא ְְְְִַַַָָָאברם

ּבעלּה לאברם יתּה ְְְִַַַַַָָָויהבת

לאנּתּו: ְְִֵלּה

ועּדיאתד הגר לות ְְְִַַַַָָועל

ּוקלת עּדיאת ארי ְֲֲִֵַַַַַוחזת

ּבעינהּה: ְְִֵַַָָרּבנּתּה

ּדיןה לאברם ׂשרי ְְֲִַַַַַָָואמרת

אמתי יהבית אנא על ְְֲֲִִִַָָָלי

עּדיאת ארי וחזת ֲֲִֵַַַַָל

יי ידין ּבעינהּה ְְְְִֵֵַָָּוקלית

:ּובינ ִֵֵָּביני

      

יח)  ‰‰ לׁשֹוןאֹומרֹו נתּתי ««»«¿ְְִַָ
ּבּה ׁשהחזיק לנּו ּׁשּקדם מה לפי ְֱִִֶֶֶַַַָָָָעבר,
ט"ו) י"ג (לעיל ּבמקֹומֹו ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָאברהם
מּדין יזּכּו הּבנים ּכי ּכבר נתּתי לֹומר ְְְִִִִִִַַַַָָָֻיצּדק

ֵיֹורׁש:
‰p‰ׁשל עיניהם מראֹות טח אי לתמּה יׁש ƒ≈ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹ

ּומעלתנּו ּבגדּלתנּו להאמין ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָֻהממאנים
הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא ּכי לבא, ְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹהעתידה

הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם עם ּברית ה' ְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּכרת
מצינּו לא עּתה ועד אּמֹות עׂשרה לזרעֹו ְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻלתת
ג' ונׁשארּו אּמֹות ז' אּלא ליׂשראל ה' ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻׁשּנתן

א היבׁשֹות העצמֹות יאמרּו ואי בדהאּמֹות ְְְְֲֵֵַָָָָֹֻ
הּז' וגם מנּגדּתם, ה' ּוׁשבּועת נחלתנּו ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָּתקות
התקּבל לפרק ּבאּו ּכּלם לא ה' ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנתן
ּככה ה' ועׂשה ּבנּו, מׁשלּו עבדים ְְֲֲִֵַָָָָָָָּובעֹונֹותינּו
ה' עבדי ׁשאנּו ּכׁשם מּדה ּכנגד מּדה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלרמז

ּגם ּברּבֹו מֹורד ּכעבד יתּבר לֹו נכנעים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואין
יׁש ועֹוד ּבנּו. וימרדּו ׁשּלנּו עבדים יבֹואּו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָּכן
לתּור לּבי נתּתי עֹוד ּבריתֹו. לקּים מּלין ְְֱִִִִִִֵֶַַַָָֹלאלה
והּקנזי הּקיני הקּדים ּכי ואראה הּכתּובים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבסדר
ּבאּו ׁשּלא ואדֹום ּומֹואב עמֹון ׁשהם ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹוהּקדמני
נכֹון ואין המאחרים ז' אּלא ּבראׁשֹונה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻלידינּו
היתה ה' מאת ּכי וּדאי אכן המאחר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻלהקּדים
היא הּנתינה עּקר ּכי ל ּולהּגיד להעיר ְְְְֲִִִִִִַַַַָֹזאת
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....(ב"ר)יה  ••••לאר ב הא לי ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הרתיראל ארה מאחר הא י ל א לד ראה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אמר דמ איב)ה מל(לעיל "רת הא הרביי "וההר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ל חווי לחור בה מל  מל בד הדי....  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

 ¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½
 §¥−©©§Ÿ¦«

••••(ב"ר)אא לה ת ולא א י את ר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ודמי י יי וה ו מאב אד הלוה י ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַָָָֹבה

אמר תידל ירה להית תידי(יא מאב(ישעיה אד" ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
ממ  בי יד ...."מלח ְְְְִִֵַַַָָָ

 §¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−
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•••• אמר ע אר( רא(דבריי "ההא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
איר אר".... ְִֶֶָ
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 §¨¬¨¨«
 •••• י ראה היתה רעה ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

בית בירה ולא ה בית חה י הא 'מב אמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרה
....אחר' ֵַ
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  ••••י אי י ל אי מי ל לד ִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הרס ....אא ••••לת רתי איס ....יתית ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
 ••••(ב"ר)דה ....לרח ְְֶֶַַָָָֹ
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 ••••דברי חל בל ית ריא' ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ה' ד(ב"ר)....  ••••התה לאה בה מד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ליא חב ללב ילדה ולא י סד)אחרתר ....(יבמות ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
 ••••יה מ ל עלה לאר חה ייבת אי מיד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ל אמר א יב)לי לאר(לעיל יבא ד דל" לי וא"  ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
....יראל ְִֵָ
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  ••••יאההמ(ב"ר)רא....  ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

••••היא א מ מראה י סתר אי  רי אמרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ואי לה יה ל להרי תה א ת ואי תְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ראה מיאה ....(ב"ר)תרי ְְִִִִִַַָָ
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עםיח יי ּגזר ההּוא ְְְִַַָָּביֹומא

לבני למימר קים ְְְְִֵַָָָָאברם

מן הדא ארעא ית ְְִִַָָָָָיהבית

נהרא ועד דמצרים ְְְֲֲִִַַַַָָנהרא

פרת: נהרא ְֲַַָָָרּבא

קנּזאייט וית ׁשלמאי ְְְִֵֵַָָָָית

קדמֹונאי: ְְֵַָָוית

ויתכ ּפרּזאי וית חּתאי ְְְְִִֵֵָָָָָוית

ִֵָָּגּבראי:

ּכנענאיכא וית אמֹוראי ְְְֱֲֵֵַָָָָוית

יבּוסאי: וית ּגרּגׁשאי ְְְְִֵֵָָָָָוית

לאא אברם אּתת ְְִַַַָָָוׂשרי

אמתא ולּה לּה ְְְִֵַַַָילידת

הגר: ּוׁשמּה ְְִֵַָָָמצריתא

האב לאברם ׂשרי ְְֲַַַַַָָָואמרת

עּול מּלמילד יי מנעני ְְְְִִֵַַַַָּכען

א מה אמתי לות םּכען ְְְִִַַַָ

אברם וקּביל מּנּה ְְְְִִִֵַַַָאתּבני

ׂשרי: ְֵַָָלמימר

אברםג אּתת ׂשרי ְְִַַַַָָָּודברת

אמתּה מצריתא הגר ְְִֵַַָָָָית

למּתב ׁשנין עׂשר ְְֲִִִַַמּסֹוף

ּדכנען ּבארעא ְְְְִַַַָָָאברם

ּבעלּה לאברם יתּה ְְְִַַַַַָָָויהבת

לאנּתּו: ְְִֵלּה

ועּדיאתד הגר לות ְְְִַַַַָָועל

ּוקלת עּדיאת ארי ְֲֲִֵַַַַַוחזת

ּבעינהּה: ְְִֵַַָָרּבנּתּה

ּדיןה לאברם ׂשרי ְְֲִַַַַַָָואמרת

אמתי יהבית אנא על ְְֲֲִִִַָָָלי

עּדיאת ארי וחזת ֲֲִֵַַַַָל

יי ידין ּבעינהּה ְְְְִֵֵַָָּוקלית

:ּובינ ִֵֵָּביני

      

יח)  ‰‰ לׁשֹוןאֹומרֹו נתּתי ««»«¿ְְִַָ
ּבּה ׁשהחזיק לנּו ּׁשּקדם מה לפי ְֱִִֶֶֶַַַָָָָעבר,
ט"ו) י"ג (לעיל ּבמקֹומֹו ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָאברהם
מּדין יזּכּו הּבנים ּכי ּכבר נתּתי לֹומר ְְְִִִִִִַַַַָָָֻיצּדק

ֵיֹורׁש:
‰p‰ׁשל עיניהם מראֹות טח אי לתמּה יׁש ƒ≈ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹ

ּומעלתנּו ּבגדּלתנּו להאמין ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָֻהממאנים
הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא ּכי לבא, ְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹהעתידה

הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם עם ּברית ה' ְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּכרת
מצינּו לא עּתה ועד אּמֹות עׂשרה לזרעֹו ְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻלתת
ג' ונׁשארּו אּמֹות ז' אּלא ליׂשראל ה' ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻׁשּנתן

א היבׁשֹות העצמֹות יאמרּו ואי בדהאּמֹות ְְְְֲֵֵַָָָָֹֻ
הּז' וגם מנּגדּתם, ה' ּוׁשבּועת נחלתנּו ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָּתקות
התקּבל לפרק ּבאּו ּכּלם לא ה' ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנתן
ּככה ה' ועׂשה ּבנּו, מׁשלּו עבדים ְְֲֲִֵַָָָָָָָּובעֹונֹותינּו
ה' עבדי ׁשאנּו ּכׁשם מּדה ּכנגד מּדה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלרמז

ּגם ּברּבֹו מֹורד ּכעבד יתּבר לֹו נכנעים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואין
יׁש ועֹוד ּבנּו. וימרדּו ׁשּלנּו עבדים יבֹואּו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָּכן
לתּור לּבי נתּתי עֹוד ּבריתֹו. לקּים מּלין ְְֱִִִִִִֵֶַַַָָֹלאלה
והּקנזי הּקיני הקּדים ּכי ואראה הּכתּובים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבסדר
ּבאּו ׁשּלא ואדֹום ּומֹואב עמֹון ׁשהם ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹוהּקדמני
נכֹון ואין המאחרים ז' אּלא ּבראׁשֹונה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻלידינּו
היתה ה' מאת ּכי וּדאי אכן המאחר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻלהקּדים
היא הּנתינה עּקר ּכי ל ּולהּגיד להעיר ְְְְֲִִִִִִַַַַָֹזאת



מו               
 ••••לי לי י ע יל י ֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

 ר ל ל(טו וי(לעיל "לי ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ל לל ל יו לי  ל ל "רירי לְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
י   ברי וע   י וייי יְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

יי  (ב"ר)ו....    ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
 ••••יבי י רי ל ו ר ר י ל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(בל  י(ר"ל ילו ר ל ר רע י  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ר בר לו "ר " רל ר ל  רְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
רי יל ל  ר ל בר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָו

ר....  ִָ
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 ••••י   י(ב"ר).... ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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האו לׂשרי אברם ְְֲַַַַָָָואמר

לּה עבידי ּבידי ְִִִִִִַַאמתי

ועניתּה ּבעיניכי ְְְְִִִֵֵַַַָּכדתּקין

מּקדמהּה: וערקת ְְֳִַַַָָָָׂשרי

עלז דיי מלאכא ְְְְְֲַַַַַָָואׁשּכחּה

על ּבמדּברא דמּיא ְְְְֵַַַָָָעינא

דחגרא: ּבארחא ְְְְֵַָָָָעינא

      
מהּז' הּנֹותר ועּמם הּג' יחד ׁשּיבֹואּו ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהעתידה
ה', ׁשבּועת ּבראֹות עולה ּפיה ותקּפץ ְְְְְִִִַַָָֹֻאּמֹות
ה' נתן אׁשר מלכים הּד' נתינת לּדבר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוסימן
והרביעי וקדמֹוני קנזי קיני ּכנגד ג' ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָלאברהם
הּגֹוים התאּספּות אל רמז ּגֹוים מל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָּתדעל

והבן: הראׁשֹונים מהּׁשבעה ְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּנׁשארים
Âה)  Â  ‡Âלּמה לדעת צרי «…∆»«¿¬»ƒ¿ִַַָָָָ

לפרט והֹוסיפה אברהם על ׂשרה ּדין ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמסרה
למעט ׁשּנתּכּונה ׁשּנראה עלי חמסי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָולֹומר
ּבדבריה אין נתּכּונה הגר על ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּזּולת,
ּבכבֹוד ׁשהקּלה היא הגר ּכי הּנראה לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנכֹונה
עֹוד אברהם. על לא ּתלּונתּה ועליה ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹּגברּתּה
הׁשיב אׁשר אברהם ּדברי ּכּונת לדעת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
ׂשרי קבלת ׁשּקּבל ׁשּנראה וגֹו' ׁשפחת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּנה
ּפעל לא ואם והלאה מּכאן מתּקן ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

אלי: ּתריב מה לֹומר לֹו היה ִֵֶַַַָָָָאון
ÔÎ‡ב"ר) ז"ל ּדבריהם ּבהקּדים הענין יתּבאר »≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ׁשפחת מצרית ׁשפחה ולּה וז"ל ְְְְְִִִִַָָפמ"ה)
היה ולא ּבמזֹונֹותיה חּיב היה היתה ְְְְִֶַָָָָָָָָֹמלֹוג
מהּו לקיׁש ריׁש וכּו' ּבעי למֹוכרּה. ְְְִֵֵַַַָָָרּׁשאי
מלֹוג אמר ּדאּת ּכּמה להֹון אמר מלֹוג ְְְְְְְֲַַַָָָָּדתנא

ּגּופ היתה ּדהגר הרי ע"כ. לׂשרהמלֹוג קנּויה ּה ְְְְְֲֵָָָָָָָָ
ׁשפחת ּבני ּובענין למֹולגם. לאברהם ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּופרֹותיה
ּדף ּכתּבֹות ּבמּסכת נחלקּו ילדה אם ְְְְְְִֶֶֶַַָָֻמלֹוג
מלֹוג ולד סֹוברים חכמים וחכמים חנניה ְְְֲֲֲִִִַַָָָָָע"ט
והּקרן למיתה ּדחיׁשינן מּׁשּום והּטעם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָלאּׁשה
למיתה. חיׁשינן ּדלא לּבעל סֹובר וחנניה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכלה.
אׁשי רב אמר ל"ט ּדף ּבגּטין אמרינן ְְֲִִִִַַַַָָעֹוד
רּבֹו ּבפני חֹורין ּבת ׁשּנׂשא עבד רּבי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאמר
ּבׁשהּׂשיאֹו הּׁש"ס לּה ּומפרׁש חֹורין ּבן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָעׂשאֹו
ׁשּמן מּׁשּום ׁשם ּומפרׁשים ע"כ. חֹורין ּבת ְְִִִִֶַַָָרּבֹו
עֹוׂשה היה לא כן לא ּדאם ׁשחרריּה ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹהּסתם
והּוא ע"כ. חֹורין ּבת להּׂשיאֹו עברה ידֹו ְְֲִִֵַַַָָעל
עׂשאּה חֹורין לבן רּבה ׁשהּׂשיאּה ׁשפחה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּדין
ּביֹורה קארֹו יֹוסף הרב מֹורנּו וכתב חֹורין ְְִֵֵֶַַַַָָּבת
לׁשֹונֹו וזה רס"ז סימן עבדים הלכֹות ְְְֲִִִֵֶָָָּדעה
ודוקא חֹורין ּבת עׂשאּה ׁשפחתֹו על ְְְֲִִַַַַָָָָָהּבא
עׂשאּה לא אּׁשּות לׁשם ׁשּלא אבל אּׁשּות ְְֲֲִִֵֵֶָָָֹֹלׁשם
נחלקּו סתם עליה ּבבא והּנה ע"כ. חֹורין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּבת
מן פ"ב) (יבמֹות להרי"ף והרמּב"ם. ְְְְִִִַַָָָָהרי"ף
ּולהרמּב"ם חֹורין ּבת עׂשאּה ּכן ּגם ְְְֲִֵַַַַַָָָָהּסתם
חֹורין ּבת עׂשאּה לא פ"ט) עבדים ְֲֲִִִַָָָֹ(הלכֹות

אּׁשּות: לׁשם ּפרׁש ּכן אם ְִִֵֵֵֵֶָאּלא
ּכי ׂשרה ּבראֹות ּכי הענין, לבאּור נבא »∆ְְְִִִִֵָָָָָֹ

היּתכן ורעׁשה רגזה ּבכבֹודּה מזלזלת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָהגר
אברהם הּסתם ּומן ּגברּתּה, ּתקל ׁשפחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּכי
קדם עליו ׂשרה ּׁשּמתרעמת מּמה ּבּדבר ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרּגיׁש
כן אחרי ׁשאמרה והגם אליו, הּדבר ְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהֹודעת
התרעמּות ּדברי אּלא הֹודעה ּדר זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאין
ב' ּבזה ודנה ׁשּידע, הּכירה ּכבר ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָוהידיעה
ׁשּבא ּבפרּוׁש ּגּלה ׁשאברהם הא' ּדינים ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָחּלּוקי
סתם עליה ׁשּבא הגם אֹו אּׁשּות לׁשם ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָעליה
ּכהרי"ף. ודעּתּה חֹורין ּבת ׁשהיא הגר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָחֹוׁשבת
לחרּות ׁשּיצתה הגר ּבדעּתּה ׁשחׁשבה הּוא ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָוהּב'
עבד ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּבגּטין ׁשאמרּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמּדין
וכן לחרּות יצא רּבֹו ּבפני חֹורין ּבת ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּנׂשא
עׂשאתּה חֹורין לבן ׁשּנּׂשאת ׁשפחה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָלהפ
מהגר. עבּדּות ּפקע ּובזה חֹורין ּבת ְְְִִֵֶַַַָָָָָּגברּתה
ּתלּונתּה עליו ּכי אברהם ּבפני צעקה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָולזה
ׁשחֹוׁשבת הּדין ּכפי הגר ּכי הגר על ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשאּתה עלי חמסי אבל להאׁשימּה אין ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּבדעּתּה
ואמרה הּדין. ּכפי ׁשּלא ּדעּתּה על ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמסּכים
יצא ׁשּמהם הּדינים צדדי ולנּתׁש לסּתר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטענֹות
נתּתי אנכי אֹומרה והּוא הגר, לחרּות ְְְִִֵַַָָָָָָֹהּטעּות
ואין היא ׁשּלי זֹו ׁשפחה ּפרּוׁש ּבחיק ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָׁשפחתי
ׁשּתבא יהיה ולּו ּפרֹות, מליגת אּלא ּבּה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹל
ּדין ּבזה לּה אין אּׁשּות לׁשם ּבפרּוׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָָָעליה
והגם לׁשחררּה ׁשפחת אינּה ּכי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָׁשחרּור
הּמּׂשיא טענת לצד ואם ּבפרּוׁש. ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַֹׁשּתאמר
לאּׁשה ל נתּתיה וזֹו וכּו' חֹורין לבן ְְְְְְְִִִִֶַָָָׁשפחתֹו
ּוכמֹו סתם נתּתיה אם ּדוקא חֹורין, ּבן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאּתה
לאו על יעבר לא הּסתם ׁשּמן הּטעם ְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנתנּו
יהיה ולא כ"ג) (ּדברים קדׁשה, תהיה ְְְְְְִִִֵֶֶָָֹֹּדלא
אנכי אבל וכּו', חֹורין לבן אזהרה ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹקדׁש
הּדברים ל ּפרׁשּתי אּלא סתם הּדבר הּנחּתי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשפחתי עֹודּנה אּלא ׁשחררּתיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבפרּוׁש
ּבדבריה ּתמצא כן ּוכמֹו .ּבחיק ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהגם
ׁשפחתי אל ּבא לֹו ׁשאמרה אליו ְְִִִִֵֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים
ׁשהיה ׁשפחתי עֹודּנה אליה ׁשּיבא אחר ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפרּוׁש

הגר: אל נא ּבא לֹומר ֶַָָָָֹלּה
ב"ר) ּברּבֹות ז"ל רּבֹותינּו מדרׁש ְְִִֵַַַָָמצאתי

איׁשּה לאברם אֹותּה וּתּתן וז"ל ְְְִִֵַַָָָפמ"ה)
איׁשּה ּתבת ּדקּדקּו רז"ל הּנה ע"כ. לאחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹולא
ּבא, ׁשּלמעט ויּׁשבּו לאֹומרּה צרי היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ּדברנּו ּולפי .הצר לּמה זה מעּוט לדעת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻוצרי
ׁשפחתּה היא ׁשעדין לֹומר לאמר הּדבר ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָצרי
אברהם ירצה ואם לאברהם. אּלא נתנתּה ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹולא
ּכּטֹוב לעׂשֹות לעצמּה לׁשּלחּה אֹו לאחר ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָלתּתּה
ׁשעֹודּנה למדּת הא רׁשּות לֹו אין ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָּבעיניה
עּמּה ׁשהּדין לדבריה הֹודה ואברהם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשפחתּה.
אפׁשר הא' ּדרכים. ׁשני ּבזה ויׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָּבטענתּה

סֹוףׁשאבר ועד מּתחּלה ּדעּתֹו היה כן ּכמֹו הם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
אֹו אבאר. אׁשר לטעם עליה ּבא הכי ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָואפּלּו
לׁשם ּכי היתה ודעּתֹו מּתחּלה ּכן חׁשב ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹלא
חׁשב לא ּכי היא ּומׁשחררת ּבעל ְְִִִֶֶַַָָֹֻאּׁשּות
ואּלּו עּתה, ּדעּתּה ׁשּגּלתה למה ׂשרה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּכּונה
מּדין עליה ּבא היה ׁשּלא אפׁשר ּכן ְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחׁשב
ּתמצא וכן קדׁש, יהיה לא כ"ג) ְְְְִִִֵֵֶָָָֹ(ּדברים
ועד יׁשמעאל מׁשּנֹולד ׁשנה י"ד ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבמׁש

לדעּתּה: עֹוד יסף לא יצחק ְְְִֶַַַָָָֹׁשּנֹולד
ÌÚËÂלבן ׁשפחה לתת הקּפידה ׁשּלא ׂשרה ¿««ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

ׁשהבין ׁשּנאמר למה אברהם וגם ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹחֹורין
לפי ּכי ּדע עצמֹו, על חׁש ולא ׂשרה ְְְְִִִֵַַַָָָֹּדברי
זה. על נצטּוּו לא ׁשעדין לֹומר נּוכל ְְֲִִֶֶַַַַַַָֹהּפׁשט
ּדקּדּוקי אפּלּו לקּים מדקּדקין ׁשהיּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָוהגם
עֹוברים היּו הּנבּואה לצד חכמים, ׁשל ְְְְֲִִִֶַַָָָמצֹות
רמּב"ם ּכתב ּוכבר ׁשעה. לפי הּמצֹות ְְְְִִַַַַַָָָָעל
הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ט' ּבפרק הּמּדע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבספר
ׁשּיעברּו יתּבר ּבמאמרֹו נביא יבא אם ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּכי
ׁשעה לפי אחת עברה על רּבים ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָיׂשראל
הּכרמל ּבהר ּוכאלּיהּו ּכן לעׂשֹות מּתר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻּכי
ׂשרה ּפי על אברהם עׂשה כן ּוכמֹו י"ח) ְְִֵַַָָָָָָ(מ"א
ז"ל ּכמאמרם מאברהם יֹותר היתה נביאה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּכי
אלי ּתאמר אׁשר ּכל ּבּפסּוק פ"א) ֲֵֶֶַַָָֹ(שמו"ר
נא ּבא לֹו ּכׁשאמרה ולזה ּבקלּה, ׁשמע ְְְְְֶֶַָָָָָָָֹֹׂשרה
היה וצר הּנביאה. לדברי הסּכים ׁשפחתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹאל
ׁשפחתה היֹותּה ּבאמצעּות ּכי ּכן להיֹות ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָּבּדבר
ּבאברהם ּדבּוק ׁשהיה הּמאּוס חלק ּבּה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנתּברר

ונׁשארמימי ּביׁשמעאל הּזהמה ויצתה קדם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הגר היתה ואּלּו ּביצחק, ונכֹון ׁשלם ְְְְְִִֵָָָָָָָאֹור
מּבלי לבד הּזהּום ּכל יֹוצא היה לא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻמׁשחררת
היתה ּגדֹולה ּופרצה הּטֹוב חלק עּמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיצא
נפלאֹותיו עׂשה יתּבר וה' מהּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמסּבבת
ּבאֹומרּה ׂשרה נתּכּונה לזה ּכי ואּולי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָאלינּו.
ׁשּיאמר חׁשׁשה ּכי ּובינ ּביני הּׁשֹופט ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹיׁשּפט
לזה קדׁש, להיֹות עליו ּתסּכים ואי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאברהם
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ימאל רא.... ְְִֵָָ

דׂשריח אמתא הגר ְְֲַַַַָָָָואמר

אּת ּולאן אתיא אּת ְְְְְַַָָָָמנן

ׂשרי קדם מן ואמרת ְֲֳִַַַַָָָָאזלא

) ערקא אנא נ"ירּבנּתי ְֲִִָָָָָ

ֲַָערקת):

דייט מלאכא לּה ְְֲֲַַַַַָָואמר

רּבֹונּת לות ְְִִִַּתּובי

ידהא: ּתחֹות ְְְְְְִִַָָואׁשּתעּבדי

דייי מלאכא לּה ְְֲֲַַַַַָָואמר

ּבניכי ית אסּגי ְְְְִֵַַָָָָאסּגאה

מּסגי: יּתמנּון ְְְִִִֵָולא

דיייא מלאכא לּה ְְֲֲַַַַַָָואמר

ּבר ותלדין מעדיא אּת ְְְְְִֵַַָָָהא

יׁשמעאל ׁשמּה ְְְְִִִֵֵָותקרין

:צלֹותי יי קּביל ְְֲִִֵַָארי

ּבאנׁשאיב מרֹוד יהא ְְֱֵֶָָָוהּוא

וידא לכּלא צרי יהא ְְְִִֵָָֹהּוא

צריכין יהֹון אנׁשא ְְְֲִִִֵָָדבני

אחֹוהי כל אּפי ועל ְֲִֵֵַַָלּה

ְִֵיׁשרי:

דיייג ּבׁשמא ְְְִִַַַָָוצּליאת

אּת אמרת עּמּה ְְְֲִִֵַַַַַּדמתמּלל

ארי כּלא דחזי אלהא ְֱֲֵֵָָָָֹהּוא

) הכא הברם נ"יאמרת ְֲַַַַָָ

חזיא ׁשרתי אנא) ְֲִֵַַָָָָהאף

לי: ּדאתּגלי ְְְִִִַָּבתר

לבאראיד קרא ּכן ְְִֵֵַָָעל

קּימא דמלא ְְְֵַַַָָָּבארא

ּבין (היא) הא עלּה ֲֲִִִֵַַָאּתחזי

חגרא: ּובין ְְֵַָָרקם

ּברטו לאברם הגר ְְִִַַָָָָוילידת

ּברּה ׁשּום אברם ְְְֵַָָּוקרא

יׁשמעאל: הגר ְִִִֵַָָָּדילידת

      

וכּו'. ּובינּה ּבינֹו יׁשּפט הּׁשֹופט הּוא ְְְִֵֵֵַָָָֹאמרה,
ּכי ׂשרה ּוכׁשּידעה ע"ה, לדבריה הֹודה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָותכף
וּתעּנה ׁשפחתה ועֹודּנה לטענֹותיה סתירה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
קּבלה לא הגר ּכי ּפרּוׁש וגֹו' וּתברח ְְְִִִֵַַַָָָָֹׂשרי,
ודין הּדר את עליה ׁשעברּו וחׁשבה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדין
אֹותּה נתנה ׁשּגברּתּה לצד לּה יׁש חֹורין ְְְְִִֵֶַַָָָָָּבת
הּׁשלֹום עליו אברהם הּגדֹול האדם חֹורין ְְִֶַַַָָָָָָָָָלבן
הּתנאי ׁשמעה לא והיא לחרּות, יצתה ְְְְְִֵַַַַָָָָֹוּדאי
ּבּה וּיפּגעּו לּה ּברחה לזה ׂשרה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהתנית
ׂשרי ׁשפחת היא ּכי והֹודיעּוה האלהים ְְְֱִִִִִֵַַָָָֹּבני
ׂשרי מּפני ואמרה הּדין את עליה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּותקּבל

וגֹו': ְְְִִּגברּתי
LÈÂּבֹו קנין איזה לנּו יׁש אם ּביׁשמעאל לדּון ¿≈ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבהר ּפרׁשת ּכהנים ּבתֹורת ּתניא לא, ְְְֲִַַַַָָָֹֹאֹו
על ׁשּבא יׂשראל אֹומר אּתה מּנין וז"ל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָסיני

לׁשעּבדֹו אּתה מּתר ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻׁשפחתֹו
יהיּו אׁשר מ"ד) כ"ה (ּבהר לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִֶֶֶַַַעבד,
מן ולא סביבתיכם אׁשר הּגֹוים מאת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֹל
צרי היה ׁשּלא ּפרּוׁש עכ"ל. ׁשּבארץ ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּכנענים
יהיּו ּתבת מׁשמעּות וגם ל יהיּו אׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָלֹומר
מּזה ּתקנה, אׁשר לֹומר לֹו ׁשהיה ּדחּוקה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָל
מאת אּתה ּתֹוליד ּפרּוׁש ל יהיּו אׁשר ְֲִִֵֵֵֵֶַָָדֹורׁש
ואֹומרם ׁשפחתֹו על ׁשּבא יׂשראל ּדהינּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּגֹוים
ּדין ּבֹו יׁש זה ּכי ּפרּוׁש וכּו' הּכנעני מן ְְְֲִִִִֵֵֶַַֹולא
יצא ּומעּתה נׁשמה, ּכל ּתחּיה לא כ') ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ(ּדברים
ּגמּור, קנין לנּו קנּויים וזרעֹו יׁשמעאל ּכי ְְְְְִִִִִֵַַָָָָהּדין
מלֹוג ׁשפחת ׁשּבן רּבנן לסברת מּבעיא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא
לסברת אפּלּו אּלא ׂשרה, יֹורׁשי ואנּו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָלאּׁשה
ליצחק לֹו אׁשר ּכל את אברהם נתן הרי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָחנניה
אׁשר העּמים עם הּוא ולנּו ּבכלל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָויׁשמעאל

אדֹום הּוא ּומכללם לנּו, לתת ּברית ה' ְְֱִִֵַָָָָָּכרת
לדברנּו הּנאמן והעד ּביׁשמעאל. וחלקֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָהּוא

מה י"ג)הּוא (כ"א יתעּלה הּבֹורא וגםּׁשאמר ְְִֵֶֶַַַַַָ
ּבנּה וקראֹו אמה ׁשּקראּה הרי האמה, ּבן ְְְְֲֵֶֶֶָָָָָָָָָאת
ּבלהה הּׁשפחֹות ּבבני ּתמצא ּכי ּבנֹו, ְְְְְְִִִִֵַָָָֹולא
ליעקב וּתלד ּבהם לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוזלּפה
ליעקב, ׁשני ּבן ּבּׁשני אמר וכן ל') (וּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָֹּבן,
ליעקב לאה ׁשפחת זלּפה וּתלד אמר ּבג' ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֹוכן
ׁשּבכּלן הרי ליעקב, ׁשני ּבן אמר ּבד' וכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּבן,
נׁשּתחררּו ּכי יעקב ּבני ּבׁשם לכּנֹותם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹּדקּדק
עֹוד לֹו ואמר האמה ּבן להפ ה' אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָָוכאן

זרע: ל יּקרא ביצחק ּכי י"ב) ְְְִִִֵַָָָ(כ"א
ÔÈ‡Âאֹותם ה' אמר אׁשר עממין עׂשרה ּבכלל זה ¿≈ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָ

צר ואין מּׁשּלנּו ּבֹו זכינּו זה ּכי לכם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאּתן
ּבֹו: ְִָנתינה
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"ארזי מ.... ••••לזכר אמר מ אה י ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ
חי מ את ....""וראת ְְְִֶָָָָ
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 ••••בת מ תח לד מדרת (בראשיתאהב ְְִֵֶֶֶַָָָָָ
ת"כא) רבה ויהי דר ...."וב ••••יל....  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
•••• רימת תא אי ....הל  •••• ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

דל זר ....(ב"ר)היה ְְִֶֶַָ
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  ••••אל בר  הא מי מ ח ד ְֱֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ביל ל ל ראה אל(הראה "אה אחר בר אחרי רי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

תא ראה בר  ואי הל ראה הא ממ "ראי(.... ••••ל ְְְֲֲֳִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ל חל ראיתי דרת הל א הייתי ברה וכי מְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
רילה הייתי  אברה ל בית תא ראי אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמ
ראה מח הרי תלרא רילה היתה ותד מלאכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלראת

ו אחת  לאה זהאת ארה ראתה וז "תמ "מת אמר ְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
חרדה ולא זה ....אחר ְְֶַַָָֹ

   ©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬
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  ••••ל אחזי מא דמלא ארא מתר.... ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ
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   ••••ברי אברה מ א י ל א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ליו דה רח רתה "אלמי מ "וראת אמר לאְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹה

ימאל רא.... ְְִֵָָ

דׂשריח אמתא הגר ְְֲַַַַָָָָואמר

אּת ּולאן אתיא אּת ְְְְְַַָָָָמנן

ׂשרי קדם מן ואמרת ְֲֳִַַַַָָָָאזלא

) ערקא אנא נ"ירּבנּתי ְֲִִָָָָָ

ֲַָערקת):

דייט מלאכא לּה ְְֲֲַַַַַָָואמר

רּבֹונּת לות ְְִִִַּתּובי

ידהא: ּתחֹות ְְְְְְִִַָָואׁשּתעּבדי

דייי מלאכא לּה ְְֲֲַַַַַָָואמר

ּבניכי ית אסּגי ְְְְִֵַַָָָָאסּגאה

מּסגי: יּתמנּון ְְְִִִֵָולא

דיייא מלאכא לּה ְְֲֲַַַַַָָואמר

ּבר ותלדין מעדיא אּת ְְְְְִֵַַָָָהא

יׁשמעאל ׁשמּה ְְְְִִִֵֵָותקרין

:צלֹותי יי קּביל ְְֲִִֵַָארי

ּבאנׁשאיב מרֹוד יהא ְְֱֵֶָָָוהּוא

וידא לכּלא צרי יהא ְְְִִֵָָֹהּוא

צריכין יהֹון אנׁשא ְְְֲִִִֵָָדבני

אחֹוהי כל אּפי ועל ְֲִֵֵַַָלּה

ְִֵיׁשרי:

דיייג ּבׁשמא ְְְִִַַַָָוצּליאת

אּת אמרת עּמּה ְְְֲִִֵַַַַַּדמתמּלל

ארי כּלא דחזי אלהא ְֱֲֵֵָָָָֹהּוא

) הכא הברם נ"יאמרת ְֲַַַַָָ

חזיא ׁשרתי אנא) ְֲִֵַַָָָָהאף

לי: ּדאתּגלי ְְְִִִַָּבתר

לבאראיד קרא ּכן ְְִֵֵַָָעל

קּימא דמלא ְְְֵַַַָָָּבארא

ּבין (היא) הא עלּה ֲֲִִִֵַַָאּתחזי

חגרא: ּובין ְְֵַָָרקם

ּברטו לאברם הגר ְְִִַַָָָָוילידת

ּברּה ׁשּום אברם ְְְֵַָָּוקרא

יׁשמעאל: הגר ְִִִֵַָָָּדילידת

      

וכּו'. ּובינּה ּבינֹו יׁשּפט הּׁשֹופט הּוא ְְְִֵֵֵַָָָֹאמרה,
ּכי ׂשרה ּוכׁשּידעה ע"ה, לדבריה הֹודה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָותכף
וּתעּנה ׁשפחתה ועֹודּנה לטענֹותיה סתירה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
קּבלה לא הגר ּכי ּפרּוׁש וגֹו' וּתברח ְְְִִִֵַַַָָָָֹׂשרי,
ודין הּדר את עליה ׁשעברּו וחׁשבה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדין
אֹותּה נתנה ׁשּגברּתּה לצד לּה יׁש חֹורין ְְְְִִֵֶַַָָָָָּבת
הּׁשלֹום עליו אברהם הּגדֹול האדם חֹורין ְְִֶַַַָָָָָָָָָלבן
הּתנאי ׁשמעה לא והיא לחרּות, יצתה ְְְְְִֵַַַַָָָָֹוּדאי
ּבּה וּיפּגעּו לּה ּברחה לזה ׂשרה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהתנית
ׂשרי ׁשפחת היא ּכי והֹודיעּוה האלהים ְְְֱִִִִִֵַַָָָֹּבני
ׂשרי מּפני ואמרה הּדין את עליה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּותקּבל

וגֹו': ְְְִִּגברּתי
LÈÂּבֹו קנין איזה לנּו יׁש אם ּביׁשמעאל לדּון ¿≈ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבהר ּפרׁשת ּכהנים ּבתֹורת ּתניא לא, ְְְֲִַַַַָָָֹֹאֹו
על ׁשּבא יׂשראל אֹומר אּתה מּנין וז"ל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָסיני

לׁשעּבדֹו אּתה מּתר ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻׁשפחתֹו
יהיּו אׁשר מ"ד) כ"ה (ּבהר לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִֶֶֶַַַעבד,
מן ולא סביבתיכם אׁשר הּגֹוים מאת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֹל
צרי היה ׁשּלא ּפרּוׁש עכ"ל. ׁשּבארץ ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּכנענים
יהיּו ּתבת מׁשמעּות וגם ל יהיּו אׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָלֹומר
מּזה ּתקנה, אׁשר לֹומר לֹו ׁשהיה ּדחּוקה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָל
מאת אּתה ּתֹוליד ּפרּוׁש ל יהיּו אׁשר ְֲִִֵֵֵֵֶַָָדֹורׁש
ואֹומרם ׁשפחתֹו על ׁשּבא יׂשראל ּדהינּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּגֹוים
ּדין ּבֹו יׁש זה ּכי ּפרּוׁש וכּו' הּכנעני מן ְְְֲִִִִֵֵֶַַֹולא
יצא ּומעּתה נׁשמה, ּכל ּתחּיה לא כ') ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ(ּדברים
ּגמּור, קנין לנּו קנּויים וזרעֹו יׁשמעאל ּכי ְְְְְִִִִִֵַַָָָָהּדין
מלֹוג ׁשפחת ׁשּבן רּבנן לסברת מּבעיא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא
לסברת אפּלּו אּלא ׂשרה, יֹורׁשי ואנּו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָלאּׁשה
ליצחק לֹו אׁשר ּכל את אברהם נתן הרי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָחנניה
אׁשר העּמים עם הּוא ולנּו ּבכלל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָויׁשמעאל

אדֹום הּוא ּומכללם לנּו, לתת ּברית ה' ְְֱִִֵַָָָָָּכרת
לדברנּו הּנאמן והעד ּביׁשמעאל. וחלקֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָהּוא

מה י"ג)הּוא (כ"א יתעּלה הּבֹורא וגםּׁשאמר ְְִֵֶֶַַַַַָ
ּבנּה וקראֹו אמה ׁשּקראּה הרי האמה, ּבן ְְְְֲֵֶֶֶָָָָָָָָָאת
ּבלהה הּׁשפחֹות ּבבני ּתמצא ּכי ּבנֹו, ְְְְְְִִִִֵַָָָֹולא
ליעקב וּתלד ּבהם לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוזלּפה
ליעקב, ׁשני ּבן ּבּׁשני אמר וכן ל') (וּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָֹּבן,
ליעקב לאה ׁשפחת זלּפה וּתלד אמר ּבג' ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֹוכן
ׁשּבכּלן הרי ליעקב, ׁשני ּבן אמר ּבד' וכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּבן,
נׁשּתחררּו ּכי יעקב ּבני ּבׁשם לכּנֹותם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹּדקּדק
עֹוד לֹו ואמר האמה ּבן להפ ה' אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָָוכאן

זרע: ל יּקרא ביצחק ּכי י"ב) ְְְִִִֵַָָָ(כ"א
ÔÈ‡Âאֹותם ה' אמר אׁשר עממין עׂשרה ּבכלל זה ¿≈ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָ

צר ואין מּׁשּלנּו ּבֹו זכינּו זה ּכי לכם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאּתן
ּבֹו: ְִָנתינה
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 ••••י ר  י י   י ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

 מ   ר   י י" "ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
י י   י  ר ר.... •••• ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

בדי ב דמי  מר.... ••••י   ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יי   י י י"ר " מדר י ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

 ר מ  מי י  בבר מי מְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ר   "מי י" ר בר י מ  ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
   י  ר י ב יי ב ברי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ימ "רמ י ימ יי מיברי.... ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
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ב  ממ  ר  ב י   ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ממ   מ  י "רי   ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ
י י ד י  מר רי  י"ד ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

מר(יב י(במדבר    מ ר""....  ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
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 •••• י בר מי רי ד רי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

י רמב י .... ְְְַָָָָֹ
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 ••••ב י  י )רי )ר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

  י מי ר  ....ר ְְֱִֵֶֶַַָָָָ

וׁשּתטז ּתמנן ּבר ְְְְְִַַָָָואברם

ית הגר ילידת ּכד ְְִִַַָָָׁשנין

לאברם: ְְְִֵַָָיׁשמעאל

ּתׁשעיןא ּבר אברם ְְֲִִַַַָָוהוה

יי ואתּגלי ׁשנין ְְְְְְִִִַָּותׁשע

אל אנא לּה ואמר ְְֲֲֵֵַַַָָלאברם

והוי קדמי ּפלח ְֱֳֵֶַַַַָׁשּדי

ְִׁשלים:

מימריב ּבין קימי ְְְִִֵֵֵֶָואּתן

לחדא ית ואסּגי ְְֲֵֵַַָָָָּובינ

ֲַָלחדא:

אּפֹוהיג על אברם ְְִַַַַָּונפל

למימר: יי עּמּה ְְִִֵֵַָָּומּליל

(ד הא איננוגזראנא )בנ"י ְֲַָָ

לאב ּותהי עּמ ְְְִִֵַָָקימי

עממין: ְִִַַסּגי

ׁשמה ית עֹוד יתקרי ְְְְִֵָָָולא

אברהם ׁשמ ויהי ְְְִֵַַָָָָאברם

עממין סּגי אב ְֲִִֵַַַארי

:ְִָָיהבּת

לחדאו לחדא ית ְֲֲִַַַָָָָואּפיׁש

ּומלכין לכנׁשין ְְְְְִִִִֶַָואּתנּנ

מּנ ּבעממּיא ְְְִִִַַַָָּדׁשּליטין

ְִיפקּון:

ּביןז קימי ית ְֲִֵֵַָָואקים

ּבני ּובין ּובינ ְְִֵֵֵָָמימרי

עלם לקים לדריהֹון ְְְִֵַָָָָָּבתר

ולבני לאלהא ל ְְְֲִֵֵֵָָָָלמהוי

:ְַָּבתר

ּבתרח ולבני ל ְְְְִֵֶַָָָואּתן

ּכל ית ּתֹותבּות ארעא ְַָָָָָָית

לאחסנת דכנען ְְְֲִַַַַַָָארעא

לאלהא: להֹון ואהוי ְְֱֵֵֶָָָָעלם

      
Bה)   B  ב"ר ּבמדרׁש ¿…ƒ»≈¿¿»»ƒ¿¿ְְִַ

לי הן אברם וּיאמר וז"ל אמרּו ְְְִֵֶַַָָֹ(פמ"ד)
ּדֹוחקני הּמּזל יצחק ּבר ׁשמּואל רב ְְֲִִֵַַַַַַָָָאמר
לֹו אמר מֹוליד אּתה אין אברם לי ְְִִֵֵַַַָָָואֹומר
מֹוליד אינֹו אברם ּכדברי הּוא ּברּו ְְִִֵֶַַָָָָהּקדֹוׁש
ע"כ. ּתלד ׂשרה ילדה לא ׂשרי מֹוליד ְְִֵֵַַָָָָָָָֹאברהם

יׁשמעאל את אברהם ׁשּילד מצינּו הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקׁשה
אברהם: ׁשמֹו ׁשּנקרא ְְְִֶֶַָָָֹקדם

„BÚ'וכּו ילדה לא ׂשרי אֹומרֹו לדעת ְְְִַַַָָָָָֹצרי
אּלא טען לא ׁשהרי ׁשאלּו ללא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹנדרׁשּתי
וכּו' אברם אּלא להׁשיב לֹו היה לא ְְְְִֶַַָָָָָָֹאברם.
ׁשעּקר להיֹות ונראה הזּכירּה: מי ׂשרי ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָּכי

ׂשרה לֹו ּתֹוליד אׁשר הם אברהם ׁשל ְֲִִֵֶֶַָָָָָּבנים
ע"ה אבינּו ואברהם וגֹו' ביצחק ּכי ְְְְְְִִִִִַָָָָּדכתיב
אּלא אינֹו יׁשמעאל ּכי הּקדׁש ּברּוח זה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹידע
ּכי ּבמּזל וראה יצחק ׁשל ּפסלּתֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּברּורי
הּסתם מן ּכי לעֹולם יצא לא זרעֹו ְְִִִַַַָָָָָֹעּקר
זּוגֹו, ּבת עם איׁש על אּלא הּמּזל יּגיד ִִִֶַַַַַָָֹלא
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....מלד ִֶַ
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ת   נה••••המל אמר ולא ליו ל א ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹ

לאחר נל ית יליד  דלל לאחד(ימי ימי)ס"א מנה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ת מכת ר מ(קלח ד).... ְְְֶֶֶַַָָֹ

   §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ
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כר רו••••י נר הא מק תא הילה לד א ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
....(ב"ר)לנקבהזכר "ונכרתה"••••ר ינ לכלל ימ ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ה" בר אבל רת ליו נ אי אביו ונכרתה....אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ה••••זמ קד מת רירי לקד)ה ....(שבת ְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

  ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤
   ©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
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§¨«
ר  ת רת••••לאחרי ולא לי רי מדמ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ל ל רה הא מ סת רה יג)י ....(ברכות ְְְִֵֶַָָָָָָֹ

   ¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¦
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ת רכ••••ח הרכה? היא לנרתמה אמרזרה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
יח) דנה"(לקמ לי רכה••••רכה...."היתה די הנקת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אסי הביא ליה נימר הי חקי ל מה י ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלכ
מניק  נ אחת ל והביאה אה ננ מריוא קה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמ

אמר הא  את הניקה והיא הביאה כא)לא הניקה(לקמ" ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
מקת רמז רה ראית "רה בני.... ְְְְִִִֵַָָָָָָ

  ©¦Ÿ©§¨¨²©¨−̈
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ו נו רה ו••••ל אנקלס ר זה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

האמי אברה למד מח ל רה ול וחדי מחהְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
הא ר דה הקיד וזה ולגלגה האמינה לא ורה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹומח

אברה ל הקיד ולא רה קמת••••ה....ל ה מיהת י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
מ(ב א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב א(שמואל ?"הא "הראה ְְְֲִִִֵֶַַָָֹ

מתק היא זדה מה לאחר זה חסד הנה ל אמר וכ ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
?לי ה הא ר....נה תה דאי••••ורה היתה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָ

נה ת"ק ני לידימ הי ניהרא רת י ל וא ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלילד
ח ת בא בר ניה טנתמ אברה ואימי ל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ני תיהלד הר אברה וד ח רת מרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמד
 בני ס.... ְֵ

  ©¬Ÿ¤©§¨−̈¤
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ואּתט לאברהם יי ְְְְְֲַַַַָָָואמר

ּובני אּת תּטר קימי ְְְִִַָָָָית

לדריהֹון: ְְֵַָָּבתר

ּביןי תּטרּון ּדי קימי ְְִִִֵָָּדא

ּבני ּובין ּוביניכֹון ְְִֵֵֵֵָמימרי

ּכל לכֹון מגזר ְְְִַַָָּבתר

ְָּדכּורא:

ּבׂשראיא ית ְְְְִִָָותגזרּון

(נ"י ּותהי ְְְְֵָָדערלתכֹון

ּבין קים לאת ְְְֵֵָָּותהא)

ּוביניכֹון: ְִֵֵֵמימרי

יתּגזריב יֹומין ּתמניא ְְְְִִַַַָּובר

ּדכּורא ּכל לכֹון יגזר) ְְְִַָָ(נ"י

ביתא ילידי ְְִֵֵֵָָָלדרתיכֹון

ּבר מּכל כסּפא ְְִִֵַַָֹּוזביני

הּוא: מּבנ ּדלא ְְְִִַָָעממין

(נ"ייג יתּגּזרּון ְְְִִַַָָאתּגּזרא

ּבית יליד יגזר) ְְְִִִֵַַָמגזר

קימי ּותהי ּכסּפ ְְְְִִֵַָָּוזבין

עלם: לקים ְְְִִֵָָָּבבׂשריכֹון

יגזריד לא ּדי ּדכּורא ְְְִִֵַָָָוערל

ויׁשּתיצי ערלתּה ּבׂשר ְְְְִֵֵֵַָָָית

ית מעּמיּה ההיא ֲִֵֵַַָָָאנׁשא

אׁשני: ְְִִַָקימי

ׂשריטו לאברהם יי ְְְֲַַַַָָָָואמר

ׁשמּה ית תקרי לא ְְְִִֵַָָָאּתת

ׁשמּה: ׂשרה ארי ְֲֵַָָָָׂשרי

אּתןטז ואף יתּה ְֱֵֵֶֶַַָָואבר

ּותהי ואברכּנּה ּבר ל ְֱֲִִֵֶַַָָָמּנּה

ּדׁשּליטין מלכין ְְְְִִִִִַַלכנׁשין

יהֹון: מּנּה ְְְִַַַָּבעממּיא

אּפֹוהייז על אברהם ְְִַַַַָָּונפל

הלבר ּבלּבּה ואמר ְְֲֲִִֵַַַַַוחדי

ואם ולד יהי ׁשנין ְְְְְִִֵַָמאה

ׁשנין ּתׁשעין הבת ְְֲִִִַָָׂשרה

ְִּתליד:

יייח קדם אברהם ְְֲֳַַַָָָָואמר

יתקּים יׁשמעאל ְְְִִֵַַָָלוי

:ֳָָקדמ
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אתנ מ נמל אנ ל ונ נ ל נ ג רקיְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָל

יאכל הי מ יל ל יל אינו)אבל יש ....(ברש"י ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָ
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ת ••••ית החה לד....נת••••נא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

....מלד ִֶַ
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ת   נה••••המל אמר ולא ליו ל א ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹ

לאחר נל ית יליד  דלל לאחד(ימי ימי)ס"א מנה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ת מכת ר מ(קלח ד).... ְְְֶֶֶַַָָֹ

   §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ
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כר רו••••י נר הא מק תא הילה לד א ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
....(ב"ר)לנקבהזכר "ונכרתה"••••ר ינ לכלל ימ ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ה" בר אבל רת ליו נ אי אביו ונכרתה....אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ה••••זמ קד מת רירי לקד)ה ....(שבת ְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

  ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤
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§¨«
ר  ת רת••••לאחרי ולא לי רי מדמ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ל ל רה הא מ סת רה יג)י ....(ברכות ְְְִֵֶַָָָָָָֹ
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ת רכ••••ח הרכה? היא לנרתמה אמרזרה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
יח) דנה"(לקמ לי רכה••••רכה...."היתה די הנקת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אסי הביא ליה נימר הי חקי ל מה י ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלכ
מניק  נ אחת ל והביאה אה ננ מריוא קה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמ

אמר הא  את הניקה והיא הביאה כא)לא הניקה(לקמ" ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
מקת רמז רה ראית "רה בני.... ְְְְִִִֵַָָָָָָ

  ©¦Ÿ©§¨¨²©¨−̈
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ו נו רה ו••••ל אנקלס ר זה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

האמי אברה למד מח ל רה ול וחדי מחהְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
הא ר דה הקיד וזה ולגלגה האמינה לא ורה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹומח

אברה ל הקיד ולא רה קמת••••ה....ל ה מיהת י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
מ(ב א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב א(שמואל ?"הא "הראה ְְְֲִִִֵֶַַָָֹ

מתק היא זדה מה לאחר זה חסד הנה ל אמר וכ ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
?לי ה הא ר....נה תה דאי••••ורה היתה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָ

נה ת"ק ני לידימ הי ניהרא רת י ל וא ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלילד
ח ת בא בר ניה טנתמ אברה ואימי ל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ני תיהלד הר אברה וד ח רת מרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמד
 בני ס.... ְֵ
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ואּתט לאברהם יי ְְְְְֲַַַַָָָואמר

ּובני אּת תּטר קימי ְְְִִַָָָָית

לדריהֹון: ְְֵַָָּבתר

ּביןי תּטרּון ּדי קימי ְְִִִֵָָּדא

ּבני ּובין ּוביניכֹון ְְִֵֵֵֵָמימרי

ּכל לכֹון מגזר ְְְִַַָָּבתר

ְָּדכּורא:

ּבׂשראיא ית ְְְְִִָָותגזרּון

(נ"י ּותהי ְְְְֵָָדערלתכֹון

ּבין קים לאת ְְְֵֵָָּותהא)

ּוביניכֹון: ְִֵֵֵמימרי

יתּגזריב יֹומין ּתמניא ְְְְִִַַַָּובר

ּדכּורא ּכל לכֹון יגזר) ְְְִַָָ(נ"י

ביתא ילידי ְְִֵֵֵָָָלדרתיכֹון

ּבר מּכל כסּפא ְְִִֵַַָֹּוזביני

הּוא: מּבנ ּדלא ְְְִִַָָעממין

(נ"ייג יתּגּזרּון ְְְִִַַָָאתּגּזרא

ּבית יליד יגזר) ְְְִִִֵַַָמגזר

קימי ּותהי ּכסּפ ְְְְִִֵַָָּוזבין

עלם: לקים ְְְִִֵָָָּבבׂשריכֹון

יגזריד לא ּדי ּדכּורא ְְְִִֵַָָָוערל

ויׁשּתיצי ערלתּה ּבׂשר ְְְְִֵֵֵַָָָית

ית מעּמיּה ההיא ֲִֵֵַַָָָאנׁשא

אׁשני: ְְִִַָקימי

ׂשריטו לאברהם יי ְְְֲַַַַָָָָואמר

ׁשמּה ית תקרי לא ְְְִִֵַָָָאּתת

ׁשמּה: ׂשרה ארי ְֲֵַָָָָׂשרי

אּתןטז ואף יתּה ְֱֵֵֶֶַַָָואבר

ּותהי ואברכּנּה ּבר ל ְֱֲִִֵֶַַָָָמּנּה

ּדׁשּליטין מלכין ְְְְִִִִִַַלכנׁשין

יהֹון: מּנּה ְְְִַַַָּבעממּיא

אּפֹוהייז על אברהם ְְִַַַַָָּונפל

הלבר ּבלּבּה ואמר ְְֲֲִִֵַַַַַוחדי

ואם ולד יהי ׁשנין ְְְְְִִֵַָמאה

ׁשנין ּתׁשעין הבת ְְֲִִִַָָׂשרה

ְִּתליד:

יייח קדם אברהם ְְֲֳַַַָָָָואמר

יתקּים יׁשמעאל ְְְִִֵַַָָלוי

:ֳָָקדמ



נ               

 אל ל••••לל י יי למי יה הלוי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ה כר מ....ל ••••"יל הה" מ יר ייה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מי ל.... א ְֳַַָ
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אבל••••וכ ברי מ מב)ל מל)מי "בל ְְְֲֲֲֲִִִֵֵַָָָ

"( ב מלכי) ל""בל י .... א א•••• ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָ
ה ו י הרה  ל מרי וי ה  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָל

ברה ל ה ו ל ימי ו רה רי)ל רי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

רו ה מר ריי  "וה יב בר הרי מר לה ריי" ו"ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כלל רה בי ימל י יכל "וג "והמי מר לי  "ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוג

רי  ול " ריי "והמי מרל למ י)הריו"  ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַֹֹ
בר מ  היה ל  מר לה "י  יְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
מהה מ הבירה  ומר ל למ מ  רי מר רְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
למי ה " והריי  והריי  רכי "הה יבְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹֹ

"י י "וריי ומר הילה••••א....ול רי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
י ל רל מרה ה.... א ְְְְְִֵֶַָָ
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א ••••מ יכל י(כה "יי(משלי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
"ור.... א ְַ
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אב ולמ••••ל הכי לי ה ה (ב"ר)ל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
מ ל במר ייה.... ְְִִֶֶֶַַַָ

  ©¦©̧©§¨¹̈¤
   ¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
   ¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½
   ̈¨¾̈§©§¥−¥´©§¨®̈
   ©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ
    ©´©¤½©«£¤²¦¤¬¦−

¡Ÿ¦«
 ••••יר ל ילה ול  ה   ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

יביו יהי ו יה מ ול ייה מ למרי ר בי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ
מ ל ומ ל למל הה ל היר ....ל•••• ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ול ל.... א ְְִַַ

ׂשרהיט ּבקּוׁשטא יי ְְְֲַַָָָָואמר

ותקרי ּבר ל ּתליד ְְְְִִִֵָָָאּתת

ית ואקים יצחק ׁשמּה ְְֲִֵֵַָָָית

עלם לקים עּמּה ְְִִִֵָָָָקימי

בתרֹוהי: ְְִִִַלבנֹוהי

קּבליתכ יׁשמעאל ְְִִֵֵַַָועל

יתּה ּברכית הא ְִֵֵָָָָצלֹות

יתּה ואסּגי יתּה ְְְֵֵֵֵַַָָואּפׁש

עׂשר ּתרין לחדא ְֲֲֲֵַַַָָלחדא

לעם ואּתנּנּה יליד ְְְְְְִִֵֶַַַָרברבּיא

ִַסּגי:

עםכא אקים קימי ְְִִִָָָוית

ׂשרה ל תליד ּדי ְְִִִָָָָיצחק

ּבׁשּתא הדין ְְְִֵַָָָלזמנא

ְֳַָָאחרנּתא:

עּמּהכב למּללא ְְִִֵֵַָָוׁשיצי

דיי יקרא ְְְְִַַַָָָואסּתּלק

ּדאברהם: ְְִִֵַָָָמעּלוֹוהי

יתכג אברהם ְְַַָָָּודבר

ּכל וית ּברּה ְְְִֵֵָָָיׁשמעאל

זביני ּכל וית ביתּה ְְְִִֵֵֵֵָָילידי

ּבאנׁשי ּדכּורא ּכל ְְֲֵֵַַָָָכסּפּה

ית ּוגזר אברהם ְְֵַַָָָּבית

ּבכרן דערלתהֹון ְְְְְִִַָָָּבׂשרא

מּליל ּדי ּכמא הדין ְִִֵַָָָיֹומא

יי: ְִֵָעּמּה

      

אמר לדתולזה ּכי מֹוליד אינֹו אברם ְְִִֵֵֶַַַָָָ
יּקרא ביצחק ּכי ּכאֹומרֹו לדה אינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָיׁשמעאל
ה' ּבתׁשּובת לּמה יתיּׁשב ּובזה זרע, ְְְִִֵֶַַַָָָָל
אברהם: לדת עּקר היא ּכי ׂשרה הזּכיר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאליו

B‚Â'.יח) Ï‡ÚÓLÈ eÏ 'B‚Â ‡ Ó‡Âיכּון «…∆«¿»»¿ƒ¿»≈¿ְֵַ
ּבצדק הֹול יׁשמעאל ׁשּיהיה זֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָּבתפּלה

הּוא וזה ה', ׁשהּצּדיקיםלפני לפני יחיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
אֹומרֹו ּדר על לפני ואֹומרֹו חּיים. ְְְְְִִֶֶֶַַָקרּויים
לפי לתפּלה והצר וגֹו' ּבה' הּדבקים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֻואּתם
ּפנים ּכל ׁשעל טֹובים לא סימנים ּבֹו ִִִִֶֶַָָָָָֹׁשראה
הּצּדיק מעיני נעלמת הרׁשע רׁשעת ּתהיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלא
צּדיק, ׁשּיהיה עליו התּפּלל לזה ּבנֹו, ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומה
ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו מבּקׁשֹו זה הּוא ּכי ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻוגּלה
ׁשּיהיה ה' והבטיחֹו לי. הן ג') (ט"ו ְְְִִִִֵֶֶַָּבּפסּוק
זֹו הבטחה ׁשּתתקּים וׁשֹואל ּכּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָזרעֹו

ְְִֵָּביׁשמעאל:
B‚Â'.יט)  Ï‡ ÈÏ‡ Ó‡Âלדעת צרי «…∆¡…ƒ¬»»»¿ִַַָָ

מׁשמעּות: לּה אין ּכי אבל אֹומרֹו ְְֲִֵַַַָָָטעם
‡Âאם נמי הכי אין אליו לֹומר ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּפה ל יׁש לבד ּבׁשביל היא ְְְְְִִִִֵֶַַָהּנתינה

ׂשרה אבל ּביׁשמעאל, מסּתּפק ׁשאּתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹומר
אינ ׂשרה ׁשּתלד לצד ּפרּוׁש יֹולדת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָאׁשּת
ל לֹומר ודקּדק הּזּולת ּבׁשל לוּתר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַרּׁשאי
ּבנים ׁשּכל ּכתפּלתּה מּמ ּבן לּה ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפרּוׁש
ה' ּכי לֹומר אפׁשר עֹוד .מּמ יהיּו לּה ְְְְִִִִֶֶַָָׁשּיהיּו
ׁשּבחר יׁשמעאל לּו ׁשאמר על ְְִִִֵֶֶַַַָָָהקּפיד
לֹו ׁשּנּתן סּבה היה זה ּכי ואפׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּביׁשמעאל.
ׂשרה אֹומרֹו והּוא ּדנּוקבא, מּסטרא ְְְְְְִִִָָָָָיצחק
אֹותֹו ּכׁשעקד זה מּצד הרּבה ונצטער ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיֹולדת,
לֹו נּתנה העקדה ידי על ּכי הּמזּבח ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעל
זּוגֹו: ּבת רבקה אז לֹו ונֹולדה הּיֹולדת ְְְִֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש

B‚Â'.כ) EÈzÚÓL Ï‡ÚÓLÈÏeלהי ֹותהּכּונה ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿ְִַַָָ
אּלא יׁשמעאל על התּפּלל לא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאברהם
אחר ּכן ּׁשאין מה זרעֹו לבּדֹו ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַַַַלצד
עֹוד יבּקׁש לא אז מּׂשרה זרע ה' לֹו ְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנתן
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר לזה יׁשמעאל ְִֵֶַַַָָָָָעל
והּוא ּדברי קּבלּתי ּפרּוׁש ׁשמעּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּוליׁשמעאל
חכם קללת י"א.) (מּכֹות ז"ל אֹומרם ּדר ְְִֶֶַַַָָָעל
טֹובה מּדה ּומרּבה מתקּימת ּתנאי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻאפּלּו
אברהם ׁשּתפּלת ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי וכּו' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּמּדת

ה' לֹו רמז צּדיק ׁשּיהיה היתה יׁשמעאל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
אתֹו ּברכּתי הּנה ּכאֹומרֹו ּבתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹׁשּיחזר
נכלל ׁשּיהיה הּוא ׁשהּברכה ּבתׁשּובה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיחזר
לׁשֹון ואמר הּקדּׁשה. מקֹור הּוא ּוברּו ְְְְְַַָָָָֻּבברּו

(ט"ועבר ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה הּוא וגֹו' ּברכּתי ְְְְִֵֶַַַַָָ
ּכאֹומרם היה וכן טֹובה, ּבׂשיבה ּתּקבר ְְְְִֵֵֵָָָָָָט"ו)

ּתׁשּובה: ׁשעׂשה פל"ח) (ב"ר ְֶָָָז"ל
B‚Â'.כג) ‡ Âהיה ׁשּיׁשמעאל להיֹות «ƒ««¿»»¿ְְִִֵֶָָָ

לקחּתֹו הצר לזה ׁשנה י"ג ּבן ְְְֶֶַַָָָָֻּגדֹול
ּומקנת ּביתֹו לילידי וגם לֹו. להתרּצֹות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָּבדברים
ּכי ּבפּיּוס ּולקחם ּגדֹולים ּבהם היה ּכי ְְְְִִִִֶַָָָָָּכסּפֹו
:הּמל מצות ּברצֹונם עליהם יקּבלּו ׁשּכּלם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻרצה

L‡.'וגֹו הצרּדּבר לּמה לדעת לנּו צרי «¬∆ְְִִֶַַַָָָָָֻ
כן ּכי אני רֹואה וגֹו' ּדּבר ּכאׁשר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַלֹומר
ׁשּלקח מעׂשה ׁשאֹותֹו לֹומר ׁשּיכּון ואּולי ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָעׂשה.
אלהים: אּתֹו ּדּבר ּכאׁשר הּוא ּברּצּוי ְֱֲִִִִֶֶַָֹאֹותם

„BÚ'ה מצות מעׂשֹות נתעּכב ׁשּלא לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹיכּון
,סמּו ּפרּוׁש ּדּבר ּכאׁשר ּומּיד ּתכף ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא
הּקדֹוׁש ּבעבֹודת ע"ה זריזּותֹו להֹודיע ְְְֲִִֶַַַַָוזה

הּוא: ָּברּו
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סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לךפפפ לך פרשת חסלת

ּתׁשעיןכד ּבר ְְְִִַַָָואברהם

ּבׂשרא ּגזר ּכד ׁשנין ְְְְִִַַַָּותׁשע

ְְְֵָדערלתּה:

ּתלתכה ּבר ּברּה ְְְְִֵֵַָָויׁשמעאל

ית ּגזר ּכד ׁשנין ְְְִֵַַַָעׂשרי

דערלתּה: ְְְְִֵָָּבׂשרא

אתּגזרכו הדין יֹומא ְְְִִֵַַָָּבכרן

אברהםנ"י( ְְַַָָּגזר)

ּברּה: ְְְִֵֵָויׁשמעאל

ילידיכז ביתּה אנׁשי ְְֲִֵֵֵֵָָוכל

ּבר מן כסּפא ּוזביני ְְִִֵֵַַָָביתא

) אתּגזרּו ּגזרּו)נ"יעממין ְְְְִִַָָ

פ פ פ ִֵעּמּה:

      

      

„BÚ(.כ"ז (ע"ז ז"ל אֹומרם ּדר על לֹומר ְְֵֶֶַַַָיכּון
הּוא ׁשּיהיה הּמל ׁשּצרי יּמֹול ְִִִִֶֶֶַָָהּמֹול

אּתֹועצמֹו ּדּבר ּכאׁשר ׁשאמר הּוא וזה נּמֹול. ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָ
ואחר ּתחּלה עצמֹו ּומל הּוא ׁשּקדם ְְְִֵֶַַַַָָָּפרּוׁש
לא לּמה קׁשה לא זה ּוכפי האחרים. מל ְֲִִֵֶֶָָָָָָֹֹּכ

טעמים מּב' ּכי אברהם מּלת הּכתּוב ְְְִִִִִִַַַָָָָהזּכיר
הּזריזּות מּצד ּבין עצמֹו, להקּדים לֹו ְְְְִִִֵֵַַַַיׁש
אֹותם ׁשּיּמֹול ּכדי מּצד ּבין וכּו', עצמ ְְְְְִִֵֵֶַַָֹקׁשט
ּׁשאמר ּומה יּמֹול, הּמֹול ה' צּוהּו אׁשר ֲֲִִִֶֶַַַָָָָּכהלכה
וגֹו' ׁשנה צ"ט ּבן ואברהם ּכ אחר ְְְֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

ׁשאמר ּכׁשם נּמֹול ׁשּבֹו הּזמן להֹודיע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָזה
הזּכירֹו כן ּפי על ואף י"ג ּבן ְְְְִִִִֵֵֶַַָויׁשמעאל
הׁשמיענּו ּכי קׁשה לא ׁשּפרׁשּתי ּולמה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹקדם.
ּׁשאמר ּבּמה ּתחּלה עצמֹו מל ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשּפרׁשּתי: אפן על וגֹו' אּתֹו ּדּבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹּכאׁשר

ל ל ּפרׁשת ְֲֶַַָָָחסלת
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ּׁשאמר ּבּמה ּתחּלה עצמֹו מל ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשּפרׁשּתי: אפן על וגֹו' אּתֹו ּדּבר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹּכאׁשר

ל ל ּפרׁשת ְֲֶַַָָָחסלת

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תשרי, בו כותב אשר נמצא במלחמה פנימית עצמית וכו'.

הנה נכון יהי' לבו בטוח בבורא העולמים אשר הוא היוצר יחד לבם ולפניו נגלו כל תעלומות אשר 

הנצחון במלחמה זו מובטח הוא ואין זה אלא שאלת הזמן, כי באם יעשה בזה ככל יכולתו ינחל נצחון 

הרי  כי  נדח,  ממנו  ידח  בל  אשר  מעמנו  ואחת  אחד  כל  הובטח  כבר  אבל  ח"ו,  יתמשך  לאו  ובאם  מידי, 

בכולם מתפאר הבורא שהם מעשי ידיו להתפאר, אלא שניתנה בחירה חפשית לכל אחד ואחת בכדי שינסה 

כחותיו ויגלה נקודה הפנימית אשר בו בכחות עצמו, ועצם ההכרה וההתבוננות אשר הנצחון בטוח הוא, 

מוסיפה כח ועוז בהנהלת מלחמה זו ובגמרה בהקדם, ותודה אם יבשר טובות בהאמור לעיל לקרוב.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. מוסג"פ העתק מכתבי כללי שבודאי יענין אותו והוא גם שייך לתוכן הדברים האמורים.
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לשבוע פרשת לך לך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז  

יום רביעי - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד 

יום שני - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' מרחשון
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' מרחשון
מפרק מד עד סוף פרק מח

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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באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם שעל - בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב יח.7.האחרים ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ראה9.חגיגה
ובכ"מ. בסופה. ט"ו הקדמה הגלגולים 10.שער   בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה

רשב"י". דברי 11.עד"ז   כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל "אולי  .'וכו

וכו"'. מחילה א.12.ומהני יא, שבת   תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. סט, ד. א.13.לח, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה 17.סוף   י"ל"

ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת 18.הל'   ."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר 19."שבק   

וראה וחיפוש. ח"ב)"."צ"ע - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, זח"א
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ובכ"מ.20. ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, א.23.חגיגה ח, ה24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה ‰Îעל
בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או
מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה
דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים

דתורה, ˙ÂÈבנסתר „ÂÚÂלא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. זו‰È:יספיקו באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל כלÓˆÚ‰"להשאלה שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .

- ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה Â'ר לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - "מהדורות"
- Úיוחנן ‡Ï˘"ב כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו ותירוצים"˘˘ הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' סדרי

-„"Î[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' וליתפירוקי הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,
במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' ÎÊ‰תמן Ê"ÈÚ˘."'כו ‡„25"ÂÓ.לזה "Î ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."ועיקור הגרמה הזכיר "ולא
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התניא.26. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כ.27.כצ"ל, סה, ‡28".ישעי' " 
:‡"ËÈÏ˘."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ˘ËÈÏ"‡:30.ירמי' "‡ " ."לידה אז שתהי' ב.31."ראי' נא, ראה32.סנהדרין

שם. ובמפרשים מ"ז פ"ח א.33.עדיות מה, מנחות
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התניא.26. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כ.27.כצ"ל, סה, ‡28".ישעי' " 
:‡"ËÈÏ˘."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ˘ËÈÏ"‡:30.ירמי' "‡ " ."לידה אז שתהי' ב.31."ראי' נא, ראה32.סנהדרין

שם. ובמפרשים מ"ז פ"ח א.33.עדיות מה, מנחות
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התניא.34. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ כאן וניתוסף שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן ‡35".הבא " 
:‡"ËÈÏ˘."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת ב'.37.רמב"ם פרק מ"ט ˘ËÈÏ"‡38.שער "‡ " לכהנ"ל "להעיר :
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בהוספה)". קה"ת בתו"א (נדפס לשם הצ"צ ובביאור ח"ש) פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע בספר39.מלשון "שיעורים בספר (הודפס הוספה ראה
אליהו").40.התניא"). פתח - (בהקדמה א ס"כ.41.יז, ריש לעיל ראה
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מרחשון ז' שישי יום
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מרחשון ח' קודש שבת
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.42   ."בהגה פ"מ ח"א תניא ועוד.43."וראה א. פה, ב.44.זח"ב רנד, זח"ב
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם סענדר שי'

שלום וברכה!

במילי  מרז"ל  ונתקיים  החגים  אחרי  על  הענין  את  הנחתי  וכהצעתו  שלו  החוברת  קבלתו  בעתו 

דאבות אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה, כי הטרדות לא נתמעטו אלא אדרבה, ובמילא אינני 

רוצה לדחות הענין יותר ובמילא אבוא עכ"פ באיזה שורות ואתו הסליחה.

ידוע אשר אין משיבין על הדרוש )כנפי יונה חלק ב' סימן קכ"ה( בכ"ז כנהוג בענינים כגון אלו אענה 

גם אני חלקי וידוע מרז"ל )ירושלמי סוף ברכות( פיטטיא דאורייתא טבין.

לסימן א' עה"כ צדיק הי' בדורותיו, וד]ר[ז"ל בזה משא"כ בדורו של אברהם, והקשה וכן הקשה 

בתו"ש, שהרי כשמת נח הי' אברהם בן נ"ח. - י"ל בזה דהכוונה בדורותיו בדור שלו, היינו שהוא הפרנס 

שלו ומנהיגו וכלשון רז"ל דור ופרנסיו וכו' )ויק"ר פס"ו(.

ל"א  פרק  נבוכים ח"ג  הגדול במורה  בזה המורה  יעוין מ"ש   - בענין טעמי המצות.  ג'  עמוד  ריש 

ואילך. אגה"ק לרבנו הזקן סימן י"ט. ספר טעמי המצות להצ"צ סוף מצוה פו"ר.

מצות נר חנוכה ריש פרק ג'. ועוד. בהנוגע למלח בפרט - יעויין לקוטי תורה סוף פרשת ויקרא ד"ה 

לא תשבית מלח וביאורו.

לסוף החוברת בענין גדולים בעלי תשובה שאפילו צדיקים גמורים כו' יעויין אגרת התשובה לרבנו 

הזקן סוף פרק ח' והוא מתאים למ"ש בתניא סוף פרק ז' תשובה גדולה כ"כ כו' כמרז"ל במקום שבעלי 

תשובה כו'.

ג"כ  נוכח  להיות  בידו  הי'  לא  אשר  וחבל  תורה  דשמחת  בהתועדות  כאן  שראיתיו  ממה  נהניתי 

מו"ח  מכ"ק  ששמענוהו  הצ"צ  האדמו"ר  פתגם  הידוע  וע"פ  השנה.  ראשית  בראשית  דשבת  בהתועדות 

אדמו"ר בהנוגע לשבת בראשית, שההנהגה בו משפיעה על כל השנה כולה ויה"ר שכוונתו הרצוי' תחשב 

כמעשה בפועל.

בברכה צו א געזונטען ווינטער ]חורף בריא[ לו ולכל אשר לו.



היום יום . . . סד

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות הָאט דער 
אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין ברודער מהרי"ל הָאבען 
זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת 
היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט 

איר.

ָהִראׁשֹונֹות  יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ ְלָך תרנ"א:  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ "ּב[ מֹוָצֵאי  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ְררּו ִזְקֵני  ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָאַמר ַרּבֵ
בּוַע. ֹלא ַרק ִלְלֹמד  ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ת ַהּיֹום ִמּפָ בּוַע ּוָפָרׁשַ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ֶאת ּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר אזוי געשמַאק. 
נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען אברהם אבינו. די אמת 
פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער 
ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף מפרסם זיין גטליכקייט אויף דער וועלט, און 

זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ּבּול,  ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא ַהּמַ ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
בּוַע  ל ְימֹות ַהּשָׁ ת "ֶלְך ְלָך". ּכָ ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשָׁ בּוַע ׂשָ ַאְך סֹוף ׁשָ
ּלֹו הֹוִריׁש  ֶפׁש ׁשֶ עֹוָלם. ְוֶאת ְמִסירּות ַהּנֶ ְרסּום ֱאֹלקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ 'ַחּיִ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

יתֹו,  ֵני ּבֵ ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. ֹלא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ ׁשֶ



סה היום יום . . . 

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

ְיָלה. י ַהּלַ ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם ֹלא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
יָריו  ם ֶאת ַמּכִ יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשָׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ ּוְמֻיּדָ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, שלא תטרידו 
העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות ימים אמר: אבער ניט מיט 
פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין גטליכקייט 

און מען הערט ניט קיין גטליכקייט. 

ְטִרידֹו  ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ְלָבֵרְך ֶאת ר'  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ ָיִמים ָאַמר: ַאְך ֹלא  ֲאִריכּות  ּבַ ָרָצה ְלָבְרכֹו  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ּמּוד ַהֲחִסידּות  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ

ָמעּו", ֹלא רֹוִאים ֱאֹלקּות ְוֹלא ׁשֹוְמִעים ֱאֹלקּות. "ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיׁשְ ׁשֶ

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְך  ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ְרֵסם ֱאֹלקּותֹו, – ּדִ ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ׁשֶ

ה. ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ּוּוי ַההּוא.  ה ֶאת ַהּצִ הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ א ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוּתָ
ל  ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ּוּוי, ֶזהּו ׂשְ ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור ֵאין סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶזה ַמה ּשֶׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ְוֶזהּו ׂשְ
ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי.  ר ּתְ ֶהְעּדֵ ִבּטּול ּדְ ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ּגַ
ְודֹוֶחה  לֹו  ְמַבּטְ ּדִ ֶזה  ְוֵאין   – ָלל  ּכְ י  ֱאנֹוׁשִ ֶגֶדר  ּבְ ֶאְצלֹו  ִנְכָנס  ֵאינֹו  ׁשּוט  ַהּפָ ִאיׁש  ֲהֵרי  ֶהָחָכם  ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ם  ּגַ ְוֵכן 
ר ֶהָחָכם  ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ר ׁשֶ ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ
ׁשּוט, ֵהן ְלַעְצמֹו  ל ָהִאיׁש ַהּפָ ִצּוּוי ֶזה נֹוָלד ְמִציאּותֹו ׁשֶ ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ְיַצּוֶ
ב  ֵעיֵני ֶהָחָכם ֶנְחׁשָ ָבר, ְוֵהן ּבְ ה ֶהָחָכם ַלֲעׂשֹות ּדָ ם ִמְצַות ֶהָחָכם ְולֹו ִצּוָ ר הּוא ָיכֹול ְלַקּיֵ יׁש ְמִציאּותֹו ֲאׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ
יֹוֵתר.  ׁשּוט ּבְ ה, ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ ר ִויַצּוֶ ר ֵאָליו ְיַדּבֵ ִלְמִציאּות ֲאׁשֶ

ל מּוָבן. ְמׁשָ ְוַהּנִ
ָקָטן  אֹו  ְוַנֲעֶלה  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ִאם  ּוּוי,  ַהּצִ ִיְהֶיה  ה  ּמֶ ּבַ ָלל  ּכְ ל  ֶהְבּדֵ ֵאין  "ל,  ְלַהּנַ ַיַחס  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ּומּוָבן 

ּוָפׁשּוט.



סו            

ה'תשע"א חשון ב' ראשון יום   

      
         

  
(כשהמזבח אחת שעה המזבח על מהקרבה שנדחה קרבן
הוא הרי נדחה, שבגללה הסיבה תעבור אם אף - למשל) נפגם,

לעולם כבֿכג)דחוי מתחילת(הל' להקרבה ראוי היה לא אם אבל .
נחשב הוא אין - שלפנינו כבהלכה מעיקרו") ("דחוי הקדשו

להקרבה. ראוי יהיה הפגם וכשיתוקן דחוי,
בהלכה הרמב"ם פסק כבר הרי משנה': ה'לחם והקשה

רב כדעת א)הקודמת סד, ומה(יומא נדחים, אינם חיים שבעלי
דחוי"? אינו מעיקרו "שהדחוי - נוסף בטעם הצורך

בעלי שאינם למנחות, גם טעם הוא מעיקרו" "דחוי ותירץ:
אותן. מקריבים המזבח שנבנה קודם בעזרה היו שאם חיים,

בבעלי מדבר הרמב"ם זו בהלכה א. עיון: צריכים והדברים

מבואר ב. חיים? בעל שאינו לדבר גם טעם יתן ומדוע חיים,
עד)בתוספות ד"ה ב נט, להקרבת(זבחים רק נפסל פגום שמזבח

פוסלת המזבח פגימת אין למנחות אבל וישפה)זבחים, .(שהם
לבאר: ויש

כתוספות סובר בע"ח)הרמב"ם ש"מ ד"ה א, יב, לדעת(זבחים שגם
נדחים. בידים, אותם דחו אם - נדחים אינם חיים שבעלי רב,
הבהמות את שהקדיש בשעה כאשר הקודמת, בהלכה לכן,
מאליהן אלא בידים, הקדשים נדחו לא פגום, היה לא המזבח
את למנוע כדי נדחים" חיים בעלי "שאין הטעם מועיל ולכן
המזבח", נבנה שלא עד בהמות "שהקדיש כאן אבל פסילתם,
ולכן נדחים. חיים בעלי גם - בידים אותם דחה ובהקדשתם
אינו מעיקרו "שהדחוי דיחוי כאן שאין לנמק הרמב"ם הוצרך

ב)דחוי" ס"ק לג, סי' דוד .(מקדש

ה'תשע"א חשון ג' שני יום   

       
          
           

      
בזבחים שנינו הבליעה, בבית טהור עוף נבלת (סח,בטומאת

ב) מתנבלא, העוף המליקה, עצם את מפקיע הפסול שאם
מתנבל העוף אין במליקה, תקלה רק מהווה הפסול ואם ומטמא.
בית טומאת אין לילה שבמליקת במשנה, ואמרו מטמא. ואינו
ונמצא הפקעתה. ולא במליקה 'תקלה' מהווה הלילה כי הבליעה

בקודש'. כ'פסולו נחשבת לילה שמליקת
במשנה א)והנה, פד, שמעון(זבחים ורבי יהודה רבי נחלקו

שנשפך בלילה, שנשחטה - יהודה רבי שמונה פסולים בשלושה
כפסולו זה הרי שמעון, לרבי לקלעים. חוץ דמה ושיצא דמה,

ירדו. עלו אם יהודה, ולרבי ירדו. לא עלו ואם בקודש
נחשבת לילה שמליקת האומרת שמשנתנו התוספות, וכתבו
שחיטת יהודה לרבי שהרי שמעון, כרבי היא בקודש כפסולו

עוף נבלת כן ואם תרד, עלתה ואם ההקרבה את מפקיעה לילה
הבליעה. בבית מטמאת בלילה שנמלק

כ'פסולו היא שמאל שמליקת קובעת המשנה שני, מצד
שמעון רבי תם שלרבנו אלא שמאלבקודש', מליקת

אליבא כן היא שהמשנה אפשר כי התוספות כתבו ולכן בעוף,
ירד, עלה שאם לילה, לפסול ביחס שדבריו אלא יהודה דרבי
להסכים יהודה רבי חוזר שבו בעוף ולא בבהמה אמורים

נאמ הממעט הפסוק כי שמעון, רבי של ואילולעיקרון בבהמה ר
'אם וממילא בקודש', 'פסולו של הבסיסית לסברא חוזרים בעוף
בבית טהור עוף נבלת טומאת אין זאת ובעקבות ירדו', לא עלו

הבליעה.
של תקלות אכן אלו כי בעוף מודה יהודה רבי כלומר:
ממעט שהפסוק מכך נובעת בבהמה והמחלוקת בקודש' 'פסולו
באופי או הכלל באופי אחרת הבנה מתוך ולא הכלל, את

הפסולים.
  

ה'תשע"א חשון ד' שלישי יום   

       
         

      
בנוסף כשתלד קן להביא שנדרה באשה עוסקות אלו הלכות
קרבנות להביא עליה וספקות טעויות ומחמת הדין, מן לחיובה

נוספים.
בקרבנות חובתה ידי יצאה שכבר ויתכן מאחר ולכאורה,
חולין הם נוספים שקרבנות חוששים אין למה הראשונים,

בעזרה?
המשנה מדברי נלמד ו)והביאור ג, שאמרו:(קנים "זהו :

לשתי קרניו ב' שבעה... קולו מת וכשהוא אחד קולו חי כשהוא

המפרשים וביארו חלילין...". לשני שוקיו שתי (פיה"מחצוצרות,

נתרבולרמב"ם) מיתתו של ה'קלקול' מתוך שבכבש כשם :
קרבנותיה. נתרבו הטעויות שמתוך ביולדת כך קולותיו,

שייכים אינם וכו' ושוקיו מקרניו הבאים שהקולות ואף
שבעה", קולו מת "כשהוא אמרו מקום מכל הכבש של ל'קולו'
המקורי. הקול כמו נחשב הקלקול מתוך שבא שהריבוי היינו
הטעויות מפני הוא הקרבנות שריבוי למרות ביולדת: וכך
קרבנות גם העיקרי, החיוב עליה שחל לאחר שאירעו והספיקות

חובה. לקרבנות נחשבים אלו
לה, שגרמה מהסיבה יותר תוקף לתוצאה יש שלעתים נמצא,
ודאי. לחיוב נחשב הוא זאת ובכל הספק היא הקרבן סיבת שהרי

            

סופר החתם כתב או"חוכן קמה)(שו"ת חגסי' של שני שיו"ט ,
הימים בשאר כי גלויות, של טובים ימים משאר חמור השבועות
שאינו השבועות חג אך הספק, מחמת השני היום נקבע טובים
ספק, בו אין לספירה, החמישים ביום אלא בחודש בתאריך תלוי

שאף ונמצא, המועדות. בין לחלק לא כדי שקבעוהו אלא
הוא השני היו"ט שבהם וסוכות פסח היא זה שני יו"ט שסיבת

כודאי. נחשב עצמו הוא ספק, משום
    

ה'תשע"א חשון ה' רביעי, יום  

       
        

מפעולות חוץ המקדש, בעבודות להשתתף יכל לא זר כידוע,
הלבונה בליקוט מדובר שלנו במקרה כ'עבודה'. מוגדרות שאינן
מוגדר זה מעשה האם - חכמים נחלקו ואודותיו הסולת, מתוך

בזר. וכשר 'עבודה' שאינו או בזר, ופסול כ'עבודה',
המחמירה בדעה אוחז ינאי יג)ר' הולכת(מנחות עצם ולדידו ,

רק אלא רגלית, הליכה כאן שאין ואף עבודה. נחשבת הלבונה
הקטרתה לשם לכהן הלבונה את הנותן המלקט של יד הושטת
שמה ברגל שלא "הולכה כי כ'הולכה', מוגדרת זו הושטה -

הולכה".
לעיל הלוא למלך': ה'משנה הכ"ג)והקשה הרמב"ם(פ"א כתב

אינה יד הושטת זה ולפי הולכה", אינה ברגל שלא ש"הולכה

הלבונה ליקוט הרמב"ם כאן פסל ומדוע כ'עבודה', נחשבת
בזר?

לומר: ויש
משום אלא 'הולכה' מטעם לא בזר נאסר הלבונה ליקוט
שעל כמו היא: חד עבודתם שמהות ה'קמיצה', כעבודת שנחשב
משיירי לה' המוקטר המנחה חלק את מבררים הקמיצה ידי

מבררי הלבונה בליקוט כך כדיהמנחה, לה' השייך החלק את ם
להקטירו.

ליקוט והן קמיצה הן - הדינים שני את הרמב"ם מצרף ולכן
אחת: בהלכה - לעבודה הפסול ידי על הנעשים לבונה
את ולהפריד לברר - אחד עניינם העבודות ששתי להשמיענו

המנחה. משיירי לה' החלק
    

ה'תשע"א חשון ו' חמישי יום   

      
          

        
בגמרא מבואר א)והטעם ג, אחר(זבחים קרבן לשם כששוחט :

מחשבתו מועילה קדשים) (ושניהם הראשון הקרבן ממין שהוא
שאינו חולין, לשם שוחט כאשר אך הראשון, שמו את לעקור

שמו. את ממנו לעקור הזבח על נתפס שמו אין קדשים,
הר"ן למד ב)מכאן לג, מצוה(ר"ה שהעושה להסוברים שאף

ידי לצאת בכוונה זאת עשה אם חובתו, ידי יוצא כוונה ללא
ולקיים התינוקות את ללמד בשופר התוקע כגון אחרת, מצוה
כי שופר, תקיעת מצות חובת ידי יוצא אינו חינוך, מצות
את עוקרת הראשונה, המצוה מסוג אחרת מצוה לשם המחשבה

מהמעשה. הראשונה המצוה שם
אבן' ב)וה'טורי לב, ומחלק:(ר"ה הר"ן דברי על השיג

קרבן, אותו לשם להיעשות השחיטה על קדשים בשחיטת
כי לשמה' 'סתמא הרי כלום חשב ולא בסתם שכששחט אלא

צורך שאין הדעה לפי אך שהקדישו, משעה הקרבן עומד לכך
אין שהרי לשמה' ש'סתמא משום זה אין מצוה לקיום בכוונה
אלא המצוה, לקיום עומדים זה מסוים שופר או זו מסוימת מצה

כלל. בכוונה צורך אין שלדעתם
עולה לשם החטאת את המקריב בקרבנות דוקא לכן
לחטאת, העומד הקרבן של הסתמי המצב את עוקרת מחשבתו
אכילת למצות מיועדת זו מצה היתה לא מעולם מצוות לגבי אך
צריכה המצוה אין זו לדעה אמנם, לעקור. מה כאן ואין מצה
הפעולה בייחוד חסרון אין ולכן מצוה, לשם כלל מיוחדת להיות

אחרת. מצוה לשם
אמת' ב)וה'שפת לג, גם(שם כי ומבאר הר"ן דברי את מצדיק

שאין ואף לשמה'. ש'סתמא משום בכוונה צורך אין במצוות
מצה אכילת הרי מצה, אכילת למצות מיוחדת זו מסויימת מצה
שהכוונה לומר שייך בזה גם ולכן המצוה, לקיום מיוחדת בפסח
מצות לקיום ייחודה את זו מפעולה עוקרת אחרת מצוה לשם

מצה. אכילת

ה'תשע"א חשון ז' שישי, יום   

       
        

      
פד)בגמרא תותירו(פסחים "לא הפסוק בדרשת תנאים נחלקו

לרבי תשרפו": באש בוקר עד ממנו והנותר בוקר עד ממנו
כך ואחר תותירו") ("לא תעשה לא נאמר שבתחילה כיון יהודה
זה, לאו על לוקים שאין מלמדנו הכתוב תשרפו") ("באש עשה
מעשה. בו שאין בגלל נותר איסור על לוקים אין יעקב ולרבי

נותר על לוקים שאין יהודה כרבי הרמב"ם פסק כאן והנה,
ומצה חמץ בהל' וקשה: לעשה. הניתק לאו הוא ג)כי פסק(יא,

ונשאלת לוקה. מעשה, בו ועשה בפסח חמץ קנה שאם הרמב"ם
ניתק חמץ איסור גם והרי מנותר זה לאו נשתנה מה השאלה,

נותר? כמו שריפה של לעשה
והביאור:

על לוקין שאין שהכלל הרמב"ם, כותב תמורה הל' בתחילת
או לאווין שני קיימים כאשר אמור אינו לעשה הניתק לאו



סז             

סופר החתם כתב או"חוכן קמה)(שו"ת חגסי' של שני שיו"ט ,
הימים בשאר כי גלויות, של טובים ימים משאר חמור השבועות
שאינו השבועות חג אך הספק, מחמת השני היום נקבע טובים
ספק, בו אין לספירה, החמישים ביום אלא בחודש בתאריך תלוי

שאף ונמצא, המועדות. בין לחלק לא כדי שקבעוהו אלא
הוא השני היו"ט שבהם וסוכות פסח היא זה שני יו"ט שסיבת

כודאי. נחשב עצמו הוא ספק, משום
    

ה'תשע"א חשון ה' רביעי, יום  

       
        

מפעולות חוץ המקדש, בעבודות להשתתף יכל לא זר כידוע,
הלבונה בליקוט מדובר שלנו במקרה כ'עבודה'. מוגדרות שאינן
מוגדר זה מעשה האם - חכמים נחלקו ואודותיו הסולת, מתוך

בזר. וכשר 'עבודה' שאינו או בזר, ופסול כ'עבודה',
המחמירה בדעה אוחז ינאי יג)ר' הולכת(מנחות עצם ולדידו ,

רק אלא רגלית, הליכה כאן שאין ואף עבודה. נחשבת הלבונה
הקטרתה לשם לכהן הלבונה את הנותן המלקט של יד הושטת
שמה ברגל שלא "הולכה כי כ'הולכה', מוגדרת זו הושטה -

הולכה".
לעיל הלוא למלך': ה'משנה הכ"ג)והקשה הרמב"ם(פ"א כתב

אינה יד הושטת זה ולפי הולכה", אינה ברגל שלא ש"הולכה

הלבונה ליקוט הרמב"ם כאן פסל ומדוע כ'עבודה', נחשבת
בזר?

לומר: ויש
משום אלא 'הולכה' מטעם לא בזר נאסר הלבונה ליקוט
שעל כמו היא: חד עבודתם שמהות ה'קמיצה', כעבודת שנחשב
משיירי לה' המוקטר המנחה חלק את מבררים הקמיצה ידי

מבררי הלבונה בליקוט כך כדיהמנחה, לה' השייך החלק את ם
להקטירו.

ליקוט והן קמיצה הן - הדינים שני את הרמב"ם מצרף ולכן
אחת: בהלכה - לעבודה הפסול ידי על הנעשים לבונה
את ולהפריד לברר - אחד עניינם העבודות ששתי להשמיענו

המנחה. משיירי לה' החלק
    

ה'תשע"א חשון ו' חמישי יום   

      
          

        
בגמרא מבואר א)והטעם ג, אחר(זבחים קרבן לשם כששוחט :

מחשבתו מועילה קדשים) (ושניהם הראשון הקרבן ממין שהוא
שאינו חולין, לשם שוחט כאשר אך הראשון, שמו את לעקור

שמו. את ממנו לעקור הזבח על נתפס שמו אין קדשים,
הר"ן למד ב)מכאן לג, מצוה(ר"ה שהעושה להסוברים שאף

ידי לצאת בכוונה זאת עשה אם חובתו, ידי יוצא כוונה ללא
ולקיים התינוקות את ללמד בשופר התוקע כגון אחרת, מצוה
כי שופר, תקיעת מצות חובת ידי יוצא אינו חינוך, מצות
את עוקרת הראשונה, המצוה מסוג אחרת מצוה לשם המחשבה

מהמעשה. הראשונה המצוה שם
אבן' ב)וה'טורי לב, ומחלק:(ר"ה הר"ן דברי על השיג

קרבן, אותו לשם להיעשות השחיטה על קדשים בשחיטת
כי לשמה' 'סתמא הרי כלום חשב ולא בסתם שכששחט אלא

צורך שאין הדעה לפי אך שהקדישו, משעה הקרבן עומד לכך
אין שהרי לשמה' ש'סתמא משום זה אין מצוה לקיום בכוונה
אלא המצוה, לקיום עומדים זה מסוים שופר או זו מסוימת מצה

כלל. בכוונה צורך אין שלדעתם
עולה לשם החטאת את המקריב בקרבנות דוקא לכן
לחטאת, העומד הקרבן של הסתמי המצב את עוקרת מחשבתו
אכילת למצות מיועדת זו מצה היתה לא מעולם מצוות לגבי אך
צריכה המצוה אין זו לדעה אמנם, לעקור. מה כאן ואין מצה
הפעולה בייחוד חסרון אין ולכן מצוה, לשם כלל מיוחדת להיות

אחרת. מצוה לשם
אמת' ב)וה'שפת לג, גם(שם כי ומבאר הר"ן דברי את מצדיק

שאין ואף לשמה'. ש'סתמא משום בכוונה צורך אין במצוות
מצה אכילת הרי מצה, אכילת למצות מיוחדת זו מסויימת מצה
שהכוונה לומר שייך בזה גם ולכן המצוה, לקיום מיוחדת בפסח
מצות לקיום ייחודה את זו מפעולה עוקרת אחרת מצוה לשם

מצה. אכילת

ה'תשע"א חשון ז' שישי, יום   

       
        

      
פד)בגמרא תותירו(פסחים "לא הפסוק בדרשת תנאים נחלקו

לרבי תשרפו": באש בוקר עד ממנו והנותר בוקר עד ממנו
כך ואחר תותירו") ("לא תעשה לא נאמר שבתחילה כיון יהודה
זה, לאו על לוקים שאין מלמדנו הכתוב תשרפו") ("באש עשה
מעשה. בו שאין בגלל נותר איסור על לוקים אין יעקב ולרבי

נותר על לוקים שאין יהודה כרבי הרמב"ם פסק כאן והנה,
ומצה חמץ בהל' וקשה: לעשה. הניתק לאו הוא ג)כי פסק(יא,

ונשאלת לוקה. מעשה, בו ועשה בפסח חמץ קנה שאם הרמב"ם
ניתק חמץ איסור גם והרי מנותר זה לאו נשתנה מה השאלה,

נותר? כמו שריפה של לעשה
והביאור:

על לוקין שאין שהכלל הרמב"ם, כותב תמורה הל' בתחילת
או לאווין שני קיימים כאשר אמור אינו לעשה הניתק לאו



סח            

הלאֿ למצות הפרטים בכל שווה אינה המצותֿעשה כאשר
תעשה.

שלוק הרמב"ם פסק בחמץ מדוע להבין ניתן זה עללפי ים
הבדל יש בחמץ עשה: מצות גם לו שמשוייכת למרות האיסור

כי ('תשביתו') מהעשה פטורות נשים - והלאֿתעשה העשה בין
("בל תעשה בלא חייבות אבל גרמא, שהזמן עשה מצוות היא

הלאֿתעשה. את 'מנתק' העשה אין זה ובכגון יראה"),
    

ה'תשע"א חשון ח' קודש שבת   

        
           
          

           
  
להקשות: ויש

מועילה מה צדוקי, הוא הגדול הכהן שמא חשש יש אם
הצדוקים, כדעת לנהוג היא התורה מצוות לדעתו הרי השבועה,

חלה אינה מצוה לבטל ששבועה א)(שבועותומאחר זוכז, הרי
תוקף? חסרת שבועה

סופר' ה'חתם קע"ו)ומבאר סי' או"ח ש"אין(שו"ת זה דין :
אינם והצדוקים חז"ל, דרשוהו המצוה" את לבטל נשבעין
לדעת אם אף מחייבת השבועה ולכן, זו, בדרשה אף מאמינים

המצוה. את מבטלת היא כהן אותו
דין בית שלוחי "אנו השבועה לשון מאריכות הסבר: ועוד
נקבע גדול כהן שמינוי נראה דין", בית ושליח שלוחינו ואתה

שלוחם ונעשה דין בית ידי ד"העל תוס' ב)(ראה יב, יומא ושלוחיכה"ג
מינויו יתבטל מדבריהם ישנה שאם בשבועה עימו מתנים ב"ד
מאחר כי חלה, כן השבועה ולכן תיפסל. ועבודתו גדול ככהן
לעבור ירצה ולא המצוה, לבטל שבועה זו אין פסולה שעבודתו

יוה"כ). עבודת לביטול (בנוסף השבועה על
אמת' ב)וה'שפת יח, תירץ:(יומא

ביטוי', כ'שבועת חלה לא המצוה לבטל שבועה אם גם א.
שוא'. 'שבועת משום עליה חייב

ולעשות חז"ל דברי על לעבור חשודים הצדוקים אמנם ב.
כדברי לעשות להם מותר לשיטתם, גם אך הכוזבת, כדעתם
הדבר מן תסור "לא כנאמר הגדול, דין בית הוראת מצד חז"ל
שהוא ימין על לך אומר "אפילו - ושמאל" ימין לך יגידו אשר

ימין" שהוא שמאל ועל יא)שמאל ז, דברים כאשר(רש"י כן, ואם .
והשבועה מצוה ביטול כאן אין חז"ל כהוראת לעשות נשבעים

שיטתם. לפי גם חלה

              
  

       

ה'תשע"א מרחשון ב' ראשון יום

  
 



החיצֹון‡. מזּבח על הּנּתנין הּדמים אחת1ּכל מּתנה נתן אם , ְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. - העּקר,2ּבלבד היא אחת מּתנה - ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
הארּבע על3ּוׁשאר יּׁשפ זבחי ודם ׁשּנאמר: למצוה. מּתנֹות ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

העּקר. היא הּמזּבח על הּדם ׁשפיכת - אלהי ה' ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמזּבח
.ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:4וכל יצא; - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

.יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים מהן5ּכל אחת חּסר אם , ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

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 .6ארּבע ְְִַַַַַַָָ

ּבּלילה‰. הּׁשלׁש יּתן לא - ּבּיֹום האחת נתן אם .7אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹ
.Âחּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן מּׁשּום8ואם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ

ּבחּוץ .9מעלה ֲֶַַ

.Êמּזה ידֹו10היה לאויר11ונקטעה ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּזיה לֹו עלתה לא - .12הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ

.Áקרּבנֹות מּתן הּנעּׂשית13ׁשּנה ּבחּטאת ּבין ּבחּטאת, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּבחּוץ14ּבפנים הּנעּׂשית ּבחּטאת ּבׁשאר15ּבין אבל נפסל. - ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכׁשרין - .16קדׁשים ְִִֵָָ
.Ëולפנים הּקרן מן הּדם ּבׁשאר17נתן ּבין ּבחּטאת ּבין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפסּול. - החיצֹון ּבּמזּבח ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָקדׁשים,
.Èהּמזּבח מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ׁשּנתנֹו18ּדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

למּטה לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו אֹו19למּטה, למעלה, ּונתנֹו ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
ּבהיכל ּבפנים לּתנֹו החיצֹון,20ׁשּמצותֹו מזּבח על ּונתנֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
הּכבׁש על ּבחּוץ הּנּתנין ּדם היסֹוד21ׁשּנתן ּכנגד 22ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ּפסּול הּזבח ּבּׂשר הרי נתּכּפרּו23- כן, ּפי על ואף . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהּגיע24הּבעלים ּפי על אף לּמזּבח, ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי - למקֹומֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹׁשּלא
אמּורים ּדברים ּכׁשר25ּבּמה הּזֹורק זה ּכׁשהיה ? ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּכׁשר26לעבֹודה קּבל אם אבל לּפסּול27; ונתן28ונתן , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבפנים הּנּתנין ואת למּטה, למעלה הּנּתנין את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּפסּול
הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ּבחּוץ הּנּתנין ואת ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבחּוץ,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמם.1) את וזורקין הקרבנות את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת מבואר2)המזבח לז: שם ובגמרא שם זבחים הלל כבית
עוד הרי וא"ו], [=עם מלא קרנות אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע ואו בלי קרנת פעמים שתי חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם,
למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה דבר שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני לעכב ואחת למצוה שלוש ארבע, וביחד שתיים
זריקת בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה שם שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב, אינו בדיעבד אבל

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. האחת.3)דם שנתן אחרי מהארבע שנשתייר מה שהכהן4)כלומר, פירושה, זריקה
עולה אשם, הדם. את עליו ושופך המזבח בצד שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח בכוח וזורק מהמזבח רחוק עומד

באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה, ניתנים בכל5)ושלמים מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
נשרף. אלא נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר ושל הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת את יום

וגומרים6) בעליה, שמתו חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה רק הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
המצוה. החמה.7)את בשקיעת נפסל שהדם קוראים9)כרת.8)מפני אנו לפיכך בפנים, לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי

שם שבגמרא, הסדר את שינה רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה
אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה; נותן - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר: ורבינו חוץ. מיתה, לילה, הסדר:

כרת. ענוש - חוץ כרת; חייב אינו הזאה,10)נתן לשון בתורה כתוב הנשרפים) ושעירים (פרים הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
מרחוק. באצבע מזה לעבודה.11)היינו ופסול מום בעל בעל12)ונעשה היה המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת שההזייה

מערבית13)מום. ולבסוף מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית דרומית בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם שבהיכל.14)דרומית הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה את על15)שמזים נזרק שדמה

להיכל. חוץ שהיא שבעזרה, קרבנות.16)המזבח לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר שבפינות17)ולא הקרנות ארבע
הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח. של העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה ורחבן אמה ארכן החיצון, מזבח
שהוא בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח. של התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות נגד ניתנות

בפנימי. ובין החיצון במזבח בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן העוף.18)לפנים ועולת בהמה שאר19)חטאת
בחוץ. הנעשים ובשרם20)הקרבנות הקרבנות מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים ופרים הכיפורים, יום של ושעיר פר

ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן בבית ממש.21)נשרף המזבח על במשנה22)ולא ממש. במזבח היסוד כנגד שלא או פירוש,
מ (של "והיסוד שנינו: א ג, פרק אמהמדות בדרום (תופס) ואוכל המערב. כל פני ועל הצפון כל פני על מהלך היה החיצון) זבח

המזבח מחצי למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק ואם יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת". אמה ובמזרח אחת
העולה". מזבח יסוד "אל ז) ד, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול. פסולים.23)הקרבן האימורים ואינו24)וגם

אחר. קרבן להביא תקנה.25)חייב לו ואין נפסל הזבח ופסול26)שבשר שיריים נעשה שנשאר הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
משנה).27)לזריקה. (לחם שיריים עושה אינה בוודאי פסול כהן קבלת שהרי הכשר, קיבל אם אפילו פסול28)כלומר, אפילו

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

כפי  שם  בהיותי  אזכירו  וכבקשתו  הק'  הציון  על  נסיעתי  וקודם  תשרי  מכ"ז  מכתבו  קבלתי 

שכותב.

ובמה שנגע במכתבו בדבר אמירת מודה אני, הנה כיון שרבנו הזקן בסידורו מסדר זה קודם ענין 

וסדר הנטילה הרי ברור חוו"ד לאמר זה קודם נט"י כדמוכח ג"כ מלשונו שם "לומר מיד שניעור" וגם לולא 

המפורש, כנ"ל, הרי פלא למה לאחר הענין כיון שיש לו הקדימה*.

ולכאורה אפשר להיות** בלי נט"י. גם הנוסח דסידור ר' קאפיל המיוסד על הע"ס כיון שלא נזכרו 

בפירוש, לעיין בס' מאסף לכהמ"ח או"ח א, כג ובס' שערי תפלה הספרדי דף א' ע"ב שנקבצה שם להקת 

אחרונים הכותבים בפירוש שאין צריך נט"י, ומהחולקים ע"ז הביא רק רכב אלי' ומנחת אהרן שכותבים 

לאמר לאחר שמערה פ"א על יד ימין, ובעמודי שמים ובסי' יעב"ץ שמהרהר במחשבתו קודם נט"י ובספר 

קשר גודל שמביא שתי דיעות שא"צ וי"א שצריך.

בברכה.

*( והרי נט"י מפני שמודה לפניו. 
**( שוב ראיתי שכ"כ שם בפי'. 
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החיצֹון‡. מזּבח על הּנּתנין הּדמים אחת1ּכל מּתנה נתן אם , ְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. - העּקר,2ּבלבד היא אחת מּתנה - ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
הארּבע על3ּוׁשאר יּׁשפ זבחי ודם ׁשּנאמר: למצוה. מּתנֹות ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

העּקר. היא הּמזּבח על הּדם ׁשפיכת - אלהי ה' ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמזּבח
.ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:4וכל יצא; - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

.יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים מהן5ּכל אחת חּסר אם , ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

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 .6ארּבע ְְִַַַַַַָָ

ּבּלילה‰. הּׁשלׁש יּתן לא - ּבּיֹום האחת נתן אם .7אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹ
.Âחּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן מּׁשּום8ואם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ

ּבחּוץ .9מעלה ֲֶַַ

.Êמּזה ידֹו10היה לאויר11ונקטעה ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּזיה לֹו עלתה לא - .12הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ

.Áקרּבנֹות מּתן הּנעּׂשית13ׁשּנה ּבחּטאת ּבין ּבחּטאת, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּבחּוץ14ּבפנים הּנעּׂשית ּבחּטאת ּבׁשאר15ּבין אבל נפסל. - ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכׁשרין - .16קדׁשים ְִִֵָָ
.Ëולפנים הּקרן מן הּדם ּבׁשאר17נתן ּבין ּבחּטאת ּבין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפסּול. - החיצֹון ּבּמזּבח ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָקדׁשים,
.Èהּמזּבח מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ׁשּנתנֹו18ּדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

למּטה לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו אֹו19למּטה, למעלה, ּונתנֹו ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
ּבהיכל ּבפנים לּתנֹו החיצֹון,20ׁשּמצותֹו מזּבח על ּונתנֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
הּכבׁש על ּבחּוץ הּנּתנין ּדם היסֹוד21ׁשּנתן ּכנגד 22ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ּפסּול הּזבח ּבּׂשר הרי נתּכּפרּו23- כן, ּפי על ואף . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהּגיע24הּבעלים ּפי על אף לּמזּבח, ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי - למקֹומֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹׁשּלא
אמּורים ּדברים ּכׁשר25ּבּמה הּזֹורק זה ּכׁשהיה ? ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּכׁשר26לעבֹודה קּבל אם אבל לּפסּול27; ונתן28ונתן , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבפנים הּנּתנין ואת למּטה, למעלה הּנּתנין את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּפסּול
הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ּבחּוץ הּנּתנין ואת ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבחּוץ,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמם.1) את וזורקין הקרבנות את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת מבואר2)המזבח לז: שם ובגמרא שם זבחים הלל כבית
עוד הרי וא"ו], [=עם מלא קרנות אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע ואו בלי קרנת פעמים שתי חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם,
למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה דבר שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני לעכב ואחת למצוה שלוש ארבע, וביחד שתיים
זריקת בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה שם שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב, אינו בדיעבד אבל

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. האחת.3)דם שנתן אחרי מהארבע שנשתייר מה שהכהן4)כלומר, פירושה, זריקה
עולה אשם, הדם. את עליו ושופך המזבח בצד שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח בכוח וזורק מהמזבח רחוק עומד

באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה, ניתנים בכל5)ושלמים מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
נשרף. אלא נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר ושל הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת את יום

וגומרים6) בעליה, שמתו חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה רק הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
המצוה. החמה.7)את בשקיעת נפסל שהדם קוראים9)כרת.8)מפני אנו לפיכך בפנים, לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי

שם שבגמרא, הסדר את שינה רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה
אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה; נותן - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר: ורבינו חוץ. מיתה, לילה, הסדר:

כרת. ענוש - חוץ כרת; חייב אינו הזאה,10)נתן לשון בתורה כתוב הנשרפים) ושעירים (פרים הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
מרחוק. באצבע מזה לעבודה.11)היינו ופסול מום בעל בעל12)ונעשה היה המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת שההזייה

מערבית13)מום. ולבסוף מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית דרומית בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם שבהיכל.14)דרומית הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה את על15)שמזים נזרק שדמה

להיכל. חוץ שהיא שבעזרה, קרבנות.16)המזבח לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר שבפינות17)ולא הקרנות ארבע
הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח. של העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה ורחבן אמה ארכן החיצון, מזבח
שהוא בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח. של התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות נגד ניתנות

בפנימי. ובין החיצון במזבח בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן העוף.18)לפנים ועולת בהמה שאר19)חטאת
בחוץ. הנעשים ובשרם20)הקרבנות הקרבנות מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים ופרים הכיפורים, יום של ושעיר פר

ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן בבית ממש.21)נשרף המזבח על במשנה22)ולא ממש. במזבח היסוד כנגד שלא או פירוש,
מ (של "והיסוד שנינו: א ג, פרק אמהמדות בדרום (תופס) ואוכל המערב. כל פני ועל הצפון כל פני על מהלך היה החיצון) זבח

המזבח מחצי למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק ואם יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת". אמה ובמזרח אחת
העולה". מזבח יסוד "אל ז) ד, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול. פסולים.23)הקרבן האימורים ואינו24)וגם

אחר. קרבן להביא תקנה.25)חייב לו ואין נפסל הזבח ופסול26)שבשר שיריים נעשה שנשאר הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
משנה).27)לזריקה. (לחם שיריים עושה אינה בוודאי פסול כהן קבלת שהרי הכשר, קיבל אם אפילו פסול28)כלומר, אפילו



ע              
  

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבּׂשר נפסל לא - היסֹוד ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּלא
ויקּבל29הּנפׁש הּכׁשר יחזר אּלא ויזרק30, הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבמקֹומֹו. ְִַָהּדם
.‡Èּבדם ּדם ּבין ׁשּנתערבּו, קדׁשים ּכֹוסֹות31ּדמי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

אחת32ּבכֹוסֹות מּתנה הּנּתנין נתערבּו אם מּתנה33: ּבנּתנין ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָ
ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת. מּתנה הּכל יּתן - ּבנּתנין34אחת ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָֹ

מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע. מּתן הּכל יּתן - ארּבע ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָֹמּתן
מּתנה הּכל יּתן - ארּבע ׁשהן ׁשּתים מּתן ּבנּתנין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹאחת

הּכל35אחת יּׁשפ - למּטה ּבנּתנין למעלה הּנּתנין נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
החּטאת36לאּמה ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין. והּזבחים ,37 ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום העֹולה, ּדם .38עם ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
.Èּולמּטה למעלה הּתערֹובֹות מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹואם

למּטה יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר. זה הרי ואּלּו39- ואּלּו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יׁשּפ - ּבחּוץ ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָֹֹנתערבּו
מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל לא ואם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה.
אֹו ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין ּובחּוץ, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבפנים

ּכׁשר הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ּדברים40ּבחּוץ ּבּמה . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
החּטאת; מן חּוץ ּבחּוץ, הּנּתנים ּדמים ּבׁשאר ְֲִִִִִִַַַַָָָָאמּורים?
חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעּׂשית חּטאת ּדם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָאבל
- ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם ּבפנים: ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָהּנעּׂשית

ׁשּדם41ּכׁשר ּפסּולה. - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים נתן , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּנאכלת יחיד חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס -42חּטאת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וגֹומר. מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאסּורה;
ּדר43והּוא - יּובא ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער דר ׁשּיבֹוא ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבפׁשּפׁש44ּביאה הכניסֹו אם אבל אֹו45; חּלֹון דר אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
נפסל. אינֹו - ְִֵַָגג

.„Èהעלם להיכל46ּפר נכנס ׁשּדמם זרה, עבֹודה ,47ּוּׂשעיר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּפנימה זה ׁשּבמקֹום נפסל; - הּקדׁשים לקדׁש הכניסֹו 48אם ְְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּוא מקֹומן הּכּפּורים,49ׁשל יֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר וכן . ְְְִִִֵֶֶַַָָ
לקדׁש ּדמם הכניס אם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס ְְְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּדמם

מּמּנּו והּזה והכניסֹו50הּקדׁשים וחזר להיכל, והֹוציאֹו ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָ
נפסל - הּקדׁשים הּזיֹות51לקדׁש מּמּנּו גֹומר ואינֹו , ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיצא ּכיון הּקדׁשים; הּזיֹות53יצא52ׁשּבקדׁש ּגמר אם וכן . ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּזיֹות מקצת והּזה להיכל, והֹוציאן הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש

להיכל חּוץ גֹומר54והֹוציאן אינֹו - להיכל והכניסן וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
נפסל למקֹומֹו חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; .55הּזיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.ÂËלחּוץ מהם אחד ויצא ּכֹוסֹות ּבׁשני ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּטאת
ּכׁשר הּפנימי והּזה56- להיכל מהם אחד נכנס מּמּנּו. ויּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפסּול החיצֹון אף - ׁשם מּדמּה;57מּמּנּו יּובא אׁשר ׁשּנאמר: . ֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
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 .58הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈאׁשר59הכניס ׁשּנאמר: ּכׁשרה; - להיכל עצמּה החּטאת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּׂשרּה. ולא - מּדמּה ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈּכׁשרה - להיכל ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .60חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈספק זה הרי - ּבצּוארּה להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי חׁשּוב הּצּואר .61אם ְִִִַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיריים. שעושה הבהמה.29)טמא הדם30)בצוואר את שיריים עשתה לא כשר שקיבל פי על אף הראשונה הדם קבלת
פסולה. הייתה והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי שקבלה מפני קרבנות.31)הנשאר, שני של דם נתקבל אחד בכלי

הכוסות.32) שנתערבו אלא אחד מקרבן דם יש כוס מעשר.33)בכל בדם בכור דם ארבע,34)כגון מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי של דמן בתערובת כאן כיפר".35)והמדובר בלבד אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח על הניתנים הדמים "כל

תגרע" "בל על ועובר פחות נותן אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור
מעשה. עושה אינו בו.36)הרי עוברים ומים לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה מרזב ארבע37)כעין שנתן

למטה. שהוא המזבח יסוד על שפיכה וטעונין במקומן, טעון38)המתנות העולה שדם מפני למטה. מקומם ששניהם פי על אף
ורב יוחנן כר' היסוד, על שיזובו כדי הקיר, על אותם לשפוך ואסור היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי המזבח קיר על זריקה

פא. שם למטה".39)יהודה ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר (רבי ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
אל40) מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא המחלוקת אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים

עקיבא, ורבי בכך, נפסלים אינם קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל
פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה, אות כל לדרוש הבעלים.41)ששיטתו נתכפרו בפנים נתן לא ואפילו

בשריפה.42) ומצוותן בפנים הזייה טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של פשוטו נאמר.43)כי רגילה.44)וזה
קטנה.45) צדדית ודמו46)דלת לחטאת פר מביאים הוראתם, פי על הציבור ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו

לחטאת. שעיר מביאים הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על בהיכל הזייה בכך.47)טעון כתוב48)מצוותם
את הובא לא "הן יח), (שם הקדשים.בתורה קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם משמע פנימה", הקודש אל דמה

ההיכל.49) מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, הכל.50)מקומם גמר ולא הזיות זה51)מקצת שדם פי על אף יוצא, פסול
כמצוותו. בהיכל הזיותיו.52)מקומו גמר לפני הקדשים לקדש -53)מחוץ להיכל לצאת שסופו פי על ואף ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו וודאי.55)לעזרה.54)עכשיו יובא56)פסול "אשר כג) ו, (שם מהכתוב זה דין למדו ובגמרא
יצא. שלא החלק את פוסל היוצא ואין נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא הכתוב57)וגומר את שדרשו שם כחכמים

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא פסול.58)(שם) - בשוגג בין במזיד בין שם59)ובכיפר
כשרה. - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו יובא.60)צב: אשר אמרה: והתורה מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני שם,

קבלה61) טעון דמה שאין מפני אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס, הדם שגם פי על אף שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה

              
  

.Îואספֹו62נׁשּפ העֹוף חּטאת ספק63ּדם זה הרי אם64- ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּתּׂשרף לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל ּככל65הּכלי , ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ספק. ׁשהּוא העֹוף ֵֶַַָָחּטאת
.‡Îמּתנה66חּטאת ונתן ּכֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ

היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - וכֹוס ּכֹוס מּכל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָאחת
מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן .יׁשּפ ּדמּה ּכל ואת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה .67נׁשּפכין ְִִַָָָ
.Îלא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶַַַָָֹֻּדם

ּפסּול - הּזה ואם מּמּנּו, הּדם68יּזה לתֹו מים נפל . ְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. - דם מראה ּבֹו יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבּמזרק,
ראּויין אם מים: היּו אּלּו אֹותֹו אֹומדין - חּלין דם ְְִִִִִִַַָֻאֹו
- דם מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ּדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבּטל
- מראיו לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; יּזה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרי

מּמּנּו. ִֶֶַיּזה
.‚Îהּמזּבח ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ּבדם69ּדם אֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלּו ואפּלּו70הּקדׁשים לאּמה. הּכל יּׁשפ - ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לאּמה יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל אֹותן71קרבּו וכל . ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ

הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולים. לאּמה72הּזבחים יּׁשפ -73; ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכׁשר. - ונתן ׁשאל לא ְְִֵַַָָָֹואם

.„Îהעֹולֹות74האמּורין והּקמצים75ואיברי 77והּלבֹונה76, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
הּנּׂשרפֹות ׁשרת78ּומנחֹות ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו זרק79אחר אם , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבּיד ּבין האּׁשים ּגּבי על אּלּו מּכל ּבין80אחד ּבכלי, ּבין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּבּׂשמאל ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָֹּבימין

.‰Îוהּמים ּבהין81הּיין ּבין ּבקערה ּבין ּבׁשאר82ׁשּנּסכן ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשרת ּפסּולין.83ּכלי - ּבידֹו אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹ

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסּדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאיברים
מהם למעלה זה84מערכה הרי - העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבכ הקטרה ּדר אם ּבכ;85ספק הקטרה ּדר אין אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הרצה. - עּׂשה ואם לכּתחּלה, ּכן יעּׂשה לא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

 
ּכאּלּו‡. - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשי

ואת עלתי את עליו וזבחּת ׁשּנאמר: ּבּצפֹון; ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטן
העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל מלּמד, - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמי

הּׁשלמים. ְְִִַַָּוׁשחיטת
.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
ונֹותנֹו הּבּׂשר ואת העֹור את ּומֹוריד אֹותן, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָּומעלה

י לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ּומקטיר וחֹוזר ֹורידלּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש וינּתח יפׁשיט אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּכל,
ּכל ׁשּנאמר: ירד; לא - הּמזּבח לראׁש עלה אם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאּׁשים,
ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול יקּדׁש. ּבּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּנגע
ראּויה ׁשהיא עֹולה, מה מֹוקדה. על העלה היא ְְִִֶַַָָָָָָֹלֹומר:
אם לאּׁשים, הראּוי ּכל אף ּתרד; לא - עלתה אם ְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹלאּׁשים,

ירד. לא - ֵֵָָֹעלה
ׁשעדין„. ּתרד, - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעֹולה

ראּויה. ְֵָָאינּה
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,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה לומר אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא הרצפה.62)בכלי על מהצוואר לכלי.63)ישר
אוסרת64) התורה או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו העוף חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא בעייה

בכלי. בעזרה.65)להשתמש חולין יקריב שלא כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט. שבהלכה הדין אל גם מוסב
מתנות.66) ארבע כו)67)שמצוותה ד, (ויקרא מהכתוב זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם שיריים דין זה לדם שאין

אחת. בכוס דמו" "ואת והכתוב כוסות מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב וההיגיון דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת
שנו68) "לא שם: יוחנן ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב "דם שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו

חוזרת ואינה ונפסלה במים בטלה שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים לתוך דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא
"דיחוי". נקרא זה כאליל.69)לכשרותה. ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי כהלכתה.70)כגון נעשתה לא ואף71)השחיטה

הכשרים. על הפסולים דמי כשרבו גם להתיר יבואו שמא חכמים שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם שאין פי על
שאינם במקרים גזרו לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח שלא מפני כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא

רבנן". ביה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא - המזבח.72)שכיחים על לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו גם73)דם התמצית דם
בו. וגזרו שכיח המזבח.74)כן על אותם שמקטירים הבהמה כול75)חלקי שעולה איבריהן, המזבח.כל על נשרפת ה

המזבח.76) על ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה סוטה77)מנחה למנחת חוץ מנחה, כל רוחני. סממן מין
הקומץ. עם נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, מנחת78)ומנחת וכל טז): ו, (ויקרא שנאמר נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל הקמיצה.79)כהן המזבח.80)אחר על ביד וזרקם השרת מכלי המזבח.81)שהוציאם על כלי82)שמנסכים
שנתקדש. להם.83)מדה המיוחדים בכלים עליהם.84)שלא אבל85)כלומר, בקומץ, רק זה נימוק נאמר שם בגמרא

משנה). (לחם האש בהם שתאחז כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה שנאמר העצים" "על אם היא הבעייה באיברים



עי               
  

.Îואספֹו62נׁשּפ העֹוף חּטאת ספק63ּדם זה הרי אם64- ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּתּׂשרף לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל ּככל65הּכלי , ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ספק. ׁשהּוא העֹוף ֵֶַַָָחּטאת
.‡Îמּתנה66חּטאת ונתן ּכֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ

היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - וכֹוס ּכֹוס מּכל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָאחת
מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן .יׁשּפ ּדמּה ּכל ואת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה .67נׁשּפכין ְִִַָָָ
.Îלא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶַַַָָֹֻּדם

ּפסּול - הּזה ואם מּמּנּו, הּדם68יּזה לתֹו מים נפל . ְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. - דם מראה ּבֹו יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבּמזרק,
ראּויין אם מים: היּו אּלּו אֹותֹו אֹומדין - חּלין דם ְְִִִִִִַַָֻאֹו
- דם מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ּדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבּטל
- מראיו לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; יּזה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרי

מּמּנּו. ִֶֶַיּזה
.‚Îהּמזּבח ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ּבדם69ּדם אֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלּו ואפּלּו70הּקדׁשים לאּמה. הּכל יּׁשפ - ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לאּמה יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל אֹותן71קרבּו וכל . ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ

הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולים. לאּמה72הּזבחים יּׁשפ -73; ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכׁשר. - ונתן ׁשאל לא ְְִֵַַָָָֹואם

.„Îהעֹולֹות74האמּורין והּקמצים75ואיברי 77והּלבֹונה76, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
הּנּׂשרפֹות ׁשרת78ּומנחֹות ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו זרק79אחר אם , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבּיד ּבין האּׁשים ּגּבי על אּלּו מּכל ּבין80אחד ּבכלי, ּבין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּבּׂשמאל ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָֹּבימין

.‰Îוהּמים ּבהין81הּיין ּבין ּבקערה ּבין ּבׁשאר82ׁשּנּסכן ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשרת ּפסּולין.83ּכלי - ּבידֹו אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹ

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסּדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאיברים
מהם למעלה זה84מערכה הרי - העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבכ הקטרה ּדר אם ּבכ;85ספק הקטרה ּדר אין אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הרצה. - עּׂשה ואם לכּתחּלה, ּכן יעּׂשה לא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

 
ּכאּלּו‡. - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשי

ואת עלתי את עליו וזבחּת ׁשּנאמר: ּבּצפֹון; ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטן
העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל מלּמד, - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמי

הּׁשלמים. ְְִִַַָּוׁשחיטת
.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
ונֹותנֹו הּבּׂשר ואת העֹור את ּומֹוריד אֹותן, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָּומעלה

י לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ּומקטיר וחֹוזר ֹורידלּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש וינּתח יפׁשיט אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּכל,
ּכל ׁשּנאמר: ירד; לא - הּמזּבח לראׁש עלה אם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאּׁשים,
ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול יקּדׁש. ּבּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּנגע
ראּויה ׁשהיא עֹולה, מה מֹוקדה. על העלה היא ְְִִֶַַָָָָָָֹלֹומר:
אם לאּׁשים, הראּוי ּכל אף ּתרד; לא - עלתה אם ְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹלאּׁשים,

ירד. לא - ֵֵָָֹעלה
ׁשעדין„. ּתרד, - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעֹולה

ראּויה. ְֵָָאינּה
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,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה לומר אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא הרצפה.62)בכלי על מהצוואר לכלי.63)ישר
אוסרת64) התורה או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו העוף חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא בעייה

בכלי. בעזרה.65)להשתמש חולין יקריב שלא כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט. שבהלכה הדין אל גם מוסב
מתנות.66) ארבע כו)67)שמצוותה ד, (ויקרא מהכתוב זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם שיריים דין זה לדם שאין

אחת. בכוס דמו" "ואת והכתוב כוסות מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב וההיגיון דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת
שנו68) "לא שם: יוחנן ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב "דם שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו

חוזרת ואינה ונפסלה במים בטלה שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים לתוך דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא
"דיחוי". נקרא זה כאליל.69)לכשרותה. ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי כהלכתה.70)כגון נעשתה לא ואף71)השחיטה

הכשרים. על הפסולים דמי כשרבו גם להתיר יבואו שמא חכמים שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם שאין פי על
שאינם במקרים גזרו לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח שלא מפני כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא

רבנן". ביה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא - המזבח.72)שכיחים על לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו גם73)דם התמצית דם
בו. וגזרו שכיח המזבח.74)כן על אותם שמקטירים הבהמה כול75)חלקי שעולה איבריהן, המזבח.כל על נשרפת ה

המזבח.76) על ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה סוטה77)מנחה למנחת חוץ מנחה, כל רוחני. סממן מין
הקומץ. עם נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, מנחת78)ומנחת וכל טז): ו, (ויקרא שנאמר נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל הקמיצה.79)כהן המזבח.80)אחר על ביד וזרקם השרת מכלי המזבח.81)שהוציאם על כלי82)שמנסכים
שנתקדש. להם.83)מדה המיוחדים בכלים עליהם.84)שלא אבל85)כלומר, בקומץ, רק זה נימוק נאמר שם בגמרא

משנה). (לחם האש בהם שתאחז כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה שנאמר העצים" "על אם היא הבעייה באיברים



עב              
  

ׁ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

אּלא מקּדׁשין ואין מּתֹוכן, אּלא מקּדׁשין ואין מּדעת, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
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
.‚Î- ּכׁשּנפּגם ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל

ּבעלי ׁשאין יקרבּו; הּמזּבח ּכׁשּיּבנה אּלא נפסלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלא
נדחין. ְִִִַחּיים

.„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
ׁשּיּבנה. עד ּפגּום והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

 
ּ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
ּ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
יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלנדבה;
מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הם? זכרים ׁשהרי נדבה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעצמן

ּכּפרה. ְִֵַָָלפני
ּ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
ּתמימה מהן אחת היתה לנדבה. דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיּפל
ּתּפדה. מּום ּובעלת ּתקרב, ּתמימה - מּום ּבעלת ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָואחת
זֹו הרי - הּתמימה ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנׁשחטה
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ׁ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

ׁשּנמצ אֹו מּום ּבעלת -ׁשּנמצאת ׁשנתּה) ׁשעברה אחר את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
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
לנדבה. דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ּבאׁשם - ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹּתמּות

.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

הּמקּדׁש ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבּׂשר יּׁשפ הּדם - נֹודעלֹו ין. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ
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
חזר ּפסּול. זה הרי - סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיפה

ׁשאין לכׁשרּותֹו; יחזר - ׁשּתים יפה חּייםונעּׂשה ּבעלי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
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
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עג               
  

ׁ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

ׁשּנמצ אֹו מּום ּבעלת -ׁשּנמצאת ׁשנתּה) ׁשעברה אחר את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
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
לנדבה. דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ּבאׁשם - ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹּתמּות

.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

הּמקּדׁש ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבּׂשר יּׁשפ הּדם - נֹודעלֹו ין. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ
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
חזר ּפסּול. זה הרי - סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיפה

ׁשאין לכׁשרּותֹו; יחזר - ׁשּתים יפה חּייםונעּׂשה ּבעלי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
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
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ה'תשע"א מרחשון ג' שני יום

 
לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

והקריב1הּמלח ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
לים ילכּו - ּכּפרה אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת

.2הּמלח ֶַַ
.מעֹו אחרֹותהפריׁש מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו ת ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

ׁשּנמצאּו עד חּטאת ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתחּתיהן,
והּׁשאר לחּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמעֹות

לנדבה .3יּפלּו ְְִִָָ
ּתחּתיהן,‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹולא
והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה. ְְִִָָיּפלּו
ולא„. ּתחּתיה, מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהם לּקח ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָהסּפיק
והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה. ְְִִָָיּפלּו
ּבאחד4הפריׁש‰. מתּכּפר - לאחריּות מעֹות צּבּורי ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לנדבה יּפל והּׁשני .5מהם, ְְִִִֵֵֶַָָֹ
.Âחּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, דמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

חּלין אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו הפריׁש6ונמצא נתקּדׁשּו. ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

ונמצא ׁשּתים חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, דמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים
והּׁשאר אחת, יביא - אחת אּלא חּיב יּפלּו7ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

.8לנדבה ְִָָ
.Êּבידֹו מעֹות מלּקט9הּלֹוקח ׁשהיה אביא10אֹו אּלּו ואמר: ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

חּלין הּמֹותר - חּטאתי קל11מהם ׁשהּדבר לי, יראה וכן . ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּקרּבנֹות ּבׁשאר חּלין.12וחמר ׁשהּמֹותר ְְִִֶֶַַָָָָָֹֻ

.Áמנחתֹו מהם והביא חֹוטא למנחת מעֹות אֹו13הּמפריׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
והֹותירה חֹוטא מנחת מנחת14ׁשהפריׁש יביא הּמֹותר - ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשהיא15נדבה ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עּׂשירית מֹותר אבל . ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשל16החבּתין לחמֹו ּומֹותר ּתֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָ

ירקבּו - לנדבה17נזיר יּפלּו - נסכיו ּדמי ּומֹותר ּכבר18. . ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
חּלין. - הּׁשקלים ׁשּמֹותר ּבׁשקלים, ְְְִִִִֵֶַַַָָֻּבארנּו

.Ëזבים קּני חּטאֹות19מֹותר יֹולדֹות, קּני זבֹות, קּני , ְִִִִֵֵֵַַָָָ
לנדבה יּפלּו מֹותריהם - ּכמֹו20ואׁשמֹות עֹולֹות, ויקרבּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

עֹולה מֹותר -21ׁשּבארנּו. ׁשלמים מֹותר לעֹולה. - ְְְִֵֶַַַָָָ
- ּפסח מֹותר למנחה. - מנחה מֹותר ְְְְִִִִֶַַַָָָלׁשלמים.

נזירים22לׁשלמים מֹותר .23- נזיר מֹותר לנזירים. - ְְְִִִִִִִִַַָָ
נזיר חּטאת24לאֹותֹו ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶַַַָָָ

קבּועהלנדבה ּבחּטאת ּבקרּבן25? חּיב ׁשהּוא מי אבל ; ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ויֹורד והעני26עֹולה ּבהמה לחּטאת מעֹות -27ׁשהפריׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּומחּללן עֹוף ּתחּתיהם מהם28מביא ויהנה העֹוף .29על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
והעני העֹוף ּדמי הפריׁש אם ּתחּתיהם30וכן מביא - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּבהם. ויהנה עליה הּמעֹות ויחּלל האיפה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעּׂשירית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המלח.1) לים אותם משליכים אדם בני בהם ייכשלו שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת בעליה.2)דינם שכיפרו כחטאת
ציבור.3) ומאלו".4)לעולות מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים בניגוד מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל
ה.5) הלכה ד פרק למעלה לאחריות חטאות שתי בהפריש הקדישו.6)כמו לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש7)שזה

לנדבה. יפול הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול עד שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
קדושה.8) עליהם שחלה מטבעות.9)מפני כמה אחת בבת בידו גדול.10)לקח סכום שנתלקט עד לפרוטה פרוטה מצרף

מחירו11) כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם אביא שאמר, מפני חולין, הוא הרי מותר, ונשאר לחטאת בהמה בהם קנה אם
כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר - לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל הקרבן. באה12)של חטאת

שהמותר הוא וחומר קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו מפני מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי חטא על לכפרה
מהכסף.13)חולין. חלק להביא.14)ונשאר צריך שהיה ממה יותר קמח במשנה15)הביא נדבה. שקרב חטאת מותר ככל

של מלשונו עולות. בהם יקח אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו' הכהן יהוידע דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים
חטאת שמותר שם, שנינו והרי החטאת כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת המותר את מקריב שהחוטא משמע רבינו

ציבור. לעולות המזבח לקיץ חביתין.16)הוא מנחת נקראת והיא סולת האיפה עשירית מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
הנזיר17) כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף ואין לקרבן, כתוספת אלא עצמו, בפני קרב לחם מצאנו שלא מפני והטעם,

להם אין כי ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף יכול ואינו בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר
ואשם.18)תקנה. חטאת כמותר ודינם הם קדשים קדשי הוא19)נסכים כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון יד) טו, (ויקרא יונה בני שני או תורים שתי קרבן להביא ציבור.20)חייב לנדבות
למותר21) בניגוד יחיד נדבת היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו בהמה מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

ציבור. לנדבת שנופל ואשם דבר22)חטאת ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו הצאן מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם בירושלמי
פסח. זה הבקר? מן ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן מן אלא בא קרבנות23)שאינו לקנות כספים גבו אם

אחרים. נזירים בשביל קרבנות בהן יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי נזירים כמה ולפיכך24)בשביל נזיר לאותו מיוחד היה הכסף
לנדבה". - נזיר "מותר בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא הוא אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות עני25)אין בין

הן. קבועות החטאות רוב קרבן. אותו מביא עשיר ואם26)בין יונה בני שני או תורים שתי מביא ועני בהמה חטאת מביא עשיר
או למקדש שנכנס טמא או שבועה על העובר דלות". "דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא מדוכא עני הוא
יב, שם עופות. כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות, בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב קודש אכל

מנכסיו.27)זֿח). לחולין.28)ירד יוצאות והן העופות על קדושתן חולין.29)מעביר דלות.30)כמכסף דלי

              
  

.È.עֹוף ּבדמיה ויביא ּתּמכר - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
עּׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹאבל
הּמזּבח ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין .31האיפה; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‡Èקּנין חּיבי רצה32ּכל לקּניהן, מעֹות ׁשהפריׁשּו ׁשּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יביא - לבּדּה העֹוף חּטאת הּמעֹות ּבכל רצה33להביא , ְְְִִַַַַָָָָָָָָ

אּלּו אמר: אפּלּו יביא. - לבּדּה העֹוף עֹולת ּבהן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָלהביא
לֹו יׁש - עֹולתי ּדמי ואּלּו חּטאתי ולּקח34ּדמי הּמעֹות לערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, חּטאתֹו ּכאחד ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן
מתּפרׁשֹות הּקנין הּבעלים35ׁשאין ּבלקיחת אֹו36אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכהן .37ּבעּׂשּית ֲִֵַַֹ
.Èיּפלּו38לפיכ - ומת סתם לקּנין מעֹות הפריׁש אם , ְְְְְִִִִִִִֵָָָָ

לנדבה הּסתּומין הּמעֹות אֹותן ראּויין39ּכל ּכּלן ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻ
עֹולה. ָָלבֹוא

.‚Èעֹולה עלי הרי ואמר: חּטאת מחּיב ׁשהיה ,40מי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לחֹובתי אּלּו ואמר: מעֹות ּבהן41והפריׁש להביא רצה , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

והּניח מת יביא. - ּבהמה עֹולת יביא, - ּבהמה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת
הּמלח לים ילכּו - .42הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ

 
אֹו‡. הּמתֹות מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ׁשּבעלי לפי ימּותּו, ּכּלן - ּברּבֹוא אחד אפּלּו הּנסקל, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשֹור
ׁשאין הרצה, - הקריב ואם ּבטלין. ואינם הן חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻחּיים

נדחין. חּיים ְֲִִִֵַַּבעלי
.ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו - הּמזּבח מאּסּורי אחד ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנתערב

הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ויּמכרּו, מּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהן
ׁשּנתערב. קדׁשים ְִִֵֶֶָָָׁשל

החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימים ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו
ארּבע ּכיצד? ּכּלן. ויקרבּו הּמין אֹותֹו לצרכי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבּתערבת
- ּתמימים חּלין ּבהמֹות ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּבהמֹות
ׁשלמים להביא צרי ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻיּמכרּו
חּלין והּדמים ּבאׁשם. אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים. הּכל ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֻויקרבּו

ח דמי ׁשהרי ּדבר, הן.לכל ּלין ְְֲִֵֵֵֶָָָֻ
ׁשּבכּלן„. ּגדֹול - חל ׁשל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

קדׁשים נתערבּו הּמין. אֹותֹו לצרכי הּׁשאר ויּמכרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהקּדׁש,
לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
אבל סמיכה; ּבהם ׁשאין נׁשים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָּדברים

קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי אחד וכל הֹואיל אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹקרּבנֹות
עד אֹו לחברֹו, חלקֹו האחד ׁשּיּתן עד יקרבּו לא אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבהן הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביאּו ויּמכרּו, ּבּכל, מּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּפל

הּמין. ִֵַמאֹותֹו
.‰- ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָנתערבּו

קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן, ּכחמּורה אפּלּו יקרבּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
הּפסּול. ְְֵַלבית

.Âממעטין אין ּכ אכילתן, ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם
ירעּו יעּׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן
ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל
מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדמי

מּביתֹו. הּמֹותר ויפסיד ְְִִֵֵַַַָָהאחר,
.Êׁשלמים אֹו ּבּה ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים. ּוׁשלמים ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת
ׁשּבהן הּיפה ּובדמי ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּום,
חּטאת על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָחּטאת.

ימּותּו. ּכּלן - לֹו ְִִֶָָָֻׁשהפריׁשּה
.Ëלֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן

על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּתי
- חּטאתֹו קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי ְְְְִֵַַַָָָָָָָָָחּטאת,
יּפלּו - אׁשמֹו קרבה ּכבר ואם הּמלח. לים הּמעֹות ּכל ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָיֹולי

לנדבה. ְִַָָֹהּכל
.Èויניף ּתקרבנה, ׁשּתיהן - ּבתמּורתּה ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּתֹודה

על אף זבחים, ּבׁשאר ּתֹודה נתערבה אם וכ עּמהן. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם
ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּתֹודתֹו ׁשּקרבה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּפי

אחר. זבח הּיפה ּובדמי אחרת, ּתֹודה הּיפה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבדמי
.‡Èויניף ּתקרבנה, ׁשּתיהם - נזיר ּבאיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָנתערבה

עּמהן. ִֶֶֶַָהּלחם
.Èּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָלכל
ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין לּכהנים; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

ּבאכילתן. ְֲֲִִַַָָממעטין
.‚Èיאכלּו מּום ּבהן ּכׁשּיּפל ּבפסח, ׁשּנתערב מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבמּומן. יאכלּו - ׁשּנתערבּו והּמעּׂשר הּבכֹור ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּכמעּׂשר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ט.31) בהלכה שנתבאר כמו חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות לחטאת32)אבל אחד עופות. שני פירושו קן סתם
לעולה. לעולה.33)ואחד אחר עוף לו.34)ויקנה לעולה.35)מותר ואיזהו לחטאת איזהו קנו36)נקבעות כשהבעלים

לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך ואחר סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף בפירוש
לקיחה37) בין שקבעו פי על ואף לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם לעולה, או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן

עולה.38)להקרבה. הדמים בכל לקנות רשאי שהוא לים39)מפני להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי דינם ואין
עולה.40)המלח. להביא חובה עליו עליו.41)ומוטלת חובה שתיהן והרי לעולה או לחטאת אם פירש לא42)ולא ולמה

לעולה ואלו לחטאת אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב בהלכה לזה. זה דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת התכוון אם אנו שמסופקים זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים "כולן ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים
או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא אבל התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח, לים ילכו הספק ומפני לעולה או

משנה). (לחם "לחובתי" באמירתו כוונתו את מגלה הוא הרי עולה



עה               
  

.È.עֹוף ּבדמיה ויביא ּתּמכר - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
עּׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹאבל
הּמזּבח ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין .31האיפה; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‡Èקּנין חּיבי רצה32ּכל לקּניהן, מעֹות ׁשהפריׁשּו ׁשּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יביא - לבּדּה העֹוף חּטאת הּמעֹות ּבכל רצה33להביא , ְְְִִַַַַָָָָָָָָ

אּלּו אמר: אפּלּו יביא. - לבּדּה העֹוף עֹולת ּבהן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָלהביא
לֹו יׁש - עֹולתי ּדמי ואּלּו חּטאתי ולּקח34ּדמי הּמעֹות לערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, חּטאתֹו ּכאחד ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן
מתּפרׁשֹות הּקנין הּבעלים35ׁשאין ּבלקיחת אֹו36אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכהן .37ּבעּׂשּית ֲִֵַַֹ
.Èיּפלּו38לפיכ - ומת סתם לקּנין מעֹות הפריׁש אם , ְְְְְִִִִִִִֵָָָָ

לנדבה הּסתּומין הּמעֹות אֹותן ראּויין39ּכל ּכּלן ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻ
עֹולה. ָָלבֹוא

.‚Èעֹולה עלי הרי ואמר: חּטאת מחּיב ׁשהיה ,40מי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לחֹובתי אּלּו ואמר: מעֹות ּבהן41והפריׁש להביא רצה , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

והּניח מת יביא. - ּבהמה עֹולת יביא, - ּבהמה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת
הּמלח לים ילכּו - .42הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ

 
אֹו‡. הּמתֹות מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ׁשּבעלי לפי ימּותּו, ּכּלן - ּברּבֹוא אחד אפּלּו הּנסקל, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשֹור
ׁשאין הרצה, - הקריב ואם ּבטלין. ואינם הן חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻחּיים

נדחין. חּיים ְֲִִִֵַַּבעלי
.ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו - הּמזּבח מאּסּורי אחד ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנתערב

הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ויּמכרּו, מּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהן
ׁשּנתערב. קדׁשים ְִִֵֶֶָָָׁשל

החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימים ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו
ארּבע ּכיצד? ּכּלן. ויקרבּו הּמין אֹותֹו לצרכי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבּתערבת
- ּתמימים חּלין ּבהמֹות ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּבהמֹות
ׁשלמים להביא צרי ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻיּמכרּו
חּלין והּדמים ּבאׁשם. אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים. הּכל ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֻויקרבּו

ח דמי ׁשהרי ּדבר, הן.לכל ּלין ְְֲִֵֵֵֶָָָֻ
ׁשּבכּלן„. ּגדֹול - חל ׁשל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

קדׁשים נתערבּו הּמין. אֹותֹו לצרכי הּׁשאר ויּמכרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהקּדׁש,
לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
אבל סמיכה; ּבהם ׁשאין נׁשים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָּדברים

קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי אחד וכל הֹואיל אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹקרּבנֹות
עד אֹו לחברֹו, חלקֹו האחד ׁשּיּתן עד יקרבּו לא אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבהן הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביאּו ויּמכרּו, ּבּכל, מּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּפל

הּמין. ִֵַמאֹותֹו
.‰- ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָנתערבּו

קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן, ּכחמּורה אפּלּו יקרבּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
הּפסּול. ְְֵַלבית

.Âממעטין אין ּכ אכילתן, ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם
ירעּו יעּׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן
ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל
מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדמי

מּביתֹו. הּמֹותר ויפסיד ְְִִֵֵַַַָָהאחר,
.Êׁשלמים אֹו ּבּה ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים. ּוׁשלמים ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת
ׁשּבהן הּיפה ּובדמי ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּום,
חּטאת על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָחּטאת.

ימּותּו. ּכּלן - לֹו ְִִֶָָָֻׁשהפריׁשּה
.Ëלֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן

על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּתי
- חּטאתֹו קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי ְְְְִֵַַַָָָָָָָָָחּטאת,
יּפלּו - אׁשמֹו קרבה ּכבר ואם הּמלח. לים הּמעֹות ּכל ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָיֹולי

לנדבה. ְִַָָֹהּכל
.Èויניף ּתקרבנה, ׁשּתיהן - ּבתמּורתּה ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּתֹודה

על אף זבחים, ּבׁשאר ּתֹודה נתערבה אם וכ עּמהן. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם
ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּתֹודתֹו ׁשּקרבה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּפי

אחר. זבח הּיפה ּובדמי אחרת, ּתֹודה הּיפה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבדמי
.‡Èויניף ּתקרבנה, ׁשּתיהם - נזיר ּבאיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָנתערבה

עּמהן. ִֶֶֶַָהּלחם
.Èּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָלכל
ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין לּכהנים; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

ּבאכילתן. ְֲֲִִַַָָממעטין
.‚Èיאכלּו מּום ּבהן ּכׁשּיּפל ּבפסח, ׁשּנתערב מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבמּומן. יאכלּו - ׁשּנתערבּו והּמעּׂשר הּבכֹור ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּכמעּׂשר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ט.31) בהלכה שנתבאר כמו חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות לחטאת32)אבל אחד עופות. שני פירושו קן סתם
לעולה. לעולה.33)ואחד אחר עוף לו.34)ויקנה לעולה.35)מותר ואיזהו לחטאת איזהו קנו36)נקבעות כשהבעלים

לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך ואחר סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף בפירוש
לקיחה37) בין שקבעו פי על ואף לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם לעולה, או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן

עולה.38)להקרבה. הדמים בכל לקנות רשאי שהוא לים39)מפני להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי דינם ואין
עולה.40)המלח. להביא חובה עליו עליו.41)ומוטלת חובה שתיהן והרי לעולה או לחטאת אם פירש לא42)ולא ולמה

לעולה ואלו לחטאת אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב בהלכה לזה. זה דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת התכוון אם אנו שמסופקים זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים "כולן ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים
או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא אבל התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח, לים ילכו הספק ומפני לעולה או

משנה). (לחם "לחובתי" באמירתו כוונתו את מגלה הוא הרי עולה



עו              
  

.„Èעד ירעּו - ּובמעּׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ּכמעּׂשר אֹו מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּפל

מּום. ּבֹו ֶַָׁשּנפל
.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

אּלא יקרבּו, לא - נאכל הּבּׂשר אבל האמּורין אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּׁשניהן
ּובדמי אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹירעּו
והקריב קדם ואם מּביתֹו. יפסיד והּמֹותר ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּיפה

לנדבה. יּפלּו ׁשניהן - ְְְֲִִֵֶָָָאׁשמֹו
.ÊËמן חּוץ ּבמינֹו, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל

ואין ּכבּׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ׁשאין האׁשם; עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחּטאת
נקבה. אּלא הּכבּׂשים מן חּטאת ְְְִִֵֶַַָָָָל

.ÊÈׁשאין הרצה, - הקריב אם ּבחּיים, הּמתערבין אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻוכל
נדחין. חּיים ְֲִִִֵַַּבעלי

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
עד לכּפה ּכֹונסּה - היא ׁשנתּה ּבת נקבה אם רּוח: ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלכל
יביאּנה - ׁשּתים ּבת היתה היא. חּטאת ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתמּות,
ּבן זכר מצא היא. ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשלמים,
ּכּפרּו לא ועדין הּוא אׁשם ׁשּמא ּתּקנה, לֹו אין - ׁשנים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּתי
ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - ׁשנה ּבן זכר מצא ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבעליו.
זה - היה עֹולה אם ואֹומר: ּומתנה ּתחּתיו, ּבהמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתי
ּתחּתיו; ׁשלמים זה - היה ׁשלמים ואם ּתחּתיו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעֹולה

ּונסכיו עֹולה, האחד עםּומקריב ׁשלמים והאחר צּבּור, מּׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעּׂשה ּומה היה. ּתֹודה ׁשּמא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם,
נאכל; הּוא ּבמּומֹו - מעּׂשר אֹו ּבכֹור היה ׁשאפּלּו ְְְֱֲֲִֵֶֶַָָָּבמּומֹו.
הּכל - ּובזמּנֹו ׁשלמים; זה הרי - הּוא זמּנֹו אחר ּפסח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹואם
הּוא מצרע אׁשם אֹו נזיר אׁשם ׁשּמא ּתאמר: ואם ּבֹו. ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֹנזהרין

להן. חׁשּו לא לפיכ ּתמיד, מצּויין אינן -ְְִִִֵֶָָָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ּבחּלין אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּכחמּור
הּׂשרפה. לבית ויצאּו צּורתן ּתעּבר - ּבעזרה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּנׁשחטּו

.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאיברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאיברי
ּבּמקֹום ּבעזרה אֹותן וּׂשֹורפין צּורתן, ּותעּבר ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּיּפסדּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין
.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאיברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר

קרבּו ואפּלּו הּׂשרפה. לבית הּכל יצאּו - איברים ּבאלף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאבר
ּבּמקֹום ּבעזרה יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכּלן

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין
.Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות

יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין אֹו ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,
ׁשּבהן. ְֶֶָָּכחמּור

.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה
ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זה הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ּבתרּומֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶַַּתעלה,
.„Îּב ׁשּנתערבה חּטאת ׁשל חתיכה ׁשלאבל חתיכֹות מאה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמאה ׁשּנתערבה הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחּלין,
הּכל יאכל אּלא יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּפרּוסֹות

המדּמעֹות. ּככל ְְֲִַַָָֹֻלּכהנים

 
על‡. ואף ּפסּולה. מליקתן - ׁשּמלקּו לעבֹודה הּפסּולין ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּכל

לטמאה. הּטהֹור העֹוף ּכנבלת אינֹו - ּפסּול העֹוף ׁשאֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּפי
ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכן

ּכּנבלה. אינם -ְֵֵַָָ
.,זמּנם ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלק

זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה וׁשּנסמית ּגּפּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּיבׁש
- ּבּקדׁש ּפסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: זה ּדבר. לכל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹנבלה
זֹו הרי - ּבּקדׁש ּפסּולּה היתה לא נבלה; ואינּה ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּפסּולה

ּדבר. לכל ְְֵָָָָנבלה
אֹו‚. ּבסּכין, ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלפיכ

לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמלק
ׁשהּוא דבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר;

לּמזּבח. ְִֵֵַַָּכׁשר
והּמחיר,„. והאתנן והּנעבד, והּמקצה הּנרּבע, ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאבל

לכל נבלה אּלּו הרי - ׁשּנמלקּו והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻוהּטמטּום
חלה הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ּבבית ּבגדים ּומטּמאין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּדבר,

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,
נעּׂשית‰. העֹוף ׁשחּטאת הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכבר

ׁשעּׂשאּה העֹוף חּטאת למעלה. העֹוף ועֹולת ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָלמּטה,
ּבין חּטאת ּכמעּׂשה הּזיתּה ׁשעּׂשה ּבין ּפסּולה. - ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּבין עֹולה לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין עֹולה, ּכמעּׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעּׂשאּה

חּטאת. לׁשם ְֲֵֶַָָָׁשעּׂשאּה
.Âאחד סימן מלק אפּלּו למּטה, ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

ּכמליקת ׁשּמלקֹו ּבין ּפסּולה. - למעלה אחד וסימן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמּטה
לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין חּטאת, ּכמעּׂשה ׁשעּׂשאּה ּבין ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹולה

עֹולה. לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין ְֲֵֵֶַָָָָחּטאת
.Ê,חּטאת לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטה ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחּטאת

לׁשם עֹולה ּכמעּׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפסּולה. - ְָָעֹולה

.Áלׁשם חּטאת ּכמעּׂשה למעלה ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן
ּכמעּׂשה ּפסּולה. - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,
לּבעלים עלתה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעֹולה

חֹובה. ְֵָלׁשם
.Ëמּפני אֹו עּׂשּיתן מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לטמאה. העֹוף ּכנבלת אינן - ׁשמם ׁשּנּוי אֹו מעּׂשיהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּנּוי
אֹו נטמאה אֹו ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוכן
העֹוף. ּכנבלת הּבליעה ּבבית מטּמאה אינּה - נֹותר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָנעּׂשית

ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ְֵֶֶַָָֹׁשּכל
.Èואינּה ּכמצותּה, נעּׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת

על ּתבֹוא וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנאכלת,
וכל יֹולדת ספק אֹו זבה ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּספק?
נסּתּפק ׁשאם ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבזה. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא

חט אם ׁשּיתּבארלֹו ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אם א ְְִִִִֵֶָָָָָָָָָֹ
ׁשגגֹות. ְְְִָּבהלכֹות

.‡Èחּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
וּדאית ּתעּׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם וּדאי: ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
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הּזית גֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;
העֹוף חּטאת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ותּׂשרף, ותמציתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּדמּה
ּבאה. ספק על ּבּתחּלה ׁשהרי ּתאכל, הּספק על ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּבאה

.הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע
ּתּקבר. ִֵָזֹו

ה'תשע"א מרחשון ד' שלישי יום

 
העֹוף‡. העֹוף1חּטאת ּבעֹולת העֹוף2ׁשּנתערבה עֹולת אֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָ

ימּותּו ּכּלן - ּברּבֹוא אחת אפּלּו העֹוף, ּבחּטאת .3ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
לקיחת ּבׁשעת מפרׁשֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּבעלים
סתּומֹות, ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמהן

ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת להן4ונתערבה יׁש - הּסתּומה זֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
אחרים .5ּדינים ֲִִִֵ

.ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהן? הּסתּומה6וכיצד זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין מנין7- אבל ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּפסּולין - ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה ,8העֹולֹות ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבעֹולֹות. חּטאת נתערבה ְְְֲִֵֶַָָָׁשהרי

ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,החֹובה9לפיכ חצי - ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ
למּטן,10ּכׁשר ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

חּטאת. ְֲֵַַָּכמעּׂשה
ּכׁשר„. אין - הּסתּומה זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן

ׁשּבחֹובה החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאת.
הּסתּומה, החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנתערב
עֹולֹות מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
חצי - ּבעֹולֹות ׁשּתים החֹובה היתה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּבחֹובה.
ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה ּכׁשר, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהחֹובה

עֹולה. ּכמעּׂשה ְְְֲֵַַָָלמעלה,
ׁשהיּו‰. ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת וחֹובה סתּומה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָחֹובה

מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, מּׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
ׁשּתיהם ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשמֹות,

ׁשוֹות ׁשּתיהן היּו אם לׁשנים: ׁשהיּו ּבין אחד -11לאדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּפסּול ּומחצה ּכׁשר אֹו12מחצה למעלה הּכל ׁשעּׂשה ּבין . ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

לעֹולם - למּטה וחצין למעלה חצין עּׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה

למע והעֹולה למּטה והחּטאת הּכלחּטאת, עּׂשה אם לה. ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹ
- למּטה ּכּלן עּׂשה ואם עֹולֹות, והן ּכׁשרֹות חצין - ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻלמעלה
למעלה וחצין למּטה חצין עּׂשה חּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחצין

הּתערבת מּפני ּכׁשר למעלה ׁשּנעּׂשה החצי חצי והּוא13- ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חּטאֹות. והּוא ּכׁשר מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות,

.Âּכגֹון מּזֹו, גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
הּכל עּׂשה אם ׁשׁש: והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבע אחת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיתה
ּכׁשר, ּומחצה ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עּׂשה אֹו ְְְֱֱֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלמעלה
אם למעלה: וחצין למּטה חצין עּׂשה קכח; ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּטעם
- עּׂשה מּדעּתֹו ואם ּכׁשר, הּמּועט - ּכן עּׂשה ׁשּׁשאל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאחר

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בני1) שני או תורים שתי משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת פעמים כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
"קן ג) להביא. מחוייב שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או "חובה" ב) המזבח. על להקריבם שהופרשו יונה
להקריב שהתנדב אדם - נדבה" "קן ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו לא לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה"

אחד. עוף - "פרידה" ה) עולות. ושניהם כאמור, עופות שני מביא בריבוא.2)"קן" אחת בחציו3)אפילו נעשית שחטאת מפני
פסול. שינה ואם בעליון, ועולה המזבח של לעולה.4)התחתון ואחד לחטאת אחד זוג, היינו שלם, ביד5)קן שהרשות מפני

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב למקדש6)הבעלים שנכנס עני חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב, של קן כגון
כבשה. במקום קן שמביא שבועה, על שעבר או בטומאה, קודש אכל עופות7)או ארבעה שהם קינים שני הביא אם לדוגמא:

כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני מתוך חטאות שתי למטה להקריב הוא רשאי שהרי חטאות, שתי מהם להקריב יכול
בהם ואין החובה קיני מן הם שהקריב העופות שלושת כל שמא כי להקריב, לו אסור חטאות שלוש אבל עולה, תערובת של חשש

חטאות. שתי שנתערבה,8)רק חטאת ספק הוא עוף וכל אחת וחטאת עולות שתי בתערובת נשארו חטאות שתי שהקריב אחרי
פסולים. - שנשארו עופות ושלושת עולות, שתי מקריב חובה, קיני בשני עולה נתערבה אם הדין והוא עולה. לשון9)ספק

שנתערבו כגון שנתערבו, החטאות ממספר שניים פי היה החובה שבקיני העופות שמספר והרא"ש, הראב"ד ופירשום שם. המשנה
הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם למטה וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב והמדובר סתומים. קינים בשני חטאות שתי
החטאות שתי למעלה הקריב שמא חוששים אנו כי פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול, וחצי כשר חצי ודינם:
חובה מקיני חטאות שתי הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי העוף ורק החטאות שתי ונפסלו מהסתומות אחד ועוף שנתערבו

פסולה. והעולה כשרות השתיים כן ואם השנייה וחצי10)ועולה למעלה התערובת חצי ועשה חטאות של זוגי מספר כשנתערב
התערובת כל את לחלק מציאותית אפשרות אין אחת, חטאת כגון זוגי, בלתי מספר נתערב אם אבל התערובת, חצי כשר למטה

שהיא. תערובת בכל שייך שזה כשר" החובה "חצי וכתב: רבינו דייק ולפיכך החובה, מניין את אלא הקנים11)לחצאים, מספר
השנייה. של הקנים כמספר האחת -12)של לזו ושלוש לזו שלוש לזו, ושתיים לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך ורבינו פסול. ומחצה כשר בני13)מחצה שני של קרבנותיהם שמעורבים מפני פירוש,
ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא לחשוש, ויש אדם

העולות.



עז               
  

הּזית גֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;
העֹוף חּטאת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ותּׂשרף, ותמציתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּדמּה
ּבאה. ספק על ּבּתחּלה ׁשהרי ּתאכל, הּספק על ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּבאה

.הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע
ּתּקבר. ִֵָזֹו

ה'תשע"א מרחשון ד' שלישי יום

 
העֹוף‡. העֹוף1חּטאת ּבעֹולת העֹוף2ׁשּנתערבה עֹולת אֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָ

ימּותּו ּכּלן - ּברּבֹוא אחת אפּלּו העֹוף, ּבחּטאת .3ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
לקיחת ּבׁשעת מפרׁשֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּבעלים
סתּומֹות, ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמהן

ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת להן4ונתערבה יׁש - הּסתּומה זֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
אחרים .5ּדינים ֲִִִֵ

.ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהן? הּסתּומה6וכיצד זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין מנין7- אבל ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּפסּולין - ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה ,8העֹולֹות ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבעֹולֹות. חּטאת נתערבה ְְְֲִֵֶַָָָׁשהרי

ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,החֹובה9לפיכ חצי - ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ
למּטן,10ּכׁשר ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

חּטאת. ְֲֵַַָּכמעּׂשה
ּכׁשר„. אין - הּסתּומה זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן

ׁשּבחֹובה החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאת.
הּסתּומה, החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנתערב
עֹולֹות מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
חצי - ּבעֹולֹות ׁשּתים החֹובה היתה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּבחֹובה.
ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה ּכׁשר, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהחֹובה

עֹולה. ּכמעּׂשה ְְְֲֵַַָָלמעלה,
ׁשהיּו‰. ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת וחֹובה סתּומה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָחֹובה

מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, מּׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
ׁשּתיהם ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשמֹות,

ׁשוֹות ׁשּתיהן היּו אם לׁשנים: ׁשהיּו ּבין אחד -11לאדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּפסּול ּומחצה ּכׁשר אֹו12מחצה למעלה הּכל ׁשעּׂשה ּבין . ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

לעֹולם - למּטה וחצין למעלה חצין עּׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה

למע והעֹולה למּטה והחּטאת הּכלחּטאת, עּׂשה אם לה. ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹ
- למּטה ּכּלן עּׂשה ואם עֹולֹות, והן ּכׁשרֹות חצין - ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻלמעלה
למעלה וחצין למּטה חצין עּׂשה חּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחצין

הּתערבת מּפני ּכׁשר למעלה ׁשּנעּׂשה החצי חצי והּוא13- ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חּטאֹות. והּוא ּכׁשר מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות,

.Âּכגֹון מּזֹו, גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
הּכל עּׂשה אם ׁשׁש: והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבע אחת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיתה
ּכׁשר, ּומחצה ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עּׂשה אֹו ְְְֱֱֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלמעלה
אם למעלה: וחצין למּטה חצין עּׂשה קכח; ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּטעם
- עּׂשה מּדעּתֹו ואם ּכׁשר, הּמּועט - ּכן עּׂשה ׁשּׁשאל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאחר

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בני1) שני או תורים שתי משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת פעמים כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
"קן ג) להביא. מחוייב שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או "חובה" ב) המזבח. על להקריבם שהופרשו יונה
להקריב שהתנדב אדם - נדבה" "קן ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו לא לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה"

אחד. עוף - "פרידה" ה) עולות. ושניהם כאמור, עופות שני מביא בריבוא.2)"קן" אחת בחציו3)אפילו נעשית שחטאת מפני
פסול. שינה ואם בעליון, ועולה המזבח של לעולה.4)התחתון ואחד לחטאת אחד זוג, היינו שלם, ביד5)קן שהרשות מפני

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב למקדש6)הבעלים שנכנס עני חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב, של קן כגון
כבשה. במקום קן שמביא שבועה, על שעבר או בטומאה, קודש אכל עופות7)או ארבעה שהם קינים שני הביא אם לדוגמא:

כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני מתוך חטאות שתי למטה להקריב הוא רשאי שהרי חטאות, שתי מהם להקריב יכול
בהם ואין החובה קיני מן הם שהקריב העופות שלושת כל שמא כי להקריב, לו אסור חטאות שלוש אבל עולה, תערובת של חשש

חטאות. שתי שנתערבה,8)רק חטאת ספק הוא עוף וכל אחת וחטאת עולות שתי בתערובת נשארו חטאות שתי שהקריב אחרי
פסולים. - שנשארו עופות ושלושת עולות, שתי מקריב חובה, קיני בשני עולה נתערבה אם הדין והוא עולה. לשון9)ספק

שנתערבו כגון שנתערבו, החטאות ממספר שניים פי היה החובה שבקיני העופות שמספר והרא"ש, הראב"ד ופירשום שם. המשנה
הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם למטה וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב והמדובר סתומים. קינים בשני חטאות שתי
החטאות שתי למעלה הקריב שמא חוששים אנו כי פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול, וחצי כשר חצי ודינם:
חובה מקיני חטאות שתי הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי העוף ורק החטאות שתי ונפסלו מהסתומות אחד ועוף שנתערבו

פסולה. והעולה כשרות השתיים כן ואם השנייה וחצי10)ועולה למעלה התערובת חצי ועשה חטאות של זוגי מספר כשנתערב
התערובת כל את לחלק מציאותית אפשרות אין אחת, חטאת כגון זוגי, בלתי מספר נתערב אם אבל התערובת, חצי כשר למטה

שהיא. תערובת בכל שייך שזה כשר" החובה "חצי וכתב: רבינו דייק ולפיכך החובה, מניין את אלא הקנים11)לחצאים, מספר
השנייה. של הקנים כמספר האחת -12)של לזו ושלוש לזו שלוש לזו, ושתיים לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך ורבינו פסול. ומחצה כשר בני13)מחצה שני של קרבנותיהם שמעורבים מפני פירוש,
ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא לחשוש, ויש אדם

העולות.



עח              
  

.Êוחצין למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעּׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה
- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתם ּכׁשרים.14למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Áלּכהן קּניהן דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּוב, קּניהן ׁשּלקחּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשנים

יקריב ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
אֹו הּבעלים ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָעֹולה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ְְֲִֵֵֶַַַַֹּבעּׂשּית
.Ëׁשּתיהן עּׂשה ועֹולֹות, חּטאֹות הּכהן לפני למעלה15היּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן חצין16אֹו עּׂשה ּפסּול. ּומחצה ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשעּׂשה הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה. והחּטאֹות למּטה ׁשעּׂשה ְְְְֵֶַַַַָָָָָהם
.Èואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָהיּו

ולא חּטאֹות וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום, והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות
ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עּׂשה אם 17ּפרׁש: ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

ּפסּול. ֱֶָָּומחצה
.‡Èלמּטה וחצין למעלה חצין אּלא18עּׂשה הּכׁשר אין - ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבלבד והּוא19הּסתּום למּטה. וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעּׂשה ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבעלים ּבין לׁשניהן20מתחּלק אינֹו21ועֹולה הּכהן ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עּׂשה זה אי ידע לא ׁשהרי ּפסּולין; המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה נעּׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עּׂשה זה ואי ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהחּטאת

 
לבין‡. ׁשּפרח אֹו לאויר, גֹוזל מּמּנה ׁשּפרח סתּומה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקן

זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ׁשּימּותּו ִֵֶֶֶַָָָָָֻהעֹופֹות
ִֵַלּׁשני.

.ׁשהּגֹוזל ּכנגּדֹו; אחד ּופֹוסל ּפסּול - הּקרבֹות לבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרח
אחד ּופֹוסל ּפסּול - הּקרבֹות לבין סתּומה מּקן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּפֹורח

סתּומֹות:ּכנגּדֹו עֹופֹות לעּׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? . ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ
עֹולֹות חמׁש הרי - למעלה וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָאם
ּכׁשרֹות חּטאֹות וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּכׁשרֹות
הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ׁשאני למּטה; ׁשּנעּׂשּו עֹופֹות ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהחמּׁשה
מהם עּׂשה אם וכן מּטה. ׁשל מחמּׁשה אחד הּוא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹורח
חּטאֹות חמׁש הּכׁשר נמצא - למעלה וחמּׁשה למּטה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשה
ׁשל מחמּׁשה הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ׁשאני עֹולֹות; ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָוארּבע
אחד. ּפסל הרי ּתׁשעה. מהעּׂשרה הּכׁשר נמצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמעלה.

סתּומֹות,‚. ׁשנּיֹות עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ְְְְְְִַַָָָָארּבעה
הּׁשנּיֹות. מן אחד ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָּפרח

- לראׁשֹונֹות ּופרח הּׁשנּיֹות מן אחד חזר ׁשּנתערבּו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאחר
הראׁשֹונֹות מן הּכׁשר ונמצא הראׁשֹונֹות. מן אחד ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפסל

ּבלבד. ְְִִַַׁשּתים
הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָזֹו

ּובּׁשליׁשי‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים ּובּׁשּׁשי עּׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה מן ּגֹוזל ּופרח עּׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעּׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית לׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַּומרביעית
ׁשחזר עד לצּבּור מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָלׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ראׁשֹונה מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש והרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
ׁשמֹונה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָוהחמיׁשית
ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עּׂשר. ׁשנים לּה יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוהּׁשביעית
עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח אחד וחזר לזֹו, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּזֹו
ּבחזירתֹו. ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לראׁשֹונה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחזר
ׁשני לּה יׁש והחמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
רביעית ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָעּׂשרה.
והחמיׁשית ּבחזירתֹו, ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּזֹו
עֹופֹות ׁשמֹונה לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָֻוהּׁשּׁשית
למּטה וׁשבע למעלה ׁשבע עּׂשר ארּבעה ּכׁשּיעּׂשה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכׁשרין.
ּתערבת מּפני ּפסּולין והּׁשּׁשה ּכׁשרין, מהן ׁשמֹונה יהיּו -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּובחזרה. ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ְֲֲִֵֶַַָָָָָּגֹוזלֹות
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּסתּומה, המפרׁשת מן אחד ׁשּפרח אֹו חזר לּׁשני. זּוג ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּקח
ּכל ימּותּו - חּטאת אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ְִֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ּכל - עֹולה ּבהן נתערבה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָהעֹופֹות
העֹולֹות ּכל - נתערבה חּטאת ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה ְְְְִִֶַַַָָָָָָָהחּטאֹות

ּכּלן. ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות, ְְִֶָָָָֻׁשּבּה
.Êמן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - אחד ואיל אחד איל לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
מּכאן אחד ּופרח ׁשּנתערבּו אחר חזר עֹולה. העֹולֹות ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאצל
הן ׁשהרי ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
ואּלּו חּטאת יקרבּו אּלּו - והּצדדין מערבין; ועֹולה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת
ּכּלן - לּצדדין האמצעית מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֻיקרבּו

עֹו ׁשּמא ּבעֹולֹות.ימּותּו, וחּטאת ּבחּטאֹות נתערבה לה ְְְִֶַַַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרבנותיו.14) כל של מניין כולן.15)כלומר, כמצוותו.16)כלומר, כולו נעשה - העולות או החטאות - אחד שמין מפני
במקומם.17) נעשו העופות מחצית הסתום18)שהרי השלישי והציבור למטה אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב פירוש,

למטה. וחציו למעלה חציו עשה19)עשה שמא פסולים, כולם המפורשים אבל כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי
למטה. והעולות למעלה מהן.20)החטאות חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם בני שני של היו כשהקנים המדובר,

השאר.21) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

              
  

 
.‡- זכר ילדה זכר, ּכׁשאלד קן עלי הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה
ואחד עֹולה אחד והן לדה, מּׁשּום לחֹובתּה ּוׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּפרידין ׁשלׁש לעּׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּטאת.
למעלה ׁשּתים ועּׂשה טעה למּטה. אחת ּופרידה ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָלמעלה
אחת ּפרידה עֹוד להביא צריכה - נמל ולא למּטה ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹּוׁשּתים
ּכׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויקריבּנה
יֹונה; ּבני אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו ּכגֹון אחד, מּמין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻהארּבעה
ׁשנים ועּׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם ּתֹורין ׁשּתי היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאבל
יֹונה ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשנים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָלמעלה
עּׂשה ׁשאם חֹובתּה; ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָויעּׂשה
להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה - למּטה הּתֹורין ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבּתחּלה
יֹונה ּבן צריכה - למּטה הּיֹונה ּבני ׁשני עּׂשה ואם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובתּה,
אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין חֹובתּה. להׁשלים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלמעלה
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּתֹור

.,לחֹובתי ואּלּו לנדרי אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
זה אי ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹועּׂשאם
להביא צריכה - למּטה עּׂשה מהן זה ואי למעלה עּׂשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמהן
ויעּׂשּו חֹובתּה. להׁשלים ואחד לנדרּה ׁשנים עֹופֹות: ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשלׁשה
נדרּה ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי למעלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשנים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם למּטה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָנעּׂשּו
אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה הארּבעה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשהביאה
מּמין ׁשנים אחרים: ארּבעה ּתביא - מינין ׁשני היּו אם ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָאבל
ׁשּתרצה מין זה מאי ּוׁשנים לנדרּה, יעּׂשּו נדרּה ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּפרׁשה

למּטה. ואחד למעלה אחד ויעּׂשּו לחֹובתּה, ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָיהיּו
ׁשּתי‚. עלי הרי - זכר אלד אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָקבעה

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּתֹורים,
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועּׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעּׂשה זה ואי למעלה נעּׂשה זה אי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
ּבתֹורים אם נדרּה קבעה מין זה ּבאי ידעה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
עם ּתֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - הּיֹונה ּבבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָאֹו
גֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעּׂשּו לנדרּה, יֹונה ּבני ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשני
עּׂשה (ׁשּכבר למעלה; ויעּׂשה חֹובתּה, להׁשלים ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אמּורים? ּדברים ּבּמה חּטאת). ׁשהם למּטה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשנים
ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכׁשהביאה
ׁשני עם ּתֹורים ׁשּתי עֹופֹות: ׁשּׁשה להביא צריכה - ְְְְִִִִִִִֵֵָָָמינין
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָּבני
נתנתם אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד ויעּׂשה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹונה,

יֹודע ואינֹו ועּׂשה הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹלּכהן
מחצה אֹו למּטה הּכל אֹו למעלה הּכל אם עּׂשה, ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיכן
עם ּתֹורים ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָלמעלה
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָׁשני

לחֹובתּה. ְָָָיֹונה
ואפׁשר„. קבעה, ּבּמה וׁשכחה נדרּה וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָָָקבעה

יֹונה ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבּׂש ְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשחֹובתּה
ּוׁשנים לנדרּה ארּבעה ּפרידין: ׁשּׁשה ּתביא לפיכ ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָלחּטאת;
ּכבּׂש. עם ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחד חּטאת ּתביא ועֹוד ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָלחֹובתּה,

[וכבּׂש]. עֹופֹות ׁשבעה ׁשהביאה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָנמצאת
ספק.‰. ׁשהם מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

ה'תשע"א מרחשון ה' רביעי יום

  
הרי‡. - לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ׁשּקמצן הּמנחֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּפסל - הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות. ּפי1הם על אף , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
קמץ. ֶַָֹׁשּלא

.,לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
ּפסל. - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי; נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹואחר

לבֹונה‚. קרט אֹו מלח גרּגיר אֹו צרֹור ּבידֹו ועלה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקמץ
ּפסּול -2. ָ

ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד ויקמץ3קמץ יחזר - לפנים ונכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
וכׁשר. ְְִִֵָּבפנים

ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .4נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âקמצּה ׁשהיה אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא הּמנחה ׁשּלאהיתה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלי
לעזרה חּוץ ּבׁשמנּה ׁשּתהיה5ׁשּבללּה עד ּפסּולה, - ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבפנים. ְְִִִָָּבלילתּה
.Êהּזר ּכגֹון לעבֹודה, ּפסּול הּׁשמן עליהן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ּפתתם אֹו ׁשּבללן אֹו ּבֹו, הּגיׁשן6וכּיֹוצא ּכׁשרֹות. - מלחן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
הניפן ולא7אֹו הּגיׁש לא ואם מניף; אֹו ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - ְְֱִִִִִִֵֵֵַַָֹֹֹ

וקמץ אהרן ּבני אל והביאּה ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות. - הּכהן ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהניף
ּובלילה יציקה על לּמד ּכהּנה; מצות ואיל מּקמיצה -ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבזר. ְְֵֶָָׁשּכׁשרה
.Áּכל חּלין ׁשמן אֹו אחרת מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמנחה

לבֹונתּה חּסר ּפסּולה; - ׁשמנּה חּסר נפסלה. - -8ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
אחד קרט אבל לבֹונה, קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּכׁשרה.

לבֹונתּה. ּכל את ׁשּנאמר: ּפסּולה; -ְְֱֵֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומקטירה.1) המנחה שעל הלבונה כל את הכהן מלקט הקומץ הקטרת הגרגיר,2)אחרי או הצרור מקום חסר שהקומץ מפני
פסול. - חסר לעזרה.3)וקומץ נפסל,4)חוץ - שנתקדש לפני נתפזר אם אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,

בכלי. שנתקבל לפני הרצפה על שנשפך דם בחוץ.5)כמו פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על המחבת6)ואף על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה "פתות ו): ב, (ויקרא בתורה הגשה7)כתוב טעונות מהן יש המנחות

תנופה. ולא הגשה טעונות ויש והנפה, (בהלכות8)למזבח ורבינו מקומץ" יפחות לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו
לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו קומץ שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק, ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה

כשרה. חיסר אם בדיעבד אבל



עט               
  

 
.‡- זכר ילדה זכר, ּכׁשאלד קן עלי הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה
ואחד עֹולה אחד והן לדה, מּׁשּום לחֹובתּה ּוׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּפרידין ׁשלׁש לעּׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּטאת.
למעלה ׁשּתים ועּׂשה טעה למּטה. אחת ּופרידה ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָלמעלה
אחת ּפרידה עֹוד להביא צריכה - נמל ולא למּטה ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹּוׁשּתים
ּכׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויקריבּנה
יֹונה; ּבני אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו ּכגֹון אחד, מּמין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻהארּבעה
ׁשנים ועּׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם ּתֹורין ׁשּתי היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאבל
יֹונה ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשנים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָלמעלה
עּׂשה ׁשאם חֹובתּה; ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָויעּׂשה
להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה - למּטה הּתֹורין ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבּתחּלה
יֹונה ּבן צריכה - למּטה הּיֹונה ּבני ׁשני עּׂשה ואם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובתּה,
אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין חֹובתּה. להׁשלים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלמעלה
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּתֹור

.,לחֹובתי ואּלּו לנדרי אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
זה אי ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹועּׂשאם
להביא צריכה - למּטה עּׂשה מהן זה ואי למעלה עּׂשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמהן
ויעּׂשּו חֹובתּה. להׁשלים ואחד לנדרּה ׁשנים עֹופֹות: ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשלׁשה
נדרּה ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי למעלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשנים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם למּטה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָנעּׂשּו
אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה הארּבעה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשהביאה
מּמין ׁשנים אחרים: ארּבעה ּתביא - מינין ׁשני היּו אם ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָאבל
ׁשּתרצה מין זה מאי ּוׁשנים לנדרּה, יעּׂשּו נדרּה ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּפרׁשה

למּטה. ואחד למעלה אחד ויעּׂשּו לחֹובתּה, ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָיהיּו
ׁשּתי‚. עלי הרי - זכר אלד אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָקבעה

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּתֹורים,
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועּׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעּׂשה זה ואי למעלה נעּׂשה זה אי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
ּבתֹורים אם נדרּה קבעה מין זה ּבאי ידעה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
עם ּתֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - הּיֹונה ּבבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָאֹו
גֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעּׂשּו לנדרּה, יֹונה ּבני ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשני
עּׂשה (ׁשּכבר למעלה; ויעּׂשה חֹובתּה, להׁשלים ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אמּורים? ּדברים ּבּמה חּטאת). ׁשהם למּטה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשנים
ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכׁשהביאה
ׁשני עם ּתֹורים ׁשּתי עֹופֹות: ׁשּׁשה להביא צריכה - ְְְְִִִִִִִֵֵָָָמינין
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָּבני
נתנתם אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד ויעּׂשה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹונה,

יֹודע ואינֹו ועּׂשה הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹלּכהן
מחצה אֹו למּטה הּכל אֹו למעלה הּכל אם עּׂשה, ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיכן
עם ּתֹורים ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָלמעלה
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָׁשני

לחֹובתּה. ְָָָיֹונה
ואפׁשר„. קבעה, ּבּמה וׁשכחה נדרּה וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָָָקבעה

יֹונה ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבּׂש ְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשחֹובתּה
ּוׁשנים לנדרּה ארּבעה ּפרידין: ׁשּׁשה ּתביא לפיכ ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָלחּטאת;
ּכבּׂש. עם ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחד חּטאת ּתביא ועֹוד ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָלחֹובתּה,

[וכבּׂש]. עֹופֹות ׁשבעה ׁשהביאה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָנמצאת
ספק.‰. ׁשהם מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

ה'תשע"א מרחשון ה' רביעי יום

  
הרי‡. - לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ׁשּקמצן הּמנחֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּפסל - הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות. ּפי1הם על אף , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
קמץ. ֶַָֹׁשּלא

.,לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
ּפסל. - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי; נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹואחר

לבֹונה‚. קרט אֹו מלח גרּגיר אֹו צרֹור ּבידֹו ועלה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקמץ
ּפסּול -2. ָ

ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד ויקמץ3קמץ יחזר - לפנים ונכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
וכׁשר. ְְִִֵָּבפנים

ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .4נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âקמצּה ׁשהיה אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא הּמנחה ׁשּלאהיתה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלי
לעזרה חּוץ ּבׁשמנּה ׁשּתהיה5ׁשּבללּה עד ּפסּולה, - ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבפנים. ְְִִִָָּבלילתּה
.Êהּזר ּכגֹון לעבֹודה, ּפסּול הּׁשמן עליהן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ּפתתם אֹו ׁשּבללן אֹו ּבֹו, הּגיׁשן6וכּיֹוצא ּכׁשרֹות. - מלחן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
הניפן ולא7אֹו הּגיׁש לא ואם מניף; אֹו ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - ְְֱִִִִִִֵֵֵַַָֹֹֹ

וקמץ אהרן ּבני אל והביאּה ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות. - הּכהן ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהניף
ּובלילה יציקה על לּמד ּכהּנה; מצות ואיל מּקמיצה -ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבזר. ְְֵֶָָׁשּכׁשרה
.Áּכל חּלין ׁשמן אֹו אחרת מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמנחה

לבֹונתּה חּסר ּפסּולה; - ׁשמנּה חּסר נפסלה. - -8ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
אחד קרט אבל לבֹונה, קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּכׁשרה.

לבֹונתּה. ּכל את ׁשּנאמר: ּפסּולה; -ְְֱֵֶֶַָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומקטירה.1) המנחה שעל הלבונה כל את הכהן מלקט הקומץ הקטרת הגרגיר,2)אחרי או הצרור מקום חסר שהקומץ מפני
פסול. - חסר לעזרה.3)וקומץ נפסל,4)חוץ - שנתקדש לפני נתפזר אם אבל שרת, בכלי שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,

בכלי. שנתקבל לפני הרצפה על שנשפך דם בחוץ.5)כמו פסולה - בזר כשרה שבלילה פי על המחבת6)ואף על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה "פתות ו): ב, (ויקרא בתורה הגשה7)כתוב טעונות מהן יש המנחות

תנופה. ולא הגשה טעונות ויש והנפה, (בהלכות8)למזבח ורבינו מקומץ" יפחות לא לבונה עלי הרי "האומר קו:) (שם שנינו
לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו קומץ שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק, ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה

כשרה. חיסר אם בדיעבד אבל



פ              
  

.Ëׁשמנּה לּגין9רּבה ׁשני עד ּוׁשני10ּולבֹונתּה: עּׂשרֹון לכל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻ
ּכׁשרה - מנחה לכל לבֹונה קמצין11קמצי ׁשני אֹו לּגין ׁשני ; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻ

ּפסּולה. - זה על יֹותר ְֵֶַָאֹו
.Èחֹוטא -12מנחת ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ׁשמן עליה ׁשּנתן ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשחּוקה היתה ילּקטּנה. - לבֹונה עליה נתן הרי13נפסלה. - ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ללּקט. אפׁשר אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָזֹו

.‡Èׁש על ׁשמן לֹוקהנתן אינֹו - ׁשּקמץ אחר ולא14יריה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,

.Èׁשמן מּׁשהּו ּפסלּה15נתן - הּמנחה מן ּכזית ּגּבי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
פסלּה לא - מּכזית ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל .16מּספק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּלבֹונה ּפֹוסל לבֹונה17ואינֹו ּכזית ׁשּיּתן .18עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
.‚Èּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן 19אפּלּו ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד
.„Èחרבה נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים 20ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מּׁשמן. ִֶֶֶָאּלא
.ÂËּפעמים אפּלּו ּכׁשרה. - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָמנחה

הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכזית ׁשּיקטיר והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָרּבֹות.
מּכזית. ְְִִַָּפחּותה

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

הּקֹובעת היא ׁשהּקמיצה וימלאּנה; ּביתֹו לא21מּתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשרת.22נתינתּה ּבכלי ְְִִִֵָָָ

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ -23התנּדב ׁשהּוא ּכל חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה ּבזיכי ׁשני וכן אחד24ּפסּול. חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּפסּולין - ׁשהּוא ּכל מּתחּלה25מהן קמצין ׁשני ׁשּיהיּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
סֹוף. ְַועד

.ÁÈקמצין ׁשני מהן:26הפריׁש אחד ואבד אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקּבע לא - קמיצה ּופסּולה,27קדם הקּבע - קמיצה לאחר ; ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹֻֻ

לׁשני קמצים ארּבעה הפריׁש אם וכן לבֹונתּה. ׁשרּבה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני

לחם הּבזיכים28ּבזיכי סּלּוק קדם מהם: ׁשנים ואבדּו ,29- ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ּופסּולין הקּבעּו - הּבזיכין סּלּוק לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַֹֻֻלא

הרּבּוי .30מּפני ְִִֵָ
.ËÈ:ׁשּנאמר מרּצה, הּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא מנחה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹקמץ

הּקמץ יצא אהרן. -31ונּׂשא והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹ
מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה. הּציץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאין

הּיֹוצא. ֵַַעל
.Îנּׂשרפּו אֹו ּכּלן ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ

ואם הּקמץ, יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה חּוץ יצאּו ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹאֹו
יקטיר - ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. - ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָֻהקטיר

ּבאכילה אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן .32הּקמץ, ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.‡Îׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

ואם יקמץ, לא - מלמעלה מערב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה,
ּפסּולה. - ְַָָקמץ

.Î- מּלמּטה ּומערב מלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו .33קֹומץ ִֵֶ

.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק
לקמיצה הּכלי מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
יקטיר, לא - קמץ ואם יקמץ, לא לפיכ מצרף. אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאֹו

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

הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם אבל35להּפסל34מערכת , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבכלי ׁשּיתקּדׁש עד קרב ואינֹו לּקרב. מקּדׁשֹו ׁשרת36אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

לקמץ. ְֶָָֹהראּוי
.‰Îוקמץ הּכלי לדפן הּקמץ הּכלי37הדּביק ׁשהפ אֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הקטיר ואם יקטיר, לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ידֹו ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹעל
הרצה. -ְָֻ

.ÂÎאחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון
ואין אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, ונמצא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּתחּתיו
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סולת.9) עשרון לכל שמן לוג מנחה10)מצוותה של או חולין של שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש כגון
פסול. שהוא כל אפילו שאפילו11)אחרת ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן ואילו עשרון" לכל לוגין "שני רבינו כתב שמנה בריבה

טע עשרונות כמה בת גדולה (כךמנחה קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו אולם בלבד, לבונה אחד קומץ ונה
בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) לבונה".12)צריך עליה יתן ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה ואי13)נאמר
בסולת. מעורבת אינה אבל ללוקטה, שמן".14)אפשר עליה ישים "לא אחרת.15)משום מנחה של או חולין משום16)של

חשוב. שיעור משמע ועליה עליה" ישים "לא (שם): פוסלת.17)שנאמר אינה הלבונה "לא18)פירוש, (שם): נאמר בלבונה
ישים". "לא בו שנאמר בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה שמשמעותה19)יתן" "עליה" פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,
למעט. אלא ריבוי אחר ריבוי אין בידינו: וכלל חשוב היינו20)שיעור וחריבה ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל

חוטא. שלימה.21)מנחת להיות צריכה הקמיצה הקמיצה.22)בשעת סולת.23)לפני מנחת עם הפנים24)לא בלחם
הלבונה. את בהם שנותנים כלים - בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא בתורה שאינה25)כתוב פי על ואף

הלחם. עם אלא לבדה קומץ27)לבונה.26)באה רק היה קביעתה שבשעת כשרה, ולפיכך למנחה השתייכותם נקבעה לא
הפנים.28)אחד. לחם של המערכות לשתי קמצים שני היינו מערכת, לכל קומץ - הלחם29)מצוותה את מסדרים שבת בכל

את מחלקים כן ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים הבאה ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן על
לכהנים. לבונתם.30)הלחם ביוצא.31)שריבה לאהרן32)ונפסל המנחה מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא מהכתוב זה דין ולמדו

הנותרת. מן הנותרת ולא למעלה33)ולבניו" במחיצה חלוקה תרנגולים שעריבת רבינו ומפרש אחד. ככלי דינה תרנגולים עריבת
הכלי. לשולי מגיעה אינה הגובה34)והמחיצה באותו הקומץ את מקדש הוא כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם

צו. שם יהודה לר' טפחים עשר חמישה וביוצא.35)היינו בלינה נפסל אינו שרת בכלי קידושו לפני וביוצא. רש"י36)בלינה
כפירושו סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם אפילו להקריבו ואין לגמרי נפסל שהקומץ מפרש, פז: שם השני בפירושו

שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ את להקריב כדי מספיק אינו השולחן שקידוש הכלי37)הראשון, דופן יד שעל הסולת מן

              
  

ּבזה זה עם38נֹוגעין מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא : ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ונפסלּו ראׁשֹון מצטרף39חלק אינֹו ׁשהפריׁש וזה אּלא40, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

עליו מצטרפין41יׁשלים וראׁשֹון מפרׁש - הּמפרׁש נטמא .42 ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻֻ
עּמהן מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה החלק43ונפסלּו, נטמא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מצטרפין ּתחּתיו והּמפרׁש האבּוד הרי - .44הראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ
.ÊÎהחלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּמפרׁש45הראׁשֹון מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
נאכלין ׁשיריו הראׁשֹון46- מן קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא , ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשניהן יתרים47- ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; ׁשהרי48אין , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
ׁשהיא נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהן
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומחצה?

ּבלבד העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין החלקים49ׁשּקֹומץ והרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבזה. זה נֹוגעין ְִֵֶֶָָאינן

.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ
ו ּכׁשרֹות. והן ּכאחת ּבמנחתׁשניהן הּקמץ נתערב אם כן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּגדֹול50ּכהנים ּכהן ּבחבּתי אֹו הּנסכים ּבמנחת הרי51אֹו - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
לאּׁשים ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות .52אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

.ËÎיכֹול אם ּבזֹו: זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי
עצמֹו ּבפני מּזֹו לאו53לקמץ ואם ּכׁשרֹות, - עצמֹו ּבפני ּומּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹ

ּפסּולֹות. -ְ
.Ïיקטיר לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ואם54קמץ ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

לּבעלים עלתה ׁשּנקמצה זֹו - הּכל ׁשּלא55הקטיר וזֹו , ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
לּבעלים. עלתה לא ְְְְִִַָָָָֹנקמצה

.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב
לּבעלים עלתה - הקטיר ואם יקטיר, לא - .56חברּתּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

  
ּבמּדתן‡. ׁשהֹוסיף הּתנּופה ועמר הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתי

ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל חּסר ְִֵֶָאֹו
.ּדם נזרק ׁשּלא עד ׁשחסרּו: נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹחּלֹות

ּכׁשרין. - הּזבח ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַהּזבח
ּכבּׂשים‚. ׁשל ּדמן נזרק ׁשּלא עד ׁשחסרּו: הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּכׁשרים. - ּדמן מּׁשּנזרק ּפסּולין; -ְְְִִִִֵֶַָָ

.„- הּבזיכין הקטרּו ׁשּלא עד ׁשחסרּו: סדרים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻוכן
ּכׁשרים. - מּׁשהקטרּו ְְְְִִִֵֶֻּפסּולין;

ׁשּלא‰. עד ּבין הּזבח מּׁשּקרב ּבין ׁשחסרּו, הּנסכים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאבל
למּלאתן. אחרים נסכים ויביא ּכׁשרים, - ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹקרב

.Âנפסל אם הּזבח: ונפסל ׁשרת ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָנסכים
ואיל מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא - ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּבּׁשחיטה
לּקרב מתקּדׁשים הּנסכים ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זבח ׁשם היה אם ּבהן? יעּׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשם היה לא ואם עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹאחר
ּבלינה ׁשּנפסלּו ּכמי נעּׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָזבח
ּבית ׁשּלב מּפני צּבּור, ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויּׂשרפּו.
יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל עליהן; מתנה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדין
אּלא ׁשעה, ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם

ויּׂשרפּו. ּבלינה ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן
.Ê.נסּכיהם יקרבּו - לׁשמן ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל
.Áוהפריׁש ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ּותמּורתּה, ּתֹודה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָולד

- ראׁשֹונה ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאן אם ּתחּתיה: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן

ּוול היא אֹו הריוחליפתּה - עֹומדת ּותמּורתּה היא אֹו דּה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּתֹודה; ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה לחם. צריכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשניהן
ּוולדּה לחם, טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה. לאחר ּבין ּכּפרה לפני ּבין לחם, טעּון ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינֹו
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אינּה ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹומדֹות:
אינּה ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

לחם. טעּונֹות אינן ְְֵֵֶֶֶָׁשּתיהן
.Èאחרֹות מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמפריׁש

מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּתיהן,
יביא והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ּומאּלּו מאּלּו יביא - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהראׁשֹונֹות
וכן נסכים. טעּונה אבל לחם, טעּונה ואינּה ּתֹודה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבהן
ּכ ואחר ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהּמפריׁש
מעֹות הּמפריׁש וכן לחם. ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנמצאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י אבל האיבעיא. את רבינו מפרש כך ממש,
שוליו. על הכלי בתוך הניחו ולא ואפילו38)לקדשו טומאה) (לעניין שבתוכו" מה מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו

בזה. זה נוגעים אחת.39)אין למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני להצטרף40)שהרי מעולם עמדו לא אלה שני שהרי
להיפסל. מצרפם הכלי אין ולפיכך טז.41)יחד בהלכה שחסרה מנחה שנמצא42)כדין לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

האבוד. המופרש.43)החלק עם להצטרף עמד לא מעולם לראשון.44)כי מצורפים היו ששניהם שהקומץ45)מפני כולו,
שיריים. אותו עשה הנמצא הראשון.46)של החלק כל נאכלים.47)וכן הראשון שיירי אבל והמופרש; הקומץ48)האבוד

חלק של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד. עשרון אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים, שלושת לכל שייך
שניהם49)הראשון. - הצטרף איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים חצאי משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו
כליל.50)אסורים. כליל.51)שכולה וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת עשרון מנחה יום בכל מקריב גדול כהן

זה"52) את זה מבטלים אין להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים מפני השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
להקטירם. ואסור נאכלים שהשיריים מנחות שאר כן שאין מה כב:), השנייה.53)(שם מהמנחה קמח בקומץ יתערב ולא

נקמצה.54) שלא המנחה את להקטיר חובתם.55)שאסור ידי שם56)יצאו בגמרא הקומץ? את מבטלים השיריים אין ולמה
הקומץ. את מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם שקמצים כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)



פי               
  

ּבזה זה עם38נֹוגעין מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא : ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ונפסלּו ראׁשֹון מצטרף39חלק אינֹו ׁשהפריׁש וזה אּלא40, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

עליו מצטרפין41יׁשלים וראׁשֹון מפרׁש - הּמפרׁש נטמא .42 ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻֻ
עּמהן מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה החלק43ונפסלּו, נטמא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מצטרפין ּתחּתיו והּמפרׁש האבּוד הרי - .44הראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ
.ÊÎהחלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּמפרׁש45הראׁשֹון מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
נאכלין ׁשיריו הראׁשֹון46- מן קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא , ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשניהן יתרים47- ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; ׁשהרי48אין , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
ׁשהיא נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהן
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומחצה?

ּבלבד העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין החלקים49ׁשּקֹומץ והרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבזה. זה נֹוגעין ְִֵֶֶָָאינן

.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ
ו ּכׁשרֹות. והן ּכאחת ּבמנחתׁשניהן הּקמץ נתערב אם כן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּגדֹול50ּכהנים ּכהן ּבחבּתי אֹו הּנסכים ּבמנחת הרי51אֹו - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
לאּׁשים ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות .52אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

.ËÎיכֹול אם ּבזֹו: זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי
עצמֹו ּבפני מּזֹו לאו53לקמץ ואם ּכׁשרֹות, - עצמֹו ּבפני ּומּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹ

ּפסּולֹות. -ְ
.Ïיקטיר לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ואם54קמץ ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

לּבעלים עלתה ׁשּנקמצה זֹו - הּכל ׁשּלא55הקטיר וזֹו , ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
לּבעלים. עלתה לא ְְְְִִַָָָָֹנקמצה

.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב
לּבעלים עלתה - הקטיר ואם יקטיר, לא - .56חברּתּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

  
ּבמּדתן‡. ׁשהֹוסיף הּתנּופה ועמר הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתי

ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל חּסר ְִֵֶָאֹו
.ּדם נזרק ׁשּלא עד ׁשחסרּו: נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹחּלֹות

ּכׁשרין. - הּזבח ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַהּזבח
ּכבּׂשים‚. ׁשל ּדמן נזרק ׁשּלא עד ׁשחסרּו: הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּכׁשרים. - ּדמן מּׁשּנזרק ּפסּולין; -ְְְִִִִֵֶַָָ

.„- הּבזיכין הקטרּו ׁשּלא עד ׁשחסרּו: סדרים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻוכן
ּכׁשרים. - מּׁשהקטרּו ְְְְִִִֵֶֻּפסּולין;

ׁשּלא‰. עד ּבין הּזבח מּׁשּקרב ּבין ׁשחסרּו, הּנסכים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאבל
למּלאתן. אחרים נסכים ויביא ּכׁשרים, - ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹקרב

.Âנפסל אם הּזבח: ונפסל ׁשרת ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָנסכים
ואיל מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא - ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּבּׁשחיטה
לּקרב מתקּדׁשים הּנסכים ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זבח ׁשם היה אם ּבהן? יעּׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשם היה לא ואם עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹאחר
ּבלינה ׁשּנפסלּו ּכמי נעּׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָזבח
ּבית ׁשּלב מּפני צּבּור, ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויּׂשרפּו.
יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל עליהן; מתנה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדין
אּלא ׁשעה, ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם

ויּׂשרפּו. ּבלינה ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן
.Ê.נסּכיהם יקרבּו - לׁשמן ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל
.Áוהפריׁש ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ּותמּורתּה, ּתֹודה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָולד

- ראׁשֹונה ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאן אם ּתחּתיה: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן

ּוול היא אֹו הריוחליפתּה - עֹומדת ּותמּורתּה היא אֹו דּה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּתֹודה; ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה לחם. צריכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשניהן
ּוולדּה לחם, טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה. לאחר ּבין ּכּפרה לפני ּבין לחם, טעּון ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינֹו
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אינּה ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹומדֹות:
אינּה ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

לחם. טעּונֹות אינן ְְֵֵֶֶֶָׁשּתיהן
.Èאחרֹות מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמפריׁש

מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּתיהן,
יביא והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ּומאּלּו מאּלּו יביא - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהראׁשֹונֹות
וכן נסכים. טעּונה אבל לחם, טעּונה ואינּה ּתֹודה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבהן
ּכ ואחר ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהּמפריׁש
מעֹות הּמפריׁש וכן לחם. ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנמצאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י אבל האיבעיא. את רבינו מפרש כך ממש,
שוליו. על הכלי בתוך הניחו ולא ואפילו38)לקדשו טומאה) (לעניין שבתוכו" מה מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת ושנינו

בזה. זה נוגעים אחת.39)אין למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני להצטרף40)שהרי מעולם עמדו לא אלה שני שהרי
להיפסל. מצרפם הכלי אין ולפיכך טז.41)יחד בהלכה שחסרה מנחה שנמצא42)כדין לפני אחת למנחה שהצטרפו מפני

האבוד. המופרש.43)החלק עם להצטרף עמד לא מעולם לראשון.44)כי מצורפים היו ששניהם שהקומץ45)מפני כולו,
שיריים. אותו עשה הנמצא הראשון.46)של החלק כל נאכלים.47)וכן הראשון שיירי אבל והמופרש; הקומץ48)האבוד

חלק של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד. עשרון אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים, שלושת לכל שייך
שניהם49)הראשון. - הצטרף איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים חצאי משני ואחד קמץ שממנו העשרון חצי היינו
כליל.50)אסורים. כליל.51)שכולה וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת עשרון מנחה יום בכל מקריב גדול כהן

זה"52) את זה מבטלים אין להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים מפני השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
להקטירם. ואסור נאכלים שהשיריים מנחות שאר כן שאין מה כב:), השנייה.53)(שם מהמנחה קמח בקומץ יתערב ולא

נקמצה.54) שלא המנחה את להקטיר חובתם.55)שאסור ידי שם56)יצאו בגמרא הקומץ? את מבטלים השיריים אין ולמה
הקומץ. את מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם שקמצים כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)



פב              
  

נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלתֹודתֹו
הּתֹודה וזֹו ולחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - ְְְִִַַַַָָָָָָהּמעֹות

לחם. ּבלא ּתקרב ְְֲִֶֶַַָָֹהאחרֹונה
.‡Èהּלחם אבד לחמּה, זה והרי ּתֹודה זֹו הרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה מביא אינֹו - הּתֹודה אבדה אחר, לחם מביא -ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת.

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

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

ּתּקנה; לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא זֹו אי ידּוע ואין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהן
הביאּה ואם היא, הּתמּורה ׁשּמא - לחם עּמּה יביא ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשאם
לעֹולם, זֹו ּתקרב לא לפיכ היא. הּתֹודה ׁשּמא - לחם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּבלא

מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְִִֶֶֶַָָֹאּלא
.„Èיצאת ּפסּולֹות. ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

אֹו לחמּה נפרס ּכׁשרֹות. החּלֹות ׁשאר - נטמאה אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהחּלה
אחר לחם מביא - הּתֹודה נׁשחטה ׁשּלא עד יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא
הּדם - יצא אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחט אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק,
יצא אֹו נטמא אֹו הּלחם מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
ּומּמה הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ. על ְִִֶֶַַּׁשּבפנים
.ÂËארּבעים קדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּתֹודה

- ׁשמֹונים מּתֹו ארּבעים יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים. ְְְְְְִִִִִִִַַָָמּתֹו
קרּבן, מּכל אחת מהם ּומרים ׁשמֹונים מּתֹו ארּבעים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמֹוׁש

לחּלין. ויצאּו יּפדּו הּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻוהארּבעים
.ÊËּפגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

הּלחם קדׁש - לעזרה חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לפנים. ׁשאינֹו ּפי על ְִִִֵֶַַאף

.ÊÈּבּתּנּו הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד קרמּוׁשחטּה ואפּלּו ר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּלחם. קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכּלן

.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה
אֹו טרפה אֹו מּום ּבעלת נמצאת הּלחם. קדׁש - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמקֹום
ּבאיל הּדין וכן הּלחם. קדׁש לא - לׁשמּה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשחטּה

ׁשּלֹו. הּלחם עם ִִֶֶֶַָנזיר

  
הן:‡. ואּלּו הּקרּבנֹות, את ׁשּפֹוסלין הן מחׁשבֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש

הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת
ׁשּלא הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמחׁשבת
יׁשחטּנּו אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹלׁשמֹו,
אֹו עֹולה, ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָלׁשם
ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו - ּבעליו לׁשם ׁשּלא הּזבח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשחט
לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשם.
להקטרה הראּוי דבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו לזרק מנת ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹעל
חּוץ לאכילה הראּוי דבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, ֱֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹחּוץ
ׁשחׁשב ּוזבחים הּמקֹום. מחׁשבת היא זֹו - אכילתֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
חּוץ ׁשּׁשחטן זבחים הּנקראים הם - זֹו מחׁשבה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהן

לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן.
זמן ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹעל
מאחר למחר להקטיר הראּוי דבר מּמּנּו להקטיר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָזריקתֹו,
מּמּנּו לאכל אֹו הקטרתֹו, זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיעלה
היא זֹו - לאכילתֹו הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָדבר
הם - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבת
ּפּגּול הּנקראים והם לזמּנן, חּוץ ׁשּנׁשחטּו זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראים

ּבּתֹורה. האמּור ּפּגּול וזהּו מקֹום, ְְִֶַָָָָָּבכל
.האכל ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּפי

ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - ׁשלמיו זבח מּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיאכל
ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי. מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהקרבה
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעּׂשיו ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹעליו
הראּוי ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן קרּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
מּפי למדּו ּכ להקטרה]. הראּוי זמן [לאחר ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָלהקטרה
חּׁשב אם מזּבח, אכילת ואחד אדם אכילת אחד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה:

ּפּגּול. הּקרּבן הרי - זמּנן אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָעליהן
על‚. ּדמֹו נזרק אּלא מחׁשבּתֹו, נפסדה ׁשּלא קרּבן ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

אֹותֹו - אכילתֹו זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמזּבח
נרצה ּכבר והּקרּבן לאכלֹו, ואסּור נֹותר, נקרא ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהּנׁשאר
הּמזּבח על לכם נתּתיו ואני ּבּדם: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוכּפר.
הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלכּפר
לֹו ׁשּיׁש דבר אּלא מתּפּגל אין לפיכ הּקרּבן. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונרצה
זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ּבין לאדם ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּתירין
אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש אחת ּבֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשחׁשב
אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשחׁשב

הּמזּבח. על זריקתֹו ְְְִִֵֵַַַָּבעת
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח. על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבׁשחיטה,
הּדם.‰. ּובמּצּוי ּבמליקה, דברים: ּבׁשני - ְְְְְִִִִִֵַָָָָוהעֹוף
.Âהּנקמצֹו ּובנתינתוהּמנחֹות ּבקמיצה, ּבארּבעה: - ת ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

ּובזריקתֹו לּמזּבח, הּקמץ ּובהֹולכת ׁשרת, ּבכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּקמץ
האׁש. ֵַָעל

.Êׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח ּבׁשעת אֹו הפׁשט ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת
הּגׁשתּה, ּבׁשעת אֹו הּמנחה ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָלּמזּבח,
ּכלּום. מֹועלת הּמחׁשבה אֹותּה אין - אּלּו בדברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבין

הּזמן. ְֲֶֶַַַמחׁשבת
.Áּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן

אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמחׁשבה
ׁשחיטה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? ּכלּום. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה
למחר אמּוריו אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה והֹולכה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוקּבלה
הּכבׁש על הּדם לזרק ׁשחׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
ואת למּטה למעלה הּנּתנין את לּתן אֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתנין ּדמים לּתן אֹו למעלה, למּטה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּתנין
להכניס אֹו לחיצֹון, ּבּפנימי הּנּתנין את אֹו הּפנימי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָּבּמזּבח
אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ׁשחׁשב אֹו לפנים, החּטאת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם
ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּום אֹו לאכילה, הּפסּולין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשאר
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אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּפסּולין
ׁשחׁשב אֹו נא, מּמּנּו ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשחׁשב
ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹלּׂשרף
חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן וכּיֹוצא הּמחׁשבֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלּו
הֹולכתֹו ּובׁשעת לּכלי נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה קמיצת ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָּבׁשעת
למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

ּכׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו ְְֲִֵֵַָאֹו
.Ëלפיכ הֹולכה, אינּה - ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכבר

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
וחׁשב הּמזּבח, על לזרקֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו עֹומד ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוהּוא
אם אבל ּבּה; ּפֹוסלת הּמחׁשבה אין - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעת
ּבֹו הל אּלא הּמזּבח, לגּבי ּבֹו הל ולא ּבפנים הּדם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹקּבל
הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת וחׁשב לחּוץ, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָוהֹוציאֹו

ּפֹוסלת. זֹו הרי - ּבּה ְֲֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

ה'תשע"א מרחשון ו' חמישי יום

  
מחׁשבת‡. אבל העֹובד, אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין

ּכלּום מֹועלת אינּה הּקרּבן הּבעלים1ּבעל ׁשמענּו אפּלּו . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

.,לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
ׁשהּוא מּמי לעבֹודה. ראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ְְֲֲִִֶָָָָָָָָָָּובדבר
אֹו הּדם ׁשּקּבל לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּכיצד? ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
אֹו מקֹום מחׁשבת העבֹודה ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהֹולי
ראּוי ׁשאינֹו לפי ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמחׁשבת
יּׁשפ - מקצתֹו ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבֹודה.

ויקּבל2לאּמה לעבֹודה הראּוי יחזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר ואם . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשרין, - לׁשמן ׁשּלא נעּׂשּו ׁשאם קרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש

אֹו לעבֹודה ראּוי ׁשאינֹו זה ּכהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ
הּז ּפסל - זרקֹו אֹו ׁשהּואהֹוליכֹו לׁשמֹו עּׂשאהּו ּכאּלּו בח, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּפסּול.
הּזבח נפסל ּכבר ּפסל3- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה, ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאֹותֹו,
ׁשּלא‚. ׁשּקמצּה העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּבדבר

מּפני נאכלין; ּוׁשיריה לׁשמּה ׁשּנעּׂשית ּכמי זֹו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלׁשמּה
לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין הּׂשעֹורים, מן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

קנאֹות4קרּבנֹות ּבמנחת המחּׁשב וכן קדם5. עליה והּלבֹונה ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּדבר אינּה ׁשהרי מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּלבֹונה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּילּקט

לעבֹודה ּבזה6הראּוי ּכּיֹוצא ּכל וכן .7. ְֲֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּנפּגם„. מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי וחׁשב8ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת
לעבֹודה ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה9זֹו, את קמץ . ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מחׁשבת10ּבחּוץ אֹו זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - ְֲֵַָָָמקֹום

דברים‰. הּקרּבנֹות11אּלּו מן לאכילה ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּדם להקטרה: והּקמץ12ּוראּויין העֹולה, ּובּׂשר והאמּורין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן ְְְְִִַַַָָָוהּלבֹונה
.Âהּבּׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו

לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל לכל13הּנאכל הּנאכל ּבין ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּפנים. ולחם הּלחם ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,

.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו
הּנּׂשרפת חּטאת מעֹור14ּבּׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּקרּום15האליה והּוא הּמראה, אבל לאכילה. [ראּוי] ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻ
ראּוי אינֹו - הּבּׂשר ּובין ּבינֹו ּומבּדיל ּבעֹור הּדבק ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּדק
והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים והּגידים העצמֹות וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָלאכילה.
וראׁש אגּפים וראׁשי ׁשּלֹו, והחרטֹום והּצּפרנים עֹוף ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשל
ּבּבּׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב.
ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשאּלּו
לענין לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר נקראים - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין

והּׁשליל והּתבלין, הּמרק וכן ּוביצת17והּׁשליא16הּקרּבנֹות. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השוחט".1) אחר אלא הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים פי על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש
עושה2) אינו פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר יזרוק לא ולמה לחוץ. יוצא והדם העזרה שברצפת למרזב

פרק למעלה וראה הוא. שיריים - במזרק שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה בצוואר שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים?
מועילה. אינה שהמחשבה מפני כהלכתה, היא הזריקה כאן ואולי כשר שבמזרק הדם גם כהלכתה שלא שבזריקה כז, הלכה א

ויקבל.3) הכשר יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא רבינו4)הכוונה החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן גם באה סוטה שמנחת פי על ואף השעורים, מן שבאה הכלל, מן יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא גורס
פירוש היא" "דחדש גורס והראב"ד (רש"י), קמח היא סוטה מנחת אבל גסים גריסים שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים,

בשבועות. הלחם שתי הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות שאר אבל החדשה, התבואה מן סוטה5)באה מנחת
פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן למדו ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה ואמרה בעלה לה שקינא

לבונה.6)כחטאת. עליה שיש יא.7)מפני בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה ריבה שמנה, חיסר בזבחים8)כגון
כ"ב). הלכה ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם כשהוא עליו" "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו פי9)נט. על ואף

שיתקנוהו. אחרי לעבודה ראוי לעזרה.10)שיהיה אחריהן.11)חוץ הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז אף12)הלכות
מזבח. אכילת שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל אותו, זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי בשר13)על

קלים. קדשים של ושוק וחזה ואשמות למזבח.14)חטאות אימוריה הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום במשנה15)כולה
האלייה". שתחת "העור אותו.16)קכב. אוכלים אינם האנשים ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא העור17)עובר



פג               
  

אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּפסּולין
ׁשחׁשב אֹו נא, מּמּנּו ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשחׁשב
ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹלּׂשרף
חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן וכּיֹוצא הּמחׁשבֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלּו
הֹולכתֹו ּובׁשעת לּכלי נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה קמיצת ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָּבׁשעת
למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

ּכׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו ְְֲִֵֵַָאֹו
.Ëלפיכ הֹולכה, אינּה - ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכבר

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
וחׁשב הּמזּבח, על לזרקֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו עֹומד ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוהּוא
אם אבל ּבּה; ּפֹוסלת הּמחׁשבה אין - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעת
ּבֹו הל אּלא הּמזּבח, לגּבי ּבֹו הל ולא ּבפנים הּדם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹקּבל
הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת וחׁשב לחּוץ, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָוהֹוציאֹו

ּפֹוסלת. זֹו הרי - ּבּה ְֲֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

ה'תשע"א מרחשון ו' חמישי יום

  
מחׁשבת‡. אבל העֹובד, אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין

ּכלּום מֹועלת אינּה הּקרּבן הּבעלים1ּבעל ׁשמענּו אפּלּו . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

.,לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
ׁשהּוא מּמי לעבֹודה. ראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ְְֲֲִִֶָָָָָָָָָָּובדבר
אֹו הּדם ׁשּקּבל לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּכיצד? ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
אֹו מקֹום מחׁשבת העבֹודה ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהֹולי
ראּוי ׁשאינֹו לפי ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמחׁשבת
יּׁשפ - מקצתֹו ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבֹודה.

ויקּבל2לאּמה לעבֹודה הראּוי יחזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר ואם . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשרין, - לׁשמן ׁשּלא נעּׂשּו ׁשאם קרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש

אֹו לעבֹודה ראּוי ׁשאינֹו זה ּכהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ
הּז ּפסל - זרקֹו אֹו ׁשהּואהֹוליכֹו לׁשמֹו עּׂשאהּו ּכאּלּו בח, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּפסּול.
הּזבח נפסל ּכבר ּפסל3- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה, ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאֹותֹו,
ׁשּלא‚. ׁשּקמצּה העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּבדבר

מּפני נאכלין; ּוׁשיריה לׁשמּה ׁשּנעּׂשית ּכמי זֹו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלׁשמּה
לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין הּׂשעֹורים, מן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

קנאֹות4קרּבנֹות ּבמנחת המחּׁשב וכן קדם5. עליה והּלבֹונה ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּדבר אינּה ׁשהרי מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּלבֹונה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּילּקט

לעבֹודה ּבזה6הראּוי ּכּיֹוצא ּכל וכן .7. ְֲֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּנפּגם„. מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי וחׁשב8ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת
לעבֹודה ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה9זֹו, את קמץ . ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מחׁשבת10ּבחּוץ אֹו זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - ְֲֵַָָָמקֹום

דברים‰. הּקרּבנֹות11אּלּו מן לאכילה ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּדם להקטרה: והּקמץ12ּוראּויין העֹולה, ּובּׂשר והאמּורין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן ְְְְִִַַַָָָוהּלבֹונה
.Âהּבּׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו

לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל לכל13הּנאכל הּנאכל ּבין ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּפנים. ולחם הּלחם ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,

.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו
הּנּׂשרפת חּטאת מעֹור14ּבּׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּקרּום15האליה והּוא הּמראה, אבל לאכילה. [ראּוי] ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻ
ראּוי אינֹו - הּבּׂשר ּובין ּבינֹו ּומבּדיל ּבעֹור הּדבק ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּדק
והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים והּגידים העצמֹות וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָלאכילה.
וראׁש אגּפים וראׁשי ׁשּלֹו, והחרטֹום והּצּפרנים עֹוף ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשל
ּבּבּׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב.
ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשאּלּו
לענין לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר נקראים - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין

והּׁשליל והּתבלין, הּמרק וכן ּוביצת17והּׁשליא16הּקרּבנֹות. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השוחט".1) אחר אלא הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים פי על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש
עושה2) אינו פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר יזרוק לא ולמה לחוץ. יוצא והדם העזרה שברצפת למרזב

פרק למעלה וראה הוא. שיריים - במזרק שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה בצוואר שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים?
מועילה. אינה שהמחשבה מפני כהלכתה, היא הזריקה כאן ואולי כשר שבמזרק הדם גם כהלכתה שלא שבזריקה כז, הלכה א

ויקבל.3) הכשר יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא רבינו4)הכוונה החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן גם באה סוטה שמנחת פי על ואף השעורים, מן שבאה הכלל, מן יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא גורס
פירוש היא" "דחדש גורס והראב"ד (רש"י), קמח היא סוטה מנחת אבל גסים גריסים שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים,

בשבועות. הלחם שתי הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות שאר אבל החדשה, התבואה מן סוטה5)באה מנחת
פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן למדו ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה ואמרה בעלה לה שקינא

לבונה.6)כחטאת. עליה שיש יא.7)מפני בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה ריבה שמנה, חיסר בזבחים8)כגון
כ"ב). הלכה ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם כשהוא עליו" "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו פי9)נט. על ואף

שיתקנוהו. אחרי לעבודה ראוי לעזרה.10)שיהיה אחריהן.11)חוץ הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז אף12)הלכות
מזבח. אכילת שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל אותו, זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי בשר13)על

קלים. קדשים של ושוק וחזה ואשמות למזבח.14)חטאות אימוריה הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום במשנה15)כולה
האלייה". שתחת "העור אותו.16)קכב. אוכלים אינם האנשים ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא העור17)עובר



פד              
  

מדּבק ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ׁשּפֹולטּתּו והּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהעֹוף,
לענין חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - אלל הּנקרא והּוא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָּבעֹור,
לאכילה. ראּוי ׁשאין ּכדבר הן והרי הּקרּבנֹות, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבת

.Áהעֹומד ּדבר על אֹו לאּבּוד העֹומד ּדבר על ְְְִִֵֵַַַָָָָָָּומחּׁשבין
העב18לּׂשרפה ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב ּבכּלן. אֹו ֹודֹות ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֻ

ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלהקטרה,
מאמּוריו לאכל אֹו הּזבח מּדם לׁשּתֹות חּׁשב ּכיצד? ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשר.
ׁשחּׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ הּלבֹונה ּומן הּקמץ מן ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
- למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה מּׁשירי אֹו הּזבח מּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָלהקטיר
העֹור מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין ּבהן, וכּיֹוצא האלל אֹו והּמרק והּגידין העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּומן
אם וכן ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבמחׁשבת
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים הן בזה.19הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה
ּפּגּול הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ּכמֹו20להקטרה , ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ּפסּול21ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום חּוץ .22 ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.È.מּכּזית ּפחּותה הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹאין
מּכזית ּפחֹות לאכילה הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹלפיכ
ּבין מּכזית, ּפחֹות להקטרה הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
חּׁשב ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבמחׁשבת
ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ּכחצי ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי ְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹלאכל
אחר זית ּכחצי ּולהקטיר אכילה זמן אחר זית ּכחצי ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָֹלאכל
מצטרפין. והקטרה אכילה ׁשאין ּכׁשר; הּזבח - הקטרה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָזמן
ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר: אכילה ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹואם
הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי - זית חצי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהאׁש
זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹחּׁשב
לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ּבאֹותּה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאחר
ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל זית ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכחצי
אכילה ׁשּׁשם מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמקֹום

הּוא אלּו23אחד הרי - ׁשנים ׁשּיאכלּוהּו ּכזית על חׁשב . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּפרס אכילת מּכדי ּביֹותר ּכזית לאכל חׁשב -24מצטרפין. ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

זית ּכחצי לאכל זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׁשעת
על חׁשב אם וכן הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת

ׁשארּבע25ּכזית הֹולכה; ּבׁשעת ּכזית ועל קּבלה ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָ
להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהעבֹודֹות

אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּכחצי
לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצטרפין;
- לזמּנֹו חּוץ הּלבֹונה מן ּכזית להקטיר חׁשב אם ,ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָלפיכ
הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהרי
אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְִִֶַַַָָָָָֹֻּכּלֹו

ּפסל הּדם מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - .26למחר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

  
ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

עלּו ׁשּלא אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין יחיד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבקרּבנֹות
נעּׂשּו ׁשאם והּפסח, החּטאת מן חּוץ חֹובה; לׁשם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָלּבעלים

ׁשּנּוי הּזבחּבמחׁשבת ׁשם המׁשּנה ואחד ּפסּולין. - הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
אֹו הֹולכה ּבׁשעת אֹו קּבלה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ְְְְִִִִַַַַָָָָָּבׁשעת
ּכגֹון חֹובה? לׁשם עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּבזריקה,
מּׁשּום לא לּבעלים עלתה לא - ׁשלמים לׁשם עֹולה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּׁשחט
חּיבין אּלא ׁשלמים, מּׁשּום ולא ּבּה חּיבין ׁשהם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעֹולה
ׁשמעֹון לׁשם ראּובן עֹולת ׁשחט אם וכן אחר. זבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלהביא
ּדברים ּבּמה לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלתה לא -ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ודּמה טעה אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּכׁשעקר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמּורים?
ׁשלמים לׁשם עבֹודֹותיה ּכל ועּׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשעּׂשאן והּפסח החּטאת וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלתה -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
- ּבטעּות ׁשעקירה ּכׁשרים. - ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמחׁשבת
דמּה ׁשּמּצה אֹו ׁשּמלקּה העֹוף עֹולת וכן עקירה. ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאינּה
וחּטאת לּבעלים. עלתה ולא ּכׁשרה, - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבמחׁשבת

ּפסּולה. - ְָָהעֹוף
.,ּכׁשרֹות - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

ׁשאם קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹולא
- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשּלהן עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָחׁשב
נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ּכיצד? ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּפסּולֹות.
לׁשם מחבת אֹו מחבת, לׁשם מרחׁשת אֹו חֹוטא, מנחת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַלׁשם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת.
ּכמֹו‚. נכֹונה, ׁשאינּה מחׁשבה ּבקדׁשים לחּׁשב ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָאסּור

מנחה אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר.
להׁשלים חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
ּבמחׁשבת והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן. עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשאר
נׁשּתּנה מה ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב - הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשּנּוי
ּומנחת חֹוטא מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָדין
הּוא הרי הּכתּוב. עליהם ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקנאֹות
לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה - לחּטאת אתּה וׁשחט ּבחּטאת: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
- חּטאתֹו על ונאמר: לׁשמּה. עבֹודֹותיה ׁשאר וכן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלידה. אחר ויוצא בו מונח ובשעה18)שהעובר ליאבד, או להישרף שסופו לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו אכילה19)שמחשב מחשבת בדיני עומדים אנו כאן כלום". ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב

בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם, חישב אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים שאינם בדברים
פוסלת.20)יג. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים טמאים שאכילת מפני והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פיגול.21) היא לזמנו חוץ שמחשבת א, אכילתו.22)בהלכה על כרת חייבים אכילה,23)ואין נקראת כלבים שאכילת מפני

(מלכי הכלבים.שנאמר יאכלו איזבל ואת י): ט, ביצים.24)םֿב שלוש אכילת משנה).25)זמן (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.26) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,

              
  

ׁשּתהיה - עליו וכּפר ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתעּׂשה
- אלהי ליי ּפסח ועּׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. ְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלׁשם
ּפסח זבח ואמרּתם ונאמר: ּפסח. לׁשם עּׂשּיתֹו ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתהיה
אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח. לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה - ליי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
היא, מנחה אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ּבעליו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָׁשם
ּכל ׁשּיהיּו - היא קנאת מנחת ּכי נאמר: סֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן. ְֲִֵֶַָמעּׂשיהן
לׁשם„. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון אחר, זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת

ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה
ולא ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו.

לּבעלים. ְְִַָָָעלתה
ואין‰. קדׁשים, מחּללין ׁשהּקדׁשים למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָמּפי

קדׁשים. מחּללין ְְִִִַַָָֻהחּלין
.Âחלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון אחר, חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה. - ּדם אכילת על ְְֲִַַָָָָּוׁשחטּה
.Êחּטאת אפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשחטּה

ּפסּולה. זֹו הרי - קבּועה ְְֲֵֵֶָָָׁשאינּה
.Áזֹו הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחד לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

חברֹו על ולא - עליו וכּפר לּבעלים. עלתה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכׁשרה,
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ְְֶַָָֻׁשהּוא

.Ëׁשאין לּבעלים; עלתה ולא ּכׁשרה, - מת לׁשם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשחטּה
לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה לּמתים. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻּכּפרה
ׁשּמא ּפסּולה, זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה ולא ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָֹֹחּטאת

יֹודע. ואינֹו הּוא ְְֵֵַָֻמחּיב
.Èׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחּׁשב לׁשמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשחטּה

לעבֹודה, מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו - הּׁשחיטה ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה. ּולפיכ זריקה, ְְְְִִִַָָָּבׁשעת
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ׁשּנאמר: ּפסּול; - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר זבח ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלׁשם
ׁשּׁשחטֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'. הּוא ּפסח זבח ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָואמרּתם
ּבׁשחרית ׁשחטֹו אפּלּו ּבניסן. עּׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבזמּנֹו,
ּבזמּנֹו ׁשּלא ׁשחטֹו אם אבל ּפסּול. - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבת
נעּׂשה - ּבעליו לׁשם ׁשּלא ּכׁשר; - לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבמחׁשבה

ּופסּול. ּבזמּנֹו ּבעלים לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶַָָּכמי
.È,ּפסּול - חצֹות קדם עּׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹּפסח

וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ּוׁשחטֹו ׁשנתֹו עברה זמּנֹו. ׁשאינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפי
- חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ּפסח, לׁשם זבחים ׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

חֹובה. לׁשם לּבעלים עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹהרי
.‚Èּוׁשלמים לּבעלים; עלתה - ׁשלמים לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

ׁשהּתֹודה לפי לּבעלים. עלּו לא - ּתֹודה לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׁשחטן
ּתֹודה. נקראּו לא ּוׁשלמים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא - ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלתה
אפׁשר אי ּבענינֹו, ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻּפי
ׁשּלא ּביּׂשראל אדם ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

עּׂשה. מצות על מעֹולם ְֲִֵֵַַַָָעבר

.ÂËּבעליה לׁשם ׁשּלא ׁשעּׂשאּה מיתה לאחר הּבאה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעֹולה
מיתה. לאחר ּבעלים ׁשאין חֹובה, לׁשם לּבעלים עלתה -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.ÊËלּצּבּור עלּו לא - אילים לׁשם ׁשּׁשחטן עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשני
- אילים לׁשם ּוׁשחטן אילים ׁשהן ּדּמה ואם חֹובה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָלׁשם

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להן, ְְֲִִִֵֶֶָָָָעלּו
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

- נסכים ּבלא יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ּבהֹונֹות ּגּבי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעל
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָנמצא

.ÁÈיביא לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר עם הּבא ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּכבּׂש
ּכׁשאר אחד עּׂשרֹון אּלא עּׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמנחת
ׁשּׁשחטֹו ּתמיד וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּנדבֹות;
ּכׁשאר עצים גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹׁשּלא
הּוא הרי אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתמידים;

הּנדבֹות. ְְַָָּככל
.ËÈּבין ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת ּכבּׂשי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

אף יאכל, והּבּׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָלפני
ׁש ּפי לאעל - ׁשּבת היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

לערב. אמּורין להקטיר הרצה - זרק ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻיזרק,
.Îׁשּלא ּפי על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן

טעּונין ואינן ולילה, ליֹום נאכלין הן הרי - לּבעלים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלּו
אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלחם.

נאכלים. הן הרי - לּבעלים עלּו ׁשּלא ּפי ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל

  
מחׁשבת‡. העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכבר

הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹום
עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחׁשבת
מחׁשבת עם ּובחּטאת, ּבפסח הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמקֹום,
והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּזמן
אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ּבארּבע ּומחׁשבּתֹו ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָוזרק,
ּובׁשאר הּזמן מחׁשבת מארּבעּתן ּבאחת מחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהיתה
מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה מחׁשבּתֹו היתה ְְְְֲֲֲַַַָָָָָָָָָֹהעבֹודֹות
ׁשחט אם אבל ּפּגּול. זה הרי - העבֹודֹות ּבׁשאר ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָּכלל
הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּזמן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבמחׁשבת
זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול, אינֹו זה הרי - הּזמן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבמחׁשבת
והֹולי וקּבל הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
אֹו וקּבל הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזרק
אּלא ּפּגּול, זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולי
אּלא ּפּגּול ׁשם אין ּובּמנחֹות. ּבעֹופֹות הּדין והּוא ְְְִִֵֵֶַַָָָּפסּול.
מחׁשבת עּמּה ערב ולא הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקרּבן
ׁשּנּוי מחׁשבת עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹהּמקֹום

הּׁשם. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשם
.ּכזית לאכל ּבכּלם אֹו העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

למחר ּכזית אֹו למחר, ּוכזית ּבחּוץ לאכילה הראּוי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָמּדבר
ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָּוכזית
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פה               
  

ׁשּתהיה - עליו וכּפר ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתעּׂשה
- אלהי ליי ּפסח ועּׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. ְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלׁשם
ּפסח זבח ואמרּתם ונאמר: ּפסח. לׁשם עּׂשּיתֹו ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתהיה
אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח. לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה - ליי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
היא, מנחה אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ּבעליו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָׁשם
ּכל ׁשּיהיּו - היא קנאת מנחת ּכי נאמר: סֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן. ְֲִֵֶַָמעּׂשיהן
לׁשם„. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון אחר, זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת

ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה
ולא ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו.

לּבעלים. ְְִַָָָעלתה
ואין‰. קדׁשים, מחּללין ׁשהּקדׁשים למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָמּפי

קדׁשים. מחּללין ְְִִִַַָָֻהחּלין
.Âחלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון אחר, חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה. - ּדם אכילת על ְְֲִַַָָָָּוׁשחטּה
.Êחּטאת אפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשחטּה

ּפסּולה. זֹו הרי - קבּועה ְְֲֵֵֶָָָׁשאינּה
.Áזֹו הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחד לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

חברֹו על ולא - עליו וכּפר לּבעלים. עלתה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכׁשרה,
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ְְֶַָָֻׁשהּוא

.Ëׁשאין לּבעלים; עלתה ולא ּכׁשרה, - מת לׁשם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשחטּה
לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה לּמתים. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻּכּפרה
ׁשּמא ּפסּולה, זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה ולא ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָֹֹחּטאת

יֹודע. ואינֹו הּוא ְְֵֵַָֻמחּיב
.Èׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחּׁשב לׁשמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשחטּה

לעבֹודה, מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו - הּׁשחיטה ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה. ּולפיכ זריקה, ְְְְִִִַָָָּבׁשעת
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ׁשּנאמר: ּפסּול; - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר זבח ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלׁשם
ׁשּׁשחטֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'. הּוא ּפסח זבח ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָואמרּתם
ּבׁשחרית ׁשחטֹו אפּלּו ּבניסן. עּׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבזמּנֹו,
ּבזמּנֹו ׁשּלא ׁשחטֹו אם אבל ּפסּול. - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבת
נעּׂשה - ּבעליו לׁשם ׁשּלא ּכׁשר; - לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבמחׁשבה

ּופסּול. ּבזמּנֹו ּבעלים לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶַָָּכמי
.È,ּפסּול - חצֹות קדם עּׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹּפסח

וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ּוׁשחטֹו ׁשנתֹו עברה זמּנֹו. ׁשאינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפי
- חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ּפסח, לׁשם זבחים ׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

חֹובה. לׁשם לּבעלים עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹהרי
.‚Èּוׁשלמים לּבעלים; עלתה - ׁשלמים לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

ׁשהּתֹודה לפי לּבעלים. עלּו לא - ּתֹודה לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׁשחטן
ּתֹודה. נקראּו לא ּוׁשלמים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא - ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלתה
אפׁשר אי ּבענינֹו, ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻּפי
ׁשּלא ּביּׂשראל אדם ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

עּׂשה. מצות על מעֹולם ְֲִֵֵַַַָָעבר

.ÂËּבעליה לׁשם ׁשּלא ׁשעּׂשאּה מיתה לאחר הּבאה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעֹולה
מיתה. לאחר ּבעלים ׁשאין חֹובה, לׁשם לּבעלים עלתה -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.ÊËלּצּבּור עלּו לא - אילים לׁשם ׁשּׁשחטן עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשני
- אילים לׁשם ּוׁשחטן אילים ׁשהן ּדּמה ואם חֹובה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָלׁשם

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להן, ְְֲִִִֵֶֶָָָָעלּו
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

- נסכים ּבלא יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ּבהֹונֹות ּגּבי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעל
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָנמצא

.ÁÈיביא לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר עם הּבא ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּכבּׂש
ּכׁשאר אחד עּׂשרֹון אּלא עּׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמנחת
ׁשּׁשחטֹו ּתמיד וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּנדבֹות;
ּכׁשאר עצים גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹׁשּלא
הּוא הרי אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתמידים;

הּנדבֹות. ְְַָָּככל
.ËÈּבין ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת ּכבּׂשי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

אף יאכל, והּבּׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָלפני
ׁש ּפי לאעל - ׁשּבת היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

לערב. אמּורין להקטיר הרצה - זרק ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻיזרק,
.Îׁשּלא ּפי על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן

טעּונין ואינן ולילה, ליֹום נאכלין הן הרי - לּבעלים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלּו
אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלחם.

נאכלים. הן הרי - לּבעלים עלּו ׁשּלא ּפי ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל

  
מחׁשבת‡. העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכבר

הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹום
עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחׁשבת
מחׁשבת עם ּובחּטאת, ּבפסח הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמקֹום,
והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּזמן
אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ּבארּבע ּומחׁשבּתֹו ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָוזרק,
ּובׁשאר הּזמן מחׁשבת מארּבעּתן ּבאחת מחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהיתה
מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה מחׁשבּתֹו היתה ְְְְֲֲֲַַַָָָָָָָָָֹהעבֹודֹות
ׁשחט אם אבל ּפּגּול. זה הרי - העבֹודֹות ּבׁשאר ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָּכלל
הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּזמן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבמחׁשבת
זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול, אינֹו זה הרי - הּזמן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבמחׁשבת
והֹולי וקּבל הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
אֹו וקּבל הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזרק
אּלא ּפּגּול, זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולי
אּלא ּפּגּול ׁשם אין ּובּמנחֹות. ּבעֹופֹות הּדין והּוא ְְְִִֵֵֶַַָָָּפסּול.
מחׁשבת עּמּה ערב ולא הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקרּבן
ׁשּנּוי מחׁשבת עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹהּמקֹום

הּׁשם. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשם
.ּכזית לאכל ּבכּלם אֹו העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

למחר ּכזית אֹו למחר, ּוכזית ּבחּוץ לאכילה הראּוי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָמּדבר
ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָּוכזית
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פו              
  

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן הרי - ּבחּוץ זית וכחצי למחר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָזית

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבהקטרה הּמחׁשבה ערב אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן
הּמקֹום‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹחּׁשב

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכזית להקטיר אֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹולאכל
זית חצי ׁשאין אֹותּה. ׁשאחר ּבין ּכזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכזית. אצל ְִֵֶַָחׁשּוב
זית„. חצי ועל הּזמן ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַחּׁשב

ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכזית על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול. זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִֵֶֶֶַַָּבמחׁשבת
אֹו‰. למעלה, אֹותם לּתן למּטה הּנּתנין הּדמים על ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָחׁשב

אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, לתּתם למעלה הּנּתנין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
- הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאינן
הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול. זה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול ְִֵֶָזה
.Âעל אֹו למּטה, למחר לתּתֹו למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָחׁשב

הּדם על ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר לתּתֹו למּטה הּנּתן ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָהּדם
ׁשחׁשב אֹו החיצֹון, ּבּמזּבח למחר לתּתֹו ּבהיכל ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנּתן
- ּבהיכל ּבפנים למחר לתּתֹו החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעל
וׁשּנה הֹואיל הּזמן, מחׁשבת ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאינֹו
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָמקֹום
- במקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומאחר
זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול זה יהיה לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּכאּלּו
הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחׁשב
הּבּׂשר מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלא
הּבּׂשר מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
אם ,לפיכ ּפּגל. לא - לזמּנֹו חּוץ לּתנּה חׁשב אם ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאכילה,
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחזר

.Êלּקּוט ּבׁשעת לא אבל קמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹחׁשב
הּלבֹונה לּקּוט ּבׁשעת הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּלבֹונה,
עד ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹאבל
עם הּקמץ ׁשהּוא הּמּתיר, ּבכל הּזמן מחׁשבת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשּיחׁשב
ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה,
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו הּקמץ אֹו לבּדּה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול, ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר
ׁשּיקטיר וחׁשב לבּדֹו הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּתיר.

ׁשּיאכללבֹונ וחׁשב הּלבֹונה הקטיר ּכ ואחר למחר, ה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
זמן מחׁשבת ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול, זה הרי - למחר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשירים

הּמנחה. ְְִַָָּבכל
.Ëמחּׁשב והּוא הּלבֹונה עם הּקמץ מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֻהקטיר

ּכל ׁשהׁשלים עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיאכל
ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקמץ
ּדר אין - מעט מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּפּגּול;
קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהקטרה

.Èוחׁשב לבֹונה עליה ׁשהיה קנאֹות מנחת אֹו חֹוטא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמנחת
ּפסּולה זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט קדם הּזמן מחׁשבת ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ׁשּלּקט אחר ואם ּפּגּול. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

ּפּגּול. זה הרי - ְֲִֵֶַַהּזמן
.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

הן והרי לפּגּול נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול. ואינֹו נקּבעּו לא אֹו ְְְִִִֵֹּפּגּול,

ה'תשע"א מרחשון ז' שישי יום

  
מּתנה‡. מהם ׁשּנתן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל

ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת

הּקרּבן והרצה ּכּפר זה הרי הראׁשֹונה1- את נתן ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
הרי - הּמקֹום ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת

ּפּגּול העּקר2זה היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה הּדמים3; ּכל אבל . ֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּכמֹו זה את זה מעּכבין וכּלן הֹואיל הּפנימי, מזּבח על ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּנּתנין
ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ׁשּלא מהן אחת נתן אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבארנּו,
ּפסּול הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ּכל ׁשּנתן ּפי על אף .4המחׁשבה, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

.ּבּׁשאר וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ׁשּנתן5חׁשב אֹו , ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתן האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן הרי6ּכּלן - ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול ּכּלן7זה ׁשהרי הּזמן; ּבמחׁשבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן אחת .8ּבמּתנה ְֵַַַָָ

הּפנימּיֹות‚. החּטאֹות ּבדם אצּבע ּכיצד?9טבילת מפּגלת. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ
זה הרי - הּזמן מחׁשבת ּבּדם אצּבע טבילת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָחׁשב

הּזיה. ּבׁשעת ְְִִֵַַַָָּכמחּׁשב
ּבחּטאֹות„. הּזמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב ּפּגּול. אינֹו - ּבפנים הּנעּׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעּׂשֹות
ּפּגּול. זה הרי - ּבחּוץ הּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶַַַָָּבדבר

ּבעזרה‰. עֹומד היה להּזֹות10ּכיצד? ׁשֹוחט הריני ואמר: ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבהיכל. לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר.1) קרבן להביא צריכים הבעלים עם2)ואין המקום מחשבת עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו פי על ואף
פיגול. ואינו פסול הזמן המתיר3)מחשבת קרב שהרי הפיגול את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת ולפיכך

הסמוכה.4)כמצוותו. בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת המדובר אין "על5)כאן אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא הראשונה מחשבה הקובעת.6)דעת היא האחרונה שהמתנה אומרים אנו בחצי8)כולן.7)אין מפגלים ואין

ככתוב9)מתיר. שבמזרק בדם הזייה כל לפני אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי מזבח על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא היא.10)בתורה חוץ היכל לגבי

              
  

.Âלׁשּפ מּזה אני הרי ואמר: ּבהיכל עֹומד ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהיה
ּבדבר11ׁשירים ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

והּוא וׁשחט ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ּבחּוץ. ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּנעּׂשה
אמּורין להקטיר אֹו למחר ׁשירים לׁשּפ למחר12מחּׁשב ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

הּנעּׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי -ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ַּבחּוץ.

.Êאת מפּגל אינֹו והּלחם הּלחם, את מפּגלת ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּתֹודה
ׁשּיאכל מחּׁשב והּוא הּתֹודה את הּׁשֹוחט ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹודה.
הּזבח - למחר אמּוריה ׁשּיקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּבּׂשרּה
- למחר הּלחם מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול. הּלחם ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעם

ּפּגּול אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו .13הּלחם ְְִִֵֶֶֶַַַַָ
.Áהּבאֹות לחם ׁשּתי עם עצרת ּכבּׂשי ּבׁשני הּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשּתי נתּפּגלּו - ּבּכבּׂשים זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעּמהן:
הּלחם ׁשּתי - למחר הּלחם מּׁשתי ׁשּיאכל חׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּלחם;
העבֹודֹות מארּבע ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבּׂשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּפּגּול,

הּלחם עם הּזבח מּבּׂשר ּכזית לבּדֹו14לאכל הּלחם - למחר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּפּגּול. אינן הּכבּׂשים אֹו והּתֹודה ְְִִִֵַַָָָּפּגּול,

.Ëוחׁשב הּפנים לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמקטיר
הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

ּפּגּול .15הּלחם ִֶֶַ
.Èאח לאכל וחׁשב עצרת ּכבּׂשי ׁשני מּׁשתיהּׁשֹוחט ת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפּגּול. ׁשּתיהם - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות
.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכים ׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהקטיר

ּפּגּול.16הּסדרים הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Èהּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוכן

ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָאֹו
ּפּגּול. ִַַהחּלֹות

.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין זריקה לפני ּבין הּתֹודה, מחּלֹות אחת אֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים
והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

יאכל. ְֳֵֵָָָּבטהרתֹו

.„Èמּׁשתי ּכזית ׁשּיאכל הּכבּׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחׁשב
הּבזיכין מּׁשני אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּלחם
ואינֹו ּפסּול הּלחם הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכזית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל
ׁשני עבֹודת ׁשהּוא הּמּתיר, ּבכל ׁשּיחׁשב עד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּפּגּול;

הּבזיכין17הּכבּׂשים ׁשני .18והקטרת ְְְְְִִִֵַַַַָָ
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
לפּגּול מצטרפין אּלּו עם19הרי הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָ

הּסדרים. ְְִֵַָׁשני
.ÊËהּׁשני ועּׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבּׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחׁשב

ּפּגּול הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאהּו זה - נכֹונה ,20ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשר .21והּׁשני ְִֵֵַָ

.ÊÈמּבּׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
זה על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהן - למחר .22הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈאּלא הּלחם את מקּדׁשין אין עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשני
הּׁשם23בּׁשחיטה ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמם וזרק ׁשחטם ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

- לׁשמן ׁשּלא ּדמם וזרק לׁשמן ׁשחטן הּלחם. קּדׁש לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
קדֹוׁש ואינֹו קדֹוׁש ּפי24הּלחם על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשחטן . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּלחם. קדׁש לא - לׁשמן ְִֶֶֶַַַָָָֹׁשּזרק
.ËÈּדם וזרק לזריקה, ׁשחיטה ּבין ׁשּיצאּו הּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי

ּפי על אף הּלחם ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּכבּׂשים
לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשעדין25ׁשהן ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבחּוץ. ַהּוא

.Îּדמן זרק אם הּלחם: ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבּׂשי
ּפסּולין אּלּו הרי - אחר26לׁשמן הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם אֹו28ּבאכילה27ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּתרּו .29לא ְֹֻ

  
זה‡. הרי - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכל

יחׁשב. לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, ּבלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹעֹובר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהיא11) מפני בה מפגלים - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון, מזבח יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי
מזבח. החיצון.12)אכילת מזבח על כן גם מקטירים גלל13)אימוריהן תודה ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה נתפגלה אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, בשר14)לחם. זית כחצי פירוש,
משנה). (כסף לחם זית לאכילה.15)וכחצי הלחם את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, על16)זה נערך הפנים לחם

פיגול. הסדרים שני אחד, לחם על חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים, שני או מערכות בשתי לפי17)השולחן
שניהם. בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם הפנים.18)שאין לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת בכל19)ולפני חשב שהרי

בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, אלא פיגול שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום להקטיר דומה זה ואין המתיר.
שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך, הקטרה דרך שחיטת20)ואין ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש הלחם

שלו. מתיר אינו השני הכבש שהרי מתפגל, עצמו הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד לדינים21)כבש דומה זה ואין
שלו. מתיר אינו והשני עצמו בפני קרבן הוא כבש שכל מפני יאֿיב, יג:).22)שבהלכות (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

מחבירו".23) כרבי "הלכה בידינו: הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד מה24)כרבי רבינו פירש ולא שם הברייתא לשון
אסור פירוש, לכהנים", ניתר "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא אביי בזה חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה

לחומרא25)באכילה. ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם בפיגול קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'
מותר הכבש שבשר פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק ולפיכך לא, לקולא אבל הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק

הכבשים.26)באכילה. את מעכב אוסרת28)הכבשים.27)שהלחם אינה הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים
לחם. הטעונים עצרת ככבשי דינם שאין מפני מחשבת29)אותם, ואין הלחם, אבידת ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא



פז               
  

.Âלׁשּפ מּזה אני הרי ואמר: ּבהיכל עֹומד ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהיה
ּבדבר11ׁשירים ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

והּוא וׁשחט ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ּבחּוץ. ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּנעּׂשה
אמּורין להקטיר אֹו למחר ׁשירים לׁשּפ למחר12מחּׁשב ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

הּנעּׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי -ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ַּבחּוץ.

.Êאת מפּגל אינֹו והּלחם הּלחם, את מפּגלת ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּתֹודה
ׁשּיאכל מחּׁשב והּוא הּתֹודה את הּׁשֹוחט ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹודה.
הּזבח - למחר אמּוריה ׁשּיקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּבּׂשרּה
- למחר הּלחם מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול. הּלחם ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעם

ּפּגּול אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו .13הּלחם ְְִִֵֶֶֶַַַַָ
.Áהּבאֹות לחם ׁשּתי עם עצרת ּכבּׂשי ּבׁשני הּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשּתי נתּפּגלּו - ּבּכבּׂשים זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעּמהן:
הּלחם ׁשּתי - למחר הּלחם מּׁשתי ׁשּיאכל חׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּלחם;
העבֹודֹות מארּבע ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבּׂשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּפּגּול,

הּלחם עם הּזבח מּבּׂשר ּכזית לבּדֹו14לאכל הּלחם - למחר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּפּגּול. אינן הּכבּׂשים אֹו והּתֹודה ְְִִִֵַַָָָּפּגּול,

.Ëוחׁשב הּפנים לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמקטיר
הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

ּפּגּול .15הּלחם ִֶֶַ
.Èאח לאכל וחׁשב עצרת ּכבּׂשי ׁשני מּׁשתיהּׁשֹוחט ת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפּגּול. ׁשּתיהם - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות
.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכים ׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהקטיר

ּפּגּול.16הּסדרים הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Èהּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוכן

ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָאֹו
ּפּגּול. ִַַהחּלֹות

.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין זריקה לפני ּבין הּתֹודה, מחּלֹות אחת אֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים
והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

יאכל. ְֳֵֵָָָּבטהרתֹו

.„Èמּׁשתי ּכזית ׁשּיאכל הּכבּׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחׁשב
הּבזיכין מּׁשני אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּלחם
ואינֹו ּפסּול הּלחם הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכזית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל
ׁשני עבֹודת ׁשהּוא הּמּתיר, ּבכל ׁשּיחׁשב עד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּפּגּול;

הּבזיכין17הּכבּׂשים ׁשני .18והקטרת ְְְְְִִִֵַַַַָָ
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
לפּגּול מצטרפין אּלּו עם19הרי הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָ

הּסדרים. ְְִֵַָׁשני
.ÊËהּׁשני ועּׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבּׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחׁשב

ּפּגּול הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאהּו זה - נכֹונה ,20ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשר .21והּׁשני ְִֵֵַָ

.ÊÈמּבּׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
זה על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהן - למחר .22הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈאּלא הּלחם את מקּדׁשין אין עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשני
הּׁשם23בּׁשחיטה ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמם וזרק ׁשחטם ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

- לׁשמן ׁשּלא ּדמם וזרק לׁשמן ׁשחטן הּלחם. קּדׁש לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
קדֹוׁש ואינֹו קדֹוׁש ּפי24הּלחם על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשחטן . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּלחם. קדׁש לא - לׁשמן ְִֶֶֶַַַָָָֹׁשּזרק
.ËÈּדם וזרק לזריקה, ׁשחיטה ּבין ׁשּיצאּו הּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי

ּפי על אף הּלחם ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּכבּׂשים
לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשעדין25ׁשהן ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבחּוץ. ַהּוא

.Îּדמן זרק אם הּלחם: ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבּׂשי
ּפסּולין אּלּו הרי - אחר26לׁשמן הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם אֹו28ּבאכילה27ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּתרּו .29לא ְֹֻ

  
זה‡. הרי - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכל

יחׁשב. לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, ּבלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹעֹובר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהיא11) מפני בה מפגלים - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון, מזבח יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי
מזבח. החיצון.12)אכילת מזבח על כן גם מקטירים גלל13)אימוריהן תודה ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה נתפגלה אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, בשר14)לחם. זית כחצי פירוש,
משנה). (כסף לחם זית לאכילה.15)וכחצי הלחם את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, על16)זה נערך הפנים לחם

פיגול. הסדרים שני אחד, לחם על חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים, שני או מערכות בשתי לפי17)השולחן
שניהם. בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם הפנים.18)שאין לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת בכל19)ולפני חשב שהרי

בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, אלא פיגול שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום להקטיר דומה זה ואין המתיר.
שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך, הקטרה דרך שחיטת20)ואין ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש הלחם

שלו. מתיר אינו השני הכבש שהרי מתפגל, עצמו הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד לדינים21)כבש דומה זה ואין
שלו. מתיר אינו והשני עצמו בפני קרבן הוא כבש שכל מפני יאֿיב, יג:).22)שבהלכות (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

מחבירו".23) כרבי "הלכה בידינו: הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד מה24)כרבי רבינו פירש ולא שם הברייתא לשון
אסור פירוש, לכהנים", ניתר "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא אביי בזה חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה

לחומרא25)באכילה. ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם בפיגול קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'
מותר הכבש שבשר פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק ולפיכך לא, לקולא אבל הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק

הכבשים.26)באכילה. את מעכב אוסרת28)הכבשים.27)שהלחם אינה הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים
לחם. הטעונים עצרת ככבשי דינם שאין מפני מחשבת29)אותם, ואין הלחם, אבידת ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא



פח              
  

.יפסיד ׁשּלא זה ּדין ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹמּפי
ּבקדׁשים. מּום למּטיל דֹומה זה ׁשהרי ּבמחׁשבה, ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּקדׁשים

מעּׂשה. הּמחׁשבה ׁשאין לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואף
ּבין‚. ּבמחׁשבה ׁשּנפסל ּבין ּפסּול, ׁשהּוא ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

ּכזית מּמּנּו האֹוכל ּכל ׁשּפסלֹו, דבר ּבֹו ׁשארע ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמעּׂשה
ּתֹועבה; ּכל תאכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבמזיד

על„. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

.‰- ּכזית מהם האֹוכל מּום, ּבהם ׁשהּוטל קדׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
אחר מּום להם ׁשּיּולד עד ּתֹועבה, ּכל ּבכלל הם הרי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹוקה.
אין - מּספק ׁשּפּסּולֹו וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּומן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָויאכלּו

עליו. ִָָלֹוקין
.Âּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל

והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת; חּיב - ּבמזיד ּכזית מּמּנּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהאֹוכל
מביא - ּבׁשגגה מּמּנּו אכל ואם ּתּׂשא. עֹונּה מּמּנּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה. ְַָָחּטאת
.Êּבין ׁשהּתרּו, ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהם ׁשאין הּמקּדׁשין ּפסּולי ּכאֹוכל לֹוקה אּלא ּכרת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב
ּבמזיד מּׁשיריה ּכזית האֹוכל ׁשּנתּפּגלה, מנחה ּכיצד? ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפּגּול.
הּלבֹונה מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לאדם. הּׁשירים את הּמּתירים הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו -ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו מאמּוריו אֹו מּבּׂשרֹו ּכזית האֹוכל ׁשּנתּפּגל, זבח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
- הּדם מן ּכזית אכל אם אבל ּכרת; חּיב - העֹולה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּבּׂשר
לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ּפּגּול. מּׁשּום עליו חּיב ִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
העֹולה ודם לאדם. הּבּׂשר את מּתירין והאמּורין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלּמזּבח,
ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָמּתיר
חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף עֹולת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹלּכהנים.
על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהם מּתיר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשרפֹות
הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ּפּגּול. מּׁשּום ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמּוריהן
וכן לּכהנים. הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ּכבּׂשי ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּכהנים.
ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה בזיכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
ּומנחֹות הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון מּתירין, להם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנּׂשרפֹות
.Á:לעֹולם ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין דברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָואּלּו

עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם והּקטרת והּלבֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ
ּכּלן, הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות עצמֹו. ּבפני הּבא יין ּבין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻהּנסכים
ּומנחת ּכהנים מנחת ּכגֹון להּתירן, קמץ להם אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהרי
ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג הּנּׂשרפֹות. חּטאֹות ּובּׂשר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנסכים.
ׁשהרי ּבֹו, ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? האׁשם דם והלֹוא ֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּתאמר:
ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולג הּיֹום אׁשמֹו מביא ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹאדם

ּבמק ֹומֹו.ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבּׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

הּדין והּוא ּבקר, עד מּמּנּו תֹותירּו לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר
נּתקֹו ׁשהרי לֹוקה, אינֹו והּמֹותיר ּכּלם. הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלׁשאר
ּתּׂשרפּו. ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו והּנתר ׁשּנאמר: לעּׂשה, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב

.È,ּכרת חּיב - ּבמזיד ׁשּנֹותר: קדׁשים מּבּׂשר ּכזית ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹוכל
יּׂשא עֹונֹו ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת מביא - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשֹוגג

על ּכרת יתחּיב ּומאימתי ונכרתה. חּלל ה' קדׁש את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכי
מאחר עליהן חּיב - הם קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאכילת
עליהן חּיב - הם קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ׁשני, יֹום ׁשל החּמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּׁשקיעת
הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב הזהיר והיכן ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָׁשליׁשי.
להזהיר - הם קדׁש ּכי יאכל לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבּמּלּואים.
אכילתֹו. על תעּׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש ׁשּפסּולֹו ּכל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעל

.‡Èוכל לכזית. זה עם זה מצטרפין והּנֹותר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוהּפּגּול
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולים

.Èׁשהרי טמאה, להם לסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא ְְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאסּור
טהֹור אדם אבל לֹוקה. אינֹו - הּקדׁשים את והמטּמא ְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפֹוסלן.
והּבּׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכזית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאכל
הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין והּוא יאכל. לא טמא ּבכל יּגע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאׁשר
ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאה הּמנחה מּלבֹונת ּכזית אכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאם
לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו קדׁשים אחד לֹוקה. - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָבּכלי
ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ּבאב ׁשּנטמאּו ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּכּפרה.
לֹוקה אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻּתֹורה.
אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
ּבין טהֹור ּבקדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכזית ואכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדׁש
והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, נתחּיב זה הרי - ּבמזיד טמא: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבקדׁש
ונכרתה; עליו וטמאתֹו ליי אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּתאכל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ׁשאינֹו ּומּנין ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא - ּבׁשגגה אכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואם
טמא ּבכל תּגע ּכי ונפׁש ׁשּנאמר: הּגּוף? ּבטמאת אּלא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמדּבר
ואכל טמא ׁשקץ ּבכל אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבטמאת
לׁשאר הּדין והּוא ונכרתה. ליי אׁשר הּׁשלמים זבח ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּבּׂשר
נאמר ׁשהרי ּביֹולדת. זה? עֹון על הזהיר והיכן מזּבח. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקדׁשי

תּגע. לא קדׁש ּבכל ְִֶָָָֹֹּבּה:
.„Èיאכל ׁשּלא לטמא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּפי

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹקדׁש
ׁשּנאמר: ּכרת; חּיב ואינֹו לֹוקה - ּכּפרתֹו ׁשּיביא קדם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשמׁשֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד - עליו ְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻוטמאתֹו
.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת, חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָצרי
.ÊËׁשּיאכל עד מּתירין לֹו ׁשּיׁש קדׁש על ּכרת חּיב ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאינֹו
קדםמ הּבּׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו אחר ּמּנּו ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו - הּדם ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזריקת
ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכל ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכלל:
ּכהלכתן; מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא מּׁשּום אֹו נֹותר מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹו
מּׁשּום עליו חּיבין ּבכלי ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
הֹואיל האֹוכל, ׁשּיּטמא קדם הּבּׂשר נטמא אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻטמאה.
אכל אם וכן ּכרת. חּיב - אכל ּכ ואחר הּמּתירין ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוקרבּו
הרי - ּדמם ׁשּנזרק אחר טמא והּוא הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמּבּׂשר

ּכרת. חּיב ֵֶַָָזה
.ÊÈמּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

ׁשאין ּדברים ּכיצד? וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפּגּול
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עליהם וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן חּיבין אין - מּתירין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהם
ׁשאין ּפי על אף עצמן, הּמּתירין וכן וטמא. נֹותר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּׁשּום
עליהן חּיבין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפּגּול, מּׁשּום עליהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיבין
לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין הּדם, מן חּוץ וטמא. נֹותר ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמּׁשּום

ּבלבד. אחד ּדבר מּׁשּום ְִִֶֶַָָָָאּלא
.ÁÈ.ּכרת חּיב - אמּורין ׁשאכל ִֵֵֵֶַַָָָָטמא
.ËÈהּורמה ׁשּלא ּתֹודה ולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאכל

ּפי על אף הּגּוף, טמאת מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻחּלתן
על אדם ׁשּיתחּיב אפׁשר אי ּׁשהן. למה ראּויין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינן
הּוא ׁשהּפּגּול נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת ֲִִִִִֶַַַָָאכילה
ולא קרּבן לׁשם עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבן
ּכמצותֹו ׁשּקרב מּקרּבן הּנׁשאר הּוא והּנֹותר ּכלל, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָנרצה

אכילתֹו. זמן ְְֲִַַַָלאחר
.Îאף חּיב. - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול

האּסּורין ׁשאין מבּטלֹו, אינֹו - חברֹו על מין ׁשרּבה ּפי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעל
זה. את זה ְְִֶֶֶַמבּטלין

.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלן טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹּופּגּול
מצטרפין והאמּורין מהן. אּסּורן ּפקע ּברּבן האּור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻמּׁשּמׁשלה
עליו לחּיב קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכזית, הּבּׂשר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָעם

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול ִִֵָָמּׁשּום
.Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

מן אֹו האלל מן אֹו הּתבלין מן אֹו הּמרק מן אֹו ְֲִִִִִַַַָָָָָהעֹור
הּצּפרנים מן הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים מן ְְְְִִִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָֻהּמראה,
וכן ּכרת. חּיב אינֹו - העֹוף ּומּביצי הּנֹוצה ּומן החרטֹום ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמן
ּכרת. חּיב אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָטמא

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל
.‚Îונֹותר ּפּגּול מּׁשּום חּיב - הּׁשליא מן אֹו הּׁשליל מן ְְְִִִִִִַַַַָָָָאכל

הּזבח. ּבּׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל ְְְְִֵֵֶַַַָָוטמא,
.„Îּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁשי

הּלבֹונה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן וטמא. ְְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונֹותר
ּפּגּול מּׁשּום לא ּכרת עליהן חּיבין אין - והעצים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּקטרת

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא נֹותר מּׁשום ְְְִִַַָֹֹֻולא

  
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לּׂשרף עּׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

אׁש וכןוהּבּׂשר יּׂשרף. ּבאׁש יאכל לא טמא ּבכל יּגע ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּזבח מּבּׂשר והּנֹותר ׁשּנאמר: לּׂשרפֹו, עּׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנֹותר
ּפסּולי וכל הּפּגּול הּנֹותר ּובכלל יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבּיֹום

נּׂשרפין. הּכל ְְִִִַַָָֹֻהּמקּדׁשין,
.וכל מּיד. ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרּבן

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - מּספק ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּפּסּולֹו
הּלינה‚. אם ספק, ּבהם יׁש - הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים

ּכאמּוריהן, ּבּׂשרם ּפֹוסלת לצאת זמּנם ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיציאה
ויּׂשרפּו להחמיר אֹותן ּפֹוסלין לפיכ ּבּׂשרן. ּפֹוסלת אינּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
מחזיקין אם - האבר ּברב הּבהמה חצי יצא אם וכן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבעזרה.
יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר; רב ויצא הֹואיל ּכיֹוצא, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותן
ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו לפיכ הּבהמה. רב יצא לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשהרי

ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה נּׂשאּום אם וכן ְְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָּבעזרה.
אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָונׁשארּו
צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנפסלּו
לּׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ׁשּתעּבר עד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻלהמּתין

נפסלּו. לא אפּלּו ְְְֲִִָֹלעֹולם
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - איברים ּבעזרה: הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבּׂשר

צּורתן ּתעּבר והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹֻחּטאֹות.
הֹועיל מה ּכן, אם הּוא. נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָויצאּו
ׁשעבר למי ׁשלמים? אֹו חּטאת אֹו עֹולה חזקתֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיה
ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר את ּׂשֹורפין אין ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואכל.

יּׂשרף. ּבאׁש ְִִִֵֵַָָהּׁשליׁשי
ליל‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ׁשּלא ּבין ּבזמּנֹו ּבין ּבּיֹום. אּלא אֹותן ּׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשליׁשי
טמא ּׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נּׂשרף אינֹו הּפּגּול וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבזמּנֹו.
הּׁשּבת. את לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ּופּגּול ְְִִֵֶֶֶַַַָָָונֹותר

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא לּׂשרף ְְְִִֵֶָָָָֹֻּומּתר
.Âאֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּׂשר

ׁשּנטמא ּבין ּבחּוץ. אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבחּוץ נטמא ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָּבפנים,
ׁשל ּומימיהם הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻּבאב
הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא הּבּׂשר את מּלּׂשרף נמנעּו לא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּכהנים
ּבולד ׁשּנטמא הּבּׂשר עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהרי
טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי על אף ׁשליׁשי, הּוא ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה,
ּכמֹו ׁשני, יחזר - ּבראׁשֹון ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּבמקֹומֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיתּבאר
ׁשּנגע מּתכת ׁשל ּבנר להדליקֹו מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻיֹום,
הּׁשמן ׁשּזה ּפי על אף הּטמאה. אב ׁשהּנר מת, טמא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבּה
- טמאה ׁשּום ׁשם ויׁש הֹואיל ּבּנר, ּכׁשּיּגע ראׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻנעּׂשה
הּטהֹור מן אּלא נזהרין ואין ּתֹוספּתּה. על מקּפידין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאין

יּפסל. ִֵֶָֹׁשּלא
.Ê.ּבבּתיהן ּבעליו אֹותֹו ּׂשֹורפין - קּלים קדׁשים ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָנֹותר
.Áאם קדׁש: ּבּׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ּכזית ּבֹו יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו; ּׂשֹורפֹו - הּצֹופין ְְְְִִִִִֵַַַָָעבר
לֹו ׁשאין אֹורח הּוא ואם ּבירּוׁשלים. וּׂשֹורפֹו חֹוזר יתר, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאֹו

הּמערכה. מעצי הּבירה לפני ּׂשֹורפֹו - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבית
.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׂשרפה,
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבּׂשר העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוכן
העֹור. יּׂשרף - הּזבח נרצה ולא הֹואיל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
נעּׂשה אם אבל קּלים. ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על אף הּׁשם, ׁשּנּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבמחׁשבת
וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו, אֹו לּכהנים העֹור הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹונרצה

ּפֹוסל. אינֹו - זריקה קדם ְְִֵֵֶֶַָֹֻׁשהפׁשט
.È,נפסל אֹו נֹותר אֹו ׁשּנטמא קדׁש ּבּׂשר הּנּׂשרפים: הן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתלּוי ואׁשם נֹותרה. אֹו נפסלה אֹו ׁשּנטמאת הּמנחה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוכן
הּבאה העֹוף וחּטאת ּדמֹו. ׁשּנזרק קדם חטא ׁשּלא לֹו ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּנֹודע
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פט               
  

עליהם וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן חּיבין אין - מּתירין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהם
ׁשאין ּפי על אף עצמן, הּמּתירין וכן וטמא. נֹותר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּׁשּום
עליהן חּיבין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפּגּול, מּׁשּום עליהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיבין
לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין הּדם, מן חּוץ וטמא. נֹותר ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמּׁשּום

ּבלבד. אחד ּדבר מּׁשּום ְִִֶֶַָָָָאּלא
.ÁÈ.ּכרת חּיב - אמּורין ׁשאכל ִֵֵֵֶַַָָָָטמא
.ËÈהּורמה ׁשּלא ּתֹודה ולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאכל

ּפי על אף הּגּוף, טמאת מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻחּלתן
על אדם ׁשּיתחּיב אפׁשר אי ּׁשהן. למה ראּויין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינן
הּוא ׁשהּפּגּול נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת ֲִִִִִֶַַַָָאכילה
ולא קרּבן לׁשם עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבן
ּכמצותֹו ׁשּקרב מּקרּבן הּנׁשאר הּוא והּנֹותר ּכלל, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָנרצה

אכילתֹו. זמן ְְֲִַַַָלאחר
.Îאף חּיב. - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול

האּסּורין ׁשאין מבּטלֹו, אינֹו - חברֹו על מין ׁשרּבה ּפי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעל
זה. את זה ְְִֶֶֶַמבּטלין

.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלן טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹּופּגּול
מצטרפין והאמּורין מהן. אּסּורן ּפקע ּברּבן האּור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻמּׁשּמׁשלה
עליו לחּיב קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכזית, הּבּׂשר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָעם

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול ִִֵָָמּׁשּום
.Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

מן אֹו האלל מן אֹו הּתבלין מן אֹו הּמרק מן אֹו ְֲִִִִִַַַָָָָָהעֹור
הּצּפרנים מן הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים מן ְְְְִִִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָֻהּמראה,
וכן ּכרת. חּיב אינֹו - העֹוף ּומּביצי הּנֹוצה ּומן החרטֹום ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמן
ּכרת. חּיב אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָטמא

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל
.‚Îונֹותר ּפּגּול מּׁשּום חּיב - הּׁשליא מן אֹו הּׁשליל מן ְְְִִִִִִַַַַָָָָאכל

הּזבח. ּבּׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל ְְְְִֵֵֶַַַָָוטמא,
.„Îּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁשי

הּלבֹונה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן וטמא. ְְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונֹותר
ּפּגּול מּׁשּום לא ּכרת עליהן חּיבין אין - והעצים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּקטרת

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא נֹותר מּׁשום ְְְִִַַָֹֹֻולא

  
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לּׂשרף עּׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

אׁש וכןוהּבּׂשר יּׂשרף. ּבאׁש יאכל לא טמא ּבכל יּגע ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּזבח מּבּׂשר והּנֹותר ׁשּנאמר: לּׂשרפֹו, עּׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנֹותר
ּפסּולי וכל הּפּגּול הּנֹותר ּובכלל יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבּיֹום

נּׂשרפין. הּכל ְְִִִַַָָֹֻהּמקּדׁשין,
.וכל מּיד. ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרּבן

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - מּספק ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּפּסּולֹו
הּלינה‚. אם ספק, ּבהם יׁש - הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים

ּכאמּוריהן, ּבּׂשרם ּפֹוסלת לצאת זמּנם ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיציאה
ויּׂשרפּו להחמיר אֹותן ּפֹוסלין לפיכ ּבּׂשרן. ּפֹוסלת אינּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
מחזיקין אם - האבר ּברב הּבהמה חצי יצא אם וכן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבעזרה.
יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר; רב ויצא הֹואיל ּכיֹוצא, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותן
ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו לפיכ הּבהמה. רב יצא לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשהרי

ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה נּׂשאּום אם וכן ְְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָּבעזרה.
אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָונׁשארּו
צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנפסלּו
לּׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ׁשּתעּבר עד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻלהמּתין

נפסלּו. לא אפּלּו ְְְֲִִָֹלעֹולם
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - איברים ּבעזרה: הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבּׂשר

צּורתן ּתעּבר והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹֻחּטאֹות.
הֹועיל מה ּכן, אם הּוא. נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָויצאּו
ׁשעבר למי ׁשלמים? אֹו חּטאת אֹו עֹולה חזקתֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיה
ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר את ּׂשֹורפין אין ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואכל.

יּׂשרף. ּבאׁש ְִִִֵֵַָָהּׁשליׁשי
ליל‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ׁשּלא ּבין ּבזמּנֹו ּבין ּבּיֹום. אּלא אֹותן ּׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשליׁשי
טמא ּׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נּׂשרף אינֹו הּפּגּול וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבזמּנֹו.
הּׁשּבת. את לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ּופּגּול ְְִִֵֶֶֶַַַָָָונֹותר

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא לּׂשרף ְְְִִֵֶָָָָֹֻּומּתר
.Âאֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּׂשר

ׁשּנטמא ּבין ּבחּוץ. אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבחּוץ נטמא ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָּבפנים,
ׁשל ּומימיהם הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻּבאב
הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא הּבּׂשר את מּלּׂשרף נמנעּו לא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּכהנים
ּבולד ׁשּנטמא הּבּׂשר עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהרי
טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי על אף ׁשליׁשי, הּוא ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה,
ּכמֹו ׁשני, יחזר - ּבראׁשֹון ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּבמקֹומֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיתּבאר
ׁשּנגע מּתכת ׁשל ּבנר להדליקֹו מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻיֹום,
הּׁשמן ׁשּזה ּפי על אף הּטמאה. אב ׁשהּנר מת, טמא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבּה
- טמאה ׁשּום ׁשם ויׁש הֹואיל ּבּנר, ּכׁשּיּגע ראׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻנעּׂשה
הּטהֹור מן אּלא נזהרין ואין ּתֹוספּתּה. על מקּפידין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאין

יּפסל. ִֵֶָֹׁשּלא
.Ê.ּבבּתיהן ּבעליו אֹותֹו ּׂשֹורפין - קּלים קדׁשים ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָנֹותר
.Áאם קדׁש: ּבּׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ּכזית ּבֹו יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו; ּׂשֹורפֹו - הּצֹופין ְְְְִִִִִֵַַַָָעבר
לֹו ׁשאין אֹורח הּוא ואם ּבירּוׁשלים. וּׂשֹורפֹו חֹוזר יתר, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאֹו

הּמערכה. מעצי הּבירה לפני ּׂשֹורפֹו - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבית
.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׂשרפה,
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבּׂשר העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוכן
העֹור. יּׂשרף - הּזבח נרצה ולא הֹואיל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
נעּׂשה אם אבל קּלים. ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על אף הּׁשם, ׁשּנּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבמחׁשבת
וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו, אֹו לּכהנים העֹור הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹונרצה

ּפֹוסל. אינֹו - זריקה קדם ְְִֵֵֶֶַָֹֻׁשהפׁשט
.È,נפסל אֹו נֹותר אֹו ׁשּנטמא קדׁש ּבּׂשר הּנּׂשרפים: הן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתלּוי ואׁשם נֹותרה. אֹו נפסלה אֹו ׁשּנטמאת הּמנחה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוכן
הּבאה העֹוף וחּטאת ּדמֹו. ׁשּנזרק קדם חטא ׁשּלא לֹו ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּנֹודע
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צ              
  

ודבר הּכרם. וכלאי והערלה טהֹור. נזיר ּוּׂשער הּספק. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
הּכרם ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

יּקברּו. אּלּו הרי -ֲִֵֵֵָ
.‡Èמזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברים: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

הּפילּו נפל. ׁשהּפילּו וקדׁשים הּבית. ּבדק קדׁשי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבין
וצּפרי ערּופה. ועגלה הּנסקל. וׁשֹור ּתּקבר. - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָָָׁשליא
וחּלין ּבחלב. ּובּׂשר חמֹור. ּופטר טמא. נזיר ּוּׂשער ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמצרע.

ּבעזרה. ְֲֲִֶָָָׁשּנׁשחטּו
.Èּבּׂשק חמֹור ּומּפטר נזיר מּׂשער הּסיט מלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹורג

יּדלק. -ִֵָ
.‚Èׁשל הּנּׂשרפין וכל אסּור. אפרם - הּנקּברין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

והּפנימי החיצֹון הּמזּבח מּדׁשן חּוץ מּתר, אפרן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהקּדׁש
הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון

.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברים ּכל וכן יּקברּו, לא הּנּׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל
ּבאפרן, הקל הרי - ּבּׂשרפתן מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאף

אסּור. הּנקּברים ְִִֵֶֶַָָׁשאפר
.ÂËעֹוּׂשה נתּפּגלּו, לֹו: ואמר ּבזבחים עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה

נחׁשדּו לא נאמן. - נטמאּו לֹו: ואמר ּבטהרֹות ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ׁשהקרבּתי זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׂשראל
אם נטמאּו, הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְְְְְִִִַַַָָל
ׁשּורת - לאו ואם ּדבריו; על סֹומ - לֹו נאמן ְְֱִֵֶַַָָָָָָהיה
הרי - עצמֹו על להחמיר והרֹוצה נאמן, ׁשאינֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּדין

מׁשּבח. ְֶָֻזה
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻסליקּו

ה'תשע"א מרחשון ח' קודש שבת

   
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעּׂשה ׁשּיעּׂשה והיא: אחת. עּׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻמצות
הּקרּבנֹות, מֹות: אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר, וׁשּלּוח ְְְֲִִִִַַַָָָוהּוּדּויין,
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

 



מקריבין‡. הּצֹום הערּבים,1ּביֹום ּבין ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ

וׁשבעה ואיל ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום. יֹום ּכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכסדר
בחּוץ נעּׂשה חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם והּוא2ּכבּׂשים, , ְְְֲִִֶַַַָָָֻ

ּבקר ּבן ּפר זה מּוסף על יתר מקריבין ועֹוד לערב. ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאכל
ּגדֹול.לחּטאת, ּכהן מּׁשל ּוׁשניהם לעֹולה. ואיל נּׂשרף, והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

והּוא מֹות, אחרי ּבפרׁשת האמּור צּבּור מּׁשל הּבא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואיל
הּפקּודים ּבחּומׁש האמּור והּוא3האיל הּמּוסף, ּבכלל ְְְְִִִַַַַַָָָָ

ּׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד העם. איל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָהּנקרא
ּׂשעיר והּׁשני נּׂשרף, והּוא חּטאת, קרב אחד ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעּזים:
חמׁש זה ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות ּכל נמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּלח.

אילים ּוׁשני ּופר, ּתמידין, ׁשני -4עּׂשרה: ּכבּׂשים וׁשבעה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ונאכל ּבחּוץ נעּׂשה אחד חּטאת: ּׂשעירים ּוׁשני עֹולֹות; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלם
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונּׂשרף; ּבפנים נעּׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נּׂשרף. ְְִָוהּוא
.זה ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עּׂשרה חמׁש ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָעבֹודת

ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ּבׁשמן5אינּה הּמׁשיח ּכהן אחד , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים המרּבה אֹו מּוסף6הּמׁשחה אף - ׁשּבת היתה ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו מקריב אין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּבת
הּנרֹות והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון זה, יֹום ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל
ּובעד ּבעדֹו וכּפר ׁשּנאמר: נּׂשּוי. ּגדֹול ּבכהן עּׂשּוי הּכל -ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אׁשּתֹו. זֹו - 'ּביתֹו' ְִֵֵּביתֹו;
ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ׁשּבּמקּדׁש. ללׁשּכתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּביתֹו
ּתּמצא ׁשּמא אּלּו, ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומפריׁשין
לעבד. יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹאׁשּתֹו
יעבד - ּפּסּול ּבזה יארע ׁשאם אחר, ּגדֹול ּכהן לֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר ׁשל ּתמיד קדם ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. 7האחר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּתחּתיו ׁשּנכנס זה - קרּבנֹו ׁשהקריב אחר ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבין

חּנּו צרי מחּנכּתּו8אינֹו עבֹודתֹו אּלא מעבֹודה9, ּומתחיל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום עבר הראׁשֹון. ּבּה ֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּפסק

עֹובר והּׁשני עליו10לעבֹודתֹו, גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל .11, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ח).1) כט, במדבר טז: (ויקרא בתורה מפורשים כאן, האמורים הקרבנות חטאת2)כל ושעיר שבעזרה המזבח על נזרק דמו
ונשרף. - ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים מפקד3)שני שתחילתו מפני הפקודים, חומש נקרא במדבר ספר שם. במדבר

ישראל. גדול.4)בני כהן של ואחד ציבור של שהם5)אחד קרבנות בין הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו
לכהן זקוקות התורה מן וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון יום, כל של עבודות ובין ממש היום עבודת
חובתן הכיפורים ליום המיוחדות עבודות רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה הכסף (מביאו הריטב"א אולם גדול.
ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת בתחילת ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות לא אבל גדול, בכהן
בכהן שכשרות מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות) פייסות שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום העבודה

שמונה6)הדיוט. המשחה.שלובש בשמן נמשח לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות המפורשים כהונה, בגדי
יב.). (הוריות המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי ראשון בית בזמן וכן שני בית תקופת שהתחיל7)בכל לפני

לעבודת8)לעבוד. ניגש שהוא לפני גדול ככהן בתפקידו להתחנך מחוייב חדש גדול כהן אם יב. שם אמוראים בין מחלוקת
בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך שהוא ברור שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן פסול אירע אם היום.

היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול אירע אם רק איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י גדול שהיא9)כהן פי על אף
שם: פפא כרב פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה שעבר"10)נעשית גדול "כהן ונקרא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

משנה. ולחם משנה כסף ראה "עובד", גורסים ויש ט:) מגילה משנה מוטלות11)(ראה בהן חייב הגדול שהכהן המצוות כל
עג.). (שם וכדומה באלמנה אסור מת, על ופרימה פריעה איסור כגון שעבר, זה על גם

              
  

עבד ואם ּגדֹול. ּככהן עֹובד ׁשאינֹו עבֹודתֹו12אּלא - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתחּתיו.13ּכׁשרה מתמּנה הּׁשני זה - הראׁשֹון מת ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבּׁשליׁשי„. הּפרה מאפר עליו מּזין אּלּו ימים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשבעת
ּובּׁשביעי נטמא14להפרׁשתֹו ׁשּמא הּכּפּורים, יֹום ערב ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו ּבּׁשביעי אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמת
ההּזיה את ּדֹוחין -15. ִֶַַָָ

את‰. זֹורק ּבעבֹודֹות. אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל
הּנרֹות את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ּומקטיר16הּדם, , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על ּתמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאיברי
לפניו וקֹוראים ּדין, ּבית מּזקני זקנים לֹו ּומֹוסרין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָהּכּפּורים.
ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה. הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹּומלּמדין
דבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ,ּבפי אּתה קרא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּגדֹול,
ּבׁשערי אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית הּכּפּורים יֹום וערב ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה.
ׁשּיהיה ּכדי ּוכבּׂשים, ואילים ּפרים לפניו ּומעבירין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמזרח

ּבעבֹודה.מ ורגיל ּכיר ְֲִִַָָָ
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה, את מביא ׁשהּמאכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה,
דברים אֹותֹו מאכילין היּו ולא קרי. יראה ׁשּמא ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹליׁשן,
ּבהן. וכּיֹוצא חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמרּגילין

.Êצץ ׁשני ּבית הּצדֹוקין,17ּבימי ויצאּו ּביּׂשראל, הּמינּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
והיּו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן יאבדּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהרה
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל

הּטעם הּקדׁשים. ּבענן18לקדׁש ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה : ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּומּפי הּקטרת. ענן הּוא ּכי אמרּו הּכּפרת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאראה
ּבקדׁש אּלא הּקטרת נֹותן ׁשאין חכמים, למדּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּׁשמּועה
לפני האׁש על הּקטרת ונתן ׁשּנאמר: הארֹון, לפני ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ׁשני ּבבית חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹה'.
ואֹומרים הּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹו מׁשּביעין היּו מינּות, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָלצד

איׁשי ׁשלּוחנּו19לֹו: ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּדין ּבית ׁשמֹו20ּוׁשליח את ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו מׁשּביעין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּובֹוכה, ּפֹורׁש והּוא .ל ׁשאמרנּו דבר ּתׁשּנה ׁשּלא הּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּבית
ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין, ּפֹורׁשין והן ּבמינּות; ׁשחׁשדּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָעל

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ׁשּמעּׂשיו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָלמי
.Áהיה אם ודֹורׁש, יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים יֹום לילי ְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּכל

לקרא רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשים - ּתלמיד היה ואם ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹחכם.
קֹורין ּובּמה ייׁשן. ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹורין - לאו ואם קֹורא, -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּקדׁש ּבכתבי לוּיה21לפניו? ּפרחי - להתנמנם ּבּקׁש מּכין22. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
צרדה ּבאצּבע עמד23לפניו ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרים , ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

ּומתעּסקין24והצטּנן ּתיׁשן. ׁשּלא ּכדי הרצּפה, על מעט ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּמּכירין25עּמֹו עד ׁשֹוחטין היּו ולא ׁשחיטה. זמן ׁשּמּגיע עד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּבוּדאי הּׁשחר עּמּוד ּבּלילה.26ׁשעלה יׁשחטּו ׁשּמא , ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָ

 
ּגדֹול‡. ּכהן זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעּׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

המיחדֹות ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה
אּלּו ּכל הּקדׁשים. ּבקדׁש הּקטרת והקטרת הּמׁשּתּלח, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּׂשעיר

נעּׂשים. הם לבן ְְֲִִֵֵַָָּבבגדי
.ּבגדים ולֹובׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל

ורחץ הּבד ּבגדי את ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרים
וחמׁש ּבגדיו. את ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן טֹובל קּדּוׁשין ועּׂשרה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹטבילֹות
ועֹולה וטֹובל ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש אתּומסּתּפג, וׁשֹוחט ורגליו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּתמיד,
והּנסכים, החבּתין עם הּתמיד איברי ּומקטיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּנרֹות,
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ועֹולה וטֹובל הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמקּדׁש
ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בגדים.12) שני13)בשמונה בין איבה תתעורר שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול ככהן דינו התורה מן כי
שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן בגדים בארבעה עבד ואם הגדולים. (במדבר14)הכהנים כתבה שהתורה פי על ואף

הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני נטמא שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום ... "והזה יט) יט,
ימים ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה הזאה יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר הימים, שבעת כל

מרובה. לזמן הראשונה ההזאה את לדחות מותר אבל להזאה, הזאה חכמים)15)בין (=גזירת שבות היא בשבת שהזייה פי על ואף
של מפני כאן, התירו לא במקדש", שבות "אין בידינו נתקדשהוכלל לא הימים, שבעת באותם הגדול הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת

הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך שער (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת אלא עזרה, בקדושת
יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים, בשבת שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים רבינו, כתב ד

ומדליקן.16) חדשות פתילות ונותן המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את הצדוקים.18)צמחה.17)מסיר של נימוקם
השבועה,20)אדוני.19) לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש, דין בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

ו פרק נדרים בהלכות פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא לומר נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא
הם. הקדושֿברוךֿהוא שלוחי שכהנים ח והלכה ה ובירושלמי21)הלכה הימים. ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה

ומשלי. תהלים כהונה".22)מוסיף, "פרחי הגירסה שלפנינו במשנה צעירים. אגודל23)לויים מקרבים אגודל. מפרש בגמרא
פה. שבעל לזמר ליווי שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה בכוח אותה ושומטים צוננת24)לאצבע הרצפה

התרדמה. את מפיג וזה מצטננות רגליו עליה לפניו.25)והעומד מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו אותו" "ומעסיקים במשנה
ונפסל.26) התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה וחשבו הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה ונזהרו



צי               
  

עבד ואם ּגדֹול. ּככהן עֹובד ׁשאינֹו עבֹודתֹו12אּלא - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתחּתיו.13ּכׁשרה מתמּנה הּׁשני זה - הראׁשֹון מת ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבּׁשליׁשי„. הּפרה מאפר עליו מּזין אּלּו ימים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשבעת
ּובּׁשביעי נטמא14להפרׁשתֹו ׁשּמא הּכּפּורים, יֹום ערב ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו ּבּׁשביעי אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמת
ההּזיה את ּדֹוחין -15. ִֶַַָָ

את‰. זֹורק ּבעבֹודֹות. אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל
הּנרֹות את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ּומקטיר16הּדם, , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על ּתמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאיברי
לפניו וקֹוראים ּדין, ּבית מּזקני זקנים לֹו ּומֹוסרין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָהּכּפּורים.
ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה. הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹּומלּמדין
דבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ,ּבפי אּתה קרא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּגדֹול,
ּבׁשערי אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית הּכּפּורים יֹום וערב ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה.
ׁשּיהיה ּכדי ּוכבּׂשים, ואילים ּפרים לפניו ּומעבירין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמזרח

ּבעבֹודה.מ ורגיל ּכיר ְֲִִַָָָ
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה, את מביא ׁשהּמאכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה,
דברים אֹותֹו מאכילין היּו ולא קרי. יראה ׁשּמא ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹליׁשן,
ּבהן. וכּיֹוצא חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמרּגילין

.Êצץ ׁשני ּבית הּצדֹוקין,17ּבימי ויצאּו ּביּׂשראל, הּמינּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
והיּו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן יאבדּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהרה
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל

הּטעם הּקדׁשים. ּבענן18לקדׁש ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה : ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּומּפי הּקטרת. ענן הּוא ּכי אמרּו הּכּפרת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאראה
ּבקדׁש אּלא הּקטרת נֹותן ׁשאין חכמים, למדּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּׁשמּועה
לפני האׁש על הּקטרת ונתן ׁשּנאמר: הארֹון, לפני ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ׁשני ּבבית חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹה'.
ואֹומרים הּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹו מׁשּביעין היּו מינּות, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָלצד

איׁשי ׁשלּוחנּו19לֹו: ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּדין ּבית ׁשמֹו20ּוׁשליח את ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו מׁשּביעין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּובֹוכה, ּפֹורׁש והּוא .ל ׁשאמרנּו דבר ּתׁשּנה ׁשּלא הּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּבית
ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין, ּפֹורׁשין והן ּבמינּות; ׁשחׁשדּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָעל

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ׁשּמעּׂשיו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָלמי
.Áהיה אם ודֹורׁש, יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים יֹום לילי ְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּכל

לקרא רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשים - ּתלמיד היה ואם ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹחכם.
קֹורין ּובּמה ייׁשן. ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹורין - לאו ואם קֹורא, -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּקדׁש ּבכתבי לוּיה21לפניו? ּפרחי - להתנמנם ּבּקׁש מּכין22. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
צרדה ּבאצּבע עמד23לפניו ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרים , ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

ּומתעּסקין24והצטּנן ּתיׁשן. ׁשּלא ּכדי הרצּפה, על מעט ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּמּכירין25עּמֹו עד ׁשֹוחטין היּו ולא ׁשחיטה. זמן ׁשּמּגיע עד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּבוּדאי הּׁשחר עּמּוד ּבּלילה.26ׁשעלה יׁשחטּו ׁשּמא , ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָ

 
ּגדֹול‡. ּכהן זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעּׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

המיחדֹות ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה
אּלּו ּכל הּקדׁשים. ּבקדׁש הּקטרת והקטרת הּמׁשּתּלח, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּׂשעיר

נעּׂשים. הם לבן ְְֲִִֵֵַָָּבבגדי
.ּבגדים ולֹובׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל

ורחץ הּבד ּבגדי את ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרים
וחמׁש ּבגדיו. את ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן טֹובל קּדּוׁשין ועּׂשרה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹטבילֹות
ועֹולה וטֹובל ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש אתּומסּתּפג, וׁשֹוחט ורגליו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּתמיד,
והּנסכים, החבּתין עם הּתמיד איברי ּומקטיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּנרֹות,
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ועֹולה וטֹובל הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמקּדׁש
ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
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בגדים.12) שני13)בשמונה בין איבה תתעורר שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול ככהן דינו התורה מן כי
שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן בגדים בארבעה עבד ואם הגדולים. (במדבר14)הכהנים כתבה שהתורה פי על ואף

הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני נטמא שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום ... "והזה יט) יט,
ימים ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה הזאה יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר הימים, שבעת כל

מרובה. לזמן הראשונה ההזאה את לדחות מותר אבל להזאה, הזאה חכמים)15)בין (=גזירת שבות היא בשבת שהזייה פי על ואף
של מפני כאן, התירו לא במקדש", שבות "אין בידינו נתקדשהוכלל לא הימים, שבעת באותם הגדול הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת

הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך שער (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת אלא עזרה, בקדושת
יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים, בשבת שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים רבינו, כתב ד

ומדליקן.16) חדשות פתילות ונותן המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את הצדוקים.18)צמחה.17)מסיר של נימוקם
השבועה,20)אדוני.19) לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש, דין בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

ו פרק נדרים בהלכות פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא לומר נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא
הם. הקדושֿברוךֿהוא שלוחי שכהנים ח והלכה ה ובירושלמי21)הלכה הימים. ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה

ומשלי. תהלים כהונה".22)מוסיף, "פרחי הגירסה שלפנינו במשנה צעירים. אגודל23)לויים מקרבים אגודל. מפרש בגמרא
פה. שבעל לזמר ליווי שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה בכוח אותה ושומטים צוננת24)לאצבע הרצפה

התרדמה. את מפיג וזה מצטננות רגליו עליה לפניו.25)והעומד מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו אותו" "ומעסיקים במשנה
ונפסל.26) התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה וחשבו הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה ונזהרו



צב              
  

הּדמים ּוזריקת ההגרלה, עם הּוּדּויים ּכל הּיֹום: ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָעבֹודת
הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים, ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבפנים,
הּנּׂשרפים והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמׁשּלחֹו
ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לּׂשרפה. ׁשארן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּומֹוסר
זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבגדי
הּיֹום, מּוסף ׁשל חּטאת ּׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּומקּדׁש
וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומקטיר עֹולֹות, והם העם, ואיל ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָואילֹו
מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּנּׂשרפין,
ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָידיו
לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹולֹובׁש
ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא ְְְֳִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,
ועֹולה וטֹובל לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָמקּדׁש
ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹקטרת
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהערּבים.

ויֹוצא. חל ְְִֵֵֹּבגדי
ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל

מּטבילה חּוץ קדֹוׁש. ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש - ׁשּבידֹו יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם ּכּונתֹו; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
לעבֹודה עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלבגדים

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד
ּברזל„. ׁשל עׁשׁשּיֹות מלּבנין - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיה

צּנתן; להפיג ּכדי ּבּמים אֹותן מטילין ּולמחר מּבערב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאׁש
עד הּמקוה ּבמי חּמין מים מערבין אֹו ּבּמקּדׁש. ׁשבּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

צּנתן. ִִֶָָָׁשּתפיג
הּכּיֹור‰. מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל

מּׁשּום זהב, ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום הּכהנים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּכׁשאר
ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולים הּכהנים יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹּכבֹודֹו.
ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולים והּיֹום ּבמערבֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָויֹורדין
ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום ּבכל להּדרֹו. ּכדי ּגדֹול, ּכהן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפני
זהב, ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹותה
נכנס ּובּה זהב ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול כהן חֹותה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּיֹום
ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהיכל,
קּבין; ׁשלׁשה הּיֹום וׁשל קּבין, ארּבעה מחזקת יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ידּה יֹום ּובכל קּלה; והּיֹום ּכבדה, היתה יֹום ְְְְְֵַַָָָָָָָָּובכל
ׁשּלא ּגדֹול ּכהן על להקל ּכדי ארּכה; והּיֹום ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻקצרה,
ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו ויֹום יֹום ּבכל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָייגע.
להּדר ּכדי מערכה, מֹוסיפין ארּבע. ׁשם היּו והּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאׁש,

ּולעּטרֹו. ְְְִֵַַַהּמזּבח
.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקהל
אחד וּדּויים: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמצאת
עם עצמֹו ידי על - ׁשני וּדּוי ּתחּלה. עצמֹו ידי על -ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ
והּוּדּוי לֹו. אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם הּכהנים. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשאר
ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר על יּׂשראל ּכל ידי על - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשליׁשי

ּבכ הּׁשם אֹומר?את הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁש מהן וּדּוי ל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשם, אּנא .לפני ּופׁשעּתי עויתי חטאתי הּׁשם, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאּנא
וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעוֹונֹות לחטאים נא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּכּפר
לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ׁשּנאמר: וכּו'. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָוׁשּפׁשעּתי
ׁשלׁש הרי ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאתכם,
ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם. את הזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפעמים
חּטאת. להּׁשם אֹומר: החּטאת, ּׂשעיר על הּגֹורל את ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָנֹותן
ּובכּלם ּפעמים. עּׂשר זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻנמצא
היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. הּׁשם ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
לאמרֹו חזרּו - ּפרּוצין ׁשרּבּו ּכיון ּבּׁשם. קֹולֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמגּביּה
אפּלּו ּבֹו יּכירּו ׁשּלא עד ּבּנעימּות, ּומבליעֹו .נמּו ְְְֲִִִִֶַַַַָֹּבקֹול

הּכהנים. ֲֲִֵַָֹחבריו
.Êׁשֹומעים ּכׁשהם ּבעזרה, העֹומדים והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹּכל

ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול ּכהן מּפי יֹוצא המפרׁש הּׁשם ְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻאת
ואֹומרים: ּפניהם על ונֹופלים ּומׁשּתחוים ּכֹורעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָהיּו
ׁשם ּכי ׁשּנאמר: ועד. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָּברּו
היה הּוּדּויים ּובׁשלׁשת לאלהינּו. גדל הבּו אקרא, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹה'
להן ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם את לגמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמתּכּון
ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִִִִֵַַָָָּתטהרּו.

הּנּׂשרפים. ְִִִַַָָהּפרים

 
ּכתּוב‡. ואחד להּׁשם, עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

ּבין העץ, מן ּבין ּדבר: מּכל ּכׁשרים והם לעזאזל. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת. מן ּבין האבן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהם אּלא זהב, ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,
ׁשני ּומּניחין זהב. ׁשל אֹותם עּׂשּו ׁשני ּובבית ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהיּו.
ׁשּיכניס ּכדי הּידים, ׁשּתי הּמחזיק אחד ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּגֹורלֹות
היה, עץ וׁשל הּוא, חל זה ּוכלי יתּכּון. ולא ידיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּתי

ׁשמֹו. ְְְֵַוקלּפי
.מּניחין הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן

למערב ּפניהן הּׂשעירים ׁשני ּומעמידין הּקלּפי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם
מימינֹו והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹואחֹוריהם
אחד לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו. אב ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לּׂשמאלֹו. ואחד ְְִִִֶָֹלימינֹו
לׁשם‚. ידיו ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָטרף

- ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשני
ּבּׂשמאל ואם .ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי אֹומר: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּסגן
הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - ְִִֵֵֵַַָָָָֹֹעלה
על ימין ׁשל ׁשניהם: על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׂשמאל
לא - נתן לא ואם ּׂשמאל. ׁשל על ּׂשמאל וׁשל ְְְְִִֶֶַַָָֹֹֹֹימין,
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה מצוה; ׁשחּסר אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּכב,
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת.
הּקלּפי מן הּגֹורלֹות והעלית ּבזר, ּכׁשרה ההּנחה ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָלפיכ

ּבזר. ְְָָּפסּולה
ּבראׁש„. סלעים ׁשּתי מׁשקל זהֹורית ׁשל לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוקֹוׁשר

ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּׂשעיר
הּׂשעיר ואת לֹו אׁשר החּטאת ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבית

לּׁשם. הּגֹורל עליו ֵֶַַָָָָָׁשעליו
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הּזה‰. ּבּיֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומכניס
הּפר מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיֹות. וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעים
לּכּפרת קרֹוב הארֹון ּבּדי ּבין הּקדׁשים ּבקדׁש הּזיֹות ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשמֹונה

וגֹומר. יּזה הּכּפרת ולפני ׁשּנאמר: אחתּבטפח, ׁשם ּומּזה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי למּטה. וׁשבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
מֹונה: היה וכ ראׁשֹונה. הּזיה על יתר יּזה - ּפעמים ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבע
וארּבע. אחת וׁשלׁש. אחת ּוׁשּתים. אחת ואחת. אחת ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָאחת.
ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע. אחת וׁשׁש. אחת וחמׁש. ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחת
ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה יׁשּכח ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמא
למעלה אחת ׁשמֹונה, הארֹון ּבּדי ּבין הּׂשעיר מּדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּזה
ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמֹונה ּכדר ּומֹונה למּטה, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוׁשבע
וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הּפר מּדם הּפרכת על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבהיכל
הּכּפרת, ולפני הּכּפרת על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה,
על ּכן הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ׁשּמֹונה ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומֹונה
ׁשּנאמר למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּזיֹות, ׁשמֹונה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרכת
ּומֹונה הּפר, לדם עּׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את ועּׂשה הּׂשעיר: ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדם
ּבהן מתּכּון אינֹו ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּכ ואחר ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹלהּזֹות
מּׁשניהם ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על ְְִֵֶֶֶַַַָָהּזיֹות
.Âּבּדם אצּבעֹו טֹובל הּזיֹות וׁשלׁש הארּבעים אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוכל

אחת. מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה, ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹטבילה
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ּכהנים ׁשעּׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהֹוליכֹו
וסּכֹות להֹוליכֹו. יּׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּגדֹולים
אחד איׁש וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת עד מירּוׁשלים עֹוּׂשין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהיּו
מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי מהן, וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאֹו
מזֹון הרי לֹו: אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על לסּכה. מּסּכה ְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻֻֻאֹותֹו
לא ּומעֹולם אֹוכל. - לאכל וצרי ּכחֹו ּכׁשל אם מים. ְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹוהרי
ּבסֹוף עֹומדין האחרֹונה הּסּכה ואנׁשי .לכ אדם ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻֻהצר
חֹולק עֹוּׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. מעּׂשיו את ורֹואין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתחּום
קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו ודֹוחפֹו קרניו. ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹּבין
ּובא איברים. איברים נעּׂשה ׁשהּוא עד ההר לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
היּו ודרּכּיֹות .ׁשּתחׁש עד האחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻויֹוׁשב
לּמדּבר. ּׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי ּבסּודרין, ּומניפין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעֹוּׂשין,
הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן את ּומֹוציא וקֹורען לפנים, דמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר

ּבּׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח. ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנם
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה, לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין
.Áהּנׁשים לעזרת ּגדֹול ּכהן יצא לּמדּבר ּׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכיון

ּבבית והּׂשעיר הּפר ּׂשֹורפין קריאתֹו ּובזמן ּבּתֹורה. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלקרֹות
רֹואה אינֹו - קֹורא ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּדׁשן.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו בזר, ּכׁשרה ּוּׂשרפתן הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפר

.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם ,לפיכ עבֹודה. אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה
- לבן ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא. - מּׁשּלֹו לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו ּכהּנה ׁשּבגדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻקֹורא;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èעֹומדין העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד

הּכנסת, לראׁש ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלפניו.
וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת ְְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹוראׁש
ּבעּׂשֹור וא מֹות אחרי וקֹורא עֹומד ּומקּבל. עֹומד ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
ּומּניחּה הּתֹורה את וגֹולל הענין, סֹוף עד מֹועדֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבפרׁשת
ּכאן. ּכתּוב לפניכם ּׁשּקראתי מּמה יֹותר ואֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבחיקֹו
על אֹותֹו קֹורא הענין סֹוף עד הּפקּודים ׁשּבחּומׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּובעּׂשֹור
ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? על קֹורא ולּמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפה.
קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר יקרא לא ולּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבצּבּור.

ראׁשֹון. ּפגם מּׁשּום ספרים, ְְְִִִִֵָָבׁשני
.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
לנּו סלח וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. אלהינּו ה' ְְְְְֱֲִֵֵַַָָֹרצה
מֹוחל יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם וכּו', חטאנּו ּכי ְְְִִֵֵַָָָָָָָאבינּו
ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּברחמים. יּׂשראל עּמֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָעֹונֹות
ענינּה, יהיה עצמּה. ּבפני ּברכה הּמקּדׁש על ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּומבר
אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ּבתֹוכֹו. ּוׁשכינה הּמקּדׁש ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּיעמד
עצמּה. ּבפני ּברכה יּׂשראל על ּומבר ּבצּיֹון. ׁשֹוכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָיי,
וחֹותם .מל מהן יסּור ולא יּׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹענינּה,
הּכהנים על ּומבר ּביּׂשראל. הּבֹוחר יי, אּתה ּברּו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבּה:
מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ענינּה, עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ויברכם. ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָועבֹודתם
ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ּותחּנה ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ ה' הֹוׁשע וחֹותם: רגיל, ּׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמה
ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו להּוׁשע. צריכין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָיּׂשראל
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צג              
  

הּזה‰. ּבּיֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומכניס
הּפר מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיֹות. וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעים
לּכּפרת קרֹוב הארֹון ּבּדי ּבין הּקדׁשים ּבקדׁש הּזיֹות ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשמֹונה

וגֹומר. יּזה הּכּפרת ולפני ׁשּנאמר: אחתּבטפח, ׁשם ּומּזה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי למּטה. וׁשבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
מֹונה: היה וכ ראׁשֹונה. הּזיה על יתר יּזה - ּפעמים ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבע
וארּבע. אחת וׁשלׁש. אחת ּוׁשּתים. אחת ואחת. אחת ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָאחת.
ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע. אחת וׁשׁש. אחת וחמׁש. ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחת
ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה יׁשּכח ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמא
למעלה אחת ׁשמֹונה, הארֹון ּבּדי ּבין הּׂשעיר מּדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּזה
ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמֹונה ּכדר ּומֹונה למּטה, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוׁשבע
וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הּפר מּדם הּפרכת על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבהיכל
הּכּפרת, ולפני הּכּפרת על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה,
על ּכן הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ׁשּמֹונה ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומֹונה
ׁשּנאמר למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּזיֹות, ׁשמֹונה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרכת
ּומֹונה הּפר, לדם עּׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את ועּׂשה הּׂשעיר: ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדם
ּבהן מתּכּון אינֹו ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּכ ואחר ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹלהּזֹות
מּׁשניהם ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על ְְִֵֶֶֶַַַָָהּזיֹות
.Âּבּדם אצּבעֹו טֹובל הּזיֹות וׁשלׁש הארּבעים אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוכל

אחת. מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה, ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹטבילה
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ּכהנים ׁשעּׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהֹוליכֹו
וסּכֹות להֹוליכֹו. יּׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּגדֹולים
אחד איׁש וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת עד מירּוׁשלים עֹוּׂשין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהיּו
מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי מהן, וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאֹו
מזֹון הרי לֹו: אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על לסּכה. מּסּכה ְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻֻֻאֹותֹו
לא ּומעֹולם אֹוכל. - לאכל וצרי ּכחֹו ּכׁשל אם מים. ְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹוהרי
ּבסֹוף עֹומדין האחרֹונה הּסּכה ואנׁשי .לכ אדם ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻֻהצר
חֹולק עֹוּׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. מעּׂשיו את ורֹואין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתחּום
קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו ודֹוחפֹו קרניו. ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹּבין
ּובא איברים. איברים נעּׂשה ׁשהּוא עד ההר לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
היּו ודרּכּיֹות .ׁשּתחׁש עד האחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻויֹוׁשב
לּמדּבר. ּׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי ּבסּודרין, ּומניפין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעֹוּׂשין,
הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן את ּומֹוציא וקֹורען לפנים, דמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר

ּבּׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח. ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנם
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה, לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין
.Áהּנׁשים לעזרת ּגדֹול ּכהן יצא לּמדּבר ּׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכיון

ּבבית והּׂשעיר הּפר ּׂשֹורפין קריאתֹו ּובזמן ּבּתֹורה. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלקרֹות
רֹואה אינֹו - קֹורא ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּדׁשן.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו בזר, ּכׁשרה ּוּׂשרפתן הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפר

.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם ,לפיכ עבֹודה. אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה
- לבן ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא. - מּׁשּלֹו לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו ּכהּנה ׁשּבגדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻקֹורא;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èעֹומדין העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד

הּכנסת, לראׁש ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלפניו.
וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת ְְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹוראׁש
ּבעּׂשֹור וא מֹות אחרי וקֹורא עֹומד ּומקּבל. עֹומד ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
ּומּניחּה הּתֹורה את וגֹולל הענין, סֹוף עד מֹועדֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבפרׁשת
ּכאן. ּכתּוב לפניכם ּׁשּקראתי מּמה יֹותר ואֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבחיקֹו
על אֹותֹו קֹורא הענין סֹוף עד הּפקּודים ׁשּבחּומׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּובעּׂשֹור
ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? על קֹורא ולּמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפה.
קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר יקרא לא ולּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבצּבּור.

ראׁשֹון. ּפגם מּׁשּום ספרים, ְְְִִִִֵָָבׁשני
.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
לנּו סלח וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. אלהינּו ה' ְְְְְֱֲִֵֵַַָָֹרצה
מֹוחל יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם וכּו', חטאנּו ּכי ְְְִִֵֵַָָָָָָָאבינּו
ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּברחמים. יּׂשראל עּמֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָעֹונֹות
ענינּה, יהיה עצמּה. ּבפני ּברכה הּמקּדׁש על ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּומבר
אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ּבתֹוכֹו. ּוׁשכינה הּמקּדׁש ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּיעמד
עצמּה. ּבפני ּברכה יּׂשראל על ּומבר ּבצּיֹון. ׁשֹוכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָיי,
וחֹותם .מל מהן יסּור ולא יּׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹענינּה,
הּכהנים על ּומבר ּביּׂשראל. הּבֹוחר יי, אּתה ּברּו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבּה:
מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ענינּה, עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ויברכם. ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָועבֹודתם
ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ּותחּנה ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ ה' הֹוׁשע וחֹותם: רגיל, ּׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמה
ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו להּוׁשע. צריכין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָיּׂשראל
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ה'תשע"א מרחשון ב' ראשון יום
יוםראשוֿןשלישיב'ֿד'מרחשוןה'תשע"א

.Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאתֿהּפּגּול.
הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמחׁשבה
אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ּבהקרבתֹו ׁשעסק האיׁש ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשחׁשב
זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָזמּנֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו 'ב ּבפרק ְְְְֵֵֶֶֶַַ
אמרֹו: היא זה ּפּגּול אכילת על והאזהרה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמּזבחים.

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל  ּכמֹו , ְִֵֶַֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה אתֿהענׁשׁשּבארנּו אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל האכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ואם
ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו הּמקריב ירצה לא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹהּׁשליׁשי

ּתּׂשא" עונּה מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה  ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
מדּבר ׁשהּוא זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה .ְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

הקרבתֹו ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבקרּבן
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו הּׁשליׁשי. ּכף" :אזנ ְְְְִִַָָֹ
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל זבחֹו על ּבמחּׁשב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹלׁשמֹוע,
ּבמחׁשבה מתקלקל ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזֹו,
ואמר ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּבּנֹותר:

ונכרתה"  ּכרתֹות ּובגמרא .:אמרּו ְְְְְְִִֵָָָָ
אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"אל
ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמּגּופי

הכאּדילף ּכתיב מּנֹותר: עון עון ְְִִֵָָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנפׁש

ּכרת להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו ְְְֲִֵַָָָָָֹֹ"ואכליו
יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן ְְִִִֵֵַַָָָָָָאף
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָחּטאת

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"א מרחשון ג' שני יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו  ְְְִִֶַָָֻ
ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָֹמּקרּבן

עדּֿבקר" מּמּנּו "לאֿתֹותירּו ּתֹודה:  . ִִֶֶַָֹֹ
מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ׁשאר למדנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומּזה
וחּיב נֹותר הּוא הרי ― אכילתם זמן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָלאחר

לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו   ְְְֲִִֵֶַַָ
        

  ּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"א מרחשון ד' שלישי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָאתֿהּנֹותר,
ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. הּקבּוע הּזמן ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאחר
אּלא אכילתֹו, לאּסּור מפרׁשת אזהרה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה
נֹותר, ׁשאֹוכל למי הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָנתּבאר
קרּבן ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְְְְִִַַַָָָָוהּוא
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יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשלמים:
לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹואם
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ואכליו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹירצה,

מעּמיה" ההוא הּנפׁש ונכרתה  הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אכל ואם מזיד; הּוא אם ּבכרת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבאר
מפרׁש הענׁש הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשֹוגג
ּבּמּלּואים: מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבּכתּוב;

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר  ּכּנּוי . ְִִֶַָֹֹֹ
מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶַַַֹזה,
ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ְְְְֳִִִִַַָָָָָמןֿהּקדׁשים

הּפּגּול" הּמׁשנה: מהּֿׁשאמרה על ְְְִִֶַַַַָָָָאמרּו
ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה מצטרפין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהּנֹותר

ׁשמֹות  אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ," ְֵֶָָָֹ
הּידים לטמאת      ְְִַַַָֻ

  לענין אבל ּדרּבנן; ְְְֲִַַָָָ
"לאֿ אֹומר: אליעזר רּבי ּדתניא: מצטרפין, ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאכילה
לּתן ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― הם קדׁש ּכי ִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיאכל
הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה
מזהרים מהם ּכלֿאחד ּולפיכ הּמקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻמּפסּולי
הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ּפי על אכילתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹעל

ּכרת. ׁשהּוא הּנֹותר ענׁש נתּבאר ְְִֵֵֶֶַָָָָֹּוכבר

ה'תשע"א מרחשון ה' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיה'ֿו'מרחשוןה'תשע"א

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֻׁשהזהרנּו
לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאמרֹו

יאכל"  .לֹוקה ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ; ֲִֵֵֶֶַַָָָ
זבחים ּובתֹוספּתא ׁשאכל ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּובפרק אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׂשר
ּפסחים מּגמרא הּגּוףב' "טמאת אמרּו: ְְְְִִַַָָָָֻ

   הּבׂשר טמאת ּבכרת, ְְֵַַָָָֻ
   ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִֵָָָּבלאו".

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה . ְְְִִִֶֶָָ

― הקכ"ט הּטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמּלאכֹול

לאֿתּגע" ספרא ּולׁשֹון . : ְְִִָָֹ
― תבא לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע ְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹֹ"ּבכלֿקדׁש
אף ּכרת, ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש ְְְְִִֵַַָָָָָָֻמה
ּבאמרֹו ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֻהּקדׁש

הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"לאֿתּגע"
ּבמּכֹות אמׁשּנתּבאר יתעּלה:ּבבאּור רֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", לא ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ"ּבכלֿקדׁש
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא אתֿהּקדׁש, ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹטמא
אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר אׁשרּֿתאכל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"והּנפׁש

ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה'  אזהרה ; ְְְְְְִַַָָָָָָֻ
וׁשם לאֿתּגע". מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹמנא
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹאמרּו:
אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
ואלֿ לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹלּנֹוגע?
מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― תבא" לא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹהּמקּדׁש

נׁשמה נטילת ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

איּכא נׁשמה נטילת   ? ְְִִַָָָ
רחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא  ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

ּכאכילה. ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומןֿהּלׁשֹונֹות
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל מזיד; ְֲֲִִִֵֵֵֶַָהּוא
ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָקרּבן
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּמצות

מּזבחים .י"ג ְִִָ

ה'תשע"א מרחשון ו' חמישי יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

      
    :יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ"והּנֹותר
  יתעּלה ׁשאמר זה על אמרּו ּובפרּוׁש .ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

והּנֹותר עדּֿבקר מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכבׂש
ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו  אמרּו , ְְִִֵֶֶַָָֹֹ

לאֿתעׂשה". על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמכלּתא:
ּבפסחים רּבים ּובמּכֹותּובמקֹומֹות  ְְְִִִִַַָ

וזּולתם  ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְֵֶָָָָ
הּוא לעׂשה ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר   ְֲִֵֶַַָָ

       ,
מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

הּפּגּול ודין     ְִִַ
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צה          
  

יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשלמים:
לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹואם
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ואכליו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹירצה,

מעּמיה" ההוא הּנפׁש ונכרתה  הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אכל ואם מזיד; הּוא אם ּבכרת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבאר
מפרׁש הענׁש הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשֹוגג
ּבּמּלּואים: מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבּכתּוב;

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר  ּכּנּוי . ְִִֶַָֹֹֹ
מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶַַַֹזה,
ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ְְְְֳִִִִַַָָָָָמןֿהּקדׁשים

הּפּגּול" הּמׁשנה: מהּֿׁשאמרה על ְְְִִֶַַַַָָָָאמרּו
ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה מצטרפין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהּנֹותר

ׁשמֹות  אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ," ְֵֶָָָֹ
הּידים לטמאת      ְְִַַַָֻ

  לענין אבל ּדרּבנן; ְְְֲִַַָָָ
"לאֿ אֹומר: אליעזר רּבי ּדתניא: מצטרפין, ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאכילה
לּתן ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― הם קדׁש ּכי ִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיאכל
הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה
מזהרים מהם ּכלֿאחד ּולפיכ הּמקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻמּפסּולי
הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ּפי על אכילתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹעל

ּכרת. ׁשהּוא הּנֹותר ענׁש נתּבאר ְְִֵֵֶֶַָָָָֹּוכבר

ה'תשע"א מרחשון ה' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיה'ֿו'מרחשוןה'תשע"א

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֻׁשהזהרנּו
לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאמרֹו

יאכל"  .לֹוקה ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ; ֲִֵֵֶֶַַָָָ
זבחים ּובתֹוספּתא ׁשאכל ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּובפרק אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׂשר
ּפסחים מּגמרא הּגּוףב' "טמאת אמרּו: ְְְְִִַַָָָָֻ

   הּבׂשר טמאת ּבכרת, ְְֵַַָָָֻ
   ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִֵָָָּבלאו".

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה . ְְְִִִֶֶָָ

― הקכ"ט הּטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמּלאכֹול

לאֿתּגע" ספרא ּולׁשֹון . : ְְִִָָֹ
― תבא לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע ְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹֹ"ּבכלֿקדׁש
אף ּכרת, ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש ְְְְִִֵַַָָָָָָֻמה
ּבאמרֹו ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֻהּקדׁש

הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"לאֿתּגע"
ּבמּכֹות אמׁשּנתּבאר יתעּלה:ּבבאּור רֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", לא ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ"ּבכלֿקדׁש
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא אתֿהּקדׁש, ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹטמא
אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר אׁשרּֿתאכל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"והּנפׁש

ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה'  אזהרה ; ְְְְְְִַַָָָָָָֻ
וׁשם לאֿתּגע". מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹמנא
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹאמרּו:
אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
ואלֿ לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹלּנֹוגע?
מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― תבא" לא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹהּמקּדׁש

נׁשמה נטילת ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

איּכא נׁשמה נטילת   ? ְְִִַָָָ
רחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא  ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

ּכאכילה. ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומןֿהּלׁשֹונֹות
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל מזיד; ְֲֲִִִֵֵֵֶַָהּוא
ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָקרּבן
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּמצות

מּזבחים .י"ג ְִִָ

ה'תשע"א מרחשון ו' חמישי יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

      
    :יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ"והּנֹותר
  יתעּלה ׁשאמר זה על אמרּו ּובפרּוׁש .ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

והּנֹותר עדּֿבקר מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכבׂש
ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו  אמרּו , ְְִִֵֶֶַָָֹֹ

לאֿתעׂשה". על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמכלּתא:
ּבפסחים רּבים ּובמּכֹותּובמקֹומֹות  ְְְִִִִַַָ

וזּולתם  ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְֵֶָָָָ
הּוא לעׂשה ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר   ְֲִֵֶַַָָ

       ,
מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

הּפּגּול ודין     ְִִַ
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צו          
  

  ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹוהּנֹותר
לאֿתעׂשה  ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְֲִִֶֶֶַָֹ

מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול
ּבפסחים ּתמּורהזֹו .ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשע"א מרחשון ז' שישי יום
יוםשישֿישבתקודשז'ֿח'מרחשוןה'תשע"א

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָלׂשרֹוף
ּבאׁש יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"והּבׂשר

יּׂשרף"  ׁשּבת ּובגמרא ,ּֿבאּו ְִִֵַָָָָָ
ּתרּומה ׁשמן להדליק אסּור מהּֿטעם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָלבאר,

"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא   ְְְִֶַָָָ
ֿולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֵֵֵָֹעׂשה

עׂשה ואין תעׂשה,    ְֲֲֵֵֶַ
האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדֹוחה
והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִֶֶַָָָָהּוא:
והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַעֹובר

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו  ְְְִֶֶַָָָ
על ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ועֹובר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶָָָָָָָֹלאו,
  ׂשרפת אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ,ְְְֲֵַַָ

ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָקדׁשים
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאסּור
ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ"אין

ׁשם ּכׁשם" לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, עֹוד ְְְֵָָָ
לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָׁשּמצוה

ׁשמן נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּתמּורהּדיני .ּובסֹוף ְְְְִִִִֵָָָ

ה'תשע"א מרחשון ח' קודש שבת

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם לכּפר ּכּפּור ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹצֹום
מֹות' ּב'אחרי האמּורה ּכלֿהחּקה והיא ְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהּכתּוב.

  אמרם אחת, מצוה ׁשהּכל והראיה .ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק יֹוםּבסֹוף "ּכלֿמעׂשה : ְֲִִִֵֶֶַָ

לחברֹו מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכּפּורים
מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ―ְְְְֲִִִֵָָָָָָֹ
יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻזֹו
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(Â).ÌÏÚ‰ ‰Ê ÈÓ Ô ‰˙‡ Ï‡˘כתיב למעלה
הלכ לו: אמר 'העלם', כתוב וכאן נתעלמה'הנער', זו ה

ביבמות כדאיתא המדרש, בבית ושאל צא ב)ממך, :(עו
(Â).ÌÈ˘Ï˘Â:זמר כלי מין ובצלצלין. יונתן: תרגם
(Á).ÂÏ „ÂÚÂלהוסיף שצריך נחסר הוא מה לו ועוד

‰ÎÂÏÓ‰.לו: Í‡:למלכות אלא עוד צריך אינו
(Ë).ÔÈÂÚ(:תרגום):רעה ואשתטי.˙ÈÂ‡.(È)עין

ניכרים: שאינם רמזים דברי מדברים ושוטה נביא
(‡È).È˜Â „Â„ ‰Î‡החנית שיכנס אכה, אחת מכה

ובקיר: מצליח:ÏÈÎ˘Ó.(È„)בדוד

 
(‡).„Ï:ישי בן שהוא שאמר הדבר רצהÙÂ˘.הוא

נקשרה גדול, אדם בן הוא שגם יהונתן בשמוע ואז לומר:
דוד: בנפש Â˘Ï.()נפשו Â˙ ‡ÏÂמאז דרכו היה כאשר

ושב: הולך אותוÂ˙‰‡.(‚)שהיה אוהב שהיה בעבור
„Â„.(‰)כנפשו: ‡ˆÈÂ:במלחמה יצא והלאה ‡È˘מאז ÏÚ

.‰ÓÁÏÓ‰:המלחמה אנשי על ולשר ˘‡ÏÂ.לראש È„Úהם
בו: נתקנאו לא מאומנותם, שהיה ועם המלחמה, שרי

(Â).Ì‡Â:ארצם אל המלחמה אנשי ÂÏÂÁÓ‰Â˙.כשבאו
בידם: והמחולות לומר: ובתופים:ÌÈÙÂ˙.רצה כמו

(Ê).ÂÈÙÏ‡:פלשתים של אלפים Â„Ï„.(Á)בהרבה Â˙
מה ועוד וכו', רבבות שהכה דוד על אמרו בהשיר לומר: רצה
פי על הנה כאומר נשארה, לבדה המלוכה ואך לו, לתת נשאר

למלוך: הוא קרוב האלה ÌÂÈ.(È)הדברים ÌÂÈÎשרגיל כמו
רעה: רוח עליו באה כאשר ויום, יום Â„„(È‡)בכל ‰Î‡

.È˜Âדוד גוף תחלוף אשר עד חזקה, הכאה לומר: רצה
בהקיר: עוד ונזדמןÌÈÓÚÙ.ותכנס החנית, הטיל פעמים שתי

הכהו: ולא מפניו, ונוטה מסבב דוד שהיה ‰È‰(È)הדבר ÈÎ
.ÂÓÚ כוונה:‰' מבלי פעמים מפניו ‡Ï.(È‚)שהסב ˘

יהרג: ואולי במלחמה, יתמיד ÈÂ‡.למען ‡ˆÈÂ:לומר רצה
מנהיגם: היה הוא

 
(Â).ÌÏÚ‰כמו כב)הנער, כ לעלם:(לקמן אומר כה ואם :
(‡).‰˘˜בנפשו קשורה נפשו כאלו האהבה, מרוב

וכן מליצה, מלשון והוא בה, ל)ונתחברה מד ונפשו(בראשית :
בנפשו: כמוÂ˙.()קשורה עזיבה, כג)ענין כא ולא(במדבר :

סיחון: המלבוש:Ë˘Ù˙ÈÂ.(„)נתן הסרת שם‰ÏÈÚÓ.ענין
חשוב: המלבושים:ÂÈ„ÓÂ.מלבוש ÂÁ.יתר „ÚÂואפילו

כעושהÏÈÎ˘È.(‰)חרבו: הוא נראה המצליח כי יצליח,
כמוÂÏÂÁÓ‰Â˙.לשורר:È˘Ï.(Â)בהשכל: שיר, כלי שם

כ) טו ובמחולות:(שמות בתופים :.ÌÈ˘Ï˘Âבעלת שיר כלי
יתרים: כמוÈÚ˙Â‰.(Ê)שלשת קול, הרמת יד)ענין כז :(דברים

רם: קול וגו' הלוים ÂÈ˙Â.משמחות:‰Â˜Á˘Ó˙.וענו
אלפים: עשרת הוא הדבר,Â˙.(Á)רבבה על האמירה ענינו

טז)וכן א אמתך:(לעיל את תתן אל :(Ë).ÔÈÂÚ,עין מלשון
בעין בו ומחשב מעיין היה תמיד לומר ורוצה עיון, ומלשון

ואשתטי,˙ÈÂ‡.ועברה:ÁÏˆ˙Â.(È)רעה: יונתן: תרגם
כי נבואה, לשון ואמר שטות, דברי מדבר היה לומר רוצה
וזה לנבואתו זה רמזים, דברי מדברים והשוטה הנביא

כמוÏËÈÂ.(È‡)לשטותו: ה)השליך, א את(יונה ויטילו :
„ÂÈÎ.(È„)בכותל:È˜Â.הכלים: ÏÎÏהלמ"ד דרכיו, בכל

כמו בי"ת, ז)במקום כו לחרב:(ויקרא לפניכם :.ÏÈÎ˘Ó:מצליח

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה נתן דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ממכתבו מא"ח, ונהניתי לקרות בו אשר דרש לפני העולם בעניני יהדות. ופשיטא 

שאין זה מספיק מה שדורש לפניהם אחת בשנה, וכידוע דהעבודה של אחת בשנה דזמן דקדש הקדשים הוא 

יום הכפורים בקדש הקדשים במקום כפשוטו ע"י כהן גדול שנקרא קדש קדשים )דה"י א' כג, יג( - עש"ן - 

מועילה כשיש לזה הכנות במשך השנה נוסף על הכנה דיוהכ"פ עצמו.

ואף שמבואר שכאו"א מישראל מצד נשמתו שהיא חלק אלקה ממעל ממש למעלה מהזמן והמקום 

יכול לפעול בכל מקום ובכל זמן ובכל רגע ע"ד פעולת כהן גדול ביוהכ"פ בקדש הקדשים ע"י הזזה כדבעי 

בשינוי המהות, הנה מובן ופשוט שאין זה פוטר ח"ו כלל בעבודה במשך כל השנה וכלשון הזהר כל יומא 

ויומא עביד עבידתי )זח"ג צד, ב( וחסר יומא חדא חסר לבושא חדא )זח"א רכד, א(. ובמכש"כ וק"ו בהנוגע 

לפעולה על אחרים, שלא תמיד נמצאים אצלו, ולא תמיד מוכנים לקבל ההשפעה, והשי"ת יצליחו לבשר 

טוב גם בזה.

בברכה.



צז     
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(Â).ÌÏÚ‰ ‰Ê ÈÓ Ô ‰˙‡ Ï‡˘כתיב למעלה
הלכ לו: אמר 'העלם', כתוב וכאן נתעלמה'הנער', זו ה

ביבמות כדאיתא המדרש, בבית ושאל צא ב)ממך, :(עו
(Â).ÌÈ˘Ï˘Â:זמר כלי מין ובצלצלין. יונתן: תרגם
(Á).ÂÏ „ÂÚÂלהוסיף שצריך נחסר הוא מה לו ועוד

‰ÎÂÏÓ‰.לו: Í‡:למלכות אלא עוד צריך אינו
(Ë).ÔÈÂÚ(:תרגום):רעה ואשתטי.˙ÈÂ‡.(È)עין

ניכרים: שאינם רמזים דברי מדברים ושוטה נביא
(‡È).È˜Â „Â„ ‰Î‡החנית שיכנס אכה, אחת מכה

ובקיר: מצליח:ÏÈÎ˘Ó.(È„)בדוד

 
(‡).„Ï:ישי בן שהוא שאמר הדבר רצהÙÂ˘.הוא

נקשרה גדול, אדם בן הוא שגם יהונתן בשמוע ואז לומר:
דוד: בנפש Â˘Ï.()נפשו Â˙ ‡ÏÂמאז דרכו היה כאשר

ושב: הולך אותוÂ˙‰‡.(‚)שהיה אוהב שהיה בעבור
„Â„.(‰)כנפשו: ‡ˆÈÂ:במלחמה יצא והלאה ‡È˘מאז ÏÚ

.‰ÓÁÏÓ‰:המלחמה אנשי על ולשר ˘‡ÏÂ.לראש È„Úהם
בו: נתקנאו לא מאומנותם, שהיה ועם המלחמה, שרי

(Â).Ì‡Â:ארצם אל המלחמה אנשי ÂÏÂÁÓ‰Â˙.כשבאו
בידם: והמחולות לומר: ובתופים:ÌÈÙÂ˙.רצה כמו

(Ê).ÂÈÙÏ‡:פלשתים של אלפים Â„Ï„.(Á)בהרבה Â˙
מה ועוד וכו', רבבות שהכה דוד על אמרו בהשיר לומר: רצה
פי על הנה כאומר נשארה, לבדה המלוכה ואך לו, לתת נשאר

למלוך: הוא קרוב האלה ÌÂÈ.(È)הדברים ÌÂÈÎשרגיל כמו
רעה: רוח עליו באה כאשר ויום, יום Â„„(È‡)בכל ‰Î‡

.È˜Âדוד גוף תחלוף אשר עד חזקה, הכאה לומר: רצה
בהקיר: עוד ונזדמןÌÈÓÚÙ.ותכנס החנית, הטיל פעמים שתי

הכהו: ולא מפניו, ונוטה מסבב דוד שהיה ‰È‰(È)הדבר ÈÎ
.ÂÓÚ כוונה:‰' מבלי פעמים מפניו ‡Ï.(È‚)שהסב ˘

יהרג: ואולי במלחמה, יתמיד ÈÂ‡.למען ‡ˆÈÂ:לומר רצה
מנהיגם: היה הוא

 
(Â).ÌÏÚ‰כמו כב)הנער, כ לעלם:(לקמן אומר כה ואם :
(‡).‰˘˜בנפשו קשורה נפשו כאלו האהבה, מרוב

וכן מליצה, מלשון והוא בה, ל)ונתחברה מד ונפשו(בראשית :
בנפשו: כמוÂ˙.()קשורה עזיבה, כג)ענין כא ולא(במדבר :

סיחון: המלבוש:Ë˘Ù˙ÈÂ.(„)נתן הסרת שם‰ÏÈÚÓ.ענין
חשוב: המלבושים:ÂÈ„ÓÂ.מלבוש ÂÁ.יתר „ÚÂואפילו

כעושהÏÈÎ˘È.(‰)חרבו: הוא נראה המצליח כי יצליח,
כמוÂÏÂÁÓ‰Â˙.לשורר:È˘Ï.(Â)בהשכל: שיר, כלי שם

כ) טו ובמחולות:(שמות בתופים :.ÌÈ˘Ï˘Âבעלת שיר כלי
יתרים: כמוÈÚ˙Â‰.(Ê)שלשת קול, הרמת יד)ענין כז :(דברים

רם: קול וגו' הלוים ÂÈ˙Â.משמחות:‰Â˜Á˘Ó˙.וענו
אלפים: עשרת הוא הדבר,Â˙.(Á)רבבה על האמירה ענינו

טז)וכן א אמתך:(לעיל את תתן אל :(Ë).ÔÈÂÚ,עין מלשון
בעין בו ומחשב מעיין היה תמיד לומר ורוצה עיון, ומלשון

ואשתטי,˙ÈÂ‡.ועברה:ÁÏˆ˙Â.(È)רעה: יונתן: תרגם
כי נבואה, לשון ואמר שטות, דברי מדבר היה לומר רוצה
וזה לנבואתו זה רמזים, דברי מדברים והשוטה הנביא

כמוÏËÈÂ.(È‡)לשטותו: ה)השליך, א את(יונה ויטילו :
„ÂÈÎ.(È„)בכותל:È˜Â.הכלים: ÏÎÏהלמ"ד דרכיו, בכל

כמו בי"ת, ז)במקום כו לחרב:(ויקרא לפניכם :.ÏÈÎ˘Ó:מצליח
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(‡Î).‰È˙Â˙ ˙‡ ‡‰ ‰˙ „Úקודם כי תרצה,

שבתותיה: הארץ רצתה לא ˙‰לכן ‰Ó‰ ÈÓÈ ÏÎ
.‰ ÈÚ ˙‡ÏÓÏשבטלו ויובל שמיטה של

שבעים אותן שנה שבעים גלו וכנגדן בארץ ישראל
בארצם ישראל שהכעיסו שנים ישראל ארץ שבתה
ותשעים מאות ג' מהם שנה ושלשים מאות ארבע
ואתה השבטים עשרת ממנה שגלו עד לארץ משנכנסו
ושלשה וארבעים מאתים מפורשים אותם מוצא
שפוט ובימי אלה בן הושע שהגלה עד ירבעם משמלך
הוא סתומים והשאר שנים קי"א שהכעיסו השופטים

ד')שנא' ושמת(ביחזקאל השמאלי צדך על שכב ואתה
וגו' יום ותשעים מאות שלש וגו' ישראל בית עון את
את ונשאת שנית הימני צדך על ושכבת אלה את וכלית
שחטאו מלמד לשנה יום יום ארבעים יהודה בית עון
שחרבה עד השבטים עשרת משגלו יהודה בית

מנשהי של ושתים עשרים כיצד שנה ארבעים רושלים
כ"א)כדכתיב ב' ואחאב(מלכים אחאב עשה אשר ככל

מלך, נ"ה הרי תשובה עשה ול"ג שנים כ"ב מלך
זו ונבואה שנה ל"ה הרי דיהויקים וי"א דאמון ושתים
הרי לצדקיהו החמישית בשנה ליחזקאל נאמרה
מאות ארבע ויהודה מישראל כולם סך ארבעים
ויובלות שמיטין ס"ד שנה מאות לארבע הרי ושלשים
היובל ושנת ס"ט הרי שמיטין ה' הרי שנים ל"ה

ממנה גלו בעונם שהרי לעון להם נחשבה האחרונה
שמטום שלא שמיטה של מקודשים שנה שבעים הרי

שנאמר מה לקיים שנה שבעים גלו לפיכך (ויקראישראל

בסדרכ"ז) מפורש כך שבתותיה את הארץ תרצה אז
למלאות שאמר לפי הימים דברי בזה מסיים וכאן עולם
עזרא ושל אלו פסוקים כאן לומר הוצרך שנה שבעים

חזר(תחלתו) היאך שנה שבעים אותן כשכלו להודיענו
בשנת כאן לומר הוצרך לכך לארצם שחזרו הגלגל
ולכך ויעל עמו מכל בכם מי עד פרס מלך לכורש אחת
מפסיק דניאל שספר לפי ובשנת של זו וי"ו נוספת
דניאל ספר אחר וסדור משוך עזרא ספר שהרי בנתים

לזה: מזה מוסב וי"ו ÂÎ.(Î)וכך Â רצונו:‡˙
.ÏÂ˜ ÚÈÂ:מלכותו בני לכל הכריז ˙ÎÓ.כרוז ‚Â

לאמר: מלכותו בני לכל ÂÎ(Î‚)שלח Ó‡ ‰Î
.‡‰ ˙ÂÎÏÓÓ ÏÎ Ù ÏÓעל מלך מושל שאני

ממלכות: ÈÏÚ.כל „˜Ù ‡Â‰Âידי על עלי צוה והוא
שנאמר בירושלים בית לו לבנות מ"ד)ישעיה (ישעיה

לכורש למשיחו ה' אמר כה וגו', רועי לכורש האומר
מ"ה) ישעיהו:(שם של זו נבואה לו נאמרה ‡וכבר

.‰„Â‰È:יהודה במדינות ÂÓÚירושלים ÏÎÓ Î ÈÓ
.ÏÚÈÂ ÂÓÚ ÂÈ‰Ï‡ מי‰' המדינות על הכרוז היה כך

אשר ביתו לבנות יבוא הקב"ה של עמו בכל
ובעזרתינו:ÏÚÈÂ.בירושלים: בעזרו הקב"ה ויהי

 
(‡Î).'‰ „ ˙Â‡ÏÓÏמספר כפי בגולה שהיו מה ר"ל

ירמיה בפי היה אשר ה' דבר להשלים בכדי היה ההם הימים
שבתה שלא על להתפייס הארץ שתתרצה עד בגולה שיהיו
קיימו לא עליה בעודם כי ויובלות השמטו' בשנות מעבודה

כתקנן: והיובלות ˙‰.השמטות ‰Ó‰ ÈÓÈ ÏÎבזה ר"ל
כל מעבודה שבתה והיובלו' השמטות תמורות כי התפייסה

בה: עובר ואין מאנשיה שממה שהיתה ‰.הימי' ÈÚ ˙Â‡ÏÓÏשל שנה שבעים מול שממון של שנה שבעים להשלים
עולם: בסדר רז"ל וכמ"ש שבטלה ויובלות ‡˙.(Î)שמטות ˙Â:הראשונה ה'ÂÏÎÏ˙.בשנה דבר אשר הזמן כלה לעת

שבע בכלות והוא ירמי' בדניאל:בפי פרשנו וכאשר בראשונה יהויקים את נ"נ שכבש מעת שנה ˜ÏÂ.ים ÚÈÂ:להכריז צוה
.Â˙ÂÎÏÓ ÏÎ:מלכותו מדינות ˙ÎÓ.בכל ‚Â:במכתב האלה הדברים אמר:Ó‡Ï.שלח ÈÏ.(Î‚)וכה ˙הואיל ר"ל

מצותו: לעשות לי מהראוי א"כ הממלכות כל בידי מסר ÈÏÚ.וה' „˜Ùוהיכל וכו' לכורש האומר כמ"ש וכו' לבנות עלי צוה
מ"ד)תוסד Â‰È„‰.:(ישעיה ‡:יהודה בארץ Î.אשר ÈÓמי אמר ולזה האומות בין ושלח להכריז צוה האלה הדברים כי

ובעזרתו: עמו ה' יהיה ה' מעם בכם לעלות:ÏÚÈÂ.הנמצא ממני נתון הרשות ר"ל ארצם אל

 
(‡Î).˙Â‡ÏÓÏ:השלמה ופיוס:˙‰.ענין רצוי מל'

.‰È˙Â˙נוגש שבת כמו עבודה בטול יד)ענין ˙‰.:(ישעיה
עבודה: מן ונחה התעוררות:‰ÈÚ.(Î)בטלה Â.מל'

רוח בו נותן הנני כמו יט)רצון ˜ÏÂ.:(מ"ב ÚÈÂהכרזה ענין
קול ויעבירו לז)כמו :(שמות

    

 

      
   (לה (שמות    

    
       

          
     

   



   
     
    
     
    
    
    
   



   

(391רי ה   רה היר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהרה
ה י ר י הי  ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
יה .    הי י ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹו
ה  יהי ר יהיה  י  רְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ
ה י  ה ירה   יהְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ה י ר  .  הר ְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָר
 יהה  ר  ה י ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהיה
.ה י י יר הרה  ייְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

(392.יי(393יה ר ה ר ה  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.   ה ה(394י י ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
רה י  ה י (395ה רי י ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

 ר י ה י י ה (396יו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
(397.ה י(398ר .(399.(400 ְְְֶַַַָָָָ

.(401.(402.ה י(403.יה (404ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
  היר ר הירה הרה  ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ר   יה ירי   ה יְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹ

ר (405י ר  היר ר יהיה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

ר  י י ר ו 406ה( ה ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
י    היר  יְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹוה

. יר.407)הה(408.רה (409 ְְְִִֶַַַַָָָָָָ
  ה  ירה ה ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָו
. . הרה   ר רה י  ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(410.ריר411)הה ה   ר ר  ְְְִִַַַַַָָָָֹ
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  ה  ו ר ר   ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹי
  יה  ורה   ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהי
ה ר ר יה רי  ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרה
 ריה ה י   ה  .ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה

יי.  רה414)והרי.(413ריו י ו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ
   יו ו הריו ירְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹה
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יוחנן שי'

שו"ב, גבאי ביהכ"נ דליובאוויטש בליובאוויטש

שלום וברכה!

בשילהי חדש תשרי, הוא החדש הכללי דכל שנה כולה, המושבע בכל טוב ע"מ להמשיכו בכל השנה, 

גבאות בביהכ"נ דליובאוויטש בליובאוויטש ברוח  ינהג  עוד רבות בשנים  הנני בזה לכפול ברכותי, אשר 

ע"י  איכותם  ולהגביה  המתפללים  כמות  לרבות   - בהצלחה   - בהשתדלות  גם  לפועל  זה  ויבוא  חסידותי, 

בבתי  ובפרט  ישראל  בני  כנסיות  בבתי  וכנהוג  בחסידות,  והן  בנגלה  הן  הכנסת,  בבית  שיעורים  קביעות 

כנסיות חב"ד. ובודאי יש ואפשר לסדר השיעורים באופן שלא יבלבלו לסדרי הישיבה.

וכבר ידוע איך שהפליגו רז"ל במעלת התאחדות בית הכנסת ובית המדרש גם יחד )ברכות ח, ע"א(, 

וזכות הרבים תלוי בו.

בברכת הצלחה בכל האמור לעיל מתוך בריאות הנכונה ונחת חסידותי ביחד עם זוגתו שתליט"א 

מכל יו"ח שיחיו,

מ. שניאורסאהן
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

היום נמסר לי מכתבו - עם המוסג"ב - בתאריך דשילהי מנ"א, ולפלא קצת שנתארך כל כך.

הן  במכתבו  שדבריו  בטוחני  כי  שלו,  היוחסין  שלשלת  אודות  בכתבו  סגנונו  בו  לראות  לי  ונעם 

יוצאים מן הלב, ואז בטח יש גם המעלה - המוספת בכוח מסורת אבות גם בחיים המעשיים, כי הרי הלב 

מלך האברים, וכיון שבני ישראל גומלי חסדים הם ועינם טובה בשל אחרים, בטח משפיע גם על אחרים 

בכיוון זה.

בהמשך לכתבו אשר אביו זקנו הי' מבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, אתענין לדעת אם 

נשארו ממנו איזה רשימות או כתבים מתורת החסידות שעדיין לא נדפסו, ואם כן הוא היש רשימה מהם 

ואפשר לראותה, ותודה מראש על הטרחה בזה.

בטח נפגש מזמן לזמן עם אנ"ש דתל אביב, מבקר במוסדות חב"ד אשר באה"ק ת"ו ובפרט בישיבת 

תומכי תמימים וכפר חב"ד, וכלל כללו חז"ל זרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי.

בם  אשר  מחצבתם  לגזע  מתאים  שיחיו  יו"ח  מכל  יהודי  נחת  הוא  אמיתי  נחת  לראות  בברכה 

יתפארו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שאיננו מרגיש חשק ורצון פנימי בלימודיו כו'.

הנה כבר כתבתי בזה לכמה מחבריו והוספתי שכל אברכי התלמידים בכלל זה שתורתנו הק' תורת 

יגעת ולא מצאת אל תאמין, ובמילא בידם הדבר שישתדלו בזה ע"י התמדה ושקידה  חיים פסקה אשר 

ה' תורה תמימה  ולעסוק בתורת  וסדרי הלימוד  זמני  בזמן בשמירת  על הקביעות  נוסף  בנפש  ובקביעות 

אלא  שיצליחו,  הם  מובטחים  ואז  בזה,  וכיוצא  חשבונות  חוץ,  מחשבות  מבלי  אמיתית  ונתינה  במסירה 

שצריך לטהר הכלי לקבלת התורה הוא הגוף ובפרט המחשבות ודבורים.

ולכן צריך להזהר בטבילת עזרא ולהזהר במצות אהבת ישראל ביותר וביותר ובמדות טובות בכלל 

ולעסוק בפנימיות התורה נשמתא דאורייתא וחיותה אשר עי"ז נתגלה החיות גם בנגלה דתורה, והשי"ת 

יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל, בין בהנוגע לעצמו והן בנוגע לחביריו, וההקדם בזה ישובח.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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È Ô È Ï ‡ Bz‰ È  qÈ‡ Ô‡k ÔÈ‡ Bl ‰‰‰ ÔÈ‡ ‡ lÈÙ‡ÂÔÂÈ ‰ Ï ‰ÈÏ C 
‰z ‡Ï Ï BÈ ‰ ‰‡Ï ‰z ‡ ‰È‡  ‡‰Bl È‡ È Ï ‡ 

È Bl È‡ ‡ B Ïk‰ ‰‡Ï ‰z ‡l ‰ ‡‰ ÔÂÈ È B È lÈÙ‡ ‰ÈÏ BÈp‰Ï C 
 Ôk ‡ B ‡Bk ‰B ‰È‰ ‡ ‡ ‡ ÈÙB È ‡l‡ qÈ‡ B ÔÈ‡  ‡l‡ ‰Bz‰ Ô ‰‡‰
È‰ ÈÙB È ‡‰  B ‰ ÈÙB È B BÏ ‡‰  ‰‰‰ ÈÈ Ï ‰

ÈpÏ ‰È‡‰Ï ‰Â ‡‰Â Bl ‰‰‰k Ï‡  BÈÏ ‰ÈÂ BÏ pÈÏB ÂÈÏ‡ Èk‰ È 
ÈÏ Bz B BÈ B Ïk ‰ ‰‡Ï ‰z ‡l ‰p ‡ ÈÈ CÈÙÏBqÈk ÔzÏ C 

BÈ Ï ‰Â BÈ‡ ÈpÏ
ד סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

 
    מחמר נקרא טעונה חמור מנהיג -

מלאכה כל תעשה לא מדכתיב התורה מן הוא ואיסורו
שנעשית מלאכה דר"ל חז"ל וקבלו ובהמתך אתה
דבר איזה טעונה שהיא דהיינו ובהמה אדם ע"י בשותפות
ואין בו. וכיוצא קולו ע"י ומנהיגה אחריה מחמר והוא
דלא ידו על והנחה עקירה עושה כשהיא אלא זה על עובר

מלאכה מקרי לא זה ובלא כתיב מלאכה כל .תעשה

   באיסורים הדרגות סדר -
ממונו הפסד במקום לו יותרשהתירו הקילו איסור באיזה (היינו

ממונו) להציל אפשרויות כמה מחמר‡.:כשישנם .איסור
.מוקצה טלטול לנכרי‚..איסור אמירה .איסור
לגמרי„. בהמתו .שביתת

  מלאכה חצי אפילו תעשה ולא -
ג. בסעיף כמבואר - עקירה בלא כהנחה

 
בהמה11) שביתת איסור לענין ה"ה וכן ושם: ז, ס"ק משנ"ב

נעשית דלא ללכת עקרה שכבר לאחר עליה הכיס מניח ולפיכך
ידו. על העקירה

ג)12) שבסעיף התנאים (ע"י תמיד לו התירו מחמר איסור
היא הראשונה העדיפות - אחר של בהמה שישנה במקום שהרי

מחמר. איסור על בכך שיעבור אף זו, בהמה על שיניח
על13) כשמניח שהרי לגמרי לו התירו מוקצה טלטול איסור

ומניח שנוטל פעם כל מוקצה איסור על עובר - אחר של בהמה
לנכרי. מליתן הבהמה על להניח תמיד עדיף ואעפ"כ -

ויעבור14) לנכרי שיתן מוטב - ובהמתו נכרי עמו שיש במקום
שביתת באיסור במעט שיגע מאשר לנכרי אמירה איסור על

בהמתו.
על15) להניח יכול - אחר של בהמה או נכרי עמו כשאין רק

ג. בסעיף המבואר המותר באופן בהמתו

•
    

הנהנין ברכת בין ברכות בשאר אבל המזון בברכת זה וכל
יש התורה מן שהוא לשבת קידוש ואפילו המצות ברכת בין
בהלל. וכן מבין אינו אפילו לשון בכל חובתו ידי שיוצא אומרים

בה נאמר שבמגילה ובתפלה שמע ובקריאת במגילה משא"כ
כשאין לשונות שאר למעט וכלשונם ככתבם היהודים ואל
שומע שאתה לשון בכל שמע נאמר שמע ובקריאת מכירין
הקודש לשון הוא אפילו הלשון מבין אינו אם אבל מבין כלומר
שעד ראשון בפסוק ונתכוין הבין א"כ אלא חובתו ידי יוצא לא
יכול קריאה ומצות קריאה מצות ואילך ומכאן כוונה מצות כאן
תפלה וכן ומגילה בהלל כמו הלשון מבין שאינו אף לקיים
דינה ראשונה בברכה בדיעבד אפילו בה מעכבת והכוונה הואיל
הכוונה אין המזון מברכת חוץ ברכות שאר אבל שמע כקריאת

בדיעבד. מעכבת

שאינו זה לענין המזון כברכת הן הברכות שכל אומרים ויש
בשאר האחרונה סברא לפי הלשון מבין כשאינו חובתו ידי יוצא
מה שכל הקודש בלשון אפילו הראשונה סברא ולפי לשונות
אין המזון שבברכת וכמו תורה של כעין תקנו חכמים שתקנו
או הברכה תיבות מבין כשאינו ה' את וברכת בו קורא אני
ידי יצא לא ברכות בשאר ה"ה אחרים לדברים פונה שלבבו

הברכה. חובת

כמו לעכב קריאה מצות אלא בהם שאין ובמגילה בהלל משא"כ
על לברך ג"כ הוא יכול ואילך ראשון מפסוק שמע בקריאת
שיוד הארץ שעם כמו הקודש בלשון מבין שאינו אף זו עקריאה

מבין שאינו פי על אף בציבור עליה ומברך עולה בתורה לקרות
אבל בעצמו קורא אינו הוא שהעולה הזה בזמן ואפילו קריאתו
כמו ה' את לברך אלא לקרותן כדי אותם תקנו לא הברכות כל
מבין אינו אם לפיכך אלהיך ה' את וברכת המזון בברכת שכתוב
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בשעת אחר לדבר פונה שלבבו או הברכות עיקר שהן התיבות
סברא לפי הקדש בלשון בירך אפילו כלום בירך לא אמירתן

הראשונה.

עליו שמברך וענין ומלכות ה' ברוך הן הברכה עיקר (ותיבות
בברכות וכן בדברו נהיה שהכל או האדמה פרי בורא כגון
תיבות ואפילו הארוכות בברכות הברכה נוסח שאר אבל המצות
הארץ בברכת ותורה ברית כגון בדיעבד אפילו המעכבות
ולא אמירתן אלא מעכבות אין ירושלים בבונה דוד בית ומלכות
אינו מבין שאינו שכיון לומר עליהן ברכה שם שאין לפי הבנתן
הבנתה מעכבת בברוך וחותמת שפותחת ברכה כל אבל ה' מברך
לזו זו סמוכות רבות ברכות הן ואפילו ובחתימתה בפתיחתה

שמע. קריאת ברכת כמו

הבנתן שאין ואילך שניה מברכה התפלה לברכות דומות ואין
ג' אחת מצוה הן התפלה ברכת שכל לפי בדיעבד מעכבת
כעבד אמצעיות וי"ג רבו לפני שבח שמסדר כעבד ראשונות
ונפטר מרבו שקיבל כעבד אחרונות וג' מרבו פרס שמבקש
בסי' שנתבאר כמו זו בלא זו לומר אפשר אי ולכן רשות ונוטל
עיקר שהיא ראשונה בברכה ונתכוין שהבין כיון לפיכך (ק)ס"ט
כיון ולהתפלל לחזור הצריכו לא הקב"ה של שבחיו סידור
ובלבבו בפיו מקום של שבחיו שסידר חכמים מצות עיקר שקיים
כיון לא אם שהרי התפלה מצות עיקר שזהו ראשונה בברכה
ידי יצא לא התפלה שאר בכל שכיון אע"פ ראשונה בברכה לבו
עצמה בפני מצוה אחת שכל שמע קריאת בברכות אבל חובתו
לזו). כלום מועלת זו של וכוונה הבנה אין שם שנתבאר כמו

צריך לכתחילה אבל בדיעבד להקל ברכות ספק הלכה ולענין
שיש כיון המזון בברכת ובפרט הברכה בכונת מאד ליזהר

יצא: לא בדיעבד שאפילו אומרים

והוא‚ יצא בירך ואם בלבו המזון ברכת אדם יברך לא
השמיע שלא עד כך כל בלחש שבירך אלא בשפתיו שהוציא
אלא כלל בשפתיו הוציא לא אם אבל בלבו בירך אלא לאזנו

כדיבור. אינו שהרהור יצא לא לבד בלבו הרהר

להוציא יכול אינו אחר אונס או חולי מחמת אם מקום ומכל
קרי לבעל חכמים שהצריכו כמו בלבו להרהר צריך בשפתיו
בלבו שיהרהר לטבול מים לו אין אם עזרא תקנת שביטלו קודם

התורה. מן והיא הואיל המזון ברכת

בשפתי להוציא יכול ואינו אנוס שהוא מי ברכותאבל שאר ו
כמו הדין מן בלבו להרהר א"צ סופרים מדברי בהן חייב שהוא
להרהר מותר שהיה תורה בדברי להרהר קרי לבעל הצריכו שלא
הברכות חובת ידי יוצא שאינו כיון תורה בדברי היום כל
כי בה שנתחייב הברכה להרהר לו יש שאעפ"כ אלא בהרהור
בלבבכם אמרו וכמ"ש המחשבה שכר לו ליתן ללבב יראה ה'

וגו'.

שמביא אלא בה נתחייב שלא בברכה אפי' החולה יעשה (וכן
אנוס שהוא הבריא אבל הנהנין ברכת כגון חיוב לידי עצמו
שאסור בענין נקי שאינו המקום מפני בשפתים לבטא יכול ואינו
לא אחר אונס מפני או ס"ב בסי' כמ"ש להרהר ומותר לדבר
כיון בלבו אותו שמהרהר אע"פ ברכה בלא הזה מעולם יהנה

בדיעבד). בהרהור חובתו ידי יוצא שאינו

ידי אדם יוצא המזון ברכת אפי' הברכות שכל אומרים ויש
בה שנאמר שמע לקריאת דומות ואינן בדיעבד בהרהור חובתו

נאמר לא המזון בברכת אבל כדיבור אינו והרהור בם ודברת
והעיקר עליה ברכה שם ג"כ בלבו והמברך וברכת אלא ודברת
סופרים מדברי שהן ברכות בשאר מקום ומכל הראשונה כסברא

גדול: ולצורך הדחק בשעת זה על לסמוך יש

ברכת„ לחינוך שהגיעו הקטנים בניו עם שאוכל הבית בעל
לברך יודעת שאינה אשתו עם או לברך יודעים ואינן המזון
אע"פ חובתן ידי ויצאו שישמעו כדי רם בקול לברך צריך
שאי לפי במלה מלה עמו שיאמרו וטוב עליהם מזמנים שאינם
בקידוש (וכן קפ"ג בסי' שנתבאר כמו ולשמוע לכוין אפשר

והבדלה):

אע"פ‰ מעליו יינו שיסיר עד בתפלה אסור יין ששתוי אע"פ
בסי' שנתבאר כמו משתבש ואינו המלך לפני לדבר שיכול
אפילו המלך לפני לדבר שיכול כל המזון ברכת הוא מברך צ"ט
אלא שתוי שהוא מדיבורו וניכר שמדבר כראוי לדבר יכול אינו
ואחר וגו' וברכת ושבעת ואכלת שנאמר ומשתבש נכשל שאינו
לברך. התורה אותו חייבה ואעפ"כ שתוי שהוא פעמים שביעה

שבוש בלא המלך לפני לדבר יכול שאינו שכור הוא אם אבל
כמו תועבה שכור שברכת המזון ברכת מברך שאינו אומרים יש
להסתפק יש בירך ואם צ"ט בסי' שנתבאר כמו תועבה שתפלתו
המזון נתעכל שלא בעוד יינו כשיפיג ולברך לחזור צריך אם
כיון יינו כשיפיג ולהתפלל לחזור בתפלה שהצריכו כמו שבמעיו
מותר שתוי שהרי תפלה כמו כך כל חמורה אינה המזון שברכת

בתפלה. ולא המזון בברכת לכתחלה

צואה מצא ואח"כ המזון ברכת שבירך במי להסתפק יש וכן
בצואה בו להסתפק שראוי במקום אמות ד' תוך בצדו או כנגדו
שבתפלה בענין בדק ולא ופשע שם שיברך קודם לבדקן וצריך
כמו תועבה רשעים זבח שנאמר משום ולהתפלל לחזור צריך
להצריכו המזון בברכת ג"כ החמירו אם ע"ו בסי' שנתבאר
חמורה אינה המזון שברכת כיון פשיעותו משום ולברך לחזור

שתוי. לענין תפלה כמו

בתפלה כמו שמע בקריאת אסור ג"כ שהשתוי למד אתה (ומכאן
בצואה בו להסתפק שראוי במקום שמע קריאת שקרא מי שהרי
שנתבאר כמו בתפלה שהצריכוהו כמו ולקרות לחזור הצריכוהו

עצמה). שמע כקריאת הן שמע קריאת וברכות ע"ו בסי'

בשתיקה אפילו המזון ברכת באמצע פסק אם להסתפק יש וכן
לחזור צריך אם אונס איזה מחמת כולה את לגמור כדי ושהה
חמורה והיא (הואיל הכל לדברי בתפילה שהצריכוהו כמו לראש
והכבוד היראה מפני בה מפסיקין שאין הפסקה לענין כתפלה
כתפלה חמורה שאינה כיון שמא או קפ"ג בסי' שנתבאר כמו
לחזור הצריכוהו שלא בדיעבד הפסקה לענין וכן שתוי לענין
שהוא לומר יש בתפלה שהצריכוהו כמו המזון בברכת לראש

כולה). את לגמור כדי שהה אם הדין

מקום מכל התורה מן המזון שברכת שאף להקל ברכות (וספק
או תועבה שכור שברכת משום ולברך לראש לחזור שיצטרך זה
משום או המקום בדק ולא שפשע תועבה רשעים שזבח משום
אלא אינו ברצונו ולא אונס מחמת כולה את לגמור כדי ששהה

מדבריהם).

כלל המלך לפני לדבר יכול שאינו שכור אפילו אומרים ויש
פעמים השביעה ואחר וברכת ושבעת שנאמר המזון ברכת מברך

שכור. שהוא
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קכט    

בשעת אחר לדבר פונה שלבבו או הברכות עיקר שהן התיבות
סברא לפי הקדש בלשון בירך אפילו כלום בירך לא אמירתן

הראשונה.

עליו שמברך וענין ומלכות ה' ברוך הן הברכה עיקר (ותיבות
בברכות וכן בדברו נהיה שהכל או האדמה פרי בורא כגון
תיבות ואפילו הארוכות בברכות הברכה נוסח שאר אבל המצות
הארץ בברכת ותורה ברית כגון בדיעבד אפילו המעכבות
ולא אמירתן אלא מעכבות אין ירושלים בבונה דוד בית ומלכות
אינו מבין שאינו שכיון לומר עליהן ברכה שם שאין לפי הבנתן
הבנתה מעכבת בברוך וחותמת שפותחת ברכה כל אבל ה' מברך
לזו זו סמוכות רבות ברכות הן ואפילו ובחתימתה בפתיחתה

שמע. קריאת ברכת כמו

הבנתן שאין ואילך שניה מברכה התפלה לברכות דומות ואין
ג' אחת מצוה הן התפלה ברכת שכל לפי בדיעבד מעכבת
כעבד אמצעיות וי"ג רבו לפני שבח שמסדר כעבד ראשונות
ונפטר מרבו שקיבל כעבד אחרונות וג' מרבו פרס שמבקש
בסי' שנתבאר כמו זו בלא זו לומר אפשר אי ולכן רשות ונוטל
עיקר שהיא ראשונה בברכה ונתכוין שהבין כיון לפיכך (ק)ס"ט
כיון ולהתפלל לחזור הצריכו לא הקב"ה של שבחיו סידור
ובלבבו בפיו מקום של שבחיו שסידר חכמים מצות עיקר שקיים
כיון לא אם שהרי התפלה מצות עיקר שזהו ראשונה בברכה
ידי יצא לא התפלה שאר בכל שכיון אע"פ ראשונה בברכה לבו
עצמה בפני מצוה אחת שכל שמע קריאת בברכות אבל חובתו
לזו). כלום מועלת זו של וכוונה הבנה אין שם שנתבאר כמו

צריך לכתחילה אבל בדיעבד להקל ברכות ספק הלכה ולענין
שיש כיון המזון בברכת ובפרט הברכה בכונת מאד ליזהר

יצא: לא בדיעבד שאפילו אומרים

והוא‚ יצא בירך ואם בלבו המזון ברכת אדם יברך לא
השמיע שלא עד כך כל בלחש שבירך אלא בשפתיו שהוציא
אלא כלל בשפתיו הוציא לא אם אבל בלבו בירך אלא לאזנו

כדיבור. אינו שהרהור יצא לא לבד בלבו הרהר

להוציא יכול אינו אחר אונס או חולי מחמת אם מקום ומכל
קרי לבעל חכמים שהצריכו כמו בלבו להרהר צריך בשפתיו
בלבו שיהרהר לטבול מים לו אין אם עזרא תקנת שביטלו קודם

התורה. מן והיא הואיל המזון ברכת

בשפתי להוציא יכול ואינו אנוס שהוא מי ברכותאבל שאר ו
כמו הדין מן בלבו להרהר א"צ סופרים מדברי בהן חייב שהוא
להרהר מותר שהיה תורה בדברי להרהר קרי לבעל הצריכו שלא
הברכות חובת ידי יוצא שאינו כיון תורה בדברי היום כל
כי בה שנתחייב הברכה להרהר לו יש שאעפ"כ אלא בהרהור
בלבבכם אמרו וכמ"ש המחשבה שכר לו ליתן ללבב יראה ה'

וגו'.

שמביא אלא בה נתחייב שלא בברכה אפי' החולה יעשה (וכן
אנוס שהוא הבריא אבל הנהנין ברכת כגון חיוב לידי עצמו
שאסור בענין נקי שאינו המקום מפני בשפתים לבטא יכול ואינו
לא אחר אונס מפני או ס"ב בסי' כמ"ש להרהר ומותר לדבר
כיון בלבו אותו שמהרהר אע"פ ברכה בלא הזה מעולם יהנה

בדיעבד). בהרהור חובתו ידי יוצא שאינו

ידי אדם יוצא המזון ברכת אפי' הברכות שכל אומרים ויש
בה שנאמר שמע לקריאת דומות ואינן בדיעבד בהרהור חובתו

נאמר לא המזון בברכת אבל כדיבור אינו והרהור בם ודברת
והעיקר עליה ברכה שם ג"כ בלבו והמברך וברכת אלא ודברת
סופרים מדברי שהן ברכות בשאר מקום ומכל הראשונה כסברא

גדול: ולצורך הדחק בשעת זה על לסמוך יש

ברכת„ לחינוך שהגיעו הקטנים בניו עם שאוכל הבית בעל
לברך יודעת שאינה אשתו עם או לברך יודעים ואינן המזון
אע"פ חובתן ידי ויצאו שישמעו כדי רם בקול לברך צריך
שאי לפי במלה מלה עמו שיאמרו וטוב עליהם מזמנים שאינם
בקידוש (וכן קפ"ג בסי' שנתבאר כמו ולשמוע לכוין אפשר

והבדלה):

אע"פ‰ מעליו יינו שיסיר עד בתפלה אסור יין ששתוי אע"פ
בסי' שנתבאר כמו משתבש ואינו המלך לפני לדבר שיכול
אפילו המלך לפני לדבר שיכול כל המזון ברכת הוא מברך צ"ט
אלא שתוי שהוא מדיבורו וניכר שמדבר כראוי לדבר יכול אינו
ואחר וגו' וברכת ושבעת ואכלת שנאמר ומשתבש נכשל שאינו
לברך. התורה אותו חייבה ואעפ"כ שתוי שהוא פעמים שביעה

שבוש בלא המלך לפני לדבר יכול שאינו שכור הוא אם אבל
כמו תועבה שכור שברכת המזון ברכת מברך שאינו אומרים יש
להסתפק יש בירך ואם צ"ט בסי' שנתבאר כמו תועבה שתפלתו
המזון נתעכל שלא בעוד יינו כשיפיג ולברך לחזור צריך אם
כיון יינו כשיפיג ולהתפלל לחזור בתפלה שהצריכו כמו שבמעיו
מותר שתוי שהרי תפלה כמו כך כל חמורה אינה המזון שברכת

בתפלה. ולא המזון בברכת לכתחלה

צואה מצא ואח"כ המזון ברכת שבירך במי להסתפק יש וכן
בצואה בו להסתפק שראוי במקום אמות ד' תוך בצדו או כנגדו
שבתפלה בענין בדק ולא ופשע שם שיברך קודם לבדקן וצריך
כמו תועבה רשעים זבח שנאמר משום ולהתפלל לחזור צריך
להצריכו המזון בברכת ג"כ החמירו אם ע"ו בסי' שנתבאר
חמורה אינה המזון שברכת כיון פשיעותו משום ולברך לחזור

שתוי. לענין תפלה כמו

בתפלה כמו שמע בקריאת אסור ג"כ שהשתוי למד אתה (ומכאן
בצואה בו להסתפק שראוי במקום שמע קריאת שקרא מי שהרי
שנתבאר כמו בתפלה שהצריכוהו כמו ולקרות לחזור הצריכוהו

עצמה). שמע כקריאת הן שמע קריאת וברכות ע"ו בסי'

בשתיקה אפילו המזון ברכת באמצע פסק אם להסתפק יש וכן
לחזור צריך אם אונס איזה מחמת כולה את לגמור כדי ושהה
חמורה והיא (הואיל הכל לדברי בתפילה שהצריכוהו כמו לראש
והכבוד היראה מפני בה מפסיקין שאין הפסקה לענין כתפלה
כתפלה חמורה שאינה כיון שמא או קפ"ג בסי' שנתבאר כמו
לחזור הצריכוהו שלא בדיעבד הפסקה לענין וכן שתוי לענין
שהוא לומר יש בתפלה שהצריכוהו כמו המזון בברכת לראש

כולה). את לגמור כדי שהה אם הדין

מקום מכל התורה מן המזון שברכת שאף להקל ברכות (וספק
או תועבה שכור שברכת משום ולברך לראש לחזור שיצטרך זה
משום או המקום בדק ולא שפשע תועבה רשעים שזבח משום
אלא אינו ברצונו ולא אונס מחמת כולה את לגמור כדי ששהה

מדבריהם).

כלל המלך לפני לדבר יכול שאינו שכור אפילו אומרים ויש
פעמים השביעה ואחר וברכת ושבעת שנאמר המזון ברכת מברך

שכור. שהוא
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קל   

לידי שבא קודם ולברך הראשונה לסברא לחוש יש ולכתחלה
כסברא המזון ברכת יברך אעפ"כ שנשתכר אירע ואם כך

ולהחמיר. תורה של ספק הוא כי האחרונה

נפטר לא וברכותיה שמע בקריאת גם האחרונה סברא ולפי
ולקרות לחזור בהן שהחמירו מה כי לבדו השכור אלא השתוי
אינו המזון בברכת כן החמירו ולא המקום בדק ולא כשפשע
לבד שכור לענין אלא שתוי לענין ממנה חמורות שהן משום
ששתה אירע ואם הראשונה לסברא לחוש יש לכתחלה לפיכך

תורה של ספק שהוא מפני שמע מקריאת ימנע הקוראלא וכל
בסי' כמ"ש בברכותיו לקרותו צריך מספק אפילו שמע קריאת

ס"ז.

כמ"ש שכור שהוא אע"פ לברך יכול כולן הברכות כל ושאר
מכל הברכות בכל מעכבת שהכוונה להאומרים ואף צ"ט בסי'
ולכל דבר לכל כפקח הוא שהרי כוונה לו יש השכור מקום
רל"ה סימן משפט בחושן כמ"ש כמתכוין דינו שבתורה עונשין
אין מעולה כוונה צריכות שהן ולתפלה שמע לקריאת אלא
משובשת שהיא כיון היא ותועבה כוונה חשובה השכור כוונת
בשאר אבל שיבוש בלא המלך לפני לדבר יכול אינו שהרי

משובשת: שהיא אע"פ שהוא כל בכוונה די ברכות

בברכת פרטים ויתר רם בקול המזון ברכת לברך קפה, סימן א חלק

בֿה סעיפים המזון

התורה‡ מן חייבות אם הוא וספק המזון בברכת חייבות נשים
חייבות אינן או גרמא הזמן שאין עשה מצות שהוא מפני
לך נתן אשר הטובה הארץ על שנאמר מפני סופרים מדברי אלא
צלפחד ובנות לזכרים אלא להתחלק לנקבות נתנה לא והארץ

מצרים. מיוצאי שהיה נטלו אביהם חלק

מגרש. ערי להם היו ולוים כהנים אבל

ונחשב אליהם ונטפל עליהם ונלוה ישראל לדת שנכנס גר וכן
הארץ ניתנה ולהם בהם הנוהגות המצות לכל מהם כאחד
אחד עם והם שהוא לו גם ניתנה כאלו הוא גם נתחייב למורשה
כהנים וכן עצמו בפני עם שהם בנשים משא"כ דבר לכל הוא
זו במצוה מתחייבים היו לא מגרש ערי להם היה לא אם ולוים
ואינם עצמן בפני שבט שהם לפי לישראל הארץ שניתנה מפני

הרבה. במצות מהם חלוקים הם וגם לישראל טפלים

אלא כגרים אינם זכרים שהן אע"פ משוחררים שאינם ועבדים
מאשה לה לה שוה בגזרה עבדים על חכמים שלמדו כמו כנשים
מ"ו: בסי' כמ"ש פטור העבד גם פטורה שהאשה מצוה שכל

חובה ידי מוציאות אינן שהן לענין להחמיר תורה של וספק
מן פטורות הן שמא כי התורה מן החייבים האנשים את
ידי אחרים מוציא אינו בדבר מחויב שאינו מי וכל התורה

חובתן.

כדי אכל שלא כגון התורה מן בדבר מחויב שאינו איש אבל
שיכול כמו שביעה כדי שאכלו הנשים להוציא יכול שביעה
בסי' שיתבאר מטעם שביעה כדי שאכלו האנשים את להוציא

קצ"ז:

ואפילו‚ שביעה כדי אכל שלא האיש את מוציאה אשה וכן
מחוייבת היא מקום שמכל שביעה כדי אכלה לא ג"כ היא
מדברי חייב שהוא הקטן את מוציאה וכן כמותו סופרים מדברי

במצות. לחנכו כדי סופרים

היא שמא שביעה כדי שאכלה האשה את מוציא אינו הקטן אבל
כדי אכל שלא מי את הוא מוציא אבל התורה מן מחוייבת
מד"ס אלא התורה מן חייב שאינו כיון א[יש] הוא אפילו שביעה
הוא מקום שמכל שביעה כדי אכל לא כן גם הקטן אם ואפילו
למגילה דומה אינה המזון שברכת כמותו סופרים מדברי חייב
סופרים מדברי שעיקרן מצות ושאר שמע קריאת וברכות והלל
מצד שהקטן לפי הגדול את מוציא לחינוך שהגיע הקטן שאין
שיהא כדי אותו שמחנכין אלא לגמרי פטור עתה כשהוא עצמו
בדין אינו לפיכך כשיגדל כמנהגו סריך ויהיה זו במצוה רגיל
מדברי אלא אינו שחיובו אע"פ כבר גדול שהוא מי את שיוציא
להרגילו משום אלא חייב אינו זה חיוב גם שהקטן כיון סופרים
בברכת אבל סופרים דברי של זה חיוב יתחייב שאז לכשיגדל
לשובע אכילתו אחר לברך הקטן את שמחנכין מה המזון
את מוציא שהוא כשם לפיכך התורה מן חיוב שהוא כשיגדל
כך שביעה כדי אכל הוא אם שביעה כדי אכל שלא הגדול
כדי אכל כשלא שחינוכו כיון שביעה כדי אכל לא אם מוציאו

(ו)יותר: כשאכל כמו להרגילו לו מועיל שביעה

אֿג סעיפים המזון בברכת חייבים וקטנים נשים אם קפו, סימן א חלק
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""""נייחאנייחאנייחאנייחא לשוןלשוןלשוןלשון ---- נחנחנחנח"""" """"מימימימי נקראיםנקראיםנקראיםנקראים המבולהמבולהמבולהמבול שמישמישמישמי הטעםהטעםהטעםהטעם

דרוחאדרוחאדרוחאדרוחא""""

על דוקא כיצד באריכות רבינו מבאר ואילך זה [מפרק

) הפרנסה טרדות רבים"ידי להגיע"מים הנשמה יכולה (

אהבתה ממדריגת יותר גבוהה במדריגה ה' לאהבת

למעלה]. בהיותה

        
        

     

של רבים" "מים תוך אל הירידה כיצד להבין כדי
להקדים יש בנשמה, עילוי גורמת הפרנסה טרדות
רבים" ("מים המבול מי של ענינם ביאור תחילה

הפרנסהכפש טרדות ענין על מורים הם שגם וטו),
דידן). שבכתוב רבים" "מים (כמו

בשם בנביאים נקראים המבול שמי מצינו והנה,
שם על נקראו מדוע מובן: אינו ולכאורה, נח". "מי

המבול"? "מי ולא נח,
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"נייחא - "נח" השם את פירשו חז"ל כי הענין, אך
רוח. ונחת מנוחה לשון היינו דרוחא",

     
      

  
לענין שוה "נח" של שענינו שכן,השבתונמצא, ,

וזהו מנוחה, יום הוא כמופירוששבת "שבת", לשון
" - השביעי" ביום "וישבות על אונקלוס ונחשתרגם

" כתיב [וכן שביעאה" גו'",ונוחביומא עשר בחמשה
ענין והוא מלחמה"]. אחר "שביתה - שפירושו
שגומר אחר לאדם שיש רוח) (נחת והעונג המנוחה

מלאכתו. עשיית

        
 

גו'" צדיק איש נח נח, תולדות "אלה נאמר בכתוב
" רז"ל ופירשו "נח", פעמים שתי בעליוניםנייחא-

ו נחתנייחא[לעילאין] היינו [לתתאין]", בתחתונים
למטה. רוח ונחת למעלה רוח

      
      

     
לתחתונים"] ו"נייחא לעליונים" ["נייחא זה כפל
בחינת (שהיא בשבת שמצינו הבחינות לשתי מתאים
"חדוותא יום הוא ששבת בזהר כדאיתא כנ"ל), "נח"
שתי הן שהן ותתאי", דעילאי נייחא (שמחה)..
ושבת תתאה "שבת - בזהר המבוארות בשבת הבחינות
השבת בחינת היא עילאה שבת אשר - עילאה"

ש "יום שנקרא לבא משא"כשבתכולודלעתיד ,"
שבת". "כולו אינה תתאה" "שבת

" שם שתוכן זה, לפי והנחתנח[אך המנוחה ענין הוא "

" נקראים המבול מי מדוע יותר עוד תמוה נחרוח, -מי "

המנוחה? ענין היפך הארץ, את לשחת בא המבול והרי

יש עצמם המבול שבמי לומר צריך כרחך על אלא

" לידי להביא היא תכליתם כי דרוחאתועלת, ."נייחא

לבאר:] שממשיך וזהו

        
      
       

     

- גדול" ב"רעש היתה המבול ידי על ההשחתה
השמים ארובות ופתיחת רבה תהום מעיינות בבקיעת
ולכאורה, רבים. ימים במשך רבים במים העולם ומילוי

המבול דור כל את להאביד יכול הי' הקב"ה ברגעהרי

דרכיאחד בכמה גוונא האי וכי רעב או "דבר" ידי על
"ותכחד דבר מכת גבי בפרעה כמ"ש והכליון, המות

הארץ". מן

       
      

  
בזה: הענין אך

הם עושים האדם שבני והחטאים העוונות ידי על
עץ בחטא שמצינו דרך על הארץ, על טומאה מביאים
האדמה ארורה כמ"ש האדמה, את ה' שקלל הדעת
ומעשיו חטאיו ידי על המבול דור כן וכמו בעבורך.
עד כך כל גדולה וטומאה זוהמא בעולם הביא הרעים

עצמהש מאד.הארץ נטמאה

מלאה "כי הכתוב פירוש וכןהארץוזהו חמס",
"ותשחת הושחתההארץכתיב עצמה שהארץ היינו ,"

ונטמאה.

מטומאתה. הארץ" את "לטהר צורך שהי' ונמצא

       
  

       
         
      

 
דוקא הקב"ה הביא אתמיולכן לשחת המבול

בנקל אחרת בדרך הרשעים את האביד ולא הארץ,
כי "רעש", וללא יותר ובמהירות היומייותר המבול

טהרה וכשםמי הארץ. מן הטומאה רוח את להוציא
כךמיםשמקוה הטמא, את מטהר סאה ארבעים של

דרךמי על מטומאתה, הארץ כל את טיהרו המבול
עליכם "וזרקתי טהוריםהכתוב כו'"מים וטהרתם ,

ארבעים כנגד דוקא, יום ארבעים המבול ירד [ולכן
מקוה]. שיעור שהוא סאה

לטהרתו טהורים סאה מ' צריך הטמא ליחיד "ואם
הארץ לכל כן אם בהם"], עולה גופו ש"כל [שיעור

הארץ שתטבול מאד, רבים מים להיות ותכסהצריך

כולה כו'".בהן הגבוהים ההרים כל וגם ,
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קלי    

"נייחא - "נח" השם את פירשו חז"ל כי הענין, אך
רוח. ונחת מנוחה לשון היינו דרוחא",

     
      

  
לענין שוה "נח" של שענינו שכן,השבתונמצא, ,

וזהו מנוחה, יום הוא כמופירוששבת "שבת", לשון
" - השביעי" ביום "וישבות על אונקלוס ונחשתרגם

" כתיב [וכן שביעאה" גו'",ונוחביומא עשר בחמשה
ענין והוא מלחמה"]. אחר "שביתה - שפירושו
שגומר אחר לאדם שיש רוח) (נחת והעונג המנוחה

מלאכתו. עשיית

        
 

גו'" צדיק איש נח נח, תולדות "אלה נאמר בכתוב
" רז"ל ופירשו "נח", פעמים שתי בעליוניםנייחא-

ו נחתנייחא[לעילאין] היינו [לתתאין]", בתחתונים
למטה. רוח ונחת למעלה רוח

      
      

     
לתחתונים"] ו"נייחא לעליונים" ["נייחא זה כפל
בחינת (שהיא בשבת שמצינו הבחינות לשתי מתאים
"חדוותא יום הוא ששבת בזהר כדאיתא כנ"ל), "נח"
שתי הן שהן ותתאי", דעילאי נייחא (שמחה)..
ושבת תתאה "שבת - בזהר המבוארות בשבת הבחינות
השבת בחינת היא עילאה שבת אשר - עילאה"

ש "יום שנקרא לבא משא"כשבתכולודלעתיד ,"
שבת". "כולו אינה תתאה" "שבת

" שם שתוכן זה, לפי והנחתנח[אך המנוחה ענין הוא "

" נקראים המבול מי מדוע יותר עוד תמוה נחרוח, -מי "

המנוחה? ענין היפך הארץ, את לשחת בא המבול והרי

יש עצמם המבול שבמי לומר צריך כרחך על אלא

" לידי להביא היא תכליתם כי דרוחאתועלת, ."נייחא

לבאר:] שממשיך וזהו

        
      
       

     

- גדול" ב"רעש היתה המבול ידי על ההשחתה
השמים ארובות ופתיחת רבה תהום מעיינות בבקיעת
ולכאורה, רבים. ימים במשך רבים במים העולם ומילוי

המבול דור כל את להאביד יכול הי' הקב"ה ברגעהרי

דרכיאחד בכמה גוונא האי וכי רעב או "דבר" ידי על
"ותכחד דבר מכת גבי בפרעה כמ"ש והכליון, המות

הארץ". מן

       
      

  
בזה: הענין אך

הם עושים האדם שבני והחטאים העוונות ידי על
עץ בחטא שמצינו דרך על הארץ, על טומאה מביאים
האדמה ארורה כמ"ש האדמה, את ה' שקלל הדעת
ומעשיו חטאיו ידי על המבול דור כן וכמו בעבורך.
עד כך כל גדולה וטומאה זוהמא בעולם הביא הרעים

עצמהש מאד.הארץ נטמאה

מלאה "כי הכתוב פירוש וכןהארץוזהו חמס",
"ותשחת הושחתההארץכתיב עצמה שהארץ היינו ,"

ונטמאה.

מטומאתה. הארץ" את "לטהר צורך שהי' ונמצא

       
  

       
         
      

 
דוקא הקב"ה הביא אתמיולכן לשחת המבול

בנקל אחרת בדרך הרשעים את האביד ולא הארץ,
כי "רעש", וללא יותר ובמהירות היומייותר המבול

טהרה וכשםמי הארץ. מן הטומאה רוח את להוציא
כךמיםשמקוה הטמא, את מטהר סאה ארבעים של

דרךמי על מטומאתה, הארץ כל את טיהרו המבול
עליכם "וזרקתי טהוריםהכתוב כו'"מים וטהרתם ,

ארבעים כנגד דוקא, יום ארבעים המבול ירד [ולכן
מקוה]. שיעור שהוא סאה

לטהרתו טהורים סאה מ' צריך הטמא ליחיד "ואם
הארץ לכל כן אם בהם"], עולה גופו ש"כל [שיעור

הארץ שתטבול מאד, רבים מים להיות ותכסהצריך

כולה כו'".בהן הגבוהים ההרים כל וגם ,

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



קלב   

       


נח" "מי בשם נקראים המבול שמי הטעם וזהו
פעלמנוחהלשון המבול כי והביאבארץטהרה, ,

כמנוחה - דרוחא") ("נייחא רוח ונחת מנוחה לעולם
הטוב. והיפך "מלחמה" אחר הבאה
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שבלב(ח) והמדות השכל התפעלות שכל הגם עכ"ז
ושכל לב בלא עצמה המח' מ"מ המח' ע"י הוא
להם אין המדות של דהמחשבה ונמצא כלל חיות בהן אין
להפכם רעות אוי"ר המדות שנתקנו דגם כלל עמהם חיבור
מהם שנעשים רעות שהמחשבות להיות יכול כנ"ל לקדושה
אף במציאותן נשארו כי וכלל כלל תיקון להם אין עדיין
התפעלותן בשעת שבלב למדות שמלבישים אותיות אותן
דמחשבה הצירופים אותיות כל עמהן יעלו לא כשכובשם
וכ"ש המדות בעליות מתחברים בלתי צירופי' רק הן כי
לה' שלא כלל המדות חיות בהם שאין מחשבה אותיות
בדבר המחשבה מטמא' מ"מ בקרירות שחושב אע"פ המה
בחי' שהוא לפי מעבירה שקשים עבירה הרהורי שנק' רע
לנשמה מלפפתו וכמ"ש פנימי מאור שלמעלה דנפש מקיף
לבוש שנק' השני בלבוש יש וכ"ז כו' מעוה"ז בלכתה
מלמטה וגרון בקול דוקא הלב מהבל יוצא הוא שגם הדבור

חיצוני בלבוש שבלב המדות את המלביש והוא למעלה
באים שבלב אוי"ר שהתפעלות רואים שאנו וכמו יותר
בדברי וכן רב חיות אהבה של בדבורים ויש בפה בדבור
וכולן כלל הלב חיות בהם שאין רבים דב"ט ויש וכו' כעס
ומו"ד הקליפות בהיכלות ישארו שלא ועליה תיקון צריכין
שבעליות מפני לעלות יותר קשין המדות המלבישים הללו
ולפי להחיותן במו"ד המדות מן מקצת רושם ישאר המדות
יגיע לא לבושים שנק' עד המדות מן יותר נמוכים שהן
ולהפכם להעלותם הנ"ל מ"ה כ"ח דחכמה האור אליהן
יוכל וע"כ רב זמן הפירוד בעולם למטה ונשארו לקדושה
בכל רבים בגלגולים הרע מן אדם נשמת שיתוקן להיות
המה לה' שלא המו"ד אבל כנ"ל דק"נ במדות גם כחותי'
לבושי צואים לבושים מהם ונעשה תיקון להם אין ימיו כל
הקלע כף הנק' והוא לעולם תעלה בלתי לנשמה מסאבותא

במ"א: וכמ"ש כידוע הגיהנם מן שקשה
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הי"ס‡Íה)* התהוו' בענין עדיין להבין צריך באמת
מערך שאינו דעת בחי' כלים בחי' שהם עצמן

הפשוט. ית' עצמותו
הנברא את שיודע הידיעה מעשה שעושה כמו

הנברא, גוף שברא מה כמו חדשה בריאה והוא
מרבוי כי ח"ו רבוי בו מחייבי' אין הנבראי' שרבוי וכמו
שכתבו מטעם ח"ו בפועל רבוי יתחייב לא הפעולות
רבוי ג"כ שהם הידיעו' רבוי כך כשיטתו, א' כל החוקרי'
אלא אינה ג"כ זו שידיעה ח"ו בו רבוי מחייבי' אין פעולות
מ"ש לומר נוכל שלא הגם ומעתה ופעולה, בריאה

כל יודע עצמו שבידיעת ידיעתהרמב"ם כי שז"א הנבראי',
מגדר מעלה למעלה אלא כלל ידיעה בכלל אינה עצמו

ממש, ידיעה בבחי' הוא הנבראי' שיודע ומה כנ"ל, מדע
הוכרח הרמב"ם כי עלינו, כלל קושיא ישאר לא אעפ"כ
נברא כל של הידיעו' שרבוי עליו יקשה שלא כדי כן לומר
עצמו בידיע' כולם שיודע אמר ולזה ית' בו רבוי בחי' הם
היא שהידיע[ה] לשיטתו הוא זה וכל אחת, ידיעה שהוא
בחי' ה"ז חלוקות רבות ידיעות אצלו הי' אם וא"כ עצמותו
אמר ולזה הידיעה, עצמו שהוא ח"ו בעצמותו רבוי
שהתבאר מאחר אבל הנבראי' כל יודע עצמו שבידיעת
א"כ ממנו ממש בריא' והיא ח"ו עצמותו אינו שהידיעה
שיודע יתכן וא"כ ח"ו בו רבוי מחייבו' הידיעות רבוי אין
השני נברא שיודע מידיעה מיוחדת ידיעה והיא נברא כל
דברי' בריאת הם הידיעו' ורבוי יודע, א' שבידיעה לא
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היא הנברא גוף שבריא' כמו א' כל ידיעה הנק' רבים
הוא כ"ז בבורא, רבוי מחייבי' אין ורבויים חדשה בריאה
צודקי' שדבריו ואע"פ התוי"ט, ותלמידו הגאון דברי ביאור
מגדר ונשא רם הוא כי עצמותו אינה שהידיעה במ"ש מאד
גוף כערך ממש אצלו הידיעה בחי' וא"כ כמש"[נת] מדע
ועשייה שהחכמה עשית בחכמה כולם וכמ"ש הנברא
שהיא לענין בריאה בחי' הידיעה אין אעפ"כ שוים, גופנית
לענין אלא לעצמו, נפרד הוא הנברא שגוף כמו נפרד בחי'
שלו ידיעה שהיא כלומר ממש אלקות בחי' הידיעה נק' זה
עצמו שמשפיל הרב עד"מ כמו יודע עצמו עשה ית' שהוא
צמצום שאעפ"כ השכלתו, לפי קטן תינוק עם להתחכם
אלא ממש הוא והוא נפרד בחי' אינו אז הרב השכלת
שכל כי לנמשל דומה המשל שאין ואע"פ עצמו, שצמצם
ממהות רחוק מהותו הדעת משא"כ ממש, מהותו הוא הרב
שצמצם יותר ריחוק אלא זה אין בתכלית, הפשוט הקב"ה
ח"ו נפרד אינו עכ"ז אבל יותר, רחוק במהות להיות אורו
כחות התפשטות כלומר בל"א) (געטליך אלקות ל' וזהו
כחו' ודיבור המחשבה שנק' וכמו ממש עצמותו ולא אלקיי'
ועכ"ז עצמותה, ולא הנפש אור התפשטו' שהם נפשיות
הנברא את יודע שהקב"ה שידיעה יתכן ולכן נפרדי', אינן
שלגבי אע"פ הזאת הידיעה כי ממש להנברא חיות היא
היינו ממש הנברא כריחוק רחוקה היא הקב"ה של מהו"ע
אלקית התפשטות בחי' היא מ"מ אבל המהות, ריחוק לענין
דבר והבנת כמשי"ת: ליש מאין הנברא להחיות שתוכל עד
התירוץ לבאר צריכים שאנחנו מה עפ"י יובן לאשורו, זה
האמת, האחד מן הנמצאי' רבוי הסתעפות בענין האמיתי
ראוי לא הפשוט האחד מן כי קשי' לכאורה באמת כי
התפשטו' יהי' איך ג"כ תהי' זו קושי' וא"כ א', רק להיות
שרבוי כמו הנ"ל הגאון ומ"ש הפשוט, מא' חלוקות ידיעות
דדינא אעיקרא אלו, גם כך רבוי, בו מחייבי' אין הפעולו'
הפשוט, מאחדו' המופלג הרבוי נמשך איך לכאורה, קשי'
מעשיך רבו מה המשורר מ"ש הוא לזה האמיתי והתירוץ
לכאורה פליא' הי' באמת כלומר עשית, בחכמה כולם ה'
וע"ז הפשוט, מאחדו[ת] הרבוי נמשך איך מעשיך רבו מה
ממנו נמשכו אילו כלומר עשית, בחכמה כולם השיב
הי' שהוא, כמו ואורו כחו עליהם מאיר שהי' ע"י הפעולות
באמצעות אותם שעשה עשית בחכמה באמת אבל קושי',
האיר ידה ועל ובה חכמה הנק' זו בבחי' שנתלבש החכמה
התחלקות להיות יכול כבר החכמה ומן בנבראי', והשפיע
משפיע שהוא מאחר וא"כ כנ"ל עצמותו בערך שאינה לפי
דברי' משפיע יהי' פשוט א' שהוא שאע"פ ימנע לא ידה על
להיות הראוי' השפעה הגדול בכחו שמשפיע מאחר חלוקי'
י"ס בחי' היינו התחלקו' וסדר חכמה, הנק' זה כלי ע"י
משפיע הוא ידם ועל ראשית שנק' החכמה מן שנאצלו
ידה על שהשפיע הכלי לפי הנבראי' יתחלקו ולכן בנבראי',
החסד כדוגמת יהי' החסד מדת ע"י הבאה ההשפעה כמו

החסד, מדת שהאיר ראשון ביום שנבראו ומים אור והם
כדוגמת יהיו הגבורה ע"י ית' מכחו הבאה וההשפעה
אי"ה כמשי"ת המדות בכל ועד"ז כו' רקיע והם הגבורה
כי בזה והכלל מזו, זו המדות מהתכללו' הם הנבראי' ורבוי
שכח הגם ידה על שמשפיע הכלי לפי משתני' ההשפעה
הפשוט ב"ה ומיוחד היחיד הוא אחד כח הוא ההשפעה
פ"ב שם בפרד"ס ומובא ידוע בזה והמשל הפשיטות, בתכ'
מתיך הוא החום והוא שבו א' שבכח והאש השמש כעין
ותלבין ותשחיר ותשרוף ותבשל לח דבר ותקפיא השעוה
מבלי המקבלים חילוף מצד הוא הלז הפעולות וחילוף
י"ל שבאמת ואע"פ האש, בעצמות רבוי זה שיחייב
מה ר"ל כלל, קושיא אינה דדינא מעיקרא שהקושיא
ההקדמה כי האמת, האחד מן הרבוי נמצא איך שהקשו
היא אחד, דבר אלא ממנו ימצא לא מהאחד כי האומרת
אלא בפעולתם בחירה להם שאין הטבעיים בדברים אמת
כ"א לו שאין ולמה הבורא, בהם שהטביע כטבעם פועלים
פועלת שהאש מה סיבת הי' ולזה א', כ"א יפעל לא א' טבע
חלוקות, פעולות שהם וכו' והבישול וההקפאה ההתכה
הוא אלו פעולות התחלפות החום, הוא א' כח רק והיא

המ וזהמצד להתכה זה כן, להשתנות מוכני' שהם קבלים
לא האש עצם מצד משא"כ החום, הוא א' כח ע"י להקפא'
בחירה לה ואין טבעה כך כי החום, הוא א' פועל רק יהי'
ובחירה ברצון ופועל האמת אחד שהוא הש"י אבל כנ"ל,
כמה להשפיע יוכל הפשוט אחדות שהוא אע"פ הנה
בפועל גם א' רק יפעל לא שהא' את"ל ואפי' חלוקות,
ממנו ונבדל מיוחד בגדר מוגדר א' שהיותו לפי זהו ברצון
אין וא"כ מוגדר שאינו היינו א' ית' היותו משא"כ זולתו
פ"ג ממ"ש וכמובן הכל להוות ויכול ממנו נבדל דבר כל
להנבראים משפיע הי' אם הנה מ"מ הנ"ל, הגאון בדברי
גבול בלי ג"כ הנמצאים היו שהוא כמו הגדול ואורו בכחו
כלל גבול בבחי' ולא ממש קץ לאין רבוים הי' וגם ומדה,
ולהוות לחלק כשירצה ובבע"ת הבבע"ג שהוא מאחר כי
בלי ג"כ ההתחלקו' יהי' התחלקו' בבחי' ממנו נבראים
רואים שאנו ומאחר א"ס, בבחי' בעצמותו שהוא כמו גבול
הארץ מן שיעור להם יש וגם ומדה גבול בבחי' שהם
ובהתחלקות, מוגבל בשיעור נבראים ובו שנה ת"ק לרקיע
הנ"ל הכלים ע"י אותם ומשפיע מאיר ית' שהוא לפי זהו
והגבורה והחסד והדעת הבינה ואחריה החכמה שראשית'
וברא בהן שנתלבש שארז"ל לבושים העשרה שהם וכו'
ישתנו כך מהותן התחלפות ומצד העולם, את בהן
בעצמן הנ"ל הכלי' והמשכותן אצילותן (וסדר הפעולות,
היו שמתחלה וברודים נקודים עקודים בענין במ"א מבואר
הענין זה וא"כ לי') וי' לי' נתחלקו ואח"כ א' בכלי כולם
מן הרבוי דהסתעפות הנ"ל לקושיא גם תירוץ הוא האמיתי
הנ"ל הקושי' עצם מצד לה צריכי' אנו שאין הגם האחדות
ממנו החיות שהארת שנתבאר ומאחר שאמרנו. כפי אלא
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קלג    

היא הנברא גוף שבריא' כמו א' כל ידיעה הנק' רבים
הוא כ"ז בבורא, רבוי מחייבי' אין ורבויים חדשה בריאה
צודקי' שדבריו ואע"פ התוי"ט, ותלמידו הגאון דברי ביאור
מגדר ונשא רם הוא כי עצמותו אינה שהידיעה במ"ש מאד
גוף כערך ממש אצלו הידיעה בחי' וא"כ כמש"[נת] מדע
ועשייה שהחכמה עשית בחכמה כולם וכמ"ש הנברא
שהיא לענין בריאה בחי' הידיעה אין אעפ"כ שוים, גופנית
לענין אלא לעצמו, נפרד הוא הנברא שגוף כמו נפרד בחי'
שלו ידיעה שהיא כלומר ממש אלקות בחי' הידיעה נק' זה
עצמו שמשפיל הרב עד"מ כמו יודע עצמו עשה ית' שהוא
צמצום שאעפ"כ השכלתו, לפי קטן תינוק עם להתחכם
אלא ממש הוא והוא נפרד בחי' אינו אז הרב השכלת
שכל כי לנמשל דומה המשל שאין ואע"פ עצמו, שצמצם
ממהות רחוק מהותו הדעת משא"כ ממש, מהותו הוא הרב
שצמצם יותר ריחוק אלא זה אין בתכלית, הפשוט הקב"ה
ח"ו נפרד אינו עכ"ז אבל יותר, רחוק במהות להיות אורו
כחות התפשטות כלומר בל"א) (געטליך אלקות ל' וזהו
כחו' ודיבור המחשבה שנק' וכמו ממש עצמותו ולא אלקיי'
ועכ"ז עצמותה, ולא הנפש אור התפשטו' שהם נפשיות
הנברא את יודע שהקב"ה שידיעה יתכן ולכן נפרדי', אינן
שלגבי אע"פ הזאת הידיעה כי ממש להנברא חיות היא
היינו ממש הנברא כריחוק רחוקה היא הקב"ה של מהו"ע
אלקית התפשטות בחי' היא מ"מ אבל המהות, ריחוק לענין
דבר והבנת כמשי"ת: ליש מאין הנברא להחיות שתוכל עד
התירוץ לבאר צריכים שאנחנו מה עפ"י יובן לאשורו, זה
האמת, האחד מן הנמצאי' רבוי הסתעפות בענין האמיתי
ראוי לא הפשוט האחד מן כי קשי' לכאורה באמת כי
התפשטו' יהי' איך ג"כ תהי' זו קושי' וא"כ א', רק להיות
שרבוי כמו הנ"ל הגאון ומ"ש הפשוט, מא' חלוקות ידיעות
דדינא אעיקרא אלו, גם כך רבוי, בו מחייבי' אין הפעולו'
הפשוט, מאחדו' המופלג הרבוי נמשך איך לכאורה, קשי'
מעשיך רבו מה המשורר מ"ש הוא לזה האמיתי והתירוץ
לכאורה פליא' הי' באמת כלומר עשית, בחכמה כולם ה'
וע"ז הפשוט, מאחדו[ת] הרבוי נמשך איך מעשיך רבו מה
ממנו נמשכו אילו כלומר עשית, בחכמה כולם השיב
הי' שהוא, כמו ואורו כחו עליהם מאיר שהי' ע"י הפעולות
באמצעות אותם שעשה עשית בחכמה באמת אבל קושי',
האיר ידה ועל ובה חכמה הנק' זו בבחי' שנתלבש החכמה
התחלקות להיות יכול כבר החכמה ומן בנבראי', והשפיע
משפיע שהוא מאחר וא"כ כנ"ל עצמותו בערך שאינה לפי
דברי' משפיע יהי' פשוט א' שהוא שאע"פ ימנע לא ידה על
להיות הראוי' השפעה הגדול בכחו שמשפיע מאחר חלוקי'
י"ס בחי' היינו התחלקו' וסדר חכמה, הנק' זה כלי ע"י
משפיע הוא ידם ועל ראשית שנק' החכמה מן שנאצלו
ידה על שהשפיע הכלי לפי הנבראי' יתחלקו ולכן בנבראי',
החסד כדוגמת יהי' החסד מדת ע"י הבאה ההשפעה כמו

החסד, מדת שהאיר ראשון ביום שנבראו ומים אור והם
כדוגמת יהיו הגבורה ע"י ית' מכחו הבאה וההשפעה
אי"ה כמשי"ת המדות בכל ועד"ז כו' רקיע והם הגבורה
כי בזה והכלל מזו, זו המדות מהתכללו' הם הנבראי' ורבוי
שכח הגם ידה על שמשפיע הכלי לפי משתני' ההשפעה
הפשוט ב"ה ומיוחד היחיד הוא אחד כח הוא ההשפעה
פ"ב שם בפרד"ס ומובא ידוע בזה והמשל הפשיטות, בתכ'
מתיך הוא החום והוא שבו א' שבכח והאש השמש כעין
ותלבין ותשחיר ותשרוף ותבשל לח דבר ותקפיא השעוה
מבלי המקבלים חילוף מצד הוא הלז הפעולות וחילוף
י"ל שבאמת ואע"פ האש, בעצמות רבוי זה שיחייב
מה ר"ל כלל, קושיא אינה דדינא מעיקרא שהקושיא
ההקדמה כי האמת, האחד מן הרבוי נמצא איך שהקשו
היא אחד, דבר אלא ממנו ימצא לא מהאחד כי האומרת
אלא בפעולתם בחירה להם שאין הטבעיים בדברים אמת
כ"א לו שאין ולמה הבורא, בהם שהטביע כטבעם פועלים
פועלת שהאש מה סיבת הי' ולזה א', כ"א יפעל לא א' טבע
חלוקות, פעולות שהם וכו' והבישול וההקפאה ההתכה
הוא אלו פעולות התחלפות החום, הוא א' כח רק והיא

המ וזהמצד להתכה זה כן, להשתנות מוכני' שהם קבלים
לא האש עצם מצד משא"כ החום, הוא א' כח ע"י להקפא'
בחירה לה ואין טבעה כך כי החום, הוא א' פועל רק יהי'
ובחירה ברצון ופועל האמת אחד שהוא הש"י אבל כנ"ל,
כמה להשפיע יוכל הפשוט אחדות שהוא אע"פ הנה
בפועל גם א' רק יפעל לא שהא' את"ל ואפי' חלוקות,
ממנו ונבדל מיוחד בגדר מוגדר א' שהיותו לפי זהו ברצון
אין וא"כ מוגדר שאינו היינו א' ית' היותו משא"כ זולתו
פ"ג ממ"ש וכמובן הכל להוות ויכול ממנו נבדל דבר כל
להנבראים משפיע הי' אם הנה מ"מ הנ"ל, הגאון בדברי
גבול בלי ג"כ הנמצאים היו שהוא כמו הגדול ואורו בכחו
כלל גבול בבחי' ולא ממש קץ לאין רבוים הי' וגם ומדה,
ולהוות לחלק כשירצה ובבע"ת הבבע"ג שהוא מאחר כי
בלי ג"כ ההתחלקו' יהי' התחלקו' בבחי' ממנו נבראים
רואים שאנו ומאחר א"ס, בבחי' בעצמותו שהוא כמו גבול
הארץ מן שיעור להם יש וגם ומדה גבול בבחי' שהם
ובהתחלקות, מוגבל בשיעור נבראים ובו שנה ת"ק לרקיע
הנ"ל הכלים ע"י אותם ומשפיע מאיר ית' שהוא לפי זהו
והגבורה והחסד והדעת הבינה ואחריה החכמה שראשית'
וברא בהן שנתלבש שארז"ל לבושים העשרה שהם וכו'
ישתנו כך מהותן התחלפות ומצד העולם, את בהן
בעצמן הנ"ל הכלי' והמשכותן אצילותן (וסדר הפעולות,
היו שמתחלה וברודים נקודים עקודים בענין במ"א מבואר
הענין זה וא"כ לי') וי' לי' נתחלקו ואח"כ א' בכלי כולם
מן הרבוי דהסתעפות הנ"ל לקושיא גם תירוץ הוא האמיתי
הנ"ל הקושי' עצם מצד לה צריכי' אנו שאין הגם האחדות
ממנו החיות שהארת שנתבאר ומאחר שאמרנו. כפי אלא
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קלד   

הנק' שהם שנת"ל בחי' הט' ושארי החכמה ע"י נמשך ית'
כלים שנק' ומה הנמצאי', פועל ית' הוא ידם שעל כלים
או ידו על שבונה האומן ביד ככלי ית' בערכו שהם היינו
לגבי כגרזן ממש נפרדי' כלים אינן ומ"מ ידו, על כותב
ממש, אלקות הם אלא לגמרי, ממנו נבדל שהוא האומן
וכן מתחכם, שבה ממש חכמתו היא הזאת שהחכמה כלומר
שבעצמותו ואע"פ מתחסד, שבו ממש חסדו כח הוא החסד
צמצום ענין באמת זהו הנה כלל, איהו מדות אינון מכל לאו
דמיון ממנו שיתראה עד הפשוט אורו והסתיר שצמצם
שהם הידיעה וכח ההבנה וכח ההתחכמות כח אלו כחות
כח מהות במדות עד"ז וכן דאצי', דחב"ד כלים הנק'
ממשל וכנ"ל חג"ת, נק' כו' הגבורה כח או ההתחסדות
ועכ"ז יותר, נפלאה בדרך שהיא אך הרב השכלת צמצום
פועל ית' שהוא אלא לבד, בעצמם פועלי' אלו כחות אין
הנבראי' כל לידע הדעת וע"י החכמה ע"י שמתחכם בהם,
ממש הפעולה וא"כ החסד, כח ע"י מתחסד וכן שבעולמות,
ולענין הכלי באמצעות שבאה אלא בע"ת הבלתי כחו ע"י
הגרזן מהות ריחוק לענין וגם בגרזן החוצב כמשל הוא זה
גופנית כעשי' החכמה מהות למעלה שכן החוצב ממהו'
אין זה ולענין ממש אלקות נק' ומ"מ ית' מהותו אצל
לכן ממש אלקות היא שהכלי ולפי לנמשל*, דומה המשל
והוא הידוע והוא היודע הוא הרמב"ם מ"ש מאד יתכן בזה
היא דאצי' דעת שהיא שהדיעה שמאחר עצמה הדיעה
ודבר פירוד בלי הידוע והוא היודע הוא א"כ ממש אלקות

מהות מצייר שהאדם לפי להבינו האדם ביכולת אין זה
וכמ"ש שנים אלא א' ודעתו הוא שאין בו שהוא כמו דעת
לומר יתכן לא מאצי' למעלה משא"כ פ"ח, ח"ב בלק"א
כל יודע עצמו שבידיעת לומר ויתכן כנ"ל, מדע גדר
מדע ש' עצמו על שנופל עצמו ידיעת פי' דהיינו הנבראים
החיות מקורי והם ממש אלקות שהן דאצי' כלי' בחי' היינו
נשמה נעשי' דאצילות שכלי בע"ח כמ"ש הנבראי' לכל
שהכלי' כהחושבים דלא הרמב"ם דברי צדקו ובזה לבי"ע
ידיעת הרי לכן אלקות הם אלא ח"ו נבדל דבר בחי' הם
שנמשכו הנבראי' כל ידיעת ממש היא הנ"ל דכלי' עצמו
מהותו לגבי ומ"מ שלהם החיות וזהו הנבראים ידן על
שבריאת כמו היא ממש פעולה זו ידיעה הרי ממש ועצמותו
ובזה הנ"ל כלי' ע"י נעשי' זו ופעולה פעולה, היא הנברא
אינה שהידיעה מ"ש דהיינו הנ"ל הגאון דברי צדקו
צדקו בזה א"כ אלקות בחי' היא שמ"מ לפי אך עצמותו,
שהיא באמרו ג"כ הידיעה מהות בהפלגת הרמב"ם דברי
כמשי"ת בה המתלבשת הארתו עם ור"ל עמו מתייחדת
יודע עצמו שבידיעת וגם הדיעה והוא היודע שהוא אי"ה,
הנ"ל הגאון דברי חיים, אלקי' דברי ושניהם הנבראי' כל
מוגבל גדר גם בו נופל שאין ית' מהותו ענין בביאורו צדקו
רק מהותו הצטייר מאתנו נעלם פשוטה הוי' אלא שכל כמו
צדקו הרמב"ם ודברי זה, מצוי שיש אומן אמונת בבחי'
דאצילות בכלים התלבשותו ענין הוא הוא, שביאר שהיחוד

כנ"ל: אלקות שהן
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„È‚Ó‰,'כו ושארית טוב שם יתן הוא אחרית מראשית
נעשו לא אשר ומקדם אחרית מראשית מגיד כתי'
הנה יו"ד). מ"ו (ישעי' אעשה חפצי וכל תקום עצתי אמר
הזיווג מה"ע יפלא ולכאו' כקרי"ס, לזווגם קשה ארז"ל
ענין שקשה שנא' עד לקרי"ס ישתוה ובמה לקרי"ס,
משה לפני נפלא נס הי' קרי"ס הלא וגם כקרי"ס, הזיווגי'
לנס הזיווגי' ענין שישתוה זה נא' ואיך ישראל, ריבוא וס'

דקרי"ס.
Èבמים מים הי' נברה"ע שלא עד מארז"ל בהקדם

שהגם המים ע"פ מרחפת אלקי' ורוח וכמ"ש
הארץ, ואת וגו' בראשית כמ"ש ראשון ביום הארץ שנברא
צד מכל אותה וסובבי' הארץ את מקיפי' המים היו מ"מ

ב ואח"כ לבד, המים רק נראו שלא עד שלישיופינה יום
ותראה אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו אומר גזר

שהיא כמו הארץ ונראתה למטה המים ירדו דאז היבשה,
וכתי' המים, על הארץ לרוקע נא' שלכן המים מן בגובה
להיות ירידה בשם נק' הים על שההילוך באניות הים יורדי
אותה מקיפי' והמים המים, על יותר בגובה היא הארץ כי

מצדדי'.
È‰המים שירדו ית' מלפניו כזאת היתה למה זה

עלמא הם ויבשה ים הלא היבשה, ותראה
הגבוה ונשפל נדחה ולמה דאתגליא, ועלמא דאתכסיא
נעלה היותר באופן העולם היה לכאו' וגם הנמוך, מפני
היא שהירידה עכצ"ל וגם דאתכסיא, עלמא ע"ד הי' שהרי

הארץ. שנתגלה במה העלי' ענין ומהו עלי' צורך
È„בברה"ע הידוע ענין תחלה ילה"ק זה להבין

באמת הלא יפלא ולכאו' מאין, יש היא שהבריאה
ובמה חשיב, כלא קמי' כולא באמת שהרי הוא, נהפוך
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מאין יש שנברא עלי' שנא' עד והגשמי השפל עוה"ז נחשב
הוא והלא מאין, ונתהוה יש בשם העולם מציאת שמכנים
מושג ג"כ ד"ת בחי' לפי אפי' וגם האמיתי, יש הוא ית'
בה"א בהבראם הלא כי מאין יש בשם לקרות שייך שאין
נברא ביו"ד וארז"ל עולמי' צור ה' בי"ה כי וכמ"ש בראם
הבריאה שכלליות ומאחר העוה"ז, נברא ובה"א העוה"ב
נגד אותיות שני מקום תופס ומה אותיות, משני רק נברא
במדריגה נמוך יותר הדבור כלליות והלא הדבור, כלליות
הדבור נגד גם שהרי המח' לגבי אותיות ב' וכ"ש המח', מן
שכלא דאצי' חכ' בחי' לגבי וכ"ש כלל, מקום תופס אינו
דבי"ע, היש מציאות כל התהוות מקור גם נחשבו וכאין
ג"כ מובן הנ"ל אותיות הב' מקורם לגבי היש מציאות וגם
מהווי' הם אותיות השני שהרי כלל, מקום תופסי' שאינם
יתרון ומושג מוכרח וזה דבי"ע ההשתלשלות כל מציאות
מוכרח שבאמת המתהוה, הדבר על המהווה דבר מעלת
לא דאל"כ המתהוה הדבר מן המהווה דבר מוסתר להיות
יש בשם ברה"ע מכנים ואיך היש, התהוות מציאות יהי'
מאין יש בשם זה שקוראי' מה דענין הוא הענין אך מאין.
הדבר מן המהווה דבר והסתר העלם בחי' ע"י הוא
השתלשלות בין ההפרש שזהו הנותנת והיא המתהוה,
להורות מאין, יש הוא ברה"ע משא"כ מיש יש בחי' שהוא
שאינו עד המתהוה הדבר מן מסתתר המהווה שהדבר
תחלה הי' שלא ממש מחודשת היא זה והתהוות כלל מושג
ומדות שכל עד"מ דהנה הוא והענין בהמהווה. כזה באופן
שע"פ והיינו השתלשלות, בחי' ה"ה ודיבור מח' גם או
אהבה אצלו נעשה ההוא הדבר לפניו שטוב שמבין השכל

או הזה, לדבר טובוחשק שלא בשכלו ההתבוננות ע"פ אם
יש שהרי אופן, בשום רוצה ואינו זה דבר שונא ה"ה לפניו
השכל מן בא ואח"כ בשכלו תחלה ההוא הדבר ענין
לשנוא או לאהוב המדה גילוי בבחי' בהיותו והרי למדות,
בשכלו, תחלה הי' שהרי אצלו חדש דבר אינו הזה הדבר
לא שאם חדש דבר אינו ג"כ השכל לבוש שהוא במח' וגם
במח', זה לחשוב יוכל לא הדבר הבנת בשכלו קדום יהי'
העלם ולגלות השכל להלביש לבוש רק היא המחשבה כי
וא"כ זולתו, לגבי הדבור פעולת כמו עצמו לגבי השכל
ה"ז דבר איזה שחושב שבמחשבתו לאמר שייך אינו
כן אינו שבאמת בשכלו, תחלה הי' שלא גמורה התחדשות
מגלה רק הוא והמח' בשכלו כלולה היתה תחלה כ"א

בשכל שהי' מה כ"א כלל חדש דבר ואינו השכל העלם
המח' מן וכן כו', עצמו לגבי בגילוי במח' בא בהעלם
תחלה שמחשב מה שהרי כלל חדש דבר אינו ג"כ לדבור
כ"א דבר בזה נתחדש ולא אח"כ, מדבר הוא במוחו
דבר עצם הרי המעשה ענין אבל לדבור, המח' מאותיות
הדבר שגשם לומר יתכן שלא לגמרי מחודש הוא הנעשה
כמו בשכלו וכ"ש בדבורו או במחשבתו היתה היא הנעשה
לעשות לעבדו שמצוה עד"מ בדבור וא"כ אח"כ, שנעשית
שמצוה וכמו הנעשה, דבר שם רק אומר הרי דבר איזה
הבנין אבני או עצי שעצם נא' האם וכדומה בית לו לבנות
לבנות שמצוה כ"א ודבורו, מחשבתו או בשכלו תחלה היו
דבר מתחדש שעושי' המעשה וע"י מאבני', או מעצים
להיות והיינו ההוא, הדבר עצם כלל בדבורו הי' שלא חדש
בערך מובדל הוא והרי אחרון היותר כח הוא המעשה כי
בחי' שהוא ע"ז לומר שייך שאינו הדבור מן גם
הוא והנעשה רוחני הוא שהדבור מיש, יש השתלשלות
וה"ז מובדל. וגשם הגשמי ומישוש בראות מורגש גשמי
ודבר יש למציאות שנתהוה שמה ברה"ע ענין להבין משל
הי' העולם שגשם לאמר שייך שאינו גמורה התחדשות ה"ז
קראו לכן ריחוק, בבחי' כ"א ושרשו במקורו תחלה כלול
נמשך מאין כלל יודעי' שאינו נא' כאילו מאין, יש בשם זה
ע"ד ולא גמורה התחדשות להיותו והיינו זה, דבר ונתהוה
וכמאמר מאין, יש כ"א מיש יש שהוא ההשתשלות
שאינו הוא מאין פי' וגם דבר. מלא דבר שנתהוה החוקרי'
המהווה הדבר כי להיות והיינו זה, נתהוה מאין לנו מושג
יכול אינו דאל"כ המתהוה, הדבר מן להסתתר מוכרח
דבר של הקירוב מחמת היש התהוות מציאות להיות
לנו מושג שאינו ע"ש מאין זה קוראי' אנו ולכן המהווה,

התגשמיו מחמת חדשכלל דבר שנעשה העוה"ז, בגשם תו
הערך ריחוק וה"ז כזה באופן תחלה כלול הי' שלא לגמרי
המהווה והחיות הכח להשיג לנו א"א שבשכלינו עד זמ"ז
ההרגש ע"ש הוא יש מאין, יש זה קוראי' ולכן מהו,
ע"ש פי' מאין נעשה וזה שנעשה, וההתחדשות
המהווה, במקור כזה באופן תחלה הי' שלא ההתחדשות
מושג שאינו מאין וגם שנעשה, כזה יש שאינו פי' אין וה"ז
שגם והשפל, הדל ערכינו נגד דקותו לעוצם מהו כלל לנו
לנו א"א ג"כ השכל, כח והוא אצלינו נעלה היותר בכח

כו'. מהותו ולא מציאותו רק להשיג
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קלה    

מאין יש שנברא עלי' שנא' עד והגשמי השפל עוה"ז נחשב
הוא והלא מאין, ונתהוה יש בשם העולם מציאת שמכנים
מושג ג"כ ד"ת בחי' לפי אפי' וגם האמיתי, יש הוא ית'
בה"א בהבראם הלא כי מאין יש בשם לקרות שייך שאין
נברא ביו"ד וארז"ל עולמי' צור ה' בי"ה כי וכמ"ש בראם
הבריאה שכלליות ומאחר העוה"ז, נברא ובה"א העוה"ב
נגד אותיות שני מקום תופס ומה אותיות, משני רק נברא
במדריגה נמוך יותר הדבור כלליות והלא הדבור, כלליות
הדבור נגד גם שהרי המח' לגבי אותיות ב' וכ"ש המח', מן
שכלא דאצי' חכ' בחי' לגבי וכ"ש כלל, מקום תופס אינו
דבי"ע, היש מציאות כל התהוות מקור גם נחשבו וכאין
ג"כ מובן הנ"ל אותיות הב' מקורם לגבי היש מציאות וגם
מהווי' הם אותיות השני שהרי כלל, מקום תופסי' שאינם
יתרון ומושג מוכרח וזה דבי"ע ההשתלשלות כל מציאות
מוכרח שבאמת המתהוה, הדבר על המהווה דבר מעלת
לא דאל"כ המתהוה הדבר מן המהווה דבר מוסתר להיות
יש בשם ברה"ע מכנים ואיך היש, התהוות מציאות יהי'
מאין יש בשם זה שקוראי' מה דענין הוא הענין אך מאין.
הדבר מן המהווה דבר והסתר העלם בחי' ע"י הוא
השתלשלות בין ההפרש שזהו הנותנת והיא המתהוה,
להורות מאין, יש הוא ברה"ע משא"כ מיש יש בחי' שהוא
שאינו עד המתהוה הדבר מן מסתתר המהווה שהדבר
תחלה הי' שלא ממש מחודשת היא זה והתהוות כלל מושג
ומדות שכל עד"מ דהנה הוא והענין בהמהווה. כזה באופן
שע"פ והיינו השתלשלות, בחי' ה"ה ודיבור מח' גם או
אהבה אצלו נעשה ההוא הדבר לפניו שטוב שמבין השכל

או הזה, לדבר טובוחשק שלא בשכלו ההתבוננות ע"פ אם
יש שהרי אופן, בשום רוצה ואינו זה דבר שונא ה"ה לפניו
השכל מן בא ואח"כ בשכלו תחלה ההוא הדבר ענין
לשנוא או לאהוב המדה גילוי בבחי' בהיותו והרי למדות,
בשכלו, תחלה הי' שהרי אצלו חדש דבר אינו הזה הדבר
לא שאם חדש דבר אינו ג"כ השכל לבוש שהוא במח' וגם
במח', זה לחשוב יוכל לא הדבר הבנת בשכלו קדום יהי'
העלם ולגלות השכל להלביש לבוש רק היא המחשבה כי
וא"כ זולתו, לגבי הדבור פעולת כמו עצמו לגבי השכל
ה"ז דבר איזה שחושב שבמחשבתו לאמר שייך אינו
כן אינו שבאמת בשכלו, תחלה הי' שלא גמורה התחדשות
מגלה רק הוא והמח' בשכלו כלולה היתה תחלה כ"א

בשכל שהי' מה כ"א כלל חדש דבר ואינו השכל העלם
המח' מן וכן כו', עצמו לגבי בגילוי במח' בא בהעלם
תחלה שמחשב מה שהרי כלל חדש דבר אינו ג"כ לדבור
כ"א דבר בזה נתחדש ולא אח"כ, מדבר הוא במוחו
דבר עצם הרי המעשה ענין אבל לדבור, המח' מאותיות
הדבר שגשם לומר יתכן שלא לגמרי מחודש הוא הנעשה
כמו בשכלו וכ"ש בדבורו או במחשבתו היתה היא הנעשה
לעשות לעבדו שמצוה עד"מ בדבור וא"כ אח"כ, שנעשית
שמצוה וכמו הנעשה, דבר שם רק אומר הרי דבר איזה
הבנין אבני או עצי שעצם נא' האם וכדומה בית לו לבנות
לבנות שמצוה כ"א ודבורו, מחשבתו או בשכלו תחלה היו
דבר מתחדש שעושי' המעשה וע"י מאבני', או מעצים
להיות והיינו ההוא, הדבר עצם כלל בדבורו הי' שלא חדש
בערך מובדל הוא והרי אחרון היותר כח הוא המעשה כי
בחי' שהוא ע"ז לומר שייך שאינו הדבור מן גם
הוא והנעשה רוחני הוא שהדבור מיש, יש השתלשלות
וה"ז מובדל. וגשם הגשמי ומישוש בראות מורגש גשמי
ודבר יש למציאות שנתהוה שמה ברה"ע ענין להבין משל
הי' העולם שגשם לאמר שייך שאינו גמורה התחדשות ה"ז
קראו לכן ריחוק, בבחי' כ"א ושרשו במקורו תחלה כלול
נמשך מאין כלל יודעי' שאינו נא' כאילו מאין, יש בשם זה
ע"ד ולא גמורה התחדשות להיותו והיינו זה, דבר ונתהוה
וכמאמר מאין, יש כ"א מיש יש שהוא ההשתשלות
שאינו הוא מאין פי' וגם דבר. מלא דבר שנתהוה החוקרי'
המהווה הדבר כי להיות והיינו זה, נתהוה מאין לנו מושג
יכול אינו דאל"כ המתהוה, הדבר מן להסתתר מוכרח
דבר של הקירוב מחמת היש התהוות מציאות להיות
לנו מושג שאינו ע"ש מאין זה קוראי' אנו ולכן המהווה,

התגשמיו מחמת חדשכלל דבר שנעשה העוה"ז, בגשם תו
הערך ריחוק וה"ז כזה באופן תחלה כלול הי' שלא לגמרי
המהווה והחיות הכח להשיג לנו א"א שבשכלינו עד זמ"ז
ההרגש ע"ש הוא יש מאין, יש זה קוראי' ולכן מהו,
ע"ש פי' מאין נעשה וזה שנעשה, וההתחדשות
המהווה, במקור כזה באופן תחלה הי' שלא ההתחדשות
מושג שאינו מאין וגם שנעשה, כזה יש שאינו פי' אין וה"ז
שגם והשפל, הדל ערכינו נגד דקותו לעוצם מהו כלל לנו
לנו א"א ג"כ השכל, כח והוא אצלינו נעלה היותר בכח

כו'. מהותו ולא מציאותו רק להשיג
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מהט. הסיבה כן גם אישזהו בין שנאה שנצמח
יוכל שלא רק ודעת טעם שום בלי לרעהו
שנמאס עד רעה בעין רק עליו ומביט רעהו את לסבול
עבודתו ומבזה שמבטל שבו, הטוב כל גם בעיניו ונבזה
שלא פי על ואף כו'. שלו ומצוות התורה וקיום רעהו של
לעשות עליו חורש אינו הוא וגם מעולם רעה שום לו עשה
טעם בלא עמו שלם אינו שלבבו רק ממש בפועל רעה לו
כו', שונאיכם אחיכם אמרו שנאמר וזהו כו'. ודעת
וחיבור, אחות לשון הוא דאח שונאיכם. המה שאחיכם
מפני רק ודעת טעם שום בלי שונאים הם מקום ומכל
בשלותו שמח אינו וממילא כו'. לסובלו יכול שאינו
פנים כל ועל ח"ו, ביסוריו בלבבו ישמח ולהיפך ובטובתו,
יסורי על להצטער צריכים באמת אשר זה. על יצטער לא
יכול עצמו על כי ליצלן. רחמנא עצמו מיסורי יותר זולתו
הלא מעשיו מפני ח"ו היסורים לו שמגיעים חשבון למצוא
באים שיסורים רואה אם ז"ל רבותינו וכמאמר טובים,

ימצא ודאי באמת וכשיפשפש כו'. במעשיו יפשפש עליו
עליהם, יצטער לא וממילא כו', תורה ביטול בעון יתלה או
על אבל כו'. לנפשו תיקון שזהו באהבה יקבלם אדרבה
לחשוב צריך כי כאלו חשבונות לעשות יכול אינו זולתו
כי זולתו על מעצמו ידון ולא פרט, בכל טוב הוא שבודאי
לכף אדם כל את לדון וצריך ממנו טוב יותר הוא בודאי
חבירו צרת על מאד להצטער צריך וממילא כו'. זכות
יודע (ואם כו'. עליו רחמים ויבקש ליצלן רחמנא ויסוריו
עצמו לבין בינו אזנו למוסר יגלה הוא טוב לא אשר באמת
הוי' אל ישוב זה ידי שעל טובים הלא מעשיו על ויוכיחו
מצטער כשאינו אבל כו'). ממנו אפו חרון ושב וירחמהו
ששונא אליו שנאתו מצד זה הרי זה על ששמח שכן וכל

כו'. דבר לא על חנם אותו
חברו בשמחת משתתף שאינו מביא חנם שנאת

שאין מה טעם למצוא יכול עצמו ליסורי ובצערו.
זכות. לכף לדונו שצריך חברו לשל כן
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בקול "ד תשוב ע"י אשו בשש "אמ למלו ו יממשי לאלקות שעבוד ע"י
שמאחד אמעי קו ע"י מל ובישו ויי פי .את אד אד ביאת ביו ודוקא פנימי

מל ליות ו יממשי וגבו חד "ו"מייש

מּפנימּיּותו) הּמלּוכה ּבחינת ממׁשיכים מה ידי על »¿»ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ּבּׁשרׁש הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ְְִֵֶַַָֹועצמּיּות
הּקּבלת הינּו עליכם, ׁשּתמליכּוני ידי על זה הּנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהראׁשֹון,
על עליהם ׁשּמקּבלים יׂשראל ּבנׁשמֹות ׁשמים מלכּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹעל
נפׁשם, עצם ּבהתּגּלּות נפׁשם וחפץ ּברצֹון יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמלכּותֹו
סֹוף אין לאֹור עצמם את ׁשּמׁשעּבדים הּׁשעּבּוד ענין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָוהּוא
אחד ּכאׁשר הּוא הּׁשעּבּוד ענין ּבגׁשמּיּות, ּוכמֹו הּוא. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָּברּו
מה רק לעׂשֹות צרי הּוא הרי לחברֹו עצמֹו את ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָמׁשעּבד

ה ּכן הּנה ּכלל, לזּולתֹו ולא לחברֹו ּברּוחנּיּותּׁשּׁשּי ּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
על וזהּו ּכלל, אחר רצֹון לֹו יהיה ׁשּלא לאלקּות ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשעּבּוד

הּכחֹות, מּכל למעלה ׁשהּוא הּׁשנה ּדראׁש על הּקּבלת ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹידי
לה' רק עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד וענג ּדרצֹון מּקיפים הּכחֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּגם

אלקּות צּו גאנצן אין אוועק זי ּגיט ער עניןטלבּדֹו, וכן . ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַֹ
ונמׁש מּמקֹומֹו נּזֹוז עצמֹו ּדכל הּׁשנה, ׁשּבראׁש ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה
הּלב ּובצעקת הּקֹול ּבצעקת ׁשּבּנפׁש ּפנימי ּבהתּפעלּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַלה'

אׁשּתמע ּדלא ּפנימאה ּפנימיתיּבקלא ּבצעקה אם ּכי ּבקֹול ְְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָ
יּליל ויּלּולי ּגּניח ידייאּדגנּוחי על הּנה הּקדֹוׁש, הּמל אּנא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשמים מלכּות על ּבקּבלת והעצמי הּפנימי ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹהּבּטּול
למעלה מעֹורר הּנפׁש ּבפנימּיּות הּגדֹולה הּיראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהתעֹוררּות
לּמלּוכה, רצֹון להיֹות סֹוף אין אֹור ועצמּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֵַַַָָּבחינת
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וההמׁשכה הּׁשנה, ּבראׁש ׁשּנמׁש מלכּות ּכתר ענין ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדזהּו
אּתם", "אדם ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים עבֹודת ידי על ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

אּתם רז"ל יׂשראל)ואמרּו טעמא(ּבני ּומהאי אדם, קרּוים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הראׁשֹון, אדם ּברא ּביֹום הּוא הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהּנה
נברא ּבאלּול ּדּבכ"ה ּבראׁשית, למעׂשה ּׁשּׁשי ּביֹום ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָׁשהּוא

אדם13העֹולם ּברא יֹום ׁשהּוא לּבריאה הּׁשּׁשי ּובּיֹום , ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
הינּו הּמלכּות המׁשכת ּדלהיֹות הּׁשנה, ראׁש הּוא ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹהראׁשֹון
ּדזה מלכּות, ּכתר ּבחינת לעֹורר צריכים ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמלּוכה
ורצֹון ּבבחירה ׁשמים מלכּות על קּבלת ידי על רק ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹהּוא
רק וׁשּי עצמֹו, לׁשעּבד ׁשמים מלכּות על עליו ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹלקּבל

"ה' אמר הראׁשֹון ואדם לבׁש",14ּבאדם, ּגאּות מל ְִֵֵַָָָָָָָָָָ
ׁשמים, מלכּות על הּקּבלת ידי על הּמלּוכה ּגּלּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשהמׁשי

ּכ עלהּנה הּקּבלת ידי על יׂשראל ּדנׁשמֹות לדֹורֹות, נקּבע ן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

ּבראׁש יתּבר מלכּותֹו על עליהם ׁשּמקּבלים ׁשמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמלכּות
ּומתעּנג חפץ להיֹות מלכּות ּכתר ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנה

ּדכתיב וזהּו ראׁשי15ּבּמלּוכה, ּבהתאּסף מל ביׁשרּון "ויהי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
יׁשר, לׁשֹון הּוא יׁשרּון ּובפרּוׁש יׂשראל", ׁשבטי יחד ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻעם
האמצעי קו וזהּו ּוגבּורה, ּדחסד הּקּוין הׁשואֹות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוהינּו
ּבהּקּוין וההׁשואה ההתּכּללּות ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדעתּֿתפארתֿיסֹוד

ּדאיהּו "מה", ׁשם ידי ּבחינתיבעל עּקר ׁשּזהּו האצילּות, אֹור ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מרמ"ח ּכלּול הּוא ּדהאדם אדם, ּבפרצּוף (248)הּתּקּון ְְְִֵַַַָָָָָָָ

מיחד, לכח ּפרטי ּכלי הּוא ואבר אבר ּדכל ּפרטים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֻאברים
ּכּלם ּומתאחדים זה את זה מׁשלימים ּכּלם הרי זה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻֻועם
חּיּות נֹותן ּדהראׁש וסֹוף, ראׁש יּמצא אׁשר מּבלי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻּבפעּלתם
הגּבהת ּכי עד אֹותֹו ּומגּביּה הראׁש את מֹולי והרגל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהרגל

ּבהרגל, ּתלּוי הּוא ְֶֶָָָֹהראׁש
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ברייתו גמר - העולם נברא בתשרי רז"ל שאמרו ומה פסיקתא.

א). פרק השנה ראש (ר"ן קאמרינן

י"א.14) פרק אליעזר דר' פרקי וראה א. פג, תהלים
נצבים.15) פרשת ריש תורה לקוטי ראה ה. לג, דברים
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קלז    

וההמׁשכה הּׁשנה, ּבראׁש ׁשּנמׁש מלכּות ּכתר ענין ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדזהּו
אּתם", "אדם ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים עבֹודת ידי על ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

אּתם רז"ל יׂשראל)ואמרּו טעמא(ּבני ּומהאי אדם, קרּוים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הראׁשֹון, אדם ּברא ּביֹום הּוא הּׁשנה ּדראׁש הּקביעּות ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהּנה
נברא ּבאלּול ּדּבכ"ה ּבראׁשית, למעׂשה ּׁשּׁשי ּביֹום ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָׁשהּוא

אדם13העֹולם ּברא יֹום ׁשהּוא לּבריאה הּׁשּׁשי ּובּיֹום , ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
הינּו הּמלכּות המׁשכת ּדלהיֹות הּׁשנה, ראׁש הּוא ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹהראׁשֹון
ּדזה מלכּות, ּכתר ּבחינת לעֹורר צריכים ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמלּוכה
ורצֹון ּבבחירה ׁשמים מלכּות על קּבלת ידי על רק ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹהּוא
רק וׁשּי עצמֹו, לׁשעּבד ׁשמים מלכּות על עליו ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹלקּבל

"ה' אמר הראׁשֹון ואדם לבׁש",14ּבאדם, ּגאּות מל ְִֵֵַָָָָָָָָָָ
ׁשמים, מלכּות על הּקּבלת ידי על הּמלּוכה ּגּלּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשהמׁשי

ּכ עלהּנה הּקּבלת ידי על יׂשראל ּדנׁשמֹות לדֹורֹות, נקּבע ן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

ּבראׁש יתּבר מלכּותֹו על עליהם ׁשּמקּבלים ׁשמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמלכּות
ּומתעּנג חפץ להיֹות מלכּות ּכתר ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנה

ּדכתיב וזהּו ראׁשי15ּבּמלּוכה, ּבהתאּסף מל ביׁשרּון "ויהי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
יׁשר, לׁשֹון הּוא יׁשרּון ּובפרּוׁש יׂשראל", ׁשבטי יחד ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻעם
האמצעי קו וזהּו ּוגבּורה, ּדחסד הּקּוין הׁשואֹות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוהינּו
ּבהּקּוין וההׁשואה ההתּכּללּות ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדעתּֿתפארתֿיסֹוד

ּדאיהּו "מה", ׁשם ידי ּבחינתיבעל עּקר ׁשּזהּו האצילּות, אֹור ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מרמ"ח ּכלּול הּוא ּדהאדם אדם, ּבפרצּוף (248)הּתּקּון ְְְִֵַַַָָָָָָָ

מיחד, לכח ּפרטי ּכלי הּוא ואבר אבר ּדכל ּפרטים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֻאברים
ּכּלם ּומתאחדים זה את זה מׁשלימים ּכּלם הרי זה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻֻועם
חּיּות נֹותן ּדהראׁש וסֹוף, ראׁש יּמצא אׁשר מּבלי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻּבפעּלתם
הגּבהת ּכי עד אֹותֹו ּומגּביּה הראׁש את מֹולי והרגל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהרגל

ּבהרגל, ּתלּוי הּוא ְֶֶָָָֹהראׁש
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היהודי האברך עם להפגישו משה ר' בקשת את הוותיקן, ספריית על הממונה הקרדינל, דחה תחלה
בעל כל מעשי אחרי שעקבו הוותיקן ממרגלי פחד הוא ברשתה. נשמתו את לצוד זממה שהכנסיה

היהודי. האברך אחרי ובמיוחד שיהיה, ככל בכיר יהיה תפקיד,

הוא עדיין כי התברר האברך. של יומו סדר על חשובים פרטים משה לר' הקרדינל מסר זאת עם
ניתק טרם היהדות עם קשריו שאת כך בביתֿהכנסת, להתפלל ביום, אחת פעם יום, מדי ללכת ממשיך

לבו. את לסעוד יהודית לאכסניה יום מדי ללכת נהג כן כליל.

לב תשומת יעורר שהדבר מבלי האברך עם פגישה של אפשרויות שתי לו יש כי הסיק משה ר'
- הוא יותר המתאים המקום כי החליט מעמיק דעת שיקול לאחר באכסניה. או בביתֿהכנסת מיוחדת:

אכסניה. באותה סעודותיו את לערוך החל משה ור' האכסניה,

את וסעד השולחן ליד ישב משה ר' בשבתֿקודש. משה לר' ניתנה המיוחלת לפגישה ההזדמנות
אותו משה, בר' הבחין לפתע השולחן. ליד הוא אף והתיישב ידיו נטל נכנס, האברך השבת. סעודת
לשעבר. פוזנא קהלת ראש אל וניגש ממקומו קם מיד בוותיקן. הקרדינלים עם מתווכח כשהוא שמע
דבריך, רושם תחת שרוי אני הקרדינלים, באזני נאומך את שמעתי "מאז לו: אמר רבה בהתרגשות
שלא מורי, עם ממושכות שיחות זה בעניין לי היו הנצרות. בצדקת רציניים פקפוקים אצלי שעוררו
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היהודי האברך עם להפגישו משה ר' בקשת את הוותיקן, ספריית על הממונה הקרדינל, דחה תחלה
בעל כל מעשי אחרי שעקבו הוותיקן ממרגלי פחד הוא ברשתה. נשמתו את לצוד זממה שהכנסיה

היהודי. האברך אחרי ובמיוחד שיהיה, ככל בכיר יהיה תפקיד,

הוא עדיין כי התברר האברך. של יומו סדר על חשובים פרטים משה לר' הקרדינל מסר זאת עם
ניתק טרם היהדות עם קשריו שאת כך בביתֿהכנסת, להתפלל ביום, אחת פעם יום, מדי ללכת ממשיך

לבו. את לסעוד יהודית לאכסניה יום מדי ללכת נהג כן כליל.

לב תשומת יעורר שהדבר מבלי האברך עם פגישה של אפשרויות שתי לו יש כי הסיק משה ר'
- הוא יותר המתאים המקום כי החליט מעמיק דעת שיקול לאחר באכסניה. או בביתֿהכנסת מיוחדת:

אכסניה. באותה סעודותיו את לערוך החל משה ור' האכסניה,

את וסעד השולחן ליד ישב משה ר' בשבתֿקודש. משה לר' ניתנה המיוחלת לפגישה ההזדמנות
אותו משה, בר' הבחין לפתע השולחן. ליד הוא אף והתיישב ידיו נטל נכנס, האברך השבת. סעודת
לשעבר. פוזנא קהלת ראש אל וניגש ממקומו קם מיד בוותיקן. הקרדינלים עם מתווכח כשהוא שמע
דבריך, רושם תחת שרוי אני הקרדינלים, באזני נאומך את שמעתי "מאז לו: אמר רבה בהתרגשות
שלא מורי, עם ממושכות שיחות זה בעניין לי היו הנצרות. בצדקת רציניים פקפוקים אצלי שעוררו
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שהתעוררו, הבעיות את ללבן כדי אתך שיפגישני ממנו ביקשתי בצדקתו. האימון את לי להחזיר הצליח
רומא". את עזבת כבר כי אמר המורה אך

פגישתם, על הקתולי למדריכו יגלה שלא אפוא, יעץ, משה ר' לעין. בלטה האברך של תמימותו
הדבר באמת היה זה אמונה. בענייני וידונו ישוחחו שבמהלכן סודיות פגישות מעתה יקיימו וכי

בו. מעוניין היה שהאברך

משה גדליה - שמו וכי ווילנא, העיר מן מוצאו כי משה לר' האברך סיפר הראשונה בפגישה
לתורה, צימאון של מעניין סיפור הציגו משה, לר' אותם שגילה כפי שלו, הביוגרפיה פרטי גורדון.

כלליים. למדעים להבדיל, וגם,

ה משה גדליה של שבאיטליה,אביו בפדובה למד הרפואה תורת את בווילנא. ורופא גדול למדן יה
ללא מטפל היה עניים בחולים לתהילה. שמו יצא בווילנא ידוע. וילנאי נדבן של חשבונו על נסע לשם

ללימוד. הקדיש הפנוי זמנו כל ואת בטל, יושב נראה לא מעולם תשלום.

רק לא השתלם בפדובה אך הקבלה. לתורת הלמדן הרופא תחלה התנגד טיפוסי ווילנא כאיש
והתעניינות, הערכה רכש מהם מפיהם. תורה ולמד זו בעיר התורה גדולי אל התוודע גם אלא ברפואה
את ממנה לימד וגם בקבלה, לעסוק אפוא, המשיך, לווילנא חזר כאשר הקבלה. בתורת מסוים, וידע
בכלל, והמדעים הרפואה, מדע להערצת יותר נטה משה גדליה ברם, משה. גדליה את ביניהם בניו,
שבו מדעי, מרכז לו לחפש החליט הרבה, תורה שלמד לאחר במדע, להשתלם תשוקתו גברה וכאשר
שם לונציה, לנסוע החליט כך לשם שונות. שפות ללימוד להתמסר רצה במיוחד צימאונו. את ירווה
תחת ליפול החל שם בוותיקן. להשתלם כדי לרומא מוריו, עצת לפי נסע, מכן ולאחר תיאולוגיה, למד
קיוו בוותיקן הכמרים בכירי לנצרות. נטייה אצלו התפתחה מכך שכתוצאה הקתוליים מוריו השפעת

דתו. את וימיר בשל, כפרי ברשתם בקרוב שייפול

הפנימיים ומאבקיו לבטיו הדרך. מסוף הוא רחוק עדיין כי התברר משה ר' עם שבפגישתו אלא
של בפיו היו אף זו בפגישה הכמרים. שציפו כפי לעקיפה, ניתנים כבלתי והתגלו השטח, פני על צפו
אוכלוסיית בין הן הוותיקן, של בקמפוס שונים לטיפוסים בקשר מעניינים סיפורים משה גדליה

המרצים. אוכלוסיית בין והן התלמידים

יהודים. של ניכר מספר היה המרצים בין וגם התלמידים בין גם כי משה, ר' של להפתעתו התברר,
שהיו הכמורה, מגדולי בוותיקן, המרצים מבכירי כמה של שמות משה גדליה של מפיו לו נודעו כך
שלא משום נוצרים, היו לא שגם אלא ביותר מיזערית היתה שיהדותם כאלה שם היו מאידך משומדים.
יהודי היה הלה מצרפת. היה שמוצאו למברן, פרופסור בשם אדם היה מאלה אחד דת. להמרת הגיעו
רב היה וחלקו במתימטיקה, משה גדליה של מורו היה זה למברן מנצרות. רחוק היה אך מתבולל,
שחלק הקתוליים, מוריו השפעת לכך כשהצטרפה האברך. של בנפשו היהדות באמונת ספיקות בהחדרת

הנצרות. לתהום המוליך במדרון משה גדליה של הידרדרותו החלה פנטיים, משומדים היו מהם

משה גדליה השפעתו. תחת משה גדליה את יקח משה שר' והמתאים הנכון הרגע אפוא, זה, היה
ר ובידע בהגיון לו להוכיח זה הצליח וכך משה, ר' את מאד העריך עלגורדון הנכונה התשובה כי ב

במידה היהדות אל שוב נקשר משה וגדליה רב זמן עבר לא בתורה. מצויה אמונה בענייני השאלות כל
איתנה.

מגוריו את משה גדליה עקר לרגליו, הכמרים שפרשו הרשת מן להיחלץ כדי משה, ר' עצת לפי
באקדמיה. ההרצאות אל רק בא כשהוא ברומא, יהודיה משפחה אצל לגור ועבר הסטודנטים, ממעון
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מתמטיקה המדויקים, המדעים בתחום אחד קורסים. בשני אחת בבת השתלם משה גדליה
שבמסגרתו המדעי, האגף בראש הדתות. התפתחות תורת - הפילוסופיה בתחום והשני ואסטרונומיה,
במקורו. התנ"ך את וידע ליהדות הערכה לו שהיה קתולי, מדען עמד למברן, המתבולל היהודי גם לימד

רבה. בהצטיינות לסיימו עמד קצר זמן ותוך ענק, בצעדי האברך התקדם זה בקורס

כל בוותיקן. ביותר הגדולים מבעליֿההשפעה אלה והיו כמרצים, כמרים רק שימשו השני בקורס
כלפיו וגילו אותו וקידמו קירבו לכנסיה משה גדליה את לרכוש בידם יעלה כי הכמורה אנשי סברו עוד
כאשר ובמיוחד כיהודי, באמונתו מתחזק הוא כי לדעת נוכחו כאשר מיד אך והערכה. חיבה אותות
הדת נגד הכמרים טענות כל את רב ובכישרון בתקיפות לדחות משה, ר' עם שיחותיו בעקבות החל,
לחוש החל משה גדליה צעדיו. את ולהצר אותו לרדוף והחלו ובוז, שנאה כלפיו לגלות החלו היהודית,

האפיפיורית. האקדמיה של זה באגף במיוחד כמיותר עצמו

עידוד של מקור עבורו היוו אלה שיחות משה. ר' עם הממושכות בשיחותיו השקיט צערו את
היהדות. של הנצחית באמיתותה ויותר יותר בהיווכחו וחיזוק,

שנוצל זמן הקרדינלים, לבין בינו הויכוח חידוש על לידיעה משה ר' המתין שבו הזמן במשך
המדעי הקורס את שלו. הקורסים שני את בינתיים זה השלים ביניהם, לשיחות משה גדליה עלֿידי
נפסל האמונות על בקורס זה לעומת ביותר. הגבוה התואר בקבלת גדולה בהצטיינות במהירות סיים
ועיוורון עקשנות שגילה על לגנאי צויין שאף אלא הנכסף התואר את קיבל שלא בלבד זו ולא לגמרי,
ובאותות בתואר הסתפק בדיעבד אך ומרירות, כעס אמנם לו גרם זה דבר ה"אמיתית". הדת כלפי

המדעי. בקורס שקיבל הצטיינות

יהודיים סטודנטים עוד אליו להביא החל אף הוא משה. ר' לבין בינו הקשר והתחזק הלך בינתיים
האפיפיורית. האקדמיה מן

להשפעת ונתונים ליהדות ומנוכרים זרים היו שונות, מארצות שבאו הללו, התלמידים כל לא
רובם רבים, יהודיים לצעירים משיכה מקור היתה בוותיקן האפיפיורית האקדמיה הקתוליים. הכמרים
לימוד ולמכוני לאוניברסיטאות להתקבל אחרת הזדמנות אז להם היתה שלא משום גדולים, למדנים
מתוך כמובן לימוד, שכר לשלם צורך וללא פתוחות בזרועות יהודים תלמידים קיבלו בוותיקן גבוהים.

יהודיים. צעירים עשרות בוותיקן אז למדו כך או כך לכנסיה. אותם לרכוש מגמה

היהודיים הסטודנטים מבין הלב תשומת עיקר את אליו ומשך ביותר שבלט זה היה משה גדליה
שלמדו היהודיים הצעירים כל של וגאוותם פארם היה והוא במינם, המיוחדים כישרונותיו בגלל

בוותיקן.

היהודיים התלמידים על השפיעה וליהדות לתורה מוחלט באופן שב משה שגדליה העובדה
יהודיים. בעניינים יותר ולעסוק טהורה ליהדות ויותר יותר להתקרב

קירוב על בגלוי דובר שבהן אסיפות, לקיים החלו היהודיים שהתלמידים כך לידי הגיעו הדברים
ר' להשפעת כולו נתון היה וההצטיינויות, התארים עטור משה, גדליה ליהדות. והמנוכרים הרחוקים
יותר חמים יהודים להיות המרוחקים התלמידים את להניע עתה היתה בחיים היחידה ושאיפתו משה,

יותר. וטובים

ושמח בהתפתחויות חלק לו יש כי חש הוא כולו. נפעם רב, בעניין המתרחש אחרי שעקב משה, ר'
ברומא. הממושכת שהייתו על השכר לדידו זה היה מאד. כך על
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קמי    

מתמטיקה המדויקים, המדעים בתחום אחד קורסים. בשני אחת בבת השתלם משה גדליה
שבמסגרתו המדעי, האגף בראש הדתות. התפתחות תורת - הפילוסופיה בתחום והשני ואסטרונומיה,
במקורו. התנ"ך את וידע ליהדות הערכה לו שהיה קתולי, מדען עמד למברן, המתבולל היהודי גם לימד

רבה. בהצטיינות לסיימו עמד קצר זמן ותוך ענק, בצעדי האברך התקדם זה בקורס

כל בוותיקן. ביותר הגדולים מבעליֿההשפעה אלה והיו כמרצים, כמרים רק שימשו השני בקורס
כלפיו וגילו אותו וקידמו קירבו לכנסיה משה גדליה את לרכוש בידם יעלה כי הכמורה אנשי סברו עוד
כאשר ובמיוחד כיהודי, באמונתו מתחזק הוא כי לדעת נוכחו כאשר מיד אך והערכה. חיבה אותות
הדת נגד הכמרים טענות כל את רב ובכישרון בתקיפות לדחות משה, ר' עם שיחותיו בעקבות החל,
לחוש החל משה גדליה צעדיו. את ולהצר אותו לרדוף והחלו ובוז, שנאה כלפיו לגלות החלו היהודית,

האפיפיורית. האקדמיה של זה באגף במיוחד כמיותר עצמו

עידוד של מקור עבורו היוו אלה שיחות משה. ר' עם הממושכות בשיחותיו השקיט צערו את
היהדות. של הנצחית באמיתותה ויותר יותר בהיווכחו וחיזוק,

שנוצל זמן הקרדינלים, לבין בינו הויכוח חידוש על לידיעה משה ר' המתין שבו הזמן במשך
המדעי הקורס את שלו. הקורסים שני את בינתיים זה השלים ביניהם, לשיחות משה גדליה עלֿידי
נפסל האמונות על בקורס זה לעומת ביותר. הגבוה התואר בקבלת גדולה בהצטיינות במהירות סיים
ועיוורון עקשנות שגילה על לגנאי צויין שאף אלא הנכסף התואר את קיבל שלא בלבד זו ולא לגמרי,
ובאותות בתואר הסתפק בדיעבד אך ומרירות, כעס אמנם לו גרם זה דבר ה"אמיתית". הדת כלפי

המדעי. בקורס שקיבל הצטיינות

יהודיים סטודנטים עוד אליו להביא החל אף הוא משה. ר' לבין בינו הקשר והתחזק הלך בינתיים
האפיפיורית. האקדמיה מן

להשפעת ונתונים ליהדות ומנוכרים זרים היו שונות, מארצות שבאו הללו, התלמידים כל לא
רובם רבים, יהודיים לצעירים משיכה מקור היתה בוותיקן האפיפיורית האקדמיה הקתוליים. הכמרים
לימוד ולמכוני לאוניברסיטאות להתקבל אחרת הזדמנות אז להם היתה שלא משום גדולים, למדנים
מתוך כמובן לימוד, שכר לשלם צורך וללא פתוחות בזרועות יהודים תלמידים קיבלו בוותיקן גבוהים.

יהודיים. צעירים עשרות בוותיקן אז למדו כך או כך לכנסיה. אותם לרכוש מגמה

היהודיים הסטודנטים מבין הלב תשומת עיקר את אליו ומשך ביותר שבלט זה היה משה גדליה
שלמדו היהודיים הצעירים כל של וגאוותם פארם היה והוא במינם, המיוחדים כישרונותיו בגלל

בוותיקן.

היהודיים התלמידים על השפיעה וליהדות לתורה מוחלט באופן שב משה שגדליה העובדה
יהודיים. בעניינים יותר ולעסוק טהורה ליהדות ויותר יותר להתקרב

קירוב על בגלוי דובר שבהן אסיפות, לקיים החלו היהודיים שהתלמידים כך לידי הגיעו הדברים
ר' להשפעת כולו נתון היה וההצטיינויות, התארים עטור משה, גדליה ליהדות. והמנוכרים הרחוקים
יותר חמים יהודים להיות המרוחקים התלמידים את להניע עתה היתה בחיים היחידה ושאיפתו משה,

יותר. וטובים

ושמח בהתפתחויות חלק לו יש כי חש הוא כולו. נפעם רב, בעניין המתרחש אחרי שעקב משה, ר'
ברומא. הממושכת שהייתו על השכר לדידו זה היה מאד. כך על
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קמב   

 

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה

נכבד המפורסם הרה"ג עוז ידידי כבוד

ישראל מוה"ר כש"ת אי"א וו"ח ומרומם

נ"י יעקב איסר

וברכה, שלום

העבר הו"ר קודם קבלתי תבוא מעש"ק כת"ר מכתב

תפלתו יקבל תפלה ושומע מלאתי הפ"נ ע"ד כת"ר ובקשת

באריכות והעבודה התורה על לשקוד ויוכל בריאותו ויתחזק

ובכל בעדתו, וענג נחת רוב תחזינה כת"ר ועיני ושנים, ימים

ברו"ג. אחב"י

דבר שאלתו, על שי' רד"ק לידידינו שעניתי וע"ד

ארצנו שלו' ודורשים כאוהבים הנראים עם ההשתתפות

ובגוף כולה. המענה כבו' ראה בטח הנה תובב"א, הקדושה

פרטי בבירור ידעו עדי מאומה, הגד אוכל לא הדבר ועצם

דבר. חצי ולא שלם דבר הדברים,

דבר פשר אדע ממנו אשר דמיתי כבו', מכתב בהגיעני עתה

הן ומי מי לדעת, הוא חפצי ואדיר הוא, באשר ומטרתו הענין

ד' והוראה, התורה, עמודי הגדולים, הרבנים מכבוד המה

אחריהם, ללכת נוכל ישראל בית כל אנחנו אשר יחיו, עליהם

ואשר בדבר המה ומומחים בקיאים כי לבב, בתום כזה, בנדון

בזה הם ממלאים כי דבר, אחרית אחריות עליהם לקחת יוכלו

התעודה היא זאת אשר עבודתם, קודש ומשמרת פקודתם,

יתברך. שבשמים אבינו חי, אל מאת להם, הנתונה

אאמו"ר כ"ק הוד של סודו ואיש מזכיר בתור עמידתי

בכל שנה, כעשרים במשך זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

והבשרי, הנפשי רכושו ישראל, לנשמת הנוגעים הכלל, עניני

בספר הנני מדפדף כהיום הנזכרה. השאלה בקרבי רקמה

רבנים, מאסיפות שונות מחזות לעיני, העבר מכל היומי,

שמעתי ובאזני ונבואתם, התלהבותם שיחתם הכלל, ועסקני

קדש אש בלהבת יוצאים חיים, אלקים דברי דברים,

פתרון ידרשו המה והן תבונה, בסיפורי מעולפים הקדשים,

הנזכרה. השאלה

אחדים נתועדו תרס"ח, אלול מימי הימים באחרית

וכיוונו אשכנז, בארץ והיהדות, היהודים מגיני מראשי

זצוקלללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נסוע עת התועדותם,

לבוא ונקראתי בערלין, דרך לביתו מקארלסבאד, זי"ע נבג"מ

שונים. בענינים לשוחח כיומים נמשכה התועדותם שמה,

שאחינו הענינים, ע"ד השאלה, התעוררה הדברים, בהמשך

ב חלק לוקחים אשרהחפשים מדיני, ברוח רק ויכלכלום זה

בראש ויעמדו לזה, יתקרבו הגדולים הרבנים כי הי' מהראוי

כי פשרה, למצוא אפשר אי האם התורה, אל שיתאים באופן

כי במנוחה, ישראל לב היתה ואז יתאימו, עולם וחיי התורה

בטוחה. דרכם

התורה הדבר כן לאמר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ויאמר

עפ"י הוא כשהחיים רק אמנם הנה, מתאימות והחיים

הרבנים אשר היא ישרה עצה הלא השכל עין למראה התורה.

צד על הכל יתנהג כי התקוה ואז ההנהגה, בראש יעמדו

הלאום כתעודת הרבנים תעודת כן, אינו האמת אבל ההכשר.

לדרוש יוכלו ובה גדול, כוחם בה הקדושה, תורתנו היא כולו,

ובהיות ורצונם, דעתם ויבטלו אליהם, ישמעו כי העם, מאת

קרובים וגאוניו ישראל רבני הקדושה, תורתינו זו הוי' דבר כי

להם ע"כ אשר ובפועל, ברוח אלי' בהתמסרותם יותר אלי'

עם ועל תלכו, וכה תעשו כה הקדש, לעם להגיד והעוז, הכח

בקולם, לשמוע ית' וגזרתו אלקים חובת החובה, הקודש

בפועל ולהביא ובטוח, תום לילך עליהם, יהבם ולהשליך

ובשם הדת, בשם התורה, בכח יצוום, אשר כל את בחיים

אבותינו. אלקי אלקינו

עם בן כל ואת אותנו, המקפת היא חי, אל תורת תורתינו

יום עד ישראל, בית וטהרת בקדושת יצירתו, מיום קדשנו,

נחי' בה נשמה, לחיי גוף מחיי האדם בעבור בשר בחיי האחרון

דורות בהעמדת הבית בארחי במשתה, במאכל זה, עולם חיי

האלקית ובעבודה המדיני, בחברת בשדה, בעבודה לב, ישרי

טוב, כי באור הבא, עולם חיי נחי' ובה והרוח, הנפש במזוני

אשר עולמים, יצורי כל פקודת בא עת עד הוי' לפני לעמוד

קדשו ובית היכלו וייסד עירו, יבנה והאלקים יקומו, עפר ישני

האמור. כיעוד יפאר,

אלקינו, הוי' בין העומדים הנה הן והדרתו, ישראל גאוני

עפ"י הוא, באשר ה' דבר את להם להגיד הקודש, עם ובין

ומיאונו, חפצו העם, ידיעת עם התחשב מבלי והמצוה, התורה

יודרש, מהם אדמות, עלי תעודתם וזאת המה, אלקים צירי

מיד העם זכות לדרוש הלאום, בן כל כחובת חובתם, על נוסף

גם ח"ו, רעתו וחפצי מחלליו, מהתנפלות עליו, ולהגן עושקיו,

הזמני עמנו, טובת בעד רק תמיד, בכפם נפשם ישימו כי זאת

והנצחי.

אבל נוסדה, והמצוה התורה עפ"י החיים כאשר כ"ז אמנם

מבלי ושואף, הולך הולך, סובב החיים רק אשר בענינים,

פה אלה מאתנו זה הוא מי הקדושה, תורתנו עם התחשב

אשר ומלואו, בעולם אשר ופרנסיו, ישראל מגאוני או היום,

הענינים כה אשר והיראה, התורה בכח לאמר, והכח העוז לו

ל עלינו וא"כ וכלדורשים, כולנו אנחנו אשר בשעה בה התפשר,

שום תכיר לא היא, נצחית תורתינו כי יודעים, הקודש עם

אמר אשר וכל ושמאל, ימין פנות רשות נותנת ובלתי פשרה,

במה וגאוניו, ישראל ורבני ועבדיו, נביאיו ידי על האלקים
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הניתן ותומו הקודש עם אחריות עליהם לקחת יוכלו איפוא

לרבים, העולה בדרך ונלכה לכו ולשמרם. לעבדם ידם, על

יצונו כאשר ואשרו, העם טובת ולדרוש התורה בתי לחזק

יעקב. שושנת הצלחת נראה ובה בתורתו, האלקים

ועסקני הרבנים אסיפת מחזה כהיום ניצב לעיני הנה

שאלת בהתברר אייר, בחדש תרס"ט בשנת וילנא בעיר הכלל

אשר ומלמדיו, ישראל וחדרי הצענז', ע"ד והרבנות, הרבנים

והכרחו. הדבר בטובת והוכיחו שאמרו, מהנאספים רבים

מבט הכללי המצב בידעם גם וגאוניו, ישראל גדולי אמנם

רע וכוכב ביותר, ומלוטש חד הי' אשר אחינו, על הממשלה

קבלו לאמר, בידו הפרעות ושבט הרועים, אבירי לעומת עלה

לב תומת זה בכל דורשים, הכוללים הענינים כה כי דעתי,

שהועמדו טרם ואז ישראל. מחמד על וותר נוכל לא ישרים

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יצא דיעות, רוב על השאלות

ויאמר: בנאומו

וברצוננו, אנחנו, בבחירתנו לא בגולה. אותנו נתן האלקים

היום מני ראשונים. בזכרון לנו, הקדוש וכל ארצינו, את עזבנו

את המאמינים, ראש העברי, אברהם הראשון, אבינו שעבר

ארצה ויבוא טהורה, באמונה אלקינו, אחרי ללכת הנהר עבר

אלקינו, בית בחרב זכאי בן יוחנן רבי רבינו, צאת יום עד כנען,

פסת כל על שנה, וחמשה עשרים מאות שמונה אלף משך

בלב החקוק מחצבתנו, צור גאון חרות קדשינו, ארץ גרגיר

לעד. מעמנו ואחד כ"א

אל נשוב ידינו ובזרוע בכחינו לא יגאלינו. הוא והאלקים

התראות אלפי אחרי בחטאינו אשר אבותינו, אבות ארץ

בגולה, אותנו אלקינו ה' ויתן נגרשנו, מעלי' ה', בשם נביאינו,

לארבע כי עד נכר, ארצות אל ו[מ]ממלכה גוי, אל מגוי ונלך

מושב מקום ובכל האלקים. עם התפזרה השמים, רוחות

ברכת עם התחשב מבלי - קרנינו וירום ה' ירחם - אחינו

שנואים ורדוים, מוכים לרגלם, הבאה וסחר בקנין הארץ

בארץ כגר עשרה, וחמש עשירי דור גם אנחנו. ורדופים

עלינו ומשטמה, רשע בעלילת אדם בני חלאת וכל נחשבנו,

אדם, בשר אוכלי הארץ, אזרחי דם למוצצי ויתנונו יתגלגלו,

תושבים.ולמופר ברית י

הלכנו אשר שנה, וארבעים מאות שמונה כאלף לנו, זה

היום עד אז מני - נפשנו פדות האלקים יחיש - גולים בראש

גם ולעומתו ותפארתו, גאונו דור דור בעמינו, היו חליפות

וקדוש טהור האלקי, הלאום דגל זה בכל אבל וצורריו, מעיקיו

" יתנוסס ועליו העם, בני כל ביד ועמוהי' תורתו דתו האלקים

עלאחד אהבה, בפתיל[י] מרוקמה דעת יריעת על כתובה "

כאחד. והדם הבשר התמסרות עוז שלהבת להבת אריגת

זמרת לקצוץ כרמינו, מטעי לשנות לנו, אומרים היום

- הרב על להעמיס הטהורה, אמונה מקור החדר, הוא גפנינו,

- בעדתו הרוחניים החיים עניני בכל החי ורוח הציבורי, דואג

והדומה. חול בלימודי עול משאת

כל, לעין גלוי ולאמר בחזקה לעמוד עליכם ישראל, רבני

הם הנהו, דם פלגי על שתול נס הלזה, העתיק דגל אל הביטו

ועוז שמים, שם מקדשי זקנים גם נערים והבנות, הבנים דמי

ילדינו, את תמיתו אל בתורתינו, תגעו אל לעד. נשאר נצחם

בגולה, האלקים נתן בשרינו את חיינו. נשמת את תשודדו ואל

הם. חפשים ותורתינו דתינו נפשינו, אמנם

המה אחת ומצות תורה הוא, אחד האלקיםאלקים את .

נעבוד, אותו בארצנו, אבותינו, וקיימו שעבדו והמצוה, התורה

בנינו ובני בנינו יעשו וכן אנחנו, נשמור ומצותיו תורתו ואת

עד. עדי

הרוגים בני לענותינו. האריכו חורשים, חרשו גבינו על

עולמים, צור בעזרת זה, בכל אבל אנחנו, שרופים בני אנחנו,

כלולה היא, אחת שלמה תורתינו תעמוד עמינו עולם במתי על

בדמינו. ובלולה בהדרה

הטהור הקודש, עם לב ובשם התורה, בשם הדת, בשם

להם, לאמר הממשלה, כח באי אל פונה הנני דופי, שמץ מכל

דתינו על ישימו אשר ומועקה עול מכל הנהו חפשי ישראל עם

הלכו בה לפנינו, היא סלולה קדש דרך דרכינו ותורתינו.

עד. עדי בנינו ובני בנינו ילכו ובה אנחנו, הולכים בה אבותינו,

הלא אז חכ', יודיעו שנים ורוב ידברו ימים אם ועתה

היא חדשה לא הנה יהלך, ובעקביו העבר מופת יקח ההוה

פעמיו. ישים ואנה ילך אנה מתנודד, ישראל עם אשר בארץ,

חיים החפץ והאיש מעוזנו היא רק התורה כי לדעת עלינו

חדרים ייסדו ויאדירה, תורה ירביץ ישראל, נשמת ולעודד

כאשר לתורה, עתים ולקבוע ישרים, דור להקים וישיבות,

עליהם ד' ישראל, בית אחינו במושבי יהי' אור ואז קדם, בימי

יחיו.

הדו"ש וידידו כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבל

מו"ר. בן ומכבדו מוקירו
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קמג    

הניתן ותומו הקודש עם אחריות עליהם לקחת יוכלו איפוא

לרבים, העולה בדרך ונלכה לכו ולשמרם. לעבדם ידם, על

יצונו כאשר ואשרו, העם טובת ולדרוש התורה בתי לחזק

יעקב. שושנת הצלחת נראה ובה בתורתו, האלקים

ועסקני הרבנים אסיפת מחזה כהיום ניצב לעיני הנה

שאלת בהתברר אייר, בחדש תרס"ט בשנת וילנא בעיר הכלל

אשר ומלמדיו, ישראל וחדרי הצענז', ע"ד והרבנות, הרבנים

והכרחו. הדבר בטובת והוכיחו שאמרו, מהנאספים רבים

מבט הכללי המצב בידעם גם וגאוניו, ישראל גדולי אמנם

רע וכוכב ביותר, ומלוטש חד הי' אשר אחינו, על הממשלה

קבלו לאמר, בידו הפרעות ושבט הרועים, אבירי לעומת עלה

לב תומת זה בכל דורשים, הכוללים הענינים כה כי דעתי,

שהועמדו טרם ואז ישראל. מחמד על וותר נוכל לא ישרים

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יצא דיעות, רוב על השאלות

ויאמר: בנאומו

וברצוננו, אנחנו, בבחירתנו לא בגולה. אותנו נתן האלקים

היום מני ראשונים. בזכרון לנו, הקדוש וכל ארצינו, את עזבנו

את המאמינים, ראש העברי, אברהם הראשון, אבינו שעבר

ארצה ויבוא טהורה, באמונה אלקינו, אחרי ללכת הנהר עבר

אלקינו, בית בחרב זכאי בן יוחנן רבי רבינו, צאת יום עד כנען,

פסת כל על שנה, וחמשה עשרים מאות שמונה אלף משך

בלב החקוק מחצבתנו, צור גאון חרות קדשינו, ארץ גרגיר

לעד. מעמנו ואחד כ"א

אל נשוב ידינו ובזרוע בכחינו לא יגאלינו. הוא והאלקים

התראות אלפי אחרי בחטאינו אשר אבותינו, אבות ארץ

בגולה, אותנו אלקינו ה' ויתן נגרשנו, מעלי' ה', בשם נביאינו,

לארבע כי עד נכר, ארצות אל ו[מ]ממלכה גוי, אל מגוי ונלך

מושב מקום ובכל האלקים. עם התפזרה השמים, רוחות

ברכת עם התחשב מבלי - קרנינו וירום ה' ירחם - אחינו

שנואים ורדוים, מוכים לרגלם, הבאה וסחר בקנין הארץ

בארץ כגר עשרה, וחמש עשירי דור גם אנחנו. ורדופים

עלינו ומשטמה, רשע בעלילת אדם בני חלאת וכל נחשבנו,

אדם, בשר אוכלי הארץ, אזרחי דם למוצצי ויתנונו יתגלגלו,

תושבים.ולמופר ברית י

הלכנו אשר שנה, וארבעים מאות שמונה כאלף לנו, זה

היום עד אז מני - נפשנו פדות האלקים יחיש - גולים בראש

גם ולעומתו ותפארתו, גאונו דור דור בעמינו, היו חליפות

וקדוש טהור האלקי, הלאום דגל זה בכל אבל וצורריו, מעיקיו

" יתנוסס ועליו העם, בני כל ביד ועמוהי' תורתו דתו האלקים

עלאחד אהבה, בפתיל[י] מרוקמה דעת יריעת על כתובה "

כאחד. והדם הבשר התמסרות עוז שלהבת להבת אריגת

זמרת לקצוץ כרמינו, מטעי לשנות לנו, אומרים היום

- הרב על להעמיס הטהורה, אמונה מקור החדר, הוא גפנינו,

- בעדתו הרוחניים החיים עניני בכל החי ורוח הציבורי, דואג

והדומה. חול בלימודי עול משאת

כל, לעין גלוי ולאמר בחזקה לעמוד עליכם ישראל, רבני

הם הנהו, דם פלגי על שתול נס הלזה, העתיק דגל אל הביטו

ועוז שמים, שם מקדשי זקנים גם נערים והבנות, הבנים דמי

ילדינו, את תמיתו אל בתורתינו, תגעו אל לעד. נשאר נצחם

בגולה, האלקים נתן בשרינו את חיינו. נשמת את תשודדו ואל

הם. חפשים ותורתינו דתינו נפשינו, אמנם

המה אחת ומצות תורה הוא, אחד האלקיםאלקים את .

נעבוד, אותו בארצנו, אבותינו, וקיימו שעבדו והמצוה, התורה

בנינו ובני בנינו יעשו וכן אנחנו, נשמור ומצותיו תורתו ואת

עד. עדי

הרוגים בני לענותינו. האריכו חורשים, חרשו גבינו על

עולמים, צור בעזרת זה, בכל אבל אנחנו, שרופים בני אנחנו,

כלולה היא, אחת שלמה תורתינו תעמוד עמינו עולם במתי על

בדמינו. ובלולה בהדרה

הטהור הקודש, עם לב ובשם התורה, בשם הדת, בשם

להם, לאמר הממשלה, כח באי אל פונה הנני דופי, שמץ מכל

דתינו על ישימו אשר ומועקה עול מכל הנהו חפשי ישראל עם

הלכו בה לפנינו, היא סלולה קדש דרך דרכינו ותורתינו.

עד. עדי בנינו ובני בנינו ילכו ובה אנחנו, הולכים בה אבותינו,

הלא אז חכ', יודיעו שנים ורוב ידברו ימים אם ועתה

היא חדשה לא הנה יהלך, ובעקביו העבר מופת יקח ההוה

פעמיו. ישים ואנה ילך אנה מתנודד, ישראל עם אשר בארץ,

חיים החפץ והאיש מעוזנו היא רק התורה כי לדעת עלינו

חדרים ייסדו ויאדירה, תורה ירביץ ישראל, נשמת ולעודד

כאשר לתורה, עתים ולקבוע ישרים, דור להקים וישיבות,

עליהם ד' ישראל, בית אחינו במושבי יהי' אור ואז קדם, בימי

יחיו.

הדו"ש וידידו כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבל

מו"ר. בן ומכבדו מוקירו
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Ì ÈÏ(רמּב"ן) ƒ¿≈»»ְַָ

ּבה' האמּונה את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין

Ìbׁשּבאין ּבאפן זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, Bּבארץ «ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ¬
זֹו ּבעבדה עסק לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלעבֹודתֹו

הבנה הּצדקBlLוהּכרהBlLמּצד קו "והבין הרמּב"ם: (ּבלׁשֹון ֲִַָָ∆ְַָָ∆ְְְִִֵֶֶַַַַָ

‰B‰ BÓלהיֹות הפ "ל ל" הּצּוּוי לאחר ואּלּו ,(" ƒ¿»«¿»ְְְְִִִֶַַַַָ

,'‰ ÁÈÏLצּוּוי מּצד .‰Bהּפֹועל ¿ƒ«ִִֵַַ«≈
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טֹוב" הרע יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה) ט, ברכות (וכל(ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,Ì‰Èׁשל ְְְֵֶַָָָָָֹ∆¿≈∆ֶ

'מרּכבה' ּבבחינת היּו Ì‰ÈÓÈ)האבֹות Ïkלחטא היא הּכּונה אּלא . ְְִִֶַָָָָָ»¿≈∆ְְִֵֶַַָָָ

ּׁשּגרם הינּו חּטאים), ּבני ּוׁשלמה אני והיּו (ּכמֹו חּסרֹון ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּלׁשֹון

ּבסדר האֹור מעּוט ּובדגמת אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹֻחּסרֹון

ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור מעּוט יׁש ּדרּגה ׁשּבכל ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ִֶָמּמּנּה.
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א) צג,

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית עדLÁeÓaהׁשּפעתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»ַ

זֹו והׁשּפעה ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאפּלּו

הליכה ּבלבד, ארעית ׁשכנּות ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחזקה

ּברכה הן זֹו ׁשכנּות הביאה - קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחד

לאברם הּׁשכינה ּגּלּוי העּדר והן נכסים, רּבּוי יד)ללֹוט, פסוק .(רש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
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את ּומצא ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

ראה ׁשּכאׁשר לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאברם

ּדמהמנּותא, מיכלא מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוג

ּכדי לּמלחמה יצא ׁשּבוּדאי הבין הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמּונה

מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר נפׁש, מסירּות מּתֹו לֹוט את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהּציל

ֵֶַהּׂשכל.
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א) צג,
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את ּומצא ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

ראה ׁשּכאׁשר לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאברם

ּדמהמנּותא, מיכלא מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוג

ּכדי לּמלחמה יצא ׁשּבוּדאי הבין הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמּונה

מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר נפׁש, מסירּות מּתֹו לֹוט את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהּציל

ֵֶַהּׂשכל.
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Ó  (א (טו, ¿»¿«¿≈¿…
È    È L Ó  È(רש"י) ¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

הרמּב"ם ב)ּכתב י, אּלא(ּתׁשּובה עבד לא . . אבינּו "אברהם ְְְִֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לֹומר, ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמאהבה".

את ראה לא מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

קּדּוׁש הינּו ה', עבֹודת ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקּבלת

ÌÈÓL ÌL.וכבֹוד עׁשר מקּבל ה' את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ≈»«ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

       ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
     ©§¦½¨¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

      ©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨
        ©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤

     §©´¦§ª®̈§−Ÿ§¨«©¦©´¤¨¥À¤
      ©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«¦§−¦§©´¥¥®

    §¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®
      ©©¥¬Ÿ−̈©§¨«©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈

      ̈«§¨´©©§®̈§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤
        ¨¨«©´Ÿ¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À

       §¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−
       ¨¨«§©¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥

      ¥¬¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−
      §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−¨´

      ¥®¨¦«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨©§¦³
       ©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ§©¦´

       ¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´©À
      ̈©§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À¨©̧¦Æ
     ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬©¨−Ÿ

    §©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
   §¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«§¤

    ¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤©§¦«
       §¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬

      ¦§¦−§¨¬¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥
      ̈º£¨©³¦§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬

       ¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
    ¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

        ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²
      §©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©

      ©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨©¸Ÿ¤
       ¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦¦§¨¦Æ

       §¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−
     ¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ

       §¨¥½£¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−
     ¦¨¤«¨©¦§¨º̈©§©§Ÿ̈²©¥¬©©−¦

      ©¦§¨®©¨©−¦§¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬
       ̈©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´

       §¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦
      ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ©§©´

      §Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
        ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®

      §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«
        §³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®

     §©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´
        ¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦

          

        ©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬
       ¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈

     ©§¨¤§²£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈
     ¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤

    ¦§¨¥−§©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬
       ̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ

      £¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«§¤§¨¬
       §¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ©¦¬Ÿ

      ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ£¦¾
       ¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«§«Ÿ

       ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ©§¨½̈¦²
      ©£¬¦−§©¦«§¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ

     §©¦−§¦®§¨¦−¦§¬¥¥«
      

‚    (א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»
.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז -‚ ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ»»

העֹולם רז"ל ּכמאמר ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני -ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור, ּדֹומה ְְִִֵֶֶֶַָהּזה
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   (י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על לכל‡מֹורה הּדין והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְְִִִִַַַַָָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא ּגםהּמצֹות, ּבּה יׁש . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבכל ואף הרּוחנית. לּתֹועלת ערֹו ּבאין היא אבל ּגׁשמית, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹועלת
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יֹותר. ערֹו ׂשכלֹו,‚ּבאין העּדר מּפני וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּבקּיּום וההפסד הּטרח על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיגּדל

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמצוה,
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ׁשּבקּיּום וההפסד הּטרח על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּוכׁשּיגּדל
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לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך  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
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7:137:229:279:3110:0010:0410:5710:5918:2918:1818:5818:4718:0218:51מולדובה קישינב )ק(

7:227:249:519:5110:2110:2111:2211:2119:2519:2019:4719:4219:0319:46מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:465:358:268:218:598:5310:0510:0118:4818:5519:1619:2418:3719:28ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(
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7:017:089:179:209:499:5210:4610:4818:2118:1018:4918:3917:5418:51קנדה מונטריאול )ק(

6:466:519:049:059:379:3910:3510:3618:1818:1118:4318:3617:5418:40קפריסין לרנקה )ק(
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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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זמן תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
יום חמישי בלילה לאחר צאת הכוכבים
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