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'‰Âיהיה היֹו ואברהם גֹו' מאברהם אני המכּסה אמר «ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

גֹו' יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי גֹו' ּגדֹול ְְְְְֲִִֶֶַַַַָלגֹוי
גֹו' ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ה' ּדר ּבזה1וׁשמרּו ּומדּיק . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדׁשנת זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו ההּלדת יֹום ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָֻּבעל
תרס"ו ּבהמׁש) ּתֹורה2תרס"ז זהּו הוי' ּדר הרי ,( ְְֲֲֵֵֶֶֶֶָָָ

גֹו'3ּומצוֹות צדקה ּבלעׂשֹות הּכתּוב ּמֹוסיף מה ּכן ואם , ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
הּמצוֹות ׁשם4(ענין ּומבאר הוי'. ּדר וׁשמרּו על (5, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּוצדקה למּטה, מּלמעלה המׁשכה היא הוי' ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּדדר
העבֹודה למעלה, מּלמּטה ּבבחינת העבֹודה היא ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָּומׁשּפט

ׁשם מבאר זה ּפי [ועל חֹוזר. ּדוׁשמרּו6ּדאֹור הּׁשּיכּות ּגם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
זה לפני ּׁשּכתּוב למה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות הוי' ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדר

גֹו']. מאברהם אני המכּסה אמר ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָוהוי'

‰p‰Âלעׂשֹות הוי' ּדר וׁשמרּו גֹו' ידעּתיו ּכי הּפסּוק ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
ּבדּבּור הּנ"ל ּבהמׁש נתּבאר ּומׁשּפט ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָצדקה

תרס"ו ּדׁשנת ידעּתיו ּכי ּפרׁשת7הּמתחיל ּדׁשּבת (מאמר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָ
ּדׁשּבת (מאמר זה ּובמאמר ,(ׁשּבהמׁש הראׁשֹון ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוּירא
אחר, ּבאפן הּפסּוק מבאר (ׁשּבהמׁש הּׁשני וּירא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּפרׁשת
ידעּתיו ּכי ּבּפסּוק מתחיל הראׁשֹון ׁשּמאמר זה על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָנֹוסף

א והוי' ּבּפסּוק מתחיל הּׁשני גֹו',ּומאמר אני המכּסה מר ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּדבמאמר אחר, ּבאפן מפרׁש הּׁשני ּבּמאמר ּגּופא, ידעּתיו ּכי ּבּפסּוק ּגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהּנה

הּתרּגּום ּפרּוׁש ידעּתיו, ּבכי ּפרּוׁשים ׁשני מביא לׁשֹון8הראׁשֹון הּוא ׁשּידעּתיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ב לאור יצא (*    (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הולדת יום הבעל"ט, מרחשון כ"ף וירא, פ' ש"ק "לקראת ,

. . נ"ע    ."(1.יזֿיט יח, שצח.2)פרשתנו ע' – קה"ת (שלכן3)הוצאת בפשטות כמובן

כי בסופו) (הושע ממ"ש גם וכדמוכח מעצמו*). מובן זה כי – יב) י, (עקב דרכיו" בכל ד"ללכת הפירוש לפרש רש"י הוצרך לא

על או בסופו), פיהו מנשיקות ישקני עה"פ ב פ"א, שהש"ר שם. וברשב"ם א פט, (ב"ב תורה דברי על שקאי הוי', דרכי ישרים

שם לאדהאמ"צ ביאוה"ז דאורייתא". ושבילין ארחין "ואינון ב) (קעה, וישלח ח"א זהר וראה ב). י, הוריות א. כג, (נזיר מצוות

ואילך). תנא (ע' שם הושע עה"פ נ"ך אוה"ת ואילך). תשד ע' ב (כרך ולהצ"צ ואילך) ב –4)(יט, (סתם) מצוה בשם נק' דצדקה

ד. סעיף כדלקמן צדקה, בשם נקראות המצוות כל וכן ב). (מח, פל"ז תח.5)תניא ע' – ו.6)בסיומו סעיף לקמן סח.7)נעתק ע'

קדמי.8) גלי ארום עה"פ: בתיב"ע וגם עה"פ. אונקלוס

עקב דס"פ דרכיו" בכל "ללכת לפני כי לומר, יש – כו'" רחום תהא ואתה רחום הוא – דרכיו בכל "ללכת כב) (יא, עקב בס"פ רש"י שפירש ומה (*

ה"ה) פ"א דיעות (הל' הרמב"ם במ"ש י"ל ועד"ז ענין. עוד מוסיף דרכיו" בכל שב"ללכת מוכח, דמזה גו'", הזאת המצוה כל את תשמרון "שמור כתיב

אלקיך". ה' מצוות את תשמור "כי כתיב בדרכיו" "והלכת לפני כי – בדרכיו" והלכת ט) כח, (תבוא שנאמר . . הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו "ומצווין

עקב. בס"פ לפנ"ז כבר שפירש מה על שסומך לומר יש – תבוא בפ' רש"י פירש שלא והא

    
ÈB‚Ï ‰È‰È BÈ‰ Ì‰‡Â 'B‚ Ì‰‡Ó È‡ ‰ÎÓ‰ Ó‡ '‰Â«»»«¿«∆¬ƒ≈«¿»»¿«¿»»»ƒ¿∆¿
'‰  eÓLÂ 'B‚ ‰eˆÈ L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk 'B‚ ÏB„b»ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆¿»¿∆∆

'B‚ ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ1˙„l‰‰ ÌBÈ ÏÚa ‰Êa ˜i„Óe . «¬¿»»ƒ¿»¿«≈»∆«««À∆∆
מרחשון בכ"ף הולדתו שיום דובער] שלום [הרב הרש"ב «¬»¿BÓ‡Óaאדמו"ר

˙L ‰Ê ÏÈÁ˙‰ eaƒ««¿ƒ∆ƒ¿«
LÓ‰a ÊÒ˙המאמרים ¿∆¿≈

אלוÂÒ˙2משנת פסוקים

המאמרים בהמשך מתבארים

בהמשך מקומות. בשני הנ"ל

בשני השינויים על הרבי יעמוד

‰Èהמאמרים) בברכת, ¬≈
אברהם של זרעו את הקב"ה

e‰Êשישמרו 'ÈÂ‰ ∆∆¬»»∆
‰Bz(התורה (ענין »

˙BÂˆÓe3‰Ó Ôk Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ≈«
˙BNÚÏa e˙k‰ ÈÒBƒ«»¿«¬
˙BÂˆ‰ ÔÈÚ 'B‚ ‰˜„¿̂»»ƒ¿««ƒ¿
צדקה שמצות קבעו חז"ל

ולכן המצוות, כל כנגד שקולה

אודות חז"ל אצל מדובר כאשר

מצוות יחיד, לשון - מצוה מצוה,

עושה שאדם כגון רבים, לשון -
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ה

     
'‰Âיהיה היֹו ואברהם גֹו' מאברהם אני המכּסה אמר «ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

גֹו' יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי גֹו' ּגדֹול ְְְְְֲִִֶֶַַַַָלגֹוי
גֹו' ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ה' ּדר ּבזה1וׁשמרּו ּומדּיק . ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדׁשנת זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו ההּלדת יֹום ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָֻּבעל
תרס"ו ּבהמׁש) ּתֹורה2תרס"ז זהּו הוי' ּדר הרי ,( ְְֲֲֵֵֶֶֶֶָָָ

גֹו'3ּומצוֹות צדקה ּבלעׂשֹות הּכתּוב ּמֹוסיף מה ּכן ואם , ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
הּמצוֹות ׁשם4(ענין ּומבאר הוי'. ּדר וׁשמרּו על (5, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּוצדקה למּטה, מּלמעלה המׁשכה היא הוי' ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּדדר
העבֹודה למעלה, מּלמּטה ּבבחינת העבֹודה היא ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָּומׁשּפט

ׁשם מבאר זה ּפי [ועל חֹוזר. ּדוׁשמרּו6ּדאֹור הּׁשּיכּות ּגם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
זה לפני ּׁשּכתּוב למה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות הוי' ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדר

גֹו']. מאברהם אני המכּסה אמר ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָוהוי'

‰p‰Âלעׂשֹות הוי' ּדר וׁשמרּו גֹו' ידעּתיו ּכי הּפסּוק ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
ּבדּבּור הּנ"ל ּבהמׁש נתּבאר ּומׁשּפט ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָצדקה

תרס"ו ּדׁשנת ידעּתיו ּכי ּפרׁשת7הּמתחיל ּדׁשּבת (מאמר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָ
ּדׁשּבת (מאמר זה ּובמאמר ,(ׁשּבהמׁש הראׁשֹון ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוּירא
אחר, ּבאפן הּפסּוק מבאר (ׁשּבהמׁש הּׁשני וּירא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּפרׁשת
ידעּתיו ּכי ּבּפסּוק מתחיל הראׁשֹון ׁשּמאמר זה על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָנֹוסף

א והוי' ּבּפסּוק מתחיל הּׁשני גֹו',ּומאמר אני המכּסה מר ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּדבמאמר אחר, ּבאפן מפרׁש הּׁשני ּבּמאמר ּגּופא, ידעּתיו ּכי ּבּפסּוק ּגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהּנה

הּתרּגּום ּפרּוׁש ידעּתיו, ּבכי ּפרּוׁשים ׁשני מביא לׁשֹון8הראׁשֹון הּוא ׁשּידעּתיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
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ב לאור יצא (*    (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הולדת יום הבעל"ט, מרחשון כ"ף וירא, פ' ש"ק "לקראת ,

. . נ"ע    ."(1.יזֿיט יח, שצח.2)פרשתנו ע' – קה"ת (שלכן3)הוצאת בפשטות כמובן

כי בסופו) (הושע ממ"ש גם וכדמוכח מעצמו*). מובן זה כי – יב) י, (עקב דרכיו" בכל ד"ללכת הפירוש לפרש רש"י הוצרך לא

על או בסופו), פיהו מנשיקות ישקני עה"פ ב פ"א, שהש"ר שם. וברשב"ם א פט, (ב"ב תורה דברי על שקאי הוי', דרכי ישרים

שם לאדהאמ"צ ביאוה"ז דאורייתא". ושבילין ארחין "ואינון ב) (קעה, וישלח ח"א זהר וראה ב). י, הוריות א. כג, (נזיר מצוות

ואילך). תנא (ע' שם הושע עה"פ נ"ך אוה"ת ואילך). תשד ע' ב (כרך ולהצ"צ ואילך) ב –4)(יט, (סתם) מצוה בשם נק' דצדקה

ד. סעיף כדלקמן צדקה, בשם נקראות המצוות כל וכן ב). (מח, פל"ז תח.5)תניא ע' – ו.6)בסיומו סעיף לקמן סח.7)נעתק ע'

קדמי.8) גלי ארום עה"פ: בתיב"ע וגם עה"פ. אונקלוס

עקב דס"פ דרכיו" בכל "ללכת לפני כי לומר, יש – כו'" רחום תהא ואתה רחום הוא – דרכיו בכל "ללכת כב) (יא, עקב בס"פ רש"י שפירש ומה (*

ה"ה) פ"א דיעות (הל' הרמב"ם במ"ש י"ל ועד"ז ענין. עוד מוסיף דרכיו" בכל שב"ללכת מוכח, דמזה גו'", הזאת המצוה כל את תשמרון "שמור כתיב

אלקיך". ה' מצוות את תשמור "כי כתיב בדרכיו" "והלכת לפני כי – בדרכיו" והלכת ט) כח, (תבוא שנאמר . . הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו "ומצווין

עקב. בס"פ לפנ"ז כבר שפירש מה על שסומך לומר יש – תבוא בפ' רש"י פירש שלא והא

    
ÈB‚Ï ‰È‰È BÈ‰ Ì‰‡Â 'B‚ Ì‰‡Ó È‡ ‰ÎÓ‰ Ó‡ '‰Â«»»«¿«∆¬ƒ≈«¿»»¿«¿»»»ƒ¿∆¿
'‰  eÓLÂ 'B‚ ‰eˆÈ L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk 'B‚ ÏB„b»ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆¿»¿∆∆

'B‚ ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ1˙„l‰‰ ÌBÈ ÏÚa ‰Êa ˜i„Óe . «¬¿»»ƒ¿»¿«≈»∆«««À∆∆
מרחשון בכ"ף הולדתו שיום דובער] שלום [הרב הרש"ב «¬»¿BÓ‡Óaאדמו"ר

˙L ‰Ê ÏÈÁ˙‰ eaƒ««¿ƒ∆ƒ¿«
LÓ‰a ÊÒ˙המאמרים ¿∆¿≈

אלוÂÒ˙2משנת פסוקים

המאמרים בהמשך מתבארים

בהמשך מקומות. בשני הנ"ל

בשני השינויים על הרבי יעמוד

‰Èהמאמרים) בברכת, ¬≈
אברהם של זרעו את הקב"ה

e‰Êשישמרו 'ÈÂ‰ ∆∆¬»»∆
‰Bz(התורה (ענין »

˙BÂˆÓe3‰Ó Ôk Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ≈«
˙BNÚÏa e˙k‰ ÈÒBƒ«»¿«¬
˙BÂˆ‰ ÔÈÚ 'B‚ ‰˜„¿̂»»ƒ¿««ƒ¿
צדקה שמצות קבעו חז"ל

ולכן המצוות, כל כנגד שקולה

אודות חז"ל אצל מדובר כאשר

מצוות יחיד, לשון - מצוה מצוה,

עושה שאדם כגון רבים, לשון -

הרי אודותיה, חושב או מצוה

למצות היא חז"ל שכוונת
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לׁשֹון הּוא ׁשּידעּתיו רׁש"י ּופרּוׁש קדמי, גלי ארי ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָידיעה,
ׁשם ּומבאר רצֹון9חּבה. ענין הּוא ידיעה לׁשֹון ּדידעּתיו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּבהתּגּלּות), הּוא הרצֹון ּכי קדמי, גלי ארי (ּדזהּו ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָהעצמי
ּׁשאין מה העצמי, ּתענּוג ענין הּוא חּבה לׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוידעּתיו

הּׁשני ּבּמאמר ׁשחּבב10מפרׁש5ּכן חּבה, לׁשֹון ידעּתיו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשני ּבין חּלּוק ועֹוד העצמי. ּתענּוג ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֵַַַָאֹותֹו
צדקה לעׂשֹות הוי' ּדר ּדוׁשמרּו ּבהּפירּוׁש ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמאמרים
לׁשֹון (ּכפׁשטּות מׁשמע הראׁשֹון ּדבּמאמר ְְְְְְֲִִַַַַַָָָּומׁשּפט.
צדקה ּדלעׂשֹות ּדרּוׁשים) ּבכּמה ּגם וכּמבאר ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹהּכתּוב,

הוי' ּדר ּדוׁשמרּו הּפרּוׁש הּוא ׁשּצדקה11ּומׁשּפט אֹו , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
הוי' ׁשּדר לֹומר ויׁש הוי'. ּבדר ּפרט הּוא ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשּפט
ׁשּלמעלה ּכלל (ּבחינת הּתֹורה היא יחיד) ְְְְְִִִֶַַַָָָָ(לׁשֹון

צדקה לעׂשֹות נמׁש ּומּזה עׂשּית12מהתחּלקּות), , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּדמלּכא אברין (רמ"ח ּפרטים)13הּמצוֹות אברים ּדׁשּבת14, (מאמר זה ּובמאמר . ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבהמׁש ׁשּבא היֹות (עם גֹו' צדקה ּדלעׂשֹות מבאר (ׁשּבהמׁש הּׁשני וּירא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׁשת
נֹוסף. ענין ׁשהּוא אּלא הוי' ּבדר ּפרט אֹו ּפרּוׁש לא הּוא הוי') ּדר ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלוׁשמרּו

ּכ אחר ּבאים למּטה, מלמעלה המׁשכה הוי', ּדר וׁשמרּו לעבֹודה15ּדלאחרי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
למעלה. מּלמּטה עבֹודה צדקה, לעׂשֹות יֹותר, ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָנעלית

תרע"חÔeÈÂב) זכֹור הּמתחיל ּבדּבּור הּמבאר ּפי על זה יֹום16ּכל לבעל ¿»ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ
הּזהר ּבבאּורי ּובארּכה הוי'), ּדר וׁשמרּו הּפסּוק (על ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻההּלדת

האמצעי הּפסּוק17לאדמֹו"ר מקֹומֹות18(על ּובכּמה הוי') ּדרכי יׁשרים ּדענין19ּכי , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
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עז.9) ע' – כן10)בסיומו לפרש מוכרח שרש"י אלא "ידעתיו", דתיבת הפשוט פירוש זה שאין אף

הלשון". על נופל למען אין . . אני יודע כתרגומו תפרשהו "אם ד"לעשות11)כי בכ"מ, וכמבואר

זכור ד"ה ג. מד, שה"ש לקו"ת ב. סג, בשלח (תו"א הוי' שם גילוי שיהי' ומבוא הדרך הוא צדקה"

ועוד). קיא. ס"ע תרפ"ו ידעתיו כי ד"ה קצ. ס"ע ש"דרך12)תרע"ח סג, ע' תרע"ח מסה"מ להעיר

שהוא "כמו שם הענין ובהמשך המצוות. מעשה הוא גו'" צדקה ו"לעשות המצוות כוונת הוא הוי'"

תורה". לגבי במצוות הוא כן המצוות כוונת לגבי המצוות (עד,13)במעשה ל' תיקון תקו"ז ראה

ועוד. רפכ"ג. פ"ד. בתניא הובא לתרי"ג14)סע"א). דנהיר כו' ארחא "חד (באד"ר) א קכט, זח"ג ראה

היא שתורה קלט)] (ע' פר"ת כו), (ע' תרכ"ז ידעתיו כי בד"ה [ועד"ז ד כא, ראה ובלקו"ת ארחין".

שלכל בכלים, המתחלקים (אורות והמצוות התחלקות"], מבחי' למעלה . . אחד ["אור ארחא" "חד

אֿב. יג, במדבר מלקו"ת גם ולהעיר ארחין). (תרי"ג לתרי"ג מתחלקים בפ"ע) אור :כלי

תרי"ג. – המצוות אחת – הוי'".ועפ"ז15)התורה דרך ל"ושמרו גו'" צדקה ד"לעשות ההמשך מובן

.43 הערה לקמן קצג.16)וראה ע' תרע"ח ואילך).17)סה"מ ב (יט, וישלח בסופו.18)ר"פ הושע

ע'19) ב כרך שה"ש ואילך. תנג ס"ע נ"ך אוה"ת ואילך. תשד ע' ב) (כרך וישלח להצ"צ ביאוה"ז

ועוד. ואילך. פ"ח תש"ו ר"ה המשך ואילך. תרפ
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(ּבגׁשמּיּות), ּכפׁשּוטֹו ּדר ּבדגמת הּוא למעלה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֻּדר
הם עצמם ׁשּמּצד מקֹומֹות ׁשני ׁשּמחּבר ממּצע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּוא
הּנמׁש הּמל ּדר ּוכמֹו ּבתכלית. מּזה זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָרחֹוקים
מרחבי לכל הּמל מֹוׁשב מקֹום הּמלּוכה מעיר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהֹול
הּגדֹולֹות), העיירֹות לכל מּגיעים ידֹו (ׁשעל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהּמדינה
יכֹולים ידם ׁשעל ּונתיבֹות ּדרכים עֹוד מסּתעפים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּומּמּנּו
נּדחת, הכי לּפּנה עד וכּו' הּקטּנֹות לעירֹות ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָָלהּגיע
הּנּדחת ּפּנה ׁשּכן ּומּכל הּקטּנֹות עיירֹות ׁשּבין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדהריחּוק
הרחּוק על נֹוסף הּוא הּמל מֹוׁשב מקֹום הּבירה ְְִִִֶֶַַַַָָָלעיר
ועל ,ערֹו ׁשּבאין לרחּוק ועד ּבמעלה, רחּוק ּגם ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָּבמקֹום
עם הּנּדחת ּדפּנה וחּבּור קּׁשּור נעׂשה הּדר אמצעּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָידי
אין מאֹור הּנמׁש ׁשהּקו מה וזהּו .הּמל מֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמקֹום
ידֹו ׁשעל הּממּצע הּוא הּקו ּכי ,ּדר ּבׁשם נקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻסֹוף
ׁשהתהּוּות זה על ּדנֹוסף לעֹולמֹות, סֹוף אין מאֹור ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנמׁש
העֹולמֹות) את להּוֹות סֹוף אין אֹור (המׁשכת ְְֵֶַַַָָָָָהעֹולמֹות
ידי על הּוא זה [ּדענין הּקו אמצעּות ידי על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
על הרי סֹוף], ּדאין מּמלכּות הּוא ּדׁשרׁשֹו הּקו, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָחיצֹונּיּות
סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּויים המׁשכת ּגם נעׂשה הּקו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָידי
ּדׁשרׁשֹו הּקו, ּפנימּיּות ידי על הּוא זה [ּדענין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבעֹולמֹות

הּנעלם]. מת"ת ְִֶַָהּוא

הּמתחילÏÚÂג) ּבדּבּור ההּלדת יֹום ּבעל מבאר זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֻ
הּנ"ל ּדר20זכֹור נקראים ּומצוֹות ׁשהּתֹורה זה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּדׁשמיּה רזא לאּתקנא הּוא ּומצוֹות ּתֹורה ענין ּכי ,21הוי', ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
הּגּלּוי ׁשהּוא הוי'), (ׁשם הּגדֹול ׁשמֹו ּבחינת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת
ׁשּלמעלה הּנעלם ת"ת (ּבחינת סֹוף אין אֹור ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָּדעצמּות
הוי', ּדר נקראים ולכן סֹוף). ּדאין מלכּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבחינת
ׁשמֹו הוי', ּדׁשם הּגּלּוי ּבעֹולם נמׁש ידם ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּדרכים
ּבתחּתֹונים ּדדירה הּכּונה נׁשלמה זה ידי ועל ,22הּגדֹול. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סֹובב מּבחינת (ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ּדעצמּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּגּלּוי
ׁשאין ּבתחּתֹון ּבתחּתֹונים, למּטה ּתחּתֹון23ּוממּלא) ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ
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קצ.20) ואילך.21)ע' ד סז, יתרו ואילך. ד מט, שמות תו"א ראה

ב'תתכד ס"ע ח כרך ב'תפה. ע' ז כרך שם ואילך. רט ע' שמות אוה"ת

ועוד. ואילך. תתמד ע' שם ואילך. תתלג ע' יתרו ראה22)ואילך.

רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא

שם.23) בתניא אדה"ז לשון

    
ÚvÓÓ ‡e‰L ,(˙eÓLa) BËeLÙk Cc ˙Ó„a ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿À¿«∆∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿À»
‰Ó ‰Ê ÌÈBÁ Ì‰ ÌÓˆÚ „vnL ˙BÓBÓ ÈL aÁnL∆¿«≈¿≈¿∆ƒ««¿»≈¿ƒ∆ƒ∆
‰ÎeÏn‰ ÈÚÓ CÏB‰Â CLÓp‰ CÏn‰ Cc BÓÎe .˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿∆∆«∆∆«ƒ¿»¿≈≈ƒ«¿»
ÌÈÚÈbÓ B„È ÏÚL) ‰È„n‰ ÈÁÓ ÏÎÏ CÏn‰ LBÓ ÌBÓ¿««∆∆¿»∆¿¬≈«¿ƒ»∆«»«ƒƒ

,(˙BÏB„b‰ ˙BÈÈÚ‰ ÏÎÏ¿»»¬»«¿
„BÚ ÌÈÙÚzÒÓ epnÓeƒ∆ƒ¿«¬ƒ
Ì„È ÏÚL ˙BÈ˙e ÌÈÎc¿»ƒ¿ƒ∆«»»
˙BÈÚÏ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«ƒ««¬»
‰ptÏ „Ú 'eÎÂ ˙BpËw‰«¿«¿««ƒ»
eÁÈ‰c ,˙Ác ÈÎ‰¬ƒƒ««¿»ƒ
˙BpËw‰ ˙BÈÈÚ ÔÈaL∆≈¬»«¿«
˙Ácp‰ ‰pt ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈ƒ»«ƒ««
LBÓ ÌBÓ ‰Èa‰ ÈÚÏ¿ƒ«ƒ»¿«
ÏÚ ÒB ‡e‰ CÏn‰«∆∆»«
eÁ Ìb ÌBÓa eÁ‰»ƒ¿»«ƒ

‰ÏÚÓaהדרים האנשים שהרי ¿«¬»
מעיר ביותר המרוחקים במקומות

ועבים גסים הינם הבירה

והנהגתם, לבושם בשפתם,

בעיר הדרים לאלה בהשוואה

המלך בקרבת ÚÂ„הבירה ,¿«
ÏÚÂ ,CBÚ ÔÈ‡aL eÁÏ¿ƒ∆¿≈¬¿«
‰Ú Cc‰ ˙eÚˆÓ‡ È„È¿≈∆¿»«∆∆«¬∆
‰pÙc eaÁÂ eƒ¿ƒ¿ƒ»
LBÓ ÌBÓ ÌÚ ˙Ácp‰«ƒ««ƒ¿«
Âw‰L ‰Ó e‰ÊÂ .CÏn‰«∆∆¿∆«∆««
אחרי סוף אין אור (הארת

אלוקי אור הממשיכה הצמצום

העולמות) השתלשלות סדר בכל

BÒ ÔÈ‡ B‡Ó CLÓp‰«ƒ¿»≈≈
Âw‰ Èk ,Cc ÌLa ‡ƒ¿»¿≈∆∆ƒ««
B„È ÏÚL ÚvÓn‰ ‡e‰«¿À»∆«»
BÒ ÔÈ‡ B‡Ó CLÓƒ¿»≈≈
‰Ê ÏÚ ÒBc ,˙BÓÏBÚÏ»»¿»«∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»
BÒ ÔÈ‡ B‡ ˙ÎLÓ‰)«¿»«≈
(˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï¿«∆»»
˙eÚˆÓ‡ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈∆¿»
ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc Âw‰««¿ƒ¿»∆«
,Âw‰ ˙eBˆÈÁ È„È¿≈ƒƒ««
˙eÎÏnÓ ‡e‰ BLLc¿»¿ƒ«¿
È„È ÏÚ È‰ ,[BÒ ÔÈ‡c¿≈¬≈«¿≈
˙ÎLÓ‰ Ìb ‰Ú Âw‰«««¬∆««¿»«
BÒ ÔÈ‡ B‡c ÌÈÈelb‰«ƒƒ¿≈

˙BÓÏBÚaנמשל וחוט' ה'קו »»
וקולחים זורמים שדרכו לצינור

ה מהנהר בתמידיות אתמים הממשיך הגדול, הצינור של אורכו ולכל גדול.

יותר קטנים נוספים צינורות ישנם סביבו, הנמצאים רבים לכלים המים קילוח

ויותר, יותר קטנים לכלים המים מעבר ומאפשרים ממנו המסתעפים ויותר

תדיר זורמים דרכו הגדול מהצינור מימיהם מקבלים הרבים הכלים כל אמנם

היינו הסתעפויותיו. לכל מים

לא והסתעפויותיו הצינור שלולי

מימי העברת מתאפשרת היתה

הקטנים לכלים הגדול הנהר

אותם. שוטף היה שהנהר מאחר

(חיצוניות הצינור שע"י ונמצא

קיום עצם מתאפשר הקו) אור

וכן (העולמות) הקטנים הכלים

הקו) אור (פנימיות ידו על

הנהר מימי אליהם נמשכים

בעולמות) סוף אין (אור הגדול

È„È ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc¿ƒ¿»∆«¿≈
BLLc ,Âw‰ ˙eÓÈt¿ƒƒ««¿»¿

.[ÌÏÚp‰ ˙"˙Ó ‡e‰ƒ«∆¿»
ÏÚa ‡Ó ‰Ê Èt ÏÚÂ (¿«ƒ∆¿»≈««
ea„a ˙„l‰‰ ÌBÈ«À∆∆¿ƒ

Ï"p‰ BÎÊ ÏÈÁ˙n‰20‰Ê ««¿ƒ»««∆
ÌÈ‡ ˙BÂˆÓe ‰Bz‰L∆«»ƒ¿ƒ¿»ƒ
‰Bz ÔÈÚ Èk ,'ÈÂ‰ Cc∆∆¬»»ƒƒ¿«»
‡z‡Ï ‡e‰ ˙BÂˆÓeƒ¿¿ƒ«¿»

ÈÓLc ‡Êסוד לגלות =] »»ƒ¿≈
התורה בעולם. יתברך שמו

המשכות פרטי הינם והמצוות

ידם שעל היינו סוף אין אור

כמו בעולם, יתברך שמו מגלים

ה'"] דרכי ישרים "כי ,21שכתוב
BÓL ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿
‡e‰L ,('ÈÂ‰ ÌL) ÏB„b‰«»≈¬»»∆
ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚc Èelb‰«ƒ¿«¿≈
ÌÏÚp‰ ˙"˙ ˙ÈÁa) BÒ¿ƒ««∆¿»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ««¿
ÌÈ‡ ÔÎÏÂ .(BÒ ÔÈ‡c¿≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚL ÌÈÎc‰ ,'ÈÂ‰ Cc∆∆¬»»«¿»ƒ∆«
Èelb‰ ÌÏBÚa CLÓ Ì„È»»ƒ¿»»»«ƒ
.ÏB„b‰ BÓL ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿«»
‰ÓÏL ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿¿»
‰È„c ‰ek‰««»»¿ƒ»

ÌÈBzÁ˙a22Èelb‰ , ¿«¿ƒ«ƒ
BÒ ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚc¿«¿≈
BÒ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈
‰hÓÏ (‡lÓÓe¿«≈¿«»
ÔBzÁ˙a ,ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ¿«¿
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ז      

(ּבגׁשמּיּות), ּכפׁשּוטֹו ּדר ּבדגמת הּוא למעלה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֻּדר
הם עצמם ׁשּמּצד מקֹומֹות ׁשני ׁשּמחּבר ממּצע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּוא
הּנמׁש הּמל ּדר ּוכמֹו ּבתכלית. מּזה זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָרחֹוקים
מרחבי לכל הּמל מֹוׁשב מקֹום הּמלּוכה מעיר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהֹול
הּגדֹולֹות), העיירֹות לכל מּגיעים ידֹו (ׁשעל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהּמדינה
יכֹולים ידם ׁשעל ּונתיבֹות ּדרכים עֹוד מסּתעפים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּומּמּנּו
נּדחת, הכי לּפּנה עד וכּו' הּקטּנֹות לעירֹות ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָָלהּגיע
הּנּדחת ּפּנה ׁשּכן ּומּכל הּקטּנֹות עיירֹות ׁשּבין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדהריחּוק
הרחּוק על נֹוסף הּוא הּמל מֹוׁשב מקֹום הּבירה ְְִִִֶֶַַַַָָָלעיר
ועל ,ערֹו ׁשּבאין לרחּוק ועד ּבמעלה, רחּוק ּגם ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָּבמקֹום
עם הּנּדחת ּדפּנה וחּבּור קּׁשּור נעׂשה הּדר אמצעּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָידי
אין מאֹור הּנמׁש ׁשהּקו מה וזהּו .הּמל מֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמקֹום
ידֹו ׁשעל הּממּצע הּוא הּקו ּכי ,ּדר ּבׁשם נקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻסֹוף
ׁשהתהּוּות זה על ּדנֹוסף לעֹולמֹות, סֹוף אין מאֹור ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנמׁש
העֹולמֹות) את להּוֹות סֹוף אין אֹור (המׁשכת ְְֵֶַַַָָָָָהעֹולמֹות
ידי על הּוא זה [ּדענין הּקו אמצעּות ידי על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
על הרי סֹוף], ּדאין מּמלכּות הּוא ּדׁשרׁשֹו הּקו, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָחיצֹונּיּות
סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּויים המׁשכת ּגם נעׂשה הּקו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָידי
ּדׁשרׁשֹו הּקו, ּפנימּיּות ידי על הּוא זה [ּדענין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבעֹולמֹות

הּנעלם]. מת"ת ְִֶַָהּוא

הּמתחילÏÚÂג) ּבדּבּור ההּלדת יֹום ּבעל מבאר זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֻ
הּנ"ל ּדר20זכֹור נקראים ּומצוֹות ׁשהּתֹורה זה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּדׁשמיּה רזא לאּתקנא הּוא ּומצוֹות ּתֹורה ענין ּכי ,21הוי', ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
הּגּלּוי ׁשהּוא הוי'), (ׁשם הּגדֹול ׁשמֹו ּבחינת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת
ׁשּלמעלה הּנעלם ת"ת (ּבחינת סֹוף אין אֹור ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָּדעצמּות
הוי', ּדר נקראים ולכן סֹוף). ּדאין מלכּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבחינת
ׁשמֹו הוי', ּדׁשם הּגּלּוי ּבעֹולם נמׁש ידם ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּדרכים
ּבתחּתֹונים ּדדירה הּכּונה נׁשלמה זה ידי ועל ,22הּגדֹול. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סֹובב מּבחינת (ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ּדעצמּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּגּלּוי
ׁשאין ּבתחּתֹון ּבתחּתֹונים, למּטה ּתחּתֹון23ּוממּלא) ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ
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ב'תתכד ס"ע ח כרך ב'תפה. ע' ז כרך שם ואילך. רט ע' שמות אוה"ת

ועוד. ואילך. תתמד ע' שם ואילך. תתלג ע' יתרו ראה22)ואילך.
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שם.23) בתניא אדה"ז לשון

    
ÚvÓÓ ‡e‰L ,(˙eÓLa) BËeLÙk Cc ˙Ó„a ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿À¿«∆∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿À»
‰Ó ‰Ê ÌÈBÁ Ì‰ ÌÓˆÚ „vnL ˙BÓBÓ ÈL aÁnL∆¿«≈¿≈¿∆ƒ««¿»≈¿ƒ∆ƒ∆
‰ÎeÏn‰ ÈÚÓ CÏB‰Â CLÓp‰ CÏn‰ Cc BÓÎe .˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿∆∆«∆∆«ƒ¿»¿≈≈ƒ«¿»
ÌÈÚÈbÓ B„È ÏÚL) ‰È„n‰ ÈÁÓ ÏÎÏ CÏn‰ LBÓ ÌBÓ¿««∆∆¿»∆¿¬≈«¿ƒ»∆«»«ƒƒ

,(˙BÏB„b‰ ˙BÈÈÚ‰ ÏÎÏ¿»»¬»«¿
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ח     

ׁשם ּומבאר מּמּנּו. הּוא24למּטה ּבתחּתֹונים ּדירה ּדענין , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּוא ּכמֹו עצמּותֹו ׁשּכל חברֹו, ּבבית הּדר אדם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּכמׁשל
ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש חברֹו. ּבבית ּדר הּוא ּבביתֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָּדר
ּדירה ּדענין לבאר, הּוא חברֹו, ּבבית הּדר ּדאדם ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבהּמׁשל
סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ׁשּמּצד ּבאפן לא הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹּבתחּתֹונים
ׁשּמתּבּטל (ּבאפן ועלּיה זּכּו ּבֹו נעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבהּתחּתֹון
נׁשאר הּוא הּגּלּוי לאחרי ׁשּגם אם, ּכי ׁשּבֹו), ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָה"ּתחּתֹון"

אֹור25ּתחּתֹון ּדעצמּות הּגּלּוי ּבֹו נמׁש כן ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵַַַַַָ
ׁשּגם חברֹו, ּבבית הּדר ּדאדם הּמׁשל ּתכן ּדזהּו סֹוף. ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ּפי על ואף חברֹו, ּבית הּוא הּבית ׁשם ּדר ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלאחרי
ּבביתֹו. ּדר ׁשהּוא ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ׁשם ּדר הּוא ְְְְֵֵֶַָָָָכן

הּמתחילp‰Â‰ד) (ּדּבּור ּבהּמאמר ממׁשי זה לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָ
הּנ"ל מ26זכֹור ּכפׁשּוטֹו ׁשּדר ּדכמֹו ׁשּמׁש), ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

לחזרה ּגם אּלא להליכה רק ּגם27לא הּוא זה ּדר על , ֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשעל ּכזה ּבאפן ׁשהּוא הּוא ענינֹו ּדאמּתית הוי', ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבדר
(ענין למּטה מּלמעלה ההמׁשכה רק לא נעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹידֹו
ּכלי ׁשּיהיה הּתחּתֹון, העלאת ּגם אּלא ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהליכה),

מּלמעלה28לההמׁשכה (ההמׁשכה אּלּו ענינים ּוׁשני . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ידי על נעׂשים הּמּטה) ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָוהעלאת

ההמׁשכה29הּמצוֹות נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ידי על . ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
מּבחינת היא ּדתֹורה (ּדהחכמה סֹוף אין אֹור ְְְְְְִִִֵַַַָָָּדעצמּות
אנֹוׁשי (ׂשכל האדם ּבׂשכל סֹוף) אין ּדעצמּות ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָהחכמה
ּבעּיּון היטב ּכׁשּלֹומד ּובפרט ּגׁשמי), ּבמח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻׁשּמלּבׁש
יחּוד ׁשאין נפלא ּביחּוד עּמֹו מתאחדת היא ׁשאז ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׂשכלֹו
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שלה.24) ע' תרס"ב סה"מ תרפ. ע' שם שה"ש אוה"ת גם וראה קצג. מקשר25)ע' הדרך כי הוי', לדרך זה דענין השייכות וי"ל

העשי' בעולם למטה גם ומתגלה הולך "להיות הוא הוי' דרך דענין ג מד, שה"ש מלקו"ת גם ולהעיר בפנים. כנ"ל הנדחת, פינה גם

דהוי'. הגילוי בו נמשך ואעפ"כ החושך"*, "עולם נשאר אח"כ שגם הפירוש די"ל החושך", ואילך.26)עולם קצג גם27)ע' ראה

ועוד. תנו. ע' נ"ך אוה"ת תשז. ע' שם להצ"צ ג. יט, שם לאדהאמ"צ (ראה28)ביאוה"ז החושך" ו"עולם חבירו" "בית שנק' ומה

הערה שתהי'לעיל העלי' גם כולל מלמטלמ"ע, התחתון עליית ענין גם כי בהערות), 89 ע' חט"ו לקו"ש (וראה לומר יש – (25

תער"ב (המשך לאור יהפך גופא הצמצום שחושך אם) כי הצמצום, יתבטל שאז (לא הוא השלימות), בתכלית תהי' (שאז לע"ל

בכח ורק ו"חושך" ד"אור" הגדרים מצד להיות א"א לאור) החושך (הפיכת זה שענין ומכיון תתקלב). ע' שם תתקל. ע' ח"ב

ועצ"ע. החושך". "עולם חבירו", "בית – "תחתון" אז גם יהי' ד"עולם", הגדרים שמצד נמצא, – שמע"צ29)העצמות לקו"ת ראה

ועוד. .65 ע' ח"ט לקו"ש וראה הנ"ל). זכור בד"ה גם (הובא תרע"ח ויגש ד"ה ושננתם. ד"ה ואתחנן אוה"ת ב. פד,

(*   .

    
ÔÈ‡L23epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁzהוא הגשמי הזה ביותרהעולם התחתון ∆≈«¿¿«»ƒ∆

האור על ביותר הגדול ההסתר בו ושורר העולמות השתלשלות סדר בכל

נקרא ולכן ומכופל. כפול חושך - כלל בו בגילוי האלוקות אין כן ועל האלוקי

קשים הזה העולם מעשי וכל אחרא וסטרא הקליפות עולם ומלואו הזה עולם

(תניא בו גוברים ורשעים ורעים

ÌLפ"ז) ‡Óe24ÔÈÚc , ¿»≈»¿ƒ¿«
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‰ÎÈÏ‰Ï  ‡Ï LnLÓ BeLÙk CcLנידחים למקומות עד ∆∆∆ƒ¿¿«≈…««¬ƒ»

ÊÁÏ‰ורחוקים Ìb ‡l‡אלה 27Ìbממקומות ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚ , ∆»««¬»»«∆∆∆«
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‰ÎLÓ‰‰ ‰NÚ ‰Bz‰«»«¬∆««¿»»
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚc¿«¿≈
‡È‰ ‰B˙c ‰ÓÎÁ‰c)¿«»¿»¿»ƒ
˙eÓˆÚc ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿«¿

ÛBÒ ÔÈ‡חכמתו היא התורה ≈
הקב"ה של וחכמתו הקב"ה, של

עצמותו עם היא מאוחדת

‰‡„Ìיתברך ÏÎNa שמבין) ¿≈∆»»»
בדעתו התורה את ומשיג

LaÏnL ÈLB‡ ÏÎN)≈∆¡ƒ∆¿À»
Ùe ,(ÈÓLb ÁÓa¿…««¿ƒƒ¿»
ÔeiÚa È‰ „ÓBlLk¿∆≈≈≈¿ƒ
˙„Á‡˙Ó ‡È‰ Ê‡L BÏÎNƒ¿∆»ƒƒ¿«∆∆
ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈa BnÚƒ¿ƒƒ¿»∆≈

e‰BÓk „eÁÈ,התורה בידיעת ƒ»
(מוקף) מלובש שהשכל מלבד

ה' חכמת גם הנה ה', בחכמת

ותופס מקיף שהשכל מה בקרבו.
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ׁשמֹו30ּכמֹוהּו על ׁשּנקראת ועד והעלאת31, ּוברּור . ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ
ּובפרט הּמצוֹות, מעׂשה ידי על נעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָהּתחּתֹון
מּלׁשֹון מעׂשה ּדאתּכפיא, ּבאפן הּוא הּמצוֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשּמעׂשה

גֹו',32ּכפּיה צדקה לעׂשֹות הוי' ּדר וׁשמרּו וזהּו . ְְְְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָ
(המׁשכה להליכה רק לא ׁשּמׁשּמׁש הּדר ענין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדאמּתית
הּוא הּתחּתֹון) והעלאת (ּברּור לחזרה ּגם אּלא ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָמלמעלה)
הּמצוֹות ּדכל צדקה, עׂשּית ּגם יׁש הּתֹורה ללּמּוד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּנֹוסף

צדקה ּבׁשם ּומׁשּפט33נקראֹות צדקה ּומֹוסיף .34, ְְְְְִִִֵָָָָָָ
להיֹות צריכה ּכפׁשּוטּה) (צדקה הּצדקה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּדעׂשּיית
היטב ויחׁשב מהּמֹותרֹות עצמֹו את ׁשּיׁשּפט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבמׁשּפט,

לצד יּתן הּׁשאר וכל לנפׁשֹו מכרח ּׁשהּוא ועלמה קה. ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
צדקה, ּבׁשם (ׁשּנקראֹות הּמצוֹות ּבכל הּוא זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּדר
ּומֹוסיף ּדמׁשּפט. ּבאפן להיֹות צרי ׁשּקּיּומם ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹּכּנ"ל)
ּבאפן היא (ׁשהצּדקה זה ׁשּגם ּומׁשּפט), (צדקה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעׂשֹות
ּבאפן להיֹות וצרי עדין, מסּפיק אינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּדמׁשּפט)
ּברּור נעׂשה זה ידי ועל ּכפּיה. מּלׁשֹון מעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדאתּכפיא,
ׁשּלמעלה. להּגּלּוי ּכלי ּׁשּנעׂשה הּתחּתֹון, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָוהעלאת

מּובןp‰Â‰ה) הּתחּתֹון, והעלאת ׁשּבבירּור העּלּוי ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש הּנ"ל) זכֹור הּמתחיל (ּדּבּור ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמהּמאמר
ׁשּלמעלה. לההמׁשכה נֹוגע ׁשּזה אחד ענינים. ב' ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה

הּנ"ל ּבּמאמר ׁשּכתּוב ּכפׁשּוטֹו26ּוכמֹו ׁשּבּדר ּדכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
(לא ּדר נקרא אינֹו אזי ּבחזרה ּבֹו ליל אפׁשר אי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבאם
הּמקֹום לגּבי ּגם אּלא) לׁשם, ׁשּבא הּמקֹום לגּבי ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרק
ּכלי אינֹו (ׁשהּתחּתֹון העלּיה יׁשנּה ּדכׁשּלא מּׁשם, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהל
הּבאּור לֹומר ויׁש אמּתית. ההמׁשכה אין ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָלההמׁשכה),

ׁשהיא רק ּדלא היא, הגּבלה) ּבּה (ׁשאין ההמׁשכה ּוׁשלמּות ענין ּדאמּתית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבזה,
ּבכל וחֹודרת נמׁשכת ׁשהיא אּלא ּתחּתֹון, הכי ּבּמקֹום ּגם מקֹום ּבכל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמׁשכת
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פ"ה.30) ואילך.31)תניא סע"א לב, קידושין וראה א. יט, ע'32)ע"ז שם קכא. ע' הנ"ל ויגש ד"ה

תרל"ו סה"מ ואילך. תשסא ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי קצב. ע' הנ"ל זכור ד"ה ואילך. קכד

ועוד. .191 ע' תרצ"ט רפט. ע' מאמרי33)ח"ב ג. מד, שה"ש לקו"ת ג. מב, ג. לח, מקץ תו"א

(ע' זכור ד"ה קכא), (ע' ויגש ד"ה תרע"ח המאמרים: ס' וש"נ. עדרת. ס"ע ח"ב ויקרא אדהאמ"צ

ואילך), קלז ע' שם קלג. (ע' פר"ת ואילך), כד ע' שם כב. (ע' תרכ"ז ידעתיו כי ד"ה גם וראה קצ).

ובכ"מ. קיג). קיא. ע' שם קג. (ע' ס"ג34)תרפ"ו תרמ"ג נ"ח ד"ה סע"ב. סג, בשלח תו"א גם ראה

ד"ה .(90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. כג, ח"א קונטרסים (סה"מ ס"ד תרפ"ט ברא אשר ד"ה מוֿמז). (ע'

ובכ"מ. .(53 (ע' ס"ד תש"ב לך גו' ויאמר

    
כמוהו שאין נפלא, יחוד והוא התורה, מידיעת להשיג לו שאפשר מה בשכלו

צד מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות - בגשמיות כלל נמצא כערכו ואין

ה') פרק (תניא 30BÓLופינה ÏÚ ˙‡˜pL „ÚÂ ,31˙‡ÏÚ‰Â ee . ¿«∆ƒ¿≈«¿≈¿«¬»«
˙BÂˆn‰ ‰NÚÓ È„È ÏÚ ‰NÚ ÔBzÁz‰המצוות של עניינן ««¿«¬∆«¿≈«¬≈«ƒ¿

את להעלות הוא המעשיות

הבהמית הנפש את העולם,

וכן המצוה את המקיים שבאדם

ומותרים הטהורים הדברים את

בהם שנעשית הגשמי שבעוה"ז

(הנשפעים המעשית המצוה

הביניים תחום - נוגה מקליפת

אל והטומאה) הקדושה שבין

ל"ז)הקדושה פרק ,(תניא
‰NÚnLk ËÙeƒ¿»¿∆«¬≈
ÔÙ‡a ‡e‰ ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿…∆
ÔBLlÓ ‰NÚÓ ,‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»«¬∆ƒ¿

‰iÙk– הצדקה' על 'מעשין ¿ƒ»
וביטול כפיה מלשון .32מעשין

'ÈÂ‰ Cc eÓLÂ e‰ÊÂ¿∆¿»¿∆∆¬»»
,'B‚ ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ«¬¿»»
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‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰)ענין «¿»»ƒ¿«¿»
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ÏÎc ,‰˜„ˆ ˙iNÚ Ìb«¬ƒ«¿»»¿»
ÌLa ˙B‡˜ ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ¿»¿≈

הרגלˆ„˜‰ כאמור, הוא כך ¿»»
צדקה לקרוא חז"ל, אצל הלשון

סתם מצוה 33ÛÈÒBÓeבשם .ƒ
ËtLÓeהכתוב כדיˆ„˜‰ ¿»»ƒ¿»

לקיום הראוי האופן את להורות

ומצוות ÈiNÚc˙34תורה ,«¬ƒ«
‰˜„ˆ) ‰˜„v‰«¿»»¿»»
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‰L „Á‡ .ÌÈÈÚענין ƒ¿»ƒ∆»∆∆
המטה וזיכוך »≈Ú‚Bהעלאת

.‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰Ï¿««¿»»∆¿«¿»
Ó‡na e˙kL BÓÎe¿∆»««¬»

Ï"p‰26CcaL BÓÎc ««ƒ¿∆¿∆∆
BËeLÙkשני לחבר שענינו ƒ¿

נבדלים ‡Èמקומות Ì‡a¿ƒƒ
‰ÊÁa Ba CÏÈÏ LÙ‡∆¿»≈≈«¬»»
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˙ÎLÓ ‡È‰L ‡l‡∆»∆ƒƒ¿∆∆
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ט      

ׁשמֹו30ּכמֹוהּו על ׁשּנקראת ועד והעלאת31, ּוברּור . ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ
ּובפרט הּמצוֹות, מעׂשה ידי על נעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָהּתחּתֹון
מּלׁשֹון מעׂשה ּדאתּכפיא, ּבאפן הּוא הּמצוֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשּמעׂשה

גֹו',32ּכפּיה צדקה לעׂשֹות הוי' ּדר וׁשמרּו וזהּו . ְְְְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָ
(המׁשכה להליכה רק לא ׁשּמׁשּמׁש הּדר ענין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדאמּתית
הּוא הּתחּתֹון) והעלאת (ּברּור לחזרה ּגם אּלא ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָמלמעלה)
הּמצוֹות ּדכל צדקה, עׂשּית ּגם יׁש הּתֹורה ללּמּוד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּנֹוסף

צדקה ּבׁשם ּומׁשּפט33נקראֹות צדקה ּומֹוסיף .34, ְְְְְִִִֵָָָָָָ
להיֹות צריכה ּכפׁשּוטּה) (צדקה הּצדקה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּדעׂשּיית
היטב ויחׁשב מהּמֹותרֹות עצמֹו את ׁשּיׁשּפט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבמׁשּפט,

לצד יּתן הּׁשאר וכל לנפׁשֹו מכרח ּׁשהּוא ועלמה קה. ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
צדקה, ּבׁשם (ׁשּנקראֹות הּמצוֹות ּבכל הּוא זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּדר
ּומֹוסיף ּדמׁשּפט. ּבאפן להיֹות צרי ׁשּקּיּומם ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹּכּנ"ל)
ּבאפן היא (ׁשהצּדקה זה ׁשּגם ּומׁשּפט), (צדקה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעׂשֹות
ּבאפן להיֹות וצרי עדין, מסּפיק אינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּדמׁשּפט)
ּברּור נעׂשה זה ידי ועל ּכפּיה. מּלׁשֹון מעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדאתּכפיא,
ׁשּלמעלה. להּגּלּוי ּכלי ּׁשּנעׂשה הּתחּתֹון, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָוהעלאת

מּובןp‰Â‰ה) הּתחּתֹון, והעלאת ׁשּבבירּור העּלּוי ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש הּנ"ל) זכֹור הּמתחיל (ּדּבּור ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמהּמאמר
ׁשּלמעלה. לההמׁשכה נֹוגע ׁשּזה אחד ענינים. ב' ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה

הּנ"ל ּבּמאמר ׁשּכתּוב ּכפׁשּוטֹו26ּוכמֹו ׁשּבּדר ּדכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
(לא ּדר נקרא אינֹו אזי ּבחזרה ּבֹו ליל אפׁשר אי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבאם
הּמקֹום לגּבי ּגם אּלא) לׁשם, ׁשּבא הּמקֹום לגּבי ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרק
ּכלי אינֹו (ׁשהּתחּתֹון העלּיה יׁשנּה ּדכׁשּלא מּׁשם, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהל
הּבאּור לֹומר ויׁש אמּתית. ההמׁשכה אין ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָלההמׁשכה),

ׁשהיא רק ּדלא היא, הגּבלה) ּבּה (ׁשאין ההמׁשכה ּוׁשלמּות ענין ּדאמּתית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבזה,
ּבכל וחֹודרת נמׁשכת ׁשהיא אּלא ּתחּתֹון, הכי ּבּמקֹום ּגם מקֹום ּבכל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמׁשכת
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ועוד. .191 ע' תרצ"ט רפט. ע' מאמרי33)ח"ב ג. מד, שה"ש לקו"ת ג. מב, ג. לח, מקץ תו"א
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ובכ"מ. קיג). קיא. ע' שם קג. (ע' ס"ג34)תרפ"ו תרמ"ג נ"ח ד"ה סע"ב. סג, בשלח תו"א גם ראה

ד"ה .(90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. כג, ח"א קונטרסים (סה"מ ס"ד תרפ"ט ברא אשר ד"ה מוֿמז). (ע'

ובכ"מ. .(53 (ע' ס"ד תש"ב לך גו' ויאמר

    
כמוהו שאין נפלא, יחוד והוא התורה, מידיעת להשיג לו שאפשר מה בשכלו
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י     

(ההתעּצמּות) ׁשּזה עּמֹו. ׁשּמתעּצמת עד הּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָחלקי
ׁשּמּצד ּדהגם להּגּלּוי. ּכלי הּוא ּכׁשהּתחּתֹון ּדוקא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָהּוא
ּכלי, ׁשאינֹו ּבתחּתֹון ּגם ההמׁשכה להיֹות אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלמעלה

ּתעׂשה35ּדמי מה לֹו להּתחּתֹון,36יאמר ּבנֹוגע הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַֹ
מתעּצם אינֹו לההמׁשכה, ראּוי ּכלי אינֹו ׁשּמּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּכיון

האֹור ועֹוד37עם ּכּנ"ל. ּבההמׁשכה ּגם חסר ּובמילא , ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
הּתחּתֹון והעלאת ּבברּור הּוא38ענין ּכׁשהּבירּור ּובפרט , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ענין וזהּו ּבהעצמּות. מּגיע ּדוקא ׁשּזה ּדאתּכפיא, ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבאפן
ּגדֹול הּתחּתֹון)39מעׂשה (ּברּור ּכפּיה מּלׁשֹון מעׂשה ּכי , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

העצמי ּבהעלם ההמׁשכֹות40מּגיע מּכל ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
.41והּגּלּויים ְִִַ

החּלּוקיםÏÚÂו) ׁשל הּפנימי ּתכן לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
תרס"ו. ּבהמׁש וּירא ּפרׁשת ּדׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָּדהּמאמרים
ידי ׁשעל זה הּמצוֹות, ענין מבאר הראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדבּמאמר
עצמי רצֹון נעלים, הכי ענינים נמׁשכים הּמצוֹות ְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָקּיּום
ׁשעל הּוא הּמּטה ּדעבֹודת ׁשהעּלּוי היינּו עצמי. ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָותענּוג
ּברּור ענין וגם מלמעלה ההמׁשכה נעׂשה זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָידי
ּדההמׁשכה. הּׁשלמּות היא זה ידי ׁשעל הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהּתחּתֹון
צדקה ּדלעׂשֹות הּכתּוב) לׁשֹון (ּכפׁשטּות מפרׁש ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָולכן
ההמׁשכה הוי', ּבדר ּופרט ּפרּוׁש הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּומׁשּפט
העּלּוי מבאר הּׁשני ּבּמאמר הּבאה ולּׁשנה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹמלמעלה.

עצמֹו מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הּמּטה) (עבֹודת הּמצוֹות הּגּלּוי42ּדמעׂשה ּבדגמת , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָֻ
מעֹורר ׁשהּמעׂשה זה רק לא ּגדֹול, מעׂשה הּמעׂשה, מעלת ּתתגּלה ׁשאז ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדלעתיד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ד.35) ח, יכול".36)קהלת כל ית' הוא כי ממש, עליון אור גילוי נזדכך) שלא (אף בו נמשך "שעכ"ז ב כח, ראה פ' לקו"ת ראה

בלקו"37) הכלי".וכמ"ש עם כ"כ מתייחד אור הגילוי אין ש"מ"מ שם, שמציין38)ת מזה ובפרט קצד). (ע' תרע"ח זכור בד"ה כ"מ

קכד. ע' עיי"ש – תרע"ח ויגש לד"ה ב.39)שם מ, קכה.40)קידושין ע' הנ"ל ויגש בד"ה העצמי) (העלם הלשון ד"ה41)כ"ה

קכד. ע' הנ"ל גילוי42)ויגש – הוי' אליו וירא פ' בש"ק היתה תרס"ו בשנת מרחשון) (כ' ההולדת דיום שהקביעות להעיר

הגילוי לאחרי שהיא כמו דעבודה ימים כמה – שרה** חיי פ' ה' ביום היתה תרס"ז בשנת ההולדת דיום והקביעות מלמעלה*,

נ"ע אדמו"ר הי' תרע"ו) שנת עד תרנ"ד (משנת השנים שבכל מזה גם ולהעיר הוי'". אליו ד"וירא הבאה) הערה (ראה מלמעלה

לומר, יש ואולי לאֿלב). ע' ג חוברת ("התמים" בוירצבורג בחו"ל, אז שהי' תרס"ז בשנת מלבד בליובאוויטש, ההולדת יום ַבעל

התחתון. והעלאת בירור הבירורים, לעבודת שייך מליובאוויטש) בחוץ אז (שהי' זה ענין ַשגם

129 ע' חט"ו לקו"ש וראה חשון. ט' יום" ("היום לבכי' ועד לזה השתוקק ילד בהיותו שעוד ל"וירא", ההולדת יום דבעל המיוחדת מהשייכות ולהעיר (*

וש"נ). ואילך.

ה' ביום או ג' ביום ב', ביום וירא, פ' הש"ק ביום ימים; בד' להיות יכול השנה) דראש א' דיום הקביעות כמו (שהוא מרחשון דכ' שקביעות להעיר (**

ד"וירא". הגילוי שלאחרי העבודה בימי גדול הכי ריבוי הוא – ה' ביום הוא מ"ח דכ' וכשהקביעות שרה), חיי (דפ'
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למעלה ׁשהּוא ּכמֹו ּגבּול הּבלי אֹור את ְְְְְְִִֶֶַַַָּוממׁשי
ּדהּמעׂשה העּלּוי ּגם אּלא (ּתלמּוד), ּבחכמה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמהתלּבׁשּות

העצמי ּבהעלם מּגיע ׁשהּוא מאֹור40ּגּופא, ּגם (ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ידֹו) על ּׁשּנמׁש ּגבּול ּדלעׂשֹות41הּבלי מפרׁש ולכן . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

אם) ּכי הוי', ּבדר ּובאּור ּפרט (לא הּוא ּומׁשּפט ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹצדקה
הוי') ּדר וׁשמרּו ידי ועל לאחרי (ׁשּבא נֹוסף .43ענין ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּמכּסה אמר והוי' ּבּפסּוק מתחיל זה ּׁשּמאמר מה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוזהּו
הּו אני ּדהּמכּסה ּומבאר העצמיאני, העלם ּבחינת א ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּלאברהם הּוא מאברהם אני הּמכּסה ּופרּוׁש סֹוף, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדאין
חֹוזר אֹור ּבבחינת עבֹודתֹו ידי ּדעל זֹו, ּבחינה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָנתּגּלה
אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה וגם למעלה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּלמּטה
העלם ּבחינת לֹו נתּגּלה לכן ּומׁשּפט, צדקה לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָגֹו'

ּבתמי' הּמכּסה זה על [ואֹומר מּצד44העצמי. ּכי , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּיתּגּלה ׁשּלא ׁשּי אין חֹוזר) אֹור (ּבבחינת ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה
הּגּלּוי ּבענין מדּבר זה ׁשּבמאמר ּומּכיון זֹו]. ּבחינה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלֹו

ׁשּידעּתיו מפרׁש גֹו' ידעּתיו ּכי ּבּפסּוק ּגם לכן, אני), (הּמכּסה העצמי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדהעלם
הּוא העצמי ּתענּוג [ּדגּלּוי העצמי ּתענּוג ּבבחינת אֹותֹו ׁשחּבב חּבה לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
ּגּלּוי ּכן ּׁשאין מה עכׁשו ּגם יׁש הרצֹון ּגּלּוי ׁשּלכן הרצֹון, מּגּלּוי יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעלה

לעתיד רק יהיה הּגּלּויים45הּתענּוג ּגם העצמי, העלם וגּלּוי המׁשכת ידי על ּכי ,[ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
יֹותר נעלה ּבאפן .46הם ְֲֵֵֶֶַֹ

‰p‰Âלעׂשֹות למּטה) מלמעלה (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁשנם למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָצדקה

נצחּיים הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה על ּדנֹוסף הּדֹורֹות. ּכל ּובפרט47ּבמׁש , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לבנים ּכח ּונתינת סימן אבֹות ּדמעׂשה אֹומר48הענינים זה לענין ּבנֹוגע הרי , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

זה וצּוּוי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש
ׁשּמּצד ּכח הּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח נתינת הּוא גֹו') ּבניו את מצּוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ(ׁשאברהם

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי על מּיׂשראל אחד לכל אבֹות) ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעׂשה

(ּבLÈÂז) הּפסּוק עם זה קאּפיטללקּׁשר יֹום49תהּלים ּדבעל הקאּפיטל קטז, ¿≈ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָ
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(וע"ד43) מלמעלה והגילוי ההמשכה תחילה צ"ל (בשלימות) התחתון והעלאת בירור שיהי' בכדי כי

צדקה ד"לעשות השייכות תובן ועפ"ז קכד). ע' שם ויגש ד"ה ראה – מעשה לידי שמביא תלמוד

תרס"ז. דשנת שבהמאמר להפירוש גם הוי'" דרך ל"ושמרו עה"פ.44)גו'" ידעתיו45)פרש"י כי ד"ה

עו. ס"ע גדול46)תרס"ו לגוי יהי' היו ואברהם בענין בסופו) תרס"ז אמר וה' (ד"ה שם וכמבואר

גו'. רפי"ז.47)ועצום תניא יב,48)וראה לך לך עה"פ רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

ד. לב, וישלח א. כו, תולדות יו"ד. יב, שם וראה אוה"ת49)ו. (ולדוגמא: בכ"מ הצ"צ לשון הוא כן

    
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk Ïeb ÈÏa‰ B‡ ˙‡ CÈLÓÓe«¿ƒ∆«¿ƒ¿¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‡e‰L ,‡Ùeb ‰NÚn‰c ÈelÚ‰ Ìb ‡l‡ ,(„eÓÏz) ‰ÓÎÁa¿»¿»«¿∆»«»ƒ¿««¬∆»∆

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a ÚÈbÓ40Ïeb ÈÏa‰ B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL) «ƒ«¿∆¿≈»«¿ƒ∆¿«¿»«≈«¿ƒ¿
(B„È ÏÚ CLÓpM41LÙÓ ÔÎÏÂ השני. ˆ„˜‰במאמר ˙BNÚÏc ∆ƒ¿»«»¿»≈¿»≈¿«¬¿»»
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,‰ÏÚÓÏ ‰ÓlÓ ÊBÁ≈ƒ¿«»¿«¿»
˙‡Â ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ Ì‚Â¿«¿«∆∆»»¿∆
˙BNÚÏ 'B‚ ÂÈÁ‡ B˙Èa≈«¬»«¬
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יי      

למעלה ׁשהּוא ּכמֹו ּגבּול הּבלי אֹור את ְְְְְְִִֶֶַַַָּוממׁשי
ּדהּמעׂשה העּלּוי ּגם אּלא (ּתלמּוד), ּבחכמה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמהתלּבׁשּות

העצמי ּבהעלם מּגיע ׁשהּוא מאֹור40ּגּופא, ּגם (ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ידֹו) על ּׁשּנמׁש ּגבּול ּדלעׂשֹות41הּבלי מפרׁש ולכן . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

אם) ּכי הוי', ּבדר ּובאּור ּפרט (לא הּוא ּומׁשּפט ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹצדקה
הוי') ּדר וׁשמרּו ידי ועל לאחרי (ׁשּבא נֹוסף .43ענין ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּמכּסה אמר והוי' ּבּפסּוק מתחיל זה ּׁשּמאמר מה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוזהּו
הּו אני ּדהּמכּסה ּומבאר העצמיאני, העלם ּבחינת א ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּלאברהם הּוא מאברהם אני הּמכּסה ּופרּוׁש סֹוף, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדאין
חֹוזר אֹור ּבבחינת עבֹודתֹו ידי ּדעל זֹו, ּבחינה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָנתּגּלה
אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה וגם למעלה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּלמּטה
העלם ּבחינת לֹו נתּגּלה לכן ּומׁשּפט, צדקה לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָגֹו'

ּבתמי' הּמכּסה זה על [ואֹומר מּצד44העצמי. ּכי , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּיתּגּלה ׁשּלא ׁשּי אין חֹוזר) אֹור (ּבבחינת ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה
הּגּלּוי ּבענין מדּבר זה ׁשּבמאמר ּומּכיון זֹו]. ּבחינה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלֹו

ׁשּידעּתיו מפרׁש גֹו' ידעּתיו ּכי ּבּפסּוק ּגם לכן, אני), (הּמכּסה העצמי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדהעלם
הּוא העצמי ּתענּוג [ּדגּלּוי העצמי ּתענּוג ּבבחינת אֹותֹו ׁשחּבב חּבה לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
ּגּלּוי ּכן ּׁשאין מה עכׁשו ּגם יׁש הרצֹון ּגּלּוי ׁשּלכן הרצֹון, מּגּלּוי יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעלה

לעתיד רק יהיה הּגּלּויים45הּתענּוג ּגם העצמי, העלם וגּלּוי המׁשכת ידי על ּכי ,[ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
יֹותר נעלה ּבאפן .46הם ְֲֵֵֶֶַֹ

‰p‰Âלעׂשֹות למּטה) מלמעלה (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁשנם למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָצדקה

נצחּיים הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה על ּדנֹוסף הּדֹורֹות. ּכל ּובפרט47ּבמׁש , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לבנים ּכח ּונתינת סימן אבֹות ּדמעׂשה אֹומר48הענינים זה לענין ּבנֹוגע הרי , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

זה וצּוּוי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש
ׁשּמּצד ּכח הּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח נתינת הּוא גֹו') ּבניו את מצּוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ(ׁשאברהם

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי על מּיׂשראל אחד לכל אבֹות) ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעׂשה

(ּבLÈÂז) הּפסּוק עם זה קאּפיטללקּׁשר יֹום49תהּלים ּדבעל הקאּפיטל קטז, ¿≈ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָ
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(וע"ד43) מלמעלה והגילוי ההמשכה תחילה צ"ל (בשלימות) התחתון והעלאת בירור שיהי' בכדי כי

צדקה ד"לעשות השייכות תובן ועפ"ז קכד). ע' שם ויגש ד"ה ראה – מעשה לידי שמביא תלמוד

תרס"ז. דשנת שבהמאמר להפירוש גם הוי'" דרך ל"ושמרו עה"פ.44)גו'" ידעתיו45)פרש"י כי ד"ה

עו. ס"ע גדול46)תרס"ו לגוי יהי' היו ואברהם בענין בסופו) תרס"ז אמר וה' (ד"ה שם וכמבואר

גו'. רפי"ז.47)ועצום תניא יב,48)וראה לך לך עה"פ רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

ד. לב, וישלח א. כו, תולדות יו"ד. יב, שם וראה אוה"ת49)ו. (ולדוגמא: בכ"מ הצ"צ לשון הוא כן

    
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk Ïeb ÈÏa‰ B‡ ˙‡ CÈLÓÓe«¿ƒ∆«¿ƒ¿¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‡e‰L ,‡Ùeb ‰NÚn‰c ÈelÚ‰ Ìb ‡l‡ ,(„eÓÏz) ‰ÓÎÁa¿»¿»«¿∆»«»ƒ¿««¬∆»∆

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a ÚÈbÓ40Ïeb ÈÏa‰ B‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL) «ƒ«¿∆¿≈»«¿ƒ∆¿«¿»«≈«¿ƒ¿
(B„È ÏÚ CLÓpM41LÙÓ ÔÎÏÂ השני. ˆ„˜‰במאמר ˙BNÚÏc ∆ƒ¿»«»¿»≈¿»≈¿«¬¿»»

Ët ‡Ï) ‡e‰ ËtLÓeƒ¿»…¿»
Èk ,'ÈÂ‰ C„a e‡e≈¿∆∆¬»»ƒ
‡aL) ÛÒB ÔÈÚ (Ì‡ƒƒ¿»»∆»
eÓLÂ È„È ÏÚÂ ÈÁ‡Ï¿«¬≈¿«¿≈¿»¿

('ÈÂ‰ Cc43‰Ó e‰ÊÂ . ∆∆¬»»¿∆«
ÏÈÁ˙Ó ‰Ê Ó‡nM∆«¬»∆«¿ƒ
Ó‡ 'ÈÂ‰Â ˜eÒta«»«¬»»»»
‡Óe ,È‡ ‰qÎn‰«¿«∆¬ƒ¿»≈
˙ÈÁa ‡e‰ È‡ ‰qÎn‰c¿«¿«∆¬ƒ¿ƒ«
,ÛBÒ ÔÈ‡c ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰∆¿≈»«¿ƒ¿≈
È‡ ‰qÎn‰ LeÙe≈«¿«∆¬ƒ
Ì‰‡lL ‡e‰ Ì‰‡Ó≈«¿»»∆¿«¿»»
ÏÚc ,BÊ ‰ÈÁa ‰lb˙ƒ¿«»¿ƒ»¿«
B‡ ˙ÈÁa B˙„BÚ È„È¿≈¬»ƒ¿ƒ«
,‰ÏÚÓÏ ‰ÓlÓ ÊBÁ≈ƒ¿«»¿«¿»
˙‡Â ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ Ì‚Â¿«¿«∆∆»»¿∆
˙BNÚÏ 'B‚ ÂÈÁ‡ B˙Èa≈«¬»«¬
ÔÎÏ ,ËtLÓe ‰˜„¿̂»»ƒ¿»»≈
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa BÏ ‰lb˙ƒ¿«»¿ƒ«∆¿≈
‰Ê ÏÚ ÓB‡Â .ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿≈«∆

'ÈÓ˙a ‰qÎn‰44Èk , «¿«∆ƒ¿ƒƒ
BlL ‰„BÚ‰ „Óƒ«»¬»∆
ÔÈ‡ (ÊBÁ B‡ ˙ÈÁa)ƒ¿ƒ«≈≈
BÏ ‰lb˙i ‡lL CiL«»∆…ƒ¿«∆
ÔÂÈkÓe .[BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»ƒ≈»
ÔÈÚa a„Ó ‰Ê Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆¿À»¿ƒ¿«
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰c Èelb‰«ƒ¿∆¿≈»«¿ƒ
Ìb ,ÔÎÏ ,(È‡ ‰qÎn‰)«¿«∆¬ƒ»≈«
'B‚ ÂÈzÚ„È Èk ˜eÒta«»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰ ÂÈzÚ„iL LÙÓ¿»≈∆¿«¿ƒ
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ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¬»«¿ƒ
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ÈelbÓ ˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈ƒƒ
ÔBˆ‰ Èelb ÔÎlL ,ÔBˆ‰»»∆»≈ƒ»»
ÔÈ‡M ‰Ó ÂLÎÚ Ìb LÈ≈««¿»«∆≈
˜ ‰È‰È ‚eÚz‰ Èelb Ôk≈ƒ««¬ƒ¿∆«

„È˙ÚÏ45È„È ÏÚ Èk ,[ ∆»ƒƒ«¿≈
ÌÏÚ‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ∆¿≈
Ì‰ ÌÈÈelb‰ Ìb ,ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ««ƒƒ≈

˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a46. ¿…∆«¬∆≈
el‡ ÌÈÈÚ ÈL ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ≈
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ÌÈiÁˆ Ì‰ ‰Bz‰47˙B‡ ‰NÚÓc ÌÈÈÚ‰ ËÙe המהווים, «»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬≈»
Ák ˙È˙e ÔÓÈÒƒ»¿ƒ«…«

ÌÈÏ48Ú‚Ba È‰ , ¿»ƒ¬≈¿≈«
ÓB‡ ‰Ê ÔÈÚÏהכתוב ¿ƒ¿»∆≈

˙‡ ‰eˆÈ L‡ LeÙa¿≈¬∆¿«∆∆
,ÂÈÁ‡ B˙Èa ˙‡Â ÂÈa»»¿∆≈«¬»
.˙BBc‰ Ïk ÛBÒ „Ú«»«
Ì‰‡L) ‰Ê ÈeeˆÂ¿ƒ∆∆«¿»»
‡e‰ ('B‚ ÂÈa ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆»»
ÛÒB) „ÁÈÓ Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿À»»
„nL Ák ˙È˙p‰ ÏÚ««¿ƒ«…«∆ƒ«
„Á‡ ÏÎÏ (˙B‡ ‰NÚÓ«¬≈»¿»∆»
ÈzL ÏÚ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈«¿≈

.Ïp‰ ˙B„BÚ¬««
ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (Ê¿≈¿«≈∆ƒ
ÌÈl‰˙a) ˜eÒt‰«»ƒ¿ƒƒ
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יב     

ׁשעברה50ההּלדת ּבארצֹות51ּדׁשנה הוי' לפני אתהּל ( ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
אֹור52החּיים ּבתֹורה ּומבאר רּבים, לׁשֹון ארצֹות ׁשהם53, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ּדאתּגליא, ועלמא ּדאתּכסיא עלמא ארצֹות, ב' ְְְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ(ּבכלל)
והעלאה למּטה מלמעלה המׁשכה הם אּלּו ארצֹות ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָדב'
ׁשעלמא א' אֹופּנים. ּבב' זה לבאר ויׁש למעלה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּלמּטה
(ּדעלּיה למעלה מּלמּטה העלאה ענין הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָּדאתּכסיא
(ענין ּדאתּגליא ועלמא התעּלמּות) ׁשל ענין הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָלמעלה
ועל למּטה. מּלמעלה המׁשכה ענין הּוא וירידה) ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּגּלּוי
הּוא ּדאתּכסיא ׁשעלמא ׁשם אֹור ּבתֹורה הּמבאר ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּפי
ּבחינת הּוא ּדאתּגליא ועלמא (מחׁשבה) לאה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּבחינת
ּבעבֹודת ּדאתּכסיא ׁשעלמא לֹומר, יׁש (ּדּבּור), ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָרחל
הבנה הּוא ענינּה ׁשעּקר הּתֹורה, לּמּוד הּוא ְֲִִִֶַַָָָָָָָָהאדם

(מחׁשבה) ועל54והּׂשגה ּומעׂשה. ּבדּבּור הּמצוֹות קּיּום הּוא ּדאתּגליא ועלמא , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ
הּוא ּדאתּגליא ועלמא למּטה מּלמעלה המׁשכה הּוא ּדאתּכסיא עלמא זה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָּפי
למּטה מּלמעלה המׁשכה היא ׁשּתֹורה ּבארכה ּכּנ"ל למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהעלאה

למעלה. מּלמּטה העלאה הם ְְְְֲִִֵַַַָָָָּומצוֹות

הקאּפיטלÏÚÂח) לתכן ּבאים החּיים, ּבארצֹות הוי' לפני ּדאתהּל העבֹודה ידי ¿«ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ההּלדת יֹום זֹו50ּדבעל ּגבר55ּדׁשנה ּכי גֹו' ּגֹוים ּכל הוי' את הּללּו , ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּכל גֹו' הּללּו והמׁשכה. העלאה ענין הּוא אּלּו ענינים ׁשני ׁשּגם גֹו', חסּדֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעלינּו
העֹולם והעלאת זּכּו ּברּור ענין הּוא גֹו' והאּומים56ּגֹוים הּגֹוים ׁשּגם עד , ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

מּלמעלה המׁשכה ענין הּוא גֹו' חסּדֹו עלינּו וגבר הוי'. את ּומׁשּבחים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמהּללים
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א'יא). ס"ע ב' כרך בקובץ50)נ"ך נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב – שנותיו למספר המתאים תהלים הקאּפיטל לומר המנהג ַכידוע

כמפורש – ההסתלקות לאחר גם שייך זה וענין נג. ס"ע ח"י מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש תהלים. אמירת ע"ד מכתבים

ועוד. ואילך. 1 ע' ניסן י"א סה"מ ואילך. 400 ע' ח"כ ואילך. 103 ע' ח"ה לקו"ש וראה הבאה. שבהערה להעיר51)ברשימה

דרוש יאמר . . רבותינו מכ"ק אחד ש"כל שנז), ע' פר"ת לסה"מ בהוספות (נדפסה תש"ה מ"ח מכ' אדמו"ר מו"ח כ"ק מרשימת

ההולדת. ליום שייך העברה דשנה הקאּפיטל שגם מוכח, דמזה – פ"ד" דקאּפיטל ט.52)ע"פ גם53)פסוק וראה ד. כב, ויצא ַַ

ואילך. סע"ב רטז, שם לימוד54)אוה"ת נחשב אינו הפירוש, מבין אינו אדה"זד"אם שו"ע הי"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת (הל' "

ס"ב). ס"נ בלימודאו"ח יוצא אינו מוציא ואינו בשפתיו להוציא לו ואפשר לבד בהרהור שלומד מה "וכל הי"ב שם ת"ת בהל'

בנוגע זהו (א) אבל: וגו'". בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש לא וכמ"ש אותם ולמדתם מצות י"ח ש"אינותזה "ת,

י"ח זה בלימוד ש"אינויוצא עצמה זו בהלכה שמדגיש (וכמו התורה דלימוד הענין לעצם (ולא אותם" ולמדתם 
נחשב "אינו מבין כשאינו משא"כ זה"). מצות י"ח יוצא ש"אינו אדה"ז מדייק – ת"ת למצות בנוגע גם (ב) .("

"והגית" מצות משא"כ מפיך", גו' ימוש לא "כמ"ש שהיא ,"ליקוט בארוכה ראה – זה בלימוד גם שיוצא י"ל

.83 הערה סה ע' פ"א לאגה"ת וכו' הקאּפיטל.55)פירושים כל – (אֿב) קיז תהלים תשל"ז: הצ"צ56)- ברשימות לפמ"ש ובפרט ַ

שלימות יהי' שאז ט), ג, (צפני' לע"ל שיהי' ברורה" שפה עמים אל אהפוך "אז על נאמר זה שפסוק תמז) ע' אור (יהל שם לתהלים

– אתהפכא.הבירור עמים, אל
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המׁשכה הּוא (ּבכלל) ׁשחסד זה על ּדנֹוסף ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטה,
ּבתקף הּוא (ההמׁשכה) החסד הּנה למּטה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּלמעלה
היא ׁשההמׁשכה והּוא, חסּדֹו. גֹו' ּגבר ְְְְְְִִֶַַַַַָָָּובהתּגּברּות,
זה עם ּוביחד עליֹון, הכי קצה ּביֹותר, מעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּלמעלה
ּתחּתֹון ׁשאין לתחּתֹון עד מּטה, למּטה ההמׁשכה ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָּבאה
הוי' ואמת ּבּכתּוב ׁשּממׁשי מה וזהּו מּמּנּו, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָלמּטה
לֹומר [ויׁש ּביֹותר נעלית ּבחינה היא הוי' ּדאמת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעֹולם,

הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ענין לא57ׁשּזהּו הּנמצאים ׁשּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיי הּמצאֹו ּדאמּתת הּמצאֹו, מאמּתת אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָנמצאּו
ׁשם) הענין ּבהמׁש) ּברמּב"ם מביא ׁשּלכן הוי', 58לׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּזה59הּפסּוק לעֹולם לעֹולם, נמׁש הּוא כן ּפי על ואף אמת], אלקים והוי' ְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
נאמר זֹו, ּדהמׁשכה העּלּוי ּכל לאחרי אמנם ואּמים. לגֹוים ּגם ּגּופא ּובזה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּגׁשמי,
ּכל גֹו' הּללּו על (ּכי) טעם ּבתֹור אּלא) עצמֹו, ּבפני ענין ּבתֹור (לא ּבּכתּוב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹזה
ועלּית ּברּור ּכ אחר יהיה זה ידי ׁשעל היא ההמׁשכה ׁשל הּכּונה ּדתכלית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּגֹוים.
צדקה ּדלעׂשֹות העּלּוי ּדר ועל הוי'. את יהּללּו ּגּופא הּגֹוים ׁשּגם ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמּטה,

הוי' ּדר קדימת ידי על ׁשּבא הּללּויה,60ּומׁשּפט הּוא הּמזמֹור וחֹותם וסּיּום . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
העׂשירית ּבּׁשירה יהיה ההּלּול העּלּוי61ּדאמּתית ּיתּגּלה ׁשאז לבא, לעתיד ְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּתחּתֹון, מּמׁש.ּדהעלאת ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּגדֹול, מעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
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המׁשכה הּוא (ּבכלל) ׁשחסד זה על ּדנֹוסף ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטה,
ּבתקף הּוא (ההמׁשכה) החסד הּנה למּטה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּלמעלה
היא ׁשההמׁשכה והּוא, חסּדֹו. גֹו' ּגבר ְְְְְְִִֶַַַַַָָָּובהתּגּברּות,
זה עם ּוביחד עליֹון, הכי קצה ּביֹותר, מעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּלמעלה
ּתחּתֹון ׁשאין לתחּתֹון עד מּטה, למּטה ההמׁשכה ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָּבאה
הוי' ואמת ּבּכתּוב ׁשּממׁשי מה וזהּו מּמּנּו, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָלמּטה
לֹומר [ויׁש ּביֹותר נעלית ּבחינה היא הוי' ּדאמת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעֹולם,

הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ענין לא57ׁשּזהּו הּנמצאים ׁשּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיי הּמצאֹו ּדאמּתת הּמצאֹו, מאמּתת אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָנמצאּו
ׁשם) הענין ּבהמׁש) ּברמּב"ם מביא ׁשּלכן הוי', 58לׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּזה59הּפסּוק לעֹולם לעֹולם, נמׁש הּוא כן ּפי על ואף אמת], אלקים והוי' ְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
נאמר זֹו, ּדהמׁשכה העּלּוי ּכל לאחרי אמנם ואּמים. לגֹוים ּגם ּגּופא ּובזה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּגׁשמי,
ּכל גֹו' הּללּו על (ּכי) טעם ּבתֹור אּלא) עצמֹו, ּבפני ענין ּבתֹור (לא ּבּכתּוב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹזה
ועלּית ּברּור ּכ אחר יהיה זה ידי ׁשעל היא ההמׁשכה ׁשל הּכּונה ּדתכלית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּגֹוים.
צדקה ּדלעׂשֹות העּלּוי ּדר ועל הוי'. את יהּללּו ּגּופא הּגֹוים ׁשּגם ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמּטה,

הוי' ּדר קדימת ידי על ׁשּבא הּללּויה,60ּומׁשּפט הּוא הּמזמֹור וחֹותם וסּיּום . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
העׂשירית ּבּׁשירה יהיה ההּלּול העּלּוי61ּדאמּתית ּיתּגּלה ׁשאז לבא, לעתיד ְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּתחּתֹון, מּמׁש.ּדהעלאת ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּגדֹול, מעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ה"א.57) פ"א יסוה"ת במ"ש58)הל' הרמב"ם דכוונת קפז), ע' תשרי סה"מ (תו"מ תשל"א הוי' את הללו ד"ה וראה ה"ד. שם

""הוא רק בשכל כלל לידע שא"א כזה נעלה אמת שזהו להדגיש שהיא י"ל גםאומר" דזהו לומר, ויש אומר".

" אלא בנבואה, גם מתגלית שאינה יותר נעלית באמת דרגא דיש כו'", אומרת שהתורה "והוא ממשיך שהרמב"ם מה
י.59)אומרת". י, 60.43)ירמי' ובהערה ו סעיף לעיל שה"ש61)ראה תרגום יו"ד. בשלח תנחומא א. טו, בשלח עה"פ מכילתא

בתחלתו. שה"ש אוה"ת וראה בתחלתו.

    
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÏÏÎa „ÒÁL ‰Ê ÏÚ ÛÒBc ,‰hÓÏ¿«»¿»«∆∆∆∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿«¿»
 ,˙ea˙‰e Û˜˙a ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ „ÒÁ‰ ‰p‰ ,‰hÓÏ¿«»ƒ≈«∆∆««¿»»¿…∆¿ƒ¿«¿»«
,˙BÈa ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰Â .BcÒÁ 'B«¿¿∆««¿»»ƒƒ¿«¿»«¿»¿≈
,‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ‰‡a ‰Ê ÌÚ „ÁÈe ,ÔBÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ˆ»̃∆¬ƒ∆¿¿««ƒ∆»»««¿»»¿«»«»

ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁ˙Ï „Ú«¿«¿∆≈«¿
‰Ó e‰ÊÂ ,epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆¿∆«
˙Ó‡Â e˙ka CÈLÓnL∆«¿ƒ«»∆¡∆
'ÈÂ‰ ˙Ó‡c ,ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰¬»»¿»∆¡∆¬»»
˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ»«¬≈¿≈
ÔÈÚ e‰fL ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆ƒ¿«

ÌaÓ‰ ˙k ‰Ó57 «∆»«»«¿«
‡Ï ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL∆»«ƒ¿»ƒ…
˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓƒ¿¿∆»≈¬ƒ«
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡c ,B‡ˆn‰ƒ»¿«¬ƒ«ƒ»¿
ÔÎlL ,'ÈÂ‰ ÌLÏ CÈiL«»¿≈¬»»∆»≈
CLÓ‰a ÌaÓa ‡ÈÓ≈ƒ»«¿«¿∆¿≈

ÌL ÔÈÚ‰58˜eÒt‰59 »ƒ¿»»«»
Û‡Â ,[˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Â«¬»»¡…ƒ¡∆¿«
CLÓ ‡e‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚÏ ,ÌÏBÚÏ»»»»«∆
Ì ‡e ‰Êe ,ÈÓL‰««¿ƒ»∆»«
ÌÓ‡ .ÌÈn‡Â ÌÈBÏ¿ƒ¿Àƒ»¿»
ÈelÚ‰ Ïk ÈÁ‡Ï¿«¬≈»»ƒ
‰Ê Ó‡ ,BÊ ‰ÎLÓ‰c¿«¿»»∆¡«∆
ÔÈÚ B˙a ‡Ï e˙ka«»…¿ƒ¿»
B˙a ‡l‡ ,BÓˆÚ Èaƒ¿≈«¿∆»¿

ÏL ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙c .ÌÈB Ïk 'B eÏl‰ ÏÚ Èk ÌÚË««ƒ««¿»ƒ¿«¿ƒ««»»∆
‰ÎLÓ‰‰למטה eaמלמעלה Ck Á‡ ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚL ‡È‰ ««¿»»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿∆««»≈

Cc ÏÚÂ .'ÈÂ‰ ˙‡ eÏl‰È ‡e ÌÈB‰ ÌL ,‰hn‰ ˙iÏÚÂ«¬ƒ«««»∆««ƒ»¿«¿∆¬»»¿«∆∆
ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏc ÈelÚ‰אור בבחינת למעלה מלמטה (עבודה »ƒ¿«¬¿»»ƒ¿»

˜„ÓÈ˙חוזר) È„È ÏÚ ‡aL∆»«¿≈¿ƒ«
'ÈÂ‰ Ccמצד (המשכה ∆∆¬»»

60Ì˙BÁÂלמעלה) ÌeiÒÂ .¿ƒ¿»
,‰ÈeÏl‰ ‡e‰ BÓÊn‰«ƒ¿«¿»
‰È‰È Ïel‰‰ ˙ÈzÓ‡c«¬ƒƒ«ƒƒ¿∆

˙ÈÈNÚ‰ ‰Èa61 «ƒ»»¬ƒƒ
‰l˙i Ê‡L ,‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»ƒ¿«∆
,ÔBzÁz‰ ˙‡ÏÚ‰c ÈelÚ‰»ƒ¿«¬»«««¿
˙‡Èa ,ÏB„ ‰NÚÓ«¬∆»¿ƒ«
‰‰Óa e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»

.LnÓ eÈÓÈa¿»≈«»

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



יד

      
מוגה בלתי

העיקר הוא :99...והמעשה
שממנו מרחשון, ט"ו קודש, השבת ביום מיוםבעמדנו שנה קכ"ז יושלמו שבו מרחשון כ"ף גם

את לנצל והזכות הצורך דבר על ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר יש – עדן נשמתו אדמו"ר כ"ק של הולדתו
חוצה, המעיינות להפצת עד ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל וחיזוק להתעוררות בנוגע כדבעי, זה יוםֿסגולה
לידי המביא לימוד שנה), דקכ"ז העילוי בביאור תורתו – (כולל ההולדת יום בעל של תורתו מלימוד החל

והקהל.100מעשה שמחה לעניני בנוגע – ובמיוחד ,

כפי לו, בסמיכות או עצמו, ההילולא (ביום ומקום מקום בכל שמחה של התוועדויות לסדר – ובפשטנות
עם" "ברוב כו'), המקום במוחש,101תנאי כנראה השמחה, בענין גם ניתוסף זה ידי שעל העם". את "הקהל –

(בתוככי והקהל שמחה בעניני להמשיך יעוררו עצמן, אלה בהתוועדויות ושמחה דהקהל לפעולה נוסף אשר,
ואור. ומוסיף הלוך זה, שלאחרי בימים גם ומצוותיה) תורה היהדות, הפצת עניני כל

הידוע החלצו בקונטרס ההולדת יום בעל של ביאורו פי על – כו' ההתוועדויות במעלת להוסיף 102ויש

כו'". עצמו בפני שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה יש רבים או שנים עושים אשר ש"ההסכם
– ד"החלצו" הענין כהמשך – והקהל שמחה בעניני העבודה לאופן בנוגע נוספת להדגשה באים ומזה

"  "103:

""צבא חלוצי "לשון – תעברו104" "חלוצים צבא", "חלוץ בבחינת להיות ואחד אחד כל על כלומר, ,
גו'" אחיכם דוד"105לפני בית ב"מלחמת פועלים106, זה ידי שעל חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה הפצת ,

משיחא. מלכא דוד ביאת

"היא שהכוונה לידע צריך ואחד אחד שכל כלומר, ואחת, אחד כל על המוטלת חובה – "ולא ,
"עניו"...), נעשה (לפתע יכלתו לפי ואינו קטן או כבודו, לפני ואינו זקן בדרגת שהוא "תירוץ" ידי על להשתמט

ממש. ואחת אחד כל "מאתכם", להיות שצריך מכיון

"לגודל בהתאם – "חובתו)107שבדבר ידי לצאת רק וגם108(לא , כולל ד"אנשים",
של בשליחותו הצבא, חלוצי כל עם ביחד שהולכים מכיון השליחות, בהצלחת הוודאות – נשיא ,

עם ביחד כמותו", העליון אדם של "שלוחו – ועד במדין"הדור, הוי' "נקמת ,103.

אינו – גיסא ולאידך וכו', הצבא חלוצי כל עם ביחד אלא לבד, שאינו יודע – גיסא מחד יותר: [ובפרטיות
הולך "והחלוץ כולם, בראש התוקף בכל בעצמו הולך אלא, צבא, חלוצי ריבוי מלבדו שיש כך על סומך

השבי"109לפניהם" "מלקוח גם כולל במלחמה, הנצחון נעשה זה ידי ועל המלחמה",110, ל"תופשי רק לא שניתן
כפי גדול כהן הכהן", ו"לאלעזר ה'", משכן משמרת שומרי "ללוים לה'", ל"מכס עד העדה", ל"כל גם אלא

עצמו בפני ].111שהוא
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מי"ז.99) פ"א אבות
למה100) שנוסף הידוע מהפתגם גם ולהעיר וש"נ. ב. מ, קידושין

רמו, ח"ב לקו"ד (ראה אותו ללמד התורה צריכה התורה, את שלומד
ב).

וש"נ.101) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
סא).102) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י
ג.103) לא, מטות
עה"פ.104) פרש"י
יח.105) ג, דברים
תרס"א106) שמח"ת – הידועה ההולדת יום בעל משיחת להעיר

ואילך). 141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד (לקו"ד
כאן.107) עה"פ פרש"י גם וראה ג. יג, שלח פרש"י ראה

קטנה108) באצבע גם אזי, כדבעי, היא הפעולה שכאשר ולהעיר,
חנינא רבי אודות בתחלתו) (קה"ר חז"ל כסיפור הרבה, לפעול יכול
ואצבעו ידו "נתן וכאשר לירושלים, אבן להעלות שרצה דוסא בן

בירושלים". עומדים "נמצאו – עמהם"
יג.109) ו, יהושע
ואילך.110) כו לא, מטות
שהוא111) כפי – אופנים כמה יש עצמו גדול כהן אצל שהרי

שהוא כפי לדרגתו עד הכהנים, בכלל לוי, שבט בכלל ישראל, בכלל
בפ"ע.

וביתי", "אני ביוהכ"פ: דכה"ג בוידויים מהחילוקים גם ולהעיר
ישראל". בית "עמך קדושיך", עם אהרן ובני וביתי "אני

     

ומריבה מדון עניני ביטול ופשיטא, ישראל, ואחדות ישראל באהבת חדור להיות צריך זה שכל – ועיקר ועוד
מדין) המדרש112(קליפת (כלשון כלל רושם ישאר שלא באופן זה113, ידי שעל מיא"), אפי על דרמא "חרדא

הגלות סיבת הגלות.114מבטלים המסובב, גם בטל ממילא ובדרך ,

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע "115ובלשון -בתוקף עמידה – "עמדו" כולכם": הכן
" "("אנשים"), מזויינים"), צבא "חלוצי "החלצו", דרך (על ממש מוכנים – "אהבת של באופן – "

ישראל. ואחדות ישראל

ציבור צרכי על ("מפקחין קודש השבת ביום שמחה של ("הקהל") בהתוועדות – זה בכל וההתחלה
דורנו116בשבת" נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת מרחשון, כ"ף מתברך שממנו ובפרט) ,

זה ידי שעל כו', ומקושריו חסידיו במעמד מרחשון), דכ"ף ההולדת יום בעל של מקומו וממלא יחידו (בנו
השבת שיום בהברכה יותר מרחשון.117ניתוסף כ"ף החמישי, יום את מברך

עניני – (ובמיוחד האמורים הענינים בכל לעסוק טובות החלטות להחליט כדי זה סגולה זמן לנצל יש ולכן,
המתאים בתוקף אבל אמנם, בליֿנדר, והקהל). השבת,118שמחה מיום החל ממש, בפועל לקיימן – והעיקר ,

מרחשון כ"ף החמישי, ביום – ובמיוחד זה, שלאחרי .119ובימים

מת שבו המקום למעלת בנוגע להוסיף שמחהויש בעניני טובות החלטות מקבלים שבה ההתוועדות קיימת
מרומזים והקהל שמחה שעניני מכיון – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת – והקהל

דורנו: נשיא של בשמו

""אחר בן לי ה' "יוסף – "בן"120" עושים מ"אחר" שגם לאלו121, ביחס גם ד"הקהל" הענין שלימות ,
(בגלוי), ד"אחר" ומצב במעמד הם עתה שלעת

בפרשתנוו" שכתוב כמו השמחה, ענין – השומע122" עלי"123"כל "ישמח לי", עם124יצחק גם וקשור ,
פינו" שחוק ימלא "אז – לבוא דלעתיד .125השמחה

גם בשלימות ישנו הענין עצם אבל לגילוי, בנוגע רק זה הרי – עתיד בלשון נאמר זה שענין שאף ולהעיר,
כידוע שאינו126עתה, אף בהם מאד שמח שהוא ומרגליות טובות אבנים מלאה תיבה לו שיש מ"אדם המשל

בתיבה". סגורים הם כי אותם רואה

ה" גם בידו שיש בכלובפרט מתוכנה, ולהנות לראות לפותחה, וביכלתו בכחו ובמילא, התיבה, של "
ניתוסף זה ידי על – ואדרבה השבת, ביום תיבה בפתיחת איסור אין שהרי השבת, ביום גם – שירצה עת

.

ועבודתינו מעשינו ידי על שנפעלו הענינים כל מתגלים שאז ממש, בפועל התיבה פתיחת – -127והעיקר
"אחישנה" – זריזות של ובאופן צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית שבזריזות128בגאולה לזריזות עד ,
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תרנ"ט112) סה"מ ואילך.ראה נג ס"ע
(113.31 הערה תשמ"ז טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר

ועוד.
ב.114) ט, יומא ראה
וש"נ.115) רעט. ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
אדה"ז116) שו"ע ה"ה. פכ"ד, שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב. סש"ו שבת הל' או"ח
התענוג117) על ישראל מוסיפים עצמו השבת ליום שבנוגע כשם

סע"א). קיח, (שבת השבת" את "המענג – מצ"ע בשבת שיש
שאין118) דאף – הענין בתוקף מוסיפה בליֿנדר שאמירת וי"ל

בתורת זה שאין (מכיון מדרבנן אפילו או התורה מן חיוב בגדר זה
העילוי ובדוגמת ע"ד יותר, גדול עילוי בזה יש אדרבה, הרי נדר),
מעלת בביאור כידוע מדרבנן, או התורה מן חיוב לגבי ישראל דמנהג
סופרים, שמדברי המים ניסוך לגבי ישראל, מנהג אלא שאינן ההקפות,
דא"ח) (עם סידור סע"ג. פ, סוכות (לקו"ת התורה שמן היין וניסוך

ובכ"מ). ב. רט, הסוכות שער
"לא119) מרחשון כ"ף לפני יעסוק שאם "לחשוש" שאין ופשוט,

ותהי' שהלוואי לכך (נוסף שהרי – מרחשון בכ"ף לעשות מה ישאר"
(מיום ימים ד' במשך בזה שיעסקו לאחרי גם היחידה) ה"דאגה" זו
בכל לעסוק שיוכלו נוספים כחות הקב"ה יתן בודאי ד'). יום עד א'
מאות), ד' כו' מנה לו שיש מי (ע"ד עוז וביתר שאת ביתר אלו ענינים

כו'. שבאיןֿערוך עילוי נעשה שאז סגולה, יום בבוא ובפרט
כד.120) ל, ויצא
ועוד.121) ואילך). א (רכ, עה"פ להצ"צ אוה"ת ראה
ו.122) כא,
השמחה,123) ענין שפועל זה אצל ועאכו"כ השומע", "כל אפילו

השמחה. מקור
עה"פ.124) פרש"י
ב.תהל125) קכו, ים
תרכ"ט126) ואילך. תלג ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברים לקו"ת

ועוד. רט. ע' ריש
רפל"ז.127) תניא ראה
א.128) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'



טו      

ומריבה מדון עניני ביטול ופשיטא, ישראל, ואחדות ישראל באהבת חדור להיות צריך זה שכל – ועיקר ועוד
מדין) המדרש112(קליפת (כלשון כלל רושם ישאר שלא באופן זה113, ידי שעל מיא"), אפי על דרמא "חרדא

הגלות סיבת הגלות.114מבטלים המסובב, גם בטל ממילא ובדרך ,

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע "115ובלשון -בתוקף עמידה – "עמדו" כולכם": הכן
" "("אנשים"), מזויינים"), צבא "חלוצי "החלצו", דרך (על ממש מוכנים – "אהבת של באופן – "

ישראל. ואחדות ישראל

ציבור צרכי על ("מפקחין קודש השבת ביום שמחה של ("הקהל") בהתוועדות – זה בכל וההתחלה
דורנו116בשבת" נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת מרחשון, כ"ף מתברך שממנו ובפרט) ,

זה ידי שעל כו', ומקושריו חסידיו במעמד מרחשון), דכ"ף ההולדת יום בעל של מקומו וממלא יחידו (בנו
השבת שיום בהברכה יותר מרחשון.117ניתוסף כ"ף החמישי, יום את מברך

עניני – (ובמיוחד האמורים הענינים בכל לעסוק טובות החלטות להחליט כדי זה סגולה זמן לנצל יש ולכן,
המתאים בתוקף אבל אמנם, בליֿנדר, והקהל). השבת,118שמחה מיום החל ממש, בפועל לקיימן – והעיקר ,

מרחשון כ"ף החמישי, ביום – ובמיוחד זה, שלאחרי .119ובימים

מת שבו המקום למעלת בנוגע להוסיף שמחהויש בעניני טובות החלטות מקבלים שבה ההתוועדות קיימת
מרומזים והקהל שמחה שעניני מכיון – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת – והקהל

דורנו: נשיא של בשמו

""אחר בן לי ה' "יוסף – "בן"120" עושים מ"אחר" שגם לאלו121, ביחס גם ד"הקהל" הענין שלימות ,
(בגלוי), ד"אחר" ומצב במעמד הם עתה שלעת

בפרשתנוו" שכתוב כמו השמחה, ענין – השומע122" עלי"123"כל "ישמח לי", עם124יצחק גם וקשור ,
פינו" שחוק ימלא "אז – לבוא דלעתיד .125השמחה

גם בשלימות ישנו הענין עצם אבל לגילוי, בנוגע רק זה הרי – עתיד בלשון נאמר זה שענין שאף ולהעיר,
כידוע שאינו126עתה, אף בהם מאד שמח שהוא ומרגליות טובות אבנים מלאה תיבה לו שיש מ"אדם המשל

בתיבה". סגורים הם כי אותם רואה

ה" גם בידו שיש בכלובפרט מתוכנה, ולהנות לראות לפותחה, וביכלתו בכחו ובמילא, התיבה, של "
ניתוסף זה ידי על – ואדרבה השבת, ביום תיבה בפתיחת איסור אין שהרי השבת, ביום גם – שירצה עת

.

ועבודתינו מעשינו ידי על שנפעלו הענינים כל מתגלים שאז ממש, בפועל התיבה פתיחת – -127והעיקר
"אחישנה" – זריזות של ובאופן צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית שבזריזות128בגאולה לזריזות עד ,
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תרנ"ט112) סה"מ ואילך.ראה נג ס"ע
(113.31 הערה תשמ"ז טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר

ועוד.
ב.114) ט, יומא ראה
וש"נ.115) רעט. ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
אדה"ז116) שו"ע ה"ה. פכ"ד, שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב. סש"ו שבת הל' או"ח
התענוג117) על ישראל מוסיפים עצמו השבת ליום שבנוגע כשם

סע"א). קיח, (שבת השבת" את "המענג – מצ"ע בשבת שיש
שאין118) דאף – הענין בתוקף מוסיפה בליֿנדר שאמירת וי"ל

בתורת זה שאין (מכיון מדרבנן אפילו או התורה מן חיוב בגדר זה
העילוי ובדוגמת ע"ד יותר, גדול עילוי בזה יש אדרבה, הרי נדר),
מעלת בביאור כידוע מדרבנן, או התורה מן חיוב לגבי ישראל דמנהג
סופרים, שמדברי המים ניסוך לגבי ישראל, מנהג אלא שאינן ההקפות,
דא"ח) (עם סידור סע"ג. פ, סוכות (לקו"ת התורה שמן היין וניסוך

ובכ"מ). ב. רט, הסוכות שער
"לא119) מרחשון כ"ף לפני יעסוק שאם "לחשוש" שאין ופשוט,

ותהי' שהלוואי לכך (נוסף שהרי – מרחשון בכ"ף לעשות מה ישאר"
(מיום ימים ד' במשך בזה שיעסקו לאחרי גם היחידה) ה"דאגה" זו
בכל לעסוק שיוכלו נוספים כחות הקב"ה יתן בודאי ד'). יום עד א'
מאות), ד' כו' מנה לו שיש מי (ע"ד עוז וביתר שאת ביתר אלו ענינים

כו'. שבאיןֿערוך עילוי נעשה שאז סגולה, יום בבוא ובפרט
כד.120) ל, ויצא
ועוד.121) ואילך). א (רכ, עה"פ להצ"צ אוה"ת ראה
ו.122) כא,
השמחה,123) ענין שפועל זה אצל ועאכו"כ השומע", "כל אפילו

השמחה. מקור
עה"פ.124) פרש"י
ב.תהל125) קכו, ים
תרכ"ט126) ואילך. תלג ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברים לקו"ת

ועוד. רט. ע' ריש
רפל"ז.127) תניא ראה
א.128) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'



טז     

סתם דכהנים מהזריזות שלמעלה גדול דכהן הזריזות המקו129(דוגמת עיכבן ש"לא כאמור, תיכף), עין", כהרף ם
ממש. ומיד

***

:הקדושה בארצנו שיתקיים מרחשון דכ"ף לכינוס ובשייכות בקשר ביותר מודגש לעיל האמור כל
מנסיעתם שליט"א האורחים של לשובם ובשייכות בקשר מרחשון בכ"ף כינוס לערוך הונהג האחרונות בשנים

השביעי חודש את להשתתף130לחגוג הק', הציון על להשתטח דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד'
רגעי את מחדש" "לחיות כדי יחדיו כולם מתאספים הקדושה לארצנו ובשובם וכו', וכו' ובהתוועדויות בתפלות
קבלת ידי על ובמיוחד כולל כולה, השנה ובכל על להמשיכם מנת על המיוחדים, וההתעוררות ההתעלות

יעזורו" רעהו את ד"איש באופן ברבים, טובות .131החלטות

להמשיך – מרחשון דט"ו השלימות (א) לעיל: האמורים הענינים שני מודגשים זה שבכינוס מובן, ומזה
דכ"ק ההולדת יום – מרחשון דכ"ף הענין (ב) הכינוס. מטרת שזוהי כולה, השנה ובכל על תשרי חודש עניני

עדן. נשמתו אדמו"ר

שמחה – כולה השנה ובכל על תשרי חודש עניני להמשכת בנוגע זו: דשנה המיוחדת ההדגשה – ובשניהם
בארוכה. כנ"ל העבודה, שלימות שנה, דקכ"ז העילוי – מרחשון לכ"ף ובנוגע והקהל,

:להכינוס בנוגע עיקרי ענין ועוד
השלוחים של מכינוסם החל ה"שליחות". לענין בנוגע מיוחדת הדגשה – בהכינוס העיקריים הענינים אחד
ביניהם להתייעץ לאחרונה, ונתמנו שזכו השלוחים והן זה, שלפני בשנים ונתמנו שזכו השלוחים הן שליט"א,
יצטרפו הם שגם רבים, יעשו וכן יראו שמהם – גם כולל השליחות, בעבודת עוז וביתר שאת ביתר להוסיף כיצד

השליחות. לעבודת

השליחות לעבודת בנוגע – יותר :132ובפרטיות

כמותו" (העליון) אדם של "שלוחו – הוא מישראל ואחד אחד ממש"133כל דהמשלח "כמותו ועד ,134,
קוני" את לשמש נבראתי "אני – היא שהן135ושליחותו המצוות את מכבדין "היו ומצוות, התורה קיום ידי על ,

דבר136שלוחי" בכל שמגלה זה ידי על בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות העליונה הכוונה את שמשלים ועד ,
לכבודו" אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל – האמיתית מציאותו את שבעולם .137ודבר

– היא מישראל ואחד אחד דכל השליחות דעבודת השלימות ותכלית היעוד יקויים שאז, ,38

יתברך. לו דירה כולו, העולם בכל אלקות גילוי דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

" בגימטריא יו"ד בתוספת ש"שליח" הרמז לבאר יש זה פי :"138ועל

נפשו כחות עשר את שמצרף היינו, יו"ד, מצרף ה"שליח" שממלא139כאשר ועיקר, ועוד השליחות, לעבודת
הזולת על גם לפעול שליחותו סוגים140את לעשר בכללות שנחלקים ישראל בכל לפעולה עד נתמלאת141, אזי -

ביאת – השלימות בתכלית השליחות ומטרת .תכלית

הדבר שמודגש אלא, מישראל, ואחד אחד לכל שייך זה ענין וכאמור, שנקראים אלו אצל
".ממש בפועל הנ"ל בכל התעסקותם בגלל "
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ה"ב.129) פ"ג שבת הל' רמב"ם וש"נ. א. כ, שבת ראה
מרחשון.130) דט"ו השלימות גם כולל במרחשון, שבעה עד
ו.131) מא, ישעי'
ועוד.132) .329 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
ג.133) א, ויקרא לקו"ת וראה וש"נ. במשנה. – ב לד, ברכות
ובכ"מ.

ועוד.134) סרכ"ח. הריב"ש שו"ת וראה שם. לקו"ת
קידושין.135) מס' סוף וברייתא משנה
וא"ו.136) ויגש תנחומא
ספ"ו.137) אבות
ועוד.138) תשמ"ו. שמח"ת ליל שיחת גם ראה

יוסף139) ר' הרה"ק עם הסיפור כידוע – שבו הפרטי ה"ציבור"
שמו), על שנקרא אדמו"ר, מו"ח כ"ק של (זקנו הצ"צ של בנו יצחק
שלו הנפש כחות עשר את "לצבור" ענינה בציבור שתפלה שאמר,
477 ע' ח"ב לקו"ש ואילך. א] [עה, מה ס"ע ח"ב "התמים" (ראה

א. פפ"ד, לב"ר מהרז"ו פי' גם וראה ואילך).
שמע"140) את קורין "מאימתי – העבודה בהתחלת שגם ולהעיר,

פרשה (קדימת שמים מלכות עול דקבלת הענין רק לא מודגש –
מזוזו על "וכתבתם גם אלא עצמו, עבודת שני'), לפרשה תראשונה

גם הפעולה היינו, כו', והמדינה העיר שערי כולל ובשעריך", ביתך
בעולם.

ובכ"מ.141) נצבים. ר"פ לקו"ת א. פב, זח"ב ראה

     

וביתר שאת ביתר השליחות בעבודת ועידוד חיזוק יתוסף זה כינוס ידי שעל – העיקר והוא – רצון ויהי
והקהל שמחה – זו דשנה העיקריים לענינים בנוגע ובמיוחד כולל תכל142עוז, את שפועלים ועד הכוונה, ית

משיחא. מלכא דוד ביאת – "משיח" בגימטריא יו"ד בתוספת "שליח" – השליחות דעבודת
ולהבהיר: ולהוסיף

בשביל תהיה השליחות שעבודת היתכן וטוענים, זופיצע"), ("זיידענע משי" של ב"איצטלא המתעטפים ישנם
לשמה" "שלא עבודה זו הרי – משיח ביאת "על143לפעול פרס"?!144, לקבל מנת

סוף אבל, המשיח, ביאת נעלה, הכי ענין בשביל אלא, כו', הזה העולם חיי בשביל כוונתו שאין אמת הן
גדול! הכי "פרס" – ואדרבה פרס", לקבל מנת "על זה הרי סוף כל

הרמב"ם: בדברי – לזה והמענה

וגו'" בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם שבתורה, הגשמיים היעודים מבאר145אודות –
ידינו146הרמב"ם המונעים הדברים כל ממנו שיסיר . . בתורה ש"הבטיחנו אם, כי שכר, של בגדר זה שאין

בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי . . התורה לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע . . מלעשותה
המצוה". ולעשות בחכמה ללמוד פנויים נשב אלא להם, צריך שהגוף

שאינן147וממשיך ממלכיות שינוחו כדי המשיח, לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה "ומפני ,
בחכמה". וירבו מרגוע להם וימצאו כהוגן, ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות

דבר אם, כי פרס", לקבל מנת "על בגדר אינה המשיח להבאת הקשור בכל וההשתדלות שהפעולה ונמצא,
השלימות. בתכלית ומצוות התורה לקיום אפשרות ונתינת המניעה להסרת הכרחי

בדורנו יתירה בהדגשה הוא – ומצוות דתורה העבודה שלימות בשביל המשיח דביאת ההכרח – זה וענין
זה.

ובהקדמה:

ישראל בני ומבקשים מתפללים הדורות בכל שהרי, לאחרונה... שנתחדש ענין אינו המשיח בביאת הצורך
שאין . . אחר ("ביד תשלח" ביד נא "שלח – זה על ביקש רבינו משה שאפילו כך, כדי ועד המשיח, ביאת על

לעתיד") גואלם ולהיות לארץ להכניסם ידי148סופי על תהיה ממצרים שהגאולה ביקש רבינו משה כלומר, ,
על ובקשות תפלות ריבוי – המלך דוד של תהלים בספר וכמה כמה אחת ועל צדקנו. משיח לעתיד", "גואלם

הגאולה.

עצמך: והגע

להם נתן כשהקב"ה במדבר, היו ישראל בני כאשר גם המשיח, בביאת צורך היה רבינו משה של בזמנו אם
הגלות, בזמן – העולם) מאומות לגמרי מנותקים להיות יכולים היו רוצים, היו (ואם המוכן מן צרכיהם כל

לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך כהוגן", ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות שאינן "מלכיות ,149כשישנם
הקיצין" כל "כלו שכבר לאחרי משיחא, דעקבות ומכופל כפול חושך הצורך150ובפרט מורגש ובודאי בודאי –

ומיד! תיכף המשיח דביאת גדול הכי וההכרח

"עד יצעק שלא אחד יהודי אפילו ישאר שלא עד מתי", "עד יצעקו ישראל שכל לראות צריכים שכן, ומכיון
ימאס" ולא כביר אֿל "הן ישראל, של ובקשתם תפלתם הקב"ה ממלא בודאי ואז, הן151מתי", ש"מיד ובאופן ,

.152נגאלין"
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העם142) את "הקהל – היא ה"שליח" עבודת שכללות להעיר,
להיות צריכה ועבודתו ה'", את ליראה גו' והטף והנשים האנשים
חכ"ה (לקו"ש "שמח" בגימטריא "שליח" בשמו, כמרומז – בשמחה

ועוד). .522 ע' תשד"מ התוועדויות .342 ע'
ה"ה.143) פ"י תשובה הל' רמב"ם ראה
ה"ד.144) שם רמב"ם מ"ג. פ"א אבות ראה
בחוקותי.145) ר"פ
ה"א.146) פ"ט שם

ה"ב.147) שם
ובפרש"י.148) יג ד, שמות
ב.149) , ט ישעי'
ב.150) צז, סנהדרין
רסנ"ב,151) או"ח אדה"ז שו"ע רע"א. ח, ברכות ה. לו, איוב

קא. וסו"ס
ה"ה.152) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
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וביתר שאת ביתר השליחות בעבודת ועידוד חיזוק יתוסף זה כינוס ידי שעל – העיקר והוא – רצון ויהי
והקהל שמחה – זו דשנה העיקריים לענינים בנוגע ובמיוחד כולל תכל142עוז, את שפועלים ועד הכוונה, ית

משיחא. מלכא דוד ביאת – "משיח" בגימטריא יו"ד בתוספת "שליח" – השליחות דעבודת
ולהבהיר: ולהוסיף

בשביל תהיה השליחות שעבודת היתכן וטוענים, זופיצע"), ("זיידענע משי" של ב"איצטלא המתעטפים ישנם
לשמה" "שלא עבודה זו הרי – משיח ביאת "על143לפעול פרס"?!144, לקבל מנת

סוף אבל, המשיח, ביאת נעלה, הכי ענין בשביל אלא, כו', הזה העולם חיי בשביל כוונתו שאין אמת הן
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וגו'" בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם שבתורה, הגשמיים היעודים מבאר145אודות –
ידינו146הרמב"ם המונעים הדברים כל ממנו שיסיר . . בתורה ש"הבטיחנו אם, כי שכר, של בגדר זה שאין

בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי . . התורה לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע . . מלעשותה
המצוה". ולעשות בחכמה ללמוד פנויים נשב אלא להם, צריך שהגוף

שאינן147וממשיך ממלכיות שינוחו כדי המשיח, לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה "ומפני ,
בחכמה". וירבו מרגוע להם וימצאו כהוגן, ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות

דבר אם, כי פרס", לקבל מנת "על בגדר אינה המשיח להבאת הקשור בכל וההשתדלות שהפעולה ונמצא,
השלימות. בתכלית ומצוות התורה לקיום אפשרות ונתינת המניעה להסרת הכרחי

בדורנו יתירה בהדגשה הוא – ומצוות דתורה העבודה שלימות בשביל המשיח דביאת ההכרח – זה וענין
זה.

ובהקדמה:

ישראל בני ומבקשים מתפללים הדורות בכל שהרי, לאחרונה... שנתחדש ענין אינו המשיח בביאת הצורך
שאין . . אחר ("ביד תשלח" ביד נא "שלח – זה על ביקש רבינו משה שאפילו כך, כדי ועד המשיח, ביאת על

לעתיד") גואלם ולהיות לארץ להכניסם ידי148סופי על תהיה ממצרים שהגאולה ביקש רבינו משה כלומר, ,
על ובקשות תפלות ריבוי – המלך דוד של תהלים בספר וכמה כמה אחת ועל צדקנו. משיח לעתיד", "גואלם

הגאולה.

עצמך: והגע

להם נתן כשהקב"ה במדבר, היו ישראל בני כאשר גם המשיח, בביאת צורך היה רבינו משה של בזמנו אם
הגלות, בזמן – העולם) מאומות לגמרי מנותקים להיות יכולים היו רוצים, היו (ואם המוכן מן צרכיהם כל

לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך כהוגן", ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות שאינן "מלכיות ,149כשישנם
הקיצין" כל "כלו שכבר לאחרי משיחא, דעקבות ומכופל כפול חושך הצורך150ובפרט מורגש ובודאי בודאי –

ומיד! תיכף המשיח דביאת גדול הכי וההכרח

"עד יצעק שלא אחד יהודי אפילו ישאר שלא עד מתי", "עד יצעקו ישראל שכל לראות צריכים שכן, ומכיון
ימאס" ולא כביר אֿל "הן ישראל, של ובקשתם תפלתם הקב"ה ממלא בודאי ואז, הן151מתי", ש"מיד ובאופן ,
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של ענין לשלול כדי אמר: כך ואחר אחריו. הקהל וכל מתי", "עד לצעוק התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מתי)]. "עד (וניגנו ניגון מתוך מתי" "עד יצעקו – עצבות

***

.שבע בבאר אשל ויטע ד"ה מאמר

***

אבי בהערות ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד קודש השבת דיום התוועדות בכל נהוג
ברמב"ם. היומי בשיעור הלכה וכן השבוע, דפרשת הזהר על ורבי מורי אדוני

הידועה הזקן רבינו כתורת – דיומא לענינא ושייכות קשר אלו שיעורים בכל למצוא שצריכים153וכרגיל
זה. בזמן שלומדים התורה עניני עם לחיות

:ובהקדמה המאמר. בעל של שמו את בפירושו מזכיר שרש"י ענין על נתעכב – רש"י לפירוש בנוגע
מ פירוש מביא שלכשרש"י שמו את מזכיר אינו הפעמים ברוב הנה, מקרא, של פשוטו בפירוש חז"ל דברי

זה הרי – המאמר בעל של שמו גם שמזכיר ובמקומות הכתובים. בפשטות זאת שמפרש מכיון המאמר, בעל
פלוני, בן פלוני הוא המאמר שבעל שיודעים זה ידי על שמתורצת בזה) (וכיוצא מסויימת שאלה שישנה מפני
לתרצה צריך היה שאז, כך), (כל הכתובים בפשטות אינה זו ששאלה אלא, וכו'. שלו נוסף מאמר יסוד על
התירוץ את שמרמז בכך רש"י מסתפק ולכן, ממולח", "תלמיד אצל להתעורר שיכולה שאלה אם, כי בפירוש,

המאמר. בעל של שמו שמזכיר זה ידי על

לעניננו: ובנוגע

פרשתנו) (בסיום גו'" אתה אלקים ירא כי ידעתי עתה "כי הפסוק אבא,154על רבי "אמר רש"י: מפרש –
המאמר בעל של שמו הזכרת בטעם והסבר בביאור צורך ויש וכו'". שיחתי את לפניך אפרש אברהם לו אמר

אבא. רבי –

הפירוש: בכללות – להבין צריך גם

שיחתי, את לפניך "אפרש – הביאור לאריכות זקוק שרש"י וגו'" ידעתי עתה "כי בפסוק הקושי מהו (א)
"אפרש הלשון (ב) וכו'". הקב"ה לו אמר כו', לי אומר אתה עכשיו כו', ואמרת וחזרת כו', לי אמרת אתמול

רש"י. בפירוש כלל רגיל בלתי לשון – שיחתי" את לפניך

.הפרשה בהתחלת – המאמר בעל של שמו שמזכיר רש"י בפירוש ענין ועוד
זה בענין פעם דובר שכבר ובהקדמה, בזה,155- שדובר זוכרים שאינם וכמה כמה ישנם בודאי כן, פי על אף אבל ,

אודות כבר שמדברים מכיון ולכן, להם...), ערבה שנתם כן, פי על (ואף הביאור תוכן את זוכרים שאינם ופשיטא
- הפרשה בהתחלת המאמר בעל שם הזכרת אודות גם להעיר יש הפרשה, בסיום המאמר בעל של שמו הזכרת

בשלומו". ושאל הקב"ה ובא הי' למילתו שלישי יום חנינא בר חמא רבי אמר החולה. את לבקר אליו, "וירא

את "לבקר בא שהקב"ה (א) מקרא של בפשוטו לרש"י לי' מנא הפירוש: בתוכן להבין צריך כאן וגם
דוקא? למילתו" שלישי ב"יום (ב) החולה".

לקמן. שיתבאר וכפי

ורבי מורי אדוני אבי הזהר156בהערות מאמר ולעי157מובא פומך פתח יוסי לר' יהודה ר' לי' "אמר
ואמר יוסי ר' פתח היא"), אצלך השכינה כי בתורה ודרוש פיך ("פתח וכו' גבך אשתכח שכינתא דהא באורייתא

וגו'"158אשתך פורי' .159כגפן
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לקונו, האדם בעבודת וההוראה הלימוד מבאר אינו אבל, הקבלה. דרך על הענינים פרטי אאמו"ר ומבאר
לקמן. שיתבאר כפי

על שסומך הרמב"ם של כדרכו שלא – פעמים כמה ונשנה שחוזר ענין ישנו ברמב"ם היומי בשיעור
כדלקמן. עצמם, אלו בהלכות שכתב בענין וכמה כמה אחת ועל זה, שלפני בהלכות שכתב מה

הכלל אודות פעמים כמה המדובר – שלכן,160ובהקדים זה, שלפני בהלכות שכתוב מה על סומך שהרמב"ם
בהלכות שכתוב מה על סמך זה שלאחרי שבהלכות דמכיון דוקא, הסדר על הרמב"ם ספר את ללמוד בהכרח
זה), לפני שכתוב ממה זאת שיודעים כך על בהסתמכו בזה, וכיוצא מסויים, ענין פירש שלא (כלומר, זה שלפני

טעות. לידי יבוא זה, שלפני בהלכות שכתוב מה ילמד לא אם הרי,

לומדים ואינם הרמב"ם, של מספרו מסויימות הלכות ורק אך ללמוד שבחרו כאלו ישנם לדאבוננו, אמנם,
חמישים בן לבינה, ארבעים ד"בן הגיל את עברו שכבר אף – זו בדרך וממשיכים כו', הספר מהתחלת הסדר, על

לזקנה" ששים בן .161לעצה,

נאה" אינה וזו נאה זו שמועה ד"האומר הענין חומר מלבד שכן, לגמרי, מופרכת – כזו לימוד [אף162דרך
ושלום חס מסיני, למשה נאמרה שלא אמיתית, אינה זו ששמועה אומר אינו נאה"],163שבודאי ש"אינה אם, כי ,

ובפרט זה. שלפני בהלכות הרמב"ם שהבהיר מה יודע שאינו מכיון הרמב"ם, בלימוד טעות לידי לבוא גם יכול
יסודם, שבטעות "חידושים" "חידושיו", את ומפרסם מדפיס כסף, לו שיש ומכיון "חידושים", מחדש כאשר

שלא הסדר.מכיון על הרמב"ם למד

ההלכות על מאומה כתבו ולא הרמב"ם על חיבורים שחיברו ישראל גדולי שיש ראי' שמביאים ומה
את ושלום חס ידעו ולא למדו שלא כלל והוכחה ראיה זה שאין פשוט וגם מובן הרי, – שברמב"ם הראשונות

הרמב"ם! של שבספרו הראשונות ההלכות

דבריו על הרמב"ם חוזר היומי שבשיעור – לעניננו :164ונחזור

היומי אלא165בשיעור התשמישין את מכר לא תשמישין, לו שיש דבר "המוכר – מכירה דיני פרטי נתבארו
פירש" כן בזה.166אם וכיוצא ועיר, שדה חצר, בית, ממכירת – דוגמאות וכמה כמה מביא ההלכות ובהמשך ,

ידועים167ומסיים שמות ולא מנהג שם שאין במקום אלא אמורים מענינים בהם וכיוצא הדברים אלו כל "אין ,
וכן המנהג. על וסומכין מכור, זה הרי כך, מכר כך שהמוכר שנהגו במקום אבל עצמו, בפני ודבר דבר לכל
לשון אחר הולכין גביו, שעל ולכל סביבותיו וכל לבית בית שקורין או לבדו, לבית בית אלא קורין שאין מקום

הכל". בפי הערוכות השמות אחר הולכין בכל . . המקום אנשי

המנהג,168ומוסיף ואחר המקום באותו אדם בני לשון אחר הולכין ומתן משא דברי בכל גדול עיקר "וזה ,
שפרשו כמו עושים כך, שקורין ויש כך קורין יש אלא מיוחדין, שמות ולא מנהג בו ידוע שאין מקום אבל

אלו". בפרקים חכמים

זה שלאחרי ומסיים169ובפרק בזה, וכיוצא קרון ספינה, למכירת בנוגע דינים פרטי כמה עוד "אל170מבאר ,
ובמקום ודבר, דבר לכל ביחוד הידועים והשמות המדינה מנהג שהוא אלו, בדברים הגדול העיקר מעיניך ילוז
כמו חכמים, שבארו הכללות אלו אחר הולכין שתוף, ולא ביחוד לו אומרים שהכל שם ולא מנהג שאין

שביארנו".

דמחרתו בשיעור זה דרך שב171ועל כמו מנהג שם שאין במקום האלו הדברים כל "וכן במקום- אבל יארנו,
להן". הידועים המקום אנשי רוב לשון ואחר המנהג אחר הלך מנהג, שיש
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לקונו, האדם בעבודת וההוראה הלימוד מבאר אינו אבל, הקבלה. דרך על הענינים פרטי אאמו"ר ומבאר
לקמן. שיתבאר כפי

על שסומך הרמב"ם של כדרכו שלא – פעמים כמה ונשנה שחוזר ענין ישנו ברמב"ם היומי בשיעור
כדלקמן. עצמם, אלו בהלכות שכתב בענין וכמה כמה אחת ועל זה, שלפני בהלכות שכתב מה

הכלל אודות פעמים כמה המדובר – שלכן,160ובהקדים זה, שלפני בהלכות שכתוב מה על סומך שהרמב"ם
בהלכות שכתוב מה על סמך זה שלאחרי שבהלכות דמכיון דוקא, הסדר על הרמב"ם ספר את ללמוד בהכרח
זה), לפני שכתוב ממה זאת שיודעים כך על בהסתמכו בזה, וכיוצא מסויים, ענין פירש שלא (כלומר, זה שלפני

טעות. לידי יבוא זה, שלפני בהלכות שכתוב מה ילמד לא אם הרי,

לומדים ואינם הרמב"ם, של מספרו מסויימות הלכות ורק אך ללמוד שבחרו כאלו ישנם לדאבוננו, אמנם,
חמישים בן לבינה, ארבעים ד"בן הגיל את עברו שכבר אף – זו בדרך וממשיכים כו', הספר מהתחלת הסדר, על

לזקנה" ששים בן .161לעצה,

נאה" אינה וזו נאה זו שמועה ד"האומר הענין חומר מלבד שכן, לגמרי, מופרכת – כזו לימוד [אף162דרך
ושלום חס מסיני, למשה נאמרה שלא אמיתית, אינה זו ששמועה אומר אינו נאה"],163שבודאי ש"אינה אם, כי ,

ובפרט זה. שלפני בהלכות הרמב"ם שהבהיר מה יודע שאינו מכיון הרמב"ם, בלימוד טעות לידי לבוא גם יכול
יסודם, שבטעות "חידושים" "חידושיו", את ומפרסם מדפיס כסף, לו שיש ומכיון "חידושים", מחדש כאשר

שלא הסדר.מכיון על הרמב"ם למד

ההלכות על מאומה כתבו ולא הרמב"ם על חיבורים שחיברו ישראל גדולי שיש ראי' שמביאים ומה
את ושלום חס ידעו ולא למדו שלא כלל והוכחה ראיה זה שאין פשוט וגם מובן הרי, – שברמב"ם הראשונות

הרמב"ם! של שבספרו הראשונות ההלכות

דבריו על הרמב"ם חוזר היומי שבשיעור – לעניננו :164ונחזור

היומי אלא165בשיעור התשמישין את מכר לא תשמישין, לו שיש דבר "המוכר – מכירה דיני פרטי נתבארו
פירש" כן בזה.166אם וכיוצא ועיר, שדה חצר, בית, ממכירת – דוגמאות וכמה כמה מביא ההלכות ובהמשך ,

ידועים167ומסיים שמות ולא מנהג שם שאין במקום אלא אמורים מענינים בהם וכיוצא הדברים אלו כל "אין ,
וכן המנהג. על וסומכין מכור, זה הרי כך, מכר כך שהמוכר שנהגו במקום אבל עצמו, בפני ודבר דבר לכל
לשון אחר הולכין גביו, שעל ולכל סביבותיו וכל לבית בית שקורין או לבדו, לבית בית אלא קורין שאין מקום

הכל". בפי הערוכות השמות אחר הולכין בכל . . המקום אנשי

המנהג,168ומוסיף ואחר המקום באותו אדם בני לשון אחר הולכין ומתן משא דברי בכל גדול עיקר "וזה ,
שפרשו כמו עושים כך, שקורין ויש כך קורין יש אלא מיוחדין, שמות ולא מנהג בו ידוע שאין מקום אבל

אלו". בפרקים חכמים

זה שלאחרי ומסיים169ובפרק בזה, וכיוצא קרון ספינה, למכירת בנוגע דינים פרטי כמה עוד "אל170מבאר ,
ובמקום ודבר, דבר לכל ביחוד הידועים והשמות המדינה מנהג שהוא אלו, בדברים הגדול העיקר מעיניך ילוז
כמו חכמים, שבארו הכללות אלו אחר הולכין שתוף, ולא ביחוד לו אומרים שהכל שם ולא מנהג שאין

שביארנו".

דמחרתו בשיעור זה דרך שב171ועל כמו מנהג שם שאין במקום האלו הדברים כל "וכן במקום- אבל יארנו,
להן". הידועים המקום אנשי רוב לשון ואחר המנהג אחר הלך מנהג, שיש

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

אדמו"ר). מו"ח כ"ק (אם ההולדת יום דבעל הרבנית זוגתו
וש"נ.160) ס"ו. הרמב"ם כללי מלאכי יד ראה
ספ"ה.161) אבות
א.162) סד, עירובין
ה"ח.163) פ"ג תשובה הל' רמב"ם ראה
(164.4 הערה 138 ע' לד חלק לקו"ש גם ראה
כהֿכו.165) פרקים מכירה הלכות

פכ"ה.166) ריש
ה"ז.167) פכ"ו
ה"ח.168) שם
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שהולכים הגדול" ה"עיקר את הרמב"ם וכופל חוזר מדוע – הרמב"ם מפרשי שהעירו כפי – להבין וצריך
שבדבר, הזהירות את מיד ולהדגיש אחת, פעם זה ענין לכתוב מסתפק ואינו כו', אדם בני ולשון המנהג אחר

כו'"? מעיניך ילוז "אל

לקמן. שיתבאר וכפי

רז"ל מאמר פי על הרי, בתורה, שיעורים אודות להמדובר היכי172בהמשך כי אדרדקי חמרא "אגברו
תורה חידושי אמירת מעורר ש"יין" היינו, כו'", ואמרו פתחו דאיבסום כיון מילתא, גם173דלימרו להזכיר יש -

שרף יין משקה, חלוקת דבר .174על
כאן. המסובים את ויזמינו כו' ויכריזו כו', ומסיבות התוועדויות עבור משקה קנקני שהכינו אלו עתה יגשו וכרגיל,

באופן עם", "ברוב והמסיבות ההתוועדויות של מקיומן החל אלו, פעולות בכל הצלחה שתהי' רצון ויהי
יחדיו, מתאספים אנשים וכמה כמה שכאשר במוחש כנראה בשמחה, גם ניתוסף זה ידי על אשר, ד"הקהל",

ראשם". על עולם "שמחת – השמחה לשלימות שזוכים ועד השמחה, בענין ניתוסף אזי עם", "ברוב

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי

***

הביאור את להקדים יש – רש"י בפירוש לביאור קצרבנוגע בזה שהביאור (ובפרט הפרשה
וכו'": החולה את לבקר אליו, "וירא הפרשה), בסיום מהביאור יותר

אמר שהקב"ה זה לאחרי נזכר שלא משום – החולה" את "לבקר כדי הוא אליו" ש"וירא רש"י של הכרחו
בהכרח ולכן, גו'"), וירא עיניו "וישא מסופר זה לאחרי מיד (שהרי בלבד אליו" "וירא אם כי מסויים, דבר לו
בא המילה, בגלל חולה הי' שאברהם שמכיון לך), לך (בס"פ המילה לענין בהמשך בא אליו" ש"וירא לומר

החולה". את "לבקר ה'") אליו ("וירא הקב"ה

"יום זה שהיה יוםוההכרח ולא ובהקדמה175למילתולמילתו", בפשטות, גם מובן שיש176- ,
וכו' חינוכו מאופן בביתו, שרואה ממה שיודעם מכיון חמש לבן לומר צריך לא שרש"י זה177ענינים דרך ועל ,

בעניננו: גם

הראשון שביום בזה), וכיוצא הקטן, אחיו (אצל מילה לברית בנוגע ההנהגה סדר את רואה למקרא חמש הבן
נמנעים ואדרבה, מיוחד, דבר אין השני ביום וכו'; אנשים הרבה באים מילה לברית שהרי – גדול" "רעש עושים
וכו'; כסא להגיש להתפנות יצטרכו שלא הנימול, ברך לטפל שצריכים ההורים את להטריח שלא כדי מלבוא
בעניני ולעסוק הנימול, הרך של בשלומו לשאול לבית מגיע שהמוהל – "רעש" שוב נעשה השלישי וביום

כו' .178הרפואה

שאז, למילתו", שלישי ב"יום היה החולה" את "לבקר אליו" ש"וירא – אברהם למילת בנוגע גם מבין ומזה
בשלומו". ושאל הקב"ה "בא

ד"וירא הענין תוכן מרומז זה שבשם לומר, יש – חנינא" בר חמא "רבי – המאמר בעל שם הזכרת ובטעם
החולה": את לבקר אליו,

"ארמי בלשון – פירושו179" -"ד ענין שזהו ,."אליו
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סע"א.172) לח, סנהדרין
ביאת173) הל' (רמב"ם להורות אסור שיכור – להוראה בנוגע ורק

ה"גֿד). פ"א המקדש
כשם174) המשכר, למשקה יין בין חילוק אין זה בענין שהרי,

משקה כל אלא דוקא, יין בשתיית אינו להורות אסור דשיכור שהדין
ה"ג). (שם המשכר

הר175) ליום לךובנוגע (ס"פ ישן ברש"י מ"ש ע"פ הרי, – אשון
עמו וכרות ח) ט, (נחמי' שנאמר עמו, ואחז ידו שלח ש"הקב"ה לך)
ושוב הברית, בעת נוכח הקב"ה הי' עמו", אלא נאמר לא לו הברית,

ביום. בו לבקרו הוצרך לא

סי"ט.176) זו שנה לך לך ש"פ שיחת גם ראה
לכך177) שהסיבה לבאר צריך לא שרש"י בנדו"ד, ולדוגמא

מכיון כו', ורחום חנון להיותו היא החולה את לבקר בא שהקב"ה
לכך נוסף בתפלה, שאומר כפי מעצמו, זאת יודע למקרא חמש שהבן

כו'. מהוריו ששמע
עליו178) ומחללין סכנה, בו שיש לחולה נחשב ימים ג' עד שהרי,

הי"ד). פ"ב שבת הל' ה"ח. פ"ב מילה הל' (רמב"ם השבת את
למקרא179) חמש בן גם יודעה שלכן ביותר, רגילה תיבה אבל,

ממולח"). "תלמיד (ובפרט

     

ורחום.ו" חנון להיותו החולה, את לבקר בא שהקב"ה לכך הסיבה שזוהי ורחום, חנון מלשון – "

חנינא" בר "חמא שהשם ונמצא, "החולה את לבקר אליו ד"וירא הענין "180תוכן :,"וירא" – "
"."החולה את לבקר אליו, "וירא זה שבגלל ורחום, חנון היותו מ"חנינא", ומסובב תוצאה תולדה, – "

:"'וכו אבא רבי "אמר ידעתי, עתה כי המתחיל דיבור רש"י בפירוש הביאור
אלקים ירא כי ידעתי עתה כי מאומה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח אל "ויאמר הפסוק את לומדים כאשר

למקרא: חמש בן אצל פשוטה שאלה מתעוררת – ממני" יחידך את בנך את חשכת ולא אתה

הצורך מהו ,"מאומה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח "אל להציווי – גו'" ידעתי עתה "כי –
בודאי הנער", אל ידך תשלח "אל הציווי את אבינו אברהם כששמע לכאורה, ישאר יחידו שבנו

"181בחיים טעם בנתינת הצורך ומהו ,!?"'וגו ידעתי עתה

לומר צריך כרחך באועל זה שעל הנער"), אל ידך תשלח "אל הציווי (לאחרי בינתיים ענין איזה
וגו'". ידעתי עתה "כי המענה

אברהם לו "אמר כו', שלימה שיחה להקב"ה, אברהם של שיחתו היתה שבינתיים רש"י מפרש ולכן
(להקב"ה)   קח ואמרת וחזרת זרע, לך יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול דבריו, ותוכן ,"

הנער"?! אל ידך תשלח אל לי אומר אתה עכשיו בנך, את נא

לא שפתי מוצא קח, לך כשאמרתי אשנה, לא שפתי ומוצא בריתי אחלל "לא הקב"ה, לו השיב זה ועל
מה לי יש מעתה ידעתי, עתה כי הדבר) (וטעם אחתי', אסקתי' העלהו, אלא שחטהו, לך אמרתי לא אשנה,
אתה", אלקים ירא כי שרואים עכשיו פה פתחון לי יש אצלך, חיבתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב
יחידך את בנך את חשכת ש"לא מכיון אתה", אלקים ירא "כי לכל להראות נסיון אלא זה היה לא כלומר,

ממני".

:ביאור ליתר
אתה עכשיו כו' ואמרת וחזרת כו' לי אמרת "אתמול הקב"ה, של הנהגתו את מבין אינו אם גם לכאורה,
לשאול מבלי כו', המזבח גבי מעל להורידו ולהזדרז בחיים, נשאר שיצחק לשמוח לו היה – כו'" לי אומר

מיותרות?! שאלות

וקושיא שאלה לו כשיש הקב"ה, לפני שיחתו את לפרש מבלי היום לסדר לעבור יכול היה לא שאברהם אלא,
בהקב"ה. לאמונה הנוגע ענין – הקב"ה של הנהגתו על

עצמך: והגע

ג את העמים לכל ולהראות להוכיח כדי אלא היה לא העקידה נסיון כל  אבינו דאברהם
הנהגתו על האמונה) ענין (היפך וקושיא שאלה עם אבינו אברהם ישאר דבר של שבסופו יתכן ואיך בהקב"ה,

העקידה?! נסיון ומטרת תכלית היפך – הקב"ה של

" להקב"ה אמר אלא להחריש, יכול אבינו אברהם היה לא ולכן, לו שהשיב עד כו'", שיחתי את
וכו'". אשנה לא שפתי "מוצא שינוי, שום כאן שאין הקב"ה

מקום היה אבינו אברהם שאצל יתכן כיצד סוף, כל סוף ולשאול: להוסיף יכול ממולח" "תלמיד אמנם,
הקב"ה?! של הנהגתו על וקושיא לשאלה

אבא: רבי – המאמר בעל של שמו בהזכרת רש"י מרמז לזה והתירוץ

חגיגה היא.182במסכת מאי . . קונו כבוד על חס שלא "כל שנינו: 183."בקשת המסתכל זה אמר
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(180– זה מאמר חנינא בר חמא רבי אמר זה שמטעם לומר, ויש
ער"). איז דאס ("אט הוא ענינו שזה מכיון

לו181) שנולד יחידו כשבנו האב שמחת גודל פשוט וגם כמובן
החיים! דהיפך מסכנה ניצל – זקנתו לעת

א.182) טז,
רבה,183) בשם זה מאמר הובא א) (מ, קידושין שבמסכת להעיר,

ס' אות הש"ס כללי קה"ת) (בשד"ח שלום (דרכי הכלל ידוע אבל,
מסוגיא יותר עלי' לסמוך ראוי במקומה שהיא שסוגיא וש"נ) סתי"ז,
ובנדו"ד, אחרת). בסוגיא אגב דרך שהובאה (אלא במקומה שאינה
– הוא קונו" ל"כבוד השייכים הענינים נתבארו שבו העיקרי המקום

אבא. ר' בשם זה מאמר הובא ושם חגיגה, במסכת



כי      

ורחום.ו" חנון להיותו החולה, את לבקר בא שהקב"ה לכך הסיבה שזוהי ורחום, חנון מלשון – "

חנינא" בר "חמא שהשם ונמצא, "החולה את לבקר אליו ד"וירא הענין "180תוכן :,"וירא" – "
"."החולה את לבקר אליו, "וירא זה שבגלל ורחום, חנון היותו מ"חנינא", ומסובב תוצאה תולדה, – "

:"'וכו אבא רבי "אמר ידעתי, עתה כי המתחיל דיבור רש"י בפירוש הביאור
אלקים ירא כי ידעתי עתה כי מאומה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח אל "ויאמר הפסוק את לומדים כאשר

למקרא: חמש בן אצל פשוטה שאלה מתעוררת – ממני" יחידך את בנך את חשכת ולא אתה

הצורך מהו ,"מאומה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח "אל להציווי – גו'" ידעתי עתה "כי –
בודאי הנער", אל ידך תשלח "אל הציווי את אבינו אברהם כששמע לכאורה, ישאר יחידו שבנו

"181בחיים טעם בנתינת הצורך ומהו ,!?"'וגו ידעתי עתה

לומר צריך כרחך באועל זה שעל הנער"), אל ידך תשלח "אל הציווי (לאחרי בינתיים ענין איזה
וגו'". ידעתי עתה "כי המענה

אברהם לו "אמר כו', שלימה שיחה להקב"ה, אברהם של שיחתו היתה שבינתיים רש"י מפרש ולכן
(להקב"ה)   קח ואמרת וחזרת זרע, לך יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול דבריו, ותוכן ,"

הנער"?! אל ידך תשלח אל לי אומר אתה עכשיו בנך, את נא

לא שפתי מוצא קח, לך כשאמרתי אשנה, לא שפתי ומוצא בריתי אחלל "לא הקב"ה, לו השיב זה ועל
מה לי יש מעתה ידעתי, עתה כי הדבר) (וטעם אחתי', אסקתי' העלהו, אלא שחטהו, לך אמרתי לא אשנה,
אתה", אלקים ירא כי שרואים עכשיו פה פתחון לי יש אצלך, חיבתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב
יחידך את בנך את חשכת ש"לא מכיון אתה", אלקים ירא "כי לכל להראות נסיון אלא זה היה לא כלומר,

ממני".

:ביאור ליתר
אתה עכשיו כו' ואמרת וחזרת כו' לי אמרת "אתמול הקב"ה, של הנהגתו את מבין אינו אם גם לכאורה,
לשאול מבלי כו', המזבח גבי מעל להורידו ולהזדרז בחיים, נשאר שיצחק לשמוח לו היה – כו'" לי אומר

מיותרות?! שאלות

וקושיא שאלה לו כשיש הקב"ה, לפני שיחתו את לפרש מבלי היום לסדר לעבור יכול היה לא שאברהם אלא,
בהקב"ה. לאמונה הנוגע ענין – הקב"ה של הנהגתו על

עצמך: והגע

ג את העמים לכל ולהראות להוכיח כדי אלא היה לא העקידה נסיון כל  אבינו דאברהם
הנהגתו על האמונה) ענין (היפך וקושיא שאלה עם אבינו אברהם ישאר דבר של שבסופו יתכן ואיך בהקב"ה,

העקידה?! נסיון ומטרת תכלית היפך – הקב"ה של

" להקב"ה אמר אלא להחריש, יכול אבינו אברהם היה לא ולכן, לו שהשיב עד כו'", שיחתי את
וכו'". אשנה לא שפתי "מוצא שינוי, שום כאן שאין הקב"ה

מקום היה אבינו אברהם שאצל יתכן כיצד סוף, כל סוף ולשאול: להוסיף יכול ממולח" "תלמיד אמנם,
הקב"ה?! של הנהגתו על וקושיא לשאלה

אבא: רבי – המאמר בעל של שמו בהזכרת רש"י מרמז לזה והתירוץ

חגיגה היא.182במסכת מאי . . קונו כבוד על חס שלא "כל שנינו: 183."בקשת המסתכל זה אמר
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(180– זה מאמר חנינא בר חמא רבי אמר זה שמטעם לומר, ויש
ער"). איז דאס ("אט הוא ענינו שזה מכיון

לו181) שנולד יחידו כשבנו האב שמחת גודל פשוט וגם כמובן
החיים! דהיפך מסכנה ניצל – זקנתו לעת

א.182) טז,
רבה,183) בשם זה מאמר הובא א) (מ, קידושין שבמסכת להעיר,

ס' אות הש"ס כללי קה"ת) (בשד"ח שלום (דרכי הכלל ידוע אבל,
מסוגיא יותר עלי' לסמוך ראוי במקומה שהיא שסוגיא וש"נ) סתי"ז,
ובנדו"ד, אחרת). בסוגיא אגב דרך שהובאה (אלא במקומה שאינה
– הוא קונו" ל"כבוד השייכים הענינים נתבארו שבו העיקרי המקום

אבא. ר' בשם זה מאמר הובא ושם חגיגה, במסכת



כב     

" הלשון דיוק בהקדם סתםויובן ראיה לא של184בקשת", באופן הסתכלות אם, כי , 
הקשת.כו' ענין

להתעורר שיכולה מכיון – הקשת) ענין בתוכן ולהתבונן להסתכל (שאין הדבר וטעם   
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כו'",184) הברית זוכר מברך בענן קשת "הרואה – ואדרבה
לברך. שיוכל הקשת את לראות בהכרח ובמילא,

ה.185) ו, בראשית
יב.186) ו, נח
יא.187) ט, שם
ובפרש"י.188) ואילך יב שם

ש"יוסי"189) גם ולהעיר ועוד. קלו. ע' לזח"ב לוי"צ לקוטי ראה
כו' "דנין א) נו, (סנהדרין במשנה כדאיתא "אלקים", בגימטריא
אלקים" של כחשבונו יוסי של "דחשבונו יוסי", את יוסי יכה בכינוי,

הגבורה. בחי' – שם) (פרש"י
כג.190) יח, משלי
מט"ז.191) מ"ו. פ"א אבות

     

חכמים"?! שביארו "כללות כשישנם – סטריט" ב"וואל נעשה מה מינה נפקא למאי

עד כו', של למדינה צדיקים של מדינה בין חילוק אין המדינה") "מנהג אחר (שהולכין זה שבדין ובפרט
שהול מצינו לא שהרי, ועמורה!... דסדום המדינה שתושבילמנהג שנתברר לאחרי רק המדינה מנהג אחר כין

בניֿנח! מצוות שבע מקיימים המדינה

אשה קידש אם ולדוגמא: מזה, המסתעף כל על גם אלא עצמה, המכירה אודות רק לא שהמדובר ולהוסיף,
אלא) לאו, אם שלו החפץ אם רק (לא היא השאלה שאז, לאו, אם במכירה נכלל אם דנים שאודותיו בהחפץ

לאו. אם איש אשת של דין לה יש האם קידושין, קידושיו אם

אחר ולא סטריט", "וואל המדינה", "מנהג אחר הולכין כזה חמור שבענין התמיהה יותר עוד גדולה כן, ואם
חכמים"! שביארו ה"כללות

לשון אחר הולכין ומתן משא דברי בכל גדול, ש"עיקר להדגיש הרמב"ם צריך שבדבר, החידוש גודל ומצד
המנהג", ואחר המקום באותו אדם בני מנהג שהוא אלו בדברים הגדול העיקר מעיניך ילוז "אל

שביארו ה"כללות אחר ולא המדינה, מנהג אחר הולכים ומתן שבמשא גופא זה שענין כלומר, וכו'", המדינה
גדול" "עיקר – הוא !חכמים",

ירידה של באופן זה שהיה ויתגלה יתברר סטריט", ב"וואל לאחרונה שהיה ה"רעש" שלאחרי רצון, ויהי
הוצרכה ליוצרה הידוע שמטעם אלא, ביותר, גדולה לעשירות שיבואו היא הפנימית שהכוונה כלומר, עליה, צורך

דוקא. הירידה הקדמת ידי על זו (עשירות) עליה להיות
לנתינת העשירות את שינצלו – והעיקר מישראל, ואחד אחד לכל כפשוטה עשירות שתהיה – ובפשטות

בשופי, הצדקה

התניא בספר הזקן רבינו צדקה",192ובלשון המחלקת "יד :

ידי על והתבוננות מחשבה של בענין צורך שאין – גם כולל ,אלא ,193במעמד היא
נפשו חיי לקנות יכול היה שבהם שבכיס, המעות כל שלוקחת צדקה", ד"מחלקת אותם194ומצב ומחלקת ,

לצדקה,

יפות פנים בסבר היא הצדקה שנתינת אלא, עוד, הצדקה,195ולא בחלוקת היד של פעולתה מלבד כלומר, ,
על גם היא יפות.פועלת פנים סבר – שבמוח) והשכל הלב רגש ידי (על

הגאולה" את (ומביאה) שמקרבת צדקה ש"גדולה הובטחנו דוד196והרי ידי על והשלימה האמיתית גאולה –
ממש. ממש, בימינו במהרה משיחא, מלכא

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שיחי' ציבור לשליח צוה שליט"א אדמ"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר כך אחר
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ב).192) (כח, פכ"ג
טיבו193) מחזק "אנא סה"ד) פ"ב ברכות (ירושלמי מארז"ל ע"ד

מגרמי'". כרע הוא מודים מטי הוה דכד לרישי'

סע"ב).194) (מח, פל"ז תניא ראה
ה"ד.195) פ"י עניים מתנות הל' רמב"ם ב. ט, ב"ב ראה
שם.196) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
...   ‡   ‡ 

הפסוק נאמר1על עולם" אֿל ה' בשם שם "ויקרא
שהקריא2בגמרא מלמד ויקריא, אלא ויקרא תיקרי "אל

ושב עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו כיצד3אברהם .

משלי וכי להם אמר לברכו עמדו ושתו שאכלו לאחר
למי וברכו ושבחו הודו אכלתם, עולם אלקי משל אכלתם

העולם". והיה שאמר

שאלה4במדרש כך, על לברךאשר5מוסיפים רצו

אברהם דרש האוכל, לאחר העולם" והיה שאמר "למי

נימוק, מתוך ושתו, שאכלו מה עבור רב הון לשלם
מצויים אין שבמדבר מפני גדול, כה הוא שהתשלום

הם מהם, שנדרש הגבוה הסכום על בשמעם וכו'. מאכלים

משלו". שאכלנו עולם אֿל "ברוך ואמרו: נכנעו

אֿל "ברוך זאת לאחר שבאומרם יוצא בפשטות

ייאלצו שלא כדי ברירה, בלית זאת עשו הם עולם...",
לברך.6לשלם בלבבם שהסכימו מפני ולא ,

ה' את לברך שכנעם אברהם אשר אלה תמוה: זה דבר
של הענין את קיים הוא שבכך מובן הטוב, מרצונם

התועלת מהי אך הקב"ה...". של לשמו "הקריא...
בלבד, אברהם אצל פעמי, חד באופן עולם..." אֿל "ברוך

אברהם אשר אלה לומרע"י ייתכן כיצד לברך?

בעוד בעולם, הקב"ה של שמו את פרסם הוא זה שבמעשה

עולם? בבורא ההכרה אצלם חסרה אשר

הרמב"םל של דינו פסק ידוע יהודים, שאפילו7גבי ,

מן "להתרחק (או מצוה לקיים יהודי כופים כאשר

רוצה ש"הוא מפני "לרצונו", הדבר נחשב העבירות"),
ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל להיות
שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו הוא ויצרו העבירות מן
בעצם כלומר, לרצונו" גרש כבר אני רוצה ואמר יצרו
ואיֿ המצוות, את לקיים היהודי רוצה נפשו ובפנימיות
הכפיה גורמת ולכן בלבד, חיצוני ענין הוא בכך רצונו
"רוצה ואמירתו היצר, של החיצונית ההתנגדות לביטול

היהודי. של רצונו מגילוי נובעת אני"

ושב" עובר "כל על מדובר כאשר כך.8אך הדבר אין

.
 ‡ ‡  

תואר" להיות9ב"יפה יכול כי ש"אף כך, על נאמר
אברהם מקום מכל כאלה, לו דברו ובאונס לו מכזבים שהם
רמוהו המה ואם ה' נגד חובתו ידי לצאת רק זאת עשה

בו". ולא בהם תלוי העוון

"רמוהו" של ענין זהו אם א) הסבר: כך על נדרש
קשה – ובעיקר ב) בכך? פעל הוא מה לו", ו"מכזבים
חובתו, ידי לצאת כדי רק זאת עשה שאברהם לומר

רמוהו" ש"המה ייתכן במקום10ולמעשה אומר המדרש כי ,
עובר11אחר (ש"כל אברהם של אלה פעולות שבזכות ,

הקב"ה אמר משלו") שאכלנו עולם אֿל "ברוך אמר ושב"
של בברייתו עמי שותף אתה כאילו עליך אני "מעלה

לבריות ניכר שמי היה לא ו"אני עולם", 
אברהם הביא שבמעשהו מובן, מכך ."

עולם של בברייתו כשותף הוא ולכן עולם, ואין12בבורא .
רק אמורים אלו שדברים וחלוקה, הבחנה מוצאים אנו

וכדומה לחץ שום ללא לכך שהסכימו אלו .13לגבי
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לג.1) כא, פרשתנו
ספנ"ד.2) ב"ר וראה שם. פרשתנו בפרש"י הובא ואילך. סע"א יוד, סוטה
יט)3) יד, (לך (עה"פ ז פמ"ג, בב"ר  את מקבל "הי' (

שאכלנו עולם אֿל ברוך אמרו להם אומר והוא כו' השבים ואת העוברים
" ח) יב, (לך עה"פ ספל"ט בב"ר משלו".  שהקריא "מלמד – "
כו'". ד"א ברי' כל בפי הקב"ה של שמו

שם.4) סוטה שאנץ בתוס' הובא ד. פמ"ט, ב"ר
כו'"5) עד ברצונם לברך רצו "שלא שם שאנץ בתוס' שהובא מלשון

כולם. אצל הי' שכן משמע
יפרעו6) שלא מנת על ברצונם שלא הקב"ה ברכו אז שם: שאנץ בתוס'

בפנים. לקמן וראה דבר. שום
גירושין.7) דהל' ספ"ב

שם8) ביאורים ובלקוטי ב. מט, (לאדהאמ"צ) ההתפעלות קונטרס ראה
א. מח, מפאריטש) (להר"ה

אחר9) באופן משמע ובהשלם כו'). ווילנא דפוס רבה (במדרש המקוצר
.12 והערה הבאה הערה ראה –

לא10) כו' בלשונו יכזב ואפשר הי' שבאונס ואע"פ השלם: תואר וביפה
כל מפי ה' שיתברך ודי מגואל שלחנו יהי' שלא רק דאברהם קפידא הוה
כו'. שלם בלב יקבלו כחבריה' עלייהו דקבלו מכיון הרוב על כי ואף אוכליו.

שם.11) פמ"ג ב"ר
כלעג12) שיראה להק' ואין לפנ"ז: שם (השלם) תואר ביפה משמע וכן

כו'. ופוחזים ריקים לחונן לו אסור כי כו' אמונתו לשיקבלו שמאכילם
שם.13) שאנץ התוס' ע"פ ובפרט

  

.‚
  ‚  „

דרך שמוצאים תחילה, שיוסבר ע"י יובנו הדברים
באמצעות הנעשה האמיתי, הרצון גילוי של נוספת
מתגלה איננו הפנימי שהרצון היצר", ו"תשישת "הכאה"
מתוך אמירה היא שבגלוי בלבד, אני" "רוצה באמירת
הרצון על גלוי באופן משפיע הפנימי שהרצון אלא כורח,

.14החיצוני

מוצאים אמרו15כך שבתחילה המרגלים, מעשה אצל
ממנו... תקרי אל ממנו הוא חזק העם...16"כי ויבכו

"וידבר ובאמצעות מצרימה", ונשובה ראש נתנה ויאמרו...
– משה"  העם ל"ויתאבלו גרם הוא –

ה'". אמר אשר המקום אל ועלינו "הננו אמרו והם מאד",

המשנה דברי מובנים גם בתֿקול17בכך ויום יום "בכל
לבריות להם אוי ואומרת ומכרזת חורב מהר יוצאת
נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל תורה של מעלבונה

נזוף...".

לעורר היא בתֿקול של כוונתה תמוה: לכאורה שהרי
ההכרזה היתה צריכה כך, ואם בתורה, לעסוק ישראל את
התורה לימוד של והמעלות החשיבות על בעיקר לספר
אוי שבאיֿלימוד: הפגם רק בה מודגש ומדוע וכדומה,

תורה...? של מעלבונה לבריות להם

ליהודים גם מכוונת בתֿקול שהרי הדבר, קשה במיוחד
" המכונה הסוג להםמן ("אוי "כפי ,("...

הזקן אדמו"ר זאת מתורת18שמסביר "הרחוקים הם שאלה
כלומר, בעלמא". בריות בשם נקראים ולכן ועבודתו ה'
והפניה הקב"ה, של נבראים היותם היא היחידה מעלתם
לכאורה, ייתכן, וכיצד אליהם, גם מכוונת בתורה לעסוק
על הסבר ללא מעלבונה...", לבריות להם "אוי שההכרזה
כאלה? יהודים לשכנע כדי תספיק התורה, לימוד חשיבות

השואפת אלקית נפש יש יהודי לכל הוא: לכך ההסבר
כל של בפנימיותו מכך, יותר ואף המצוות, כל את לקיים
ה' ואהבת בה' אמונה (של יקרים" "אוצרות חבויים יהודי

עשה) מצוות רמ"ח כל שורש צורך19– לו אין ולפיכך ,
את להביא רק צריך התורה. לימוד חשיבות על בהסברים

יעסוק הוא ואז גילוי, לידי בתורה.פנימיותו

הוא היהאם ניתן בלבד, "בריות" של בדרגה היה
"גילוי באמצעות בקרבו אשר יקרים" ה"אוצרות את לגלות
כיוון אך התורה. שבלימוד החשיבות הדגשת ע"י אור",
וגסות חומריות בגלל אשר "בריות", של בדרגה שהוא
להסיר, צריך אצלו, מאיר הנשמה אור אין הגלויים כוחותיו

זו הסרה הנשמה. אור על העוטה החומריות את
" של וה"נזיפה" ההכרזה באמצעות להםנעשית

נזוף..." נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל .20לבריות...

.„
 ‚  „  „ 

 
בשביל הוא בתֿקול הכרזת ע"י השבירה אופן אמנם,
מכך נובע הירוד הרוחני שמצבם לחוש שמסוגלים יהודים,

של ל"עלבונה גורמים במצבםשהם גם אשר ,"
חשים הם הנשמה, אור על מכסה החומריות כאשר הנוכחי,
שה"נזיפה" אפוא, ויוצא נשמתי, רוחני, ענין וקולטים

איננה החומריות גילויושבירת אלא בלבד,
הגילוי אל ההעלם מן .21פנימיותם

כלל רוחני ענין כאשר יותר, נמוכה דרגה ישנה אך
מכסות והגסות שהחומריות מפני מורגש, עלאיננו

והנשמה איננו22הפנימיות כזה יהודי בשפלות. לחוש יכול
– שבירה היא מהותה שכל ל"נזיפה" זקוק והוא מצבו,

ומשוקץ..." ורשע רע "אתה גורם23ל"צעקה" וזה –
לקדושה. "כלי" נעשה הוא וכך מהותו, בכל לשבירה
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ואילך.14) ב מז, שם ההתפעלות מקונטרס להעיר – לקמן בהבא
באורך.15) עיי"ש פכ"ט, תניא ואילך. לא יג, שלח
וש"נ.16) א. לה, סוטה
מ"ב.17) פ"ו אבות
לב.18) פרק תניא
וש"נ.19) שם), (ובהערה מד סי' לכש"ט הוספות – הבעש"ט תורת ראה
ואילך.20) קכב ס"ע וארא מאוה"ת להעיר
בהוספות21) כש"ט (ראה כידוע עליו, פועלת קול שהבת מזה ג"כ כמובן

בחרדים ועד"ז סרנ"ה. ח"ב סקמ"ו. ח"א שם וראה שם. ובהנסמן סע"ט
אותה שומעת למעלה שהנשמה באופן היא קול הבת שפעולת הספר) בחתימת
נשמתו ששרש במי שהמדובר ונמצא למטה. בהנשמה התעוררות נמשכת ומזה

בגוף. מלובשת שהיא כמו בנשמתו נרגש
ספי"א.22) תניא וראה ידעך. רשעים נר כ) כד, (משלי כמש"נ

וכו'",23) תסתיר מתי "עד מסיים ששם אלא – א) (לז, פכ"ט התניא לשון
באופן משא"כ מה', הריחוק לו שנוגע בזה שם שהמדובר משמע* שמזה
וכו'". ומשוקץ ורשע "רע שהוא זה רק הוא עלי'" שה"ירעים בפנים המדובר
המרגלים גבי הלב ושבירת ההכנעה ע"י שנעשה בהפעולה גם הוא ועד"ז

מרוחקים שהם זה מצד (לא היתה שההכנעה שם) מצד(תניא אם) כי ,
גו'"**. פגריכם יפלו הזה "במדבר

הדוגמא שמביא בזה שם בתניא אדה"ז שכוונת לומר יש ועפ"ז
מפורש זה דבר "שמצינו לפנ"ז מ"ש על ראי' להביא רק [לא היא מהמרגלים

אם] כי רקבתורה", לא היא הביטושים ע"י הבאה שהתועלת (לרמז) גם
לו, שם (תניא הריחוק" בתכלית מה' רחוק ש"הוא זה מצד הוא כשהביטוש
במי גם אלא הריחוק, לו שנוגע כזו בדרגא שהוא מוכח שמזה ע"ב), ריש
גשמי ביטוש (ע"י כשנכנע הוא, גם – ה' ביכולת מאמין אינו ש(בגילוי)

פנימיותו. מתגלית וכיו"ב)
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  ‚  „
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מתגלה איננו הפנימי שהרצון היצר", ו"תשישת "הכאה"
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" המכונה הסוג להםמן ("אוי "כפי ,("...

הזקן אדמו"ר זאת מתורת18שמסביר "הרחוקים הם שאלה
כלומר, בעלמא". בריות בשם נקראים ולכן ועבודתו ה'
והפניה הקב"ה, של נבראים היותם היא היחידה מעלתם
לכאורה, ייתכן, וכיצד אליהם, גם מכוונת בתורה לעסוק
על הסבר ללא מעלבונה...", לבריות להם "אוי שההכרזה
כאלה? יהודים לשכנע כדי תספיק התורה, לימוד חשיבות
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כל של בפנימיותו מכך, יותר ואף המצוות, כל את לקיים
ה' ואהבת בה' אמונה (של יקרים" "אוצרות חבויים יהודי
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להסיר, צריך אצלו, מאיר הנשמה אור אין הגלויים כוחותיו

זו הסרה הנשמה. אור על העוטה החומריות את
" של וה"נזיפה" ההכרזה באמצעות להםנעשית
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.„
 ‚  „  „ 
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כלל רוחני ענין כאשר יותר, נמוכה דרגה ישנה אך
מכסות והגסות שהחומריות מפני מורגש, עלאיננו

והנשמה איננו22הפנימיות כזה יהודי בשפלות. לחוש יכול
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אותה שומעת למעלה שהנשמה באופן היא קול הבת שפעולת הספר) בחתימת
נשמתו ששרש במי שהמדובר ונמצא למטה. בהנשמה התעוררות נמשכת ומזה

בגוף. מלובשת שהיא כמו בנשמתו נרגש
ספי"א.22) תניא וראה ידעך. רשעים נר כ) כד, (משלי כמש"נ

וכו'",23) תסתיר מתי "עד מסיים ששם אלא – א) (לז, פכ"ט התניא לשון
באופן משא"כ מה', הריחוק לו שנוגע בזה שם שהמדובר משמע* שמזה
וכו'". ומשוקץ ורשע "רע שהוא זה רק הוא עלי'" שה"ירעים בפנים המדובר
המרגלים גבי הלב ושבירת ההכנעה ע"י שנעשה בהפעולה גם הוא ועד"ז

מרוחקים שהם זה מצד (לא היתה שההכנעה שם) מצד(תניא אם) כי ,
גו'"**. פגריכם יפלו הזה "במדבר

הדוגמא שמביא בזה שם בתניא אדה"ז שכוונת לומר יש ועפ"ז
מפורש זה דבר "שמצינו לפנ"ז מ"ש על ראי' להביא רק [לא היא מהמרגלים

אם] כי רקבתורה", לא היא הביטושים ע"י הבאה שהתועלת (לרמז) גם
לו, שם (תניא הריחוק" בתכלית מה' רחוק ש"הוא זה מצד הוא כשהביטוש
במי גם אלא הריחוק, לו שנוגע כזו בדרגא שהוא מוכח שמזה ע"ב), ריש
גשמי ביטוש (ע"י כשנכנע הוא, גם – ה' ביכולת מאמין אינו ש(בגילוי)

פנימיותו. מתגלית וכיו"ב)
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Â‰ ‰   Â‰
בגמרא בסיפור נמצאת השניה לדרך :24דוגמא

אחד אדם לו נזדמן בר"ש... אלעזר ר' שבא "מעשה
אותו מכוער כמה ריקה לו אמר ביותר... מכוער שהיה
מכוער כמה שעשאני לאומן ואמור לך לו... אמר האיש...

שעשית...". זה כלי

מעיקרא בגמרא: הנפוצה בלשון השאלה מתעוררת
ר' ידע לא כלום – מלכתחילה?) חשב (=מה קסבר מאי
ואמור "לך האיש של תשובתו לפני מלכתחילה, אלעזר
של כפיו "יציר הם וצורתו האדם שגוף לאומן...",

הקב"ה"?

אמר אלעזר שר' ייתכן כיצד להבין: יש לכך בנוסף
מכוער...")? כמה ("ריקה כאלו דברים

אותו מכוער כמה "ריקה במילים הוא: לכך ההסבר
אלעזר ר' התכוון ול"כיעור"האיש" ל"ריקנות"

ירוד האיש שאותו הבחין הוא הרוחני. במובן האמיתיים,
אמיתית מעלה שום ללא רוחנית, מבחינה מאד

.25ברוחניות

הנקראים שבאלה היחיד ה"יתרון" גם יתרֿעלֿכן:
ראה אלעזר ר' בו. ניכר היה לא כדלעיל, בעלמא", "בריות
לו להחזיר אפשר אי האיש שרוי שבו הרוחני שבמצב
הכנעה של בדרך אלא עליו להשפיע אפשר אי שלום,
חומריותו את השוברת מכוער...", כמה "ריקה וביטול:

.26וגסותו

" האיש: ענה והשבירה ההכנעה לאחר מיד ואכן,
  אומן" של בקיומו הכיר הוא – "

שהוא במעלתו הכיר הוא שעשאני".  ואף ,
"בריות", סתם של בסוג נכלל לא הוא מכך: אלאיותר

שעשאני" כשם27"אומן בריאתו, במטרת הרגש גם הכולל ,
מסויימת ולמטרה בכוונה היא האומן .28שיצירת

.Â
 ‰Â Â    Â‰

ÂÂ 
על החסידי הסיפור את להסביר ניתן דומה באופן

בתחילת אירע אשר סיפור נ"ע, (מוהרש"ב) אדמו"ר
נשיאותו:

הרבי ברכת את ובקש נ"ע לרבי ל"יחידות" נכנס יהודי
אך מרובים, לרחמים בו זקוק היה שהוא חשוב, לענין
זה, בענין דבר לעשות יכול הוא שאין לו, ענה נ"ע הרבי

לו. לעזור יכול הוא ואין

מחדר יצא הוא כזאת, תשובה היהודי ששמע לאחר
הרז"א, את פגש והנה בוכה בעודו מר. בבכי ופרץ הרבי
הוא מה על שאלתו על וכתשובה נ"ע, הרבי של אחיו
תשובת ואת אותו, הקורות את היהודי לו ספר כלֿכך בוכה

הרבי.

היה לעיל, (כאמור הרבי אחיו של לחדר נכנס הרז"א
יהודי כאשר הדרך? הזוהי לו: ואמר הנשיאות) בתחילת זה
להועיל יכול שאינך לו אומר אתה ברכתך את לבקש בא

צער? מרוב שליש בדמעות בוכה שהוא עד לו,

אליו ייכנס שהיהודי והורה חגורתו, את נ"ע הרבי חגר
והברכה נ"ע, הרבי אותו ברך הלה נכנס וכאשר בשנית,

בפועל. התקיימה אכן

מלכתחילה נ"ע הרבי סרב מדוע להבין: יש לכאורה,
ממש שהלה עד כלֿכך, חמור ובאופן זה, ליהודי לעזור
לו, לעזור היה יכול לא שהרבי יתואר, אם אף והרי נשבר,
בטחון, בדברי ולחזקו לעודדו הרבי היה יכול אז גם

חז"ל של29כמאמר צוארו על מונחת חדה חרב "אפילו
הרחמים". מן עצמו ימנע אל אדם

.Ê
‰ ‰Â ‰  ‰‰  Â‰‰

למוסבר בדומה הוא האפשר, בדרך לכך, ההסבר
:30לעיל

מתאים היה לא הרבי ברכת את שביקש היהודי
כל גדולה ברכה לקבל הרוחני, ומצבו מעמדו בגלל ,

אמר לפיכך לכך. כלי היה לא הוא – מצבו שדרש כפי כך,
יכו אינו שהוא הרבי לו.לו לעזור ל

גרמו אשר הנ"ל, הרבי דברי את ששמע ע"י אך
דוקא – הקב"ה לפני לבו ולשפיכת ולכניעתו, לשבירתו
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ואילך.24) סע"א כ, תענית
ואילך25) 262 ע' ח"ט לקו"ש גם וראה שם. תענית לע"י יעקב עיון ראה

"מכוערות תענית סוף הגמ' בביאור ואילך) 80 ע' חי"ט לקו"ש – (ובארוכה
אומרות". היו מה שבהם

שלא26) "ובלבד ולא כן", לעשות רגיל יהא שלא "ובלבד שמסיים וזהו
שאצ"ל אלא זו, הנהגה ישנה בכלל כי – שם) חדא"ג (ראה עוד" יעשה

(אף כו' שיתעוררו כדי כזו נזיפה דוקא צריכים אין בנ"א רוב כי אדם,
מכוער). שהוא נראה שבחיצונית

האיש)27) דברי (לאחרי שחטא" בעצמו "ידע שר"א דמה י"ל, עפ"ז
שאמר מכיון כי הוא, – מחילתו ואמורוביקש "לך ..

והכיר שידע היינו שעשית", ע"יזה (שנברא "בריות" שהוא זה רק לא
שהוא זה גם כ"א מזה,הקב"ה) מוכח (כבפנים), שעשאני" "אומן לו ויש

כ"כ. ומכוער ריק הי' לא כו'" מכוער כמה "ריקה ר"א אמירת לפני שגם
פ"א.28) תש"א אשל ויטע מד"ה ולהעיר
סע"א.29) יוד, ברכות
(30.227 ע' חכ"ד לקו"ש גם ראה

  

של לברכתו ולכלי חדשה, למציאות הפך הוא כך ע"י
.31הקב"ה

.Á
ÈÈ  È 

לעורראופן מכוון שאיננו ו"נזיפה", הכנעה של
את כליולגלות איננו האדם אשר מצב (מפני הנשמה

לעסוק לו לגרום כדי אלא זאת), בשעה הקדושה לאור
באופן קיים, להיות יכול והגסות, החומריות בשבירת

יהודי. לא אצל גם דומה,

יש נמצא, הוא בו מצב בכל ליהודי, הוא: ההבדל אך
אלקית נפש "32נשמה, הוא החטא בשעת גם ולפיכך .
מישראל המצוות...",להיות כל לעשות הוא

שבירת היא אצלו בפנימיותווהשבירה כי בלבד,
טוב הואהוא החומריות שבירת ותכלית השבירה,

הפנימיות גילוי .

אלקית. נפש לו שאין לאֿיהודי, אצל הדבר מכך שונה
ל" רק לגרום השבירה יכולה מסוגלאצלו להיות "

אליה להגיע יכול יהודי שלאֿ הרוחנית, לדרגה .33להגיע

.Ë
È    

על "לחץ" אבינו שאברהם לכך הסיבה תובן זה לפי
עולם אֿל "ברוך לומר אצלו שאכלו ושבים העוברים

משלו": שאכלנו

המבול לאחר (ובמיוחד נח, בן מסוגל34גם להכיר35),
אבינו אברהם עסק לכן זו. לבירה בעלֿבית שיש בכך
רבים הסברים ע"י ושב", עובר כל "בפה האלקות בפרסום

אלקות .36בעניני

וזאת ההסברים, את מקבל אינו מהם שחלק בראותו אך
יותר כך, כל ועצומה גסה היא אצלם שהחומריות מפני
ויפת), שם חם, בין להבדל (בדומה רגיל בןֿנח אצל מאשר
הזאת, הנוספת החומריות את לשבור כדי נוהג היה הוא

"עקתא" "לחץ", של למצב הוא37להכניסם וכך (=צרה)
ההסברים לקליטת מסויימת38גרם במידה ידם ,39על

שאכלנו עולם אֿל "ברוך ואמרו הכירו הם מכך וכתוצאה
משלו".

.È
È È   

היא: בפשטות מכך ההוראה

אבינו כאברהם לנהוג יש – לבנים" סימן אבות "מעשה
ואף נהג, שהוא כפי בעולם, אלקות פעולתוולפרסם

לבנים" סימן הוא

אלא בביתו, הנמצאים יהודים בקירוב להסתפק אין
ה"עוברים ביהודים שם ולטפל ל"רחוב" לצאת צריך

ושבים". עוברים ב"כל – ושבים"

כאשר גם אפשרית, דרך בכל להשתדל יש זו בפעילות
ומשקה מזון ושבים" ל"עוברים לתת צריך כך .40לשם

היא עליהם להשפעה הדרך כאשר אפילו יתרֿעלֿכן:
נועם).באמצעות דרכי שדרכיה כמובן, התורה, (בדרך

האדם בכך? התועלת מהי ויטען: הטוען יבוא ואם
עושה – להתפלל שמע, קריאת לקרוא לברך, עליו שלחצו
הזאת, בפעם תפילין מניח האחר חשק. ללא רצון, ללא זאת
מחר. יהיה מה לדעת אין אך הלחץ, מן ל"התפטר" כדי

לנו מסופר כך בסיפורעל – הוראה מלשון –
כאשר אברהם, בימי אם קלֿוחומר: של ובדרך הנ"ל,

ב מדובר "ל זו דרך הביאה תורה, מתן ולפני ,
 ,"

מדובר וכאשר תורה, מתן לאחר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
לעשות הוא ורוצה מישראל להיות "רוצה שהוא יהודי, על
יתרֿעלֿכן: לרצונו. היא המצוות ועשיית המצוות...", כל

רצונו יהיה שזה לכך, יגרמו והלחץ לידיהכפיה עד ,
מצוה גוררת באופן41מצוה המצוות כל את יקיים והוא ,

מושלם.
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ש"אין31) ששמע שע"י א) יז, (ע"ז דורדיא בן בר"א הוא שעד"ז וי"ל
כו'". בבכי' "געה רחמים, עליו שיבקש מי שאין וכן בתשובה" אותו מקבלין

ספכ"ד).32) (תניא ית'" אתו באמנה הייתה החטא בשעת ש"גם
(33– ב"נ מצות ז' קיום (ע"י או"ה חסידי עליהםדרגת נצטוו ב"נ

והם שם), (רמב"ם לעוה"ב חלק להם שיש ספ"ח) מלכים הל' רמב"ם –
(להר"ה ביאורים ליקוטי – בסידור חהמ"צ בשער כידוע כו' מנוגה נלקחים

ב. מז, מפאריטש)
(34.95 ,90 ע' וש"נ. ואילך, 55 ע' לעיל בארוכה ראה
יו"ד35) פת"ש (ראה דיעות (ולכמה דע"ז היפך ה' באמונת מחוייב שהרי

ד"ה ואילך. ב נט, להצ"צ סהמ"צ ראה – השתוף על גם מוזהר סק"ב) סקמ"ז
נ"ע). מהר"ש לאדמו"ר – תרכ"ט כמוכה מי

כי36) ד"ה וראה שם. אשל ויטע ד"ה ה"ג. פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ. פ"ג. ה'ש"ת לך לך פ"ח. (תשי"א) תרצ"ד חלק

אמר37) הוה לי' עיק דהוה עקתא ההיא חמי דהוה "מן שם המדרש לשון
כו'".

אברהם של דיבורו שע"י עכ"פ), (ברמז הכוונה י"ל (בפנים) הנ"ל ע"פ
דזה (היינו וחומריותו גסותו היינו נמצא, שבו ה"עקתא" ראה לי'" עיק "דהוה
אמר ד"הוה הביא וזה שלו), החומריות תוקף מפני הוא קודם לברך רצה שלא

משלו". שאכלנו עולם אֿל ברוך
להם38) שאמר זה שגם בסופו, ומ"מ ד"ה שם השלם תואר מיפה להעיר

הסברא היתה גופא (שזה בטענה" מכריחם "הי' יברכו) לא (אם שישלמו
ע"ש. לברך), צריכים שהם והוכחה

ושבחולה39) ד"הודו דרגות חילוקי שהיו ספ"ב שם אשל ויטע מד"ה עיר
וברכו".
לסופו.40) קרוב ב רפ, משל"ה להעיר
מ"ב.41) פ"ד אבות
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של לברכתו ולכלי חדשה, למציאות הפך הוא כך ע"י
.31הקב"ה

.Á
ÈÈ  È 

לעורראופן מכוון שאיננו ו"נזיפה", הכנעה של
את כליולגלות איננו האדם אשר מצב (מפני הנשמה

לעסוק לו לגרום כדי אלא זאת), בשעה הקדושה לאור
באופן קיים, להיות יכול והגסות, החומריות בשבירת

יהודי. לא אצל גם דומה,

יש נמצא, הוא בו מצב בכל ליהודי, הוא: ההבדל אך
אלקית נפש "32נשמה, הוא החטא בשעת גם ולפיכך .
מישראל המצוות...",להיות כל לעשות הוא

שבירת היא אצלו בפנימיותווהשבירה כי בלבד,
טוב הואהוא החומריות שבירת ותכלית השבירה,

הפנימיות גילוי .

אלקית. נפש לו שאין לאֿיהודי, אצל הדבר מכך שונה
ל" רק לגרום השבירה יכולה מסוגלאצלו להיות "

אליה להגיע יכול יהודי שלאֿ הרוחנית, לדרגה .33להגיע

.Ë
È    

על "לחץ" אבינו שאברהם לכך הסיבה תובן זה לפי
עולם אֿל "ברוך לומר אצלו שאכלו ושבים העוברים

משלו": שאכלנו

המבול לאחר (ובמיוחד נח, בן מסוגל34גם להכיר35),
אבינו אברהם עסק לכן זו. לבירה בעלֿבית שיש בכך
רבים הסברים ע"י ושב", עובר כל "בפה האלקות בפרסום

אלקות .36בעניני

וזאת ההסברים, את מקבל אינו מהם שחלק בראותו אך
יותר כך, כל ועצומה גסה היא אצלם שהחומריות מפני
ויפת), שם חם, בין להבדל (בדומה רגיל בןֿנח אצל מאשר
הזאת, הנוספת החומריות את לשבור כדי נוהג היה הוא

"עקתא" "לחץ", של למצב הוא37להכניסם וכך (=צרה)
ההסברים לקליטת מסויימת38גרם במידה ידם ,39על

שאכלנו עולם אֿל "ברוך ואמרו הכירו הם מכך וכתוצאה
משלו".

.È
È È   

היא: בפשטות מכך ההוראה

אבינו כאברהם לנהוג יש – לבנים" סימן אבות "מעשה
ואף נהג, שהוא כפי בעולם, אלקות פעולתוולפרסם

לבנים" סימן הוא

אלא בביתו, הנמצאים יהודים בקירוב להסתפק אין
ה"עוברים ביהודים שם ולטפל ל"רחוב" לצאת צריך

ושבים". עוברים ב"כל – ושבים"

כאשר גם אפשרית, דרך בכל להשתדל יש זו בפעילות
ומשקה מזון ושבים" ל"עוברים לתת צריך כך .40לשם

היא עליהם להשפעה הדרך כאשר אפילו יתרֿעלֿכן:
נועם).באמצעות דרכי שדרכיה כמובן, התורה, (בדרך

האדם בכך? התועלת מהי ויטען: הטוען יבוא ואם
עושה – להתפלל שמע, קריאת לקרוא לברך, עליו שלחצו
הזאת, בפעם תפילין מניח האחר חשק. ללא רצון, ללא זאת
מחר. יהיה מה לדעת אין אך הלחץ, מן ל"התפטר" כדי

לנו מסופר כך בסיפורעל – הוראה מלשון –
כאשר אברהם, בימי אם קלֿוחומר: של ובדרך הנ"ל,

ב מדובר "ל זו דרך הביאה תורה, מתן ולפני ,
 ,"

מדובר וכאשר תורה, מתן לאחר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
לעשות הוא ורוצה מישראל להיות "רוצה שהוא יהודי, על
יתרֿעלֿכן: לרצונו. היא המצוות ועשיית המצוות...", כל

רצונו יהיה שזה לכך, יגרמו והלחץ לידיהכפיה עד ,
מצוה גוררת באופן41מצוה המצוות כל את יקיים והוא ,

מושלם.
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ש"אין31) ששמע שע"י א) יז, (ע"ז דורדיא בן בר"א הוא שעד"ז וי"ל
כו'". בבכי' "געה רחמים, עליו שיבקש מי שאין וכן בתשובה" אותו מקבלין

ספכ"ד).32) (תניא ית'" אתו באמנה הייתה החטא בשעת ש"גם
(33– ב"נ מצות ז' קיום (ע"י או"ה חסידי עליהםדרגת נצטוו ב"נ

והם שם), (רמב"ם לעוה"ב חלק להם שיש ספ"ח) מלכים הל' רמב"ם –
(להר"ה ביאורים ליקוטי – בסידור חהמ"צ בשער כידוע כו' מנוגה נלקחים

ב. מז, מפאריטש)
(34.95 ,90 ע' וש"נ. ואילך, 55 ע' לעיל בארוכה ראה
יו"ד35) פת"ש (ראה דיעות (ולכמה דע"ז היפך ה' באמונת מחוייב שהרי

ד"ה ואילך. ב נט, להצ"צ סהמ"צ ראה – השתוף על גם מוזהר סק"ב) סקמ"ז
נ"ע). מהר"ש לאדמו"ר – תרכ"ט כמוכה מי

כי36) ד"ה וראה שם. אשל ויטע ד"ה ה"ג. פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ. פ"ג. ה'ש"ת לך לך פ"ח. (תשי"א) תרצ"ד חלק

אמר37) הוה לי' עיק דהוה עקתא ההיא חמי דהוה "מן שם המדרש לשון
כו'".

אברהם של דיבורו שע"י עכ"פ), (ברמז הכוונה י"ל (בפנים) הנ"ל ע"פ
דזה (היינו וחומריותו גסותו היינו נמצא, שבו ה"עקתא" ראה לי'" עיק "דהוה
אמר ד"הוה הביא וזה שלו), החומריות תוקף מפני הוא קודם לברך רצה שלא

משלו". שאכלנו עולם אֿל ברוך
להם38) שאמר זה שגם בסופו, ומ"מ ד"ה שם השלם תואר מיפה להעיר

הסברא היתה גופא (שזה בטענה" מכריחם "הי' יברכו) לא (אם שישלמו
ע"ש. לברך), צריכים שהם והוכחה

ושבחולה39) ד"הודו דרגות חילוקי שהיו ספ"ב שם אשל ויטע מד"ה עיר
וברכו".
לסופו.40) קרוב ב רפ, משל"ה להעיר
מ"ב.41) פ"ד אבות



כח  

באופן בעולם הקב"ה של שמו פרסום של זאת עבודה
" של  את מידה, כנגד במידה תחיש, "

ההבטחה ש"יעמוד42קיום ע"י דעה..." הארץ מלאה "כי

דוד... מבית מלך "בדקה ולחזק בה לילך 43ישראל

האמיתית בגאולה פה, שבעל והתורה שבכתב התורה של
צדקנו. משיח ע"י והשלימה

   

1

2

3

4

5

6

מלכים.42) הל' סוף רמב"ם ט. יא, ספי"א.43)ישעי' שם רמב"ם

•

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

הצעת  לקבל  להצעה  בהנוגע  השונים  הטעמים  כותב  בו  החמישי,  ליום  מאור  מכתבו  על  במענה 

משרת השגחה בישיבת...

והנה אפילו את"ל אשר צודק הוא בחלק מההסברה שלו שאין טבעו מתאים להיות משגיח מפני 

מדת הביישנות ושהתלמידים ירגישו עצמם קרובים אליו ובמילא תתמעט המשמעת וכו'.

הנה כל ענינים אלו יש בידו לתקנם במדה גדולה, וכיון שלדעתי באה העת להתחיל להתענין אודות 

הסתדרות ובמשך הזמן חיי משפחה, הנה אשרי חלקו אם ייחד הפרנסה בגשמיות עם הפרנסה ברוחניות, 

ונסתר  נגלה  תמימה  תורה  של  בישיבה  היא  כשההצעה  ובפרט  תורה.  של  באהלה  משרתו  שתהי'  היינו 

חדורים ביראת שמים, פשיטא אשר לא מלאכה וענין קל הוא, בל גם שאר עניני פרנסה אינם קלים בזמן 

נסיונות, שבענין זה אינם, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר,  עניני  הגלות, אלא שנתוסף עליהם כמה 

וכלך משקו"ט מהתבוננות בענינים שלא בהם צריך להתבונן, ובמילא יוכל לנצל כח העיון שלו וההתבוננות 

הישיבה  מיסד  של  שליח  שהוא  עצמו  על  ויביט  התלמידים,  על  להשפעה  בהנוגע  ובזה  הצריך,  במקום 

שיקבל  שלו  הכלים  להכשיר  אלא  עליו  ואין  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוא  ומנהלה 

ההשפעה וההצלחה שמשפיעים עליו.

האחרים  מקבלים  כמה  לדעת  הוא  וצריך  השכירות,  בשאלת  נוגע  אינו  לעיל  האמור  שכל  מובן 

שבמשרה כגון דא בישיבתם, ואינו צריך לוותר בהנוגע לו, מלבד השבועות הראשונות עד שיתרגל בעבודתו, 

ומה שכותב ע"ד הלימוד החסר לו, כבר מלתו אמורה בתו"א בראשית בתחלתו ע"י נשיאנו רבנו הזקן, 

אשר ע"י, הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

בברכה שיראה המצב כמו שהוא, ובמילא יחליט כנ"ל לטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד, 

ויהי' בהצלחה.

נ.ב.

כתבו שמסר לי קודם נסעו, קראתיו, וכמה מהענינים אודותם כותב, יתוקנו ע"י עסקו במלאכת 

הקדש לקרב לב בני ישראל, לאבינו שבשמים על ידי שילהיבם ללימוד תורתנו תורת חיים, שגם תורת הנגלה 

בזה כמובן, וזה יקל ויקרב גם תיקון שאר הענינים על ידי עבודה באופן המתאים ובענינים המתאימים.



כט

נוסח התפלה - יום הכיפורים

אמרו עליו על רבי חנינא, שהיה בן שמונים שנה והיה 
עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. אמר 
רבי חנינא, חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי, הם עמדו 

לי בעת זקנותי1.

חולץ מנעלו ונועל מנעלו — רומז ליום הכפורים, 
הנעל  ונועלים את  היום  הנעל בערב  שאז חולצין את 

במוצאי היום.
שסכתני אמי — יום הכפורים הוא יום של תשובה 

עילאה, תשוב ה' עילאה, בינה, בחינת אם.
 — נא2  חני  הנפש  בעד  אומרים  הכיפורים  וביום 

שהוא ממש השם חנינא.
)תורת לוי יצחק עמ' רמח(

כל הבהמות הקרבים ביום זה, חמש עשרה3.

יום הכפורים — הוא יום של תשובה עילאה, תשוב 
ה' עילאה, בינה. זהו שמקריבים בו ט"ו בהמות, כמספר 

הו"ד, כי בינה עד הוד אתפשטת4. 
ויש בו ה' טבילות וי' קידושין5 — מספר הו"ד.

ויש בו חמשה עינויים וחמש תפלות, כי יום חמישי 
הוא הוד )ששת ימי בראשית הם כנגד שש מדות, אם 

כן יום חמישי הוא כנגד הוד(.
ויום הכפורים הראשון, שהיה אחר הקמת המשכן, 
בחמישי  היה   — היום  עבודת  על  הציווי  היה  שאז 

בשבת.
)כי ראש חדש ניסן, יום הקמת המשכן, היה באחד 
יום הכפורים שאחר כך היה בחמישי  כן  בשבת6, אם 
בשבת. כי יום ראשון של פסח היה באחד בשבת, ויום 
חמישי של פסח היה בחמישי בשבת, וביום שחל יום 
וסימנך  כך,  יום הכפורים שאחר  חמישי של פסח חל 

ה"צ(7.
)הערות לזהר ב עמ' רצג(

1( חולין כד, ב.
2( יוצר של תפלת שחרית.

3( רמב"ם הלכות עבודת יום הכפורים פ"א ה"א.
4( עץ חיים שער ל"ו פ"ב.

5( רמב"ם שם פ"ב ה"ב.
6( שבת פז, ב.

7( שו"ע או"ח סי' תכח, ג.

כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים 
טובים8.

יום כפורים שייך למילה, ככתוב9 בזאת יבא אהרן 
אל הקדש, ואמרו רז"ל10 שזכות המילה נכנסת עמו.

ושלשה דברים אלו, שאומרים בברית מילה, שייכים 
ליום הכפורים.

השניות,  הלוחות  ניתנו  הכפורים  ביום   — תורה 
שנתקיימו11.

כמו  הוא  הכפורים  יום  של  הקטרת  ענן   — חופה 
וגם,  ענן הקטרת.  וכסה  כמו שכתוב12  חופה המכסה, 
בחור  ואומרות  יוצאות  ירושלים  בנות  הכפורים  ביום 

מה אתה בורר לך13, אם כן זהו כמו הכניסה לחופה.
קול  בת  הכפורים  יום  במוצאי   — טובים  מעשים 
אומרת כבר רצה אלקים את מעשיך14. וביום זה זדונות 
נעשו כזכיות15, אם כן כל המעשים שעשה הם טובים.
)הערות לזהר א עמ' ס(

אור זרוע לצדיק16

התפלות של יום הכפורים מתחילות בא', אור זרוע 
לשנה  או  האלקים,  הוא  ה'  במ',  ומסתיימות  לצדיק, 

הבאה בירושלים — אותיות אם.
כי יום הכפורים הוא יום של תשובה עילאה, תשוב 

ה' עילאה, בינה, ובינה היא בחינת אם.
וכתיב17 אם רחץ ה' צואת בנות ציון, אל תקרי ִאם 

אלא ֵאם, תבוא אם ותקנח צואת בנה18.
)ליקוטים ואגרות עמ' שצד, תורת לוי יצחק עמ' רמח, עמ' 
תכ(

8( סדר ברית מילה.
9( אחרי טז, ג. 

10( ויקרא רבה פכ"א, ו.
11( תענית כו, ב.
12( אחרי טז, יג.

13( תענית כו, ב במשנה.
14( קהלת ט, ז.

15( ראה יומא פו, ב.
16( תהלים צז, יא. — תפלת ערבית של יום כפור.

17( ישעיה ד, ד.
18( תנחומא חקת, ח.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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 ••••ל א פו)לבר מציעא מא(בבא רי אמר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

י למיל ליי י אי ואלר א ר  בא ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ
מל.... ••••יל ל צ ל  פילא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ל ליו ל(ב"ר)....••••(ב"ר)יב אמריב מל  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
י ילב ימ וא מא ואי ב א ר  ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹל

אמר ביי ו יי  ליב פב)אי לי)יאל" ְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
אל"  וב••••....ב עבר י א לראיוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

בי.... ••••(פו מרי(ב"מ  א ר  ציא ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
ירא י א מצר רא לפי ירא ריל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹא

יא מ ליו ימלא ביא אי.... ְְֲִִִִִֵַַָָָָָ

         

‰ÏB‰ ‡ Ï(א יח, (רש"י ¿«≈∆«∆
ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד היה לא זה ּכי "לבּקרֹו", נקט ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻולא

ּכן אם מּדּוע לעּין, ויׁש חֹולים. ּבּקּור מצות מּצד אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאברהם,

ׁשּנּמֹולּו אברהם, ׁשל ּביתֹו אנׁשי וכל יׁשמעאל את ּגם ה' ּבּקר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּבּיֹום יׁשמעאל את אברהם הטריח מּדּוע נֹוספת: ּוׁשאלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּתֹו.

עבּור לטרח הּׁשפחֹות לאחת צּוה ולא למילתֹו, ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹֹהּׁשליׁשי

ְִָהאֹורחים.

עֹוד. ויחּכם לחכם ותן  ְְְֵֶֶַָָ
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  ••••פל וא ר א לבר א ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ע א מלא אי אבר א אלר וא  ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

לי ל(ב"ר)י ירמ א ר ל  ל ע  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
אב ב "ואמר אמר רב אליו אמרו לאו יְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹר

אמר א  פיב "אלי(י מל)ל אל לא "י  ְֲֲִִֵֵֶַַַַֹ
פי" לבלי מ(ב"ר)בר ל אבר א רא רפאל  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ל א אמרליל י(א מל)צ א ציא "ויי ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבמׁשריא יי לּה ְְְְְְִִֵֵֵָואתּגלי

ּבתרע יתב והּוא ְְְִֵֵַַָממרא

יֹומא: ּכמיחם ְְְֵַַָָמׁשּכנא

והאב וחזא עינֹוהי ְְֲִֵַַָָּוזקף

) גברין )גבריןנ"יּתלתא ְְְִִַָָֻ

וחזא עּלוֹוהי ְֲִִִַָָָקימין

לקּדמּותהֹון ְְְַַָּורהט

ּוסגיד מׁשּכנא ְְְְִִַַָמּתרע

ארעא: ְַַָעל

      

‰א) ÂÏ‡ ‡Â'ה ׁשּנה לּמה לדעת יׁש «≈»≈»ִֵַַָָָָ
ׁשהתחיל הּנראה קדם הרֹואה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹלהקּדים
ּוכמֹו אליו ה' וּירא לֹומר לֹו ׁשהיה ּבֹו ְְֵֵֵֶַַַָָָָלדּבר
(י"ב הּקֹודמֹות הּמקֹומֹות ּבכל ׁשּדּבר מצינּו ְְְִִֵֵֶַַָָכן
וּירא וגֹו', לזרע וגֹו' אברם אל ה' וּירא ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָז')

א'): (י"ז ׁשּדי אל אני וגֹו' אל ְֲִֵֶַַה'
„BÚּבנבּואה לאברהם ּנאמר מה לדעת ְְְֱִִֶַַַַַָָָָָצרי

ּכי פ"ו:) (ב"מ אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְִֵַַָזֹו.
הזּכר ׁשּלא אּלא מילתֹו, מּכאב לבּקרֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻּבא

ּבּכתּוב: זה לדבר ְֶֶֶַָָָרמז
‰‡Âלהֹודיע ׁשּבא הּוא הּכתּוב ּכּונת ּכי ¿ƒ¿∆ְִִֶַַַַָָָ

ונעׂשה עליו ׁשכינתֹו ה' ְְְֲִִֶַָָָָָׁשהׁשרה
(ב"ר ז"ל ׁשאמרּו ותמצא לּׁשכינה. ְְְְְִִֶֶַָָָָָמרּכבה
אֹומרֹו והּוא לּׁשכינה מרּכבה האבֹות ְְְְִֶַָָָָָפמ"ז)
ולזה אליו, ׁשכינתֹו ה' ׁשּגּלה ה' אליו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוּירא
ׁשּנתּגּלית לֹומר ה' להזּכרת אליו ּתבת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהקּדים
וּירא ּבאֹומרֹו נׁשמע ּׁשּלא מה הּׁשכינה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעליו
ּבֹו לּמתגּלה הּגּלּוי ּבין יפסיק ה' ּכי אליו ְְִִִִֵֵֶַַַַָה'
ּבכל וּירא עֹוד נאמר ׁשּלא ּתמצא ולזה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהבן.

אּלאהּנבּוא זאת אחרי לאברהם הּנאמרֹות ֹות ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
לראׁשֹו: עטרה לפניו הּוא מצּוי ּכי ה' ְְֲִֶַָָָָָֹֹוּיאמר

„BÚאז אברהם ׁשּמל אחר ּכי לֹומר ְְִִֶֶַַַַָָָָירצה
קּדיׁשא רׁשימּו יּו"ד ּבבׂשרֹו ְְְִִִִַָָָנגלה
ה', אליו וּירא אמרֹו והּוא צ"ו), ְְְֵֵַַָָָָ(ּתנחּומא
מאן וכל וז"ל צ"ה) (ח"א הּזהר מאמר ְְְֲַַַַָָֹוהּוא
ּביה ׁשריא קּדיׁשא רׁשימא ּביה ְְְְִִֵֵַַַָָָָּדׁשריא

ְְִָׁשכינתא:
„BÚאליו ה' נראה הּמילה ּבאמצעּות ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָירצה

ּבבחינת יׁש ּכי עליֹון, אֹור ּכללּות ְְְְִִִִֵֵֶַָּבׁשלמּות
ּומה מּזֹו למעלה זֹו הּדרגֹות הּוא ּברּו ְְְְִִַַַָָָָָהראּיה
וזה ׁשלמה, נבּואה היא הּמילה אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּׁשהּׂשיג
ולא ה' אליו וּירא ּבאֹומרֹו הּכתּוב ְְְִֵֵַַָָָָֹהֹודיענּו
מה ּכי לֹומר ׁשּנתּכּון אליו ה' וּירא ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
הוי"ה ּבחינת ּכל היא אליו מהראּיה ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּׁשהּגיע
הזּכיר ּכ ואחר אליו הקּדים ולזה הּנכּבד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשם
מקּדים היה אם נׁשמע היה ּׁשּלא מה ְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻהּמּׂשג
ודו"ק: אליו ּתבת ׁשּיזּכיר קדם הּׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלהזּכיר

„BÚׁשל לצרּכֹו ּפרּוׁש אליו וּירא לֹומר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָירצה
מה רמז וכאן האלהים, ּבא ְְֱִַַַָָָָָָֹאברהם
ּבמּסכת רּבֹותינּו וז"ל לבּקרֹו. ז"ל ְְְְְֵֶֶֶַַַָּׁשאמרּו
יֹום חנינא ּבר חמא רּבי אמר (פ"ו:) ְֲִִִַַַָָָָָמציעא
וצרי עכ"ל. ּבֹו וׁשאל ה' ּובא היה למילתֹו ְְְִִַָָָָָָג'
ואם היה, ג' יֹום ּכי לֹו הּגיד מי טעמֹו ְֲִִִִִַַַָָָלדעת
ּבּיֹום כ"ה) ל"ד (וּיׁשלח הּכתּוב ּׁשאמר ְִִֶַַַַַַָָמּמה
רּבֹותינּו מּדברי והלא וגֹו' ּבהיֹותם ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָֹהּׁשליׁשי
יֹום ּכי ּבפרּוׁש מׁשמע קל"ד ּדף ׁשּבת ְְְִֵֶֶַַַַָָּבמּסכת
ׁשחּלק והגם ג': מּיֹום יֹותר מסּכן הּוא ּוב' ְֲִִֵֵֶַַָֻא'
ּבׂשרא סּליק לא ׁשהּגדֹול לקטן ּגדֹול ּבין ְְִִֵֶַַָָָָָָֹׁשם

יֹום אבל הּג' יֹום לענין ּדוקא זה א'הייא, ְְְֲִֵֶַַַָָ
הּג': מּיֹום ּביֹותר מסּכן הּוא לּכל ְְִֵַַָֹֻּוב'

Ï‡Âעל ּבאּו ׁשּלא יעקב מּבני ל יקׁשה ¿«ְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹ
נתנּו לא ׁשם ּכי ּוב', א' ּביֹום ְְֲִִַָָָֹהחללים
ׁשהם לזמן אּלא יֹותר ּבֹו המסּכן לּזמן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלב
זה ּובער ּכנגּדן יעמדּו ׁשּלא יֹותר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹחלּוׁשים
ּוב' א' מּיֹום ּבֹו חלּוׁשים יֹותר הם ג' ֲִִֵֵיֹום
הם ּוב' א' ׁשּיֹום ּכיון הּבּקּור ּבענין ְְֲִִֵֵֶַַָָאבל

ׁשוים ּולפחֹות ג' מּיֹום יֹותר הּסּכנה ְְִִֵֶַַָָָָֹּבחזק
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבא לא ּכי יאמר מי ִִֵַַָָָָֹֹאליו
(יו"ד הּטּור ּבגרסת וראיתי הראׁשֹונים. ְְְִִִִִִַַַָָָּבּימים
מלּמד אּלא ג' יֹום ּכתב ׁשּלא של"ה) ְִֵֶֶַַָָָֹסימן
החֹולה, את לבּקר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֶֶֶַַַָָָׁשּבא
וכּו': ג' יֹום ּגרסינן ׁשּלפנינּו ּבּתלמּוד ְְְְִֵֶֶַַָָָָאּלא

‰p‰Âהּוא א' יֹום ּכי הר"ן ּׁשּכתב מה לפי ¿ƒ≈ְִִֶַַַָָ
ׁשאין העלה ב' יֹום אבל ג' ויֹום ְְֱֲֵֶֶַָָָֻהמסּכן
ּדיֹום ּכיון ּבּדבר טעם יׁש הּׁשּבת עליו ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָמחּללין
ג' מׁשּפט ה' ּבֹו ּדן סּכנה מחּוׁש ּבֹו אין ְִֵֵַַָָָב'
ּבהם מבּקרין ׁשאין ׁשּבּיֹום ראׁשֹונֹות ְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעֹות
ּׁשאמרּו מה מּטעם ּבּקרֹו לא ּכן ּגם א' ְְְִִֵֶַַַַָֹויֹום
ּדחליׁש קּמא יֹומא רבא וז"ל מ' ּדף ְְְִִִַַָָָָָָּבנדרים
לתרע ּדלא היכי ּכי לאינׁש ּתגּלּו לא להּו ְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹאמר
מּלי לׁשּתעי ּדלא היכי ּכי רּׁש"י ּופרׁש ְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹמּזליה
חמא רב אמר ׁשּלא הּטעם והּוא ע"כ. ְִֵֶַַַַַָָָֹעּלּויה
וכּו', יׁשּתעּו ׁשּלא ּכדי א' ּביֹום ה' ְְְְְִִֵֶֶָֹׁשּבּקרֹו
ּבפרסּום מלּתא אוׁשא ּגדֹול מל ּבבֹוא ּגם ְְְְְִִֶֶַַַָָָּומה
דפאה ּבירּוׁשלמי ׁשאמרּו והגם העֹולמֹות. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכל
ּופסקֹו לבּקרֹו מּיד נכנסים הּקרֹובים ּכי ְְְְְִִִִִַַָָָ(פ"ג)
והּטעם ּדבריו ׁשם יעּין של"ה סימן ְְְִַַַַָָָָֻמהרי"ק
ּכתבּו וכן מלּתא אוׁשא לא הּקרֹובים ּכי ְְְְְִִִֵַַָָָֹהּוא
קרֹוב אלהינּו ה' ּכי להקׁשֹות אין ְְֱֲִִֵֵַַָָֹהאחרֹונים
ואוׁשא ּבפרסּום יׁשנֹו ּפנים ּכל ׁשעל מאד, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹלנּו
ּבֹו הפרׁש ׁשאין האֹומר לסברת אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמלּתא
ג' מּיֹום מסּכנים וכּלם ב' ויֹום א' יֹום ְְְִִֵָָֻֻּבין
ּכי ואּולי ג', יֹום אמר לּמה לדעת ְִִַַַַָָָָָצרי

הּטּור: ּכגרסת ּגֹורסים ּכן ְְְְִִִֵַַַהּסֹוברים

              
מל הה הד למד "פל לה ....ומר •••• ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מלפ ו(ב ה(במדבר ה ל בל "המ מה "ולו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
כלה ל....••••הר מ ב "רו" "רו" מה ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָ

ד מ ב ה ל ההב ל וה מעמְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
 ה ד  ל ו רלה ר ה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהב
רלה ר  תלהר דלכב ממ מד תרְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹל

תרל ור ה דו(ש "ברש רה כ).(ש)ב" תב ְְְְִִִִַָָָָָ
ר רו ר דהוה ה ד "תרל רו" כתב "ולְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

תרל רו" דמ מה".... ְִִֵֶַָָָָָ

        

ÈzL ‰NBÚ „Á‡ C‡ÏÓ ÔÈ‡L˙BiÁÈÏL(ב יח, (רש"י ∆≈«¿»∆»∆¿≈¿ƒÀ
ּתֹורה ג)ּבלּקּוטי לז, הרמּב"ם(אמור מּדברי לכ סּמּוכין מביא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ

הּמׁשניֹות) לפרּוׁש להם(הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי :„Á‡ ÏÚtּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ…«∆»ְִַ

" ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני ּפעלים".ÈLאֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈ְִָ

הּתֹוספֹות ּדברי ּפי על לבאר ב)ויׁש פו, מציעא ׁשרפּואת(ּבּבא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לׁשּתי נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת "רפּואהלתאברהם ּכי , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי הּוא". אחד ענין ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהּצלה

ׁשּתי È‡L˙BzLÓלתלעׂשֹות Ôחי ּבבעל ׁשּיהיּו יּתכן וכן , ְְֲִֵַֻ∆≈»ƒ¿«ְְְִִֵֵֶַַַָ

ּפעלים" È„Ó"ׁשני È‡L.  ְְִֵָ∆≈»¿À»ƒ
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     ¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ¥©¬

©§¤«

    ••••מר ה לדל ר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מד ה בר  ווכ "ברת ל" מר ולדל דְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ל ה ה בל  לה)ברו ה(שבועות ד ר בר . ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
ת כו ר ד ל להמ ה ר דלה מר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהה
ד המרה "תרל רו" ר תב  ל ו רְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה
ד ל" ל ר מ  לדר הרת ודר תהה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלכ
  למר פר ו " "ולד ר כב "ד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹר
ברת הת  ה "כ רת ד  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

....רה  ַָ
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••••ל ד לל לבו  ה ר דוה ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ
מר ל ד(כ הלע"(במדבר ת ו דת מה רו".... ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

 ••••הלר בל ו רב ה בר ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
תלב לל בדת להכ  פו)והד (ב"מ ל בל  ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹ

ול" מר הלר לה ה דה"כלר ור .... ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
 ••••לה ....ת  ִֵַַַַָָָ
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ּכעןג אם יי ְְֲִַַָָואמר

קדמ רחמין ְֲֳִִַַָָָאׁשּכחית

כעןנ"י( לא (ְְֵַָָּבעיני

:עבּד מעל ְְִֵַַַָּתעּבר

מּיאד זעיר ּכען ְְְִֵַַָיּסבּון

ואסּתמיכּו רגליכֹון ְְְְְְִִֵַַואסחּו

אילנא: ְִָָּתחֹות

דלחמאה ּפּתא ְְְִֶַַָָואּסב

ּכן ּבתר לּבכֹון ְְִִֵַָּוסעידּו

עברּתּון ּכן על ארי ְְֲֲִֵֵַַָּתעּברּו

ּכן ואמרּו עבּדכֹון ְְֲֵַַַָעל

מּללּתא: ּדי ּכמא ְְְִֵֵַַָָּתעּביד

      
Bב) ÈÈÚ ‡iלדע לנּו צריהצר לּמה ת «ƒ»≈»¿ְִַַַָָָָָֻ

נּצביםלֹומר לֹומר הצר לּמה ּגם והּנה ְְִִִֵַַַַָָָֻ
מהֹודעה לנּו ּיצא ּומה היּו, נּצבים הּסתם ְִִִֵַַָָָָָָָָמן
ואם מׁשמעּות, לּה אין עליו אֹומרֹו עֹוד ְְְִֵַָָָָזֹו,
וּירץ אֹומרֹו זה יכחיׁש אליו, סמּוכים ְְְִִֵֶַַַָָָלֹומר
ולא וּירא ב' ּפעם אֹומרֹו קׁשה עֹוד ְְְְִֶַַַַָָָֹלקראתם.
הׁשּתחוה ענין לאיזה עֹוד ּבראׁשֹונה. ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָהסּפיק
מלאכים ּכי מהם יֹודעֹו קדם אברהם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלאֹורחים

וכּו': לערבּיים חׁש לא ולּמה ְְְְִִַָָָָֹהיּו
ÔÎ‡ּבסֹוף ּׁשּנתּגּלה מה לפי הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְְִִֶֶַַַַַָָ

אנׁשים ּבדמּות ּובאּו היּו מלאכים ּכי ְְְֲִִִִִַָָָָָָהענין
לזה ידּועֹות, לסּבֹות אברהם אצל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלהתאכסן

נראהאמר ּׁשהּוא מה ּפרּוׁש וגֹו' והּנה וּירא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
וּירא אֹומר היה ואם ּכן, ואינם אנׁשים ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָהּוא
ח"ו, ׁשקרים ּדֹובר יהיה אנׁשים ְְְֲִִִֵֶָָָֹׁשלׁשה
להּכרתֹו אברהם ּכי לֹומר נּצבים ְְְְִִִַַַָָָָָואֹומרֹו
על ממּונים ׁשהיּו ּבהם הּכיר עליֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבמׁשרתי
על ׁשלּוחים ׁשהיּו ּבהם הּכיר ּפרּוׁש ְִִִֵֶֶַָָָָּדבר
לרּפאֹותֹו א' היה ׁשּכן ּכמֹו לצרּכֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָאברהם
ׁשהיה הגם וא' וגֹו', חּיה ּכעת לבּׂשר ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָוא'
לסּבת כן ּפי על אף סדֹום את להפ ְְֲִִֵֵֶַַַַֹהֹול
אׁשר עד מּלכת מעּכב עֹומד היה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻאברהם
ּפנה ואז ּׁשהיה מה והיה אליו ה' ְְִֵֵֶַָָָָָָָָּדּבר
עליו: היתה העמדתֹו ּכל ּכי הרי לֹו ְְֲֲִֵַַָָָָָָָָוהל

„BÚּפרּוׁש נּצבים אנׁשים הּדר זה על ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹירמז
על ּפרּוׁש עליו אנׁשים, ּבדמּות ְְֲִִִֵַָָָעֹומדים
ּכי ּבהם והּכיר אֹורחים, הכנסת לצר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹסּבתֹו
לא הּמלא צּורת ּכי אלהים מלאכי ְְֱֲִִֵֵַַַַָֹֹהם
(ׁשֹופטים מנֹוח מאׁשת ּולמד וצא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָּתתעּלם.
לׁשעבר. היה ׁשּמּכירם אברהם ׁשּכן ּומּכל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָי"ג)
ׁשנית זֹו ׁשראּיה לֹומר נראה היה וּירא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואֹומרֹו
צר ׁשאין אּלא מלאכים היֹותם הּכרתם ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיא

אּלא ׁשהּכירם הּכתּוב רמז ּוכבר ׁשּמֹודיעלזה ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נתרּפא אֹותם ׁשראה ׁשּבראּיה ְְִִִֶֶַַָָָָָָהּכתּוב
הּמלא ּכי לקראתם, ורץ ועמד ְְְְְִִִַַַַָָָָָמּמכאֹובֹו
הרּוחנּיּות לבחינת הבּדל ואין מרחֹוק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיראה
ׁשליחּותֹו עׂשה ּומּיד ותכף הרפּואה ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹלמנע
וּיׁשּתחּו זֹו הרּגׁשה ּולצד וירּפאהּו, ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָרפאל

עליֹון: למׁשרתי ְְְְִֵֶָָָארצה
Bג) ‡ ‡ È„‡ Ó‡iלּמה לדעת צרי «…«¬…»ƒ»¿ִַַָָָָ

ז"ל ורּבֹותינּו יחד. לׁשלׁשּתם רּצה ְְְִִֵַַַָָָֹלא
ּדרׁש, ּדר והּוא לּגדֹול, פמ"ח) (ב"ר ְְְֶֶַָָָאמרּו

ּכּלן: את הּוא מזמין ּכי יודע ּבּמה ְִִִִֶֶַַַָָֻּכי
ÔÎ‡'ׁשהּב ׁשהרּגיׁש להיֹות הּוא אברהם טעם »≈ְְְִִִֶֶַַַַָָ

אליו ּכי אצלֹו להּכנס ּפניהם מכּונים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהיּו
הם ּוׁשלּוחים לבּׂשרֹו וא' לרּפאֹותֹו אחד ְְְְְְִֵֶַַָָּבאּו
ׁשּבא ּגבריאל והּוא הּׁשליׁשי כן לא אׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאליו
אצל ׁשּיכּות לֹו היה לא סדֹום את ְֲֵֶֶַַָָָֹֹלהפ

מעליו יעבר ׁשּלא ּפניו חּלה לזה ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאברהם,
לדבריו: ונתרּצה הּב' עם אצלֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשּיּכנס

Bד) ÚÓ ‡ ÁÈלׁשּנֹות רצה ׁשּלא אּולי À«»¿«¿ְֶַַָָֹ
מקּדימין ׁשהיּו ּבאֹורחים הּלקּוח ְְְְְִִִִֶַַַַָָּכמנהג
ּכאֹומרם זרה עבֹודה לחׁשׁשת רגליהם ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹלרחץ

ואֹומרֹו פ"ו) (ב"ר לֹומרז"ל מנהגֹו זה מעט ְְְְִֶַַָ
עליהם הרּבה טֹורח אין ּכי להראֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָלאֹורחים

לבּיׁשם: ְְֶַָֹׁשּלא
„BÚמעט ׁשּיּקחּו למלאכים הּנֹוגע ענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹירמז

יׁש הּתֹורה ּכי ולהיֹות הּתֹורה, ׁשהּוא ְְִִִֵֶַַַָָמים
והּנה הּפנימּיּות ּובחינת הּפׁשט ּבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּבּה
ּגּוף הּוא אנׁשים ּבדמּות ׁשּבאּו ְְֲִִִֶַַָָָהּמלאכים
(זהר האוירים מהגלדת רּוחני ה' להם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּברא
ּגּוף יחׁשב הּמלא עצמּות ּובער נ"ח) ְְְֵֵֵֶַַַָָח"א

ּבחינת אליו ליֹודעיויתיחס הּטעם ּכּידּוע רגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
הּתֹורה מּפׁשטי מים מעט ׁשּיּקחּו להם ורמז ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחן,
הּנּכר ּגּוף ּבחינת ׁשהּוא רגליהם ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָויּטהרּו
הּתֹורה ׁשהיא העץ ּתחת ויּׁשענּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָעליהם.
ּבה"א העץ אמר ולזה חּיים, עץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנקראת

להם אמר ּגם היאהידיעה. לחם ּפת ׁשּיּקחּו ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּפנימּיּותם. ּבֹו ויסעדּו הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִִַַָָּבחינת
ּפת לחם ּפת לֹומר ודקּדק לּבכם. אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָוהּוא
ּבחינת ׁשהם הויֹות ג' ׁשהם לחם ּבבחינתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

העֹולמֹות: ַָָחּיּות



לי               
מל הה הד למד "פל לה ....ומר •••• ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מלפ ו(ב ה(במדבר ה ל בל "המ מה "ולו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
כלה ל....••••הר מ ב "רו" "רו" מה ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָ

ד מ ב ה ל ההב ל וה מעמְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
 ה ד  ל ו רלה ר ה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהב
רלה ר  תלהר דלכב ממ מד תרְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹל

תרל ור ה דו(ש "ברש רה כ).(ש)ב" תב ְְְְִִִִַָָָָָ
ר רו ר דהוה ה ד "תרל רו" כתב "ולְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

תרל רו" דמ מה".... ְִִֵֶַָָָָָ

        

ÈzL ‰NBÚ „Á‡ C‡ÏÓ ÔÈ‡L˙BiÁÈÏL(ב יח, (רש"י ∆≈«¿»∆»∆¿≈¿ƒÀ
ּתֹורה ג)ּבלּקּוטי לז, הרמּב"ם(אמור מּדברי לכ סּמּוכין מביא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ

הּמׁשניֹות) לפרּוׁש להם(הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי :„Á‡ ÏÚtּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ…«∆»ְִַ

" ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני ּפעלים".ÈLאֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈ְִָ

הּתֹוספֹות ּדברי ּפי על לבאר ב)ויׁש פו, מציעא ׁשרפּואת(ּבּבא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לׁשּתי נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת "רפּואהלתאברהם ּכי , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, זה ּולפי הּוא". אחד ענין ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהּצלה

ׁשּתי È‡L˙BzLÓלתלעׂשֹות Ôחי ּבבעל ׁשּיהיּו יּתכן וכן , ְְֲִֵַֻ∆≈»ƒ¿«ְְְִִֵֵֶַַַָ

ּפעלים" È„Ó"ׁשני È‡L.  ְְִֵָ∆≈»¿À»ƒ

   ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦
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    ••••מר ה לדל ר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מד ה בר  ווכ "ברת ל" מר ולדל דְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ל ה ה בל  לה)ברו ה(שבועות ד ר בר . ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
ת כו ר ד ל להמ ה ר דלה מר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהה
ד המרה "תרל רו" ר תב  ל ו רְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה
ד ל" ל ר מ  לדר הרת ודר תהה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלכ
  למר פר ו " "ולד ר כב "ד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹר
ברת הת  ה "כ רת ד  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

....רה  ַָ
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••••ל ד לל לבו  ה ר דוה ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ
מר ל ד(כ הלע"(במדבר ת ו דת מה רו".... ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

 ••••הלר בל ו רב ה בר ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
תלב לל בדת להכ  פו)והד (ב"מ ל בל  ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹ

ול" מר הלר לה ה דה"כלר ור .... ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
 ••••לה ....ת  ִֵַַַַָָָ
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ּכעןג אם יי ְְֲִַַָָואמר

קדמ רחמין ְֲֳִִַַָָָאׁשּכחית

כעןנ"י( לא (ְְֵַָָּבעיני

:עבּד מעל ְְִֵַַַָּתעּבר

מּיאד זעיר ּכען ְְְִֵַַָיּסבּון

ואסּתמיכּו רגליכֹון ְְְְְְִִֵַַואסחּו

אילנא: ְִָָּתחֹות

דלחמאה ּפּתא ְְְִֶַַָָואּסב

ּכן ּבתר לּבכֹון ְְִִֵַָּוסעידּו

עברּתּון ּכן על ארי ְְֲֲִֵֵַַָּתעּברּו

ּכן ואמרּו עבּדכֹון ְְֲֵַַַָעל

מּללּתא: ּדי ּכמא ְְְִֵֵַַָָּתעּביד

      
Bב) ÈÈÚ ‡iלדע לנּו צריהצר לּמה ת «ƒ»≈»¿ְִַַַָָָָָֻ

נּצביםלֹומר לֹומר הצר לּמה ּגם והּנה ְְִִִֵַַַַָָָֻ
מהֹודעה לנּו ּיצא ּומה היּו, נּצבים הּסתם ְִִִֵַַָָָָָָָָמן
ואם מׁשמעּות, לּה אין עליו אֹומרֹו עֹוד ְְְִֵַָָָָזֹו,
וּירץ אֹומרֹו זה יכחיׁש אליו, סמּוכים ְְְִִֵֶַַַָָָלֹומר
ולא וּירא ב' ּפעם אֹומרֹו קׁשה עֹוד ְְְְִֶַַַַָָָֹלקראתם.
הׁשּתחוה ענין לאיזה עֹוד ּבראׁשֹונה. ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָהסּפיק
מלאכים ּכי מהם יֹודעֹו קדם אברהם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלאֹורחים

וכּו': לערבּיים חׁש לא ולּמה ְְְְִִַָָָָֹהיּו
ÔÎ‡ּבסֹוף ּׁשּנתּגּלה מה לפי הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְְִִֶֶַַַַַָָ

אנׁשים ּבדמּות ּובאּו היּו מלאכים ּכי ְְְֲִִִִִַָָָָָָהענין
לזה ידּועֹות, לסּבֹות אברהם אצל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלהתאכסן

נראהאמר ּׁשהּוא מה ּפרּוׁש וגֹו' והּנה וּירא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
וּירא אֹומר היה ואם ּכן, ואינם אנׁשים ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָהּוא
ח"ו, ׁשקרים ּדֹובר יהיה אנׁשים ְְְֲִִִֵֶָָָֹׁשלׁשה
להּכרתֹו אברהם ּכי לֹומר נּצבים ְְְְִִִַַַָָָָָואֹומרֹו
על ממּונים ׁשהיּו ּבהם הּכיר עליֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבמׁשרתי
על ׁשלּוחים ׁשהיּו ּבהם הּכיר ּפרּוׁש ְִִִֵֶֶַָָָָּדבר
לרּפאֹותֹו א' היה ׁשּכן ּכמֹו לצרּכֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָאברהם
ׁשהיה הגם וא' וגֹו', חּיה ּכעת לבּׂשר ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָוא'
לסּבת כן ּפי על אף סדֹום את להפ ְְֲִִֵֵֶַַַַֹהֹול
אׁשר עד מּלכת מעּכב עֹומד היה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻאברהם
ּפנה ואז ּׁשהיה מה והיה אליו ה' ְְִֵֵֶַָָָָָָָָּדּבר
עליו: היתה העמדתֹו ּכל ּכי הרי לֹו ְְֲֲִֵַַָָָָָָָָוהל

„BÚּפרּוׁש נּצבים אנׁשים הּדר זה על ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹירמז
על ּפרּוׁש עליו אנׁשים, ּבדמּות ְְֲִִִֵַָָָעֹומדים
ּכי ּבהם והּכיר אֹורחים, הכנסת לצר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹסּבתֹו
לא הּמלא צּורת ּכי אלהים מלאכי ְְֱֲִִֵֵַַַַָֹֹהם
(ׁשֹופטים מנֹוח מאׁשת ּולמד וצא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָּתתעּלם.
לׁשעבר. היה ׁשּמּכירם אברהם ׁשּכן ּומּכל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָי"ג)
ׁשנית זֹו ׁשראּיה לֹומר נראה היה וּירא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואֹומרֹו
צר ׁשאין אּלא מלאכים היֹותם הּכרתם ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיא

אּלא ׁשהּכירם הּכתּוב רמז ּוכבר ׁשּמֹודיעלזה ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נתרּפא אֹותם ׁשראה ׁשּבראּיה ְְִִִֶֶַַָָָָָָהּכתּוב
הּמלא ּכי לקראתם, ורץ ועמד ְְְְְִִִַַַַָָָָָמּמכאֹובֹו
הרּוחנּיּות לבחינת הבּדל ואין מרחֹוק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיראה
ׁשליחּותֹו עׂשה ּומּיד ותכף הרפּואה ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹלמנע
וּיׁשּתחּו זֹו הרּגׁשה ּולצד וירּפאהּו, ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָרפאל

עליֹון: למׁשרתי ְְְְִֵֶָָָארצה
Bג) ‡ ‡ È„‡ Ó‡iלּמה לדעת צרי «…«¬…»ƒ»¿ִַַָָָָ

ז"ל ורּבֹותינּו יחד. לׁשלׁשּתם רּצה ְְְִִֵַַַָָָֹלא
ּדרׁש, ּדר והּוא לּגדֹול, פמ"ח) (ב"ר ְְְֶֶַָָָאמרּו

ּכּלן: את הּוא מזמין ּכי יודע ּבּמה ְִִִִֶֶַַַָָֻּכי
ÔÎ‡'ׁשהּב ׁשהרּגיׁש להיֹות הּוא אברהם טעם »≈ְְְִִִֶֶַַַַָָ

אליו ּכי אצלֹו להּכנס ּפניהם מכּונים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהיּו
הם ּוׁשלּוחים לבּׂשרֹו וא' לרּפאֹותֹו אחד ְְְְְְִֵֶַַָָּבאּו
ׁשּבא ּגבריאל והּוא הּׁשליׁשי כן לא אׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאליו
אצל ׁשּיכּות לֹו היה לא סדֹום את ְֲֵֶֶַַָָָֹֹלהפ

מעליו יעבר ׁשּלא ּפניו חּלה לזה ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאברהם,
לדבריו: ונתרּצה הּב' עם אצלֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשּיּכנס

Bד) ÚÓ ‡ ÁÈלׁשּנֹות רצה ׁשּלא אּולי À«»¿«¿ְֶַַָָֹ
מקּדימין ׁשהיּו ּבאֹורחים הּלקּוח ְְְְְִִִִֶַַַַָָּכמנהג
ּכאֹומרם זרה עבֹודה לחׁשׁשת רגליהם ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹלרחץ

ואֹומרֹו פ"ו) (ב"ר לֹומרז"ל מנהגֹו זה מעט ְְְְִֶַַָ
עליהם הרּבה טֹורח אין ּכי להראֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָלאֹורחים

לבּיׁשם: ְְֶַָֹׁשּלא
„BÚמעט ׁשּיּקחּו למלאכים הּנֹוגע ענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹירמז

יׁש הּתֹורה ּכי ולהיֹות הּתֹורה, ׁשהּוא ְְִִִֵֶַַַָָמים
והּנה הּפנימּיּות ּובחינת הּפׁשט ּבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּבּה
ּגּוף הּוא אנׁשים ּבדמּות ׁשּבאּו ְְֲִִִֶַַָָָהּמלאכים
(זהר האוירים מהגלדת רּוחני ה' להם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּברא
ּגּוף יחׁשב הּמלא עצמּות ּובער נ"ח) ְְְֵֵֵֶַַַָָח"א

ּבחינת אליו ליֹודעיויתיחס הּטעם ּכּידּוע רגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
הּתֹורה מּפׁשטי מים מעט ׁשּיּקחּו להם ורמז ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחן,
הּנּכר ּגּוף ּבחינת ׁשהּוא רגליהם ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָויּטהרּו
הּתֹורה ׁשהיא העץ ּתחת ויּׁשענּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָעליהם.
ּבה"א העץ אמר ולזה חּיים, עץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנקראת

להם אמר ּגם היאהידיעה. לחם ּפת ׁשּיּקחּו ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּפנימּיּותם. ּבֹו ויסעדּו הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִִַַָָּבחינת
ּפת לחם ּפת לֹומר ודקּדק לּבכם. אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָוהּוא
ּבחינת ׁשהם הויֹות ג' ׁשהם לחם ּבבחינתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

העֹולמֹות: ַָָחּיּות



לב              
ל ס••••אפ ימ ביתב ביאי רה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ

ביאי " ד" רה א ה)תא י יפד(ש" ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
בית "ח ת (ד יאמר(תה יד". א בב ח" ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָ

יר אי מיד "" אא א תיב אי בב חמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרי
יא  (ב"ר)הר.... אח•••• ל....אחר ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָֹ

••••י בר מאחר מ מב אי הה הבר י ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
רא••••ל....בדי   י   רא  מ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

(י מ)"רתי  א י"( מ)ראיתי  "י ְִִִִִֵֵֵַַָָָ
"יח)פ ש)"יהת א י"(י יד(במדבר י" ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

תח"....הח א ֲֵֹ
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סלת ת••••קמח חי  מי מח ת ת ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
את אב דרהה ....ההמהאת ְְֲִֵֶֶַַָָֹֻ
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  ק•••• יהא די הי רי ת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

חר(פז ח••••אלה....(ב"מ אמי ....(ב"ר)מתזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
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 חמאה ה••••ח רה רה פי הביא א ח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הה מאת ה תא י ארח  ש(חזר ••••חמאה....(ב"מ ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

י מ י החב ....ה א קה••••רא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
איתי אמי  א א .יה....לא••••מ רא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

הה מ אד יה א אמ א(ב"ר .ש ....(ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
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אל אמ••••מ רי יאת "יא" "אי  ד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ר אה הה  רבה התב מ  מרא אזר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
הה ר אה תבה  רבה הה א  ְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻהתב
איא אד א מד אברה א א רה אְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

האי  אה האה  אי אימ בבא פז). ד) ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָ
אא היתה הי א רה הרת מאי הי ידי מריְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָא
ר יי רי אמר .  בח די היתה ה דיהְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

הר    ר די איאהל....ח ה••••הה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הח....היא א ִ

    ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ
   ̈¥´©½̈§¦¥¥−§¨¨´
   ¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©

  ̈−Ÿ¤§¬©«£¨«
הח היה••••ת פח אהה ה האת פחת ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ת רי מא חי ד ת)א(הא חה....אא ••••ת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
מי מי  הי  חה הא האת ....ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

א••••מ  תיח אא יא ב אה ר א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
 ידאמר אי הא "האר הרה ה אמ  "אמר מ ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מ  תיח א א מ  תיח אא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהרת
  רבה)אמר א(.(בראשית חה ת הה "ד ית אמר יא ְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

יאה תא "פחת ב א היהא אי אדי א אמר  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹחבת

ה יאה תא יא  אמר "בא "ד אמר רה את רְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מחר חי ה ד ר אי אב "בא "ד אמר  מי יְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָח

" הה "ד מת בי חי י מת(....אח אחר••••הא היה התח ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אה....הח א ְַַָ

למׁשּכנאו אברהם ְְְְְִַַָָָואֹוחי

אֹוחא ואמר ׂשרה ְֲַַַָָָלות

דסלּתא קמחא סאין ְְְְְִִָָָָּתלת

גריצן: ועבידי ְְִִִִִָלּוׁשי

אברהםז רהט ּתֹורי ְְְֵַַַָָּולות

וטב רּכי ּתֹורי ּבר ְְִֵַַַַּודבר

ואֹוחי לעּולמא ְְִִֵַָויהב

יתּה: ְְֵֶַָלמעּבד

ּוברח וחלב ׁשמן ְְֲִַַַָּונסיב

ויהב עבד ּדי ֲִִֵַַּתֹורי

מׁשּמׁש והּוא ְְֳֵֵַָקדמיהֹון

אילנא ּתחֹות ְִִֵָָָעּלויהֹון

ֲַָואכלּו:

ׂשרהט אן לּה ֲֵַָָָָואמרּו

הא ואמר ְֲִַַָָאּתת

ְְְַָבמׁשּכנא:

לותי אּתּוב מּתב ְֲִִַַַָָואמר

והא קּימין ּדאּתּון ְְְִִַַָָָּכעּדן

וׂשרה אּתת לׂשרה ְְְִָָָָָָבר

מׁשּכנא ּבתרע ְְְְִַַַַָׁשמעת

אחֹורֹוהי: ְֲִוהּוא

      

B‚Â'.ה) Ôk ÏÚ Èkאי יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּפרּוׁש ƒ«≈¿ְְֵֵֵֶֹֹ
היֹותם ּבהם ׁשהּכיר אחר לאכל ְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָֹמזמינם
ּבדבריו ׁשּיכּון ׁשּפרׁשנּו הגם ּכי עליֹון. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשרתי
נעקר, אינֹו הּפׁשט זה ּכל עם הרּוחנּיּות ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָאל
(מׁשלי ּכאֹומרֹו מפלאים סֹודֹות יׁש ּבּמאכל ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֻוגם
לפנימּיּות נפׁשֹו לׂשבע אֹוכל צּדיק ְְְִִִִֵַַַי"ג)

להם אמר לזה ּכיהרּוחנּיּות. ּפרּוׁש וגֹו' ּכי ְִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבסדר ּכן ּפרּוׁש עברּתם ּכן על לדברי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָטעם
ּגם הּגׁשמי ּבּמזֹון ׁשּיׁשנם אנׁשים ּבדמּות ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָזה
ּכן ׁשעל ּכדבריו הּוא ּכן ּפרּוׁש ּכן וּיאמרּו ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכן
אליו והסּכימּו אנׁשים ּבדמּות עליו ְְְְֲִִִִֵָָָָָעברּו
ׁשּיעׂשה לֹו רמזּו עֹוד ּדּבר. ּכאׁשר ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָלעׂשֹות

רּוחנּיּות להטעימם ּבדבריו האמּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָּכּדר
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּבדבריו ּכרמּוז להם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהנאֹות

B‚Â'.ט)  ÂÈÏ Âלהיֹות ּפרּוׁש «…¿≈»«≈¿ְִֵ
לבּׂשר היה המבּׂשר עליה ׁשּבא ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבׂשֹורה
לׂשרה ׁשּלבּׂשר לאברהם לגּלֹות ורצּו ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָׂשרה

לֹו אמרּו לזה לֹו, ולא ּפרּוׁשּבאּו ׂשרה אּיה ְְֵֵֶַָָָָָֹ
הּנה אברהם והׁשיב לבּׂשר, ּבאנּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאליה
לּה: ּתאמרּו אׁשר ּכל לׁשמע ּבאהל ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹהיא

B‚Â'.י) B Â'א ּכי יחיד, ּבלׁשֹון ּדּבר «…∆¿ְִִִִֵָ
למלאכּתֹו. ּבא א' ּכל הּׁשנים ּכי המבּׂשר ְְְְִִִֵַַַַַָָהּוא
ׁשאלּו ׂשרה על ּבּׁשאלה לּמה לב לתת ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָוצרי
לׁשאל נתּכּונּו ׁשּגם להיֹות ּכי ואּולי ְְְְְְִִִִִֶַַַַֹׁשנים,

ׁשלׁשּתם ׁשאלּו לזה ּבעלּה ידי על ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּבׁשלֹומּה
ארץ: ּדר הלכֹות ְִִֶֶֶֶמּׁשּום

B.'וגֹו ּכפלאׁשּוב ּגםטעם אׁשּוב, ׁשֹוב ְֶֶַַַָָ
ּדר על לֹומר יכּון והּנה. ּתבת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַאֹומרֹו
להֹוליד ראּוי היה לא יצחק ּכׁשּנֹולד ז"ל ְְְְִִֶַָָָָָֹאֹומרם
זכה העקדה ּובמעׂשה ּדנּוקבא מּסטרא ּבא ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָּכי
ּבמאמר ׁשרמז והּוא להֹוליד, הראּוי ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלנפׁש
ּבן והּנה חּיה ּכעת אלי אׁשּוב ׁשֹוב ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמלא
והּנה לֹומר ודּיק ּדנּוקבא מּסטרא ּפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָלׂשרה
אׁשּוב ואמר זה, ּגדר הּוא קדם הּמזּדּמן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּפרּוׁש
לבחינת ּפרּוׁש אליו יׁשּוב ב' ּפעם ְִִֵֵֵַַַָָּפרּוׁש
ּבעקדה היה וזה ּדדכּורא, עלמא ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָאברהם
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 ••••מ.... ••••תנ ....אח ְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
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••••  א ואמ מ מת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ח מ מ   ו נ(תנחומא)....•••• ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
 את מ  את מ נמ   ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחח

נת ות מ   אח .... ְְִִֵֶֶַַַָָ
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 ••••א אמת .... ••••ת  ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
 נוא אמ א   נמ....  ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
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••••מ מא   ו ת מת ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻ

נ מת מ מ....•••• מ תא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻ
אחת נ   אתמ  ....  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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    ••••א א  מ א ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
 מ נו א   חו   תְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
 נת אמ ח אא א  א אמו אאְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

א אא מא א תנ א מ....  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

סיבּויא וׂשרה ְְְִַָָָָואברהם

מּלמהוי ּפסק ּביֹומין ְְְֱִִֵֶַַעּלּו

ּכנׁשּיא: אֹורח ְְִַַָָָלׂשרה

ּבמעהּהיב ׂשרה ְְְִַַַָָָוחיכת

הות ּדסיבית ּבתר ְְֲִֵֵַַָָלמימר

סיב: ורּבֹוני עּולימּו ְִִִִֵלי

למאיג לאברהם יי ְְְְֲַַַָָָָואמר

למימר ׂשרה חיכת ְְְֵַַַָָָדנן

אֹוליד ּבקּוׁשטא ְְְִַַָהברם

סיבית: ֲִֵַָואנא

יייד קדם מן ְְֲֳִִֵַָָהיתּכּסי

לות אּתּוב לזמן ְְְִִִַָָָָּפתּגמא

ּולׂשרה קּימין ּדאּתּון ְְְִִַַָָָָּכעּדן

ָבר:

למימרטו ׂשרה ְְִֵַַָָָוכּדיבת

דחלת ארי חּיכית ְֲִֵֵֵַָָלא

חּיכּת: ּברם לא ְְְֲַַַָָָואמר

      
מן ה' מלא אליו וּיקרא י"א) (כ"ב ְְְִִִִֵַַַָָּדכתיב
ׁשּיהיה א' ּפקידה ּפקידֹות ב' והם וגֹו'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּׁשמים

לֹו ׁשּתהיה ב' יצחק, הּיֹולדת,ּבעֹולם נפׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
י"ט) (י"ז אֹומרֹו לסּבת ּככה ה' ׁשעׂשה ְְְִֶַַַָָָָוטעם
סֹודֹות. ויׁש ׁשם ׁשּכתבּתי ּוכמֹו יׁשמעאל ְְְְִִֵֵֶַָָָלּו
על ּפׁשּוטֹו לפי ּבן ּולׂשרה ּבאֹומרֹו ירצה ְְְְְְִִֵֶַָָעֹוד
זכרים לעֹולם פי"ד) (ויק"ר ז"ל אֹומרם ְְְִֶֶָָָּדר
(דה"א ּדכתיב ּבּזכרים ּונקבֹות ּבּנקבֹות ְְְְְִִִִֵֵַַָּתלּויים
ּופּלגׁשֹו ירד, את ילדה הּיהדּיה ואׁשּתֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻד')
(וּיקרא כ"ד), כ"ב (לקּמן וגֹו' וּתלד וגֹו' ְְְְְִֵֵַַַָָָּוׁשמּה
אנּו ּגם ע"כ זכר וילדה ּתזריע ּכי אּׁשה ְְְִִִַַַָָָָָָי"ב)

וגֹו': לׂשרה ּבן למנֹות ְְְִִִֵָָמֹוסיפין
מֹודיע לׂשרהׁשֹומעת הּבׂשֹורה ּכי הּכתּוב ¿»»ְְִִַַַַַָָָָ

אֹומרֹו והּוא ּבּׁשליחּות, ה' ּכמאמר ְְְְְֲִִַַַּבּׂשרֹו
וראיתי אחריו. המבּׂשר והּוא וגֹו' ׁשֹומעת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוׂשרה
על הּמלא נתיּסר כן ּפי על אף ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָמדרׁש
ודּבר אליה מּפיו הּבׂשֹורה ּדּבר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
ועל הּׁשֹוגג על יענׁשּו והּמלאכים ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָלאברהם,

ׁשהּוא: ּכל ִֶָׁשּנּוי
יג) ‡ ‡  ‡אֹומרֹו לדעת צרי «…∆∆«¿»»¿ְִַַָָ

ּגםּתבת לאמר. ּתבת אמר לּמה עֹוד זה, ֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא מיּתר הּכתּוב ְֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

צחקה: ֲָָָָלּמה
ÔÎ‡ּבּפרׁשה ׁשּמצינּו להיֹות היא הּכּונה »≈ְִִִֶַַַָָָָָָ

ּכׁשאמר צחק ּכן ּגם אברהם ּכי ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקֹודמת
וּיּפל י"ז) (י"ז ּדכתיב הּזרע ּבׂשֹורת ה' ְְִִִֶַַַַֹלֹו
ה' ׁשהקּפיד ראינּו ולא וּיצחק, וגֹו' ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹאברהם
ּנׁשּתּנית מה האֹומר ויאמר אברהם, ׁשּצחק ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעל

ּומצינּו אברהם. מּצחיקת ׂשרה ְְְִִִִַַַָָָָָצחיקת
ׁשּתרּגם ּבמה זה לתרץ ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻלאנקלּוס
וחּיכּת ׂשרה ּוצחיקת וחדי אברהם ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָצחיקת
להבין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש סמ מי על ְֲִִַַַָָָָָאבל

אחת: ּבתבה מׁשּנים ּפרּוׁשים ְְִִֵֵַַָֻב'
ÔÎ‡ּדקּדק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי הּוא הּנכֹון »≈ְִִֵַַָָָ

על ולא ׂשרה על הקּפדתֹו טעם ְְְִַַַַַָָָָָָֹּבדבריו
הּבׂשֹורה ּבעת אברהם ּכי ותמצא ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָאברהם,
ּבעת צחקה לא ׂשרה ּכן ּׁשאין מה ְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹצחק
ּכאֹומרֹו עדנה ׁשראתה ּבעת אּלא ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבּׂשרה
עדנה, לי היתה בלתי אחרי וגֹו' ׂשרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹוּתצחק
הבטחת אצלּה נתאּמת לא ּכי מּגיד זה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרי
ה', הקּפיד זה ועל הּׁשּנּוי ׁשראתה עד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּלדה
צחֹוק על ּפרּוׁש צחקה זה לּמה אֹומרֹו ְְְֲֵֶַָָָָוהּוא
והּטעם ,ׁשּל צחֹוק על ולא מקּפיד אני ְְְְְֲִִֶֶַַַַַֹזה
ׁשּנתאּמת אמנם האף לֹומר ּכּונתּה זה צחֹוק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכי
לא ּכי יּגיד וזה ׁשּתלד מעׂשה אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאצלּה
אֹותּה הבטחתי על ּדעּתּה סמכה ולא ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָָֹהאמינה
וגֹו': ּדבר מה' היּפלא ּפלא ּדבר הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָּכי

‡.'וגֹו מּפיוזקנּתי ּדבר ה' יֹוציא אי קׁשה «¬ƒְְִִִִֵֶַָָָָ
ז"ל ׁשאמרּו והגם היה. ּׁשּלא מה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹיתּבר
הּׁשלֹום, מּפני ׁשּמׁשּנים מּכאן ּכי פ"ז.) ְְִִִִֵֶַַָָ(ב"מ
יתּבר אמּתּות רֹוממּות לער כן ּפי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַָאף
מה ח"ו ידּבר לא אמת ּתֹוצאֹות מּמּנּו ְְֱִִֵֶֶַַֹּכי
היתה ׁשההקּפדה ּׁשּפרׁשנּו מה ּולפי היה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּׁשּלא

האמינה ׁשּלא ּכאֹומרֹועל זקנתּה לצד ׁשּתלד ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עלּומּה לימי ׁשּׁשבה ׁשראתה עד בלתי ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרי
ׁשהקּפיד טעם לֹומר ודּיק אמת, ּודבריו אמת ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָה'

והגם ׁשּנתעּדנּה, קדם האמינה ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעליה
היה זה זקן ואדני לֹומר עֹוד הֹוסיפה ֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׂשרה
עדנה לּה היתה ּכי ּבהבטחה ׁשהצּדיקה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחר
לאל וׁשבח ׁשיר ואמרה ׂשמחה ּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָצחקה
ׁשּזה עדנה לּה היתה ּבלֹותּה ׁשאחר ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָעליֹון
והֹוסיפה ללדת, עלּומּה לימי ׁשבה ּכי ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָיּגיד
על ואף זקן ואדני ּבאֹומרה אל חסד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהגּדיל
ׁשאחר ּפׁשיטא ּכי עליה, נֹוססּו אל נּסי כן ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי
אמרה ולא ּבּדבר ּתפקּפק לא עדנה ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשראתה

נפלאֹותיו: על להֹודֹות אּלא זקן ְְְֲִִֵֶַַָָָֹואדני
יד) ‡ לֹומר ׁשחזר טעם «≈»¿ֶַַַַָ

לצד ּכי אברהם יחׁשב לבל ְְְְְִַַַַַַָָָָֹההבטחה,
הּטֹוב מּדברֹו ה' יׁשּוב ׂשרה על ה' ְְִַַַַָָָָָהקּפדת
הבטחתֹו ּכי אליו אמר לזה אליו, ּדּבר ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאׁשר

וגֹו': חּיה ּכעת ְְִֵַָָֹיׁשמר
טו)  Îאֹומרֹו ּגםטעם לאמר. «¿«≈»»¿ְֵַַַֹ

אּמנּו ׂשרה צדקת להֹודיע יראה ּכי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָאמרֹו
ׁשּלא צחקּתי לא ּבפרּוׁש אמרה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּצּדקת
ענין אמרה אּלא ׁשקר ּדבר מּפיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּתֹוציא
ולזה צחקה לא לֹומר ׁשּכּונתּה מּובן ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמּמּנּו

אמר ׁשּיאמרלא ּולצד צחקּתי, לא וּתאמר ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ּבדברי ׁשּתכחׁש ּפנים לּה היה והאי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר
ּכי לדעת ל יׁש ּפרּוׁש יראה ּכי אמר לזה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה',
ּדבר ועׂשה וׁשגג רּבֹו את הּירא הּנאמן ְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעבד
עׂשה, אׁשר על רּבֹו ויֹוכיחּנּו מתּקן ְְְֲִִִֶֶַַָָָֻּבלּתי
עבר אׁשר על הּמֹורא הפלגת ּבלּבֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיגּדל
אׁשר על להֹודֹות ּכח יעצר לא אדֹונֹו ְְֲֲֲֶַַַֹֹֹרצֹון
ּובהכחׁשתֹו ויכחיׁש הּמֹורא להפלגת ְְְְְְִַַַַַָָָָָָעשה
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    ••••א א  מ א ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
 מ נו א   חו   תְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
 נת אמ ח אא א  א אמו אאְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

א אא מא א תנ א מ....  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

סיבּויא וׂשרה ְְְִַָָָָואברהם

מּלמהוי ּפסק ּביֹומין ְְְֱִִֵֶַַעּלּו

ּכנׁשּיא: אֹורח ְְִַַָָָלׂשרה

ּבמעהּהיב ׂשרה ְְְִַַַָָָוחיכת

הות ּדסיבית ּבתר ְְֲִֵֵַַָָלמימר

סיב: ורּבֹוני עּולימּו ְִִִִֵלי

למאיג לאברהם יי ְְְְֲַַַָָָָואמר

למימר ׂשרה חיכת ְְְֵַַַָָָדנן

אֹוליד ּבקּוׁשטא ְְְִַַָהברם

סיבית: ֲִֵַָואנא

יייד קדם מן ְְֲֳִִֵַָָהיתּכּסי

לות אּתּוב לזמן ְְְִִִַָָָָּפתּגמא

ּולׂשרה קּימין ּדאּתּון ְְְִִַַָָָָּכעּדן

ָבר:

למימרטו ׂשרה ְְִֵַַָָָוכּדיבת

דחלת ארי חּיכית ְֲִֵֵֵַָָלא

חּיכּת: ּברם לא ְְְֲַַַָָָואמר

      
מן ה' מלא אליו וּיקרא י"א) (כ"ב ְְְִִִִֵַַַָָּדכתיב
ׁשּיהיה א' ּפקידה ּפקידֹות ב' והם וגֹו'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּׁשמים

לֹו ׁשּתהיה ב' יצחק, הּיֹולדת,ּבעֹולם נפׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
י"ט) (י"ז אֹומרֹו לסּבת ּככה ה' ׁשעׂשה ְְְִֶַַַָָָָוטעם
סֹודֹות. ויׁש ׁשם ׁשּכתבּתי ּוכמֹו יׁשמעאל ְְְְִִֵֵֶַָָָלּו
על ּפׁשּוטֹו לפי ּבן ּולׂשרה ּבאֹומרֹו ירצה ְְְְְְִִֵֶַָָעֹוד
זכרים לעֹולם פי"ד) (ויק"ר ז"ל אֹומרם ְְְִֶֶָָָּדר
(דה"א ּדכתיב ּבּזכרים ּונקבֹות ּבּנקבֹות ְְְְְִִִִֵֵַַָּתלּויים
ּופּלגׁשֹו ירד, את ילדה הּיהדּיה ואׁשּתֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻד')
(וּיקרא כ"ד), כ"ב (לקּמן וגֹו' וּתלד וגֹו' ְְְְְִֵֵַַַָָָּוׁשמּה
אנּו ּגם ע"כ זכר וילדה ּתזריע ּכי אּׁשה ְְְִִִַַַָָָָָָי"ב)

וגֹו': לׂשרה ּבן למנֹות ְְְִִִֵָָמֹוסיפין
מֹודיע לׂשרהׁשֹומעת הּבׂשֹורה ּכי הּכתּוב ¿»»ְְִִַַַַַָָָָ

אֹומרֹו והּוא ּבּׁשליחּות, ה' ּכמאמר ְְְְְֲִִַַַּבּׂשרֹו
וראיתי אחריו. המבּׂשר והּוא וגֹו' ׁשֹומעת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוׂשרה
על הּמלא נתיּסר כן ּפי על אף ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָמדרׁש
ודּבר אליה מּפיו הּבׂשֹורה ּדּבר לא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹאׁשר
ועל הּׁשֹוגג על יענׁשּו והּמלאכים ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָלאברהם,

ׁשהּוא: ּכל ִֶָׁשּנּוי
יג) ‡ ‡  ‡אֹומרֹו לדעת צרי «…∆∆«¿»»¿ְִַַָָ

ּגםּתבת לאמר. ּתבת אמר לּמה עֹוד זה, ֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא מיּתר הּכתּוב ְֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

צחקה: ֲָָָָלּמה
ÔÎ‡ּבּפרׁשה ׁשּמצינּו להיֹות היא הּכּונה »≈ְִִִֶַַַָָָָָָ

ּכׁשאמר צחק ּכן ּגם אברהם ּכי ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקֹודמת
וּיּפל י"ז) (י"ז ּדכתיב הּזרע ּבׂשֹורת ה' ְְִִִֶַַַַֹלֹו
ה' ׁשהקּפיד ראינּו ולא וּיצחק, וגֹו' ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹאברהם
ּנׁשּתּנית מה האֹומר ויאמר אברהם, ׁשּצחק ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעל

ּומצינּו אברהם. מּצחיקת ׂשרה ְְְִִִִַַַָָָָָצחיקת
ׁשּתרּגם ּבמה זה לתרץ ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻלאנקלּוס
וחּיכּת ׂשרה ּוצחיקת וחדי אברהם ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָצחיקת
להבין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש סמ מי על ְֲִִַַַָָָָָאבל

אחת: ּבתבה מׁשּנים ּפרּוׁשים ְְִִֵֵַַָֻב'
ÔÎ‡ּדקּדק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי הּוא הּנכֹון »≈ְִִֵַַָָָ

על ולא ׂשרה על הקּפדתֹו טעם ְְְִַַַַַָָָָָָֹּבדבריו
הּבׂשֹורה ּבעת אברהם ּכי ותמצא ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָאברהם,
ּבעת צחקה לא ׂשרה ּכן ּׁשאין מה ְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹצחק
ּכאֹומרֹו עדנה ׁשראתה ּבעת אּלא ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבּׂשרה
עדנה, לי היתה בלתי אחרי וגֹו' ׂשרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹוּתצחק
הבטחת אצלּה נתאּמת לא ּכי מּגיד זה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרי
ה', הקּפיד זה ועל הּׁשּנּוי ׁשראתה עד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּלדה
צחֹוק על ּפרּוׁש צחקה זה לּמה אֹומרֹו ְְְֲֵֶַָָָָוהּוא
והּטעם ,ׁשּל צחֹוק על ולא מקּפיד אני ְְְְְֲִִֶֶַַַַַֹזה
ׁשּנתאּמת אמנם האף לֹומר ּכּונתּה זה צחֹוק ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכי
לא ּכי יּגיד וזה ׁשּתלד מעׂשה אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאצלּה
אֹותּה הבטחתי על ּדעּתּה סמכה ולא ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָָֹהאמינה
וגֹו': ּדבר מה' היּפלא ּפלא ּדבר הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָּכי

‡.'וגֹו מּפיוזקנּתי ּדבר ה' יֹוציא אי קׁשה «¬ƒְְִִִִֵֶַָָָָ
ז"ל ׁשאמרּו והגם היה. ּׁשּלא מה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹיתּבר
הּׁשלֹום, מּפני ׁשּמׁשּנים מּכאן ּכי פ"ז.) ְְִִִִֵֶַַָָ(ב"מ
יתּבר אמּתּות רֹוממּות לער כן ּפי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַָאף
מה ח"ו ידּבר לא אמת ּתֹוצאֹות מּמּנּו ְְֱִִֵֶֶַַֹּכי
היתה ׁשההקּפדה ּׁשּפרׁשנּו מה ּולפי היה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּׁשּלא

האמינה ׁשּלא ּכאֹומרֹועל זקנתּה לצד ׁשּתלד ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עלּומּה לימי ׁשּׁשבה ׁשראתה עד בלתי ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרי
ׁשהקּפיד טעם לֹומר ודּיק אמת, ּודבריו אמת ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָה'

והגם ׁשּנתעּדנּה, קדם האמינה ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעליה
היה זה זקן ואדני לֹומר עֹוד הֹוסיפה ֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׂשרה
עדנה לּה היתה ּכי ּבהבטחה ׁשהצּדיקה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחר
לאל וׁשבח ׁשיר ואמרה ׂשמחה ּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָצחקה
ׁשּזה עדנה לּה היתה ּבלֹותּה ׁשאחר ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָעליֹון
והֹוסיפה ללדת, עלּומּה לימי ׁשבה ּכי ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָיּגיד
על ואף זקן ואדני ּבאֹומרה אל חסד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהגּדיל
ׁשאחר ּפׁשיטא ּכי עליה, נֹוססּו אל נּסי כן ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי
אמרה ולא ּבּדבר ּתפקּפק לא עדנה ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשראתה

נפלאֹותיו: על להֹודֹות אּלא זקן ְְְֲִִֵֶַַָָָֹואדני
יד) ‡ לֹומר ׁשחזר טעם «≈»¿ֶַַַַָ

לצד ּכי אברהם יחׁשב לבל ְְְְְִַַַַַַָָָָֹההבטחה,
הּטֹוב מּדברֹו ה' יׁשּוב ׂשרה על ה' ְְִַַַַָָָָָהקּפדת
הבטחתֹו ּכי אליו אמר לזה אליו, ּדּבר ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאׁשר

וגֹו': חּיה ּכעת ְְִֵַָָֹיׁשמר
טו)  Îאֹומרֹו ּגםטעם לאמר. «¿«≈»»¿ְֵַַַֹ

אּמנּו ׂשרה צדקת להֹודיע יראה ּכי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָאמרֹו
ׁשּלא צחקּתי לא ּבפרּוׁש אמרה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּצּדקת
ענין אמרה אּלא ׁשקר ּדבר מּפיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּתֹוציא
ולזה צחקה לא לֹומר ׁשּכּונתּה מּובן ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמּמּנּו

אמר ׁשּיאמרלא ּולצד צחקּתי, לא וּתאמר ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ּבדברי ׁשּתכחׁש ּפנים לּה היה והאי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר
ּכי לדעת ל יׁש ּפרּוׁש יראה ּכי אמר לזה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה',
ּדבר ועׂשה וׁשגג רּבֹו את הּירא הּנאמן ְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעבד
עׂשה, אׁשר על רּבֹו ויֹוכיחּנּו מתּקן ְְְֲִִִֶֶַַָָָֻּבלּתי
עבר אׁשר על הּמֹורא הפלגת ּבלּבֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיגּדל
אׁשר על להֹודֹות ּכח יעצר לא אדֹונֹו ְְֲֲֲֶַַַֹֹֹרצֹון
ּובהכחׁשתֹו ויכחיׁש הּמֹורא להפלגת ְְְְְְִַַַַַָָָָָָעשה
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ביא א לאב יא ולא י את מיוא י....ייה א ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ

    §©̧§¨½̈¨¦«§¤²§¬
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יהיה הי האב••••איל לבר י ר א רמ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לי ביב א ורי לימ אי מ וי ט ר ירְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָו
אר יי ל  רתל ל לגי ....לית ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

        

  L Ba B ÏB „ L„ƒ¿««»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿∆∆¡«≈∆«ƒ
Ï(יח יח, (רש"י ƒ¿»»

ּבׁשבחֹו, סּפר והזּכירֹו "הֹואיל ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּולעיל

ויׁש אּגדה. מדרׁש ׁשּזהּו צּין ולא לברכה", צּדיק זכר ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר

הּוא, לברכה" צּדיק "זכר ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלֹומר,

יׁש צּדיק מזּכירים "BÁaLÏׁשּכאׁשר ׁשם נקט ולכן ;Lזכר ְֲִִִֵֶֶַַַ¿«¿ְֵַָָָ∆∆¡«ֵֶ

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּכאן ואּלּו לברכה". ,BÏצּדיק ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ¿»¿
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא זה ּפרּוׁש ְְְִֵֶַַָָּומקֹור
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יי מ••••י  ב)ל לאי"(רות ג)"מע ש) ְְְְְִִִִַַָָ

"מ  לג)"לא ל(שמות ר ואמ " וא" ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ
לא רבמ א את ב יי ל אא אי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
מ א לי "י אר למ" יוי ול ירמ עְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָוי
 אי י מתר ר וא יר למר לי יו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאת

 ל ל למ אי וג יו את ....הי••••ל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מ ו(א י"(איוב  "לי "בא י ".... ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹ

ל••••הביא  ביא י  ר מר יולב מ א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
למ "אברל" אא אמר לא אבר ית ל וג ְְְְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבר

מת אי א י  מי ....ל ְֲִִִֵֵֵַַַָ

   ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
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ה א••••י א אמר אר  אבר אל ְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ה....מי•••• לי י"ת למ  רא ר ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
"רי ללמ מט  אבל תלו ל א ל מיְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמתר

יר מ בר ל תר טו)לי מ(לעיל "ויי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
"א(ב יבמ(רות ב ""....ייה א ְְִִֵֵָָָָ

ּגברּיאטז מּתּמן ְְִַַָָָֻוקמּו

סדֹום אּפי על ְְְְִִֵַַואסּתכיאּו

עּמהֹון אזל ְְְִֵַָָָואברהם

ְְֵַלאלוֹואיהֹון:

אנאיז המכּסי אמר ְְֲֲֵַַַָָָויי

עבד: אנא ּדי ְֲִֵֵַָָָָמאברהם

יהוייח מהוה ְְֱֲֵֵֶַָָָואברהם

ויתּברכּון ותּקיף סּגי ְְְְְִִִַַַָלעם

ארעא: עממי ּכל ְְְִֵֵַַָֹּבדילּה

(יט קדמי גלי רמב"ןארי גי' ְֲֳִֵַָ

יפּקד)ידעּתנּה ּדי ּבדיל ְְְְִִִֵֵַַ

ּביתּה אנׁש וית ּבנֹוהי ְְֱִֵֵַָָית

ארחן ויּטרּון ְְְְִִַָָּבתרֹוהי

למעּבד יי קדם ְְְְְֳֶַַָָָּדתּקנן

איתי ּבדיל ודינא ְְְְְִִִַַָָצדקּתא

ּדמּלל ית אברהם על ְְִֵַַַָָָָיי

ֲִעלֹוהי:

ּדסדֹוםכ קבלת יי ְְְֲִֵַַַָואמר

סגיאת ארי ְֲֲִֵַַָועמֹורה

תקיפת ארי ְְְֲִֵַָוחֹובתהֹון

ֲַָלחדא:

      

לצד אּלא הּדבר היה אמת ּכי יּגיד ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָעצמּה
ּכי ּפניו להעיז ּכח עֹוצר אינֹו הּמֹורא ְְִִֵֵַַַַָָָָָֹהפלגת
יראה ּכי הּכתּוב ּׁשהֹודיע מה והּוא עׂשה, ְִִֵֵֶַַַָָָָָכן
ּפרּוׁש צחקּת, ּכי לא אברהם לּה ואמר ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָֹוהבן.
ּבזה ּכי צחקּת ּכי ׁשּתֹודה הּוא נאֹות ְְִִֵֶֶֶַָָָָהּיֹותר
וכן ּבפרּוׁש, ּבפיו האדם ׁשּיתוּדה ה' ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָחפץ
ּומֹודה הּוא המרּצה ׁשּדבר ע"ה נביאינּו ְְִִֵֶֶֶַָָֻהֹוכיחּו

כ"ח): (מׁשלי ירחם ְְְִֵֵָֻועֹוזב
Bיז)   לׁשֹון אֹומרֹו טעם «»««¿«∆¿ְַַָ

מלא אברהם ראה ּכי להיֹות המכּסה. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָזה
לֹו נֹודע ולא לעֹולם ּדבר על ּבא ּכי ְִַַַָָָָָֹהּג'

הא'הּדבר הּמלאכים ב' ּבפעּלֹות ׁשּידע ּכמֹו ְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבלכּתם ועֹוד ׂשרה, לבּׂשר ואחד לרּפאֹות ְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָּבא
ּדר ּפניהם ׂשמּו מהם ב' ּכי ראה ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמעּמֹו
זה הרי לׁשּלחם עּמם הֹול ואברהם ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָסדֹום
מּמּנּו ּומכּסה ּדבר עׂשֹות להם ׁשּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶָָָֻרֹואה

ה' אמר לזה אניהּמעׂשה אׁשר אני המכּסה ְֲֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָ

אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו עׂשֹותֹו. קדם ּפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶַָֹעֹוׂשה
הּמּבּול מי על אברהם ּבלב ׁשהיה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ(ּתנחּומא)
ׁשהיּו הּצּדיקים ּבזכּות להם ה' ּתלה לא ְִִִֶֶַַָָָָָָֹלּמה
אני אׁשר לֹומר יכּון ּדבריהם ּולפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּבהם,
אין ּכי לעׂשֹות רגיל אני אׁשר ּפרּוׁש ֲֲֲִִִֵֵֶֶַָעֹוׂשה
צּדיקים: ּבּה אין אם אּלא אּמה מאּבד ְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻאני

„BÚׁשאברהם להיֹות וגֹו' המכּסה אֹומרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָירצה
לֹוט עם ּובקׁשּתֹו ּבחרּבֹו הּסדֹומּיים ְְְְְִִִִִַַַהּציל
אליו הּדבר נֹוגע הּקֹודמת ּבּפרׁשה ֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכאמּור
הּדבר יהיה ולא ּבהם ּׁשּיעׂשה מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלדעת
העם ּבדעּתֹו הּוא ּכי ּכּסּוי לׁשֹון מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַָָֻמכּסה
מאּבדם הּוא וה' לבטח עֹודּנה הּציל ְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר
ולא וגֹו', המכּסה אמר לזה ידיעתֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹמּבלי
ידּוע: ּדבר הּוא ּכי זה טעם לפרׁש ְְִֵֶַַַַָָָָֻהצר

Bיח)  B אני וצרי ּפרּוׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆¿ְֲִִֵָ
יּצילּו הּצל אׁשר הּצּדיקים מעלת ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַלהֹודיעֹו
ּוכמֹו ׁשחׁשב מּמה הפ עירן ּובני ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָעצמן

אֹומרֹו והּוא ,ּבסמּו ּגדֹולׁשּכתבנּו לגֹוי יהיה ְְְְְְִֶֶַָָָ
ּבעדם, הם ׁשּיגּנּו הארץ, ּגֹויי ּכל בֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָונברכּו
ּתאמר ואם ּגדֹול. ּגֹוי אל חֹוזרת ּבֹו ְְִֵֶֶֶַַָֹותבת
לזה אחריו, הּבא לּגֹוי זֹו הֹודעה ּיֹועיל ֲִֶַַַַָָָָָמה
ּפרּוׁש וגֹו' יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָאמר
להטיב, ּבניו עם יׁשּתּדל ּכי אברהם ה' ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָידע
ויֹודיע ּבניו את יצּוה למען מֹודיעֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָלזה
ה'. ּדר וׁשמרּו ּובזה יתּבר מעׂשיו ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָאֹותם
ּכאן אברהם, על ה' הביא למען ְְְְִַַַַָָָָואֹומרֹו
אברהם ׁשל לזרעֹו לא החּבּוב עּקר ּכי ְְְִִִִֶַַַַַָָֹהֹודיע
מחׁשבֹותיו וכל העּקר היא אברהם חּבת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
אברהם על להביא הם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֶַַַָָָָָׁשל
עֹולם עד זרעֹו ואת אֹותֹו להטיב ּדּבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָאׁשר
הּמטיב ימצא לא ה' ּדר יׁשמרּו לא אם ְְְִִִִִֵֶֶַָֹֹּכי
לבניו: להטיב לידידֹו הבטחֹותיו ְְְְְִִִִֵַַָָָָלהׁשלים

Bכ) Ú  אֹומרֹו ולאטעם ּכי «…∆«¬«¿ְְִַַֹ
וחּטאתם וגֹו' רּבה סדם זעקת לֹומר ְְְְֲִִַַַַָָָָֹהסּפיק
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דה••••הרא אא ת יי י א יל ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ל "ארהא אחר בר גהה רת רי מ ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהל

"יהמ....ה••••הימ ....ל לי ו••••הה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מר מי לא וא ה ה אי לה מר ימְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
וא תא אה ולא ריי מה רלה אה מה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאה

אחר מ ימ (לג ואה(שמות לימ י רה "וה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
י להל  י  ת ה י יל "הא ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמה
ריבה ת "תה" ר תיור מחבר בה ריְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלה
רמ לי מז תה ל מה מיתה הרגה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻאחת

חל....ייה  ְֵֶ
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מ פנ•••• ל אברה מ....דע ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ה' לפני הא••••עמד ר ה אא יול מל הל לא והלא ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ואמר לא לבא ל והיה "הר י ומרה  "זת ל ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
הא רי  אא אברה ל מ  והאשר(ב"ר)זה) ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

( לתוב ז"ל ....הוהו
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ה ••••למלחמה הה יי)מ יאב(ש"ב ו" ְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָ
הלת והה "היה אליו ו" ל הה "יח)וג (מ"א ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

 א לל "ביאה האל ו") א"(רל אברה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ולתה ל ת....ה ל••••ה לתר ה הג ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָ

י ה יאי הא ר  רגז ל מר לְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹא
ר ....ייה  ִָָ
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הכיכא ואּדּון כען ְְְְֲִִִֶַאתּגלי

לקדמי ּדעּלת ְְְְֳִִַַַָקבלּתהֹון

ּגמירא עּמהֹון אעּבד ְְְֲִֵֵֶָָעבדּו

ּתיבין ואם תיבין) לא ְְְִִִִָָָ(אם

אתּפרע: ְְֶָָלא

ּגברּיאכב מּתּמן ְְְְִִִַַָָֻואתּפניאּו

עד ואברהם לסדֹום ְְְֲִַַַָָָואזלּו

יי: קדם ּבצלֹו מׁשּמׁש ְְְְֳִֵַַָָּכען

ואמרכג אברהם ְְֲֵַַָָָּוקרב

עם זּכאה ּתׁשיצי ְְֲִִֵֵַַָָהברגז

ַָָחּיבא:

חמׁשיןכד אית ְִִִַָמאים

הברגז קרּתא ּבגֹו ְְְֲִִַַַָָזּכאין

תׁשּבֹוק ולא ְְְִֵֵָּתׁשיצי

חמׁשין ּבדיל ְְְְִִַַָלאתרא

בגּוּה: ּדי ְִִַַַָזּכאין

      
ואין וחּטאתם זעקת אֹומרֹו ּכפל ּגם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָכבדה.
מאד. כבדה אֹומרֹו ּגם מהחטא. אּלא ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹזעקה
ּכן ּגם האּמֹות ּכל ההּוא ׁשּבּזמן לֹומר ְְִֵֵֶַַַַַַָָֻנתּכּון

ּבמעׂש היּו הפליאּומכעיסים ׁשאּלּו אּלא יהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טעם ּפרּוׁש רּבה ּכי אמר ולזה ְֲִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹות,
זעקתם עלתה לבד הם ּכי לצד לא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹהקּפדתי
וכפל האּמֹות. מּכל זעקתם רּבה ּכי אּלא ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻלפני
ׁשהיּו הא' רׁשעּיֹות ב' ּכנגד וחּטאתם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻזעקתם
ק"ט:) (סנהדרין ז"ל ּוכמאמרם לּברּיֹות ְְְְֲִִִֶַַַָָָרעים
ּוכמֹו לּׁשמים רעים והּב' ריבה, ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּוכמעׂשה
עם זכּור מׁשּכב אחר ׁשרצּו מעׂשיהם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּגּלּו
להֹודיעֹו ה' והצר אנׁשים ׁשּבדמּות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֻהּמלאכים

ידיו: מעׂשה להיֹותם רׁשעם ְְְֲִִֵַַַָָָָָהפלגת
„BÚיאמר ּכי ּדאגתֹו צינת להפיג ה' ְְֲִִִִֵַַַַָָֹנתּכּון

לזה ּכ ּכל רׁשעה אּמה להּציל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּנׁשּתּדל
מחדׁש ּפרּוׁש וגֹו' כבדה ּכי רּבה ּכי אליו ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָאמר
היּו לא ּומּקדם מתחּיבים ׁשעליו הרׁשע ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

אֹותם: ּכׁשהּצלּת ּכ ְְִֶַָָָָּכל
Bכא) ‡ „‡לׁשֹון אֹומרֹו לדעת צרי ≈¿»»¿ְְִַַָָ

והלא לרדת ה' יצטר לּמה ועֹוד ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹירידה.
ועֹוד לפניו. חרּדל ׁשל ּכגרּגיר העֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָָּכל

הּואאֹומרֹו ּברּו האדֹון וכי וגֹו' הּכצעקתּה ְְְְֲִַַָָָָָ
ּבא ללּמד ּכי ּפרׁש ז"ל ורּׁש"י ּבידיעה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָיסּתּפק
אּלא מׁשּפט למּטה ּדין ּבית יפסקּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשּלא
לזה הסּפיק לא לּמה לדבריו וקׁשה ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹּבראּיה.
ּדכתיב הּפּלגה ּדֹור ּבפרׁשת הּכתּוב ּׁשאמר ְְִִֶַַַַַַָָָָָָמה
עצמֹו לרׁש"י ּומצינּו וגֹו' ה' וּירד ה') ְְְִִֵֶַַַָ(י"א

ׁשם: ּכן ֵֵֵֶָׁשּפרׁש
ÔÎ‡אׁשר הּסדר ה' הֹודיע ּכי היא הּכּונה »≈ֲִִִֵֶֶַַַַָָ

והרחמים, החסד לצד הּנבראים עם ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָיתנהג
המבּיׁש ּכפי הּכל ּכי נֹותנת הּדין ׁשּורת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹהּנה
מּכל אחת על האדם ּוכׁשּיעבר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּמתּבּיׁש

על ּפי וימרה ה' האלמצֹות מעלת לצד יֹון ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
את ּכי סביביו וכל הּוא להאבד יתחּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּגדֹול
מההמראה ׁשהיא וכל הכעיס צבאֹות ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמל
ידין האדֹון ּכי האדם ויחׁשב עליה, ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיתחּיב
צדק, מׁשּפט והּוא זה ּבמׁשּפט עֹולמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָאת
ונטען טֹוען ּבדר ּבמׁשּפט ה' יבא אם ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּולעֹולם
יתחּיבּו, ׁשּלא אפׁשר הּנבראים עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּׁשפט
מׁשּפט נׁשּפט היה ׁשּלא אפׁשר הּמּבּול ּדֹור ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹוגם
אל ּדרכיו ּבהֹודעת ּכאן ה' אמר לזה ְְֶֶֶַַָָָָָָָמות,
ּבער יׁשּפט לא ּפרּוׁש ּנא ארדה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹאברהם
אֹומרֹו ּכדר לּנבראים ּבהׁשואה אּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָמעלתֹו
ּבהׁשואה יחד נּׁשפטה מ"ג) (יׁשעיה ְְְְְִִַַַַָָָָָָָהּנביא
ויראה יׁשּפט זה ּובער הּפחּותים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹלּנבראים
ּכי ּפרּוׁש אלי ׁשּבאה הּצעקה ּבער הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
לפי הּמׁשּפט יתּבע מה' מׁשּפט ותֹובע ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהּצֹועק
אחר ואם ה' אמר לזה הּבֹורא, ּגדּלת ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻער
עדין מעלתי ׁשלילת ּבער הּמׁשּפט ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאערי
ּכלה, לחּיבם, הּדין מּדת ּתביעת ׁשּתהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשעּור
זֹו ּבדר לׁשּפט ראּויים אם אדעה לא ְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹואם
אּלא ּנא ארדה ּפרּוׁש אין ּומעּתה לא. ְֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו
לדעת יׁשקיף מּמקֹומֹו ּולעֹולם ּבּדין ְְְְִִִַַַַַָָָָהדרגה

אדם: ּבני לּבֹות ְְְִִֵַָָויבחין
„BÚזה ּכל עם ּבאה ׁשצעקתם ׁשהגם ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָירצה

לא הּמׁשּפט ּבעת אם ּבהם להבחין ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹרצה
ולזה ּברׁשעם, מחזיקים ועֹודם ּבהם ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָחזרּו
צּורה ּבעלי אנׁשים ּבדמּות הּמלאכים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָׁשלח

ּנא ארדה אֹומרֹו והּוא ּבהם, לבחן יפה ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹותאר
ּכלה עֹוד עׂשּו הּכצעקתּה ואראה עּתה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָּפרּוׁש
עׂשּו ּכצעקתם הרׁשעים והם וגֹו', לא ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹואם
ולזה הגּון ּבלּתי מעׂשה עֹוד לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָׁשרצּו
ללֹוט ואמרּו הּמלאכים החליטּו ּומּיד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּתכף
לכן קדם אבל וגֹו' אנחנּו מׁשחתים י"ג) ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹ(י"ט
מבּקׁשים היּו לא אם למדּת הא ּכלּום אמרּו ְְְְְִִַַָָָָָֹֹלא
עֹוׂשה ה' ׁשהיה אפׁשר ּבּמלאכים יד ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשלח
ואּולי אּפים. אר ּבמּדת זמן אריכּות ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָלהם
ּבכתּבֹות ׁשאמרּו מֹורדת מּדין זה ּבדין ה' ְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻנגע
ׁשּבתֹות ד' ׁשעברּו אחר ׁשאפּלּו ְֲִֶֶַַַָָ(ס"ג.)
אּולי אֹותּה מֹודיעין ּדין ּגמר ּבׁשעת ְְְְִִִִַַַַָָָּבהכרזה,
אנׁשים ּבדמּות הּמלאכים ה' ׁשלח ולזה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָּתׁשּוב,
ּכי ּבהם ׁשּיראּו עד יׁשחיתּו ׁשּלא ּדעת ְְִִִֶֶֶַַַַַָֹעל
מּׁשם וּיפנּו ּפסּוק סמ ולזה ּברׁשעם. ְְְְִִִֶַַָָָָָָעֹודם

והבן: ּנא לארדה ְְְְֵֵָָָוגֹו'
Bכג) ‡ 'ה ׁשאמר להיֹות «ƒ««¿»»¿ְִֶַָ

מׁשמע ּכלה עׂשּו וגֹו' ְְְֲַַַָָָָָָהּכצעקתּה
והגם לּכל ּכלה הּדין מּדת מכרעת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָֹּכׁשּתהיה
האף אמר לזה צּדיקים מהם לקצת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשנם

יהיה ולּו וגֹו'. ׁשּתעׂשהּתסּפה לֹומר ׁשּכּונת ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ללֹוט ׁשעׂשה ּכמֹו ׁשּבהם הּטֹובים למּלט ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפן
אּולי זה על טֹוען עֹודּני החּוצה ִִֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
ּתסּפה האף צּדיקים חמּׁשים ׁשעּור ְֲִִִִִִֵֶַַַיׁש
תֹוציא ולא הנ'. ּבעבּור תּׂשא ולא ְְְֲִִִַַָָָֹֹהרׁשעים

לֹומר ׁשּדקּדק והּוא מּקרּבּה, אׁשרהרׁשעים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
צּדיק להמית וגֹו' ּל חללה ואֹומרֹו ְְְְְְְִִִִַָָָָּבקרּבּה
ּתסּפה, האף ׁשאמר ראׁשֹונה חלּקה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻּכנגד
ורׁשע צּדיק להּציל ׁשּבּקׁש ב' חלּקה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻאבל
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דה••••הרא אא ת יי י א יל ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ל "ארהא אחר בר גהה רת רי מ ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהל

"יהמ....ה••••הימ ....ל לי ו••••הה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מר מי לא וא ה ה אי לה מר ימְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
וא תא אה ולא ריי מה רלה אה מה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאה

אחר מ ימ (לג ואה(שמות לימ י רה "וה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
י להל  י  ת ה י יל "הא ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמה
ריבה ת "תה" ר תיור מחבר בה ריְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלה
רמ לי מז תה ל מה מיתה הרגה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻאחת

חל....ייה  ְֵֶ

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

 ¦§¥¬§Ÿ̈«

מ פנ•••• ל אברה מ....דע ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ה' לפני הא••••עמד ר ה אא יול מל הל לא והלא ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ואמר לא לבא ל והיה "הר י ומרה  "זת ל ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
הא רי  אא אברה ל מ  והאשר(ב"ר)זה) ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

( לתוב ז"ל ....הוהו
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ה ••••למלחמה הה יי)מ יאב(ש"ב ו" ְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָ
הלת והה "היה אליו ו" ל הה "יח)וג (מ"א ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

 א לל "ביאה האל ו") א"(רל אברה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ולתה ל ת....ה ל••••ה לתר ה הג ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָ

י ה יאי הא ר  רגז ל מר לְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹא
ר ....ייה  ִָָ
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הכיכא ואּדּון כען ְְְְֲִִִֶַאתּגלי

לקדמי ּדעּלת ְְְְֳִִַַַָקבלּתהֹון

ּגמירא עּמהֹון אעּבד ְְְֲִֵֵֶָָעבדּו

ּתיבין ואם תיבין) לא ְְְִִִִָָָ(אם

אתּפרע: ְְֶָָלא

ּגברּיאכב מּתּמן ְְְְִִִַַָָֻואתּפניאּו

עד ואברהם לסדֹום ְְְֲִַַַָָָואזלּו

יי: קדם ּבצלֹו מׁשּמׁש ְְְְֳִֵַַָָּכען

ואמרכג אברהם ְְֲֵַַָָָּוקרב

עם זּכאה ּתׁשיצי ְְֲִִֵֵַַָָהברגז

ַָָחּיבא:

חמׁשיןכד אית ְִִִַָמאים

הברגז קרּתא ּבגֹו ְְְֲִִַַַָָזּכאין

תׁשּבֹוק ולא ְְְִֵֵָּתׁשיצי

חמׁשין ּבדיל ְְְְִִַַָלאתרא

בגּוּה: ּדי ְִִַַַָזּכאין

      
ואין וחּטאתם זעקת אֹומרֹו ּכפל ּגם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָכבדה.
מאד. כבדה אֹומרֹו ּגם מהחטא. אּלא ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹזעקה
ּכן ּגם האּמֹות ּכל ההּוא ׁשּבּזמן לֹומר ְְִֵֵֶַַַַַַָָֻנתּכּון

ּבמעׂש היּו הפליאּומכעיסים ׁשאּלּו אּלא יהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טעם ּפרּוׁש רּבה ּכי אמר ולזה ְֲִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹות,
זעקתם עלתה לבד הם ּכי לצד לא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹהקּפדתי
וכפל האּמֹות. מּכל זעקתם רּבה ּכי אּלא ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻלפני
ׁשהיּו הא' רׁשעּיֹות ב' ּכנגד וחּטאתם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻזעקתם
ק"ט:) (סנהדרין ז"ל ּוכמאמרם לּברּיֹות ְְְְֲִִִֶַַַָָָרעים
ּוכמֹו לּׁשמים רעים והּב' ריבה, ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּוכמעׂשה
עם זכּור מׁשּכב אחר ׁשרצּו מעׂשיהם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּגּלּו
להֹודיעֹו ה' והצר אנׁשים ׁשּבדמּות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֻהּמלאכים

ידיו: מעׂשה להיֹותם רׁשעם ְְְֲִִֵַַַָָָָָהפלגת
„BÚיאמר ּכי ּדאגתֹו צינת להפיג ה' ְְֲִִִִֵַַַַָָֹנתּכּון

לזה ּכ ּכל רׁשעה אּמה להּציל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּנׁשּתּדל
מחדׁש ּפרּוׁש וגֹו' כבדה ּכי רּבה ּכי אליו ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָאמר
היּו לא ּומּקדם מתחּיבים ׁשעליו הרׁשע ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

אֹותם: ּכׁשהּצלּת ּכ ְְִֶַָָָָּכל
Bכא) ‡ „‡לׁשֹון אֹומרֹו לדעת צרי ≈¿»»¿ְְִַַָָ

והלא לרדת ה' יצטר לּמה ועֹוד ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹירידה.
ועֹוד לפניו. חרּדל ׁשל ּכגרּגיר העֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָָּכל

הּואאֹומרֹו ּברּו האדֹון וכי וגֹו' הּכצעקתּה ְְְְֲִַַָָָָָ
ּבא ללּמד ּכי ּפרׁש ז"ל ורּׁש"י ּבידיעה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָיסּתּפק
אּלא מׁשּפט למּטה ּדין ּבית יפסקּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשּלא
לזה הסּפיק לא לּמה לדבריו וקׁשה ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹּבראּיה.
ּדכתיב הּפּלגה ּדֹור ּבפרׁשת הּכתּוב ּׁשאמר ְְִִֶַַַַַַָָָָָָמה
עצמֹו לרׁש"י ּומצינּו וגֹו' ה' וּירד ה') ְְְִִֵֶַַַָ(י"א

ׁשם: ּכן ֵֵֵֶָׁשּפרׁש
ÔÎ‡אׁשר הּסדר ה' הֹודיע ּכי היא הּכּונה »≈ֲִִִֵֶֶַַַַָָ

והרחמים, החסד לצד הּנבראים עם ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָיתנהג
המבּיׁש ּכפי הּכל ּכי נֹותנת הּדין ׁשּורת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹהּנה
מּכל אחת על האדם ּוכׁשּיעבר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּמתּבּיׁש

על ּפי וימרה ה' האלמצֹות מעלת לצד יֹון ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
את ּכי סביביו וכל הּוא להאבד יתחּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּגדֹול
מההמראה ׁשהיא וכל הכעיס צבאֹות ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמל
ידין האדֹון ּכי האדם ויחׁשב עליה, ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיתחּיב
צדק, מׁשּפט והּוא זה ּבמׁשּפט עֹולמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָאת
ונטען טֹוען ּבדר ּבמׁשּפט ה' יבא אם ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּולעֹולם
יתחּיבּו, ׁשּלא אפׁשר הּנבראים עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּׁשפט
מׁשּפט נׁשּפט היה ׁשּלא אפׁשר הּמּבּול ּדֹור ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹוגם
אל ּדרכיו ּבהֹודעת ּכאן ה' אמר לזה ְְֶֶֶַַָָָָָָָמות,
ּבער יׁשּפט לא ּפרּוׁש ּנא ארדה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹאברהם
אֹומרֹו ּכדר לּנבראים ּבהׁשואה אּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָמעלתֹו
ּבהׁשואה יחד נּׁשפטה מ"ג) (יׁשעיה ְְְְְִִַַַַָָָָָָָהּנביא
ויראה יׁשּפט זה ּובער הּפחּותים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹלּנבראים
ּכי ּפרּוׁש אלי ׁשּבאה הּצעקה ּבער הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
לפי הּמׁשּפט יתּבע מה' מׁשּפט ותֹובע ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהּצֹועק
אחר ואם ה' אמר לזה הּבֹורא, ּגדּלת ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻער
עדין מעלתי ׁשלילת ּבער הּמׁשּפט ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאערי
ּכלה, לחּיבם, הּדין מּדת ּתביעת ׁשּתהיה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָׁשעּור
זֹו ּבדר לׁשּפט ראּויים אם אדעה לא ְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹואם
אּלא ּנא ארדה ּפרּוׁש אין ּומעּתה לא. ְֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו
לדעת יׁשקיף מּמקֹומֹו ּולעֹולם ּבּדין ְְְְִִִַַַַַָָָָהדרגה

אדם: ּבני לּבֹות ְְְִִֵַָָויבחין
„BÚזה ּכל עם ּבאה ׁשצעקתם ׁשהגם ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָירצה

לא הּמׁשּפט ּבעת אם ּבהם להבחין ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹרצה
ולזה ּברׁשעם, מחזיקים ועֹודם ּבהם ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָחזרּו
צּורה ּבעלי אנׁשים ּבדמּות הּמלאכים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָׁשלח

ּנא ארדה אֹומרֹו והּוא ּבהם, לבחן יפה ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹותאר
ּכלה עֹוד עׂשּו הּכצעקתּה ואראה עּתה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָּפרּוׁש
עׂשּו ּכצעקתם הרׁשעים והם וגֹו', לא ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹואם
ולזה הגּון ּבלּתי מעׂשה עֹוד לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָׁשרצּו
ללֹוט ואמרּו הּמלאכים החליטּו ּומּיד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּתכף
לכן קדם אבל וגֹו' אנחנּו מׁשחתים י"ג) ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹ(י"ט
מבּקׁשים היּו לא אם למדּת הא ּכלּום אמרּו ְְְְְִִַַָָָָָֹֹלא
עֹוׂשה ה' ׁשהיה אפׁשר ּבּמלאכים יד ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשלח
ואּולי אּפים. אר ּבמּדת זמן אריכּות ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָלהם
ּבכתּבֹות ׁשאמרּו מֹורדת מּדין זה ּבדין ה' ְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻנגע
ׁשּבתֹות ד' ׁשעברּו אחר ׁשאפּלּו ְֲִֶֶַַַָָ(ס"ג.)
אּולי אֹותּה מֹודיעין ּדין ּגמר ּבׁשעת ְְְְִִִִַַַַָָָּבהכרזה,
אנׁשים ּבדמּות הּמלאכים ה' ׁשלח ולזה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָּתׁשּוב,
ּכי ּבהם ׁשּיראּו עד יׁשחיתּו ׁשּלא ּדעת ְְִִִֶֶֶַַַַַָֹעל
מּׁשם וּיפנּו ּפסּוק סמ ולזה ּברׁשעם. ְְְְִִִֶַַָָָָָָעֹודם

והבן: ּנא לארדה ְְְְֵֵָָָוגֹו'
Bכג) ‡ 'ה ׁשאמר להיֹות «ƒ««¿»»¿ְִֶַָ

מׁשמע ּכלה עׂשּו וגֹו' ְְְֲַַַָָָָָָהּכצעקתּה
והגם לּכל ּכלה הּדין מּדת מכרעת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָֹּכׁשּתהיה
האף אמר לזה צּדיקים מהם לקצת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשנם

יהיה ולּו וגֹו'. ׁשּתעׂשהּתסּפה לֹומר ׁשּכּונת ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ללֹוט ׁשעׂשה ּכמֹו ׁשּבהם הּטֹובים למּלט ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפן
אּולי זה על טֹוען עֹודּני החּוצה ִִֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
ּתסּפה האף צּדיקים חמּׁשים ׁשעּור ְֲִִִִִִֵֶַַַיׁש
תֹוציא ולא הנ'. ּבעבּור תּׂשא ולא ְְְֲִִִַַָָָֹֹהרׁשעים

לֹומר ׁשּדקּדק והּוא מּקרּבּה, אׁשרהרׁשעים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
צּדיק להמית וגֹו' ּל חללה ואֹומרֹו ְְְְְְְִִִִַָָָָּבקרּבּה
ּתסּפה, האף ׁשאמר ראׁשֹונה חלּקה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻּכנגד
ורׁשע צּדיק להּציל ׁשּבּקׁש ב' חלּקה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻאבל
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ּדינכה אּנּון ְִִָָקּוׁשטא

הדין ּכפתּגמא ְְְְִִֵֶַָָָמּלמעּבד

חּיבא עם זּכאה ְִַַַָָָָָָלקּטלא

קּוׁשטא ּכחּיבא זּכאה ְְִֵַַָָָָָויהי

) ּדדין ּדינ )הדיןנ"יאּנּון ְֲִִִַַָָ

) לא ארעא )ּברםנ"יּכל ְְַַָָָ

ּדינא: ְִֵַָיעּבד

אׁשּכחכו אם יי ְְֲִַַַַָואמר

ּבגֹו זּכאין חמׁשין ְְְִִִַַָּבסדֹום

אתרא לכל ואׁשּבֹוק ְְְְְֶַַָָָקרּתא

ְְִּבדילהֹון:

האכז ואמר אברהם ְֲֲֵַַַָָָָואתב

קדם למּללא ׁשריתי ְְֳִֵַַָָָָכען

ּוקטם: עפר ואנא ְְֲַָָָָָיי

חמׁשיןכח יחסרּון ְְְִִַַָמאים

התחּבל חמׁשא ְְִֵַַַַָָזּכאין

קרּתא ּכל ית ְְְַַָָָָּבחמׁשא

אם אחּבל לא ֲֲִֵַַַָואמר

ארּבעין ּתּמן ְְְִַַַַָאׁשּכח

ְְַָוחמׁשא:

למּללאכט עֹוד ְְֵַָָואֹוסף

מאים ואמר ֲֳִִַַָָקדמֹוהי

ארּבעין ּתּמן ְְְְִִַַַָיׁשּתּכחּון

ּגמרא אעּבד לא ְְֲֵֵֶַַָָואמר

ארּבעין: ְְְִִַּבדיל

קדםל יתקף כען לא ְְֲֳִַַַָָֹואמר

ואמּלל)רּוגזאנ"י( דיי ְְֱֵֶַַָָ

ּתּמן יׁשּתּכחּון ְְִִַַָָמאים

אעּבד לא ואמר ְְֲִֵֶַַָָּתלתין

ּתּמן אׁשּכח אם ְְִֵַַַָָּגמרא

ְִָּתלתין:

ׁשריתילא כען הא ְֲִֵַַַָָואמר

מאים יי קדם ְְֳִַָָָָָלמּללא

עׂשרין ּתּמן ְְְִִֶַַָיׁשּתּכחּון

ּבדיל אחּבל לא ְֲֲִֵַַַָואמר

ְִֶעׁשרין:

יתקףלב כען לא ְְֲִַַַָֹואמר

זמנא ּברם ואמּלל יי ְְְֱֳִֵֶַַָָָקדם

ּתּמן יׁשּתּכחּון מאים ְְִִַַָָָָהדא

אחּבל לא ואמר ְֲֲֵַַַַָָעׂשרא

עׂשרא: ְְִַָּבדיל

      

ה' יתעּׂשת אּולי רחמים ּבּקׁשת אּלא ְֲִִֵֵֶַַַַַָָאינֹו
האחרֹון. קצה עד הּדין קו יעמיד ולא ְֲֲִִֶַַַַַָָֹלֹו
ּכׁשּתמית ּפרּוׁש וגֹו' כּצּדיק והיה ְְְְְִִֵֶַַָָָואֹומרֹו
יחד הּנבראים אצל ּבהׁשואה יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּדיק
יׁשּתּדלּו ולא אחת ּבהדרגה ּכרׁשע ְְְְְִִַַַַַַָָָָָֹכּצּדיק
ּל חללה ב' ּפעם ּׁשאמר ּומה ְְִִֵֶַַַַַָָָָלהצטּדק,
לּמקֹום לּׂשא יתרּצה לא אם ב' חלּקה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֻּכנגד
חללה הרׁשעים ּכל ויאּבד חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵַַָָָָָּבעבּור
נח מי מעבר נׁשּבע ׁשּכבר אחר ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹוגֹו'
קצה עד הּדין קו יעמיד לא ּכי ּדעּתֹו ְֲִִִִֶַַַַַָָֹּגּלה
מה י"א) (ט' נח ּבפרׁשת ועּין ְְֲֵַַַַַָָָֹהאחרֹון,
ּתׂשּכיל ּומּׁשם והקמתי ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּׁשּכתבּתי

ּבטענתֹו: אברהם ְְֲַַַַָָָָּכּונת

כו)    ׁשאלה על הׁשיב «…∆ƒ∆¿»¿ְִֵֵַָ
וצא צּדיק, ימית ׁשּלא ׁשּכן ּומּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחרֹונה
צּדיק היה ׁשּלא הגם לֹוט מּׁשליחּות ְְֲִִִֶַַַָָֹּולמד

קרֹובֹו: אברהם למען ְְְֶַַַָָָאּלא
כח)  צּדיקֹו הּוא ּכי ּפרּוׁש ««¿¿¿ִִֵַ

ּכר לכל הּצריכים לעׂשרה מצטרף עֹולם ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׁשל
:ְָּוכר

כט)   .וּיסף אמרֹו טעם «…∆¿«≈≈»ְֶַַַָֹ
הֹוסיף ּפרּוׁש אליו. ּתבת אֹומרֹו ְִֵֵֵַַָּגם
הּוא ׁשהאדֹון עצמֹו הראׁשֹון ּבּגדר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָלהתּפּלל
הּכרּכים ּבמנין הּצרּוף ׁשּיהיה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמׁשלים
לֹומר ּדּיק ולזה מה', א' ּכר יׁשלים הּוא ְְְִִִֵֵֶַַָָּכי

:יתּבר ּבהגנתֹו היא זֹו הגנה ּכי ְֲֲִִִֵַַָָָָָָאליו

ל)    לחרֹון ׁשחׁש טעם «…∆«»ƒ«¿ֲֶַַַָ
להקּפדת וחׁש הּוא ׁשּיגן רצה ּכי ְְְִֵֶַַַָָָָָאף,

לֹומר ודקּדק וגֹו'. יחר אל ואמר נאהּבֹורא ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ׁשּמבּקׁש הּזאת ּבּפעם ּׁשאֹומר למה ְְֵֵֵֶֶַַַַַַֹּפרּוׁש
יגן ׁשהאדֹון ׁשלׁשים יּמצאּון אּולי יגן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּזכּותֹו
אחד: ּכר ּבעד ואברהם אחד ּכר ְְְְְְֶֶַַַָָָָָָּבעד

לא)      ּבּקׁש «…∆ƒ≈¿∆¬…»«¿ִֵ
אברהם ׁשל ּוזכּותֹו עׂשרים ּבעד ה' ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּיגן
אל אמר ולא הּקֹודמת, ּכׁשאלתֹו עׂשרה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹּבעד
ׁשהם ׁשלׁשים יּמצאּון אם ּבׁשאלֹו ּכאֹומרֹו ְְְְְֳִִִִֵֶַָָֹיחר
ּדבר הֹוסיף ׁשּלא מּטעם מעׂשרים, ְִִִֵֵֶֶַַָָֹיֹותר
קדם, ׁשּׁשאל מּמה יֹותר ּבזכּותֹו להגן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבתפּלתֹו

לֹומר ּדקּדק ּתפּלתֹוולזה ּכי ּפרּוׁש אדני אל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

              
ט  ,ר  יה א ,יה יב  ה, הי ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹה

א א  בר ר יי ....  ְְְִֵֵֵַָָָֹ

   ©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈
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  ••••ה  ה הגר,  י.... ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
 •••• הטגר הגר  ,ה ,טרג ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

הית ה יאה י בא" ,י:"יתה א ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
את ראת א תא הא ט את יה א , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָאת
,תי ה י רה, את בר א היי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאברה

 ....  ְִֵַ
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••••רא ה ְְְִַַַָָָָ

א אר: בר "יא" רא ה יה היתה ,"יא"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
רא יא א ירי יאה הי ,  ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברה

"יא" :רא ט א ,"יא"....••••ה   י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יי הי יר אי אא  בר יאְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה

גריא יה  אברה י ....א  •••• ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ט ה ה תא תיב, רבה)יהיב ....(בראשית ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

••••ירהא  ר  אברה ....ית  ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
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 ••••י בר אר י, יא א א הה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
א ה יהר  ב תת א ירי א הה אר: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹבר

ה ה היא  , יררבה)י ....(בראשית ••••את  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
 , י א ירי א ,ת ר ביתי רְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹה

"ר" רבה)אר ....(בראשית  ••••י  ר י ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ה אר אברה הרי  ר  אר ה  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹא
אי בא א ט: אר  אא "ירג ר" ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה
בר בר :ריא י יי ,יהרג ר בר ירא ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אר: י ,ה א בית א ה, א יי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹי
 א  ראי הי ,יהרג אב א בת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטב

"ר"  אר ה "י" אר: י.... ••••אברה ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֹֹ
 רבי אי ט רבי א ה", " :רְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָא

רבה) ....(בראשית  ••••,אא   י הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
י יר  בר אא ,ית א ר א :רא....  ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
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 ••••ית  רה את .... •••• ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
היה ....  ֶַָָ

ּכדלג דיי יקרא ְְְְִַַַַָָָואסּתּלק

אברהם עם למּללא ְְִִֵַַָָָָׁשצי

לאתרּה: ּתב ְְְְֵַַָָָואברהם

מלאכּיאא ּתרין ְְְֵַַַָָועּלּו

יתב ולֹוט ּברמׁשא ְְְְִֵַָָלסדֹום

) )ּבתרענ"יּבתרעא ְְְִַַָ

וקם לֹוט וחזא ְְֲִַָָדסדֹום

על ּוסגיד ְְְִַַָלקּדמּותהֹון

ארעא: על ְִַַַָאּפֹוהי

רּבֹוניב כען ּבבעּו ְְֲִַַַַָואמר

עבּדכֹון לבית כען ְְְְֵַַזּורּו

רגליכֹון ואסחּו ְְְִֵַַּוביתּו

ּותהכּון ְְְַָּותקּדמּון

אּלהן לא ואמרּו ְְֲֲֵֶַָָָָלארחכֹון

נבית: ְְִִָּברחֹובא

וזרּוג לחדא ּבהֹון ְְְְֲֵַַָָואתקף

ועבד לביתּה ועּלּו ְְְֲֵֵֵַַַָלותּה

אפא ּופּטיר מׁשּתיא ְְְֲִִַָָלהֹון

ואכלּו: ְֲַָלהֹון

      
ּבעד ׁשּיגן הּוא ּברּו האדֹון הגּנת לצד ְְֲִֵֶַַַַָָָָהיא

ְִֶעׂשרים:
‰ÌÚ.לב)  'B‚Â   Ïּגם הגּדיל ּכאן «»ƒ«¿««««ְִִַָ

אמר לזה עׂשרים ּבעד זכּותֹו ׁשּיגן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּכן
ׁשּיגן מתּפּלל ּכי יחר ׁשהׁשוהאל ועֹוד זכּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואדּברה ׁשאמר ּתמצא ולזה רּבֹו, ּכיד עבד ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָיד
היא זֹו ּתפּלה ּכי לֹומר אדני אל אמר ְְֲִִִֶַַָָָֹֹולא

ּתבת ואמרֹו זכּותי. יחזרּבעד ׁשּלא מעט א ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ׁשּׁשאל ּכמֹו מהעׂשרה א' יחסר אּולי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלהתּפּלל
לא ׁשאחד לצד אֹו ה'. החמּׁשים יחסרּון ְְְֲִִֶֶַַַָָֹאּולי
כ"ה) (ּדברים ה' ׁשאמר ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָיעּכב
(מּכֹות חדא ּובצרי רּבנן ואתּו יּכּנּו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָארּבעים

כ"ב):
B‚Â'.לג) ‰k Lk '‰ ÏiÂלגמר סמּו ּפרּוׁש «≈∆«¬∆ƒ»¿ְִֵַָ

ּבעבּור אׁשחית לא לאברהם ּתׁשּובתֹו ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹּדברי
להתּפּלל מקֹום לֹו נתן ולא ה' הל ְְְֲִֵַַַָָָָָָֹהעׂשרה

אמר ׁשּכבר לצד זה מּׁשעּור ּפחֹות ְְִִֶֶַַַָָָעל
ּדּבר יֹוסיף ולא הּפעם א ואדּברה ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָֹאברהם
לא ּכי ה' ׁשּיֹודע לצד אֹו הּזה ּבּדבר ְִֵֶֶַַַַָָֹעֹוד
ׁשּמצינּו והגם מעׂשרה ּבפחֹות הגנה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּתהיה
וצּדיק ׁשאמר פ"ב.) ח"א (זהר ְְְִִֶַַַַָָֹלהרׁשּב"י
צּדיק ּכׁשּיהיה יהיה ׁשּזה אפׁשר עֹולם, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָיסֹוד
ּבקרּבּה אברהם היה ׁשאם ואפׁשר ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻמפלא,

העיר: ּכל ממּלט היה סדֹום ְְִֵֶַָָָָׁשל
Ú.א) 'B‚Â eiÂהכנה למצא הּדבר טעם «»…¿»∆∆ְֲִַַַָָָָֹ

והגם ּבהּצלתֹו, ולזּכֹות להכניסם ְְְְְְֲִִַַַַָָָללֹוט
נּצֹול, אברהם ּבזכּות ּכי פ"נ) (ב"ר ְְְִִִֶַָָָׁשאמרּו
ואם ׁשהּוא, ּכל זכּות לֹו למצא צרי ְְְֲִִִֶָָָֹאבל
אֹותֹו מּניחים היּו ׁשּלא אפׁשר ּבּיֹום ּבאים ְִִִֶֶַַָָָָֹהיּו

עּקר: ּכל להכניסם העיר ְְְִִִֵַָָָָּבני
iÂ.'וגֹו וּיקם הםלֹוט ּכי ּבהם הּכיר ּפרּוׁש ««¿ְִִִֵֵֶַָָָ

ּבהיֹותֹו עליֹון למׁשרתי אצלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻמהּמּכרים

אֹומרֹו והּוא אברהם, מסרּבׁשכּונת ולזה וּירא, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָ
ע עליהם וּיקםנפׁשֹו (וּירץ) העיר ּבני ם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

כן ּכי רגליכם ורחצּו להם ואֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלקראתם.
לרגליו, והל אֹורחיו עם אברהם מנהג ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָהיה
אברהם ׁשּבין הפרׁש להֹודיענּו ּבּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָונכּתב
רחיצה הקּדים זה (ׁשם) ז"ל ּכאֹומרם ְְְְְִִִֶָָָללֹוט
היה לא ּכי רחיצה קדם לינה הקּדים ְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹוזה
עבֹודה עֹובדי והם ּבביתֹו ּכניסתם על ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמקּפיד

וגֹו': אברהם ּכן ּׁשאין מה ְְֵֵֶַַָָָָזרה
B‚Â'.ב) ÌzÓkL‰Âלהתעּלם ׁשּצריכין להם רמז ¿ƒ¿«¿∆¿ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּכי ללכת ּבּבקר ּולהׁשּכים העיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמאנׁשי
מה ויהיה מהם ידעּו ׁשּלא ּכבֹודם על ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹחׁש

ֶָָּׁשהיה:
B‚Â'.ג) ˙BvÓe ‰zLÓ Ì‰Ï NÚiÂהּוא ּפרּוׁש «««»∆ƒ¿∆«¿ֵ

אכלּו לא הם אבל לכבֹודם מׁשּתה ְְְֲִִֵֶָָָָָֹעׂשה
ּכאברהם הּתֹורה קּים לא לֹוט ּכי מהּמּצֹות ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּלא



לז               
ט  ,ר  יה א ,יה יב  ה, הי ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹה

א א  בר ר יי ....  ְְְִֵֵֵַָָָֹ
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  ••••ה  ה הגר,  י.... ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
 •••• הטגר הגר  ,ה ,טרג ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

הית ה יאה י בא" ,י:"יתה א ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
את ראת א תא הא ט את יה א , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָאת
,תי ה י רה, את בר א היי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאברה

 ....  ְִֵַ
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̈«§¨
••••רא ה ְְְִַַַָָָָ

א אר: בר "יא" רא ה יה היתה ,"יא"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
רא יא א ירי יאה הי ,  ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברה

"יא" :רא ט א ,"יא"....••••ה   י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יי הי יר אי אא  בר יאְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה

גריא יה  אברה י ....א  •••• ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ט ה ה תא תיב, רבה)יהיב ....(בראשית ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

••••ירהא  ר  אברה ....ית  ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
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 ••••י בר אר י, יא א א הה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
א ה יהר  ב תת א ירי א הה אר: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹבר

ה ה היא  , יררבה)י ....(בראשית ••••את  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
 , י א ירי א ,ת ר ביתי רְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹה

"ר" רבה)אר ....(בראשית  ••••י  ר י ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ה אר אברה הרי  ר  אר ה  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹא
אי בא א ט: אר  אא "ירג ר" ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה
בר בר :ריא י יי ,יהרג ר בר ירא ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אר: י ,ה א בית א ה, א יי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹי
 א  ראי הי ,יהרג אב א בת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטב

"ר"  אר ה "י" אר: י.... ••••אברה ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֹֹ
 רבי אי ט רבי א ה", " :רְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָא

רבה) ....(בראשית  ••••,אא   י הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
י יר  בר אא ,ית א ר א :רא....  ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

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

 ••••ית  רה את .... •••• ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
היה ....  ֶַָָ

ּכדלג דיי יקרא ְְְְִַַַַָָָואסּתּלק

אברהם עם למּללא ְְִִֵַַָָָָׁשצי

לאתרּה: ּתב ְְְְֵַַָָָואברהם

מלאכּיאא ּתרין ְְְֵַַַָָועּלּו

יתב ולֹוט ּברמׁשא ְְְְִֵַָָלסדֹום

) )ּבתרענ"יּבתרעא ְְְִַַָ

וקם לֹוט וחזא ְְֲִַָָדסדֹום

על ּוסגיד ְְְִַַָלקּדמּותהֹון

ארעא: על ְִַַַָאּפֹוהי

רּבֹוניב כען ּבבעּו ְְֲִַַַַָואמר

עבּדכֹון לבית כען ְְְְֵַַזּורּו

רגליכֹון ואסחּו ְְְִֵַַּוביתּו

ּותהכּון ְְְַָּותקּדמּון

אּלהן לא ואמרּו ְְֲֲֵֶַָָָָלארחכֹון

נבית: ְְִִָּברחֹובא

וזרּוג לחדא ּבהֹון ְְְְֲֵַַָָואתקף

ועבד לביתּה ועּלּו ְְְֲֵֵֵַַַָלותּה

אפא ּופּטיר מׁשּתיא ְְְֲִִַָָלהֹון

ואכלּו: ְֲַָלהֹון

      
ּבעד ׁשּיגן הּוא ּברּו האדֹון הגּנת לצד ְְֲִֵֶַַַַָָָָהיא

ְִֶעׂשרים:
‰ÌÚ.לב)  'B‚Â   Ïּגם הגּדיל ּכאן «»ƒ«¿««««ְִִַָ

אמר לזה עׂשרים ּבעד זכּותֹו ׁשּיגן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּכן
ׁשּיגן מתּפּלל ּכי יחר ׁשהׁשוהאל ועֹוד זכּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואדּברה ׁשאמר ּתמצא ולזה רּבֹו, ּכיד עבד ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָיד
היא זֹו ּתפּלה ּכי לֹומר אדני אל אמר ְְֲִִִֶַַָָָֹֹולא

ּתבת ואמרֹו זכּותי. יחזרּבעד ׁשּלא מעט א ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ׁשּׁשאל ּכמֹו מהעׂשרה א' יחסר אּולי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלהתּפּלל
לא ׁשאחד לצד אֹו ה'. החמּׁשים יחסרּון ְְְֲִִֶֶַַַָָֹאּולי
כ"ה) (ּדברים ה' ׁשאמר ׁשּמצינּו ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָיעּכב
(מּכֹות חדא ּובצרי רּבנן ואתּו יּכּנּו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָארּבעים

כ"ב):
B‚Â'.לג) ‰k Lk '‰ ÏiÂלגמר סמּו ּפרּוׁש «≈∆«¬∆ƒ»¿ְִֵַָ

ּבעבּור אׁשחית לא לאברהם ּתׁשּובתֹו ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹּדברי
להתּפּלל מקֹום לֹו נתן ולא ה' הל ְְְֲִֵַַַָָָָָָֹהעׂשרה

אמר ׁשּכבר לצד זה מּׁשעּור ּפחֹות ְְִִֶֶַַַָָָעל
ּדּבר יֹוסיף ולא הּפעם א ואדּברה ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָֹאברהם
לא ּכי ה' ׁשּיֹודע לצד אֹו הּזה ּבּדבר ְִֵֶֶַַַַָָֹעֹוד
ׁשּמצינּו והגם מעׂשרה ּבפחֹות הגנה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּתהיה
וצּדיק ׁשאמר פ"ב.) ח"א (זהר ְְְִִֶַַַַָָֹלהרׁשּב"י
צּדיק ּכׁשּיהיה יהיה ׁשּזה אפׁשר עֹולם, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָיסֹוד
ּבקרּבּה אברהם היה ׁשאם ואפׁשר ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻמפלא,

העיר: ּכל ממּלט היה סדֹום ְְִֵֶַָָָָׁשל
Ú.א) 'B‚Â eiÂהכנה למצא הּדבר טעם «»…¿»∆∆ְֲִַַַָָָָֹ

והגם ּבהּצלתֹו, ולזּכֹות להכניסם ְְְְְְֲִִַַַַָָָללֹוט
נּצֹול, אברהם ּבזכּות ּכי פ"נ) (ב"ר ְְְִִִֶַָָָׁשאמרּו
ואם ׁשהּוא, ּכל זכּות לֹו למצא צרי ְְְֲִִִֶָָָֹאבל
אֹותֹו מּניחים היּו ׁשּלא אפׁשר ּבּיֹום ּבאים ְִִִֶֶַַָָָָֹהיּו

עּקר: ּכל להכניסם העיר ְְְִִִֵַָָָָּבני
iÂ.'וגֹו וּיקם הםלֹוט ּכי ּבהם הּכיר ּפרּוׁש ««¿ְִִִֵֵֶַָָָ

ּבהיֹותֹו עליֹון למׁשרתי אצלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻמהּמּכרים

אֹומרֹו והּוא אברהם, מסרּבׁשכּונת ולזה וּירא, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָ
ע עליהם וּיקםנפׁשֹו (וּירץ) העיר ּבני ם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

כן ּכי רגליכם ורחצּו להם ואֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלקראתם.
לרגליו, והל אֹורחיו עם אברהם מנהג ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָהיה
אברהם ׁשּבין הפרׁש להֹודיענּו ּבּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָונכּתב
רחיצה הקּדים זה (ׁשם) ז"ל ּכאֹומרם ְְְְְִִִֶָָָללֹוט
היה לא ּכי רחיצה קדם לינה הקּדים ְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹוזה
עבֹודה עֹובדי והם ּבביתֹו ּכניסתם על ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמקּפיד

וגֹו': אברהם ּכן ּׁשאין מה ְְֵֵֶַַָָָָזרה
B‚Â'.ב) ÌzÓkL‰Âלהתעּלם ׁשּצריכין להם רמז ¿ƒ¿«¿∆¿ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּכי ללכת ּבּבקר ּולהׁשּכים העיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמאנׁשי
מה ויהיה מהם ידעּו ׁשּלא ּכבֹודם על ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹחׁש

ֶָָּׁשהיה:
B‚Â'.ג) ˙BvÓe ‰zLÓ Ì‰Ï NÚiÂהּוא ּפרּוׁש «««»∆ƒ¿∆«¿ֵ

אכלּו לא הם אבל לכבֹודם מׁשּתה ְְְֲִִֵֶָָָָָֹעׂשה
ּכאברהם הּתֹורה קּים לא לֹוט ּכי מהּמּצֹות ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּלא



לח              
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 א ה א  ••••יתברא דר  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הי ,מלאכי ל יה הי היר", ואי בי טר" הְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָר
יר ר לה אמר והא יהמ יב מה טלל אליְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
"ואי ראמ ל ט "ו סד "ואי ,ה רימד דְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹע

רע, אי ראיהיר", יר הי ול הית, ל ס ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
 מ ,"סד ואי""אי יר סד "ואי בתה ....אמר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ה הל••••המ מה אד אי הה, ד היר מה ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אי אד י א ,ידה....ה א ְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
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א ידע••••ה לא "אר מ זכר, אי"מב ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
רבה) ....(בראשית
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ה••••האלהא מ....א ל•••• האת הבה י ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ר תיר טלל ר רתי, ל א אר ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלכבדי,
רתא רה ....ל ֵֶָָ
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©¨«¤
הלאה א••••דדיל התרב מרל להלאה, רב ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

מ ,ר ל רא הלאה ל וכ ,מ יז)והתר (במדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הלאה", כ)"זרה א "הלאה",(שמואל "והלאה מ הי "הה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

מרל הא, זיה דבר דו"ש, טריט"י ל"ז ל ,לה ְְְְִִִֵַַַַַָָָה
ל ודמה ,ל י א אי(סה אלי",(ישעיה ,אלי "רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

מט)וכ ואב(ישעיה ברי דדיל ה ואבה", "הי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
לה אמר ל ל מלא אי ,ירהא ל מלי אה לְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָא

" ל אמר הת, לל מלי היה ול ת, ל הלאה", ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
כרי אד אלר", "האד אמר ,ירהא,יי אה יידי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

תא כימ וית ט", "וט רל דלת••••לה....את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ול לעל ....הבבת ְְְִִֶֶַַֹֹ
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©¨«©
••••איוי סיכ  הלל מת••••....הא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ר....ל ••••(רבה ברה(בראשית ילהת יטה  ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ
מה הרת התילה יכל ,"ז וד "מר אמר ....ה, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
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ה ל ••••,אתה יר עד ל מי ראמ ל ט ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹ
ית תיב מא ....  ••••ל י א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

,תה מ הא בת, י א....••••תי י ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
תאמיה זאת, בלה יע מאר "עד", דהא מדר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ליה סריא ללד ה ת לליה מלי היה הילה ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה ל מי י רי ....טבת, ְְִֵֵֶ

ואנׁשיד ׁשכיבּו לא ְֲִֵַַָָעד

אּקיפּו סדֹום אנׁשי ְְֲִֵַַָָקרּתא

ועד מעּולימא ּביתא ְֵֵֵַַָָעל

מּסֹופּה: עּמא ּכל ִֵַָָָָסבא

אןה לּה ואמרּו ללֹוט ְְֲֵַָָּוקרֹו

לות אתֹו ּדי ְְֲִַָָָֻּגברּיא

ונּדע לותנא אּפקּנּון ְְְִִֵֵַַָָָָליליא

ְָיתהֹון:

לֹוטו לותהֹון ְְְַָּונפק

אחד ודׁשא ְְְֲַַָָָלתרעא

ְִַּבתרֹוהי:

לאז אחי כען ּבבעּו ְְֲַַַַַָָואמר

ְִַתבאיׁשּון:

ּדיח ּבנן ּתרּתין לי כען ְְְִִֵַַָָהא

ּכען אּפק ּגבר ידעּנּון ְְְִֵַַַָָלא

להן ועיבידּו לותכֹון ְְְְְִִֵָָָיתהן

לחֹוד ּבעיניכֹון ְְְִֵֵֵַּכדתּקן

לא האּלין ְְִֵַָָָֻלגברּיא

ּכן על ארי מּדעם ְְֲִֵֵַַַַתעּבדּון

ׁשרּותי: ּבטלל ְִִֵַַעּלּו

להּלאט קרב ְְֲֵַַָָואמרּו

לאּתֹותבא אתא חד ְֲֲִַַָָָָואמרּו

נבאׁש ּכען ּדינא דיין ְְְִִֵַַָָָוהא

ּותקיפּו מּדילהֹון ְְִִִָל

לחדא בלֹוט ְְְֲַַָָבגברא

ּדׁשא: למּתבר ְְְִִַָָּוקריבּו

יתי גברּיא ְְִַָָֻואֹוׁשיטּו

לֹוט ית ואיתיאּו ְְְִֵַָידיהֹון

ּדׁשא וית לביתא ְְְְֵָָָָָלותהֹון

ֲָאחדּו:

בתרעיא ּדי ּגברּיא ְְְִִַַָָֻוית

ּבׁשברירּיא מחֹו ְְְִֵַַָָּביתא

ּולאיּו רּבא ועד ְְְִִֵַַָָמּזעירא

תרעא: ְְְַַָָָלאׁשּכחא

עֹודיב ללֹוט גברּיא ְְֲַַָָֻואמרּו

ּובנ חתנא הכא ל ְְַָָָָָָמן

ּבקרּתא ל ּדי וכל ְְְְִַָָָָֹּובנת

אתרא: מן ְִֵַַָאּפיק

      
ׁשאכלּו ּכמֹו מׁשּתהּו מּזבחי לאכל רצּו לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלזה
מהּמּצֹות, זּולת אברהם עׂשה אׁשר הּבקר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּבן
ּתרּומֹותיו ׁשהֹוציא הּמלאכים היּו ְְְְִִִֶַַָָָויֹודעים
ּכהנים היּו לא ׁשעדין להיֹות אֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹּומעׂשרֹותיו.
אבל ּתרּומה ואכלּו ּכהנים הם נעׂשּו ְְְֲֲֲִֵַָָָָָֹּבעֹולם
ט"ז יֹום (ׁשם) רז"ל ּדברי ּולפי טבל, ְְִִֵֶֶַַָֹלא
ׁשּצריכין ולהיֹות מּצֹות והאכילם היה ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָּבניסן

והּוא לׁשֹומרם ּבידֹו לאפֹותם הצר ְְְְְְֱִֶַָָָָֻׁשמירה
אפה:אֹומרֹו מּצֹות ְַָָ

ד) ואנׁשי אכלם אחר אמר ולא ∆∆ƒ¿»ְְְְֵַַַַָָָֹ
ּבאמצע, ּביניהם ּדברים ׁשהיה מּגיד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוגֹו',
מליץ לֹוט ׁשהיה (ׁשם) ז"ל אֹומרם ְְִֵֶָָָָוהּוא
סדֹום את הפכּו ׁשּלא וטעם סדֹום, ּבעד ְְְְְֶֶַַַָֹטֹוב
עדין הם ּכי לעיל ּפרׁשּתי ּכבר ּומּיד ּתכף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאז

ואראה נא ארדה ּכאֹומרֹו הּצלה ּבספק ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָעֹודם
היה וז"ל (ׁשם) ּבּמדרׁש אמרּו ּכן ּגם ְְְְִֵֵַַָָָָָוכן
מקּבלים והיּו סדֹום על רחמים מבּקׁש ְְְְְֲִִֵַַַַָלֹוט

הֹוצי ׁשאמרּו וכיון וגֹו'מּמּנּו ונדעה וגֹו' אם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
טעם עֹוד וגֹו'. עֹוד יב) (ּפסּוק לֹו ְְַַָָאמרּו
ׁשהמּתינּו ׁשעה ּבאֹותּה סדֹום הׁשחיתּו ְְְְִִִִֶֶָָָֹׁשּלא
המיחד זמן ׁשּיהיה ּכדי הּבקר הׁשּכמת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻעד
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איו••••המהר י מתר....אתת••••הה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻ
רמ ל בי וה י ה רמ יללה ית ה....ל•••• ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ר ל ס  מתר רה ל   לה ....היה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

 ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧
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התו••••ממ ת להיל מה(ב"ר)••••וחיק....י  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

"לה "ומר מר ל ס לה ברו יללה לי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהיה
מרו מר ול....החיי אור ְְֱֶַַֹֹ
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ל־נ לה••••מה ל ס ל ת להיל .... ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אחרי יה••••אל־ ברה בת ה הר ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לל וה תר לרת י י....רל־ה••••ר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻ
רההרה....הלה••••הר יב ה ר ברה ל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

מר(יב (לעיל יב היה ו ו "ההרה מ ו" ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מר(יג ו(לעיל "ה הלה  היה ר ה " ְְֱֲֳִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מו ל הי הרה הלי "וג בר "והל בת י ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹל
בר ....לה••••ר לה ל ו המה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ו "ל סו)מוי"ר הר(ישעיה מ "ר "והמליה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הר מ( תהלי)"המל מו)"ר מ(ישעיה לי ול" ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ביה הרי מ מילה "מ.... ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

        

Ì L ‡(יז יט, (רש"י «»ƒ¿«¿»ƒ»∆
ּבעֹון ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי ׁשּלֹוטÈוקׁשה, לֹומר, ויׁש ." ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָ»ƒְֵֶַ

לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ּבכ סדֹום אנׁשי עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרׁשיע

ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּפסּוק

ּפׁשט וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי מסּתּברא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדהּנה,

אברהם הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּכתּובים

הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה "האף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלבּקׁש

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות החיילעיר אור ְִִִִֶַַָָ

   ©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
£Ÿ¨«

אדני לה)••••אל־נא (שבועות ה  מר תימרר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
מותר תילה להמית י  מי "י ת "להית ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ה  בע....ההרה••••אל־נא ללה לי מר  ••••נא....ל ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
ה ל.... ְַָָ
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יתיג אנחנא מחּבלין ְְְֲֲִֵַַָָארי

סגיאת ארי הדין ְְֲִֵֵַַָָאתרא

וׁשלחנא יי קדם ְְְְְְֳִַָָָָקבלּתהֹון

לחּבלּותּה: ְְַַָָיי

עםיד ּומּליל לֹוט ְִִַַּונפק

ואמר בנתּה נסבי ְְְֲִֵֵַַַָָחתנֹוהי

הדין אתרא מן ּפּוקּו ְִֵַָָקּומּו

קרּתא ית יי מחּבל ְְְֲֵֵַַָָָארי

ּבעיני ּכמחי ְְֲִִֵֵַָָוהוה

ְִַחתנֹוהי:

הואטו צפרא ְְֲִַַָָּוכמּסק

ּבלֹוט מלאכּיא ְְְִַַָָּודחיקּו

אּתת ית ּדבר קּום ְְְִֵַָָָלמימר

ּבנתּדאׁשּתכחן ּתרּתין ְְְְְְִֵַַַָָָוית

תלקי ּדילמא עּמ ְְְְִִִֵֵָָָמהימנא

קרּתא: ְְֵַָּבחֹובי

ואתקיפּוטז ְְְְִִַַַואתעּכב

ּובידא ּבידּה ְִִֵַָָֻגברּיא

ּבנתּה ּתרּתין ּוביד ְְְְְִֵֵֵַַָדאּתתּה

) חסנ"יּכרחם יי)ּכד ְְִַַָָ

ואׁשרּוהי ואּפקּוהי ְְְְֲִִִַַעלֹוהי

לקרּתא: ְְִַָָָמּברא

יתהֹוןיז אּפיקּו ּכד ְֲִַַַָָוהוא

על חּוס ואמר ְֲַַַָָלברא

לאחֹור תסּתכי לא ְְְֲִִַַָָָנפׁש

מיׁשרא ּבכל תקּום ְְְְֵָָָולא

ּדלמא אׁשּתזב ְְְְִִֵָָלטּורא

ְִֵתלקי:

ּבבעּויח להֹון לֹוט ְְֲַַָואמר

) רּבֹוני ):יינ"יכען ְְִַָָ

עבדיט אׁשּכח כען ְְְַַַַָָהא

ואסּגיתא קדמ ְְֲֳִֵַַָָָרחמין

עּמי עבדּת ּדי ְֲִִִֵַָָטיבּות

לית ואנא נפׁשי ית ְְֲִֵַַַָָָָלקּימא

לאׁשּתזבא יכיל ְְֲִִֵָָָָאנא

תערעּנני ּדילמא ְְְְִִִַַָָלטּורא

ואימּות: ְְִֵָבׁשּתא

      

ּבּלילה ּכן ּׁשאין מה לֹוט את להּציל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָלרחמים
אמרּו ורז"ל לֹוט. יּמלט לא הּדינים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּתגּברת
הלקּו ולּלבנה לחּמה עֹובדים ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ(ׁשם)
ּבניסן: י"ו ּביֹום והּירח הּׁשמׁש לעיני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותם

B‚Â'.יג) ÌÈ˙ÁLÓ Èkאּלא מׁשחית ׁשאין הגם ƒ«¿ƒƒ¿ְֲִֵֶֶַַָ
אֹומרים היּו יחד ׁשניהם ׁשהיּו לצד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָאחד,
ּׁשּלפניו מה ּכי נראה יהיה ׁשּלא רּבים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹלׁשֹון

ּבעלמא: ׁשּמׁש אּלא ְְֵֶַָָָָאינֹו

B‡,ּוצבאֹו הּוא אֹומר הּוא ּגבריאל ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַָָאפׁשר
עד ּדבר עׂשֹות יכֹול ּגבריאל ׁשאין לצד ְְֲִֵֵֶַַַָָָאֹו
ּגֹורם רפאל ׁשּגם הרי לֹוט את רפאל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיֹוציא
ׁשלחּיֹות: ב' זה ּבדבר ואין לסדֹום ְְְְִִֵֶָָָָֻרעה

ÌÈL‡.טז) ÈÁÂהּוא מהם ׁשאחד הגם ««¬ƒ»¬»ƒֲֵֶֶֶַָ
אין להפ ׁשּבא האחר אבל לֹוט את ֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמּציל
להיֹות ּכי לֹומר אפׁשר ׁשליחּיֹות, ב' לעׂשֹות ְְְֲִִִֶַַָֻלֹו
אינֹו וגבריאל הּמּציל הּוא רפאל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהּמּציל

וטעם ׁשליחּיֹות. זהעֹוׂשהב' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻאּלאמסּיעלאמקרי
הׁשחתת מכׁשירי אּלא זה אין ׁשּסּיע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּגבריאל
ּבתֹוכּה לֹוט ׁשהיה עֹוד ּכל יתעּכב ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָָָָֹסדֹום
לֹוט: ׁשּיצא עד ּדבר מעׂשֹות מֹונעֹו רפאל ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָוהיה

B‚Â'.יז) ÈÁ‡ È ‡הּכרת ּכי לצד הּטעם ««ƒ«¬∆ְִַַַַַַָ
לא לזה ּפעל, מה ּבֹו ּתענה האדם ְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּפני
הּמׁשחיתים ׁשם ּכי העיר למּול ּפניו ְְֲִִִִַַַָָָָֹיחזר
להּנצל זכּות לֹו ואין הּתעּוב סימן ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָויּכירּו



לט               

  ¦«©§¦¦´£©½§¤
   ©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ
   ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

החיי אור §©«£¨«

   ©¥¥̧¹©§©¥´
   ¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ

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

יר••••חתניו ל הי ת ת בנתיו....י ••••לקחי ְְְְֲִֵֵָָָָָָֹֹ
 תתסר ....להית ֲִֶֶֶַַָָ
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איו••••המהר י מתר....אתת••••הה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻ
רמ ל בי וה י ה רמ יללה ית ה....ל•••• ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ר ל ס  מתר רה ל   לה ....היה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

 ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧
  ̈«£¨¦¹§¨´§©¦§À
    §©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−
   ̈¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬

̈¦«
התו••••ממ ת להיל מה(ב"ר)••••וחיק....י  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

"לה "ומר מר ל ס לה ברו יללה לי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהיה
מרו מר ול....החיי אור ְְֱֶַַֹֹ
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ל־נ לה••••מה ל ס ל ת להיל .... ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אחרי יה••••אל־ ברה בת ה הר ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לל וה תר לרת י י....רל־ה••••ר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻ
רההרה....הלה••••הר יב ה ר ברה ל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

מר(יב (לעיל יב היה ו ו "ההרה מ ו" ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מר(יג ו(לעיל "ה הלה  היה ר ה " ְְֱֲֳִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מו ל הי הרה הלי "וג בר "והל בת י ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹל
בר ....לה••••ר לה ל ו המה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ו "ל סו)מוי"ר הר(ישעיה מ "ר "והמליה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הר מ( תהלי)"המל מו)"ר מ(ישעיה לי ול" ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ביה הרי מ מילה "מ.... ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

        

Ì L ‡(יז יט, (רש"י «»ƒ¿«¿»ƒ»∆
ּבעֹון ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי ׁשּלֹוטÈוקׁשה, לֹומר, ויׁש ." ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָ»ƒְֵֶַ

לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ּבכ סדֹום אנׁשי עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרׁשיע

ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּפסּוק

ּפׁשט וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי מסּתּברא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדהּנה,

אברהם הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּכתּובים

הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה "האף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלבּקׁש

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות החיילעיר אור ְִִִִֶַַָָ
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אדני לה)••••אל־נא (שבועות ה  מר תימרר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
מותר תילה להמית י  מי "י ת "להית ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ה  בע....ההרה••••אל־נא ללה לי מר  ••••נא....ל ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
ה ל.... ְַָָ
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יתיג אנחנא מחּבלין ְְְֲֲִֵַַָָארי

סגיאת ארי הדין ְְֲִֵֵַַָָאתרא

וׁשלחנא יי קדם ְְְְְְֳִַָָָָקבלּתהֹון

לחּבלּותּה: ְְַַָָיי

עםיד ּומּליל לֹוט ְִִַַּונפק

ואמר בנתּה נסבי ְְְֲִֵֵַַַָָחתנֹוהי

הדין אתרא מן ּפּוקּו ְִֵַָָקּומּו

קרּתא ית יי מחּבל ְְְֲֵֵַַָָָארי

ּבעיני ּכמחי ְְֲִִֵֵַָָוהוה

ְִַחתנֹוהי:

הואטו צפרא ְְֲִַַָָּוכמּסק

ּבלֹוט מלאכּיא ְְְִַַָָּודחיקּו

אּתת ית ּדבר קּום ְְְִֵַָָָלמימר

ּבנתּדאׁשּתכחן ּתרּתין ְְְְְְִֵַַַָָָוית

תלקי ּדילמא עּמ ְְְְִִִֵֵָָָמהימנא

קרּתא: ְְֵַָּבחֹובי

ואתקיפּוטז ְְְְִִַַַואתעּכב

ּובידא ּבידּה ְִִֵַָָֻגברּיא

ּבנתּה ּתרּתין ּוביד ְְְְְִֵֵֵַַָדאּתתּה

) חסנ"יּכרחם יי)ּכד ְְִַַָָ

ואׁשרּוהי ואּפקּוהי ְְְְֲִִִַַעלֹוהי

לקרּתא: ְְִַָָָמּברא

יתהֹוןיז אּפיקּו ּכד ְֲִַַַָָוהוא

על חּוס ואמר ְֲַַַָָלברא

לאחֹור תסּתכי לא ְְְֲִִַַָָָנפׁש

מיׁשרא ּבכל תקּום ְְְְֵָָָולא

ּדלמא אׁשּתזב ְְְְִִֵָָלטּורא

ְִֵתלקי:

ּבבעּויח להֹון לֹוט ְְֲַַָואמר

) רּבֹוני ):יינ"יכען ְְִַָָ

עבדיט אׁשּכח כען ְְְַַַַָָהא

ואסּגיתא קדמ ְְֲֳִֵַַָָָרחמין

עּמי עבדּת ּדי ְֲִִִֵַָָטיבּות

לית ואנא נפׁשי ית ְְֲִֵַַַָָָָלקּימא

לאׁשּתזבא יכיל ְְֲִִֵָָָָאנא

תערעּנני ּדילמא ְְְְִִִַַָָלטּורא

ואימּות: ְְִֵָבׁשּתא

      

ּבּלילה ּכן ּׁשאין מה לֹוט את להּציל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָלרחמים
אמרּו ורז"ל לֹוט. יּמלט לא הּדינים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּתגּברת
הלקּו ולּלבנה לחּמה עֹובדים ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ(ׁשם)
ּבניסן: י"ו ּביֹום והּירח הּׁשמׁש לעיני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותם

B‚Â'.יג) ÌÈ˙ÁLÓ Èkאּלא מׁשחית ׁשאין הגם ƒ«¿ƒƒ¿ְֲִֵֶֶַַָ
אֹומרים היּו יחד ׁשניהם ׁשהיּו לצד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָאחד,
ּׁשּלפניו מה ּכי נראה יהיה ׁשּלא רּבים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹלׁשֹון

ּבעלמא: ׁשּמׁש אּלא ְְֵֶַָָָָאינֹו

B‡,ּוצבאֹו הּוא אֹומר הּוא ּגבריאל ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַָָאפׁשר
עד ּדבר עׂשֹות יכֹול ּגבריאל ׁשאין לצד ְְֲִֵֵֶַַַָָָאֹו
ּגֹורם רפאל ׁשּגם הרי לֹוט את רפאל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיֹוציא
ׁשלחּיֹות: ב' זה ּבדבר ואין לסדֹום ְְְְִִֵֶָָָָֻרעה

ÌÈL‡.טז) ÈÁÂהּוא מהם ׁשאחד הגם ««¬ƒ»¬»ƒֲֵֶֶֶַָ
אין להפ ׁשּבא האחר אבל לֹוט את ֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמּציל
להיֹות ּכי לֹומר אפׁשר ׁשליחּיֹות, ב' לעׂשֹות ְְְֲִִִֶַַָֻלֹו
אינֹו וגבריאל הּמּציל הּוא רפאל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהּמּציל

וטעם ׁשליחּיֹות. זהעֹוׂשהב' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻאּלאמסּיעלאמקרי
הׁשחתת מכׁשירי אּלא זה אין ׁשּסּיע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּגבריאל
ּבתֹוכּה לֹוט ׁשהיה עֹוד ּכל יתעּכב ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָָָָֹסדֹום
לֹוט: ׁשּיצא עד ּדבר מעׂשֹות מֹונעֹו רפאל ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָוהיה

B‚Â'.יז) ÈÁ‡ È ‡הּכרת ּכי לצד הּטעם ««ƒ«¬∆ְִַַַַַַָ
לא לזה ּפעל, מה ּבֹו ּתענה האדם ְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּפני
הּמׁשחיתים ׁשם ּכי העיר למּול ּפניו ְְֲִִִִַַַָָָָֹיחזר
להּנצל זכּות לֹו ואין הּתעּוב סימן ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָויּכירּו



מ              
ההר ה••••י היה  אי אל הייתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

כאי י ראה והייתי ירה י מה מי ראה הא רְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ללההלאל הרת אמרה וכ ר אי י אל כאבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
יז) היה(מ"א אלי את א  "יו את להזיר אלי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"את

יהי ת ואי י מה מי ראה הא ר ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָה
רה אי ימ לי ליא ....מאת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ
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הר האת י)••••היר מרב(שבת תיבה יבתי רבה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹֹ

הה מר ריבת היא מה י את תמאה לא יכְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹל
היתה והיא ממ אי אי להתיב והתחיל יהא תְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

ה "ב א ו מ ל מת מ"חת ת מת ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מה א ה ר"ט ר את ליה אחרי חי ל י ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלאברה
 מחר ב" הרי ל חר ל  רמ ר ל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָל"ב
א" הרי  אברה ל  מ א" הרי כ"ט רח לְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
כחרבה הה ת היתה ה תוא ר"ט הרי מ"ח לה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
"ב א  הה מר הרי ה "ט  אברה היה ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ה וחברתיה  ייבת אחרי יבתי אחרה ור הְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

"א ימטרא א "א "אלטה אמר הא ר....אחתמ הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
להיח••••הוא אה ויכל טימ ותיה י....והלא ••••תי ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

היא טה יר הלא ראמ ל ט רמ זה יוא ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
 י תחי יחה א ילה ל אי טמ....ייה אור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
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הה ר ••••ירה ל א אא ל אה  לא ִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לל אי••••הי....איל ה"ראי "אחרי "אי " מ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
לא) ב(ירמיה רי ....""מי ְִִֵַ
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ת א א אמר••••י ל מלאכי ל  זה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

מ הבר ותל "חא חיתימ "י מ זז לא יכל ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֹ
תר הבר אי למר הז....א א יחי••••י ל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

מלאכי י אי ילמ והאח ה האח למ אה אְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמ
אח לבר לחי....ר היר רא ••••והיא"  ל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

...."מר ְִָ
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המטיר י••••וה' בית הא "וה" אמר מ המטיר....ל ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָ
 ••••חרה הלת "לה החר כמ" אמר מ ְְְֱֲֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

לחה יב מה הי לי ההח  יר מת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהבה
יהי  מה רא א אה ר ה אמר הבל מהְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מריא לבה הייבי לא לתמ הבה ילה היה א ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
א מריא החה בי יהי ילה מה רא וא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחרבי
כמ" תיב לכ חרבי היי לא לתמ החה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

לימ והבה החה ה מה רו "לה המטיר....החר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
וא רית 'רית••••ו וה מטר בשלח)ואחה ....(מכילתא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ה' אמר••••מאת ולא "למ "י מ  לר הראת ר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ו אמר וכ י(א א מלכי)"יכא בי את כ ח" ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אמר ולא "לה " אמר וראח וכ יבמ אמר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹולא
מא אמר ולא "ה "מאת אמר א א מי....מיה מ•••• ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

בתה אמר לו)והא לי(איוב א "ו י יי  ר"י ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
כא ל ה מ מיה מ א ליה מביא תרְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה

מיה מ ה ריטז)לה מ(שמות לח לכ ממטיר "הי ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
מיה".... ִַָָ

הדאכ קרּתא כען ְְַַָָָָהא

לתּמן למעירֹוק ְְְִִֵַָָקריבא

ּכען אׁשּתזב זעירא ְְְְְִִֵֵַָוהיא

היא זעירא הלא ְֲִֵַָָָּתּמן

נפׁשי: ְְְִִַַַותתקּים

נסיביתכא הא לּה ְֲִֵֵַַָואמר

הדין לפתּגמא אף ְְִֵַַָָָָאּפ

ית למהּפ ּדלא ְְְְִֵַָָּבדיל

עלּה: ּדבעיתא ְְֲִֵַַָָקרּתא

אריכב ּתּמן לאׁשּתזב ְְֲִִֵֵֵַָאֹוחי

ּפתּגמא למעּבד אּכּול ְְְִִֶַָָָלא

ּכן על לתּמן מית ְֵֵַַַָָעד

צֹוער: דקרּתא ׁשמא ְְְְַַָָָקרא

ארעאכג על נפק ְְְִַַַָָׁשמׁשא

לצֹוער: על ְְַַולֹוט

ועלכד סדֹום על אמטר ְְְַַַַַָויי

ואּׁשתא ּגפריתא ְְֲֵֶָָָָָעמֹורה

ׁשמּיא: מן יי קדם ְְֳִִַָָָמן

      
לאׁשּתֹו: עלתה מה ּולמד וצא ְְְְְִֵֵֶַָָָמהם

‡כ)  ‡ אם ּנפׁש מּמה קׁשה ƒ≈»»ƒ«…ְִִֶַַָָ
מהם. ּבּקׁשתֹו ּיֹועיל מה העיר ְְִִִֵֶַַַָָָָנתחּיבה

ואמרּוועֹוד לקֹולֹו ׁשמעּו ּכי נׂשאתירֹואני ְְְְְִִִַָָָָ
ּבּקׁשתֹו מּבלי נתחּיבה, לא ואם וגֹו', ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹפני

להׁשחיתּה: רׁשּות להם אין לֹוט ְְְִֵֶֶַָָׁשל

ÔÎ‡ׁשּבת ּבמּסכת אֹומרם ּדר על הענין יתּבאר »≈ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
וׁשל ׁשנה נ"א צֹוער ׁשל יׁשיבתּה ְְִֶֶַָָָָ(י':)
לפניהם לֹוט ּדן זה ּוכפי ע"כ. וכּו' נ"ב ְְְְִִֵֶֶָסדֹום
יׁשּתּנה ּכי אמת והן סאתּה, נׁשלמה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹּכי
למחּבל רׁשּות ׁשּנּתן קדם ּבין ס'.) (ב"ק ְְִִֵֵֶֶַַַַֹהּדין
נׁשלמה לא ׁשעדין ׁשהגם וכּו' ׁשּנּתן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹלאחר

לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתן ּכיון כן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָסאתּה
הּדבר זה ּוכפי מהּדין להּמלט זכּות לּה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאין
וׁשאל לֹוט נתחּכם לזה הּמׁשחית, ּביד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּתלּוי
פני נׂשאתי ואמר ּדבריו וקּבל מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּדבר
ּכי מּצֹוער לֹוט לֹו הל ׁשּתכף ותמצא ְְְִִִֵֶֶַַָָוגֹו',

ּפרענּותּה: ּתׁשלּום זמן ׁשהּגיע ְְְִִֵֶַַַָָָֻירא
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 רי ••••והפכ אח  יבת אר ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אמר: המ כח)ממה ו(איוב י ח מיח"".... ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָ
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רי  ••••ט  ....מאחריו י ••••י ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ארחי(ב"ר) מח מ י : אמר תה במח חאה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָמח

היה בא אה הה הר הה א : אמרה ה ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הה.... ֶַ
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קיטר••••" שור"א   חפירה••••....ר ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ

רה ב  וכ י יהאב את  רפי.... ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
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ר י אברה(ב"ר)••••ר  כירת מה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מו אברה  א רה י  היה ר  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ברה ה וא "היא "אחתי רה:  רימ אברה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר

יו הא ר ה ח פיכ יו ח ....היה ְִֶַָָָָָָָָָָָ
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ר  יר ••••י רבה היתה ....פי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
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ק י••••יפ א תימ א אימתי וכ א וא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

יהמ....ר י י••••מ חרב ה  הי ברת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ה רבה)ר ....(בראשית ְַַ
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 קי••••י מה היא רה ה  יי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

י....את •••• "וב תיב: ירה:"בירה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
אח אא ת תחה א התבפי יה ח ת ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

התב מר ת תחה כירה אב ת ר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹוא
מפר....ק•••• כירה )ימהב כב א מר)הרי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

י י מר א כ י  וא י מתאמר(מ ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

רמ תא ימאכי  תרי  מ אחר ה הא מי  וי: ....)רי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
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 רי••••יאהמ מתרת האה אי י  א ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רות יאוה מ  א הרא)ת :אחרי פרי( ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ראה מיאה רתו ח.... ְְְִִִִַַָָ
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האּליןכה קרוּיא ית ְֲִִֵַַַָָָוהפ

ּכל וית מיׁשרא ּכל ְְְֵָָָָָוית

וצמחא קרוּיא ְְְְִִֵַָָָיתבי

ְְַָדארעא:

אּתתּהכו ְְְְִִִֵַואסּתכיאת

קמא והות ְֲִִַַַָָמּבתרֹוהי

ְְִָדמלחא:

ּבצפראכז אברהם ְְְְְֵַַַָָָואקּדים

ּבצלֹו ּתּמן ּדׁשּמׁש ְְְִִֵַַַָָלאתרא

יי: ְֳָָקדם

סדֹוםכח אּפי על ְְְְִִֵַַואסּתכי

אּפי ּכל ועל ְֲֵַַַָָועמֹורה

והא וחזא דמיׁשרא ְְְְֲֵַַָָָָארעא

ּכתננא דארעא ּתננא ְְְְְִִַָָָָָסליק

ְַָדאּתּונא:

(כט ּבחּבלּות ּכדנ"יוהוה ְֲַַַָָ

מיׁשרא קרוי ית יי ְְְֲִֵֵַָָָחבל)

וׁשּלח אברהם ית יי ְְְְִַַַָָָָּודכיר

ּכד הפכּתא מּגֹו לֹוט ְֲִֶַָָית

הוה ּדי קרוּיא ית ְֲֲִִַַָָָהפ

לֹוט: ּבהן ְֵֵָיתב

ויתבל מּצֹוער לֹוט ְִִֵֵַּוסלק

עּמּה ּבנתּה ותרּתין ְְְְִֵֵֵַָָּבטּורא

ּבצֹוער למּתב דחיל ְְֲִִֵַַָארי

הּוא ּבמערּתא ְְִִֵַָויתב

ּבנתּה: ְְְֵֵַָותרּתין

לזערּתאלא רּבתא ְְְֲִֶֶֶַַָָואמרת

לית ּוגבר סיב ְֲִֵַָאבּונא

עלנא למיעל ְְְֲֵַַָָָּבארעא

ארעא: ּכל ְְַַָָּכאֹורח

אבּונאלב ית נׁשקי ְֲִֵַָָָאיתא

ּונקּים עּמּה ונׁשּכּוב ְְְְִִֵֵַַָחמרא

ּבנין: ְֲִֵָמאבּונא

אבּוהןלג ית ְְֲִֵַָָואׁשקיאה

ועּלת הּוא ּבליליא ְְְְֵַַַָָחמרא

אבּוהא עם ּוׁשכיבא ְְֲִִַָָָרּבתא

ּבמׁשּכבּה ידע ְְְְְִַַָולא

ְִַּובקימּה:

דבתרֹוהילד ּביֹומא ְְְֲִַַָָוהוה

הא לזערּתא רּבתא ְְְֲִֶֶֶַַָָָואמרת

אּבא עם רמׁשא ְְִִֵַַָָׁשכיבית

ּבליליא אף חמרא ְְְְִֵֵַַַָָנׁשקּנּה

ּונקּים עּמּה ׁשכיבי ְְְִִִִֵֵַועּולי

ּבנין: ְֲִֵָמאבּונא

ּבליליאלה אף ְְְְִֵַַָָואׁשקיאה

חמרא אבּוהן ית ְֲֵַַָָההּוא

ּוׁשכיבת זערּתא ְְְְִֶַַָָוקמת

ּבמׁשּכבּה ידע ולא ְְְְְִִֵַַָעּמּה

ְִַּובקימּה:

לֹוטלו ּבנת ּתרּתין ְְְִֵַַַַועּדיאן

ֲֵֵמאבּוהן:

ּוקרתלז ּבר רּבתא ְְִִַַַַָוילידת

אבּוהֹון הּוא מֹואב ְֲֵָׁשמּה

דין: יֹומא עד ְֵַָָָּדמֹואבא
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 רי ••••והפכ אח  יבת אר ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אמר: המ כח)ממה ו(איוב י ח מיח"".... ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָ
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רי  ••••ט  ....מאחריו י ••••י ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ארחי(ב"ר) מח מ י : אמר תה במח חאה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָמח

היה בא אה הה הר הה א : אמרה ה ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הה.... ֶַ
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קיטר••••" שור"א   חפירה••••....ר ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ

רה ב  וכ י יהאב את  רפי.... ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
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ר י אברה(ב"ר)••••ר  כירת מה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מו אברה  א רה י  היה ר  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ברה ה וא "היא "אחתי רה:  רימ אברה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר

יו הא ר ה ח פיכ יו ח ....היה ְִֶַָָָָָָָָָָָ
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ר  יר ••••י רבה היתה ....פי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
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ק י••••יפ א תימ א אימתי וכ א וא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

יהמ....ר י י••••מ חרב ה  הי ברת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ה רבה)ר ....(בראשית ְַַ
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 קי••••י מה היא רה ה  יי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

י....את •••• "וב תיב: ירה:"בירה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
אח אא ת תחה א התבפי יה ח ת ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

התב מר ת תחה כירה אב ת ר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹוא
מפר....ק•••• כירה )ימהב כב א מר)הרי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

י י מר א כ י  וא י מתאמר(מ ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

רמ תא ימאכי  תרי  מ אחר ה הא מי  וי: ....)רי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
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 רי••••יאהמ מתרת האה אי י  א ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רות יאוה מ  א הרא)ת :אחרי פרי( ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ראה מיאה רתו ח.... ְְְִִִִַַָָ
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האּליןכה קרוּיא ית ְֲִִֵַַַָָָוהפ

ּכל וית מיׁשרא ּכל ְְְֵָָָָָוית

וצמחא קרוּיא ְְְְִִֵַָָָיתבי

ְְַָדארעא:

אּתתּהכו ְְְְִִִֵַואסּתכיאת

קמא והות ְֲִִַַַָָמּבתרֹוהי

ְְִָדמלחא:

ּבצפראכז אברהם ְְְְְֵַַַָָָואקּדים

ּבצלֹו ּתּמן ּדׁשּמׁש ְְְִִֵַַַָָלאתרא

יי: ְֳָָקדם

סדֹוםכח אּפי על ְְְְִִֵַַואסּתכי

אּפי ּכל ועל ְֲֵַַַָָועמֹורה

והא וחזא דמיׁשרא ְְְְֲֵַַָָָָארעא

ּכתננא דארעא ּתננא ְְְְְִִַָָָָָסליק

ְַָדאּתּונא:

(כט ּבחּבלּות ּכדנ"יוהוה ְֲַַַָָ

מיׁשרא קרוי ית יי ְְְֲִֵֵַָָָחבל)

וׁשּלח אברהם ית יי ְְְְִַַַָָָָּודכיר

ּכד הפכּתא מּגֹו לֹוט ְֲִֶַָָית

הוה ּדי קרוּיא ית ְֲֲִִַַָָָהפ

לֹוט: ּבהן ְֵֵָיתב

ויתבל מּצֹוער לֹוט ְִִֵֵַּוסלק

עּמּה ּבנתּה ותרּתין ְְְְִֵֵֵַָָּבטּורא

ּבצֹוער למּתב דחיל ְְֲִִֵַַָארי

הּוא ּבמערּתא ְְִִֵַָויתב

ּבנתּה: ְְְֵֵַָותרּתין

לזערּתאלא רּבתא ְְְֲִֶֶֶַַָָואמרת

לית ּוגבר סיב ְֲִֵַָאבּונא

עלנא למיעל ְְְֲֵַַָָָּבארעא

ארעא: ּכל ְְַַָָּכאֹורח

אבּונאלב ית נׁשקי ְֲִֵַָָָאיתא

ּונקּים עּמּה ונׁשּכּוב ְְְְִִֵֵַַָחמרא

ּבנין: ְֲִֵָמאבּונא

אבּוהןלג ית ְְֲִֵַָָואׁשקיאה

ועּלת הּוא ּבליליא ְְְְֵַַַָָחמרא

אבּוהא עם ּוׁשכיבא ְְֲִִַָָָרּבתא

ּבמׁשּכבּה ידע ְְְְְִַַָולא

ְִַּובקימּה:

דבתרֹוהילד ּביֹומא ְְְֲִַַָָוהוה

הא לזערּתא רּבתא ְְְֲִֶֶֶַַָָָואמרת

אּבא עם רמׁשא ְְִִֵַַָָׁשכיבית

ּבליליא אף חמרא ְְְְִֵֵַַַָָנׁשקּנּה

ּונקּים עּמּה ׁשכיבי ְְְִִִִֵֵַועּולי

ּבנין: ְֲִֵָמאבּונא

ּבליליאלה אף ְְְְִֵַַָָואׁשקיאה

חמרא אבּוהן ית ְֲֵַַָָההּוא

ּוׁשכיבת זערּתא ְְְְִֶַַָָוקמת

ּבמׁשּכבּה ידע ולא ְְְְְִִֵַַָעּמּה

ְִַּובקימּה:

לֹוטלו ּבנת ּתרּתין ְְְִֵַַַַועּדיאן

ֲֵֵמאבּוהן:

ּוקרתלז ּבר רּבתא ְְִִַַַַָוילידת

אבּוהֹון הּוא מֹואב ְֲֵָׁשמּה

דין: יֹומא עד ְֵַָָָּדמֹואבא
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אב••••אבל אה אביה רמה נה היה א  ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

בני אמר המ ימי ר וקלה הנק ל קרא ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹירה
(ב א(דברי אא ההיר לא במאב לל " ר "ואל ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ל היר רל אבל  י.... ְֲֲִִִֵַָָָָ
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אברה  ••••ק ירה רב ראה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
א מ להרק רא בר מ ל נ ביוה בריְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָה

ניו ל א ר  ....(ב"ר)ליו ְֵֶַַָָָָ
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אברה א••••אר ר ל אא ר נל לא א ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

 ידי ל רה לבי לה בר לי ב....רהאל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
א•••• וא א רה ד)ל א אר(שמואל קה "אל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ל ל ניה "מיה מ "ואל "וג....ייה אר ְְְְִִֵֶֶַָָ
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אליה קרב מנ••••לא לאהינ "לא אמר מ ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אליה" לנ....הר יק הרג••••הי יק הא א א ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹ
לדר הל לדר י   הא לאד ר  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻא
אמר אה  בר לא ל הרג אמר אני א גהְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

היי....להרגני אר ְְִֵָ
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אה•••• א  ריו ליוג בדי לר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

אה איה לי ואמר לא••••לבבי....אלי יי ....א ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֹֹ
י קיב••••אנ נקי נגי א אה מ היי....י אר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ילידתלח היא אף ְְְִִֶַַָּוזערּתא

עּמי ּבר ׁשמּה ּוקרת ְְִֵַַַַּבר

עּמֹון ּדבני אבּוהֹון ְֲִֵַהּוא

דין: יֹומא ֵַָעד

אברהםא מּתּמן ְְִַַַָָָּונטל

ּבין ויתב דרֹומא ְְִֵֵַָָָלארעא

ואּתֹותב חגרא ּובין ְְְִֵַַָָרקם

ְִָּבגרר:

ׂשרהב על אברהם ְֲַַַַָָָָואמר

ּוׁשלח היא אחתי ְְֲִִִֵַָאּתתּה

דגרר מלּכא ְְֲִִֶֶַָָאבימל

ׂשרה: ית ְַָָָּודבר

ייג קדם מן מימר ְֲֳִֵַַָָָואתא

ּבחלמא אבימל ְְְֲִֶֶֶַָלות

אּת הא לּה ואמר ְְְֲֵֵַַַָָדליליא

אּתתא עיסק על ְִִֵַַָמית

ּגבר: אּתת והיא ְְְְִִִַַָָדדברּתא

לותּהד קרב לא ְְֲִֵֶֶַַָָואבימל

זּכאי אף העם יי ְֲֲַַַַַָָואמר

ְִּתקטֹול:

אחתיה לי אמר הּוא ֲֲֲִִַָָהלא

אמרת היא אף והיא ְֲִִִַַָהיא

לּבי ּבקּׁשיטּות הּוא ְִִִִַָאחי

ּדא: עבדית ידי ְְֲִַַָָָּובזּכאּות

      

‰.ב) Ï‡ ‰‡ Ó‡Âלּה צּוה לא ּכאן «…∆«¿»»∆»»ִָָָֹ
ּברדּתֹו ּכמעׂשהּו היא לֹומר ְְְְֲִִִֵֶַַַׁשּתקּדים
ּפלא והיא הּכעּור מקֹום ׁשם ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַָלמצרים
ּתמצא ולזה ּבגרר ּכן ּׁשאין מה ּביפיּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּביניהם
את עׂשית ּכי ראית מה אבימל לֹו ֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשאמר
ּפרעה זה ּבסדר ׁשאלֹו ּׁשּלא מה הּזה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּדבר
ויׁש ּכעּורים היּו לא אבימל ׁשל מקֹומֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹּכי
,ּכ ּכל ּביפיּה ׂשרה ּתתּפּלא ולא יפי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּביניהם
ּבמגּורתֹו ׁשּיגּור עליו ׁשהסּכים ּתמצא ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָולזה

ּפרעה: ּכן ּׁשאין ְֵֵֶַַֹמה
B‚Â'.ג) ÏÚ ˙Ó Ep‰אׁשר מיתה אּתה חּיב ּפרּוׁש ƒ¿≈«¿ֲִֵֶַַָָָ

מֹודיע ׁשאני אחר ּפרּוׁש וכּו'. והיא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלקחּת
הגם הֹודיעֹו לא אם אבל ּבעל, ּבעּלת ְֲֲִִִֶַַַָָֹֻׁשהיא
נח ּבן ּכי מיתה יתחּיב לא מעׂשה עֹוׂשה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיה

ּבחֹוׁש ּבׁשֹוגג איׁש אׁשת על היאׁשּבא ּכי בֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָ
א' ּבפרק רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ּפטּור, ְְְְֶֶֶַַַָָָּפנּויה
הּדר זה על הּכתּוב יסּבל עֹוד מלכים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹמהלכֹות
ּבעל ּבעּלת והיא לקחּת אׁשר וגֹו' מת ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻהּנ
זה ּוכפי ּבעל ּבעּלת ׁשהיא ׁשּידעּת הגם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּפרּוׁש
מהאמּור האמת ׁשאחר אּלא הּדין. ּכפי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתחּיב
ּבעל: ּבעּלת ׁשהיא ידע לא ּכי נראה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּבענין

B‚Â'.ד) ‰ÈÏ‡  ‡Ï ÏÓÈ‡Âּדר על יתּבאר «¬ƒ∆∆…»«≈∆»¿ְִֵֶֶַָ
מלכים מהלכֹות ט' ּבפרק רמּב"ם ּׁשּכתב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָמה
ּכדרּכּה ׁשּלא חברֹו אׁשת על ׁשּבא נח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבן

ּכדרּכּה ׁשּלא אפּלּו יׂשראל אׁשת ועל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּפטּור
ׂשרה ּדין ׁשּיהיה מחׁשׁש נתחּכם לזה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּיב,

עּקר: ּכל קרב ולא יׂשראל אׁשת ְְִִִֵֵֶַָָָָֹּדין
ÈB‚‰.'וגֹו צּדיק אֹומרֹוּגם ּכּונת לדעת צרי ¬ְְִִַַַַַַָָָ

אֹומרֹו עֹוד צּדיק ּגם אֹומרֹו עֹוד ְְֲִַַהגֹוי.
יׁשיב ׁשאם ה' מּדברי מׁשמע כן ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתהרג

מות: ּבן אינֹו אליה יקרב ולא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאּׁשה
ÔÎ‡(.ס"ד (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר »≈ְְְִֵֶֶַָָָ

לביתֹו איׁש יׁשּובּו כ"ב) (מ"א ְִֵַָָּבּפסּוק
והגם הּמת, על ּכאֹומרֹו ּבׁשלֹום ׁשאמר ְְְְֲֵֶַַַַַָָָּבׁשלֹום
ואמר יׂשראל מל אחאב זּולת אדם מת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ּכי לדעת הראת העם, ּכל על מיתה ְְִִֵַַַָָָָָָָלׁשֹון
הראּוי ּומן העם ּכל צרת היא הּמל ִִֶֶַַַָָָָָָָצרת
ׁשּיתחּיב הגם הּמל על רעה ּתבֹוא ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלצּדד
העם, לכללּות הרע הּגעת לצד מעׂשהּו ְְֲִֵַַַַַַָָָָָעל
יחס ּפרּוׁש הגֹוי ּבאֹומרֹו ׁשּמתמיּה מה ְְְְֲִִֵֵֶַַַוהּוא
ׁשּבער ּצּדיק ּגם הּנזּכר, לּטעם לּגֹוי ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָעצמֹו
האל יעּות לא אחד ּפרט אפּלּו צּדיק ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹהיֹותֹו

להרג ּכןמׁשּפט אֹומרֹו וטעם אחד, צּדיק ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ
הּגזרה נחלטה ּכי ה' ּבדברי ׁשהבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָלהיֹות
על ּבהחלט מת הּנ ּכאֹומרֹו למּות ְְְְְִֵֵֶַָָָעליו
על לקחּת ׁשּכבר ּפרּוׁש לקחּת אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהאּׁשה
אינֹו ּכי צּדיק הּוא הלא וטען לבד, ְְְֲִִִֵַַַַָָֹהּלקיחה
אליה קרב ׁשּלא ּכיון הּלקיחה על מיתה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב

יׂשראל עריֹות ּכמׁשּפט ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹואפּלּו
עֹוד והֹוסיף ּבדינֹו. וצּדיק צּדיק הּוא ְְְֲִִִִֵַַהרי
ׁשהרי ּפטּור הּוא עליה ּבא ׁשהיה ׁשהגם ֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָלֹומר
והּוא ּפטּור ׁשֹוגג איׁש אׁשת על ׁשּבא נח ְִֵֵֶֶֶַַָָֹּבן
אחתי לי אמר הּוא הלא ּכאֹומרֹו הּוא ְְֲֲִִֵַָֹֹׁשֹוגג

ִהיא:
B‡ידע הּוא ּכי ה' ּבמאמר ׁשהבין ְְֲִִֵֶֶַַַָָאפׁשר

הּוא כן לא ּכי ואמר ּבעל ּבעּלת ְְִִֵֶַַַָָֹֻׁשהיא
וגֹו': לי אמר הּוא ְֲִַָֹהלא

B‚Â'ה) ÈÏ ˙ BÓB‡Âלחׁשׁשת להׁשיב נתּכּון ¿¿¿»¿»ƒ¿ְְֲִִֵַַַָָ
אחר אדם הּוא ּובעלּה איׁש אׁשת ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
היא אחֹותי עליה אברהם ּבאֹומרֹו הרויח ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּומה

אמר היאלזה ׁשּפנּויה חׁשבּתי וגֹו' לבבי ּבתם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
נתּכּון ּכּפי ּובנקיֹון ואֹומרֹו מות. מׁשּפט לי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָואין
ּבסנהדרין ּדאמרינן ּגזל מּדין מות מׁשּפט ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹלׁשלל
על חּיב נח ּבן וז"ל ט' ּבפרק רמּב"ם ְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹּופסקּה
ע"כ נפׁש ּגֹונב אֹו וכּו' הּגֹוזל ואחד וכּו' ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָהּגזל
ּתאר ּדביפת ּגֹוזל הּדין והּוא ּגֹונב ּדוקא ְְְְִִֵֵַַַַָָֹולאו
ּתאר ויפת (ׁשם) ּבּבריתא נפׁש ּגֹונב ּדין ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנאמר
רמּב"ם ּכתב ולרבּותא ּגנּובה לא היא ְְְְְִִַַַָָָָֹּגזּולה
מעת ּכן ואם מׁשנה, הּכסף ּכתב וכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּגֹונב,
אמר לזה מיתה, נתחּיב אבימל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלקחּה
הּדבר ׁשּיהיה חׁשבּתי ּברצֹונם ּכי ּכּפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָּובנקיֹון

:מל ׁשּנׂשאּה לאחיה ּתחׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּולמעלה
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ּגבראז אּתת אתיב ְְֲִֵַַַָּוכען

על ויצּלי הּוא נבּיא ְֲֲִִֵֵַָָארי

ּדע מתיב לית ואם ְְִִֵֵַָָּותחי

וכל אּת ּתמּות מימת ְְְֲֵֵַַָארי

:ל ִָּדי

ּבצפראח אבימל ְְְְֲִֵֶֶַַָואקּדים

ּומּליל עבּדֹוהי לכל ְְְִִַַָָּוקרא

האּלין ּפתּגמּיא ּכל ְִִֵַָָָָָית

גּוברּיא ּודחילּו ְְֳִֵַָָקדמיהֹון

ֲַָלחדא:

לאברהםט אבימל ְְְֲִֶֶַָָָּוקרא

לנא עבדּת מה לּה ְֲֵֶַַַָָָָואמר

) חבית )חטיתנ"יּומה ִֵֶָָ

עלי איתיתא ארי ְֲֲֵֵַַָָל

רּבא חֹובא מלכּותי ְְִַַַָָועל

כׁשרין לא ּדי ְִִִָָָעֹובדין

עּמי: עבדּת ְְְֲֲִִִַָָָלאתעבדא

לאברהםי אבימל ְְֲֲִֶֶַַַָָואמר

ית עבדּת ארי חזית ְֲֲֵֵַָָָָָמה

הדין: ְִֵָָָּפתּגמא

ארייא אברהם ְֲֲֵַַַָָואמר

ּדחלּתא לית לחֹוד ְְֲִֵַַָָאמרית

ויקטלּנני הדין ּבאתרא ְְְְְְִִֵַַַָָָֻדיי

אּתתי: עיסק ְִִֵַַעל

      

Bו) ‡ ‡ Ó‡על לֹו הסּכים «…∆≈»»¡…ƒ¿ְִִַ
עׂשה אׁשר על מיתה נתחּיב לא ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּדבריו
הסּכים לא ּכּפים נקיֹון על א לבבֹו, ּבתם ְְְְִִִִִַַַַָָֹּכי

ּגזל לא ׁשהּוא ׁשהגם אלימּותואּולי זה ּכל עם ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹ
ּגזלה ׁשאינּה והגם ּבאמצעּות, היה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמלכּות
אינֹו. ּכּפים נקיֹון זה ּכל עם עליה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתחּיב
לטעֹות מקֹום היה לא ה' ׁשּבדברי לצד ְְְְִִֵֶַָָָֹאֹו
הּספקֹות צדדי ּכל מצּדד היה אבימל אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבֹו

וגֹו': ּובנקיֹון לֹו לֹומר הצר לא ְְְְִֶַַָֹֻלזה
BÓB‡.'וגֹו ּכּונתֹוואחׂש לֹו לפרׁש נתּכּון ¿¿ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

על לא וגֹו' מת הּנ לֹו ּׁשאמר מה ְְִִֵֶַַַָֹּכי
אליה ויקרב יחזיר לא אם אּלא ּׁשעבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמה
ּבּמה אֹותֹו וחׂש קדם ּבֹו התרה ולזה ְְְִֶֶֶַַָָָָֹימּות

ּבעל: ּבעּלת היא ּכי ְִִִֶַַָֻּׁשהֹודיעֹו
‡BËÁÓ.היהלי לא ׁשאם ׁשהגם לי ּפרּוׁש ≈¬ֲִִִֵֶֶַָָֹ

החטא היה לא נכׁשל והיה ְְְִִֵַַָָָָֹמֹודיעֹו
לגּבי כן ּפי על אף לאבימל מיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמחּיבֹו
הּמעׂשה לסּבת ּבין הקּפדה ּדבר לֹו יׁש ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹהאלהים
ׂשרה לצד ועֹוד זּמה והיא איׁש אׁשת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיׁשּכב
עליֹון ידידי והם להם הּוא ׁשּגנאי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָואברהם

ּתבת לֹומר ּדקּדק לי:לזה ְִִֵֵֶַַָ

BÓB‡הּדברים היֹות לצד ּפרּוׁש וגֹו' ּכן על ¿¿ְְְֱִֵֵַַַָ
למנע להֹודיע ׁשּבאתי הּוא זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹּבסדר
היית ׁשאם ּפרּוׁש זה זּולת אבל מּמּנה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעצמ
הֹורג הייתי אֹותּה ולקחּת ּבעל ּבעּלת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻיֹודעּה
ּגֹויים מחׁשבת על ּדן הּוא ּברּו ְִֶֶֶַַַָָָׁשהּקדֹוׁש
נ"ב) (רּבה ז"ל ּולדבריהם למעׂשה. ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָּומצרפּה
על הּכתּוב ידּיק מעליה ּדחפֹו מלא ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאמרּו

אליה: לנּגע נתּתי לא אֹומרֹו ְְְִִֵֶַַָָֹֹנכֹון
Bז) ‡  Úהּואאֹומרֹו נביא ּכי ¿«»»≈≈∆¿ְִִָ

ּכי אׁשּתֹו, ׁשּזֹו האיׁש הּוא נביא ּכי ְִִִִִֵֶָָּפרּוׁש
היתה, אברהם ׁשאׁשת ּבפי' ידע לא ּכיעדין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכתבנּו ּוכמֹו הּבעל הזּכר לא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֻּבדבריהם
אברהם ׁשהּוא ידּוע הּוא נביא ּובאֹומרֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָלמעלה

ההם: ּבּימים זּולתֹו נביא אין ִִִֵֵַַָָָּכי
„BÚׁשּנסּתרה ׁשהגם וידע הּוא נביא ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָירצה

נטמאה: לא ְְִִָֹהיא
„BÚיתּפּלל ּובזה הּוא נביא ּכי הּדר זה על ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָירצה

וחיה: אֹומרֹו והּוא ּתפּלתֹו ותֹועיל ְְְְְְִִֵֶַַָּבעד
BÚÓט) BÓ‡לדעתּכּונתאֹומרֹוצרי «…∆∆»ƒ»¿ְִַַַַָָָ

הרע הּמעׂשה מה לֹומר רֹוצה ואם עׂשית, ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמה
אּולי .ל להקּדיםמהחטאתי היהלֹו לנּו ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשית

ל קדםמהחטאתי לנּו עׂשית מה ּבאֹומרֹו ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשרמז
רעה ּוגמלּתי לנּו עׂשית ּטֹובה מה לֹו ְְְִִִַַָָָָָָֹלרמז
ׁשאין להיֹות היא והּכּונה וגֹו', הבאת זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבעד
ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָאדםמתחּיברעּבעֹולםּכמׁשּלםרעהּתחתטֹובה,
לאברהםרעה יסּפיקעׂשֹותםלֹו ׁשּלא לֹו ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹלזהרמז
ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָלעׂשֹותלהםמהּׁשעׂשהׁשרצהלאּבדםמןהעֹולם
ּתׁשלּומֹו זה ׁשּיהיה ּבעֹולם רע מציאּות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָואין
זּולתאםקדם וגֹו' יעׂשּו לא מעׂשיםאׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹּכאֹומרֹו
וכלהּכתּוב רעה, והםּגמלּוהּו ְְְֲֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹותלהםטֹובה

ּׁשעׂשה: מה על ּתֹוכחה ּדברי ְִֵֵֶַַָָָהּוא
‡Óי) Ó‡הּוא ראׁשֹון ׁשּפסּוק להיֹות «…∆¬ƒ∆∆ְִִֶָ

לדעת ׁשאלה הּוא זה ודּבּור וקבלנּות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּתֹוכחה
טעמֹו אּלא להרע נתּכּון לא וּדאי ּכי ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹטעמֹו
ׁשּׁשאלֹו עצמּה ּבפני אמירה יחד לזה עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכמּוס

וגֹו': ראית ְִָָָמה
Bיא) Ó‡ .ראית מה לאֹומרֹו ּתׁשּובה זֹו ƒ»«¿ƒ¿ְְְִָָָָ

אבימלואֹומרֹו אליו ׁשּיאמר לצד וגֹו' רק ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ
אם אלהים יראת להם ׁשאין להם חׁשׁשּת ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם
אׁשּת את ויּקחּו ,אֹות ׁשּיהרגּו ּתחּוׁש לא ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹּכן

לז איׁש, אׁשת לאּסּור יחּוׁשּו ולא אמרמּמ ה ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
אלהים ליראת הם ׁשחֹוׁשׁשים לֹומר מעּוט ְְְֱִִִִֵֶַַַֹרק
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קדםו מן מימר לּה ֲֳִֵֵַַַָואמר

ּגלי קדמי אף ּבחלמא ְְְֱֳִֶַַָָָיי

עבדּת לּב ּבקׁשיטּות ְְֲִִֵַָָָָארי

ית אנא אף ּומנעית ְֲִַָָָָָּדא

לא ּכן על קדמי ְֱֳִֵֵֶַָָָמּלמחטי

לותּה: למקרב ְְְְִִַַָָָׁשבקּת

ּגבראז אּתת אתיב ְְֲִֵַַַָּוכען

על ויצּלי הּוא נבּיא ְֲֲִִֵֵַָָארי

ּדע מתיב לית ואם ְְִִֵֵַָָּותחי

וכל אּת ּתמּות מימת ְְְֲֵֵַַָארי

:ל ִָּדי

ּבצפראח אבימל ְְְְֲִֵֶֶַַָואקּדים

ּומּליל עבּדֹוהי לכל ְְְִִַַָָּוקרא

האּלין ּפתּגמּיא ּכל ְִִֵַָָָָָית

גּוברּיא ּודחילּו ְְֳִֵַָָקדמיהֹון

ֲַָלחדא:

לאברהםט אבימל ְְְֲִֶֶַָָָּוקרא

לנא עבדּת מה לּה ְֲֵֶַַַָָָָואמר

) חבית )חטיתנ"יּומה ִֵֶָָ

עלי איתיתא ארי ְֲֲֵֵַַָָל

רּבא חֹובא מלכּותי ְְִַַַָָועל

כׁשרין לא ּדי ְִִִָָָעֹובדין

עּמי: עבדּת ְְְֲֲִִִַָָָלאתעבדא

לאברהםי אבימל ְְֲֲִֶֶַַַָָואמר

ית עבדּת ארי חזית ְֲֲֵֵַָָָָָמה

הדין: ְִֵָָָּפתּגמא

ארייא אברהם ְֲֲֵַַַָָואמר

ּדחלּתא לית לחֹוד ְְֲִֵַַָָאמרית

ויקטלּנני הדין ּבאתרא ְְְְְְִִֵַַַָָָֻדיי

אּתתי: עיסק ְִִֵַַעל

      

Bו) ‡ ‡ Ó‡על לֹו הסּכים «…∆≈»»¡…ƒ¿ְִִַ
עׂשה אׁשר על מיתה נתחּיב לא ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּדבריו
הסּכים לא ּכּפים נקיֹון על א לבבֹו, ּבתם ְְְְִִִִִַַַַָָֹּכי

ּגזל לא ׁשהּוא ׁשהגם אלימּותואּולי זה ּכל עם ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹ
ּגזלה ׁשאינּה והגם ּבאמצעּות, היה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמלכּות
אינֹו. ּכּפים נקיֹון זה ּכל עם עליה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתחּיב
לטעֹות מקֹום היה לא ה' ׁשּבדברי לצד ְְְְִִֵֶַָָָֹאֹו
הּספקֹות צדדי ּכל מצּדד היה אבימל אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבֹו

וגֹו': ּובנקיֹון לֹו לֹומר הצר לא ְְְְִֶַַָֹֻלזה
BÓB‡.'וגֹו ּכּונתֹוואחׂש לֹו לפרׁש נתּכּון ¿¿ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

על לא וגֹו' מת הּנ לֹו ּׁשאמר מה ְְִִֵֶַַַָֹּכי
אליה ויקרב יחזיר לא אם אּלא ּׁשעבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמה
ּבּמה אֹותֹו וחׂש קדם ּבֹו התרה ולזה ְְְִֶֶֶַַָָָָֹימּות

ּבעל: ּבעּלת היא ּכי ְִִִֶַַָֻּׁשהֹודיעֹו
‡BËÁÓ.היהלי לא ׁשאם ׁשהגם לי ּפרּוׁש ≈¬ֲִִִֵֶֶַָָֹ

החטא היה לא נכׁשל והיה ְְְִִֵַַָָָָֹמֹודיעֹו
לגּבי כן ּפי על אף לאבימל מיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמחּיבֹו
הּמעׂשה לסּבת ּבין הקּפדה ּדבר לֹו יׁש ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹהאלהים
ׂשרה לצד ועֹוד זּמה והיא איׁש אׁשת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיׁשּכב
עליֹון ידידי והם להם הּוא ׁשּגנאי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָואברהם

ּתבת לֹומר ּדקּדק לי:לזה ְִִֵֵֶַַָ

BÓB‡הּדברים היֹות לצד ּפרּוׁש וגֹו' ּכן על ¿¿ְְְֱִֵֵַַַָ
למנע להֹודיע ׁשּבאתי הּוא זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹּבסדר
היית ׁשאם ּפרּוׁש זה זּולת אבל מּמּנה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעצמ
הֹורג הייתי אֹותּה ולקחּת ּבעל ּבעּלת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻיֹודעּה
ּגֹויים מחׁשבת על ּדן הּוא ּברּו ְִֶֶֶַַַָָָׁשהּקדֹוׁש
נ"ב) (רּבה ז"ל ּולדבריהם למעׂשה. ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָּומצרפּה
על הּכתּוב ידּיק מעליה ּדחפֹו מלא ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאמרּו

אליה: לנּגע נתּתי לא אֹומרֹו ְְְִִֵֶַַָָֹֹנכֹון
Bז) ‡  Úהּואאֹומרֹו נביא ּכי ¿«»»≈≈∆¿ְִִָ

ּכי אׁשּתֹו, ׁשּזֹו האיׁש הּוא נביא ּכי ְִִִִִֵֶָָּפרּוׁש
היתה, אברהם ׁשאׁשת ּבפי' ידע לא ּכיעדין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכתבנּו ּוכמֹו הּבעל הזּכר לא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֻּבדבריהם
אברהם ׁשהּוא ידּוע הּוא נביא ּובאֹומרֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָלמעלה

ההם: ּבּימים זּולתֹו נביא אין ִִִֵֵַַָָָּכי
„BÚׁשּנסּתרה ׁשהגם וידע הּוא נביא ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָירצה

נטמאה: לא ְְִִָֹהיא
„BÚיתּפּלל ּובזה הּוא נביא ּכי הּדר זה על ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָירצה

וחיה: אֹומרֹו והּוא ּתפּלתֹו ותֹועיל ְְְְְְִִֵֶַַָּבעד
BÚÓט) BÓ‡לדעתּכּונתאֹומרֹוצרי «…∆∆»ƒ»¿ְִַַַַָָָ

הרע הּמעׂשה מה לֹומר רֹוצה ואם עׂשית, ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמה
אּולי .ל להקּדיםמהחטאתי היהלֹו לנּו ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשית

ל קדםמהחטאתי לנּו עׂשית מה ּבאֹומרֹו ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשרמז
רעה ּוגמלּתי לנּו עׂשית ּטֹובה מה לֹו ְְְִִִַַָָָָָָֹלרמז
ׁשאין להיֹות היא והּכּונה וגֹו', הבאת זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבעד
ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָאדםמתחּיברעּבעֹולםּכמׁשּלםרעהּתחתטֹובה,
לאברהםרעה יסּפיקעׂשֹותםלֹו ׁשּלא לֹו ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹלזהרמז
ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָלעׂשֹותלהםמהּׁשעׂשהׁשרצהלאּבדםמןהעֹולם
ּתׁשלּומֹו זה ׁשּיהיה ּבעֹולם רע מציאּות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָואין
זּולתאםקדם וגֹו' יעׂשּו לא מעׂשיםאׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹּכאֹומרֹו
וכלהּכתּוב רעה, והםּגמלּוהּו ְְְֲֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹותלהםטֹובה

ּׁשעׂשה: מה על ּתֹוכחה ּדברי ְִֵֵֶַַָָָהּוא
‡Óי) Ó‡הּוא ראׁשֹון ׁשּפסּוק להיֹות «…∆¬ƒ∆∆ְִִֶָ

לדעת ׁשאלה הּוא זה ודּבּור וקבלנּות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּתֹוכחה
טעמֹו אּלא להרע נתּכּון לא וּדאי ּכי ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹטעמֹו
ׁשּׁשאלֹו עצמּה ּבפני אמירה יחד לזה עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכמּוס

וגֹו': ראית ְִָָָמה
Bיא) Ó‡ .ראית מה לאֹומרֹו ּתׁשּובה זֹו ƒ»«¿ƒ¿ְְְִָָָָ

אבימלואֹומרֹו אליו ׁשּיאמר לצד וגֹו' רק ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ
אם אלהים יראת להם ׁשאין להם חׁשׁשּת ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם
אׁשּת את ויּקחּו ,אֹות ׁשּיהרגּו ּתחּוׁש לא ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹּכן

לז איׁש, אׁשת לאּסּור יחּוׁשּו ולא אמרמּמ ה ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
אלהים ליראת הם ׁשחֹוׁשׁשים לֹומר מעּוט ְְְֱִִִִֵֶַַַֹרק



מד              
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הוא בת־אבי אבת••••אחתי אי ח לב מת אב בת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

ביולבדי לאת די אלילי אמבדת וא  יב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
י י ית אחיו ת לולא  יא וי יב  י ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

חא אחי יא י טלל מא א ו ח....לא א ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
י••••בת־אי אחת מא ....החיי אור ִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ו אתי הת אר ••••ויהי מ  לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹ
א  ד יאי יוא ל ב ב ד ליב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָוי
בא וידי למ מ וד מטט לית אבי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמית

ח  ל ואמ י מ....הת י••••אר ל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
י מת ל אלת ל ממת  י תמ ְְְְְְְֱִִֵַַַָָָואל
יד יאל יח יאל יאל ל א י ְְְֱֱֱֲִִִִִִֶַַָֹֹֹל
ואדי י אדי וח ו י ל יאל ל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָֹול
וא ליוב וד מתי ליו ו א אדי יאדְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
י במי ואי ממ ל ל ת ל מ אמְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻ

מ (א מל)תו לו(יט לית)אבד  יתי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לח) אל(איוב לב וית אי לאלבלי ית....אמרי־לי•••• ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

ו לי(ו מל)ו א ל לא  אי אלו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
יד) יאל(שמות י ל מ אלי לבי  ואמטישו) ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ

תט) א לי יאמ ....החיי אור ְְֲִִֶָָָֹ
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לאברה ליו••••ו ויתל ת ....די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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ניל ארי ח••••הה א  ל אמ  אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אתי לי ול טי י.... ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
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אמר ל••••לרה די דבל אבימלל יתי  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מ  א אחי ליו אמ לאחי ממ תי  ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָבד

יי ת ל  א....ובד אר א••••לכל יי י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
תל לאח מל ל י יתי תייב א ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָי
ידי יי ל ממ לב י ו יח ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

 ידי ול תייב חי ל....ל ל••••ואת אי ל ו.... ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ל••••ונכחת י יב לאת לתוח  תח ל יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

לוא וביאש בל יב  מ ל ח לְְְְְְְִֵַַָָָָָ
  ל ל א  א ל יאח י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
א בל  לט י יי ל בד ל ת ל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָא
דא מדי וי ד ל וית יתי וחית מ  ול ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָא

י א ל יב ....אבל ְְְֲִִִֵַַָָ
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ליא••••וו יאו בי ח וחואת מת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

 לד.... ֵֶֶָָ
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אחתייב ּבקּוׁשטא ְְְֲִַָָּוברם

בת לא ּברם היא אּבא ְִַַַַָָּבת

לאנּתּו: לי והות ְְֲִִִִַַאּמי

עממּיאיג טעּו ּכד ְֲַַַַָָָוהוה

יתי ידיהֹון עֹובדי ְִֵֵַָָָּבתר

מּבית לדחלּתּה יי ְְְִִֵֵַַָָקריב

) ּדין לּה ואמרית נ"יאּבא ֲִֵַַַָָ

ּדיּדא טיבּותי ( ִִֵָ

אתרא לכל עּמי ְְְְִִִַַָָתעּבדי

אמרי לתּמן נה ְְֱִִַַָָּדי

הּוא: אחי ֲִַָעלי

עאןיד אבימל ְֲִֶֶַָּודבר

ואמהן ועבדין ְְְְְִִַַָותֹורין

לּה ואתיב לאברהם ְְֲִֵֵַַַָָויהב

אּתתּה: ׂשרה ְִֵָָָית

האטו אבימל ֲֲִֶֶַַָואמר

ּבדתּקין קדמ ְְֳִִִַַָָארעי

ּתיב: ְִֵָּבעיני

יהביתטז הא אמר ְְֲִַָָָָּולׂשרה

לאחי ּדכסף סלעין ְְְִִִֶֶַַָאלף

ּדיקר ּכסּות לי הּוא ְִִָָהא

ּדׁשלחית חלף ְְֳִִִַַָ(עינין)

וית יתי וחזית ְְְֲִִֵַַָָּדברּתי

ּכל (על) הלא ּדעּמ ְֲִַָָָֹּכל

ואּתֹוכחת: ּדאמרת ְֲִַַַַָָמה

יייז קדם אברהם ְְְֳִַַָָָָוצּלי

וית אבימל ית יי ְְְֲִִֶֶַָָָואּסי

ואתרוחּו: ואמהתּה ְְְְְְִִֵֵַָָאּתתּה

ּבאּפייח יי אחד מיחד ְְֲֲֵֵֵַַַָארי

לבית ולדא ּפתח ְְֵַַָָָכל

ׂשרה עיסק על ֲִֵֶֶַַָָאבימל

אברהם: ְִַַָָאּתת

      
ּכי ּפרּוׁש ׁשּיהרגּוני ידי על הּדבר חמר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלהקל
יתחּיבּו ּוביאה ּביאה ּכל על יהרגּוהּו, לא ְְְִִִִַַַַָָָֹאם
הּבא ּכל ימּותּו וגם מרּבה ענׁש ויׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֻמיתה
ּכאן ואין אברהם את להרג יתחּכמּו לזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
אם ּגם ּומה אחד, לאדם אחד עון ענׁש ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּלא
צד ּבזה יׁש ּכאחד אדם ּבני הרּבה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָיהרגּוהּו
על הׁשיב ּובזה אחֹותי. ואמר חׁש ולזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּפטר

אׁשּתֹו: ׁשהיא הֹודיעֹו ְִִִֶֶֹׁשּלא

יב)   אברהם חּיב ּכאן ¿«»¿»¬…ƒ¿ְִֵַָָָ
מהּתרעמת ּגם עצמֹו ּומּלט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלאבימל
ואמר וגֹו' לנּו עׂשית מה עליו וקבל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתרעם
אׁשּתי ׁשאינּה אמרּתי וכי וגֹו' אחתי אמנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹוגם
אני אלהים. יראי ׁשהתעיתי עלי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלהתרעם
ואׁשּתי אחֹותי להיֹות ויכֹולה אחֹותי ְְְְֲֲִִִִִִִַָָאמרּתי
ׁשאמרּתי הגם אׁשּתי היא אם לׁשאל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹועליכם
ּבזה ואין אחֹותי לּה לקרא אני ׁשּיכֹול ְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָֹאחֹותי

וחרד ירא ׁשּיהיה למי אׁשּתי ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהחלט
הרּגיׁש זֹו טענה לצד ואּולי לאלהים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹֹמחטא
מּתנֹות לֹו וּיּתן אברהם את האמת ּכי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבימל
ׁשקר ּבמֹוציא יחׁשדּוהּו לבל נתּכּון ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַטֹובֹות.
לֹו: ולּדֹומה לּכעּור חֹוׁשׁשין והּצּדיקים ְְְִִִִִִֶַַַַמּפיו

יג)  לדברֹו טעם לתת ּבא ּכאן «¿ƒ«¬∆¿ְִֵַַָָָָ
יאמר ּכי אלהים יראת אין ׁשאמר ְֱִִִִֵֶַַַָָֹֹהראׁשֹון
אֹותם ׁשחׁשדּת ּבּמקֹום ראית מה אבימל ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאליו
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לׂשרה ה' וּיעׂש ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְַַַָָ«¬∆ƒ≈ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּכתּוב. זאת מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ"לּמֹועד
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ּכמאא ׂשרה ית ּדכיר ְְִַָָָָָויי

לׁשרה יי ועבד אמר ְְֲֲִַַָָָָּדי

מּליל: ּדי ְִִַָּכמא

ׂשרהב וילידת ְִִִַַַָָועּדיאת

לסיבתֹוהי ּבר ְְְְִִַַָָלאברהם

יי: יתּה מּליל ּדי ְְִִִֵַַָָלזמן

ׁשּוםג ית אברהם ְְַָָָָּוקרא

ּדילידת לּה ּדאתיליד ְְְְִִִִֵֵַּברּה

יצחק: ׂשרה ְִֵָָָלּה

יצחקד ית אברהם ְְְִַַָָָָּוגזר

ּכמא יֹומין ּתמניא ּבר ְְְְִֵַַָָּברּה

יי: יתּה פּקיד ְִִֵַָָדי

      

ּתּקנה ּכי אמר לזה אלהים, יראת להם ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ההּוא הּמקֹום לסּבת לא אחֹותי לֹומר ׁשּתּקן ְֲִִִֵֶַַַַָֹזֹו
מקֹום לחׁשש זה ּתּקן ּכלל ּבדר אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָלבד
מּמּנּו יצתה לא זה וספק אלהים יראת ּבֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשאין
אלהים יראת אין חזקת לּה ׁשאין ׁשהגם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּגרר
יראת ּבּה ׁשּיׁש חזקה ּבּה לאברהם ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיֹודה

:אבימל טענֹות נסּתּתמּו ּומעּתה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹאלהים
BÂיח)  Ú BÂ Ú יאמרּו ׁשּלא ּפרּוׁש ƒ»…¿«¿«¿ְֵֶֹֹ

היה ׁשעקר הרי ׂשרה, נתעּברה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאבימל
אברהם ּתפּלת ּתֹועיל ּכי לגּלֹות וגם ההם, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּבּימים
ּגם ונפקד. עצמֹו על גם והֹועילה עקרֹות ְְְְְֲִִִַַַַַָָֹלפקד
וכּו' צרי והּוא חברֹו על הּמתּפּלל ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהֹודיע
לפסּוק סמ ולזה צ"ב), (ב"ק וכּו' נענה ְְְֲֶֶַַָָָהּוא
קדמה ׁשּכבר והגם ׂשרה. את ּפקד וה' ּפסּוק ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
ּתנהּו לגּופֹו הּסמיכּות ענין אינֹו אם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָההבטחה,
זה: ׁשאחר ּפסּוק ּבפרּוׁש ועּין לּזּולת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלענין

א)  BÂ „ Âלצד לא ּפרּוׁש «»«¿«¬∆»»ְֵַֹ
הּמתּפּלל ּכל ּומּטעם אבימל על ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשהתּפּלל
וזה נפקד היה לא זה וזּולת וכּו' חברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹעל
הּפרׁשה ּבתחּלת האמּורה ההבטחה ח"ו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָימעיט

אמר: ּכאׁשר ֲֶֶַָָָאּלא
„BÚּדבר הּוא אבימל על ּתפּלתֹו ּכי ְְֲִִִֶֶַָָָָלעֹולם

יתּבר והבטחתֹו ׂשרה לפקידת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָהּמעמיד
מצוה ה' לֹו והזמין ּבן לֹו ׁשּיּתן ְְְְִִִִֵֵֶָָָהיתה
והּוא הבטחתֹו נתקּימה ּובזה ׁשּיּפקד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּסגּלתּה
ׁשאמר האמירה ּולצד ּפרּוׁש אמר ּכאׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָאֹומרֹו
ּכׁשּירצה ּכי ונפקדה, הּדבר לֹו ׁשּנזּדּמן הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָה'
הּטֹובה היא ׁשּסגּלתּה הּמצוה יזמין להיטיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻה'
הּפקידה הבטחת ׁשּקדם ותמצא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהמבּקׁשת.

ׁשהּוא ּפרעה מעׂשה לאברהם נזּדּמן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹּכבר
לפרעה ה' עצרֹו ולא אבימל למעׂשה ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָֹֹּבדֹומה
האֹות ל וזה אברהם עליו ׁשּיתּפּלל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכדי

ׁשּפרׁשנּו: ְְֵֶַָלמה
NÚiÂ.ּדּבר ּכאׁשר וגֹו' לֹומרה' ׁשּכפל טעם «««ְֲִֵֶֶַַַַַָ

ז"ל ּדבריהם לפי יכּון וגֹו', ְְְְִִֵֵֶַַַַוּיעׂש
הּמלא לּה ׁשּׂשרט חּיה ּכעת ּבּפסּוק ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָ(ּתנחּומא)

הּׁשמ ּכׁשּיּגיע ּבּכתל זהׂשריטה למקֹום ׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנתקּים הּכתּוב ׁשהֹודיע והּוא ּבן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּולׂשרה
הּזמן: ּבדקּדּוק אליה הּדֹובר הּמלא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָמאמר

„BÚּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּפי על הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַַַַָָיכּון
מּצד ׁשּבא אׁשּת לׂשרה ּבן י') י"ח ְְְְִִֵֵֶַָָָ(לעיל
הּוא וידּוע לעקדה, הצר זֹו ּולסּבה ְְְְֲִֵַַַָָָָָֻהּנּוקבא
ּׁשּכתבּתי מה ּולפי ׂשרה, מיתת סּבת היא זֹו ְְִִִִִִֶַַַַָָָּכי
הּגזרה וקּים ׂשרה צחיקת על ה' הקּפיד ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכי
ּדנּוקבא מּסטרא ּבן אּלא ׂשרה ּתלד ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשּלא
יֹולדת, אׁשּת ׂשרה אבל י"ט) י"ז ל) ְְְְֲִֶֶֶָָָּכאֹומרֹו
וידּוע ּדּבר ּכאׁשר לׂשרה ה' וּיעׂש אמר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָלזה
ׁשלם ילדּתֹו ׁשּלא והּוא קׁשה הּדּבּור ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָֹהּוא
ונפטרה הּדברים ונתּגלּגלּו הּצרי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּבׁשלמּות
על ההבטחה קּיּום זה ּולדר זֹו. מּסּבה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׂשרה
ּבּפסּוק נרמזה הּמלא לּה ׁשּׂשרט ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּׂשריטה
וגֹו': אתֹו ּדּבר אׁשר לּמֹועד ּדכתיב זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשאחרי

ב)  N „Â Âיתּבאר וּתהר אמר ««««≈∆»»¿«¿»»≈ְִֵַַַַָָ
מטרֹון ּבית פנ"ג) (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר ְְֵֶֶַַָעל

ּב ּגם נס היה ּכי מֹודיע לזה לּה, היה הריֹון.לא ִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ולאואֹומרֹו לאברהם זה ּבן רמז לאברהם ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹ

אברהם ּבן ׁשמֹו יּקרא לא ּכי לאברהם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁשמעאל
זרע. ל יּקרא ביצחק ּכי י"ב) (כ"א ְְְְִִִִִֵַָָָּדכתיב

וּתלד ט"ו) (ט"ז הּכתּוב ׁשאמר ׁשּמצינּו ֲִֵֶֶֶַַַַַָָָוהגם
אבל אברם ׁשמֹו נקרא ׁשם ּבן, לאברם ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָהגר
זה ׁשם עֹוד יּזכר ׁשּלא אברם ׁשם ׁשּנעקר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחר
ּבן לּקרא לֹו אין יׁשמעאל אברהם אּלא ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעליו
אברם לאברהם הּקֹורא לזה ּכי ואּולי ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָאברהם.
יתּבר הקּפדתֹו טעם יג) (ּברכֹות ּבעׂשה ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָעֹובר
לבן יׁשמעאל אליו מיחס אברם לֹו ּכׁשּיקרא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכי
אּלא זה ואין זרע ל יּקרא ביצחק ּכי אמר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוה'
לזה ּביעקב אינֹו זה וטעם אברם, ׁשם ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּיעקר
יעקב. ׁשּיּקרא קּפידא אין יׂשראל ׁשּנקרא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהגם
יּקרא לא לה) (להּלן ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹועּין

אחר: טעם ותמצא ְְְִֵַַַָוגֹו'
Âולא לזקניו אֹומרֹו ּגם ההֹודעה טעם ƒ¿À»ְְְִַַַַָָָֹֻ

היה ּכי ׁשּכתבנּו למה לזקנתֹו, ְְְְִִֶַַָָָָָָאמר
להֹוליד העליֹון מעֹולם נפׁש הּלדה ּבעת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחסר
הּכתּוב יכּון ּדנּוקבא מעלמא אּלא לֹו היתה ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולא
אחרת לדה הכנת ּבֹו ילדה וגם אז ילדה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּכי
ּכי לדעת ל יׁש ּכי אברהם ׁשל ׁשנית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלזקנה
ּדבר הּזה ּבעֹולם אדם להּׂשיג הּוא ההחלט ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמן
לחכמי ּכּידּוע המקּבל הכנת יקּדים לא אם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹחדׁש
הּנפׁש אּלא ליצחק היתה לא ואם ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹאמת
הקּבלת הכנת חסר והיה ּדנּוקבא ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּמעלמא
העקדה לֹו ּתֹועיל לא ּדדכֹורא מעלמא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּנפׁש
ׁשּילדה הֹודיע וגֹו' וּתלד לֹומר ׁשּדקּדק הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוזה
היא והּב' לדתֹו עת הּוא הא' זקנתֹו זמּני ְְְְִִֵֵֵַַָָָלב'
זמן ׁשהּוא אברהם ׁשל אחרת זקנה לעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהכנה
אׁשּתֹו וזקנת זקנתֹו לזקניו ירמז אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹֻהעקדה.
זקן: ואדני וגֹו' בלתי אחרי אֹומרֹו ּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹעל

BÂג)  B „B Bׁשּיׁש להיֹות ּפרּוׁש ¿««¬∆¿ְִֵֵֶ
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ׂשרה את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: לרׁש"י  ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ«¬∆»»

לׂשרה ה' וּיעׂש ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְַַַָָ«¬∆ƒ≈ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּכתּוב. זאת מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ"לּמֹועד

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן .יי ו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָƒ»«…
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ּכמאא ׂשרה ית ּדכיר ְְִַָָָָָויי

לׁשרה יי ועבד אמר ְְֲֲִַַָָָָּדי

מּליל: ּדי ְִִַָּכמא

ׂשרהב וילידת ְִִִַַַָָועּדיאת

לסיבתֹוהי ּבר ְְְְִִַַָָלאברהם

יי: יתּה מּליל ּדי ְְִִִֵַַָָלזמן

ׁשּוםג ית אברהם ְְַָָָָּוקרא

ּדילידת לּה ּדאתיליד ְְְְִִִִֵֵַּברּה

יצחק: ׂשרה ְִֵָָָלּה

יצחקד ית אברהם ְְְִַַָָָָּוגזר

ּכמא יֹומין ּתמניא ּבר ְְְְִֵַַָָּברּה

יי: יתּה פּקיד ְִִֵַָָדי

      

ּתּקנה ּכי אמר לזה אלהים, יראת להם ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ההּוא הּמקֹום לסּבת לא אחֹותי לֹומר ׁשּתּקן ְֲִִִֵֶַַַַָֹזֹו
מקֹום לחׁשש זה ּתּקן ּכלל ּבדר אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָלבד
מּמּנּו יצתה לא זה וספק אלהים יראת ּבֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשאין
אלהים יראת אין חזקת לּה ׁשאין ׁשהגם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּגרר
יראת ּבּה ׁשּיׁש חזקה ּבּה לאברהם ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיֹודה

:אבימל טענֹות נסּתּתמּו ּומעּתה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹאלהים
BÂיח)  Ú BÂ Ú יאמרּו ׁשּלא ּפרּוׁש ƒ»…¿«¿«¿ְֵֶֹֹ

היה ׁשעקר הרי ׂשרה, נתעּברה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאבימל
אברהם ּתפּלת ּתֹועיל ּכי לגּלֹות וגם ההם, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּבּימים
ּגם ונפקד. עצמֹו על גם והֹועילה עקרֹות ְְְְְֲִִִַַַַַָָֹלפקד
וכּו' צרי והּוא חברֹו על הּמתּפּלל ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהֹודיע
לפסּוק סמ ולזה צ"ב), (ב"ק וכּו' נענה ְְְֲֶֶַַָָָהּוא
קדמה ׁשּכבר והגם ׂשרה. את ּפקד וה' ּפסּוק ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
ּתנהּו לגּופֹו הּסמיכּות ענין אינֹו אם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָההבטחה,
זה: ׁשאחר ּפסּוק ּבפרּוׁש ועּין לּזּולת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלענין

א)  BÂ „ Âלצד לא ּפרּוׁש «»«¿«¬∆»»ְֵַֹ
הּמתּפּלל ּכל ּומּטעם אבימל על ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשהתּפּלל
וזה נפקד היה לא זה וזּולת וכּו' חברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹעל
הּפרׁשה ּבתחּלת האמּורה ההבטחה ח"ו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָימעיט

אמר: ּכאׁשר ֲֶֶַָָָאּלא
„BÚּדבר הּוא אבימל על ּתפּלתֹו ּכי ְְֲִִִֶֶַָָָָלעֹולם

יתּבר והבטחתֹו ׂשרה לפקידת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָהּמעמיד
מצוה ה' לֹו והזמין ּבן לֹו ׁשּיּתן ְְְְִִִִֵֵֶָָָהיתה
והּוא הבטחתֹו נתקּימה ּובזה ׁשּיּפקד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּסגּלתּה
ׁשאמר האמירה ּולצד ּפרּוׁש אמר ּכאׁשר ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָאֹומרֹו
ּכׁשּירצה ּכי ונפקדה, הּדבר לֹו ׁשּנזּדּמן הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָה'
הּטֹובה היא ׁשּסגּלתּה הּמצוה יזמין להיטיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻה'
הּפקידה הבטחת ׁשּקדם ותמצא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהמבּקׁשת.

ׁשהּוא ּפרעה מעׂשה לאברהם נזּדּמן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹּכבר
לפרעה ה' עצרֹו ולא אבימל למעׂשה ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָֹֹּבדֹומה
האֹות ל וזה אברהם עליו ׁשּיתּפּלל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכדי

ׁשּפרׁשנּו: ְְֵֶַָלמה
NÚiÂ.ּדּבר ּכאׁשר וגֹו' לֹומרה' ׁשּכפל טעם «««ְֲִֵֶֶַַַַַָ

ז"ל ּדבריהם לפי יכּון וגֹו', ְְְְִִֵֵֶַַַַוּיעׂש
הּמלא לּה ׁשּׂשרט חּיה ּכעת ּבּפסּוק ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָ(ּתנחּומא)

הּׁשמ ּכׁשּיּגיע ּבּכתל זהׂשריטה למקֹום ׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנתקּים הּכתּוב ׁשהֹודיע והּוא ּבן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּולׂשרה
הּזמן: ּבדקּדּוק אליה הּדֹובר הּמלא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָמאמר

„BÚּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּפי על הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַַַַָָיכּון
מּצד ׁשּבא אׁשּת לׂשרה ּבן י') י"ח ְְְְִִֵֵֶַָָָ(לעיל
הּוא וידּוע לעקדה, הצר זֹו ּולסּבה ְְְְֲִֵַַַָָָָָֻהּנּוקבא
ּׁשּכתבּתי מה ּולפי ׂשרה, מיתת סּבת היא זֹו ְְִִִִִִֶַַַַָָָּכי
הּגזרה וקּים ׂשרה צחיקת על ה' הקּפיד ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכי
ּדנּוקבא מּסטרא ּבן אּלא ׂשרה ּתלד ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשּלא
יֹולדת, אׁשּת ׂשרה אבל י"ט) י"ז ל) ְְְְֲִֶֶֶָָָּכאֹומרֹו
וידּוע ּדּבר ּכאׁשר לׂשרה ה' וּיעׂש אמר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָלזה
ׁשלם ילדּתֹו ׁשּלא והּוא קׁשה הּדּבּור ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָֹהּוא
ונפטרה הּדברים ונתּגלּגלּו הּצרי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּבׁשלמּות
על ההבטחה קּיּום זה ּולדר זֹו. מּסּבה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׂשרה
ּבּפסּוק נרמזה הּמלא לּה ׁשּׂשרט ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּׂשריטה
וגֹו': אתֹו ּדּבר אׁשר לּמֹועד ּדכתיב זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשאחרי

ב)  N „Â Âיתּבאר וּתהר אמר ««««≈∆»»¿«¿»»≈ְִֵַַַַָָ
מטרֹון ּבית פנ"ג) (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר ְְֵֶֶַַָעל

ּב ּגם נס היה ּכי מֹודיע לזה לּה, היה הריֹון.לא ִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ולאואֹומרֹו לאברהם זה ּבן רמז לאברהם ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹ

אברהם ּבן ׁשמֹו יּקרא לא ּכי לאברהם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁשמעאל
זרע. ל יּקרא ביצחק ּכי י"ב) (כ"א ְְְְִִִִִֵַָָָּדכתיב

וּתלד ט"ו) (ט"ז הּכתּוב ׁשאמר ׁשּמצינּו ֲִֵֶֶֶַַַַַָָָוהגם
אבל אברם ׁשמֹו נקרא ׁשם ּבן, לאברם ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָהגר
זה ׁשם עֹוד יּזכר ׁשּלא אברם ׁשם ׁשּנעקר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחר
ּבן לּקרא לֹו אין יׁשמעאל אברהם אּלא ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעליו
אברם לאברהם הּקֹורא לזה ּכי ואּולי ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָאברהם.
יתּבר הקּפדתֹו טעם יג) (ּברכֹות ּבעׂשה ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָעֹובר
לבן יׁשמעאל אליו מיחס אברם לֹו ּכׁשּיקרא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכי
אּלא זה ואין זרע ל יּקרא ביצחק ּכי אמר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוה'
לזה ּביעקב אינֹו זה וטעם אברם, ׁשם ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּיעקר
יעקב. ׁשּיּקרא קּפידא אין יׂשראל ׁשּנקרא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהגם
יּקרא לא לה) (להּלן ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹועּין

אחר: טעם ותמצא ְְְִֵַַַָוגֹו'
Âולא לזקניו אֹומרֹו ּגם ההֹודעה טעם ƒ¿À»ְְְִַַַַָָָֹֻ

היה ּכי ׁשּכתבנּו למה לזקנתֹו, ְְְְִִֶַַָָָָָָאמר
להֹוליד העליֹון מעֹולם נפׁש הּלדה ּבעת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחסר
הּכתּוב יכּון ּדנּוקבא מעלמא אּלא לֹו היתה ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולא
אחרת לדה הכנת ּבֹו ילדה וגם אז ילדה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּכי
ּכי לדעת ל יׁש ּכי אברהם ׁשל ׁשנית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלזקנה
ּדבר הּזה ּבעֹולם אדם להּׂשיג הּוא ההחלט ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמן
לחכמי ּכּידּוע המקּבל הכנת יקּדים לא אם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹחדׁש
הּנפׁש אּלא ליצחק היתה לא ואם ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹאמת
הקּבלת הכנת חסר והיה ּדנּוקבא ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּמעלמא
העקדה לֹו ּתֹועיל לא ּדדכֹורא מעלמא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּנפׁש
ׁשּילדה הֹודיע וגֹו' וּתלד לֹומר ׁשּדקּדק הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוזה
היא והּב' לדתֹו עת הּוא הא' זקנתֹו זמּני ְְְְִִֵֵֵַַָָָלב'
זמן ׁשהּוא אברהם ׁשל אחרת זקנה לעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהכנה
אׁשּתֹו וזקנת זקנתֹו לזקניו ירמז אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹֻהעקדה.
זקן: ואדני וגֹו' בלתי אחרי אֹומרֹו ּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹעל

BÂג)  B „B Bׁשּיׁש להיֹות ּפרּוׁש ¿««¬∆¿ְִֵֵֶ
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יצחק־לי••••ק קרת הרה הא רמ לי. ימח ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ
ורב   ת הרה   אתר ליח הרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

לע היה ....חק ְָָָָֹ
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ל מל מ••••מי תיבוח בח מא)ל "מי(ישעיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

"הו מ)ל א(שה מי הא מה רא "הא רא הא("מי וכה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ועה)ל מביח הא ר ה חתהב מר ....למ•••• ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מאה ל מרל ק  ימרא ר אמר ולא התב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹה

לאברה.... י יקי••••הה י יר ל י מה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
לא תמרא הי תא והיקה מה יה את הרת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהביא

אי אא רה הקילה מ ....הביאה ְֲִִִֵֶַָָָָָָ
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אברהם, ׁשל ּבנֹו ׁשּזה הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיׁש

ליצני ׁשאמרּו (ּכפי מאבימל ׁשּנתעּברה לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואם

מאה. ּבן היה אברהם ׁשהרי ּתֹולדֹות), ּפרׁשת ריׁש רׁש"י - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדֹור

ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו לא ׁשהׂשרֹות לֹומר, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹויׁש

ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ׁשהֹוליד ידעּו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה,

להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת את חּפׂשּו ׁשּלא הּדֹור, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹליצני

ׂשרה". נתעּברה מאבימל" ְְְֲִִֵֶֶַָָָָאמרּו
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מל••••"כ לעה)ח יי)....ל מ•••• הי ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ

רה ואבימללי ובר (ב"ר).... ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
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מצחק••••אמר מ אלילי בת לב)ל "וקמ(שמות ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָֻ

תימא מה תרי י ל אחר בר ל)לצחק". לצחק(לקמ" ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
תימא מה רציחה ל אחר בר ב)י". ב א(שמואל מיק" ְְְְִִֵֵַָָָָָָָ

יל חקוי ריהו".... ְְְֲִִֵַַָָ
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 האת••••־י האמה ייר לא "י רה מבת ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ

וא ההיר ל יצחק  מריב היה למ אה "ייא מר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
יח  וירה ק ול ה צאיוי י י ול ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָכר

תימא כו)מה הלא(משלי ואמר ו י הרה מתלהל" ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אי" ־יצחק....מחק א(ב"ר)••••־י א י הא יומ ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָ

א יצחק ה איאי ה אי י אי א א יצחק ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
 יה "יצחק "י וחמר קל  ליר.... ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
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  (ב"ר)••••ל רה. לתרת צא מע ל ְְְְֶֶַַַַָָָָָֹ
חל ל אמרת חיי....ל  ְְֶֶֶַַ
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קל מ••••) ה רח אברה(.קל היה למ ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ביאת לרה ....ל ְְִִֵָָָ

ׁשניןה מאה ּבר ְְְְִַַָָָואברהם

יצחק ית לּה אתיליד ְְְִִִֵַָָּכד

ְֵּברּה:

עבדו חדוא ׂשרה ְֲֲֶֶֶַַָָָואמרת

לי: יחּדי ּדׁשמע ּכל יי ְְְִִִֵֶַָָלי

מהימןז מאן ְֲֵֶֶַָָואמרת

וקיים לאברהם ְְְֲִַַַַָָּדאמר

ארי ׂשרה ּבנין ְְֲִִֵָָּדתֹוניק

לסיבתֹוהי: ּבר ְְְִִִֵַילידית

ואתחסילח רביא ְְְְֲִִַָָּורבא

מׁשּתיא אברהם ְְְֲִַַַָָָועבד

ית ּדאתחסיל ּביֹומא ְְְֲִִַָָָרּבא

ְִָיצחק:

הגרט ּבר ית ׂשרה ֲַַַָָָָָוחזת

לאברהם ּדילידת ְְְִִִֵַַָָָמצריתא

:ְִָמחיי

ּתרי לאברהם ְְֲֵֶֶַַָָָואמרת

ארי ּברּה וית הדא ְְְֲֵַַַָָָאמתא

הדא אמתא ּבר ירת ְֵַַַָָָָלא

יצחק: עם ּברי ְְִִִִָעם

לחדאיא ּפתּגמא ְְֲִֵַָָָּובאיׁש

עיסק על אברהם ְְֵֵֵַַַָָּבעיני

ְֵּברּה:

לאיב לאברהם יי ְְְֲַַַָָָָואמר

עּולימא על ּבעיני ְְֵֵֵַַָָיבאׁש

תימר ּדי ּכל אמת ְְִֵַַַָֹועל

ארי מּנּה קּבל ׂשרה ֲִֵֵַַָָָל

ּבנין: ל יתקרּון ְְְְְִִִָָביצחק

      

הּנֹולד אמר לזה יׁשמעאל ׁשהּוא אחר ּבן ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
לתכלית עליו להּקראֹות לֹו הּנאֹות לּדבר ְְְְִִַַַָָָָָָלֹו
ּבלדת ּכן הּכתּוב אמר ּׁשּלא מה ְֲֵֵֶַַַַַָָָֹּתאותֹו

ואמר למהיׁשמעאל. רמז ׂשרה לֹו ילדה אׁשר ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ
ּכל אֹומר היה אברהם ּתמיד מתּפּללין ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהיּו
היא ּגם וׂשרה זֹו מּצּדקת יהיה ׁשּלי ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּזרע

ּתפּלתֹו ּוכנגד לֹו, ילדה אמר ּתפּלתּה ּכנגד ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָוגֹו',
ׂשרה: ַָָָאמר

„BÚלצ יצחק ׁשמֹו לקריאת טעם לתת דירצה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
(ּפסּוק אֹומר הּוא וכן לּזקן, הּזקנה ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּילדה

וגֹו': לי עׂשה צחק ְְִָָֹו')
Bיא) „B Úלתרּבּות יצא לבל ּפרּוׁש «…¿ְְְֵֵֵַַ

מּבית ּבצאתֹו רעֹות ּבאמּונֹות ויׁשּתקע ְְְֱִִֵֵֶַָָָָרעה
הּוא: ּבנֹו סֹוף ּכל וסֹוף ְְִָָאביו

„BÚאֹותֹו יחסה אׁשר ּבנֹו אֹודת על ְְֲֲִִֶֶַָֹירצה
ּבנּהׂשרה ואת האמה ּכאֹומרּה להגר ְְְְְֶָָָָָָָָָ

והצּדיק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא האמה, ּבן ְְְִִֶַָָָָָָוגֹו'
ׁשמע וגֹו' אׁשר ּכל לֹו ואמר ׂשרה ְְְְֲִֵֶַַָָָָּדברי
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הרח תחפ יו לת יככ י לאי ה ראלְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי

ת פג ....כת ְְִֵֶֶ

  ¦§¦´¤©©½©
   §©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬

 ̈−£¦¤«

  ©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨
    ©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
   ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤

©¨«©

  ©§¦¡Ÿ¦²¤©©−©
    ©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬

©¨«
 ••••תק יח האת••••....ירה  ל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ר יב היה ת "יה לפיכ  ל רח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
רא הא בריהע את טל(טז וג(לעיל ל י"".... ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

  ©¥−¤§¦§©´¨¨®
   ©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤

¦§¨«¦
 ••••רא ליה ק(ש)פחה ול" ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ריא לאוירא חטרא זרק יא ארי הי "וג ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹרית
....קאי ֵָ

לעםיג אמתא ּבר ית ְְְַַַַָָואף

הּוא: בנ ארי ְֲֲִֵֵַָאׁשּוּנּה

ּבצפראיד אברהם ְְְְְֵַַַָָָואקּדים

דמּיא ורקּבא לחמא ְְְְֲִַַָָָָּונסיב

ּכתּפּה על ׁשּוי להגר ְְִִַַַַַָָויהב

ואזלת וׁשלחּה רביא ְְְְֲַַַַַָָָוית

) ּבמדּברא נ"יותעת ְְְְַַָָ

ׁשבע:)ּבמדּבר ּבאר ְְְֵֵַַָ

רקּבאטו מן מּיא ְְִִַָָָּוׁשלימּו

חד ּתחֹות רביא ית ְְְַַַָָּורמת

אילנּיא: ִִַָָמן

מּקבלטז לּה ויתיבת ֲֳִִִֵֵַַַואזל

) )ארחיקנ"יארחיקת ְְִֵַַַ

אמרת ארי קׁשּתא ְְֲֲֵֵֶֶַַָּכמיגר

דרביא ּבמֹותא אחזי ְְְֱֵֶַָָָלא

ית וארימת מּקבל ֲֳִִִִֵַַַָויתיבת

ּובכת: ְַָָקלּה

קלּהיז ית יי קדם ְְֳִֵַָָָָּוׁשמיע

דיי מלאכא ּוקרא ְְְְְֲַַַָָָָּדרביא

לּה ואמר ׁשמּיא מן ְְֲִַַַַָָָלהגר

תדחלי לא הגר ּל ְֲִִַָָָָמה

קלּה ית יי קדם ׁשמיע ְְֲֳִֵֵַָָָָארי

תּמן: ּדהּוא ּבאתר ְְְֲַַַַָָּדרביא

רביאיח ית טּולי ְִִַָָקּומי

ארי ּבּה יד ית ְְְֲִִֵֵֵַָואתקיפי

אׁשּוּנּה: סּגי ְֲִִֵַַַלעם

וחזתיט עינהּה ית יי ְְֲֵַַַָָָָּוגלא

ּומלת ואזלת דמּיא ְְֲֵַַַַָָָּבירא

ואׁשקיאת מּיא רקּבא ְְְִַַַָָָָית

רביא: ְַָָית

ּבסעדּהכ דיי מימרא ְְְֲֲֵֵַַַָָָוהוה

ויתב ּורבא ְְְִֵַָָּדרביא

רבי והוה ְְְֲֵַַָָָּבמדּברא

ְַָקׁשּתא:

דפארןכא ּבמדּברא ְְְְִֵַָָָויתב

אּתתא אּמּה לּה ְְִִִֵֵַָּונסיבת

דמצרים: ְְְִִֵַָָמארעא

      

אֹומרֹו והּוא ּבנ אֹותֹו ּתחׁשב ואל ְְְְְְִַַָֹֹּבקלּה
ּכי לֹו ואמר ּבנֹו ׁשם לֹו עקר וגֹו' הּנער ְְְִֵַַַַַַָָעל
אּמֹו ׁשם על זה ּובן וגֹו' ל יּקרא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָביצחק

וגֹומר. האמה ּבן את וגם אֹומרֹו והּוא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָיּקרא,
ּדכתיב לדבריה והֹודה אברהם ׁשחזר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָותמצא
אמר ולא וגֹו' הּילד ואת וגֹו' אברהם ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיׁשּכם

אברהם: על הּכתּוב העיד ּכי ּבנֹו ְְְִִֵֶַַַָָָואת
‰Ïi„.יד) ˙‡Â dÓÎL ÏÚׂשם אֹותֹו ּגם ּפרּוׁש «ƒ¿»¿∆«∆∆ֵַָ

לצאת רֹוצה היה ׁשלא להיֹות ׁשכמּה ְְִִֵֶֶַָָָָֹעל
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ריא לאוירא חטרא זרק יא ארי הי "וג ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹרית
....קאי ֵָ

לעםיג אמתא ּבר ית ְְְַַַַָָואף

הּוא: בנ ארי ְֲֲִֵֵַָאׁשּוּנּה

ּבצפראיד אברהם ְְְְְֵַַַָָָואקּדים

דמּיא ורקּבא לחמא ְְְְֲִַַָָָָּונסיב

ּכתּפּה על ׁשּוי להגר ְְִִַַַַַָָויהב

ואזלת וׁשלחּה רביא ְְְְֲַַַַַָָָוית

) ּבמדּברא נ"יותעת ְְְְַַָָ

ׁשבע:)ּבמדּבר ּבאר ְְְֵֵַַָ

רקּבאטו מן מּיא ְְִִַָָָּוׁשלימּו

חד ּתחֹות רביא ית ְְְַַַָָּורמת

אילנּיא: ִִַָָמן

מּקבלטז לּה ויתיבת ֲֳִִִֵֵַַַואזל

) )ארחיקנ"יארחיקת ְְִֵַַַ

אמרת ארי קׁשּתא ְְֲֲֵֵֶֶַַָּכמיגר

דרביא ּבמֹותא אחזי ְְְֱֵֶַָָָלא

ית וארימת מּקבל ֲֳִִִִֵַַַָויתיבת

ּובכת: ְַָָקלּה

קלּהיז ית יי קדם ְְֳִֵַָָָָּוׁשמיע

דיי מלאכא ּוקרא ְְְְְֲַַַָָָָּדרביא

לּה ואמר ׁשמּיא מן ְְֲִַַַַָָָלהגר

תדחלי לא הגר ּל ְֲִִַָָָָמה

קלּה ית יי קדם ׁשמיע ְְֲֳִֵֵַָָָָארי

תּמן: ּדהּוא ּבאתר ְְְֲַַַַָָּדרביא

רביאיח ית טּולי ְִִַָָקּומי

ארי ּבּה יד ית ְְְֲִִֵֵֵַָואתקיפי

אׁשּוּנּה: סּגי ְֲִִֵַַַלעם

וחזתיט עינהּה ית יי ְְֲֵַַַָָָָּוגלא

ּומלת ואזלת דמּיא ְְֲֵַַַַָָָּבירא

ואׁשקיאת מּיא רקּבא ְְְִַַַָָָָית

רביא: ְַָָית

ּבסעדּהכ דיי מימרא ְְְֲֲֵֵַַַָָָוהוה

ויתב ּורבא ְְְִֵַָָּדרביא

רבי והוה ְְְֲֵַַָָָּבמדּברא

ְַָקׁשּתא:

דפארןכא ּבמדּברא ְְְְִֵַָָָויתב

אּתתא אּמּה לּה ְְִִִֵֵַָּונסיבת

דמצרים: ְְְִִֵַָָמארעא

      

אֹומרֹו והּוא ּבנ אֹותֹו ּתחׁשב ואל ְְְְְְִַַָֹֹּבקלּה
ּכי לֹו ואמר ּבנֹו ׁשם לֹו עקר וגֹו' הּנער ְְְִֵַַַַַַָָעל
אּמֹו ׁשם על זה ּובן וגֹו' ל יּקרא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָביצחק

וגֹומר. האמה ּבן את וגם אֹומרֹו והּוא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָיּקרא,
ּדכתיב לדבריה והֹודה אברהם ׁשחזר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָותמצא
אמר ולא וגֹו' הּילד ואת וגֹו' אברהם ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיׁשּכם

אברהם: על הּכתּוב העיד ּכי ּבנֹו ְְְִִֵֶַַַָָָואת
‰Ïi„.יד) ˙‡Â dÓÎL ÏÚׂשם אֹותֹו ּגם ּפרּוׁש «ƒ¿»¿∆«∆∆ֵַָ

לצאת רֹוצה היה ׁשלא להיֹות ׁשכמּה ְְִִֵֶֶַָָָָֹעל
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ההיאכב ּבעּדנא ְֲִִַַָָָוהוה

רב ּופיכל אבימל ֲֲִִֶֶַַַֹואמר

למימר לאברהם ְְְֵֵֵַָָָחילּה

ּבכל ּבסעד דיי ְְְְֲֵַַָָָֹמימרא

עבד: אּת ְִֵַָּדי

ּבמימראכג לי קּים ְְְִֵֵַַָּוכען

ּבי תׁשּקר ּדלא הכא ְְְִַַַָָָָדיי

ּכטיבֹותא ּברי ּובבר ְְְְִִִֵַָּובברי

עּמי ּתעּבד עּמ עבדית ְֲִִִִִֵַָָּדי

דאּתֹותבּתא ארעא ְְְְִִַַָָועם

ַבּה:

אנאכד אברהם ְֲֲַַַָָָואמר

ֲֵַאקּים:

יתכה אברהם ְְַַָָָואֹוכח

ּבירא עיסק על ֲִֵֵֶֶַַָאבימל

עבדי אּניסּו ּדי ְְִִֵַַַָדמּיא

:ֲִֶֶאבימל

לאכו אבימל ֲֲִֶֶַַָואמר

ית עבד מאן ְֲִַָָָידעית

לא אּת ואף הדין ְְְִֵַַָָָָּפתּגמא

לא אנא ואף ּלי ְֲִֵַַָָָחּוית

דין: יֹומא אּלהין ְִֵֵֶָָָׁשמעית

עאןכז אברהם ְְַַָָָּודבר

לאבימל ויהב ְֲִִִֶֶַַותֹורין

קים: תרויהֹון ְְְֵַָָּוגזרּו

ׁשבעכח ית אברהם ְְֲִַַַָָָואקים

ּבלחֹודיהן: ּדעאן ְְְִֵֶַָחּורפן

אבימלכט ֲֲִֶֶַַואמר

ׁשבע אּנּון מה ְְְִַַָָָלאברהם

ּדאקמּתא אּלין ְְֲִֵֵַַָחּורפן

ְִֵֶּבלחֹודיהן:

ׁשבעל ית ארי ְֲֲֵַַַָואמר

ּבדיל ידי מן ּתקּבל ְְְְִִִֵַַחּורפן

ארי לסהדּו לי ְְֲֲִִֵֵַּדתהי

) הדין ּבירא ית נ"יחפרית ֲִֵֵָָָָ

):הדא ָָ

לאתראלא קרא ּכן ְְְֵַַָָעל

תּמן ארי ׁשבע ּבאר ְֲֵֵַַַָָההּוא

ּתרויהֹון: ְֵַַָקּימּו

ׁשבעלב ּבבאר קים ְְְִֵַָָָּוגזרּו

רב ּופיכל אבימל ְֲִִֶֶַָֹוקם

לארע ותבּו ְְֵֵַַָחילּה

ְְִֵָּפלׁשּתאי:

(לג נצּבא נ"יּונציב ְְִֵָ

ׁשבע ּבבאר ְִִֵַָָָאילנא)

דיי ּבׁשמא תּמן ְְְִִַַַָָָוצּלי

דעלמא: ְְֱַָָָאלהא

      

ׁשכמּה על וׂשמֹו ּכילד עקדֹו לזה אביו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמּבית
ְְֵָוגרׁשּה:

Bכד) Î‡ ‡ ‡להׁשיב יׁש ּפרּוׁש «…∆«¿»»»…ƒ¿ְְִֵֵָ
ׁשאני אּלא וגֹו' ּכחסד ׁשאמרּת טענת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל

אּׁשבע: ּבדבר ִֵֵַַָָָָחפץ
„BÚּבאר אֹודֹות על להֹוכיחֹו ׁשרצה להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָירצה

ׁשּמׁשיבֹו ׁשּיחׁשב חׁש ּבסמּו ּכאמּור ְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּמים
יּׁשבע, ּולבלּתי חסּדֹו לֹומרלסּתר הקּדים לזה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ

וגֹו': על הֹוכיחֹו ּכ ואחר אּׁשבע ְְִִִֵַַַַָָָֹאנכי
„BÚעצמי על ּפרּוׁש אּׁשבע אנכי לֹומר ְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹיכּון

ּבנֹו: חּיּוב לׁשלל ונתּכּון וגֹו' ל ארע ְְְְְְִִִֵַַָֹֹלא
B‡'ג על ּבניו ויׁשּביע יּׁשבע הּוא ּכי ְְְִִִִֶַַַַָָָירצה

יֹוכיח: והּנּקּוד אּלּו ְִִֵַַּדֹורֹות
Bכו) Î‡  B ‡ ‡צרי «…∆¬ƒ∆∆¿¿«»…ƒ¿ִָ

אנכי: וגם לֹומר חזר לּמה ְִַַַַַָָָָָֹלדעת
‡עׂשה מי ידעּתי לא אֹומרֹו עֹוד ּבדקּדּוק ¿≈»∆ְְְְִִִַָָָֹ

והּדבר ידעּתי לא לֹומר הסּפיק לא לּמה ְְְְִִִַַַָָָָָֹֹוגֹו'
אברהם: לדברי ׁשחֹוזר ְְְִֵֵֶַָָָמּובן

ÔÎ‡מאברהם ׁשּגזלּו ידע ׁשהּוא היא הּכּונה »≈ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּגֹוזלים, ומי מי ידע לא אבל הּמים ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹּבאר
מי לבּקׁש היה ׁשעליו אברהם יאמר ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּומעּתה
אברהם ׁשּגם הׁשיב לזה רׁשעה עֹוׂשי ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָומי
לּמל הּדבר הֹודיע ׁשּלא ּכהגן ׁשּלא ִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעׂשה
היה ואז אברהם קבלת ּומצּפה יֹוׁשב ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָָוהיה

              
 א־ק••••ר ה   ר   יי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ר ה ר יו י ר ה   ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹה
י   י  ריסב   ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַי

 ה והיה י)ר ....(סוטה ְְֲֶֶַַָָָָָ
        

‰ Ì Ì ‡Â(לג (כא, «ƒ¿»»¿≈
היה הּסעּודה, אחר לבר סרב אֹורח ׁשּכאׁשר ּבּמדרׁש, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאיתא

.לבר אֹותֹו הכריח וכ האכל, עבּור רב ּכסף מּמּנּו ּתֹובע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאברהם

ויׁש ּבעֹולם?! ה' ׁשם את מפרסמים זֹו ּבדר האם לׁשאל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹויׁש

ׁשּלא ּביֹותר, מגּׁשם ּבאֹורח נתקל אבינּו אברהם ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלבאר,

עליו לחץ - לבר ראּוי לֹו ׁשרק אחד אלקה ׁשּיׁש ּבׂשכלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקלט

את האֹורח קּבל וׁשּוב וחמרּיּותו, ּגּסּותֹו את לׁשּבר ּכדי לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוהעיק

ּבאמת. לה' והֹודה ראיֹותיו ואת ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָהסּבריו
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   §¦§¦−¨¦¬©¦«

 ••••ה "ה ה בר בר   יר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
בו" ה  ר  היה ה "ה  הרי ו" ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹו
  יב   י  "ר י ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוב
"ובר ר וה סו ה ר היה יו ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ריב "הרי בר רו בר "ויהי " ו" "ברְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ו"  הר  הרי י ה  ה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
יב  "בר ר ר י וב בו"  ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיו"

ה  ה י "ברה  ו"  ס ה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
י יי הרי היה ה "ט ב י ר ב טְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
"יר יי" יב ו ה "ה הרי יה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ו ר  ס הב  ו יהר  ירְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ר ו ר היה רי  י י יה יר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻהי
בר ור  י  ה "ו הרי ה יר ריי יְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

י רה י י   י ה ה ו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ
 סר ....(ב"ר)יה ְְֵֶָָ
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א  אח••••רי יר ט)י ריהס) ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ה סה  רו טרג היה ט  בריו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻר
  ר  י   ר י הריב  ברהְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
 י  ב  ר הייי   בי  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה
ר היה י  בריו ר רי וי ב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
 בר י  ר ה ו ה י"ג   י ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
י  ב ה ר ה י ר  ייר ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָה

ב הייי ....נ••••וה  יסי   הי  ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
  ה....ח א ְִ
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קח־נא••••ה    י בה  ר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ

 ה היה  הר רי  יה ה י ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
ט) ריהס)....נ־א•••• ר י י י י  ר ְְִִִֵֵֶַַָָָ

 ר  יי וה  יי ה  ר "יי"ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ
"י "  ר הב י יה  ר "הבר"ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
יו  ו  בר  ה  ה  ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹוה
ר   ר  יו הוה  יו ב י רְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָו

....ור א••••יה ברי ו יג)יר "ב(ב  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הבר ר יור "הרה הר ייר ה י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ר וס רי יה הרה    רְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

י ר ר ר   טרה ב  ....•••• ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ה ר ה  היה  י טה  ר ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
 ר הה ה  הר הה  טְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הריה.... אח••••ייה ה ה ר ה)ריס ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יי ה רי(הר י ה ו ה גה  ור  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבארעלד אברהם ְְְִַַַַָָואּתֹותב

סּגיאין: יֹומין ְְִִִִֵַָּפלׁשּתאי

ּפתּגמּיאא ּבתר ְֲִַַַָָָָוהוה

אברהם ית נּסי ויי ְִִֵַַַָָָָָהאּלין

ואמר אברהם לּה ְֲֲֵַַַַַָָואמר

אנא: ֲָָהא

ּברב ית ּכען ּדבר ְְְֲַַַַָָואמר

ית רחמּת ּדי יחיד ְְְִִַָָָָית

לארעא ל ואיזל ְְְְִִֵַָָָיצחק

קדמי ואסקּה ְְְֳֵַַָָָּפּולחנא

מן חד על לעלתא ֲִַַַַָָָּתּמן

:ל אימר ּדי ִֵַָָָטּורּיא

      

החׁשיבֹו לא ׁשאברהם ּולצד ּדין, לֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָֹעֹוׂשה
לא אנכי וגם אֹומרֹו והּוא ידע, לא הּוא ְְְִַַַָָֹֹֹּגם
ונׁשאר לדעת ּבּקׁשּתי לא ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹׁשמעּתי
אּתה: ׁשהֹודעּתני הּיֹום עד הידיעה ְְְִִֶַַַַַַַָָֻמׁשלל

Âא) ÌÈ‰ ‡ È‰ÈÂהּדברים ּפרּוׁש, «¿ƒ«««¿»ƒ¿ְִֵַָ
הרּפּתקי ׁשּכּמה מהענין למעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהאמּורים
וגם זקנתֹו, לעת ּבבן ׁשּנפקד עד עליו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעברּו
ואחר זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ה' ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהבטיחֹו
ּבארץ אברהם וּיגר ּכאֹומרֹו ּגדֹול יצחק ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיה

ׁשּירד הראׁשֹונה ּובּׁשנה רּבים ימים ְְִִִִִֶַַַָָָָָָּפלׁשּתים
היה. ּגדֹול ּכי למדּת הא יצחק נֹולד ְְְְִִִִִַַָָָָָָָלפלׁשּתים
ּבין מפלא הּנּסיֹון ּגדל יהיה הּקדם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּובאמצעּות
קדמּו הרּפּתקי ּכּמה ׁשאחר אברהם ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבבחינת
ּכי מה' הבטחֹות ּכּמה ואחר ׁשּנפקד עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָלֹו
ׁשּיקריבהּו לֹו אֹומר הּוא זרעֹו יּקרא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָביצחק
ׁשהגם יצחק ּבבחינת ּבין ּבלּבֹו, הרהר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹולא

הּסמ מּפסּוק ּכנׁשמע ּגדֹול וגֹו'ׁשהיה וּיגר ּו ְְִִֶַַַָָָָָָָָ
נתּכּון ּגם עּכב. ולא היה ׁשּגדֹול למדּת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא

אתלֹומר לֹו לֹומר יצּדק ׁשּבזה הּדברים אחר ְְִֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּנאמרים הּדברים קדם ולא יחיד את ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבּנ
יחידֹו: ואינֹו יׁשמעאל לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָּבסמּו

ÌÈ‰Ï‡‰Â.'וגֹו וא"ונּסה ּבתֹוספת והאלהים אמר ¿»¡…ƒְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
נסיֹונֹות מלבד לֹומר ה' ְְְִִֶֶַַותֹוספת
נּסיֹון הּדין ּבגבּורת לנּסֹותֹו הֹוסיף ְְְִִִִֶַַַָָׁשּקדמּוהּו

ָעצּום:
‡Â.אברהם להֹודיעֹואליו הּקריאה, טעם «…∆ְְְִִֵַַַַָָָָ

ּדבר מּמּנּו לׁשאל האלהים ּבא ּכי ְֱִִִִֶֶָָָָֹֹֹקדם



מט               
 א־ק••••ר ה   ר   יי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ר ה ר יו י ר ה   ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹה
י   י  ריסב   ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַי

 ה והיה י)ר ....(סוטה ְְֲֶֶַַָָָָָ
        

‰ Ì Ì ‡Â(לג (כא, «ƒ¿»»¿≈
היה הּסעּודה, אחר לבר סרב אֹורח ׁשּכאׁשר ּבּמדרׁש, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאיתא

.לבר אֹותֹו הכריח וכ האכל, עבּור רב ּכסף מּמּנּו ּתֹובע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאברהם

ויׁש ּבעֹולם?! ה' ׁשם את מפרסמים זֹו ּבדר האם לׁשאל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹויׁש

ׁשּלא ּביֹותר, מגּׁשם ּבאֹורח נתקל אבינּו אברהם ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלבאר,

עליו לחץ - לבר ראּוי לֹו ׁשרק אחד אלקה ׁשּיׁש ּבׂשכלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקלט

את האֹורח קּבל וׁשּוב וחמרּיּותו, ּגּסּותֹו את לׁשּבר ּכדי לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוהעיק

ּבאמת. לה' והֹודה ראיֹותיו ואת ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָהסּבריו
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 ••••ה "ה ה בר בר   יר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
בו" ה  ר  היה ה "ה  הרי ו" ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹו
  יב   י  "ר י ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוב
"ובר ר וה סו ה ר היה יו ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ריב "הרי בר רו בר "ויהי " ו" "ברְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ו"  הר  הרי י ה  ה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
יב  "בר ר ר י וב בו"  ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיו"

ה  ה י "ברה  ו"  ס ה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
י יי הרי היה ה "ט ב י ר ב טְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
"יר יי" יב ו ה "ה הרי יה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ו ר  ס הב  ו יהר  ירְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ר ו ר היה רי  י י יה יר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻהי
בר ור  י  ה "ו הרי ה יר ריי יְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

י רה י י   י ה ה ו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ
 סר ....(ב"ר)יה ְְֵֶָָ
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א  אח••••רי יר ט)י ריהס) ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ה סה  רו טרג היה ט  בריו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻר
  ר  י   ר י הריב  ברהְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
 י  ב  ר הייי   בי  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה
ר היה י  בריו ר רי וי ב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
 בר י  ר ה ו ה י"ג   י ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
י  ב ה ר ה י ר  ייר ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָה

ב הייי ....נ••••וה  יסי   הי  ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
  ה....ח א ְִ
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קח־נא••••ה    י בה  ר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ

 ה היה  הר רי  יה ה י ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
ט) ריהס)....נ־א•••• ר י י י י  ר ְְִִִֵֵֶַַָָָ

 ר  יי וה  יי ה  ר "יי"ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ
"י "  ר הב י יה  ר "הבר"ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
יו  ו  בר  ה  ה  ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹוה
ר   ר  יו הוה  יו ב י רְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָו

....ור א••••יה ברי ו יג)יר "ב(ב  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הבר ר יור "הרה הר ייר ה י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ר וס רי יה הרה    רְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

י ר ר ר   טרה ב  ....•••• ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ה ר ה  היה  י טה  ר ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
 ר הה ה  הר הה  טְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הריה.... אח••••ייה ה ה ר ה)ריס ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יי ה רי(הר י ה ו ה גה  ור  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבארעלד אברהם ְְְִַַַַָָואּתֹותב

סּגיאין: יֹומין ְְִִִִֵַָּפלׁשּתאי

ּפתּגמּיאא ּבתר ְֲִַַַָָָָוהוה

אברהם ית נּסי ויי ְִִֵַַַָָָָָהאּלין

ואמר אברהם לּה ְֲֲֵַַַַַָָואמר

אנא: ֲָָהא

ּברב ית ּכען ּדבר ְְְֲַַַַָָואמר

ית רחמּת ּדי יחיד ְְְִִַָָָָית

לארעא ל ואיזל ְְְְִִֵַָָָיצחק

קדמי ואסקּה ְְְֳֵַַָָָּפּולחנא

מן חד על לעלתא ֲִַַַַָָָּתּמן

:ל אימר ּדי ִֵַָָָטּורּיא

      

החׁשיבֹו לא ׁשאברהם ּולצד ּדין, לֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָֹעֹוׂשה
לא אנכי וגם אֹומרֹו והּוא ידע, לא הּוא ְְְִַַַָָֹֹֹּגם
ונׁשאר לדעת ּבּקׁשּתי לא ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹׁשמעּתי
אּתה: ׁשהֹודעּתני הּיֹום עד הידיעה ְְְִִֶַַַַַַַָָֻמׁשלל

Âא) ÌÈ‰ ‡ È‰ÈÂהּדברים ּפרּוׁש, «¿ƒ«««¿»ƒ¿ְִֵַָ
הרּפּתקי ׁשּכּמה מהענין למעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהאמּורים
וגם זקנתֹו, לעת ּבבן ׁשּנפקד עד עליו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעברּו
ואחר זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ה' ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהבטיחֹו
ּבארץ אברהם וּיגר ּכאֹומרֹו ּגדֹול יצחק ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיה

ׁשּירד הראׁשֹונה ּובּׁשנה רּבים ימים ְְִִִִִֶַַַָָָָָָּפלׁשּתים
היה. ּגדֹול ּכי למדּת הא יצחק נֹולד ְְְְִִִִִַַָָָָָָָלפלׁשּתים
ּבין מפלא הּנּסיֹון ּגדל יהיה הּקדם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּובאמצעּות
קדמּו הרּפּתקי ּכּמה ׁשאחר אברהם ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבבחינת
ּכי מה' הבטחֹות ּכּמה ואחר ׁשּנפקד עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָלֹו
ׁשּיקריבהּו לֹו אֹומר הּוא זרעֹו יּקרא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָביצחק
ׁשהגם יצחק ּבבחינת ּבין ּבלּבֹו, הרהר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹולא

הּסמ מּפסּוק ּכנׁשמע ּגדֹול וגֹו'ׁשהיה וּיגר ּו ְְִִֶַַַָָָָָָָָ
נתּכּון ּגם עּכב. ולא היה ׁשּגדֹול למדּת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא

אתלֹומר לֹו לֹומר יצּדק ׁשּבזה הּדברים אחר ְְִֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּנאמרים הּדברים קדם ולא יחיד את ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבּנ
יחידֹו: ואינֹו יׁשמעאל לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָּבסמּו

ÌÈ‰Ï‡‰Â.'וגֹו וא"ונּסה ּבתֹוספת והאלהים אמר ¿»¡…ƒְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
נסיֹונֹות מלבד לֹומר ה' ְְְִִֶֶַַותֹוספת
נּסיֹון הּדין ּבגבּורת לנּסֹותֹו הֹוסיף ְְְִִִִֶַַַָָׁשּקדמּוהּו

ָעצּום:
‡Â.אברהם להֹודיעֹואליו הּקריאה, טעם «…∆ְְְִִֵַַַַָָָָ

ּדבר מּמּנּו לׁשאל האלהים ּבא ּכי ְֱִִִִֶֶָָָָֹֹֹקדם
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••••והל רנ( חי)....••••ולא מ הא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָֹֹ

הרה א ללמ האהבה יובמ לאח ....ה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
••••(ב"ר)רואלי לאימאל ראי חב א אי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

יהיה רחוי לנביו האח רי א יאנ ב לא רְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹל
 מ••••....הני חו מר(יח ב הר"(שמואל לחו" ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָ

 ל"ל ....ינר"א  ְְִַַַ
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 ••••יאמר א י מ הראמ אחר לה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

אל ללה ה ל היה וא  רו א ברו הממְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
הע היה לא ל.... ••••ההר ל ר נ ....ראה ְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
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••••רמ נינל אר ל מ ר למר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
"ר יהיה "ה ה לי אמר מה הא הי אראה הא.... ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

••••ניה ב ....ננא ְְְִֵֵֶֶַָָָ
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••••ימא מה רה א לא  ל י ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לב) ברי)אחר בר ילהלא ר רו "ר אל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"וחרי

ר מ ליא ראל  ל למא ראנ א.... ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
  ••••נ א חל לה י היה אברה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

בר ימר היה א חי ומחה ר לה ....היה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ

  ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³
    ̈¦Æ©´Ÿ¤¨¦½©−Ÿ¤¦¤´¦
    §¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½

  §©¥¬©¤−§Ÿ¨«

  ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º
   ¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈§¦®

  ©¥«§¬§¥¤−©§¨«
 ••••ה אי וא הה ל ויבחר יראה למר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַ

לו" חלה לה הא חי הבי י ל וא ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלעלה
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ּבצפראג אברהם ְְְְְֵַַַָָָואקּדים

ית ּודבר חמרּה ית ְְֲֵֵַָָָָוזרז

וית עּמּה עּולימֹוהי ְְִִֵֵֵָּתרין

אעי וצּלח ּברּה ְְְִֵֵַַָָיצחק

לאתרא ואזל וקם ְְְְֲַַַָָָָָלעלתא

יי: לּה אמר ְֲִֵַָּדי

ּוזקףד תליתאה ְְְִַָָָּביֹומא

וחזא עינֹוהי ית ְֲִֵַַָָָָאברהם

מרחיק: אתרא ְִֵַָָָית

אברהםה ְֲַַַָָואמר

לכֹון אֹוריכּו ְְִִֵלעּולימֹוהי

ואנא חמרא עם ֲֲִַָָָָָהכא

ּכא עד נתמטי ְְְִֵֵַָָועּולימא

לותכֹון: ּונתּוב ְְְְְִַונסּגּוד

אעיו ית אברהם ְְֵֵַָָָָּונסיב

יצחק על וׁשּוי ְְֲִִַַַָָָדעלתא

ית ּבידּה ּונסיב ְְִֵֵֵָּברּה

ואזלּו סּכינא וית ְֲִֶַַָָָָָאּׁשתא

) ּבתרא נ"יתרויהֹון ְְֵַַָ

):ּכחדא ֲַָ

לאברהםז יצחק ְְְֲִַַַָָָואמר

ואמר אּבא ואמר ֲֲֲִַַַַַָאבּוהי

הא ואמר ברי אנא ְֲֲִַַָָָהא

אימרא ואן ואעּיא ְְְִֶַָָָָָָאּׁשתא

ֲַָָלעלתא:

ייח קדם אברהם ְְֲֳַַַָָָָואמר

לעלתא אימרא לּה ְְֲִֵֵַָָָּגלי

תרויהֹון ואזלּו ְְֲִֵַַָּברי

ֲַָּכחדא:

אמרט ּדי לאתרא ְְְֲִַַָָואתּו

אברהם תּמן ּובנא יי ְְְֵַַָָָָָלּה

אעּיא ית וסּדר מדּבחא ְְְַַַַָָָָָית

וׁשּוי ּברּה יצחק ית ְְְֲִִֵַַַָָועקד

מן עיל מדּבחא על ְְִֵֵַַָָיתּה

ַָָאעּיא:

      

אליו ואמר אברהם והבין ּפרּוׁשּגדֹול, הּנני ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
אלי: ּתאמר אׁשר לכל מּוכן ְֲֲִֵֵֶַַָָֹהריני

‡ב) זמן ׁשאלת ּבלא ּומּיד ּתכף ּפרּוׁש «»ְְְִֵֵֵֶַָָֹ
זמן מּמּנּו יׁשאל ׁשּלא מהּנּסיֹון זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹואף
אביה ׁשרצה י"א) (ׁשֹופטים יפּתח ּבת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכמעׂשה
וגֹו': חדׁשים ב' מּמּנּו וׁשאלה עֹולה ְְְֲֲֳִִֶַָָָָָלהעלֹותּה

„BÚלהתרּצֹות ּבדברים ׂשרה את ׁשּיּקח לֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָרמז
(ּתנחּומא) ז"ל אמרּו וכן עּמֹו, להֹוליכֹו ְְְְִִֵֵַָָָאליו
לׂשרה מפּיס אברהם היה הּלילה אֹותֹו ּכל ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָּכי
אֹור עד ּתֹורה ללּמדֹו ׁשּיֹוליכּנּו עּמֹו ְְְְִִִֶֶַַַָלהסּכים

ֶַֹהּבקר:
„BÚׁשהרי רּצּוי ּבדברי ׁשּיּקחהּו יצחק על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹירמז

ּבדברי ׁשּיּקחהּו ה' וצּוה ימיו ּכל נתנּסה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלא

יּקרב אם הּדבר מעלת ּבלּבֹו ּולהכניס ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָטעם
לה': ַָעֹולה

וגֹו'.‡˙ ׁשחּיבהּבנ אהבֹות לג' רמז ּכאן ∆ְְְְֲִִֶַַָָָ
הּבֹורא לאהב יׂשראל איׁש לכל ְְֱִִֵֵֶַָָָֹּתֹורה

ּוב נפׁש ּובכל לב ּבכל הּוא מאדּברּו כל ְְְְֵֶֶָָָָֹ
ׁשחביב ּדבר ל אין לב ּבכל ה') ו' ְְְִִֵֵֶָָָָָ(ּדברים

אֹומרֹו והּוא הּבנים ּכאהבת האדם אתּבלב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
וכיון יחיד את אמר נפׁש ּבכל ּוכנגד .ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבנ
ׁשאין מי ּכי הּנפׁש הּוא הּוא אּלא לֹו ִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאין
אמר מאד ּובכל ּוכנגד ּכמת. חׁשּוב ּבנים ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹלֹו
מּכל יֹותר אהבּת אֹותֹו ּפרּוׁש אהבּת ְְֲִֵֵֶַַָָָָָאׁשר
כן ּפי על ואף אין ּכנגּדֹו קניניו וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָקניני
זה ּכל לפרט ה' ונתּכּון וגֹו'. לי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָהעלהּו

ההדרגֹות ּבכל אצלֹו ׁשּיׁשנֹו ׁשהגם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָלהֹודיעֹו
לעֹולה: לֹו ׁשּיקריבהּו ה' חפץ כן ּפי על ְְִִֵֵֵֶַַַָָאף

ג) ‡ מּׁשּום אברהם ׁשל טעמֹו ««¿≈«¿»»«…∆ְֲִֶַַָָ
צּותֹו ּביֹום ל"ח) ז' (וּיקרא הּכתּוב ְְִֶַַַַָָָֹׁשאמר
צ"ח.) (זבחים ז"ל ואמרּו וגֹו' להקריב ְְְְְְְִִַָָוגֹו'
ׁשהּוא ּבזמן הל ולזה ּבּלילה מקריבין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
יהיה לא הּמקֹום לֹו יזּדּמן ׁשאם להקריב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכׁשר
ּבּיֹום היתה ּכן ּגם ׁשהּנבּואה והגם זמן. ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָחסר
ׁשּלא אּולי מחר, יֹום עד להתעּכב לֹו היה ְְְִֵֶַַַָָָָֹֹולא
הּמקֹום אל וללכת להכין יֹום ּבאֹותֹו זמן ְְְְִֶֶֶַָָָָָָהיה
ׁשּלא ּבדר לׂשרה לדּבר ּגם ה', לֹו אמר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹאׁשר
והעד ח"ו התרּׁשלּות מּפני ולא ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּתרּגיׁש

ּבּבקר: אברהם ְְֵֶַַַַָָֹוּיׁשּכם
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חא••••א אתי ח  א  אר ח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ
 א"  אר    איא ח  ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָא

   א "א....יי ה אר••••י אא רי אר ְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָ
רא אבר חי "י י רא את יחתי את ני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אר א  "נאת "חנא רא רח "ר  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָירא
"א א ר ד  אר "רא יד ח א" יְְִִֶַַַַַַַָָָָֹ

 ארי "א א תי א ריתי אאח ח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יא "" אא ח  ארי א א א ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹתי

י....אחתיי ה את••••י  יב  י י  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ
איר   תח י י א חתי יא  יְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

א יא ירא ....""י ְֱִִֵַָֹ
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א נאח א רא "יד ח א" א  ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָאר
אבר  ינתרתר יני י(איית אחרי רי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אבר  תינ אחר ינ א ברי  אחר דא(....•••• ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אי....יר••••בר ב  אבר א ר י ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

....אינת ח••••רא חר א " " תב אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ת י   דב   "נ "חת  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ח ני א בני י יא א  א ר יי ראְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָ

 נ נר א א  ני א ר  א.... ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻ
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יראה ••••ה' את  ירא יבחר  תר  ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָ
רנת א ריב ינת  רת ....ה יאר ••••אר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

א ר ד "ירא  "ר י רת יי ראְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
....ה••••רא  "  "ד  תידי י ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

 ד ריא  רא את ראי אי רת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ח  ד ירא  דא דר  די   ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

  י נ  ראי  אר די תנר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ד בר חי  רא "ירא  "ר אי רת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ר.... ְַָָ
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 אר רהא ••••חבר רי  יבי א ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

 ב אר יא חי  דת ני ני י"ב יב יְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
"יר יי י אר אבר "ר רא  חבר ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נירא חבר  יר נר  נ " .... ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ידּהי ית אברהם ְְְֵֵַָָָואֹוׁשיט

ית למיכס סּכינא ית ְְִֵֵַַָָָּונסיב

ְֵּברּה:

מןיא דיי מלאכא לּה ְְְִֵַַָָָָּוקרא

אברהם ואמר ְְֲַַַַָָָׁשמּיא

אנא: הא ואמר ְֲֲַַַָָָָאברהם

ידיב תֹוׁשיט לא ְֲֵַַָָואמר

לּה תעּבד ולא ְְְֵֵֵַָָלעּולימא

) ידענא ּכען ארי נ"ימּדעם ְְְֲִֵַַָָָ

דייידעית דחלא ארי ( ְְֲֲִֵַַָָָ

ּבר ית מנעּת ולא ְְְְְַַָָָָאּת

מּני: יחיד ְִִִָָית

עינֹוהייג ית אברהם ְְִֵַַָָָּוזקף

והא וחזא אּלין ְֲִֵַַָָָּבתר

ּבאילנא אחיד ּבתר ְְֲִִִַָָָָדכרא

אברהם ואזל ְְְֲִַַַַָָּבקרנֹוהי

ואסקּה ּדכרא ית ְְְְִֵֵַָָּונסיב

ּברּה: חלף ְֲֲֵַַָָלעלתא

ּתמןיד אברהם וצּלי ְְְִַַַַָָָּופלח

קדם ואמר ההּוא ְְֲֳַַַַָָּבאתרא

ּדרּיא ּפלחן יהֹון הכא ְְְַַַָָָָָיי

הדין ּביֹומא יתאּמר ְְְִֵֵַַָָּבכן

קדם אברהם הדין ְְֳֵַָָָָָּבטּורא

ּפלח: ְְָָיי

דייטו מלאכא ְְְַַָָָָּוקרא

מן ּתנינּות ְְְִִַָָָלאברהם

ְַָׁשמּיא:

קּימיתטז ּבמימרי ְְֲִֵֵֵַַַואמר

ּדי חלף ארי יי ְֲֲֲִֵַַָאמר

הדין ּפתּגמא ית ְְֲִֵַָָָָָעבדּתא

ית ּבר ית מנעּתא ְְְְַָָָָָולא

:ְִָיחיד

אברכּניז ברכא ְֲֲִֵָָָָָארי

ּבנ ית אסּגי ְְְְֵַַָָָָואסּגאה

ּדי ּוכחלא ׁשמּיא ְְְְִֵַָָָּככֹוכבי

ּבני וירתּון יּמא ּכיף ְְְִֵַַָָעל

סנאיהֹון: קרוי ְְִֵֵַָית

ּכליח ּבני ּבדיל ְְְְְִִָָֹויתּברכּון

ּדי חלף דארעא ְְְֲִַַַַָָעממּיא

למימרי: ְְְִֵֵַָקּבלּתא

לותיט אברהם ְְְַַַָָותב

ואזלּו וקמּו ְֲִֵַָָעּולימֹוהי

ויתיב ׁשבע לבאר ְֲִִֵֵַַָָּכחדא

ׁשבע: ּבבאר ְְִֵַַָָָאברהם
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חא••••א אתי ח  א  אר ח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ
 א"  אר    איא ח  ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָא

   א "א....יי ה אר••••י אא רי אר ְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָ
רא אבר חי "י י רא את יחתי את ני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אר א  "נאת "חנא רא רח "ר  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָירא
"א א ר ד  אר "רא יד ח א" יְְִִֶַַַַַַַָָָָֹ

 ארי "א א תי א ריתי אאח ח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יא "" אא ח  ארי א א א ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹתי

י....אחתיי ה את••••י  יב  י י  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ
איר   תח י י א חתי יא  יְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

א יא ירא ....""י ְֱִִֵַָֹ
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איהה••••יי ת  י יתרא....אחרי••••אחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

א נאח א רא "יד ח א" א  ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָאר
אבר  ינתרתר יני י(איית אחרי רי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אבר  תינ אחר ינ א ברי  אחר דא(....•••• ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אי....יר••••בר ב  אבר א ר י ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

....אינת ח••••רא חר א " " תב אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ת י   דב   "נ "חת  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ח ני א בני י יא א  א ר יי ראְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָ

 נ נר א א  ני א ר  א.... ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻ
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יראה ••••ה' את  ירא יבחר  תר  ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָ
רנת א ריב ינת  רת ....ה יאר ••••אר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

א ר ד "ירא  "ר י רת יי ראְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
....ה••••רא  "  "ד  תידי י ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

 ד ריא  רא את ראי אי רת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ח  ד ירא  דא דר  די   ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

  י נ  ראי  אר די תנר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ד בר חי  רא "ירא  "ר אי רת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ר.... ְַָָ
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רא ר•••• אחת אב ארה....אחת אחת••••הרה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

 אחת ....אב ְֵַַַָָ
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 אר רהא ••••חבר רי  יבי א ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

 ב אר יא חי  דת ני ני י"ב יב יְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
"יר יי י אר אבר "ר רא  חבר ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נירא חבר  יר נר  נ " .... ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ידּהי ית אברהם ְְְֵֵַָָָואֹוׁשיט

ית למיכס סּכינא ית ְְִֵֵַַָָָּונסיב

ְֵּברּה:

מןיא דיי מלאכא לּה ְְְִֵַַָָָָּוקרא

אברהם ואמר ְְֲַַַַָָָׁשמּיא

אנא: הא ואמר ְֲֲַַַָָָָאברהם

ידיב תֹוׁשיט לא ְֲֵַַָָואמר

לּה תעּבד ולא ְְְֵֵֵַָָלעּולימא

) ידענא ּכען ארי נ"ימּדעם ְְְֲִֵַַָָָ

דייידעית דחלא ארי ( ְְֲֲִֵַַָָָ

ּבר ית מנעּת ולא ְְְְְַַָָָָאּת

מּני: יחיד ְִִִָָית

עינֹוהייג ית אברהם ְְִֵַַָָָּוזקף

והא וחזא אּלין ְֲִֵַַָָָּבתר

ּבאילנא אחיד ּבתר ְְֲִִִַָָָָדכרא

אברהם ואזל ְְְֲִַַַַָָּבקרנֹוהי

ואסקּה ּדכרא ית ְְְְִֵֵַָָּונסיב

ּברּה: חלף ְֲֲֵַַָָלעלתא

ּתמןיד אברהם וצּלי ְְְִַַַַָָָּופלח

קדם ואמר ההּוא ְְֲֳַַַַָָּבאתרא

ּדרּיא ּפלחן יהֹון הכא ְְְַַַָָָָָיי

הדין ּביֹומא יתאּמר ְְְִֵֵַַָָּבכן

קדם אברהם הדין ְְֳֵַָָָָָּבטּורא

ּפלח: ְְָָיי

דייטו מלאכא ְְְַַָָָָּוקרא

מן ּתנינּות ְְְִִַָָָלאברהם

ְַָׁשמּיא:

קּימיתטז ּבמימרי ְְֲִֵֵֵַַַואמר

ּדי חלף ארי יי ְֲֲֲִֵַַָאמר

הדין ּפתּגמא ית ְְֲִֵַָָָָָעבדּתא

ית ּבר ית מנעּתא ְְְְַָָָָָולא

:ְִָיחיד

אברכּניז ברכא ְֲֲִֵָָָָָארי

ּבנ ית אסּגי ְְְְֵַַָָָָואסּגאה

ּדי ּוכחלא ׁשמּיא ְְְְִֵַָָָּככֹוכבי

ּבני וירתּון יּמא ּכיף ְְְִֵַַָָעל

סנאיהֹון: קרוי ְְִֵֵַָית

ּכליח ּבני ּבדיל ְְְְְִִָָֹויתּברכּון

ּדי חלף דארעא ְְְֲִַַַַָָעממּיא

למימרי: ְְְִֵֵַָקּבלּתא

לותיט אברהם ְְְַַַָָותב

ואזלּו וקמּו ְֲִֵַָָעּולימֹוהי

ויתיב ׁשבע לבאר ְֲִִֵֵַַָָּכחדא

ׁשבע: ּבבאר ְְִֵַַָָָאברהם
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    ••••י ר ר  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
לא ל י ר ח י י א רוא רר רְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹא
ר רא אל ר ת א יאל לי י יְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
רי אחרי ו  ת ר ל א ר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

 יי ל י רי ררי א....••••יא א ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
י רא    רא לחת תיח ותְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
א א תפח י ו ירת י ח  א יְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

 י ו ירת י ח.... ְְְְִִֵֵֶֶ

        

       ,כב (רש"י «≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆∆
כ)

ּבסדר מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלפי

ּבתהּדֹו ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ¿…»
ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּברׁש"י,

איׁש ׁשם ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת יא,וׁשם (דה"א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

טז) כג, ׁשוים"מג. ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש עזרא, (אּבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

וּיׁשלח) ּפרׁשת .סֹוף  ְִַַַָָ
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  ••••אא  לא ל חסי ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
 ס ....יל ְִִֶָ
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סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז ויראפפפ פרשת חסלת

ּפתּגמּיאכ ּבתר ְֲִַַַָָָָוהוה

לאברהם ואתחוא ְְְְֲִִֵַָָָָהאּלין

מלּכה ילידת הא ְְְִֵֵַָָָלמימר

לנחֹור ּבנין היא ְְִִַָאף

:ָאחּו

ּבּוזכא וית ּבּוכרּה עּוץ ְְֵָָית

אבּוהי קמּואל וית ְְֲִִֵָָאחּוהי

ֲַָדארם:

ויתכב חזֹו וית ּכׂשד ְְְֲֶֶָָָוית

וית ידלף וית ְְְְִִָָָָּפלּדׁש

ְֵּבתּואל:

יתכג אֹוליד ְִֵָּובתּואל

ילידת אּלין ּתמניא ְְְְִִֵֵַַָָרבקה

אחּוהי לנחֹור ְְֲִִָָמלּכה

ְְַָָדאברהם:

ראּומהכד ּוׁשמּה ְְְֵֵַָָּולחנתּה

טבח ית היא אף ִִֵֶַַַָוילידת

וית ּתחׁש וית ּגחם ְְְַַַַָָָוית

פ פ פ ֲַָמעכה:

     

      

כ)     טעם «¿ƒ«¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ַַ
אֹומרֹו טעם ּגם זה, הּדבריםסּפּור אחרי ְְֲִִֵֶַַַַַָ

ּׁשּקדם, מה לצד האמּורים לדת קׁשר לֹו אין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכי
ׁשל זּוגֹו ּבת רבקה ׁשּנֹולדה להֹודיע הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָזה
הקּדמנּו ּכבר קדם ולא עּתה עד וטעם ְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹיצחק.
(נּוקבא) לֹו היה ולא ּדנּוקבא מּסטרא היה ְְְְְִִִָָָָָָָֹּכי
נפׁש ּבֹו ׁשּנתעּברה העקדה אחר עד ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ[ּדכֹורא]
וגֹו' לאברהם וּיּגד האּלה הּדברים אחר ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּזכר,

עּקר הּוא זה וגֹו' רבקה את ילד ְְְִִֵֶֶַַָָּובתּואל
ׁשהצר וטעם סדרהּסּפּור. ּכל לכּתב הּכתּוב  ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ללא ראּומה מּפילגׁשֹו ּגם מּנחֹור ְְְִִִִַַַָָָֹהּנֹולדים
מפלאת צּדיק נפׁש ּכׁשּתתנֹוצץ ּכי ּדע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּדבר.
זרע ּכל אם ּכרבקה צּדקת אֹו הּזה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעֹולם
מּבחינת מהּתערבת ּׁשּקדם מה לצד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּקדּׁשה
ּבֹו ּדבק אׁשר הראׁשֹון אדם חטא מּסּבת ְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרע
נפׁשֹות ּבׁשכּונתּה יּמצאּון ּבעונֹות, וטֹוב ְְְְֲִִַַָָָָֹרע

עּמּה יעמדּו ּובעֹומדּה הּקלּפה מחלק ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּגדֹולֹות
וכל ּבׁשכּונתּה ּכּלם יצאּו לעֹולם ְְְְִֵֵָָָָָָָֻּובצאתּה
ּבּקדּׁשה אֹורּה האיר רבקה ּבחינתֹו הּכיר ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֻאחד
ּכל הּכתּוב הֹודיע ולזה יסער, ּכמֹוץ ְְְְִֵֶַַָָָָָֹוזּולתּה
מרּגלית היתה ׁשּבתֹוכם מּנחֹור ׁשּיצאּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻהאּמֹות
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    ••••י ר ר  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
לא ל י ר ח י י א רוא רר רְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹא
ר רא אל ר ת א יאל לי י יְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
רי אחרי ו  ת ר ל א ר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

 יי ל י רי ררי א....••••יא א ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
י רא    רא לחת תיח ותְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
א א תפח י ו ירת י ח  א יְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

 י ו ירת י ח.... ְְְְִִֵֵֶֶ

        

       ,כב (רש"י «≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆∆
כ)

ּבסדר מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלפי

ּבתהּדֹו ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ¿…»
ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּברׁש"י,

איׁש ׁשם ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת יא,וׁשם (דה"א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

טז) כג, ׁשוים"מג. ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש עזרא, (אּבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

וּיׁשלח) ּפרׁשת .סֹוף  ְִַַַָָ
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  ••••אא  לא ל חסי ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
 ס ....יל ְִִֶָ

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

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז ויראפפפ פרשת חסלת

ּפתּגמּיאכ ּבתר ְֲִַַַָָָָוהוה

לאברהם ואתחוא ְְְְֲִִֵַָָָָהאּלין

מלּכה ילידת הא ְְְִֵֵַָָָלמימר

לנחֹור ּבנין היא ְְִִַָאף

:ָאחּו

ּבּוזכא וית ּבּוכרּה עּוץ ְְֵָָית

אבּוהי קמּואל וית ְְֲִִֵָָאחּוהי

ֲַָדארם:

ויתכב חזֹו וית ּכׂשד ְְְֲֶֶָָָוית

וית ידלף וית ְְְְִִָָָָּפלּדׁש

ְֵּבתּואל:

יתכג אֹוליד ְִֵָּובתּואל

ילידת אּלין ּתמניא ְְְְִִֵֵַַָָרבקה

אחּוהי לנחֹור ְְֲִִָָמלּכה

ְְַָָדאברהם:

ראּומהכד ּוׁשמּה ְְְֵֵַָָּולחנתּה

טבח ית היא אף ִִֵֶַַַָוילידת

וית ּתחׁש וית ּגחם ְְְַַַַָָָוית

פ פ פ ֲַָמעכה:

     

      

כ)     טעם «¿ƒ«¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ַַ
אֹומרֹו טעם ּגם זה, הּדבריםסּפּור אחרי ְְֲִִֵֶַַַַַָ

ּׁשּקדם, מה לצד האמּורים לדת קׁשר לֹו אין ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכי
ׁשל זּוגֹו ּבת רבקה ׁשּנֹולדה להֹודיע הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָזה
הקּדמנּו ּכבר קדם ולא עּתה עד וטעם ְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹיצחק.
(נּוקבא) לֹו היה ולא ּדנּוקבא מּסטרא היה ְְְְְִִִָָָָָָָֹּכי
נפׁש ּבֹו ׁשּנתעּברה העקדה אחר עד ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ[ּדכֹורא]
וגֹו' לאברהם וּיּגד האּלה הּדברים אחר ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּזכר,

עּקר הּוא זה וגֹו' רבקה את ילד ְְְִִֵֶֶַַָָּובתּואל
ׁשהצר וטעם סדרהּסּפּור. ּכל לכּתב הּכתּוב  ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ללא ראּומה מּפילגׁשֹו ּגם מּנחֹור ְְְִִִִַַַָָָֹהּנֹולדים
מפלאת צּדיק נפׁש ּכׁשּתתנֹוצץ ּכי ּדע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּדבר.
זרע ּכל אם ּכרבקה צּדקת אֹו הּזה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעֹולם
מּבחינת מהּתערבת ּׁשּקדם מה לצד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּקדּׁשה
ּבֹו ּדבק אׁשר הראׁשֹון אדם חטא מּסּבת ְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרע
נפׁשֹות ּבׁשכּונתּה יּמצאּון ּבעונֹות, וטֹוב ְְְְֲִִַַָָָָֹרע

עּמּה יעמדּו ּובעֹומדּה הּקלּפה מחלק ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּגדֹולֹות
וכל ּבׁשכּונתּה ּכּלם יצאּו לעֹולם ְְְְִֵֵָָָָָָָֻּובצאתּה
ּבּקדּׁשה אֹורּה האיר רבקה ּבחינתֹו הּכיר ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֻאחד
ּכל הּכתּוב הֹודיע ולזה יסער, ּכמֹוץ ְְְְִֵֶַַָָָָָֹוזּולתּה
מרּגלית היתה ׁשּבתֹוכם מּנחֹור ׁשּיצאּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻהאּמֹות
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מבדר"ח חשון, ומובן שמה שכותב אשר השאור שבעיסת א"י מעכב.

הנה ידוע פסק רז"ל, אשר ארץ ישראל אוירה טהור וגושה טהור, ואם נמצא שאור, הנה אין זה 

לאנ"ש  וגם  ת"ו  אה"ק  לדרי  בנוגע  גם  נאמר  שיחנא  גמלא  לפום  רז"ל  ופסק  וד"ל,  ישראל  ארץ  בעיסת 

החסידים והתמימים, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר...



נג

לשבוע פרשת וירא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד  

יום רביעי - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח 

יום שני - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א מרחשון
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד מרחשון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו מרחשון
מפרק עז עד סוף פרק עח

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 מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
בתקפה  )כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...



נד             

מרחשון ט' ראשון יום
אגרתכו           

מרחשון י' שני יום
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.45ËÏ ÂÓ„  ˙Ú‰בירור שייך כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ"ז -.46ËÏ ÂÓ„  ˙Ú‰הלכות בכמה - ידועה שהייתה "אף
ובפרט ÌÂ..47ËÏבגמרא ÂÓ„  ˙Ú‰ביאור"˙ÂÏ‚‰ Ï„Â‚שההלכה אף -ÓˆÚ‰(והגאולה), ˙ÂÏ‚ידועה ‰.48

ב). (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג 51ËÏ.ראה ÂÓ„  ˙Ú‰"Ï‰."מעלה ובכאו"א -

             

מרחשון י"א שלישי יום
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.52‡ÈÏ Ó‡  ˙‰) סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' קה"ת)"."ראה בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, א.54.שבת ח, ברכות

מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו ב.56.בתניא סא, נדה

יהי'57. שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח‡Èמה בימות ולא המתים תחייתÈÏתחיית
ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים
בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות

‰Ï‡המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,
שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן שמתÌÈ˙Óעדיין‰Ìבחידושי "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,

שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי בכךÏ‡נעשה המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי שבתחיית‰ÈÈמתרץ יוצא שמזה

אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים
שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם

‡Ïבהבדל הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד המתיםÊ‰תתבטלנה תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית מהמÈÏ(שרק רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) חיותתחיית שמהר"ץ קומות
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מרחשון י"א שלישי יום
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.52‡ÈÏ Ó‡  ˙‰) סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' קה"ת)"."ראה בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, א.54.שבת ח, ברכות

מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו ב.56.בתניא סא, נדה

יהי'57. שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח‡Èמה בימות ולא המתים תחייתÈÏתחיית
ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים
בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות

‰Ï‡המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,
שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן שמתÌÈ˙Óעדיין‰Ìבחידושי "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,

שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי בכךÏ‡נעשה המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי שבתחיית‰ÈÈמתרץ יוצא שמזה

אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים
שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם

‡Ïבהבדל הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד המתיםÊ‰תתבטלנה תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית מהמÈÏ(שרק רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) חיותתחיית שמהר"ץ קומות
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שהמצוות יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו שלÏ‡מביא לבוא הלעתיד על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תתבטלנה
ש המשיח בזמןÏזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, (בהתאם‡תחיית המתים תחיית

(א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב כ.58.תתקסב, סה, 59‡Ï.ישעי' ‡  פלוגתת בזמה"ז "דרק

כו"'. העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) א.60.תוס' פב, קידושין ב. כח, 61.יומא

ד. יא, לך ג.62.לך יח, ד.63.שמיני לב, בהעלותך תורה לקוטי ראה

             

מרחשון י"ב רביעי יום
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ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מובן :
דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל
ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד
ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה Ï"‡הובא "Â‡ " ÙÒÂ‰ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(
שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'
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מרחשון י"ב רביעי יום
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ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מובן :
דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל
ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד
ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה Ï"‡הובא "Â‡ " ÙÒÂ‰ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(
שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'
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טז.12. י, 13.משלי   ."כ ד, איכה הכתוב יט.14."ל' כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, בפרש"י)16.זח"ב (הובא ספרי
ז. ו, ואתחנן ב.17.עה"פ עא, יא.18.ח"ג ז, א.19.ואתחנן כב, יא.20.עירובין צז, כז.21.תהלים כז, תולדות

             

מרחשון י"ד שישי יום
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ח.22. לה, ישעי' - הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, (הערת24.ח"ג שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל ‡""כנראה "
‡"ËÈÏ˘.(הגליון בשולי 8 הערה 138 ע' חכ"ב שיחות כא.25.בלקוטי כא, משלי
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ח.22. לה, ישעי' - הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, (הערת24.ח"ג שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל ‡""כנראה "
‡"ËÈÏ˘.(הגליון בשולי 8 הערה 138 ע' חכ"ב שיחות כא.25.בלקוטי כא, משלי
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מרחשון ט"ו קודש שבת
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בפרט שע"פ תורת הבעש"ט אודות השגחה פרטים על כל פרט ופרט מחיי האדם וביחוד בהנוגע 

לתורה ומצות, הרי פשוט שכל אלו... ניתנו להם הכחות לתקן המצב כל אחד לפי ענינו, כי הרי אמרז"ל 

לפום גמלא שיחנא, וכבר ידועה הוראת נשיאנו הק' טובה פעולה אחת מאלף אנחות. ומ"ש שלא ישמעו 

ולא יעשו ע"פ ההוראה, הנה אין אתנו יודע בזה, וכמרז"ל הידוע אם לפניך גלוי וגו' )שבת נ"ה ע"א(, שמזה 

מוכח שקשה לבן אדם לדעת זה בבירור, ובפרט כשהמדובר בכאלו שבמדה גדולה או פחות גדולה נהנו 

ממאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'...

וע"פ כל הנ"ל מובן ששיפור המצב ותיקונו תלוי בעיקרו בהנמצאים על אתר וכל הגדול מחבירו, 

אם בחכמה או בשנים אחריותו וגם זכותו גדולים יותר, וכבר פסקו רז"ל שמצות הוכחה היא עד כדי כו' 

)ערכין ט"ז ב(, ועדיין רחוקים הם המוכיחים מזה, וכבר האריכו רבותינו נשיאנו הק' נשיאי חב"ד ע"ד 

אופן ההוכחה, שגם זה יהי' בדרכי נועם וכו', והאריכות בדבר הפשוט אך למותר...

בברכה לבשו"ט.



היום יום . . . סב

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, באמרו: 
מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד א צדיק, צו ניין און 
ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זָאל זיך 

באווייזען צו אים.

ת  ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ַמח ֶצֶדק":  ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה. ַוּיַ ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ַוּיֵ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו, ָראּוי הּוא ׁשֶ ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ּכְ

ה ֵאָליו. ּלֶ ִיְתּגַ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל במצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין כתב פלעגט 
ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ׁשּות, יֹוֵתר  ְכַתב ֵמֹרב ִהְתַרּגְ ּבִ ִרים, ׁשֶ ה ֶאת ]עֹוָלם[ ָה'ֲאִצילּות' – "ְלַמְעָלה". ְמַסּפְ ֵקן( ָהָיה ְמַכּנֶ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", ֹלא ָהָיה ְמֻסּגָ ֵמֲאׁשֶ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ִחיַנת  ּבְ ְמצּום": "ׁשֶ ַהּצִ ה  ְתִחיל "ְוִהּנֵ ַהּמַ ָסִעיף  ּבְ ָרא(  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ )ּפָ הּו"  ֵאִלּיָ ַתח  ְתִחיל "ּפָ ַהּמַ ּבּור  ּדִ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ְתִחיל  ּבּור ַהּמַ ם ּדִ ִלים". ׁשָ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות "ּדְ ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ "ֵאְרָדה ּנָ
ֹחֶרף  ּבְ ְלָכְתָבם  ִהְתִחיל  ׁשֶ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ הּו"  ֵאִלּיָ ַתח  "ּפָ ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ַלּדִ

רנ"ב.

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע ישראל - א איד 
דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן הטבע, און - הוי' אחד.

ָרֵאל – ְיהּוִדי  ַמע ִיׂשְ ִמים"[: ׁשְ ְתּגָ ם "וֶעְרטֶער" ]"ּפִ ׁשֵ ֵקן – ְוִנְקְראּו ָאז ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ
ר – "ֲהָוָי' ֶאָחד". ַבע, ַוֲאׁשֶ ֵחנּו ְוַחּיּוֵתינּו ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ּכֹ "קֹוֵלט" – ֲהָוָי' ֱאֹלֵקינּו – ׁשֶ



סג היום יום . . . 

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון דעם לערנען איז 
געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע 
מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער 
בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום 
מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע 
הרג'ט אלע דריי: דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

דֹוָלה, ְוָלְמדּו  ֲחִריפּות ּוְגאֹונּות ּגְ ּמּוד ָהָיה ּבַ ָמָרא. ֹאֶפן ַהּלִ ּגְ עּור ּבַ ְלִמיָדיו ׁשִ ם טֹוב ָנַהג ִלְלֹמד ִעם ּתַ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ם  ְרּגֵ ם טֹוב ּתִ ַעל ׁשֵ ְלֶמֶדת. ַהּבַ ָמָרא ַהּנִ ִכים ַלּגְ ּיָ ָהיּו ׁשַ ים ֵמָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ָאר ְמָפְרׁשִ "ם, ַאְלָפס, ֹרא"ׁש ּוׁשְ ֶאת ָהַרְמּבַ
ִליָתִאי  יעּו ְלַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )טו, ב( : "ָלׁשֹון ּתְ ֶכת[ ֲעָרִכין ְוִהּגִ ְמדּו ]ַמּסֶ ּלָ ׁשֶ ים ְלִאיִדיׁש. ּכְ ּלִ ֶאת ַהּמִ
ֹוֵמַע ]זֹו  ר ְוַהּשׁ ְמִציא, ַהְמַסּפֵ ה: ַהּמַ ֹלׁשָ ל ַהּשְׁ ם טֹוב: "ָלׁשֹון ָהַרע קֹוֶטֶלת ֶאת ּכָ ַעל ׁשֵ ְרׁשֹו ַהּבַ ִליָתִאי", ּפֵ ָקִטיל ּתְ
ה ָחמּור יֹוֵתר  ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ם. ַעֵיין ִלקּוֵטי ׂשִ ינּו ֵגְרׁשֹום ׁשָ ַדַעת ַרּבֵ

ִמּיּות". ַגׁשְ ֵמְרִציָחה ּבְ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ֲעבֹוַדת  ק ּבַ ים, ְוהּוא: ְלִהְתַעּסֵ ַחּיִ ּבַ עּוָדה רּוָחִנית  ָרֵאל ֵיׁש לֹו ּתְ ׂשְ "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ
ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו  הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין ּבְ ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ַהּבִ
ְרּכֹו –  ּדַ ִמית. ְוהּוא ְלִפי ׁשֶ ׁשְ ְרָנָסה ּגַ ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ְלַחּפֵ
ֶרְך  ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ יו ּגֹו' ְוׁשָ י ְיַדְעּתִ ַאְבָרָהם "ּכִ ִדְכִתיב ּבְ ץ, ּכְ רּוְך הּוא – ֶיְחּפָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
ֵעיֵני  ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ דֹוׁש ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ַהּטֶ
ְגַלל  ר ּבִ ַבע, ֲאׁשֶ ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ָכה ׁשֶ ֶרְך ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ ֶרְך ֱאֹלִקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ּבָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ יַע ְלִיׂשְ ּפִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֹזאת ִהּנֵ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשָׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א גוף, ווייל די 
נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען צו דעם להתענג על הוי'. איז 

אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

אן  ְהיֹוָתּה ּכָ ֶלת ִלְפֹעל ּבִ ה ַמה ִהיא ְמֻסּגֶ ָמה ָחׁשָ ׁשָ י ַהּנְ ה ָלֶרֶדת ַלּגּוף, ּכִ ְזּכֶ ַמן ּבֹו ּתִ ה ְלַמְעָלה ַלּזְ ָמה ְמַצּפָ ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ ְלַמּטָ



סד            

ה'תשע"א חשון ט' ראשון יום   

       
       

חודש עשר שנים חיה אינה טריפה כי לכך, שחיטההסיבה (הל'

ה"א) 'חי'.פי"א נחשבת אינה ולכן ,
ב)בגמרא יא, ששעיר(חולין - זה לדין אחר הסבר מובא

קובע השעירים, שני על שהוטל הגורל פסול: טריפה, המשתלח
לה', להקריבו ראוי הוא אם רק לעזאזל שיישלח השעיר את

לקרבן. פסולה הרי וטריפה
הוא אם אלא השעיר את לפסול אין זה הסבר לפי ואכן,
חי", "יעמד מהפסוק הוא הלימוד אם אך ההגרלה, קודם נטרף
נשאלת כך ואם ההגרלה, לאחר ייטרף אם גם לפוסלו יש
"יעמד הפסוק מן זו הלכה לומדת הגמרא אין מדוע השאלה:

למלך)חי" ?(משנה
בדיני הרשב"א חידוש יסוד על איגר הגר"ע זאת מיישב

טריפה:
קובעת ה"כ)ההלכה פ"ו שחיטה אבר(הל' ; דמי" כנטול יתר "כל

גם - נטרפת הבהמה היתה ('נטול'), חסר היה שאילו בבהמה
טריפה. היא ('יתר'), איבר מאותו איברים בכפל נבראה אם

הרשב"א כתב חודש, עשר שנים חיה אינה שטריפה ואף

צ"ו) סי' ח"א לחיות(שו"ת יכולה כנטול' 'יתר מחמת זו שטריפה ,
כנטול יתר "כל כי חודש, עשר משנים כנטוליותר ולא "

.
מהפסוק זה דין לומדת הגמרא אין מדוע מובן זה, לפי
עשר שנים מעל הוא המשתלח השעיר גיל שהרי חי", "יעמד
כנטול' 'יתר מחמת טריפה גם טריפה. בחזקת שאינו כך חודש,
חודש, עשר שנים מעל חי הוא שהרי זה מלימוד לפסול אין
רק פוסל הגמרא לימוד כך, ואם חי". "יעמד בבחינת הוא והרי
הוא להקרבה ראוי ואינו היות כי כנטול', 'יתר שמחמת טריפה
אלא לעזאזל קובע הגורל "אין כי לעזאזל מלהישלח גם נפסל

לה'". הראוי בדבר
מחמת בטריפה עוסק אינו שלפנינו בהלכה הרמב"ם ואילו
י"ד), (בהלכה הקודמים מדבריו כבר למדנו זאת כי כנטול'. 'יתר
וכו'", במראה שוין שיהיו מצותן הכיפורים יום שעירי "שני
השעירים! בין שוויון אין כפול איבר לו יש אחד שעיר וכאשר
נטרף אם גם לפסול כדי חי", מ"יעמד הלימוד את הביא ולכן

ההגרלה. לאחר השעיר
    

ה'תשע"א חשון י' שני יום    

        
  

למלך': ה'משנה והקשה
ממון נזקי ה"ב)בהלכות שהזיקו(פ"ח "שלמים הרמב"ם כתב

יוסי ר' כדעת מבשרה", גובה שהזיקה תודה וכן מבשרם... גובה
הוא" בעלים ממון קלים ש"קדשים אמרהגלילי ד"ה ותוס' ב. יב, (ב"ק

ב) יג, אתשם למכור יכול אינו מדוע הוא בעלים ממון ואם .
שלמיו?

החושן' ה'קצות א)ומבאר ס"ק ת"ו :(סי'
יוכלו שהבעלים זה לענין רק בעלים ממון הם קלים קדשים
שכתב ומה לאכלו. יוכל והקונה בחיים הבשר את למכור
כוונתו כלום, עשה לא ושלמיו עולתו שהמוכר כאן הרמב"ם
הקונה, שם על ולא הראשונים בעליו שם על אותו שמקריבים
כדברי אותו, שהקדישו הבעלים שם על אלא נזבח הזבח אין כי

ב)רש"י פט, פסחים המוכר, לא(ד"ה אחר בה להתכפר עולתו "המוכר
כלו הראשונים".עשה הבעלים לשם אלא קריבה העולה שאין ם,

הרמב"ם כתב ה"ד)והנה, פ"ו המוקדשין פסולי התערבו(הל' שאם
חלקו האחד שיתן עד יקרבו לא אלו "הרי קרבנות, כמה
ראש על לסמוך צריך הקרבנות מבעלי אחד כל כי לחבירו",

שלו. הקרבן
הגרע"א נ"ד)והקשה אות זבחים אינם(משניות הבעלים אם :

לחבירו? בשלו חלק יתן אחד כל איך קרבנם, את למכור יכולים
הגמרא משמעות מובן: הדבר ה'קצות', של הסברו לפי אך

א) ו, מי(זבחים ידי על להיעשות יכולה הקרבן שסמיכת היא
אחד וכל אליו מתייחס הקרבן שאין אף לו, שייך הקרבן שבשר
קלים קדשים זה לענין והרי לו, שיש הבשר חלק את לחברו נותן

בעלים ממון ה"ז)הם פ"ז פסחים תוספתא, יחזקאל, .(חזון

ה'תשע"א חשון י"א שלישי יום    

         
    

כורחה בעל אשתו את לגרש שליח ששלח באדם מעשה
ביהודה' ה'נודע עה)ופסק סי' קמא ואף(אבהע"ז מגורשת, אינה כי

שעובר כיון כורחה, בעל אשתו את לגרש יכול האיש הדין שמן
'אין כי בטלה והשליחות איסור, זה הרי גרשום' דרבנו 'חרם על

עבירה'. לדבר שליח
לדבר בשליחות כי ואמרו עליו נחלקו דורו מגאוני כמה

עבירה' לדבר שליח ש'אין והכלל בטלה, השליחות אין עבירה
לגבי רק נאמר  נענש המשלח שאין ,

שעשיית מצוה לדבר משליחות (בשונה השליח מעשה על
למשלח). מתייחסת המצוה

לדבר בשליחות כי להוכיח האריך ביהודה' ה'נודע אך
הרמב"ם מדברי היא הראיות ואחת בטל, המעשה אף עבירה
במעילה אלא עבירה לדבר שליח אין כולה התורה ''ובכל כאן:

כי מבואר בגמרא הלוא רבים: ותמהו לבדה', 

            

בפיקדון, יד ושליחות טביחה מעילה, – עבירה לדבר שליח יש
עצמו הרמב"ם פסק ה"י)וכן פ"ב גניבה !(הל'

שמעשה בלבד זו לא התורה איסורי שבשאר מכאן אלא
ולגבי בטל, המעשה אף אלא למשלח, מתייחס אינו השליח
כי המעשה, קיום לגבי כלל הנידון אין יד ושליחות טביחה
נעשתה הפעולה הרי עבירה לדבר שליח שאין נאמר אם אפילו

שליח שיש החידוש כי ונמצא נלקח. והפקדון שחוט השור -
למשלח המעשה התייחסות לגבי רק הוא באלו, עבירה לדבר
תוקף לגבי גם הוא הנידון במעילה אך המעשה. קיום לגבי ולא
לחולין יוצא ההקדש אין בטל המעשה אם שהרי המעשה,
לגבי שרק הרמב"ם כוונת וזו ומועל. חוזר כך אחר ממנו והנהנה

המעשה. קיום לגבי – עבירה לדבר שליחות יש מעילה

ה'תשע"א חשון י"ב רביעי יום   

      
           

    
בהם שאין קרבנות, משאר פסח קרבן נשתנה מה מקשים: יש
של הכללית במצוה נכללת היא אלא באכילתם, מיוחדת מצוה

- קדשים" בשר לאכול הכהנים ("שציוה קדשים ספהמ"צאכילת

פט כמצוהעשה אכילתו את הרמב"ם מונה פסח בקרבן ואילו ,(
קדשים אכילת ממצות כחלק ולא עצמה, א)בפני ג, החכמה ?(מעין

הלוי' ז)ה'בית ב, סי' הקרבנות(ח"א בכל כך: וחילק חידש
אלא ('גברא'), מסוים אדם על מוטלת אינה האכילה מצות
מצוה כאן אין ולכן ('חפצא'), ייאכל שהקרבן היא המצוה
מה הקרבן. הקרבת מפרטי חלק היא אלא האכילה, על נפרדת
חלק ואינה האדם על החלה מצוה היא הפסח אכילת כן שאין

מצוות. לשתי והאכילה השחיטה נמנו ולכן הקרבן, מעשיית
ב'ספר הרמב"ם מדברי הרי עיון: צריכים שהדברים אלא

ואינה(שם)המצוות' נפרדת, מצוה היא קדשים שאכילת מפורש
הקרבן? ממעשה חלק

העניין: ביאור
קדשים באכילת - הפסח כאכילת קדשים אכילת הרי לא
הפסח באכילת ואילו הקרבנות, בכל ואחידה כללית היא המצוה
"ציוונו הרמב"ם: שכתב וכפי וסייגים, גדרים התורה קבעה
הנזכרים, בתנאיו בניסן עשר חמישה בליל הפסח בשר לאכול
מצות על ושייאכל אחד, בבית ושייאכל צלי, שיהיה והוא

נ"ו)ומרורים עשה .(סהמ"צ
השחיטה - שחיטתו לזמן חופף אינו זמנו גם מזו, ויתירה
נקבעו בכך עשר. חמישה בליל והאכילה עשר הארבעה ביום
נמנו זו ומסיבה שונים, וגדרים בתכנים ואכילתו הפסח שחיטת

נפרדות. מצוות כשתי
    

ה'תשע"א חשון י"ג חמישי יום     

       
          


בטל, היתר ברוב שנתערב איסור תורה מדין להקשות: ויש
כולם? וייאכלו הכשרים ברוב הפסול הקרבן יתבטל לא ומדוע
להתכבד' הראויה ל'חתיכה דומה הדבר כי מתרצים יש

חשיבותה מפני בטילה ס"א)שאינה קא, סי' יו"ד אמנם(שו"ע .
נחשב אינו כי אומרים יש שלם: כבש של בדינו נחלקו הפוסקים
ויש שלם, כבש להגיש הדרך אין כי להתכבד הראויה לחתיכה
חיתוך אלא מחוסר ואינו מאחר בחשיבותו חסרון שאין אומרים

ס"ג) דעת'(שם ה'חות וכתב סק"ה). כדעה(שם להוכיח יש מכאן כי
'חתיכה מטעם ברוב בטל אינו הפסול הקרבן ולכן השניה

שלם. שהוא אף להתכבד' הראויה
מועיל ביטול דין אחר: באופן מתרצים ויש 

לא אך מועיל הרוב בהיתר שנתערב באיסור ולכן, .

נהפך והוא (האיסור) שבו החיסרון את מהמיעוט להוריד
שנתערבה מצוה מצות לשם שלא שנאפתה מצה אך להיתר,
הביטול כי כשרה, למצה תיהפך לא לשמן שנאפו מצות ברוב

בו. שאין מעלה המיעוט על מחיל אינו
הכשר כל בו נעשה לא פסול והקרבן מאחר כאן: הדין והוא
אינן והזריקה השחיטה שהרי קדשים, כשאר באכילה להתירו
על מחיל אינו ברוב וביטול באכילה, להתירו בו מועילות

וזריקה בשחיטה שהוכשר הרוב מעלת את סי'המיעוט יו"ט (עונג

.ד)
כל כי היתר של רוב כלל אין זה בנידון עוד: מתרצים ויש
כי הכי בלאו עליו אסורים והאחרים לבעליו רק מותר קרבן
הפסול, הוא שלו הקרבן ואם למנוייו, אלא נאכל אינו הפסח

השריפה" לבית יצאו "כולם כן ועל היתר רוב כנגדו (תורתאין

מז)חסד סי' .או"ח

ה'תשע"א חשון י"ד שישי יום      

         
           

           
   

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

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

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

נדחים "יחידים הרמב"ם מלשון וכן שני", לפסח נדחה צבור



סה             

בפיקדון, יד ושליחות טביחה מעילה, – עבירה לדבר שליח יש
עצמו הרמב"ם פסק ה"י)וכן פ"ב גניבה !(הל'

שמעשה בלבד זו לא התורה איסורי שבשאר מכאן אלא
ולגבי בטל, המעשה אף אלא למשלח, מתייחס אינו השליח
כי המעשה, קיום לגבי כלל הנידון אין יד ושליחות טביחה
נעשתה הפעולה הרי עבירה לדבר שליח שאין נאמר אם אפילו

שליח שיש החידוש כי ונמצא נלקח. והפקדון שחוט השור -
למשלח המעשה התייחסות לגבי רק הוא באלו, עבירה לדבר
תוקף לגבי גם הוא הנידון במעילה אך המעשה. קיום לגבי ולא
לחולין יוצא ההקדש אין בטל המעשה אם שהרי המעשה,
לגבי שרק הרמב"ם כוונת וזו ומועל. חוזר כך אחר ממנו והנהנה

המעשה. קיום לגבי – עבירה לדבר שליחות יש מעילה

ה'תשע"א חשון י"ב רביעי יום   

      
           

    
בהם שאין קרבנות, משאר פסח קרבן נשתנה מה מקשים: יש
של הכללית במצוה נכללת היא אלא באכילתם, מיוחדת מצוה

- קדשים" בשר לאכול הכהנים ("שציוה קדשים ספהמ"צאכילת

פט כמצוהעשה אכילתו את הרמב"ם מונה פסח בקרבן ואילו ,(
קדשים אכילת ממצות כחלק ולא עצמה, א)בפני ג, החכמה ?(מעין

הלוי' ז)ה'בית ב, סי' הקרבנות(ח"א בכל כך: וחילק חידש
אלא ('גברא'), מסוים אדם על מוטלת אינה האכילה מצות
מצוה כאן אין ולכן ('חפצא'), ייאכל שהקרבן היא המצוה
מה הקרבן. הקרבת מפרטי חלק היא אלא האכילה, על נפרדת
חלק ואינה האדם על החלה מצוה היא הפסח אכילת כן שאין

מצוות. לשתי והאכילה השחיטה נמנו ולכן הקרבן, מעשיית
ב'ספר הרמב"ם מדברי הרי עיון: צריכים שהדברים אלא

ואינה(שם)המצוות' נפרדת, מצוה היא קדשים שאכילת מפורש
הקרבן? ממעשה חלק

העניין: ביאור
קדשים באכילת - הפסח כאכילת קדשים אכילת הרי לא
הפסח באכילת ואילו הקרבנות, בכל ואחידה כללית היא המצוה
"ציוונו הרמב"ם: שכתב וכפי וסייגים, גדרים התורה קבעה
הנזכרים, בתנאיו בניסן עשר חמישה בליל הפסח בשר לאכול
מצות על ושייאכל אחד, בבית ושייאכל צלי, שיהיה והוא

נ"ו)ומרורים עשה .(סהמ"צ
השחיטה - שחיטתו לזמן חופף אינו זמנו גם מזו, ויתירה
נקבעו בכך עשר. חמישה בליל והאכילה עשר הארבעה ביום
נמנו זו ומסיבה שונים, וגדרים בתכנים ואכילתו הפסח שחיטת

נפרדות. מצוות כשתי
    

ה'תשע"א חשון י"ג חמישי יום     

       
          


בטל, היתר ברוב שנתערב איסור תורה מדין להקשות: ויש
כולם? וייאכלו הכשרים ברוב הפסול הקרבן יתבטל לא ומדוע
להתכבד' הראויה ל'חתיכה דומה הדבר כי מתרצים יש

חשיבותה מפני בטילה ס"א)שאינה קא, סי' יו"ד אמנם(שו"ע .
נחשב אינו כי אומרים יש שלם: כבש של בדינו נחלקו הפוסקים
ויש שלם, כבש להגיש הדרך אין כי להתכבד הראויה לחתיכה
חיתוך אלא מחוסר ואינו מאחר בחשיבותו חסרון שאין אומרים

ס"ג) דעת'(שם ה'חות וכתב סק"ה). כדעה(שם להוכיח יש מכאן כי
'חתיכה מטעם ברוב בטל אינו הפסול הקרבן ולכן השניה

שלם. שהוא אף להתכבד' הראויה
מועיל ביטול דין אחר: באופן מתרצים ויש 

לא אך מועיל הרוב בהיתר שנתערב באיסור ולכן, .

נהפך והוא (האיסור) שבו החיסרון את מהמיעוט להוריד
שנתערבה מצוה מצות לשם שלא שנאפתה מצה אך להיתר,
הביטול כי כשרה, למצה תיהפך לא לשמן שנאפו מצות ברוב

בו. שאין מעלה המיעוט על מחיל אינו
הכשר כל בו נעשה לא פסול והקרבן מאחר כאן: הדין והוא
אינן והזריקה השחיטה שהרי קדשים, כשאר באכילה להתירו
על מחיל אינו ברוב וביטול באכילה, להתירו בו מועילות

וזריקה בשחיטה שהוכשר הרוב מעלת את סי'המיעוט יו"ט (עונג

.ד)
כל כי היתר של רוב כלל אין זה בנידון עוד: מתרצים ויש
כי הכי בלאו עליו אסורים והאחרים לבעליו רק מותר קרבן
הפסול, הוא שלו הקרבן ואם למנוייו, אלא נאכל אינו הפסח

השריפה" לבית יצאו "כולם כן ועל היתר רוב כנגדו (תורתאין

מז)חסד סי' .או"ח

ה'תשע"א חשון י"ד שישי יום      

         
           

           
   

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

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

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

נדחים "יחידים הרמב"ם מלשון וכן שני", לפסח נדחה צבור



סו            

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

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

לעשותו. יכלו לא שבפועל בגלל אלא (מהתורה), ראשון מפסח
אומץ' 'יוסף בשו"ת הרמב"ם בשיטת נקט ו)וכן ומסיים:(סי'

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

בשני".
    

ה'תשע"א חשון ט"ו קודש שבת    

        
           


והכניסה קרבן ללא לעזרה להיכנס הוא שהאיסור למרות
בעצם אינו האיסור כי כך על לוקים אין מעשה, היא לעזרה

מעשה אינו וזה הקרבן באיֿהבאת אלא לב)הכניסה סי' .(שאג"א
ואף מעשה, בכך אין כי לוקה אינו בקדשים המפגל וכן
היא והשחיטה השחיטה בעת הפיגול מחשבת הוא שהאיסור
מחשבת אלא השחיטה בעצם אינו והאיסור מאחר מעשה,

מעשה בו אין סק"ב)הפיגול ח סי' החיים .(ארצות
בעצם אינו האיסור כאשר שאף להיפך, הוכחה יש מאידך

הרמב"ם כתב לוקה: במעשה עליו שעבר כיון ק"פהמעשה (הל'

ה"ה) אףפ"א וזאת לוקה, קיים החמץ בעוד הפסח את שהשוחט

אצלו, קיים שהחמץ בכך אלא השחיטה בעצם אינו שהאיסור
מעשה. עושה אינו ובזה

מאחר כי הוא כאן הרמב"ם של טעמו כי לומר יש לכן
שבעה כל תשלומין יש ה"ז)שלחגיגה נכנס(להלן כאשר הרי ,

ימי כל עברו כאשר ורק הלאו, על עבר לא הראשון ביום לעזרה
מעשה. כל עושה אינו ואז עובר, קרבן הביא ולא החג
על נאמר שהאיסור לדחות יש מפיגול הראיה ולגבי

אינה השחיטה בעת הוא שהאיסור והעובדה השחיטה, על ולא
נאמר בפסח ואילו מהאיסור. כחלק תחשב שהשחיטה גורמת
שעצם ואף בשחיטה, הוא והאיסור חמץ" על תשחט "לא
הופך הדבר החמץ, הימצאות הוא והאיסור מצוה היא השחיטה

אסור למעשה עצמה השחיטה שם)את החיים .(ארצות

              
  

       

ה'תשע"א מרחשון ט' ראשון יום

   
 



הּלילה‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר

הּדׁשן1מפיסין ּומדּׁשנין2לתרּומת הּמערכה, את ּומסּדרין . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
עד ׁשּבארנּו, הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמזּבח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאת
הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּגיעּו

ּבּוץ ׁשל סדין ׁשל3ּפֹורסין ולּמה העם. ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,
הּדם ּומקּבל הּׁשחיטה, לגמר אחר ּומּניח ׁשנים, רב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹּבּתמיד
ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוזֹורקֹו
הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. את ּומטיב ׁשחר ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹקטרת
ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהחבּתין
הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָואחר
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָולֹובׁש
ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּופרֹו

ּבמזרח עֹומד והּכהן ידיולמערב, ׁשּתי וסֹומ למערב. ּופניו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל
לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעויתי
אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעֹונֹות
יכּפר הּזה בּיֹום ּכי לאמר: עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּוביתי.
ואחר ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעליכם
זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבראׁש
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבית

חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹראׁשֹו
אּנא .קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעויתי
ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי
ּכ ואחר וגֹומר. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּכתּוב
מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹוחט

יקרׁש הרבד4ׁשּלא על [ּומּניחּה] היכל5, ׁשל הרביעי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן6מּבחּוץ הּמזּבח מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה את ונֹוטל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ׁשּנאמר: למערב, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסמּו
מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּניחּה

הּדּקה מן ּדּקה לא7קטרת חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
גדּוׁשֹות8מחּוקֹות טפּופֹות9ולא אּלא גדלֹו10, לפי הּגדֹול , ְְְְְְִֶַָָָֹ

ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו, לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּקטן
ּולפיכ העבֹודֹות, ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת ְְְְֲֳִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשמאל
ּבימינֹו; הּקטרת וכף ּבּׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהיה
יכֹול אינֹו חּמה, ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאבל
ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון, עד ּבּׂשמאלֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹלסבלּה

ּבּׂשמאלֹו הּקטרת מּגיע11וכף ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
ּפרּופה הּפרכת מצא הּקדׁשים. לקדׁש12לקדׁש נכנס . ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

הּמחּתה נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּקדׁשים
מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני, ּובבית הּבּדים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבין

הּׁשתּיה אבן אֹו13על אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ּׂשפת ואֹוחז . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשּניו,
ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה. חפניו ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָלמלֹוא

ּבּמחּתה,14וצֹובר לפנים ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מּפניו, ּורחֹוקה לארֹון קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכדי
והּוא ויֹוצא. עׁשן הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיּכוה.
עד להיכל, ואחֹוריו לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמהּל
ּתפּלה ׁשּיצא אחר ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גורל.1) תרומת2)מטילים נקרא וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן מן קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
הלכה א בפרק למעלה שכתב ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים ביום הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן.
יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה הנעשית הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת זה גדול" בכהן עשוי "הכל ב

שם). המאור בעל לא:).3)ראה שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת שיכיר, כדי בוץ? של "ולמה שם. משנה פשתן, של
דמו.4) הזיית ובין הפר שחיטת בין מקומה זו הקטרה שהרי הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא מרצפות5)בזמן שורת

להיכל.6)(בלטות). להכנס אדם לכל אסור הקטורת מקטיר גדול שכהן הקטורת7)בזמן את שנית כותשים הכיפורים יום בערב
ו:). (כריתות למחרת להקטרה העומדת היד.8)הדקה בכף נוגעות היד אצבעות כמות9)ראשי מפסיקה היד וכף האצבעות בין

קטרת. של ומדוייקת.10)ניכרת נכונה מידה פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו היד, מכף קצת מרוחקות האצבעות
כרש"י. לפרש קשה ושם טפופה" "בביסה שאמרו ז. במנחות משמע מן11)וכדבריו פוסלת בשמאל דם שהולכת פי על ואף

פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה), מן פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי אמר לכבש איברים בהולכת רק (שהרי התורה
משנה). (כסף גדול כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים וביום מדרבנן מחובריםמ12)רק והקיפולים הצד מן קצת קופלת

שם אולם ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן פרוכות, שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים,
אחת פרוכת הייתה הפתח ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל בין הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר

ארון. היה לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) "אבן13)(שם נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים) (בקדש שם צובר14)הייתה אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,

לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא עבה שכבה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה צבי הירש שי'

שלום וברכה!

כל  עמו  לדרכו שלקח  דויעקב הלך  הענין  ידיעות, אף שהתחיל  כל  אין ממנו  נסעו  לפלא שמזמן 

הענינים דחדש תשרי, חדש השביעי המושבע בכל טוב, ומשפיע טוב זה על הענינים דשאר חדשי השנה, 

הבטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה, וכן ישלח קטע העתונים מזה שנדפס בהם דברי התעוררות וכו.

שארית  מספרי  שונים  למקומות  שנתחלקו  הספרים  ע"ד  זשורנאל  מארגן  מעתון  קטע  מוסג"פ 

הפליטה, ומטובו להתענין בזה, וע"ד שעשו איזה מאנ"ש שי' במקומות אחרים, אשר באו בדברים ע"פ רוב 

באופן בלתי רשמי להחליף הספרים שאינם מצוים שישנם באוסף ספרים זה, ופשיטא שאין לומדים בהם 

במדינות כאלו כמו אויסטראליא בראזיל וכו', על ספרי קה"ת, ולשלח הספרים להספרי' דכאן, שמשמשת 

תועלת לרבים. והתועלת בכ"ז כפולה, שספרי יקרי המציאות לא יהיו מונחים בקרן זוית כדבר שאין לו 

וכיו"ב או עכ"פ  ועוד זאת שתהי' האפשריות במקומות אלו לראות בספרי קה"ת של חסידות  הופכים, 

סידורים וכו', שבל ימלט שלא יתוסף עי"ז מתפלל או עכ"פ קורא ומתענין, ואל בינתו אשען איך להביא 

הענין לידי פועל, וד"ל. מובן שהוצאות המשלוח והאריזה וכו' בצירוף תודה רבה יסלקו מכאן.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



סז               
  

       

ה'תשע"א מרחשון ט' ראשון יום

   
 



הּלילה‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר

הּדׁשן1מפיסין ּומדּׁשנין2לתרּומת הּמערכה, את ּומסּדרין . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
עד ׁשּבארנּו, הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמזּבח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאת
הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּגיעּו

ּבּוץ ׁשל סדין ׁשל3ּפֹורסין ולּמה העם. ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,
הּדם ּומקּבל הּׁשחיטה, לגמר אחר ּומּניח ׁשנים, רב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹּבּתמיד
ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוזֹורקֹו
הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. את ּומטיב ׁשחר ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹקטרת
ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהחבּתין
הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָואחר
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָולֹובׁש
ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּופרֹו

ּבמזרח עֹומד והּכהן ידיולמערב, ׁשּתי וסֹומ למערב. ּופניו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל
לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעויתי
אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעֹונֹות
יכּפר הּזה בּיֹום ּכי לאמר: עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּוביתי.
ואחר ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעליכם
זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבראׁש
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבית

חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹראׁשֹו
אּנא .קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעויתי
ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי
ּכ ואחר וגֹומר. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּכתּוב
מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹוחט

יקרׁש הרבד4ׁשּלא על [ּומּניחּה] היכל5, ׁשל הרביעי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן6מּבחּוץ הּמזּבח מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה את ונֹוטל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ׁשּנאמר: למערב, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסמּו
מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּניחּה

הּדּקה מן ּדּקה לא7קטרת חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
גדּוׁשֹות8מחּוקֹות טפּופֹות9ולא אּלא גדלֹו10, לפי הּגדֹול , ְְְְְְִֶַָָָֹ

ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו, לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּקטן
ּולפיכ העבֹודֹות, ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת ְְְְֲֳִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשמאל
ּבימינֹו; הּקטרת וכף ּבּׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהיה
יכֹול אינֹו חּמה, ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאבל
ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון, עד ּבּׂשמאלֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹלסבלּה

ּבּׂשמאלֹו הּקטרת מּגיע11וכף ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
ּפרּופה הּפרכת מצא הּקדׁשים. לקדׁש12לקדׁש נכנס . ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

הּמחּתה נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּקדׁשים
מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני, ּובבית הּבּדים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבין

הּׁשתּיה אבן אֹו13על אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ּׂשפת ואֹוחז . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשּניו,
ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה. חפניו ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָלמלֹוא

ּבּמחּתה,14וצֹובר לפנים ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מּפניו, ּורחֹוקה לארֹון קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכדי
והּוא ויֹוצא. עׁשן הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיּכוה.
עד להיכל, ואחֹוריו לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמהּל
ּתפּלה ׁשּיצא אחר ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גורל.1) תרומת2)מטילים נקרא וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן מן קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
הלכה א בפרק למעלה שכתב ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים ביום הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן.
יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה הנעשית הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת זה גדול" בכהן עשוי "הכל ב

שם). המאור בעל לא:).3)ראה שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת שיכיר, כדי בוץ? של "ולמה שם. משנה פשתן, של
דמו.4) הזיית ובין הפר שחיטת בין מקומה זו הקטרה שהרי הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא מרצפות5)בזמן שורת

להיכל.6)(בלטות). להכנס אדם לכל אסור הקטורת מקטיר גדול שכהן הקטורת7)בזמן את שנית כותשים הכיפורים יום בערב
ו:). (כריתות למחרת להקטרה העומדת היד.8)הדקה בכף נוגעות היד אצבעות כמות9)ראשי מפסיקה היד וכף האצבעות בין

קטרת. של ומדוייקת.10)ניכרת נכונה מידה פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו היד, מכף קצת מרוחקות האצבעות
כרש"י. לפרש קשה ושם טפופה" "בביסה שאמרו ז. במנחות משמע מן11)וכדבריו פוסלת בשמאל דם שהולכת פי על ואף

פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה), מן פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי אמר לכבש איברים בהולכת רק (שהרי התורה
משנה). (כסף גדול כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים וביום מדרבנן מחובריםמ12)רק והקיפולים הצד מן קצת קופלת

שם אולם ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן פרוכות, שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים,
אחת פרוכת הייתה הפתח ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל בין הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר

ארון. היה לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) "אבן13)(שם נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים) (בקדש שם צובר14)הייתה אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,

לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא עבה שכבה



סח              
  

ּבהיכל. מת יאמרּו ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹקצרה,
ּתהיה ׁשאם אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי מתּפּלל: היה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכ
יהּודה. מּבית ׁשבט יסּור ולא גׁשּומה. ּתהיה ׁשחּונה זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשנה
ּתּכנס ואל לפרנסה. צריכין יּׂשראל ּבית עּמ יהיּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹולא

דרכים. עֹוברי ּתפּלת ְְְְִִֵֶַָָלפני
.הּקטרת הקטרת העם15ּבׁשעת ּכל הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

האּולם מּבין ּפֹורׁשים ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשים
ּבׁשעת16ולּמזּבח אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשים ׁשאין ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו ּבהיכל, ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום ּבכל ּבהיכל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהקטרה
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות 17ׁשמֹונה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
את וׁשֹוחט ההיכל, מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּזהב
ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, את ּומקּבל ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשעיר
על ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
הּכן מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ׁשּבהיכל. ׁשני הּזהב ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָּכן
ּומּניח הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומּזה
ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר ּדם ונֹוטל הּפר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדם
ּדם לתֹו הּפר דם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָהארֹון
ּכדי הּפר, דם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר,
הּמזּבח ּבין הּזהב מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה. יפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיתערבּו

להּזֹות ּומתחיל מזּבח18והּמנֹורה, קרנֹות על הּתערבת מּדם ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָֹ
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּזהב,
למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָּומתחיל
מּלמּטן נֹותן הּוא ּכּלן ועל מזרחית. לדרֹומית ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻּדרֹומית,

נֹותן19למעלן ׁשהּוא לפניו ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכליו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי למּטן, הּגחלים20מלמעלן וחֹותה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהאפר
ּבצד ּפעמים ׁשבע מזּבח ׁשל טהרֹו על הּתערבת ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּדם
ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא קרנֹותיו. מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדרֹום,
אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדם
וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ הּמׁשּתּלח ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּׂשעיר
ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו עוּו חטאּו הּׁשם, אּנא אֹומר: ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּׂשראל.
ּכּכתּוב יּׂשראל. ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
ואחר וגֹומר. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבתֹורת
וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר. הּׂשעיר את מׁשּלח ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכ

ל ּדמן לביתׁשהכניס הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן פנים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּיּגיע אחר ׁשם וקֹורא הּנׁשים לעזרת ויֹוצא לּׂשרפה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּדׁשן

וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׂשעיר
הּׂשעיר ועֹוּׂשה ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולֹובׁש
ּומקריב הּיֹום, מּוסף קרּבנֹות מּכלל ׁשהּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָהּנעּׂשה
עלת ואת עלתֹו את ועּׂשה ויצא ׁשּנאמר: העם; ואיל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאילֹו
ּומקריב הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ּפר ׁשל האמּורין ּומקטיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהעם.
ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתמיד
לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש. לבן, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבגדי
מקּדׁש, ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את ּומֹוציא ְְְְֳִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקדׁשים
ּומקּדׁש. זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָּופֹוׁשט
ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר
ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּימים. ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהערּבים,
וכל לביתֹו. ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ולֹובׁש זהב ּבגדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָּופֹוׁשט
ׁשּיצא על עֹוּׂשה היה טֹוב ויֹום ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין ְְִֵֶֶַַַָָָָָָהעם

הּקדׁש. מן ְִֶַָֹּבׁשלֹום

 
.‡צרי ּבהיכל ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

לחברֹו מעּׂשה ּבהן הקּדים ואם ׁשּבארנּו, הּסדר על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלעּׂשֹותן
ּכלּום. עּׂשה לא -ְָָֹ

.אף ּכלּום. עּׂשה לא - הּפר ׁשחיטת קדם ׁשחפנּה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹקטרת
וכן היא. ּפנים ּבעבֹודת ּפנים צר ּבעזרה, ׁשהחפינה ּפי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
אף ּכלּום. עּׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּׂשעיר

לפנים. נכנס דמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעל
.‚- הּיֹום עבֹודת קדם אֹותן ׁשעּׂשה הּמּוספין וּׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום. ְֵָאינן
קדם„. הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהקּדים

יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו, הּפר מּדם יּזה - עבֹודתֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה אֹותֹו ויׁשחט אחר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּׂשעיר
הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הקּדים הראׁשֹון. ויּפסל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּכמצותֹו,
ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר - הּפרכת על ׁשּבהיכל ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּמּתנֹות

הּפר. ּדם לאחר ְְִַַַַָָׁשנּיה
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות גמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים. ּבקדׁש ּבּתחּלה ויּזה ויחזר אחר דם ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיביא
.Âׁשּבהיכל ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגמר

מּתחּלת ויתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹונׁשּפ
ׁשּבהיכל. ֵֶַַָָהּזיֹות

.Êונׁשּפ הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל מּתנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגמר
מּתנֹות מּתחּלת ּומתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדם

הן. עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמזּבח.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדם15) שם יהיה שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב
שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית והיכל הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן עשרים16)בשעה למזבח האולם בין

ששנינו שמה רבינו ומשמיענו אמה. עשרה אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין שהוא עצמו, והאולם אמות ושתיים
אבל בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת בשעת הכוונה הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה א פרק כלים במסכת

למזבח. האולם מבין ולא בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש באצבע18)בסיס.17)בהקטרה הדם לתת לומר רצונו
לקמן. "ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה למעלה.19)ולא ועולה וממשיך למטה להזות שהקרן20)מתחיל מכיוון

מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה כלפי ואוחזן המרוחקות בהזיות כמו מטה כלפי אצבעותיו לצדד יכול אינו ממש לפניו היא
כותנתו. לשרוול הדם יזוב זה, במצב למטה

             
  

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; דם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמעּכבת.
קדם ׁשנּיה ּפעם קטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
ויּזה דמֹו יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחיטת

ִֶמּמּנּו.
.Ëהּפר אּלא הּדׁשן ּבבית נּׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון ְְֲִֶֶַַַַָָָָהּזה
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר דם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּׂשעיר. לׁשם למּטה ְְְִֵֶַַָָוׁשבע
.‡Èואי הּפר ּדם ּכֹוס הּוא זה אי ידע ולא הּכֹוסֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה). וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ(וחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר מּדם ׁשּנתן מקֹום ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל
.Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל ּכֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר ּדם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹּכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה. יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהיסֹוד

.‚È,מּׁשּלֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף הּכּפּורים, יֹום ִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּפר
ּבֹו ממֹונֹו הפקיר הּמקֹום - לֹו אׁשר החּטאת ּפר ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
לא - ׁשּתפּות ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻלכל
ׁשּיּׁשחט קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהיּו
אּלא אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפר
ׁשּתמּות, ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון. ׁשל את ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשֹוחט
ׁשּיכּפר קדם ּומת הּפר את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאין

ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדמֹו
.„Èּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

- ׁשוין ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ּובדמים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּובקֹומה
ּכׁשרים. - למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשרין.

.ÂËזּוג יּקח - מת הגריל ׁשּלא עד אם מהן: אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלּׁשני;
זה אֹומר: - ׁשם ׁשל היה אם ׁשּמת: זהּו אי ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבּתחּלה.
ׁשל הּמת היה ואם ּתחּתיו; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשעלה
יתקּים - לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה זה יאמר: - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעזאזל
עד ירעה - ּבסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּתחּתיו.
חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיו ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיּפל

מתה. ִֵַָהּצּבּור
.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו, עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
קדם הראׁשֹונים נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹויּמכרּו
ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיקרבּו
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.ÊÈאם וכן עֹובר. מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
ּביֹום לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון נפסל. - זמן מחּסר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֻנעּׂשה

ׁש היא לעזאזל ׁשּדחּיתֹו חיטתֹו.הּכּפּורים. ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
.ÁÈ.חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î;ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ְִָנטמא.
.Îּבכל וימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדחפֹו

ּבהניה. מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּדבר
.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה

מֹועד. ְֵֶֹּבאהל
.„Î:ׁשּנאמר עליו; יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמזּבח

הּסּמים. קטרת ְְִִֶַַַֹמזּבח
.‰Îחּיב - עׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחסר

הּכּפרת. על אראה ּבענן ּכי ימּות ולא ׁשּנאמר: עליה; ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמיתה
ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. ּבלא ּביאתֹו על מיתה חּיב ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹוכן
החסרה עם ׁשלמה ּבקטרת ׁשּנכנס אֹו ּבקטרת, והזיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבביאה

מיתה. חּיב -ִַָָ
.ÂÎ- ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר

מיתה. ִַָָחּיב
.ÊÎוכן ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחפינת

קרּבן ׁשּמכׁשירי ּבמחׁשבה, נפסלת לּקטרת הּגחלים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחתּית
ְְָָּכקרּבן.

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרב זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְֵֶַַַָָָָָלמעלה,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. - הקטיר ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָסליקּו

 
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
לעבד ׁשּלא ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבתֹוספת

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ְְִִִֶָָָָֹֹּבקדׁשים.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מּדב‡. ּבין הּׁשם, מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט הּקרביןאסּור רים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשוה הּנהנה וכל הּבית. ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח ּגּבי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל
מעל. - הּׁשם מּקדׁשי ְְִֵֵַַָָָּפרּוטה

.חּטאת ּבּׂשר ּכגֹון הּקרּבנֹות, מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּדברים
ׁשני ּדם זריקת אחר הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן זריקת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואׁשם
וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל אפּלּו מעילה. ּבהן אין - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכבּׂשים
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סט              
  

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; דם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמעּכבת.
קדם ׁשנּיה ּפעם קטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
ויּזה דמֹו יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחיטת

ִֶמּמּנּו.
.Ëהּפר אּלא הּדׁשן ּבבית נּׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון ְְֲִֶֶַַַַָָָָהּזה
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר דם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּׂשעיר. לׁשם למּטה ְְְִֵֶַַָָוׁשבע
.‡Èואי הּפר ּדם ּכֹוס הּוא זה אי ידע ולא הּכֹוסֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה). וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ(וחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר מּדם ׁשּנתן מקֹום ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל
.Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל ּכֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר ּדם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹּכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה. יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהיסֹוד

.‚È,מּׁשּלֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף הּכּפּורים, יֹום ִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּפר
ּבֹו ממֹונֹו הפקיר הּמקֹום - לֹו אׁשר החּטאת ּפר ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
לא - ׁשּתפּות ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻלכל
ׁשּיּׁשחט קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהיּו
אּלא אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפר
ׁשּתמּות, ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון. ׁשל את ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשֹוחט
ׁשּיכּפר קדם ּומת הּפר את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאין

ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדמֹו
.„Èּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

- ׁשוין ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ּובדמים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּובקֹומה
ּכׁשרים. - למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשרין.

.ÂËזּוג יּקח - מת הגריל ׁשּלא עד אם מהן: אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלּׁשני;
זה אֹומר: - ׁשם ׁשל היה אם ׁשּמת: זהּו אי ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבּתחּלה.
ׁשל הּמת היה ואם ּתחּתיו; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשעלה
יתקּים - לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה זה יאמר: - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעזאזל
עד ירעה - ּבסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּתחּתיו.
חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיו ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיּפל

מתה. ִֵַָהּצּבּור
.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו, עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
קדם הראׁשֹונים נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹויּמכרּו
ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיקרבּו
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.ÊÈאם וכן עֹובר. מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
ּביֹום לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון נפסל. - זמן מחּסר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֻנעּׂשה

ׁש היא לעזאזל ׁשּדחּיתֹו חיטתֹו.הּכּפּורים. ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
.ÁÈ.חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה

.‡Î;ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ְִָנטמא.
.Îּבכל וימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדחפֹו

ּבהניה. מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּדבר
.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה

מֹועד. ְֵֶֹּבאהל
.„Î:ׁשּנאמר עליו; יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמזּבח

הּסּמים. קטרת ְְִִֶַַַֹמזּבח
.‰Îחּיב - עׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחסר

הּכּפרת. על אראה ּבענן ּכי ימּות ולא ׁשּנאמר: עליה; ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמיתה
ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. ּבלא ּביאתֹו על מיתה חּיב ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹוכן
החסרה עם ׁשלמה ּבקטרת ׁשּנכנס אֹו ּבקטרת, והזיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבביאה

מיתה. חּיב -ִַָָ
.ÂÎ- ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר

מיתה. ִַָָחּיב
.ÊÎוכן ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחפינת

קרּבן ׁשּמכׁשירי ּבמחׁשבה, נפסלת לּקטרת הּגחלים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחתּית
ְְָָּכקרּבן.

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרב זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְֵֶַַַָָָָָלמעלה,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. - הקטיר ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָסליקּו

 
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
לעבד ׁשּלא ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבתֹוספת

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ְְִִִֶָָָָֹֹּבקדׁשים.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מּדב‡. ּבין הּׁשם, מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט הּקרביןאסּור רים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשוה הּנהנה וכל הּבית. ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח ּגּבי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל
מעל. - הּׁשם מּקדׁשי ְְִֵֵַַָָָּפרּוטה

.חּטאת ּבּׂשר ּכגֹון הּקרּבנֹות, מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּדברים
ׁשני ּדם זריקת אחר הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן זריקת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואׁשם
וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל אפּלּו מעילה. ּבהן אין - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכבּׂשים
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ּכל - ּבהן להנֹות אדם ּבני למקצת מּתרין והן הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּבהן,
הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ואפּלּו מעל. לא מהן ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה

מעילה. עליהן חּיבין אין - הּתר ׁשעת להן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהיתה
הּקדׁש‚. מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון הּמֹועל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: מּזה מעילה ׁשל ואזהרה ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבראׁשֹו.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ּונדרי וגֹומר ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשערי
והּוא לּׁשם. וכּלֹו הֹואיל עֹולה, מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻׁשּזֹו
מּקדׁשי ּבין לבּדֹו, להּׁשם ׁשהּוא קדׁש ּכל לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּדין
ּפרּוטה ׁשוה ּבהן נהנה אם הּבית, ּבדק מּקדׁשי ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח
חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה מה מׁשּלם - ּבׁשגגה מעל לֹוקה. -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וזהּו לֹו. ּומתּכּפר אׁשם ּומקריבֹו סלעים ּבׁשני איל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומביא
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות. אׁשם ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנקרא
יׁשּלם הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת וגֹומר. אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת עם חמׁש ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹומר. חמיׁשתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹואת

עּׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין„. הּכּפרה, מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכבין, ואׁשם איל - האׁשם ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחמׁש
מעּכב. החמׁש ְְֵֵֶַַֹואין

נסּתּפק‰. יצא. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהביא
הּקרּבן. ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף - ּבֹו נהנה ואם ההקּדׁש, ּכתחּלת הּוא הרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהחמׁש
אחד ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמארּבעה

.Âאבל ּתֹורה, מּדברי מעילה עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
קרן מׁשּלם - מהן והּנהנה סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאסּור

אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש מֹוסיף ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּבלבד,
.Ê,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל

ולא ׁשֹור ּבבכר תעבד לא ׁשּנאמר: ועבֹודה. ּבגּזה ְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹאסּורין
הּׁשֹור את והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא .צאנ ּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹתגז
ּכגֹוזז. אינֹו ותֹולׁש הּתֹורה. מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו
לא ּכפּול. הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹויראה

מּׁשּבת. חמּור זה ְִִֶֶַָָיהיה
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

- ּבהן העֹובד אֹו והּגֹוזז ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין הן הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëאינּה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשּתּׁשחט. עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֻנׁשחטה
עֹובר מּום קדם אֹו מּומן את הקּדׁשן ּכׁשּקדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמּורים?
אינּה - לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלהקּדׁשן;

ּכחּליןאסּור זֹו הרי - נפּדת מּדבריהם; אּלא ועבֹודה ּבגּזה ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּבכֹור מן חּוץ ּולהעבד. להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻלכל

ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻוהּמעּׂשר,
ּולהעבד להּגזז לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֻמּומין
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי אֹו ּבבכֹור להרּביע ואסּור ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻלעֹולם.

.Èּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה הּׂשער את לתלׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה. הּמּום ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלהראֹות
ּבהניה, אסּור זה הרי - והּמעּׂשר הּבכֹור מן אֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּבהמה
אֹותן, יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני ׁשּיּׁשחטּו לאחר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאפּלּו
החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל לכּפרה. ּבאין ואינן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהֹואיל
הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ּבהניה מּתר - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֻוהאׁשם
העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ּבאין, הן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולכּפרה
ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מּכל ׁשּיּתלׁש וכל ספק. זה הרי -ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר הּוא הרי - ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻמּום
מּום ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף והּמעּׂשר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּבכֹור

ּבהניה. ֲַָָָאסּור
.‡Èהּׂשער את ּתֹולׁש - מקּדׁשין ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד לּסּכין, מקֹום לעּׂשֹות ּומּכאן ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּכאן
ְִמּמקֹומֹו.

.È,סֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית ּבדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
העֹובד אֹו אֹותן הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ְֲִֵֶֶַַַַָָּבהן
.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש

והרי ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻסֹופרים.
ּבג מּתרת אחדהיא אבר הקּדיׁש לּולד. הפסד ּבזה ׁשאין ּזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ספק הּדבר הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
אין לפיכ אסּורה, אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה ְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאם

עליה. ִֶָָלֹוקין

ה'תשע"א מרחשון י' שני יום

 
הּדם‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק1קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הן ׁשהרי הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו עד ּבאמּוריהן מֹועלין - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּדם
אפּלּו2לאּׁשים ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבהן מֹועלין אין - זריקה קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהעלה
אין - זריקה קדם לחּוץ אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעד
ׁשעדין ּפי על אף הּדם, נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ּבהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמֹועלין

ּבהן מֹועלין - החזירן ולא ּבחּוץ מֹועלת3הן ׁשהּזריקה . ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
להקל ּבין להחמיר4לּיֹוצא .5ּבין ְְְִֵֵֵֵַַָ

.ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
עד לאּׁשים ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.

הּדׁשן לבית ויצא ּכמֹו6ׁשּיּׂשרף הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למלך).1) (משנה התורה מן אסור המזבח.2)אבל על להקטרה עקיבא,3)עומדים ר' דעת פירשו שם בגמרא עקיבא. כר'
מעילה. לידי מביאה כתיקונה שלא אפילו זריקה4)שהזריקה לאחר אבל הדם, שייזרק עד בו שמועלים קדשים, קדשי בבשר כגון

פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה זריקה בשעת בחוץ הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא ר' ואומר מעילה בו אין
משנה).5)רבינו. (כסף למעלה כאמור קלים קדשים ט.6)באימורי שם יוחנן כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל אבל

             
  

ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ּכהנים8והּלבֹונה7והּקמץ ּומנחת ּומנחת10והחבּתין9, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אחר11נסכים ׁשּיצאּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשרפתן
הּנּׂשרפין„. ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ּפרים ּבהן12וכן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

הּדׁשן ּבבית ּׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן 13מּׁשעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבבית14ויּת והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשּיּת קדם אבל הּבּׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ֶֶַהּדׁשן.
ׁשּתעּׂשה‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

הּבית ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ּבּה:15אפר. נאמר הרי , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּטאת

.16הּפרה ַָָ
.Âצּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם ּבהמה ּבכּלן17חּטאת מֹועלים - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
חּטאת וכן ּבּבּׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעד
דמּה הּזה דמּה; ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה. ּבּה אין ,19ונֹוצתּה18- ְְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ
מעל. לא - הּזיה אחר ּבהן ְֱֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּנהנה

.Êלא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות

הּתרּו - הּקמץ קרב הּקמץ. ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻנתקּדׁשּו
ּכ ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשירים
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל הּקמץ, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהקטיר
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה

.Áהּפנים לא20לחם ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
ּבאכילה. הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין. ׁשּיקטיר עד ְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָֻנאפה,

הּלחם ׁשּתי עד21וכן ׁשּיאפּו, קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּבאכילה. הּתרּו - הּכבּׂשים ּדם נזרק הּכבּׂשים. ּדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשּיּזרק

.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו. ּבהן מֹועלין - אין22הּנסכים - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּבּכד ׁשהן זמן ּכל הּסּכֹות, ּבחג ׁשּמנּסכים מים ּבהן. 23מֹועלין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

נהנין אין - זהב מעל24ׁשל לא - והּנהנה אֹותן25ּבהן, נתנּו ; ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבכּלן מֹועלין - הּנסכים.26ּבּצלֹוחית מּכלל הן ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.Èׁשמן עד27לג ּבכלי מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֹֻ
האׁשם ּדם מֹועלין28ׁשּיּזרק ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק . ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו נתנּו מּתנֹותיו. מּמּנּו ׁשּיּתנּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעד
ואׁשם.30ּבאכילה29הּׁשירים חּטאת ּכבּׂשר ְְְֲִִִַַַַָָָָָ

.‡Èהּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי לפני31ּכל ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָ
קדרֹון לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין לנחל32ּכּפרה יצא . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו מֹועלין - הקּדׁש.33קדרֹון ודמיו לגּנֹות נמּכר ׁשהיה מּפני , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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לכהנים.7) נאכלים והשיריים המזבח על ומקטיר קומצו מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת מנחה,8)המביא כל בושם. מין
למזבח. וכולה לבונה טעונה בהמה, במקום מביא עני שחוטא למנחה המזבח9)חוץ על כולה מקטירים מנחה המביא כהן

תאכל". לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל טז) ו, (ויקרא בבוקר10)שנאמר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל מקטיר גדול כהן
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה בערב, עימהם11)ומחציתה מביאים ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות רוב

המזבח. על לנסך יין עימה שהביאו מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה בית12)סולת שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
אלה וכל ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם, על ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו דין

הדשן. בבית שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם קדשים.13)מקטירים קדשי יתפרק.14)כאימורי אינה15)ימס, כלומר,
מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, בדק קדשי כעין אלא ממש, הבית בדק רב16)קדשי ופירש ז. ז, פרק שקלים משנה

לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו ומכיוון באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו, תקנות ששתי שם, בגמרא אשי
התקנה ביטלו מעילה, חשש מפני פרה אפר הזאות לקבל מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים התקינו חול

תורה. דין על דבר.17)והעמידוהו לכל קדשים קדשי והם לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות הזפק.18)בחג
מידי19) שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך בנוצתה מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי בתורה כתוב

מה אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין שמעילה לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי מעילה
המזבח על כלום ממנה מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את כלל מסירים אין העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב

לאכילה. ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה, כדין המוראה ודין לכהנים ניתנת שמסדרים20)וכולה חלות עשרה שתים
את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך) מיוחד (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב שולחן על שבת בכל

הלחם. את אוכלים והכהנים זריקת21)הלבונה אחר לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם מביאים השבועות בחג
הכבשים. מט.).22)דם סוכה (רש"י המזבח על שמנסכים והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת היו23)חלל לניסוך המים

מ להביא אסור ובשבת מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שרתשואבים כלי שהיא בצלוחית ישאבו ואם השילוח ן
ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית או בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש דבר ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו

מנסכים. וממנה לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל המים את הקדש.24)מקדשת לצורך שנלקחו מפני
שרת.25) בכלי נתקדשו שלא וריש26)מפני יוחנן רבי נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם לוגין שלושה לנסך מצוה

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם שנתרפא27)לקיש מצורע מד. זבחים ברייתא
הזאות שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן מזה ומתנותיו, האשם דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם ועולה חטאת מביא
על נותן הכהן כף על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן ועל המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר

יד). (ויקרא שאמרנו.28)ראשו המתנות אחרי עד שמועלים האומר, רבי דעת נגד בלוג.29)כחכמים שנשאר השמן
שנשחטה.31)לכהנים.30) אחר הבהמה מן נזרקו32)שיצאו או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק לא קטן נחל

שבכותל. חור דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח מדרבנן".33)על אלא אינה מעילה "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד
כתב שם המשנה על ובפירושו מועלים. אין התורה שמן מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו כך שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור

כאן. בו שחזר ונראה קדרון. לנחל שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי הלכה שאין רבינו



עי              
  

ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ּכהנים8והּלבֹונה7והּקמץ ּומנחת ּומנחת10והחבּתין9, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אחר11נסכים ׁשּיצאּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשרפתן
הּנּׂשרפין„. ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ּפרים ּבהן12וכן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

הּדׁשן ּבבית ּׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן 13מּׁשעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבבית14ויּת והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשּיּת קדם אבל הּבּׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ֶֶַהּדׁשן.
ׁשּתעּׂשה‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

הּבית ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ּבּה:15אפר. נאמר הרי , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּטאת

.16הּפרה ַָָ
.Âצּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם ּבהמה ּבכּלן17חּטאת מֹועלים - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו
חּטאת וכן ּבּבּׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעד
דמּה הּזה דמּה; ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה. ּבּה אין ,19ונֹוצתּה18- ְְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ
מעל. לא - הּזיה אחר ּבהן ְֱֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּנהנה

.Êלא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות

הּתרּו - הּקמץ קרב הּקמץ. ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻנתקּדׁשּו
ּכ ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשירים
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל הּקמץ, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהקטיר
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה

.Áהּפנים לא20לחם ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
ּבאכילה. הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין. ׁשּיקטיר עד ְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָֻנאפה,

הּלחם ׁשּתי עד21וכן ׁשּיאפּו, קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּבאכילה. הּתרּו - הּכבּׂשים ּדם נזרק הּכבּׂשים. ּדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשּיּזרק

.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו. ּבהן מֹועלין - אין22הּנסכים - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּבּכד ׁשהן זמן ּכל הּסּכֹות, ּבחג ׁשּמנּסכים מים ּבהן. 23מֹועלין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

נהנין אין - זהב מעל24ׁשל לא - והּנהנה אֹותן25ּבהן, נתנּו ; ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבכּלן מֹועלין - הּנסכים.26ּבּצלֹוחית מּכלל הן ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.Èׁשמן עד27לג ּבכלי מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֹֻ
האׁשם ּדם מֹועלין28ׁשּיּזרק ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק . ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו נתנּו מּתנֹותיו. מּמּנּו ׁשּיּתנּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעד
ואׁשם.30ּבאכילה29הּׁשירים חּטאת ּכבּׂשר ְְְֲִִִַַַַָָָָָ

.‡Èהּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי לפני31ּכל ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָ
קדרֹון לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין לנחל32ּכּפרה יצא . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו מֹועלין - הקּדׁש.33קדרֹון ודמיו לגּנֹות נמּכר ׁשהיה מּפני , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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לכהנים.7) נאכלים והשיריים המזבח על ומקטיר קומצו מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת מנחה,8)המביא כל בושם. מין
למזבח. וכולה לבונה טעונה בהמה, במקום מביא עני שחוטא למנחה המזבח9)חוץ על כולה מקטירים מנחה המביא כהן

תאכל". לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל טז) ו, (ויקרא בבוקר10)שנאמר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל מקטיר גדול כהן
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה בערב, עימהם11)ומחציתה מביאים ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות רוב

המזבח. על לנסך יין עימה שהביאו מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה בית12)סולת שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
אלה וכל ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם, על ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו דין

הדשן. בבית שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם קדשים.13)מקטירים קדשי יתפרק.14)כאימורי אינה15)ימס, כלומר,
מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, בדק קדשי כעין אלא ממש, הבית בדק רב16)קדשי ופירש ז. ז, פרק שקלים משנה

לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו ומכיוון באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו, תקנות ששתי שם, בגמרא אשי
התקנה ביטלו מעילה, חשש מפני פרה אפר הזאות לקבל מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים התקינו חול

תורה. דין על דבר.17)והעמידוהו לכל קדשים קדשי והם לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות הזפק.18)בחג
מידי19) שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך בנוצתה מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי בתורה כתוב

מה אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין שמעילה לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי מעילה
המזבח על כלום ממנה מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את כלל מסירים אין העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב

לאכילה. ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה, כדין המוראה ודין לכהנים ניתנת שמסדרים20)וכולה חלות עשרה שתים
את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך) מיוחד (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב שולחן על שבת בכל

הלחם. את אוכלים והכהנים זריקת21)הלבונה אחר לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם מביאים השבועות בחג
הכבשים. מט.).22)דם סוכה (רש"י המזבח על שמנסכים והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת היו23)חלל לניסוך המים

מ להביא אסור ובשבת מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שרתשואבים כלי שהיא בצלוחית ישאבו ואם השילוח ן
ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית או בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש דבר ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו

מנסכים. וממנה לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל המים את הקדש.24)מקדשת לצורך שנלקחו מפני
שרת.25) בכלי נתקדשו שלא וריש26)מפני יוחנן רבי נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם לוגין שלושה לנסך מצוה

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם שנתרפא27)לקיש מצורע מד. זבחים ברייתא
הזאות שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן מזה ומתנותיו, האשם דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם ועולה חטאת מביא
על נותן הכהן כף על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן ועל המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר

יד). (ויקרא שאמרנו.28)ראשו המתנות אחרי עד שמועלים האומר, רבי דעת נגד בלוג.29)כחכמים שנשאר השמן
שנשחטה.31)לכהנים.30) אחר הבהמה מן נזרקו32)שיצאו או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק לא קטן נחל

שבכותל. חור דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח מדרבנן".33)על אלא אינה מעילה "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד
כתב שם המשנה על ובפירושו מועלים. אין התורה שמן מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו כך שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור

כאן. בו שחזר ונראה קדרון. לנחל שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי הלכה שאין רבינו



עב             
  

ּבהניה אסּור הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז ְֱֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
ּבֹו הּוא34ּומֹועלין הרי דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ; ְְְְֲֲִִִֵֵָָָֹ

.35ּכגּופּה ְָ
.Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

ּבהן מֹועלין - ּדמים זריקת לפני לאחר36קדׁשים ּפרׁשּו ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבהן מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּו37זריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

זריקה לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ׁשהּזריקה38לפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אֹותם ּבהן39מּתרת מֹועלין - זריקה אחר ּפרׁשּו ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּפקעּו40לעֹולם העֹולה עצמֹות חצֹות41. קדם הּמזּבח מעל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהן מֹועלין - ּבהן.42הּלילה מֹועלין אין - חצֹות לאחר ; ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

הּלילה חצֹות ׁשהּגיע ּכיון חצֹות, קדם ׁשּפקעּו ּפי על ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
אפר. ונעּׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האיברים ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָנעּׂשּו

.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת
ּבדק קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל מֹועלין. ולא נהנין לא - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹחצֹות
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהחיצֹון הּמזּבח אחר43ּדׁשן ּבין הּדׁשן הרמת קדם ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּבֹו.44הרמה מֹועלין - ֲֲִָָ

.ÂËולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.45מֹועלין ֲִ

.ÊËׁשּקדם ּבין מּום, ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ואפּלּו קבּוע, למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה קבּוע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּום

זמן מחּסר ׁשּיּפדּו.46היתה עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהם מֹועלין - ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
זמּנן הּגיע ׁשּלא ּתֹורין והן47אבל זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא הּנהנה - ּבהן להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף מזּבח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדׁשי
ּכחּטאֹות48מעל הם הרי - לפדיֹון ראּויין ואינן הֹואיל . ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ ְֲִִֵֵֶַָָהּמתֹות,

 
אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה מידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

ׁשּיּפסלּו ּבדברים נפסלּו אם וכן סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָמֹועלין
סֹופרים. מּדברי ּבהן מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן

לאכילת הּתר ׁשעת להן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּמה
הּתר ׁשעת הּנאכלים קדׁשים לקדׁשי היה אם אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכהנים;
אחת ׁשעה והּתרּו הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻואחר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, ראּוי ׁשהיה דבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין -ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?
אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום ׁשּׁשחטן ּכגֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכהלכתן,
ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ּבּצפֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּׁשחטן
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹו
על אף ּדמן את הּפסּולין ׁשּקּבלּו אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּפי על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
זריקת קדם ּכּלֹו והּבּׂשר הּדם ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּקּבלּוהּו
ׁשהרי לעֹולם, ּבכּלן מֹועלין אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּדם,
ּכמצותֹו לּמזּבח הּדם הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
אֹו הּבּׂשר ׁשּנטמא אֹו האמּורין, אֹו הּבּׂשר לן ּכ ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו הּבּׂשר ׁשּיצא אֹו ִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהאמּורין,
אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים זריקת קדם הּבּׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמקצת
ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ּבּׂשרן, ּבׁשאר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמֹועלין

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.הּכׁשרים וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו

מֹועלין אין - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ּדם ׁשאר וקּבלּו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלעבֹודה
חּוץ ׁשירים. הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוּׂשין הּפסּולין ׁשאין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבבּׂשרן;
ּדם ׁשאר עֹוּׂשה צּבּור, לעבֹודת וראּוי הֹואיל הּטמא, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָמן

ִִַׁשירים.
וקּבל‚. הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף וזרק, הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

הּתר ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּומֹועלין
לעֹולם מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמֹועלת.
זריקה ׁשּתהיה והּוא הּדם. זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
ׁשּנזרק ּפי על אף ׁשּנתּפּגלּו, קּלים קדׁשים אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמֹועלת;
ּפי על אף הּדם, יצא אם וכן ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּדם

ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ּוזרקֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָׁשהחזירֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התורה.34) מן אסור אבל מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי והמדובר משנה) (כסף התורה ראוי35)מן שאינו מפני
לזריקה. הראוי בדם מדברים מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו, מועלים אחר36)לזריקה אבל הדם, שייזרק עד

משנה). (כסף המזבח על להקטרה עומדים שאינם החלקים כל הותרו הדם לאכילה.37)שנזרק ראויים שאינם פי על אף
אחרים.38) קדשים בקדשי כמו בהן מועלים הזריקה לפני להקטרה.39)אבל ראויות אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מפני
מה40) מעילה, מידי אותן שיוציא מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על העולה כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי

למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן שהתירה זריקה לפני בפירשו כן הרצפה.41)שאין על ונפלו במשנה42)קפצו נאמר זה דין
לאיברים. עצמות משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים גבי המזבח.43)שם על שאין44)כשעודנו פי על ואף

ככתוב למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן תרומת עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר מועלים
למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, מזבח45)(ויקרא אצל הדשן את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י

בו. מועלים - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון, מזבח של הדשן תרומת שמניחים במקום ראוייה46)החיצון אינה עכשיו
ב עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר מסויים זמן לאחר אבל למזבחלהקרבה ראוי אינו ללידתו ימים שמונה תוך

לשוחטה אסור נשחטה שאמה בהמה וכן וגו'". יירצה והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעה "והיה כז): כב, (שם שנאמר
מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי בין ביום רק47)בו יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים כשרים תורים

כשרים. שבבהמה48)קטנים מפני העוף, מדין הבהמה דין הבדל את מנמקים יב. שם ובגמרא שמעון. רבי נגד כחכמים פסק
בעוף מעילה מצאנו לא אבל כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה ראוייה שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש

לעוף. פדיון אין שהרי להקרבה, ראוי שאינו

             
  

וכּיֹוצא„. ּותמּורתּה חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות ְְְְֵֵַַַַַָָָָָּכל
מעל. לא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן

עד‰. ּבּה מֹועלין - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה חּטאת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
ִֶֶָׁשּתּפדה.

.Âּכ ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמפריׁש
ּכאחת ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנמצאת
ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ּבבּׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוזרק
הֹואיל לאכילה, ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָואם
לאחר ואפּלּו חברּתּה, לבּׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ּבּׂשרּה. להּתיר הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָֹזריקה,

.Êאֹו עּׂשּיתּה ּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו עֹוף חּטאת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּכל
העֹוף מעֹולת חּוץ ּבּה; מֹועלין - עּׂשּיתּה מקֹום ְְֲֲִִִֵַָָָָּבׁשּנּוי
ּפי על ׁשאף חּטאת, לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנמלק

ל עלתה הֹואילׁשּלא ּבּה, מֹועלין אין - חֹובה לׁשם ּבעלים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה וׁשּנה עּׂשיתּה ּומקֹום ׁשמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוׁשּנה

מעילה. ְִָּבֹו
.Áוכן הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשית אֹו ׁשּנתּפּגלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמנחה

ּבמחׁשבת ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëמֹועלין - והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכן
נטמא אם אבל הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשירים,
על מרּצה ׁשהּציץ ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּקמץ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, הקטיר ּכ ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאסּורין

ְְִָּכמצותֹו.
.Èמאמּורי אֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה

אֹו ּכּלּה העֹולה מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻקדׁשים
ּׁשּנהנה מה יּפל - והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמן
לּלׁשּכה. ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלנדבה.

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח
.È,מהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָקדׁשי

הּמעּׂשר ולד וכן הּקדׁשים ולד ,לפיכ מעל. לא - ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
לולדֹות הקּדׁש יהיה החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻלהתנּדב

ימּותּו. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הן הרי - לׁשלמים זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּובביציהן, ּבחלבן ּומֹועלין הּבית ּבדק ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכקדׁשי

 
ּובני‡. ּולתֹורין ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

אין - לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָיֹונה
ּבהם. ֲִֶָמֹועלין

.אם ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

יּפדה. ולא ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה
ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ְְְְֲִִִִֵָואם

נהנה‚. ואם ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
ואין ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
- מת ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלמים
הּמלח, לים ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיּפלּו
ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹֹולא
ּבכל נהנה אם לנזירּותי, והּׁשאר לחּטאתי אּלּו אמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן.
אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא - ּבמקצתֹו נהנה מעל; - ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשאר
נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי, והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי
הפריׁש מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל. לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבמקצתן

לׁשלמים,מ ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי אּלּו ואמר: עֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻונתערבּו
על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיּקח
ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,

לחֹובתי„. אּלּו ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד
לנדבה, יּפלּו - מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָֻ

ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ְְְֲִִִֵֶֶַָּכמֹו
ּדם‰. אכילת על והביאּה חלב אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש

לחּטאת מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
מעל; לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג ּדם: חּטאת ּבהן וקנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחלב

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ְְִִִֵֵַָָֹֹּבמזיד
.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל. - אׁשם ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין,
אׁשם, ּבהן ויביא וחמׁש, סלעים ׁשּתי ׁשהן דינרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעּׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם קרּבן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויביא
- דינרין עּׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
ויביא החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עּׂשרה הּׁשוה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיביא
לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא - סלעים ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם לחּלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
- ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון, לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיביא

לנדבה. ויּפלּו דינרים חמּׁשה ויׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָהאׁשם;
.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

קרּבן ויביא חּטאתֹו, ּבדמיו ויביא ּׁשּנהנה מה על ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחמׁש
קרב ׁשּלא עד אׁשם מּדמי נהנה אם וכן מעילתֹו. על ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשם
אחר אׁשם ויביא אׁשמֹו, ּבדמיו ויביא חמׁש יֹוסיף - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹאׁשמֹו
הּמזּבח, לקרּבנֹות מעילתן - הּמזּבח ׁשּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעילתֹו.
ׁשּמעל לֹו נֹודע הּבית. לבדק מעילתן - הּבית בדק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוקדׁשי
אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ּכ ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹואחר
הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהפריׁשּה
- חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע הּמלח. לים ְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוחמׁשּה
מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה הּמעילה מעֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻיּפלּו
מעילתֹו. אׁשם יביא ּכ ּובין ּכ ּובין לאּבּוד. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבּתחּלה
אחר אֹו אׁשמֹו ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובאׁשם,
ּכמֹותר ׁשהּוא מּפני לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּקרב

מעילתֹו. אׁשם ויביא ְְֲִִַָָָָאׁשם.
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עּׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר
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עג              
  

וכּיֹוצא„. ּותמּורתּה חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות ְְְְֵֵַַַַַָָָָָּכל
מעל. לא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן

עד‰. ּבּה מֹועלין - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה חּטאת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
ִֶֶָׁשּתּפדה.

.Âּכ ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמפריׁש
ּכאחת ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנמצאת
ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ּבבּׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוזרק
הֹואיל לאכילה, ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָואם
לאחר ואפּלּו חברּתּה, לבּׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ּבּׂשרּה. להּתיר הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָֹזריקה,

.Êאֹו עּׂשּיתּה ּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו עֹוף חּטאת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּכל
העֹוף מעֹולת חּוץ ּבּה; מֹועלין - עּׂשּיתּה מקֹום ְְֲֲִִִֵַָָָָּבׁשּנּוי
ּפי על ׁשאף חּטאת, לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנמלק

ל עלתה הֹואילׁשּלא ּבּה, מֹועלין אין - חֹובה לׁשם ּבעלים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה וׁשּנה עּׂשיתּה ּומקֹום ׁשמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוׁשּנה

מעילה. ְִָּבֹו
.Áוכן הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשית אֹו ׁשּנתּפּגלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמנחה

ּבמחׁשבת ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëמֹועלין - והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכן
נטמא אם אבל הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשירים,
על מרּצה ׁשהּציץ ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּקמץ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, הקטיר ּכ ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאסּורין

ְְִָּכמצותֹו.
.Èמאמּורי אֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה

אֹו ּכּלּה העֹולה מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻקדׁשים
ּׁשּנהנה מה יּפל - והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמן
לּלׁשּכה. ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלנדבה.

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח
.È,מהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָקדׁשי

הּמעּׂשר ולד וכן הּקדׁשים ולד ,לפיכ מעל. לא - ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
לולדֹות הקּדׁש יהיה החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻלהתנּדב

ימּותּו. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הן הרי - לׁשלמים זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּובביציהן, ּבחלבן ּומֹועלין הּבית ּבדק ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכקדׁשי

 
ּובני‡. ּולתֹורין ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

אין - לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָיֹונה
ּבהם. ֲִֶָמֹועלין

.אם ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

יּפדה. ולא ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה
ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ְְְְֲִִִִֵָואם

נהנה‚. ואם ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
ואין ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
- מת ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלמים
הּמלח, לים ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיּפלּו
ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹֹולא
ּבכל נהנה אם לנזירּותי, והּׁשאר לחּטאתי אּלּו אמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן.
אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא - ּבמקצתֹו נהנה מעל; - ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשאר
נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי, והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי
הפריׁש מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל. לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבמקצתן

לׁשלמים,מ ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי אּלּו ואמר: עֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻונתערבּו
על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיּקח
ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,

לחֹובתי„. אּלּו ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד
לנדבה, יּפלּו - מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָֻ

ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ְְְֲִִִֵֶֶַָּכמֹו
ּדם‰. אכילת על והביאּה חלב אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש

לחּטאת מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
מעל; לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג ּדם: חּטאת ּבהן וקנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחלב

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ְְִִִֵֵַָָֹֹּבמזיד
.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל. - אׁשם ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין,
אׁשם, ּבהן ויביא וחמׁש, סלעים ׁשּתי ׁשהן דינרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעּׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם קרּבן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויביא
- דינרין עּׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
ויביא החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עּׂשרה הּׁשוה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיביא
לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא - סלעים ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם לחּלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
- ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון, לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיביא

לנדבה. ויּפלּו דינרים חמּׁשה ויׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָהאׁשם;
.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

קרּבן ויביא חּטאתֹו, ּבדמיו ויביא ּׁשּנהנה מה על ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחמׁש
קרב ׁשּלא עד אׁשם מּדמי נהנה אם וכן מעילתֹו. על ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשם
אחר אׁשם ויביא אׁשמֹו, ּבדמיו ויביא חמׁש יֹוסיף - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹאׁשמֹו
הּמזּבח, לקרּבנֹות מעילתן - הּמזּבח ׁשּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעילתֹו.
ׁשּמעל לֹו נֹודע הּבית. לבדק מעילתן - הּבית בדק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוקדׁשי
אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ּכ ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹואחר
הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהפריׁשּה
- חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע הּמלח. לים ְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוחמׁשּה
מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה הּמעילה מעֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻיּפלּו
מעילתֹו. אׁשם יביא ּכ ּובין ּכ ּובין לאּבּוד. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבּתחּלה
אחר אֹו אׁשמֹו ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובאׁשם,
ּכמֹותר ׁשהּוא מּפני לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּקרב

מעילתֹו. אׁשם ויביא ְְֲִִַָָָָאׁשם.
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עּׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר
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עד             
  

ׁשּיּפלּו חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹו חּלין הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ּומכרּה ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָהּמעֹות
לא מעילה ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻּבחמּׁשה

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵָֹמּדברי
.Ëקרּבן עלי זֹו ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָיׁש

לאחרים. מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה הקּדׁש, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו

ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ׁשהרי ּפדיֹון, לּה אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
- אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה, קרּבן, אֹו קדׁש זֹו ּכּכר ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר:
הפקר ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. לּה יׁש לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעל.
לפי מעל - לאכלּה מנת על נטלּה הקּדׁש, זֹו ּכּכר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָואמר:

ׁשּבּה.ּכּל הניה טֹובת לפי מעל - להֹוריׁשּה מנת על ּה; ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻ
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש, עלי ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

אסּורה אינּה הּנֹותן ׁשהרי לכׁשּיֹוציא, מעל זֹו מּתנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמקּבל
מעילה ּבהן יׁש הּקֹונמֹות מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעליו.
מצטרפין, ּכזה מּנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלּנאסר

מעל. - ּפרּוטה ּבׁשוה מּכּלם נהנה ְְְֱִִֶֶַָָָָָֻואם
.‡È,הּיֹום נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

נקצצּו ולא הּיֹום ועבר הּיֹום, ּתּׂשרף לא אם קרּבן זה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹוטּלית
ּכׁשאר ויּפדּו הקּדׁש, הם הרי - הּטּלית נּׂשרפה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
הרי אמר: אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההקּדׁשֹות
לפּדֹותן; יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו עד קרּבן האּלּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּנטיעֹות
ׁשּנקצצּו וכיון ׁשּיּקצצּו, עד הקּדׁש יחזרּו ׁשּיּפדּו עת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבכל
ּדברים ּבּמה מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאינן
הרי - אחר ּפדאן אם אבל הּמקּדיׁש; ּבׁשּפדאן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאמּורים?
מּתרין ויהיּו נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָֹֻֻאּלּו

לּמקּדיׁש. ְִַַַאף

ה'תשע"א מרחשון י"א שלישי יום

 
הּבדק,‡. לחּזק הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
ו ּכבּׂשים ּכגֹון ּדברלּמזּבח, לּמזּבח הּמקּדיׁש אֹו תֹורים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו וקֹורה, אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהראּוי
לזה ולא לזה לא ראּויין ׁשאינן הּמקּדיׁש1ּדברים ּכגֹון , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

מלאה אׁשּפה הקּדיׁש אפּלּו קרקע, אֹו וציר וחמץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹּתרנגֹולין
עד ׁשהקּדׁשּו מּׁשעה ּבכּלן מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻזבל

להּפדֹות הראּויים דברים .2ׁשּיּפדּו ְְְִִִִֶָָָָ
.מּקדׁשי ּבהן ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה נהנה ואם למעילה, זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל. - מּכּלם ְִַָָָֻּפרּוטה

אכילתֹו‚. חברֹו, ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו את והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית
מעל. - ּבפרּוטה הניה הּכל מן נעּׂשה ואם ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹלמעילה,

מרּבה„. לזמן מצטרפת מן3הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אחד ּבהעלם ׁשנים ּכּמה לאחר ונהנה אּלּו4ההקּדׁש הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּומעל. לפרּוטה ְְְִִִַָָָמצטרפין
ּבתלּוׁש‰. אּלא מעילה הּנהנה5אין אבל הּקרקע, מן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכיצד? פגם. אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻּבּקרקע
מאבקּה נטל ּפטּור. - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש ּׂשדה 6החֹורׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּופגמּה ּבּה מעל;7ונהנה - הקּדׁש ּבּׂשדה הּדׁש מעל. - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּׂשדה. ּופגם באבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהאבק
ׁשּנתן לעּׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ּׂשדה חרׁש אם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

מעל - העּׂשב ונטל הּדר8ּבּה, אילן. ּבצל אֹו הקּדׁש ּבמערת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מעל לא - ׁשּנהנה ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ׁשֹוב וכן9אֹו . ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מעל לא - ּבֹו הּדר ּבנּוי, ּבית הּמקּדיׁש10הּמקּדיׁש אבל . ְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו מעל, - ׁשם הּדר ּבית, ּבהן ּובנה ואבנים ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָעצים

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Âּבהן מֹועלין - הקּדׁש ּׂשדה11ּגּדּולי הקּדיׁש ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אבל ּבהן. מֹועלין - פרֹות ועּׂשה אילן עּׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
הֹואיל יֹונים, ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה

ּבהן מֹועלין אין - הקּדׁש ּגּדּולי והּפרׁש12ואינן הּזבל וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הקּדׁש ּבהן13ׁשּבחצר ּיעּׂשּו ּומה מֹועלין. ולא נהנין לא -14? ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לּלׁשּכה דמיהן ויּפלּו ּׂשדה15יּמכרּו מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא מעין . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּׂשדה,16הקּדׁש ּבתֹו מּמּנּו ׁשּיֹוצאין ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הראויים.1) דברים בדמיהם ולקנות למוכרם פדיון.2)אלא להם שאין למזבח, הראויים תמימים חיים בעלי להוציא
(יח:)3) שם למדו במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס אכילת בכדי שלם כזית אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי אין באיסורים

מרובה. לזמן אפילו שמצטרפות ההנאות4)מהכתוב אין בינתיים לו נודע אבל שנית, שנהנה לפני ראשונה הנאה לו נודעה שלא
בתלוש.5)מצטרפות. מעילה אף בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה בגזירה השדה.6)למדו מן נתלש שנטל ואם7)האבק

מעל. לא - פגם ולא בדישה.8)נהנה כלמעלה בפגם, שהמדובר מובן הוא. תלוש המחובר.9)שהאבק מן שנהנה מפני
היא10) יתירה חומרא אסרו, זרה עבודה לשם בנוי לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח פרק עכו"ם (בהלכות פסק שרבינו פי על ואף

משנה). (כסף זרה הלכה11)בעבודה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם, קמא תנא של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי
מאיר. רבי נגד יוסי כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא קמא שהתנא נאמר רואה12)ט יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא

השדה מן חוץ מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים ונתמלא ריק ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש (פירוש, בכולן אני
ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל דיבור שם מעילה ובתוספות להתמלאות. שדרכם והאילן

הקדש. ממון הם ההקדש מגוף המתמלאים ואילן שדה אבל להקדש, חצר קניין שאין הקדש, בהם ופרש13)זכה זבל כלומר,
הקדש. זה.14)מבהמות ופרש הוכנסו15)בזבל לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה). (כסף לשכה לשיירי

בכל תמידים שני כגון ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות קופות שלוש וממלאים המקדש מלשכות לאחת
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר ומה ומועדים, בשבת ומוספים משמע,16)יום רבינו של מלשונו

הקדש. של לשדה באו והמים חולין בשדה נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה הנובע במעיין שהמדובר

             
  

להנֹות מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא - ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהּנהנה
מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבּׂשדה הּגדלה ערבה .17ּבהן. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הדיֹוט ׁשל יֹוצאים18אילן וׁשרׁשיו הקּדׁש לּׂשדה הּסמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּׂשדה ׁשׁש19ּבתֹו עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה לבין ּבינֹו אם : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּׂשרה
עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה מעל; לא מהן ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהּנהנה
הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן מעל. ּבהן הּנהנה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין עּׂשרה20וׁשרׁשיו ׁשׁש ּבתֹו היה אם : ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
- אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּמה
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותן

.Êהעֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
הּביצים21מעצים עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ׁשּבֹו22ועּׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לא - והּנהנה ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם
.23מעל ַָ

.Áּבין24הּמקּדיׁש ּבאילנֹות ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל

.Ëׁשּׁשּפּו הקּדׁש25ּגזּברים מֹועלין26עצי - אֹותן וקּצצּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּקצצּו מעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים אין27ּבאֹותן אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׁשּפּוי לא ּבּנסרת28מֹועלין עצים,29ולא ׁשל ּבּנבּיה ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ליּבלת,30והּוא הּדֹומה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למלאכה. יצלח ְְִִֶַָָֹׁשּלא

.Èּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו על31הּמקּדיׁש אף ּבּׂשערֹו, ולא ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹ

זמן וכל לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח. הֹול מחּבר ְְִֵֶַַָֻׁשהּוא

.‡Èזרען ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות ואף32הּזֹורע . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּלין הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ּבהן,33על מֹועלין ואין , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
וחמׁש קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.34ואין וחּיבין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Èוׁשני35ׁשמרים ראׁשֹון מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מעל36ּוׁשליׁשי לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור -37- רביעי ; ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

קדׁשי אבל הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר.
אסּור לעֹולם - ואיל מרביעי אף .38מזּבח, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

.‚È.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ּובחלבּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור הקּדיׁש39הקּדיׁש . ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָ

הּבית לבדק ׁשּבארנּו.40ּתֹורים ּכמֹו ּובביצתן, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
.„Èׁשּבלּו ּכהּנה קדׁשים.41ּכתנֹות ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻ

ּבהן להנֹות ונּתנּו הֹואיל ּבהן.42והחדׁשים, מֹועלין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
.ÂËּכֹוכבים עֹובדי -43קדׁשי הקּדיׁשּו הּבית לבדק אם : ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ואם ּבהן; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמֹועלין
אסּור אבל יּׂשראל, ּבני אל ּדּבר ּבּקרּבנֹות: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְִִִֵֵֶָָלהנֹות
.ÊËולא46וריח45ּומראה44קֹול נהנין לא - הקּדׁש ׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

אחר ּבּקטרת ּכׁשהריח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמֹועלין.
הּתימרת ּכׁשּתעלה47ׁשעלתה ּבּקטרת הריח אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מעל - .48ּתימרתּה ְִַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר.17) לשום ראוייה שאינה בשל18)מפני שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של אילן שרשי שנינו: שם במשנה
כאילן דינם האילן, מן אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו, כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט
שם. עיין לקרקע. שייכים הם ולפיכך האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל השרשים אותם דרך יונק שהוא מפני

זו. להלכה המקור הקדש.19)ומכאן הדיוט.20)של אחר.21)של ממקום לאילן22)שהביאם צריכים שהביצים מפני
מותרים. - מזונותיהם ולמצוא לפרוח שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים אבל לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן

לקן.23) זקוקים שהם מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה, אין עצמו בקן שגם את24)מפני "המקדיש שם: משנה
היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה היער שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש בכולו". מועלים החורש

הקדיש. שבתוכו מה במעצד.25)כל חולין.26)החליקו של ביער אותם הקדש27)שקנאו לרשות והעבירום שקצצום אחרי
לבניין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות במגירה מהם העצים.28)חתכו את ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים השבבים

מפילה.29) שהמגירה עץ מאליהם).30)פירורי ונופלים הנובלים עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש ענף שיוצא במקום
כקרקעות.31) דינם אפשר32)עבדים אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם, לפדות צריך הפירות את זורע שהוא בשעה פירוש,

חולין. שהם מפני כי33)לפדותם בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש, של באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
ולא לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו פירות אבל האילן, על תוספת הם והפירות שהיה כמו קיים האילן

כזרעים. או האילן כפירות דינם אם כלה, זרעם שאין בפירות רבינו של דעתו אינו34)נתבררה אחר בהקדש מעל אם פירוש,
אם כלומר, חשבון לפי לשלם שמותר שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה. מגידולים והחומש הקרן את לשלם רשאי
בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות שתי לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים וגדלו הקדש סאה זרע

דבריו. את בירר ולא משלמים" "ואין ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על נוסף וחומש קרן עליהם35)אלה ונותנים יין שמרי
התלמוד. בלשון "תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים המים ימים כמה ואחרי את36)מים שהסירו אחרי

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש יין, של טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים על נותנים התמד
מדרבנן.37) רק לעולם.38)שאיסורו אסרו החמורה הגוף למזבח39)בקדושת ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,

לכך. ראויים והחלב הביצים וגם למזבח הראויים דברים בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת אם40)וקדשו אבל
בה. מועלים ואין לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח העבודה.41)הקדישם בשעת ללבשן ראויות להם42)ואינן אפשר שאי

שלא אותם, שמקדישים בשעה עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם גמר עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים
בהם. כשיהנו לגבוה.43)ימעלו הקדישם שבמקדש.44)שהגוי הנגינה כלי מקול נהנה המקדש45)אם בניין מיפי נהנה אם

השרת. כלי הקטורת.46)או ולאחר47)ריח "תימורת", נקרא התמר כעץ ישר בקו עולה הקטורת שעמוד מפני הקטורת, עשן
בו. ומועלים מצוותו שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו נגמרה כבר העשן ההקטרה.48)שעלה מצוות נגמרה טרם שהרי

ממש. בהם שאין מפני לעולם מועלים אין ומראה ובקול



עה              
  

להנֹות מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא - ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהּנהנה
מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבּׂשדה הּגדלה ערבה .17ּבהן. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הדיֹוט ׁשל יֹוצאים18אילן וׁשרׁשיו הקּדׁש לּׂשדה הּסמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּׂשדה ׁשׁש19ּבתֹו עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה לבין ּבינֹו אם : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּׂשרה
עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה מעל; לא מהן ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהּנהנה
הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן מעל. ּבהן הּנהנה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין עּׂשרה20וׁשרׁשיו ׁשׁש ּבתֹו היה אם : ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
- אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּמה
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותן

.Êהעֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
הּביצים21מעצים עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ׁשּבֹו22ועּׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לא - והּנהנה ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם
.23מעל ַָ

.Áּבין24הּמקּדיׁש ּבאילנֹות ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל

.Ëׁשּׁשּפּו הקּדׁש25ּגזּברים מֹועלין26עצי - אֹותן וקּצצּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּקצצּו מעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים אין27ּבאֹותן אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׁשּפּוי לא ּבּנסרת28מֹועלין עצים,29ולא ׁשל ּבּנבּיה ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ליּבלת,30והּוא הּדֹומה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למלאכה. יצלח ְְִִֶַָָֹׁשּלא

.Èּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו על31הּמקּדיׁש אף ּבּׂשערֹו, ולא ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹ

זמן וכל לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי
ּומׁשּביח. הֹול מחּבר ְְִֵֶַַָֻׁשהּוא

.‡Èזרען ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות ואף32הּזֹורע . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּלין הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ּבהן,33על מֹועלין ואין , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
וחמׁש קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.34ואין וחּיבין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Èוׁשני35ׁשמרים ראׁשֹון מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מעל36ּוׁשליׁשי לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור -37- רביעי ; ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

קדׁשי אבל הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר.
אסּור לעֹולם - ואיל מרביעי אף .38מזּבח, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

.‚È.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ּובחלבּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור הקּדיׁש39הקּדיׁש . ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָ

הּבית לבדק ׁשּבארנּו.40ּתֹורים ּכמֹו ּובביצתן, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
.„Èׁשּבלּו ּכהּנה קדׁשים.41ּכתנֹות ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻ

ּבהן להנֹות ונּתנּו הֹואיל ּבהן.42והחדׁשים, מֹועלין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
.ÂËּכֹוכבים עֹובדי -43קדׁשי הקּדיׁשּו הּבית לבדק אם : ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ואם ּבהן; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמֹועלין
אסּור אבל יּׂשראל, ּבני אל ּדּבר ּבּקרּבנֹות: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְִִִֵֵֶָָלהנֹות
.ÊËולא46וריח45ּומראה44קֹול נהנין לא - הקּדׁש ׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

אחר ּבּקטרת ּכׁשהריח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמֹועלין.
הּתימרת ּכׁשּתעלה47ׁשעלתה ּבּקטרת הריח אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מעל - .48ּתימרתּה ְִַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר.17) לשום ראוייה שאינה בשל18)מפני שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של אילן שרשי שנינו: שם במשנה
כאילן דינם האילן, מן אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו, כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט
שם. עיין לקרקע. שייכים הם ולפיכך האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל השרשים אותם דרך יונק שהוא מפני

זו. להלכה המקור הקדש.19)ומכאן הדיוט.20)של אחר.21)של ממקום לאילן22)שהביאם צריכים שהביצים מפני
מותרים. - מזונותיהם ולמצוא לפרוח שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים אבל לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן

לקן.23) זקוקים שהם מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה, אין עצמו בקן שגם את24)מפני "המקדיש שם: משנה
היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה היער שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש בכולו". מועלים החורש

הקדיש. שבתוכו מה במעצד.25)כל חולין.26)החליקו של ביער אותם הקדש27)שקנאו לרשות והעבירום שקצצום אחרי
לבניין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות במגירה מהם העצים.28)חתכו את ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים השבבים

מפילה.29) שהמגירה עץ מאליהם).30)פירורי ונופלים הנובלים עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש ענף שיוצא במקום
כקרקעות.31) דינם אפשר32)עבדים אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם, לפדות צריך הפירות את זורע שהוא בשעה פירוש,

חולין. שהם מפני כי33)לפדותם בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש, של באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
ולא לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו פירות אבל האילן, על תוספת הם והפירות שהיה כמו קיים האילן

כזרעים. או האילן כפירות דינם אם כלה, זרעם שאין בפירות רבינו של דעתו אינו34)נתבררה אחר בהקדש מעל אם פירוש,
אם כלומר, חשבון לפי לשלם שמותר שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה. מגידולים והחומש הקרן את לשלם רשאי
בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות שתי לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים וגדלו הקדש סאה זרע

דבריו. את בירר ולא משלמים" "ואין ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על נוסף וחומש קרן עליהם35)אלה ונותנים יין שמרי
התלמוד. בלשון "תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים המים ימים כמה ואחרי את36)מים שהסירו אחרי

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש יין, של טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים על נותנים התמד
מדרבנן.37) רק לעולם.38)שאיסורו אסרו החמורה הגוף למזבח39)בקדושת ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,

לכך. ראויים והחלב הביצים וגם למזבח הראויים דברים בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת אם40)וקדשו אבל
בה. מועלים ואין לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח העבודה.41)הקדישם בשעת ללבשן ראויות להם42)ואינן אפשר שאי

שלא אותם, שמקדישים בשעה עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם גמר עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים
בהם. כשיהנו לגבוה.43)ימעלו הקדישם שבמקדש.44)שהגוי הנגינה כלי מקול נהנה המקדש45)אם בניין מיפי נהנה אם

השרת. כלי הקטורת.46)או ולאחר47)ריח "תימורת", נקרא התמר כעץ ישר בקו עולה הקטורת שעמוד מפני הקטורת, עשן
בו. ומועלים מצוותו שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו נגמרה כבר העשן ההקטרה.48)שעלה מצוות נגמרה טרם שהרי

ממש. בהם שאין מפני לעולם מועלים אין ומראה ובקול



עו             
  

 
ּכגֹון‡. יּפגמּו, ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון ׁשּיּפגמּו, ּדברים ויׁש טהֹור, זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
ּבׁשוה והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל ּונחׁשת כסף ּוכלי ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבגדים
ּבדבר נהנה אם ּבּקרקע: מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּפרּוטה
מעל; - הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּבקע אֹו הקּדׁש ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון ׁשּנפּגם, ּבדבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהנה
ּבאֹותֹו ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל לא - ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּבקרּדם
ּכאחת. ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹדבר
ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי ְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנהנה
ּבּמה נהנה ולא אחר ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפרּוטה

ּפ ולא ׁשּיהנהׁשּפגם עד מעל, לא זה הרי - ׁשּנהנה ּבּמה גם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדבר ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָֹּבׁשוה
ּותפרּה הקּדׁש מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבבגדֹו
- ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּתירּה
אחר. ּבדבר ּופגם אחד ּבדבר ׁשּנהנה מּפני מעל, לא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי
לזמן ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוכבר

ְֶֻמרּבה.
.ׁשּנהנה ּכיון - מּצמרן ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס ּדֹומים הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותן ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין נפּגם, ׁשאינֹו זהב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדים ולמכירה הֹואיל מּום, ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה
ּפגם ׁשאין מעל, ׁשּנהנה ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, זֹו ּומעילה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלמתה.
נתחּלל‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון הּבית, ּבדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל

ואינֹו הֹואיל ּבזדֹון, מעל ּפטּור. אחריו ׁשּנהנה וזה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב
ּדברים ּבּמה מעל. - ּבׁשגגה ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהויתֹו,
והקנהּו חּלין ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש ּכׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשים מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ונהנה הקּדׁש ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּתׁשמיׁש
ּכּלם - ּופגם ונהנה ּבֹו ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָֻּבפרּוטה
לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ּונתנֹו הּקרּדם נטל ְְֲֲֲֲֵֵַַַַָָָָָֹֹֻמעלּו.
וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָמעל.
הּכֹוס נטל מעלּו. ּכּלם - ונהנה וׁשתה חברֹו ּובא ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָֻונהנה,
מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָֹּונתנֹו
ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה החמֹור ּגּבי על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָרכב
ּכּלם - ּופגם ונהנה עליו ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ְְְֱֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻעליו
הּוא - הּׂשּכירֹו אֹו מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו החמֹור נתן ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמעלּו.
הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן מעל. לא וחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמעל,
לכּתחּלה. ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, הנאה טֹובת לפי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻמעל

לבהמה. הּדין ְְִִֵַָוהּוא
אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפעמים. ּכּמה עד ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו. ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות ׁשּדין לי, ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת ׁשּכּלן הּבהמה, ּכדין ׁשרת ּוכלי והּנסכים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות

הן. ֵַהּגּוף
.Âוהיא הֹואיל מּום, ּבּה ׁשּנפל הּקדׁשים קדׁשי ְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָָּבהמת

קדּׁשת ׁשהיא הּבית ּבדק ּכקדׁשי היא הרי - לפדיֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

ַָמעל.
.Êּונתנּה הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו. ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו
נתחּלל לא ׁשהרי ּבזדֹון, ּבמֹועל אּלא אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּדברים

הּנֹוט לאהקּדׁש. - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבמּתנה. אֹותּה ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמעל
אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה
ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמֹועל

.Áלא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל
ּגּבי על נתנּה מעל. - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת. הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשוה
.Ëׁשּלא ּפי על אף לּבּלן, ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

וכן ׁשּירצה. עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרחץ
ׁשעדין ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עּׂשּו ְְַָֹלא
.È,מעל - ּכֹוכבים העֹובד מן אם :מׁש ולא חפץ ּבּה ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקנה

מעל. לא - יּׂשראל מן ְְִִִֵַָָֹואם
.‡Èאף חּלין, ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא

הּמביא ּכיצד? מעל. - חל ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹעל
ׁשהביא ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
ׁשּיּזרק עד מֹועלין אין וכּלם מעל. - ההקּדׁש מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפרתֹו
מן ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּדם.
ּכאן ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש,

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.Èויקנּו הּתרּומה ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
ּדמּה. ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה ְְְְִֵֶֶַַָָָָחלקֹו

.‚Èּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהּמפריׁש
על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו מעל. - ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָחברֹו
הּׁשֹוקל; מעל - הּתרּומה נתרמה ּכבר אם עצמֹו: ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָידי
ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד על ּתֹורם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורם
לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה, זה ׁשקל הּגיע ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּוכאּלּו
ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא - ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹנתרמה

ְִַָהּלׁשּכה.

 
לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

- ׁשליחּותֹו הּׁשליח עּׂשה אם חּלין: ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
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עּׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עּׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
הּבית ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
להן ונתן הל לאֹורחין, ּבּׂשר מאֹותֹו (לי) ּתן לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר
אמר ּבּׂשר; להן ונתן ּכּכר, להן ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכּכר;
ׁשאמר אֹו הּמגּדל; מן לֹו והביא החּלֹון, מן לי הבא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלׁשלּוחֹו:
וכן מעל. הּׁשליח - החּלֹון מן לֹו והביא הּמגּדל, מן הבא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלֹו:
לֹו, ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון מן והביא הּׁשליח הל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
מן אּלא ׁשּיביא ּבלּבי היה לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאף
מאמרֹו, ׁשליחּות עּׂשה ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמגּדל
ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ואפּלּו ּדברים. אינן ׁשּבּלב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּודברים
הּבית ּבעל - ּכמאמרֹו עּׂשה אם ׁשליחּות, להן ׁשאין קטן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאֹו
אמר ּפטּור. הּבית ּבעל - ׁשליחּותֹו עּׂשה לא ואם ְְִִִַַַַַַָָָָָֹמעל,
הּׁשליח הל ּבּׂשר, ׁשל חתיכה חתיכה לאֹורחין ּתן ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלׁשלּוחֹו:

מע הּבית ּבעל - ׁשּתים ׁשּתים טלּו להן: נעּׂשהואמר ׁשהרי ל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּפטּור, והּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָדברֹו,
טלּו הּׁשליח: להם אמר אם אבל הּׁשליחּות. עקר ולא ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבית
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּתים
ׁשליחּות עּׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁש
ולא דבריו ׁשּנעּׂשּו לפי חּיב, חברֹו נמצא מּדעּתֹו. והֹוסיף ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו

מּדעּתֹו. ׁשהֹוסיף זה על חּיב והּוא הּׁשליחּות, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָנעקרה
.ּבדק מּקדׁשי החתיכֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

אּלא מעל לא - ּבֹו וכּיֹוצא עֹולה ּבּׂשר היּו אם אבל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּבית;
הּמעילה, על יתר אחר ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוכל
ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּובכל

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלבּדּה
ּבחציּה‚. לי הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות, ּובחציּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻנרֹות
ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לי הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻּפתילֹות;
ׁשניהם - ּפתילֹות ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפתילֹות,
ׁשליחּותֹו נעּׂשה לא ׁשהרי - מעל לא הּבית ּבעל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּפטּורים.
ׁשליחּותֹו עקר לא ׁשהרי - מעל לא והּׁשליח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבפרּוטה;
מּמקֹום נרֹות ּבחציּה לי הבא לֹו: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבפרּוטה.
נרֹות והביא והל ּפלֹוני, מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָּפלֹוני
מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָמּמקֹום

.„והל אתרֹוג, לי הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּתי ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
אחת ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּפרּוטֹות.

מעלּו. ׁשניהם - ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֶֶָָׁשוה
ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
חּיב הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמעל,

ׁשהיא וידע הּׁשליח אף נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקרּבן
מעילה, מּקרּבן ּפטּורים ׁשניהם - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש
במעֹותיו, ׁשּנתערבה ּפרּוטה אֹותּה ּכׁשּיֹוציא חּיב ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוהחנוני
הקּדׁש לֹו ׁשּנתנּו ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהרי

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן -ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ
.Âׁשּיהיה עד החטא מן החנוני להּציל ּכדי יעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

ּכלי אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ׁשהיא מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
ויּתר הקּדׁש, הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעּׂשה זה; על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמחּללת
הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחנוני
- הקּדׁש זה ּבכיס ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה
חּלל ולא הֹוציא ואם ּבּכיס. יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמחּלל

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל לא -ִִֶֶַַַָָֹ
.Êמֹועלין - הקּדׁש מּׁשורי וׁשֹור הקּדׁש, מּכיסי ּכיס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

הּגדֹול את מביא עֹוּׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבכּלן
לאו ואם הקּדׁש, הּוא הרי - הּוא הקּדׁש אם ואֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּבהם
ּבּקטן. ויהנה זה; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש -ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Á- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי, ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

.Ëוהֹוציא ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית ּבעל אצל מעֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמפקיד
ּבהן, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ְִִַַַָָֹּובעל
.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל מׁשּנה, קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין; ׁשניהן - הֹוציאֹו אם ּבהן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהׁשּתּמׁש
- ּפטּור והחנוני ּבהן, הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻמּפני

ּברׁשּות. ְְִִֵַהׁשּתּמׁש
.‡Èאֹו לבעלּה, הקּדׁש ׁשל מעֹות ׁשהכניסה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה

- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהקּדיׁש
ימעל. ּבחפציו הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"א מרחשון י"ב רביעי יום

 
עּמהן‡. ׁשּפסקּו ּפי על אף ּבהקּדׁש, עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלים

-1מזֹונֹות אכלּו ואם הקּדׁש, ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא - ְְְְְְְִִֵֶֶָֹֹ
מזֹונֹות. ּדמי להם נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו.

.:ׁשּנאמר הּפרה. את חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ּכרׁשיני ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדׁש
לֹו הראּוי ּדיׁש - ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם .2לא ְְִִַַָָֹֹ

ההקּדש‚. את מחּללין הּמעֹות.3אין על אּלא הּמלאכה, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבא1) "כי כה) כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש, גרוגרות מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
ורבינו הקדש. של ולא "רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין היינו שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם

בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם חייב הקדש אם שאפילו הקדש",2)מוסיף של דיש "ולא בגמרא:
"דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא השור של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם הדברים נפרש ואם

לו. הראוי להקדש.3)- הראויים דברים



עז              
  

עּׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עּׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
הּבית ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
להן ונתן הל לאֹורחין, ּבּׂשר מאֹותֹו (לי) ּתן לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר
אמר ּבּׂשר; להן ונתן ּכּכר, להן ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכּכר;
ׁשאמר אֹו הּמגּדל; מן לֹו והביא החּלֹון, מן לי הבא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלׁשלּוחֹו:
וכן מעל. הּׁשליח - החּלֹון מן לֹו והביא הּמגּדל, מן הבא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלֹו:
לֹו, ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון מן והביא הּׁשליח הל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
מן אּלא ׁשּיביא ּבלּבי היה לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאף
מאמרֹו, ׁשליחּות עּׂשה ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמגּדל
ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ואפּלּו ּדברים. אינן ׁשּבּלב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּודברים
הּבית ּבעל - ּכמאמרֹו עּׂשה אם ׁשליחּות, להן ׁשאין קטן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאֹו
אמר ּפטּור. הּבית ּבעל - ׁשליחּותֹו עּׂשה לא ואם ְְִִִַַַַַַָָָָָֹמעל,
הּׁשליח הל ּבּׂשר, ׁשל חתיכה חתיכה לאֹורחין ּתן ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלׁשלּוחֹו:

מע הּבית ּבעל - ׁשּתים ׁשּתים טלּו להן: נעּׂשהואמר ׁשהרי ל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּפטּור, והּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָדברֹו,
טלּו הּׁשליח: להם אמר אם אבל הּׁשליחּות. עקר ולא ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבית
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּתים
ׁשליחּות עּׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁש
ולא דבריו ׁשּנעּׂשּו לפי חּיב, חברֹו נמצא מּדעּתֹו. והֹוסיף ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו

מּדעּתֹו. ׁשהֹוסיף זה על חּיב והּוא הּׁשליחּות, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָנעקרה
.ּבדק מּקדׁשי החתיכֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

אּלא מעל לא - ּבֹו וכּיֹוצא עֹולה ּבּׂשר היּו אם אבל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּבית;
הּמעילה, על יתר אחר ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוכל
ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּובכל

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלבּדּה
ּבחציּה‚. לי הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות, ּובחציּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻנרֹות
ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לי הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻּפתילֹות;
ׁשניהם - ּפתילֹות ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפתילֹות,
ׁשליחּותֹו נעּׂשה לא ׁשהרי - מעל לא הּבית ּבעל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּפטּורים.
ׁשליחּותֹו עקר לא ׁשהרי - מעל לא והּׁשליח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבפרּוטה;
מּמקֹום נרֹות ּבחציּה לי הבא לֹו: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבפרּוטה.
נרֹות והביא והל ּפלֹוני, מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָּפלֹוני
מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָמּמקֹום

.„והל אתרֹוג, לי הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּתי ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
אחת ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּפרּוטֹות.

מעלּו. ׁשניהם - ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֶֶָָׁשוה
ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
חּיב הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמעל,

ׁשהיא וידע הּׁשליח אף נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקרּבן
מעילה, מּקרּבן ּפטּורים ׁשניהם - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש
במעֹותיו, ׁשּנתערבה ּפרּוטה אֹותּה ּכׁשּיֹוציא חּיב ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוהחנוני
הקּדׁש לֹו ׁשּנתנּו ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהרי

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן -ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ
.Âׁשּיהיה עד החטא מן החנוני להּציל ּכדי יעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

ּכלי אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ׁשהיא מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
ויּתר הקּדׁש, הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעּׂשה זה; על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמחּללת
הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחנוני
- הקּדׁש זה ּבכיס ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה
חּלל ולא הֹוציא ואם ּבּכיס. יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמחּלל

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל לא -ִִֶֶַַַָָֹ
.Êמֹועלין - הקּדׁש מּׁשורי וׁשֹור הקּדׁש, מּכיסי ּכיס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

הּגדֹול את מביא עֹוּׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבכּלן
לאו ואם הקּדׁש, הּוא הרי - הּוא הקּדׁש אם ואֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּבהם
ּבּקטן. ויהנה זה; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש -ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Á- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי, ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

.Ëוהֹוציא ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית ּבעל אצל מעֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמפקיד
ּבהן, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ְִִַַַָָֹּובעל
.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל מׁשּנה, קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין; ׁשניהן - הֹוציאֹו אם ּבהן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהׁשּתּמׁש
- ּפטּור והחנוני ּבהן, הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻמּפני

ּברׁשּות. ְְִִֵַהׁשּתּמׁש
.‡Èאֹו לבעלּה, הקּדׁש ׁשל מעֹות ׁשהכניסה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה

- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהקּדיׁש
ימעל. ּבחפציו הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"א מרחשון י"ב רביעי יום

 
עּמהן‡. ׁשּפסקּו ּפי על אף ּבהקּדׁש, עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלים

-1מזֹונֹות אכלּו ואם הקּדׁש, ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא - ְְְְְְְִִֵֶֶָֹֹ
מזֹונֹות. ּדמי להם נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו.

.:ׁשּנאמר הּפרה. את חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ּכרׁשיני ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדׁש
לֹו הראּוי ּדיׁש - ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם .2לא ְְִִַַָָֹֹ

ההקּדש‚. את מחּללין הּמעֹות.3אין על אּלא הּמלאכה, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תבא1) "כי כה) כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש, גרוגרות מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
ורבינו הקדש. של ולא "רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין היינו שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם

בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם חייב הקדש אם שאפילו הקדש",2)מוסיף של דיש "ולא בגמרא:
"דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא השור של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם הדברים נפרש ואם

לו. הראוי להקדש.3)- הראויים דברים



עח             
  

לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעּׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבּׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת

הּמעֹות ּבּׂשכרֹו,4על לאּמן אֹותן נֹותנין חּלין ׁשּיעּׂשּו ואחר , ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ
הּלׁשּכה מּתרּומת ּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, .5אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

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

החל מן הּכל יּׁשען6ּבֹונין אֹו הּבנין ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּבנין ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל

הּבנין על ההקּדׁש מעֹות הּגזּברין7מחּללין צרכּו ואם . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָההקּדׁש;

וימעֹול. עליהן אדם ְְֲִִֵֵֶָָָיּׁשען
-8ּכׁשּפֹוסקין‰. ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻ

עּׂשרים ּבת ּבאּמה סלע וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין9אצּבע ּומחּׁשבין10, מֹוׁשחין - ּׁשּבנּו מה להן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

וארּבע עּׂשרים ּבת גדֹולה ּבאּמה ׁשּלאאצּב11להן ּכדי עֹות, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּמׁשיחה מדקּדקין ׁשאין מּפני מעילה, לידי .12יבֹואּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.Âּובעצים ּבּמלח נאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּתנאי
מלח יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבאכילת

ׁשּלהן. ּבחּלין ְִִֶֶַַָָֻהּמקּדׁש
.Êהאבר ּגּבי ׁשעל ּבֹו13מלח מֹועלין הּכבׁש14- ּגּבי ׁשעל ;15 ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

הּמזּבח ראׁש ּבֹו.16וׁשעל מֹועלין אין - ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
.Áולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי

לֹו ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר כחֹו. ּכפי ענינם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּבעיניו17עּלה קל יהי אל יהרס18- ולא ה',19. אל לעלֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרֹוץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּפן
אם ּומה ּבמעילה! תֹורה החמירה ּכּמה ּוראה ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים

ּבלבד ּבדברים חל20עליהם מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּכּפרה צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבּה, מעל וחמר21- קל ; ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

האדם יבעט ׁשּלא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלּמצֹות
כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבהן
נאמר הרי החל. ּכדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא הּׁשם, ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹעל
ועּׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
ּכּמׁשּפטים. לחּקים ועּׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים: אמרּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻאתם.
ׁשּיּזהר - והּׁשמירה החּקים. ׁשּיעּׂשה והיא ידּועה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻוהעּׂשּיה

הן והּמׁשּפטים הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם עּׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי ׁשּטעמן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצֹות
הן והחּקים ואם. אב וכּבּוד ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל, ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻאּסּור
,ל חּקתי חּקים חכמים: אמרּו ידּוע. טעמן ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּמצֹות
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָואין
ּובּׂשר חזיר ּבּׂשר אּסּור ּכגֹון עליהן. מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֻואּמֹות
וכּמה הּמׁשּתּלח. וּׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבחלב,
ּכֹוכבים העֹובדי ּומן הּמינים מן מצטער הּמל דוד ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים. על מׁשיבין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻׁשהיּו
מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתׁשּובֹות
לב ּבכל אני זדים, ׁשקר עלי טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדבקּות
ׁשקר אמּונה, מצֹותי ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר .ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר

הן החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני. אמרּו22רדפּוני, . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ
עֹומד.23חכמים העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּבׁשביל , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ

העֹולם לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשּבעּׂשּית
ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוי ּתֹורה והקּדימה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻהּבא.
ּבהם. וחי האדם אתם יעּׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻאת

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעילה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו
עבֹודה. ספר והּוא ׁשמיני, ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָנגמר

הן: ואּלּו ותׁשעים, חמּׁשה ּופרקיו ּתׁשע, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - הּבחירה ּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהלכֹות

הל ּפרקים. עּׂשרה ּפרקים.- ּתׁשעה - הּמקּדׁש ּביאת כֹות ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָ
מעּׂשה הלכֹות ּפרקים. ׁשבעה - מזּבח אּסּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהלכֹות
- ּומּוספין ּתמידין הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָהּקרּבנֹות
עּׂשר ּתׁשעה - הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֻעּׂשרה
ּפרקים. חמּׁשה - הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות ְְְֲֲִִִִִִַַָָָּפרקים.

ּפרקים. ׁשמֹונה - מעילה ְְְְִִִָָָהלכֹות
אקרא ה' ּובׁשם ּתֹודה זבח אזּבח ְְְְֵֶֶֶַַָָל

  
 
סּדּורן: וזהּו ׁשׁש. ְְִִֵֶָָהלכֹותיו

ּבכֹורֹות. הלכֹות ג. חגיגה. הלכֹות ב. ּפסח. קרּבן הלכֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָא.
הלכֹות ו. כּפרה. מחּסרי הלכֹות ה. ׁשגגֹות. הלכֹות ְְְְְְִִִֵַָָָֻד.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המעות.4) אותן על הבהמה את מחללים כך ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם מפרישים בתחילה כל5)פירוש,
ציבור, של חובה קרבנות מקריבים אין שהרי ומוספים, לתמידים הבהמה את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת עושים זה

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו בהקפה.6)אלא או חולין במעות לחולין.7)קונים שיצאו הללו, במעות ומשלמים
שכר8) טפחים.9)ם.קובעים חמשה טפחים.11)כשמודדים.10)היינו ששה בת גדולה אפשר12)באמה אי כלומר,

בדיוק. ולמדוד קרבנך13)לצמצם כל על יג): ב, (ויקרא שנאמר מליחה טעונים המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. "והשליכו14)תקריב כד) מג, (יחזקאל מהכתוב זה דין למדו שם מנחות בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל

עולה. נקרא המלח שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים הכבש15)עליהם על מולחים הקומץ שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח). הכהנים עולים שבה שם).16)(המעלה, במנחות (רש"י לכלום ראוי אינו שהמלח נימוק.17)מפני אל18)סיבה,

בו. בם".19)יזלזל יפרץ פן ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט, (שמות תורה במתן הכתוב פי קודש.20)על זה הרי שאמר
אשם.21) קרבן להביא טעמם.22)מחוייב נתגלו ועל23)שלא ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק אבות

הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

              
  

  
ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
את לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) החמץ. על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא ב) ּבזמּנֹו. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבּׂשר לאכל ה) ׁשני. ּפסח לׁשחט ד) אמּוריו. ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
על ׁשני ּפסח לאכל ו) עּׂשר. חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
יאכל ׁשּלא ז) הּׁשני. לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמּצה
ט) לחבּורה. חּוץ הּפסח מּבּׂשר יֹוציא ׁשּלא ח) ּומבּׁשל. ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֻנא
וּׂשכיר. ּתֹוׁשב מּמּנּו יאכל ׁשּלא י) מּומר. מּמּנּו יאכל ְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
יג) עצם. ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא יב) ערל. מּמּנּו יאכל ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹיא)
עד מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא יד) ׁשני. ּבפסח עצם יׁשּבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא
יׁשאיר ׁשּלא טז) לּבקר. ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא טו) ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּבקר.

ׁשליׁשי. יֹום עד עּׂשר ארּבעה חגיגת ְְְֲִִִִַַַַָָָָמּבּׂשר
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ניסן‡. לחדׁש עּׂשר ּבארּבעה הּפסח את לׁשחט עּׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים מן אֹו הּכבּׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות. ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
ּבמצוה חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבלבד

זֹו.
.ולא עּׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

חּיב זה הרי - רחֹוקה ּבדר ולא טמא לא והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהקריב,
ּפטּור. - ּבׁשגגה ּבּטלּה ואם ְְְִִִֵָָָָָּכרת.

הּקדׁשים.‚. ּכׁשאר בעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו לא הּבמֹות הּתר ּבׁשעת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּנאמר: לֹוקה; - יחיד ּבבמת הּפסח את הּמקריב וכל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיחיד.
הּׁשמּועה מּפי .ׁשערי ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד ּבבמת לׁשֹוחט אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמדּו,

ַָהּבמֹות.
.„- חצֹות קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד אחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּול.
את ׁשּמטיבין ואחר הערּבים ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחר
ואם הּיֹום. סֹוף עד הּפסחים את לׁשחט מתחילין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹהּנרֹות
ויהיה ּכׁשר. - הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחטֹו
ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח ּבדם ממרס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
הּתמיד ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו. הּפסח ּדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹיזרק

ּכׁשר. -ֵָ
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

יזּבח ׁשּלא - זבחי ּדם חמץ על תזּבח לא ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּדם את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט אחד קּים. והחמץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפסח

א האמּורין, את הּמקטיר אֹוואחד מהם אחד ברׁשּות היה ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חמץ ּכזית זה ּפסח ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָברׁשּות

ּכׁשר. והּפסח לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשעת
.Âׁשּׁשֹופכים ואחר היסֹוד. ּכנגד ׁשפיכה טעּון הּפסח ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּדם

אמּוריו את ּומֹוציאין ּבטנֹו את וקֹורעין אֹותֹו מפׁשיטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּדמֹו
הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל חלבין אֹותן ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומקטירין

וצֹולהּו לירּוׁשלים לביתֹו ּומביא ׁשּלֹו העֹור עם ּפסחֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָנֹוטל
לערב. ְֵֶֶָואֹוכל

.Ê- ּבלינה ונפסלּו ׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמּניח
עד חּגי חלב ילין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהרי
מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבקר.

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

טֹוב.
.Ëּכל אתֹו וׁשחטּו ׁשּנאמר: ּכּתֹות. ּבׁשלׁש נׁשחט ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּפסח

ּפֹוחתין ואין ויּׂשראל. ועדה, קהל, - יּׂשראל עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל
וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָמּׁשלׁשים

.È,וׁשֹוחטין ׁשלׁשים ּבּתחּלה נכנסים - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹהיּו
עּׂשרה ויֹוצאין וחֹוזרין עּׂשרה, ונכנסין עּׂשרה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאים

עּׂשרה. ְְֲִִָָָונכנסין
.‡È.לכּתחּלה הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ּכׁשר. - אחת ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם ּכׁשר.] - ׁשחטּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֻ[ואם
העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת נכנסה נׁשחט? ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד
וכל ּפסחיהן. את לׁשחט ּומתחילין העזרה ּדלתֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹונֹועלין
אם ההּלל. את הלוּיים קֹוראים ּומקריבין ׁשֹוחטין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַזמן
ואם ׁשֹונים; - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא ועדין ההּלל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹּגמרּו
ׁשּלׁשּו. לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹׁשנּו

.Èּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָעל
נסכים לֹו ואין הֹואל ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּבחצֹוצרֹות:

ׁשחיטה. ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַַַָֹלתקע
.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהן ׁשּורֹות ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים

- זהב ׁשּכּלּה ׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב. ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹוי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבים, היּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹזהב.

הּדם. ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי ׁשּולים, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּמזרקין
.„È,לחברֹו וחברֹו לחברֹו נֹותנֹו הּכהן, וקּבל הּׁשֹוחט ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָֹׁשחט

ּכהן אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכדי
ּומקּבל היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקרֹוב
ותֹולין הריקן. את מחזיר ּכ ואחר מלא אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמזרק
ׁשּמסיר עד קרביו את ּוממחה וקֹורעֹו ּכּלֹו, את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּומפׁשיטין
ּבכלי ונֹותנן האמּורין את ּומֹוציא והּפרׁש, הּצֹואה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמהן
ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי על הּכהן ּומקטירן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹּומֹולחן
ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל מסמרֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּומפׁשיטין?

מ ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין. ּתֹולין ׁשּבהן מקֹוםּובעּמּודים, צא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו וחלקים ּדּקים מקלֹות - ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָלתלֹות

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו ְְֲִֵֶֶֶַּכתף
.ÂËּכת ויֹוצאת העזרה ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמּו

ׁשליׁשית. ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה. ונכנסה ְְְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָהראׁשֹונה
ּכת ׁשלמה ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעּׂשה ּכ ראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכמעּׂשה

העזרה. את רֹוחצים ויצאת, ְְֲֲִִִֶָָָָָׁשליׁשית
.ÊËּכ ּבחל ּכמעּׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת, העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעּׂשהּו
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עט               
  

  
ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
את לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) החמץ. על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא ב) ּבזמּנֹו. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבּׂשר לאכל ה) ׁשני. ּפסח לׁשחט ד) אמּוריו. ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
על ׁשני ּפסח לאכל ו) עּׂשר. חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
יאכל ׁשּלא ז) הּׁשני. לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמּצה
ט) לחבּורה. חּוץ הּפסח מּבּׂשר יֹוציא ׁשּלא ח) ּומבּׁשל. ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֻנא
וּׂשכיר. ּתֹוׁשב מּמּנּו יאכל ׁשּלא י) מּומר. מּמּנּו יאכל ְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
יג) עצם. ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא יב) ערל. מּמּנּו יאכל ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹיא)
עד מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא יד) ׁשני. ּבפסח עצם יׁשּבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא
יׁשאיר ׁשּלא טז) לּבקר. ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא טו) ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּבקר.

ׁשליׁשי. יֹום עד עּׂשר ארּבעה חגיגת ְְְֲִִִִַַַַָָָָמּבּׂשר
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ניסן‡. לחדׁש עּׂשר ּבארּבעה הּפסח את לׁשחט עּׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים מן אֹו הּכבּׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות. ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
ּבמצוה חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבלבד

זֹו.
.ולא עּׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

חּיב זה הרי - רחֹוקה ּבדר ולא טמא לא והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהקריב,
ּפטּור. - ּבׁשגגה ּבּטלּה ואם ְְְִִִֵָָָָָּכרת.

הּקדׁשים.‚. ּכׁשאר בעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו לא הּבמֹות הּתר ּבׁשעת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּנאמר: לֹוקה; - יחיד ּבבמת הּפסח את הּמקריב וכל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיחיד.
הּׁשמּועה מּפי .ׁשערי ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד ּבבמת לׁשֹוחט אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמדּו,

ַָהּבמֹות.
.„- חצֹות קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד אחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּול.
את ׁשּמטיבין ואחר הערּבים ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחר
ואם הּיֹום. סֹוף עד הּפסחים את לׁשחט מתחילין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹהּנרֹות
ויהיה ּכׁשר. - הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחטֹו
ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח ּבדם ממרס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
הּתמיד ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו. הּפסח ּדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹיזרק

ּכׁשר. -ֵָ
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

יזּבח ׁשּלא - זבחי ּדם חמץ על תזּבח לא ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּדם את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט אחד קּים. והחמץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפסח

א האמּורין, את הּמקטיר אֹוואחד מהם אחד ברׁשּות היה ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חמץ ּכזית זה ּפסח ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָברׁשּות

ּכׁשר. והּפסח לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשעת
.Âׁשּׁשֹופכים ואחר היסֹוד. ּכנגד ׁשפיכה טעּון הּפסח ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּדם

אמּוריו את ּומֹוציאין ּבטנֹו את וקֹורעין אֹותֹו מפׁשיטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּדמֹו
הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל חלבין אֹותן ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומקטירין

וצֹולהּו לירּוׁשלים לביתֹו ּומביא ׁשּלֹו העֹור עם ּפסחֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָנֹוטל
לערב. ְֵֶֶָואֹוכל

.Ê- ּבלינה ונפסלּו ׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמּניח
עד חּגי חלב ילין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהרי
מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבקר.

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

טֹוב.
.Ëּכל אתֹו וׁשחטּו ׁשּנאמר: ּכּתֹות. ּבׁשלׁש נׁשחט ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּפסח

ּפֹוחתין ואין ויּׂשראל. ועדה, קהל, - יּׂשראל עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל
וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָמּׁשלׁשים

.È,וׁשֹוחטין ׁשלׁשים ּבּתחּלה נכנסים - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹהיּו
עּׂשרה ויֹוצאין וחֹוזרין עּׂשרה, ונכנסין עּׂשרה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאים

עּׂשרה. ְְֲִִָָָונכנסין
.‡È.לכּתחּלה הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ּכׁשר. - אחת ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם ּכׁשר.] - ׁשחטּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֻ[ואם
העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת נכנסה נׁשחט? ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד
וכל ּפסחיהן. את לׁשחט ּומתחילין העזרה ּדלתֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹונֹועלין
אם ההּלל. את הלוּיים קֹוראים ּומקריבין ׁשֹוחטין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַזמן
ואם ׁשֹונים; - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא ועדין ההּלל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹּגמרּו
ׁשּלׁשּו. לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹׁשנּו

.Èּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָעל
נסכים לֹו ואין הֹואל ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּבחצֹוצרֹות:

ׁשחיטה. ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַַַָֹלתקע
.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהן ׁשּורֹות ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים

- זהב ׁשּכּלּה ׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב. ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹוי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבים, היּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹזהב.

הּדם. ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי ׁשּולים, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּמזרקין
.„È,לחברֹו וחברֹו לחברֹו נֹותנֹו הּכהן, וקּבל הּׁשֹוחט ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָֹׁשחט

ּכהן אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכדי
ּומקּבל היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקרֹוב
ותֹולין הריקן. את מחזיר ּכ ואחר מלא אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמזרק
ׁשּמסיר עד קרביו את ּוממחה וקֹורעֹו ּכּלֹו, את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּומפׁשיטין
ּבכלי ונֹותנן האמּורין את ּומֹוציא והּפרׁש, הּצֹואה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמהן
ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי על הּכהן ּומקטירן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹּומֹולחן
ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל מסמרֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּומפׁשיטין?

מ ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין. ּתֹולין ׁשּבהן מקֹוםּובעּמּודים, צא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו וחלקים ּדּקים מקלֹות - ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָלתלֹות

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו ְְֲִֵֶֶֶַּכתף
.ÂËּכת ויֹוצאת העזרה ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמּו

ׁשליׁשית. ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה. ונכנסה ְְְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָהראׁשֹונה
ּכת ׁשלמה ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעּׂשה ּכ ראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכמעּׂשה

העזרה. את רֹוחצים ויצאת, ְְֲֲִִִֶָָָָָׁשליׁשית
.ÊËּכ ּבחל ּכמעּׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת, העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעּׂשהּו
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ׁשבּות אּסּור עבֹודה. צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבּות
הּוא. הּתר ְִֵֶַָּבּמקּדׁש

.ÊÈאּלא ּבׁשּבת. לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין
והּׁשנּיה הּבית, ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין הראׁשֹונה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכת
עֹומדין והּׁשליׁשית ּבחיל, ויֹוׁשבין ּבפסחיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַיֹוצאין
ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל וׁשֹוהים ּבעזרה. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמקֹומן

לביתֹו. ּבפסחֹו ְְְִֵֶָאחד
.ÁÈחלביו והקטר קרביו ּומחּוי ּדמֹו ּוזריקת הּפסח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיטת

ׁשהרי הּׁשּבת, קדם לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין -ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
והבאתֹו הרּכבתֹו אבל ּבמֹועדֹו. ׁשּנאמר: זמן, לֹו ְְְֱֲֲֲֶֶַַַַַָָָָָָקבּוע
הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן - ּבכלי יּבלּתֹו וחתיכת לּתחּום ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָמחּוץ
יּבלּתֹו לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. קדם לעּׂשֹותן אפׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהרי
אפּלּו חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם .חֹות - ּבׁשּבת ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָּבידֹו
קרביו והדחת צלּיתֹו וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבכלי.
לאחר לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ַַָהּׁשּבת.
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא - סּכין הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו בצמרֹו אֹו הּכבּׂש קרני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין
מחּמר - ּבׁשּבת מחּמר ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשם. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומקּדיׁשֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. הּמצוה ּומּפני הּוא, יד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּכלאחר
אם אבל ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין ּפסחֹו הקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשּלא
ּבּקדׁשים. עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהקּדיׁשֹו
לֹו וקבּוע הֹואיל ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש הּתירּו מה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּומּפני
ּביֹום חגיגתֹו אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת. להקּדיׁשֹו מּתר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻזמן,

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְֵֵטֹוב
.Îזה הרי - טרפה אֹו מּום ּבעל ונמצא הּפסח את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

זה אחר זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין אחר, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוחט
ויּדחה .ׁשּתחׁש עד אֹו אחד ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשֹוחט

הּוא. אנּוס ׁשהרי ֲִֵֵֶַָלּׁשני,

 
על‡. ּתכּסּו ׁשּנאמר: למנּוייו. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

הּמתמּנים ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ׁשּמתמּנים מלּמד, - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׂשה
חבּורה. ּבני הּנקראים הם הּפסח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעל

.ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר. - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחיד
על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי

אתֹו. יעּׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,
היה‚. לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין

לאכל יכֹול אם חֹולה: אֹו זקן אֹו קטן חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
עליו;ּכז ׁשֹוחטין אין - לאו ואם עליו, ׁשֹוחטין - ית ְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד - אכלֹו לפי איׁש ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה ׁשל ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחבּורה

עליהן. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים,„. קטּנים אֹו ועבדים נׁשים חבּורה עֹוּׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין

חבּורה עֹוּׂשים אבל ּביניהן. ראׁש קּלּות ּתהיה ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּפני
על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח אפּלּו נׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּכּלּה
ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא החבּורה, ּבני מּכלל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּקטּנים
חֹולים ּכּלּה חבּורה עֹוּׂשין אין וכן דעת. ּבני ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻקטּנים,

הֹואיל לאכל; יכֹולין ׁשהן ּפי על אף אֹוננים, אֹו זקנים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹאֹו
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו הּפסח יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתם
עֹוּׂשין אין וכן ּכׁשר. - זֹו חבּורה על וׁשחטּו עברּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָואם
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ּבֹו ידקּדקּו ׁשּמא ּגרים, ּכּלּה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻחבּורה

ּכׁשר. - עליהן ׁשחטּו ְֲֲִֵֵֶָָואם
יכֹול‰. מהן אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשחטֹו

ׁשחטֹו ּפסּול. - לטמאים אֹו לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאכל
למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי לאכל ׁשּיכֹול ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹלמי
- ולטמאים לטהֹורים ולערלים, למּולים למנּוייו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָֹוׁשּלא
לא ּכאּלּו והאחרים ּכהלכה, אֹוכלין לֹו הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשר;

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם הּדם וזרק למּולים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

למּולים ׁשחטֹו הקרּבן. עּקר ׁשהיא חמּורה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול; - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי בֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר,

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלים
.Êאֹו זריקה, ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

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

ְִָזריקה.
.Áעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על אדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָׁשֹוחט

אינֹו אבל מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן ּבין הּכנענים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹׁשֹוחט
ולא ׁשתקּו ואם מּדעּתן. אּלא אׁשּתֹו ידי על ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹהעברים

מּדעּתן. זה הרי - ְֲִִֵֶַָמחּו
.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט

רּבן. ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּכנענים,
.Èעבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָׁשחט

ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הן וׁשחטּו העברים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו
עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,

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

רֹו ׁשהּוא מּמקֹום יאכל - ּדבריםאּפֹוטרֹוּפסין ּבּמה צה. ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
על עצמֹו ּכממּנה נעּׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום ְְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָאמּורים?
אֹוכל אינֹו - ּפסחים ׁשני על עצמֹו והּממנה ּפסחים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן ְִִִֶַָָאּלא
.Èׁשּלא זה על זה ׁשּמקּפידין ּבזמן ׁשּתפין: ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻעבד

מּמקֹום - מקּפידין אינן ואם ׁשניהן; מּׁשל יאכל לא - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיגנבּנּו
יאכל. ְִֶֶַֹׁשּירצה

.‚Èמּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנים ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
עד מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
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ׁשהרי ידֹו, את למׁש יכֹול אינֹו ׁשּנׁשחט ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּׁשחט.
ראׁשֹונים, עליו: ונמנּו אחרים וחזרּו עליו נמנּו עליו. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָנׁשחט
ׁשני; ּפסח מעּׂשֹות ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ׁשּלא עד ׁשרּבּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחרֹונים,

ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות וחּיבים ְְֲִִִֵֶַַַָאֹוכלין,
.ÂËּבני ּבהן ידעּו ולא חלקֹו על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּממנה

אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהן אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבני וכן ׁשנּיה. ּבחבּורה עליו ׁשּמנה האחרים עם חלקֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹוכל
מהן, להֹוציאֹו רּׁשאים - ּגרּגרן מהם אחד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחבּורה
אינן - זֹולל אינֹו ואם ּבחבּורתֹו. ויאכלהּו חלקֹו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹותנין

לחלק. ִֵֵַָָרּׁשאין

ה'תשע"א מרחשון י"ג חמישי יום

 
ּפי‡. על אף הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לעבּדֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהאֹומר

אֹו ּגדי, עליו וׁשחט והל ׁשנה ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּדר
זה הרי - טלה עליו וׁשחט והל ּגדי לׁשחט דרּכֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהיה
ּפלֹוני. מּמין לי ׁשחֹוט לֹו ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹיאכל

וטלה ּגדי וׁשחט יצאּו1הל אּלא מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּפסחים ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; מל2לבית היה ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

יאכל - וטלה ּגדי וׁשחט עליו לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאֹו
מלכּות ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, .3מן ְְִִִַָ

.לֹו וקבע הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר

ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - רּבֹו לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָגדי
ואם ׁשּלי, וטלה ׁשּלֹו ּגדי - לי אמר ּגדי אם ואֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָוטלה

הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי. ּוגדי ׁשּלֹו טלה - לי אמר אמר4טלה מה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּׂשרפה לבית יצאּו ׁשניהן - קדם5לֹו הּׁשֹולח ׁשכח ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּדם ׁשני6ׁשּיּזרק ּפסח לעּׂשֹות חּיבין ׁשּנזרק7- אחר ׁשכח ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשני8הּדם ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור ּבאֹומר9- הּדין וכן . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמר10לעבּדֹו מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי, ּוׁשחֹוט צא : ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לֹו: ויאמר וטלה ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן והּוא רּבֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו

רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחֹוט ּכדי ׁשניהן, אחדׁשחֹוט והרי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכלּום ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל עּׂשה11מהן אם . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ,ּכ ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהרֹועה
.12ׁשּבארנּו ְֵֶַ

הּפסח,‚. את לנּו ּוׁשחֹוט צא לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבני
הּוא וׁשחט הם וׁשחטּו עלי, ׁשחטּו ואּתם להן: הּוא ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָואמר
לבית יצא והאחרֹון ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.13הּׂשרפה ְֵַָ
לאחד„. ואמרּו ּפסחּה, ׁשאבד ּובּקׁש14חבּורה צא :15 ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

עלינּו לקחּו16ּוׁשחֹוט והם ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל , ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹוכל הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם ּוׁשחטּוהּו: אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַָּפסח

יּׂשרף והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן נׁשחט17מּׁשּלֹו, ׁשּלהן ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּׁשּלהן אֹוכלין הן - מּׁשּלֹו18ראׁשֹון אֹוכל והּוא ידּוע19, אין . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון נׁשחט מהן זה הּוא20אי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מּׁשּלֹו עּמֹו21אֹוכל אֹוכלין אינן והן לבית22, יצא וׁשּלהן , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשני23הּׂשרפה ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּורין ,24. ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
ּולׁשחטֹו‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם :25אמר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיבחר.1) מהם מאיזה יאכל שחיטה2)שרבו בשעת ושמא ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם מאיזה לאכול כדי
שם) (רש"י זה. על דעתו הייתה ראשון.לא הנשחט מן אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם אבל ומפרש3).

"אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו מלכות שלום שמשום רבינו
גזרו. לא מלכות שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה אין - ששכח4)ברירה" בין (רש"י). השניים ששחט אחר

הדם. שנזרק אחר ששכח ובין הדם שנזרק יכולים5)קודם ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה ידוע אינו שהרי
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי לאכילה.6)לאכלם, ראויין שניהם היו לא הזריקה אביי:7)שבשעת של מימרא בגמרא שם

שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של וכחכמים שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הווה לא דם איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה ראוי הקרבן היה לא לאכילה.8)(אם ראויים היו הזריקה משנה9)שבשעת

לאכילה". חזי הווה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח - שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא שם

ד. הלכה להלן משנה לחם וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא זה אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף
בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם אחר פסח מלעשות שפטורים הדין כנעני.10)והוא עבד הרי11)כלומר, כן, לו אמר לא שאם

שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא המועיל בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה כנעני עבד שקנה מה
הפסח. שלי.12)אתה וגדי שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי - לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט

משנה).13) (כסף שבסמוך בהלכות שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים מא:).14)דברים בקידושין (רש"י חבורתם מבני
האבוד.15) הפסח את בשבילנו.16)חפש תשחטנו כשתמצאנו, הקרבן17)כלומר: על נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון

שם. רש"י ראה בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן ידיהן את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה
שנשחט.18) לפני האבוד הקרבן מן ידיהם משכו השני.19)שהרי הקרבן על איתם נמנה לא הוא לצמצם20)שהרי אפשר שאי

תחילה. נשחט מהם אופן.21)ואחד בכל משלו אוכל הוא מזה22)שהרי ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט שלהם שמא
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים השליח שלהן,23)ששחט על ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא

בשריפה. - בעלים לו שאין פסח לאחר24)ודין שכח אם שרק ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו [ובדברי
הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו או ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן כן כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה שבני באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא ידעו, לא זריקה שבעת

שני.] פסח מלעשות הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת רק25)ומכיוון אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו אתלא שיחפש
משנה). (כסף ישחטוהו והם אליהם יביאנו וכשימצאנו הפסח
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ׁשהרי ידֹו, את למׁש יכֹול אינֹו ׁשּנׁשחט ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּׁשחט.
ראׁשֹונים, עליו: ונמנּו אחרים וחזרּו עליו נמנּו עליו. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָנׁשחט
ׁשני; ּפסח מעּׂשֹות ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ׁשּלא עד ׁשרּבּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחרֹונים,

ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות וחּיבים ְְֲִִִֵֶַַַָאֹוכלין,
.ÂËּבני ּבהן ידעּו ולא חלקֹו על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּממנה

אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהן אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבני וכן ׁשנּיה. ּבחבּורה עליו ׁשּמנה האחרים עם חלקֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹוכל
מהן, להֹוציאֹו רּׁשאים - ּגרּגרן מהם אחד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחבּורה
אינן - זֹולל אינֹו ואם ּבחבּורתֹו. ויאכלהּו חלקֹו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹותנין

לחלק. ִֵֵַָָרּׁשאין

ה'תשע"א מרחשון י"ג חמישי יום

 
ּפי‡. על אף הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לעבּדֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהאֹומר

אֹו ּגדי, עליו וׁשחט והל ׁשנה ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּדר
זה הרי - טלה עליו וׁשחט והל ּגדי לׁשחט דרּכֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהיה
ּפלֹוני. מּמין לי ׁשחֹוט לֹו ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹיאכל

וטלה ּגדי וׁשחט יצאּו1הל אּלא מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּפסחים ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; מל2לבית היה ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

יאכל - וטלה ּגדי וׁשחט עליו לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאֹו
מלכּות ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, .3מן ְְִִִַָ

.לֹו וקבע הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר

ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - רּבֹו לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָגדי
ואם ׁשּלי, וטלה ׁשּלֹו ּגדי - לי אמר ּגדי אם ואֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָוטלה

הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי. ּוגדי ׁשּלֹו טלה - לי אמר אמר4טלה מה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּׂשרפה לבית יצאּו ׁשניהן - קדם5לֹו הּׁשֹולח ׁשכח ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּדם ׁשני6ׁשּיּזרק ּפסח לעּׂשֹות חּיבין ׁשּנזרק7- אחר ׁשכח ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשני8הּדם ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור ּבאֹומר9- הּדין וכן . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמר10לעבּדֹו מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי, ּוׁשחֹוט צא : ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לֹו: ויאמר וטלה ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן והּוא רּבֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו

רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחֹוט ּכדי ׁשניהן, אחדׁשחֹוט והרי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכלּום ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל עּׂשה11מהן אם . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ,ּכ ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהרֹועה
.12ׁשּבארנּו ְֵֶַ

הּפסח,‚. את לנּו ּוׁשחֹוט צא לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבני
הּוא וׁשחט הם וׁשחטּו עלי, ׁשחטּו ואּתם להן: הּוא ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָואמר
לבית יצא והאחרֹון ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.13הּׂשרפה ְֵַָ
לאחד„. ואמרּו ּפסחּה, ׁשאבד ּובּקׁש14חבּורה צא :15 ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

עלינּו לקחּו16ּוׁשחֹוט והם ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל , ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹוכל הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם ּוׁשחטּוהּו: אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַָּפסח

יּׂשרף והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן נׁשחט17מּׁשּלֹו, ׁשּלהן ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּׁשּלהן אֹוכלין הן - מּׁשּלֹו18ראׁשֹון אֹוכל והּוא ידּוע19, אין . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון נׁשחט מהן זה הּוא20אי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מּׁשּלֹו עּמֹו21אֹוכל אֹוכלין אינן והן לבית22, יצא וׁשּלהן , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשני23הּׂשרפה ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּורין ,24. ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
ּולׁשחטֹו‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם :25אמר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיבחר.1) מהם מאיזה יאכל שחיטה2)שרבו בשעת ושמא ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם מאיזה לאכול כדי
שם) (רש"י זה. על דעתו הייתה ראשון.לא הנשחט מן אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם אבל ומפרש3).

"אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו מלכות שלום שמשום רבינו
גזרו. לא מלכות שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה אין - ששכח4)ברירה" בין (רש"י). השניים ששחט אחר

הדם. שנזרק אחר ששכח ובין הדם שנזרק יכולים5)קודם ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה ידוע אינו שהרי
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי לאכילה.6)לאכלם, ראויין שניהם היו לא הזריקה אביי:7)שבשעת של מימרא בגמרא שם

שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של וכחכמים שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הווה לא דם איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה ראוי הקרבן היה לא לאכילה.8)(אם ראויים היו הזריקה משנה9)שבשעת

לאכילה". חזי הווה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח - שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא שם

ד. הלכה להלן משנה לחם וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא זה אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף
בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם אחר פסח מלעשות שפטורים הדין כנעני.10)והוא עבד הרי11)כלומר, כן, לו אמר לא שאם

שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא המועיל בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה כנעני עבד שקנה מה
הפסח. שלי.12)אתה וגדי שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי - לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט

משנה).13) (כסף שבסמוך בהלכות שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים מא:).14)דברים בקידושין (רש"י חבורתם מבני
האבוד.15) הפסח את בשבילנו.16)חפש תשחטנו כשתמצאנו, הקרבן17)כלומר: על נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון

שם. רש"י ראה בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן ידיהן את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה
שנשחט.18) לפני האבוד הקרבן מן ידיהם משכו השני.19)שהרי הקרבן על איתם נמנה לא הוא לצמצם20)שהרי אפשר שאי

תחילה. נשחט מהם אופן.21)ואחד בכל משלו אוכל הוא מזה22)שהרי ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט שלהם שמא
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים השליח שלהן,23)ששחט על ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא

בשריפה. - בעלים לו שאין פסח לאחר24)ודין שכח אם שרק ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו [ובדברי
הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו או ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן כן כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה שבני באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא ידעו, לא זריקה שבעת

שני.] פסח מלעשות הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת רק25)ומכיוון אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו אתלא שיחפש
משנה). (כסף ישחטוהו והם אליהם יביאנו וכשימצאנו הפסח
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לקחּו והם וׁשחט, ּומצא הל עלי, אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאם
מּׁשּלהם, אֹוכלין הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהן אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָוׁשחטּו:
- ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּוא

מּׁשּלהן אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, אֹוכל זה26הּוא אי ידּוע אין . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון נׁשחט אֹוכלין27מהן הן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

עּמהן אֹוכל אינֹו והּוא לבית28מּׁשּלהן, יצא וׁשּלֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ׁשני.29הּׂשרפה ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּור , ְֲִִֵֵֶַַַָָ

.Âּובּקׁשּו צאּו להן: ואמר ּפסחֹו, לֹו ואבד ּפסחם, להן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָאבד
עלי והל30וׁשחטּו עלינּו, ּוׁשחֹוט ּובּקׁש צא לֹו: ואמרּו , ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָ

מן אֹוכלין ּכּלם - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻּומצא
יּׂשרף31הראׁשֹון והּׁשני ּתחּלה32, נׁשחט זה אי ידּוע אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכאחד ׁשניהן ׁשּׁשחטּו יּׂשרפּו33אֹו ׁשניהן ּופטּורין34- , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ולא לבּקׁש הם והלכּו לבּקׁש הּוא הל ׁשני. ּפסח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּלעּׂשֹות
ּכל ׁשּיׁשחֹוט ּבלּבם ׁשהיה ּפי על אף ּכלּום, לזה זה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמרּו
ׁשאמּדן ּודברים רמיזֹות ׁשם ׁשהיּו אֹו חברֹו, על מהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד

חברֹו על יׁשחֹוט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהן הֹואיל35הּדעת , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לזה זה אחראין אינן - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו .36ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

.Êׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהן ׁשּנתערבּו חבּורֹות -37ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערֹובֹות מן אחד ּכבּׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָחבּורה

אּלּו אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד מּבני38הּׁשני, ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לזה אֹומרת מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה, אצל ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשנּיה
ידי - הּזה הּפסח הּוא ׁשּלנּו אם אצלם: ׁשּבא ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאחד
הּזה הּפסח הּוא ׁשּל ואם ׁשּלנּו, על ונמנית מּׁשּל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּוכֹות

חבּורֹות חמׁש וכן .ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו מׁשּוכֹות ידינּו -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
חמּׁשה חמּׁשה עּׂשרה39ׁשל ׁשל חבּורֹות עּׂשר אֹו אדם, ּבני ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

האחרת לחבּורה חבּורה מּכל אחד להן מֹוׁשכין - ,40עּׂשרה ְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ואֹומרים מתנים הם ׁשֹוחטין.41וכ ּכ ואחר , ְְְְְֲִִִֵַַַָָ

.Áמן אחד ּפסח לֹוקח זה - ּפסחיהן ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים
מן אחד ּפסחֹו על ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות

הּׁשּוק מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר ׁשּתי42הּׁשּוק ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אחד ויבֹוא אּלּו אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחבּורֹות,

האחר אצל אצלֹו43מאּלּו ׁשּבא חברֹו עם אחד ּכל ּומתנה , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ידי - זה ּפסח הּוא ׁשּלי אם ואֹומר: ׁשנּיה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמחבּורה

ׁשּלי על ונמנית מּׁשּל ידי44מׁשּוכֹות - הּוא ׁשּל ואם , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
הפסידּו ׁשּלא ונמצא .ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי מּפסח ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשּוכה

.45ּכלּום ְ
.Ëיּבלת46חמּׁשה ונמצאת ּפסחיהן עֹורֹות 47ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הּׂשרפה לבית יצאּו ּכּלם - מהן אחד נתערבּו48ּבעֹור ואם . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּדמן זריקת ׁשני49קדם ּבפסח חּיבין זריקה50- אחר נתערבּו ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשני ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורין -51- ׁשני ּפסח הקריבּו ׁשאם . ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַ
לעזרה חּלין מביא ּכׁשר קרּבן ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה .52נמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻ

אחד ּפסח על ּכּלן נמנּו ׁשּלא53ואם נׁשחט נמצא - ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ
למנּוייו54למחּיב ׁשּלא ׁשּנׁשחט ּכמי וזה ּכל55, התנה ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹֻ

הּפסח ּדם - ׁשלמים יהיה ּפסח אינֹו אם ואמר: מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
יּתנם אל ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשפיכה

לכּתחּלה ׁשני.56ּבׁשפיכה מּפסח ּפטּורין לפיכ . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ
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שלו.26) מהקרבן ידם שמשכו ונמצא להם. שישחוט לו אמרו לא תחילה.27)שהם נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר כי28)שאי
שלהן. על כלל נמנה ולא ראשון נשחט שלו בעלים,29)שמא לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה והוא ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. בשבילי.30)שהוא גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את למשוך31)חפשו אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי
ממנו. ידיהם בעלים.32)את לו שאין פסח תחילה.33)כדין נשחט מהם אחד הוא34)שוודאי מהם איזה ידוע שלא משום

עליו. למשנה35)שנמנו ואין פשוט הדבר כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו", אמרו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
משנה). (כסף זאת לנו ראשון,36)להשמיע נשחט שלהן אם אף משלו אוכל זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף משלהם, אוכלים הם ומכיוון37)וכן הפסח. מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו
כדלהלן. עושים לכן נמנו, איזה על יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שכתוב38)שאין משום לכך והוצרך שם. במשנה

מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי והולכין "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות
(נשאר)". קיים החבורה מבני אחד שיהיה ובלבד של39)הקרבן) אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו שם פסחים בגמרא

שלו. החבורה מבני אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה חמשה
בו40) יהיה שלא אחד פסח אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים וחבורה חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,

הראשונים. החבורה מבני מארבעת41)אחד משוכות ארבעתנו ידי זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה הארבעה
וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל הארבעה וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו שהם מקום בכל שלנו הפסחים

שם). ידי42)(רש"י על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם לו ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
לפי אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו חבירו של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח הוא כך

שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים השני43)שאין של לפסח אחד כל ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
השוק. מן שמינו זה את פסחם על משך44)ולהשאיר שלא זמן שכל משלך, משוכות וידיך שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל

כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות יכול אינו משלו, לבית45)ידו יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף
וליותר.46)השריפה. לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם בקרבן.47)ברייתא הפוסלים המומין מן אחד שכל48)היא

הבעלֿמום. הוא שמא בספק, מהם ואחד עלוכל49)אחד הדם את ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו זה
אותו". מפשיטין דמו ששופכים ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, לאכילה50)יסוד ראויין הקרבנות היו לא זריקה בשעת שהרי

פסולים. שכולם ונמצא מום, בעל ספק פסול,51)מצד הוא אחד ורק הזריקה, בשעת לאכילה ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב וכו'52)ואין ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים שנאמר משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
שם). (רש"י הפסח.53)בשעריך" בקרבן מחוייב בוודאי מהם אחד שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא הדין54)ואין מן שהרי

פטורים. למנוייו".55)כולם אלא הפסח את שוחטין ש"אין א הלכה ב פרק למעלה יצא.56)וראה שבדיעבד פי על אף

              
  

 
אינֹו‡. ׁשהּפסח הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכבר

ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו; ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנׁשחט
ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח את הּׁשֹוחט ּפסּול. - הּׁשם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנּוי
ׁשּלא - עליכם ׁשּׁשחטּתי הּפסח אֹותֹו זמן: לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלהם
ּדבריו, על סֹומכין - להן נאמן היה אם ׁשחטּתיו, ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָלׁשמֹו

להחמי והרֹוצה נאמן. ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - לאו עלואם ר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשני. ּפסח ויביא מׁשּבח, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻעצמֹו

.ּפי על אף זריקה, קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּׂשר
ּבא הּפסח ׁשאין הּדם; את יזרק לא - טהֹורין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהאמּורין
עד לֹו נֹודע לא ואם הרצה. לא - זרק ואם לאכילה. ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻאּלא
הּבּׂשר ׁשגגת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - הּדם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּנזרק
- האיברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
האמּורים נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּׂשֹורף
נטמאּו לערב. נאכל והּבּׂשר הּדם את זֹורק - קּים ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּבּׂשר
לא - זרק ואם הּדם. את יזרק לא - ׁשּנׁשחט אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבעלים
על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני. ּבפסח חּיבין לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרצה.
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתהֹום, ּבטמאת נטמא אם אּלא הּגּוף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻֻטמאת

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות
.‚- עּׂשר ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

ידיהם, את מׁשכּו אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם מתּו אֹו נטמאּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹאפּלּו
ׁשּפּסּולֹו ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתעּבר
ואחר צּורתֹו ּתעּבר - ּבּבעלים אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף - ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻּבגּופֹו
הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ׁשחטֹו אם ,לפיכ יּׂשרף. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכ
זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו אֹו מתּו אֹו ידיהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאת
נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ּדברים ּבּמה מּיד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
נטמאּו אם אבל החבּורה; ּבני ּכל ּכׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּבעלים?
ּפי על אף טמאים. ׁשל ּבחלקם טהֹורים זכּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמקצתן
הּטהֹורים זכּו - לאכל ׁשהתחילּו אחר מקצתן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנטמאּו
מקצתן ונטמאּו ּכּלן התחילּו אם אבל התחילּו. לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַָָָָֹֻׁשעדין
הּטהֹורים אּלא טמאים; ׁשל ּבחלקן טהֹורים זכּו לא -ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
מתּו אם הּדין והּוא יּׂשרף. הּטמאים וחלק חלקם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹוכלין
הּבירה לפני אֹותֹו ּׂשֹורפים - רּבֹו אֹו ׁשלם נטמא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמקצתן.
מעצי אֹותֹו וּׂשֹורפין ּבֹו. ׁשּיּזהרּו עד לבּיׁשן ּכדי הּכל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני
הּמערכה מעצי ויאמרּו אֹותן יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּמערכה,
מּׁשל לּׂשרף ורצּו ּובקנים ּבקׁש יּׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹגנבּו.
אֹותֹו ּׂשֹורפין - הּנֹותר וכן מעּוטֹו נטמא ּׂשֹורפין. - ְְְְְִִִִֵַַָָָעצמן
ׁשּלא הּמערכה, מעצי לא אבל עצמן, מעצי ְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבחצרֹותיהן

ּבהן. וימעלּו אצלם מהן ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָיּׁשארּו
עד„. ירעה - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמפריׁש

ּבֹו נפל לא ואם ּפסח. ּבדמיו ויביא ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיּפל
ׁשלמים. ּבדמיו יביא - ּפסחֹו ׁשהקריב עד ְְְְִִִִִֶַָָָָמּום

הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
יביאּנּו - עליו אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים. לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
חצֹות אחר אביו ּכׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסח. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשם

ׁשני, לפסח נדחה זה הרי - חצֹות קדם אבל עּׂשר; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה
ּבּׁשני. זה ּפסחֹו ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

.Âוהרי אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי
והּׁשני ּפסח, לׁשם ׁשּירצה מהן זה אי יקריב - עֹומדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשניהן
יקרב זה הרי - ּפסחֹו ׁשּׁשחט אחר מצאֹו ׁשלמים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָיקרב
הרי - ׁשחיטה אחר הּנמצא ּבזה המיר אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשלמים.
זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ּתקרב זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּתמּורה
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו

ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת איןקדם - ׁשחיטה אחר ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתמּורתֹו

ְִָׁשלמים.
.Êהרי - הּפסח מחמת הּבאים ּוׁשלמים ׁשנתֹו ׁשעברה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפסח

חזה ּותנּופת ּונסכים סמיכה טעּונין ּדבר: לכל ּכׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהם
ּבפסח. ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֶֶַַָוׁשֹוק,

.Áנתערב ׁשלמים. ּכּלן יקרבּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפסח
ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים
ויפסיד ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה מּמין ׁשּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה
נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו מּביתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּמֹותר
ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּבבכֹורֹות
ׁשּבּתערֹובֹות ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ויביא מּום; ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
זֹו. על ּתחּול קדּׁשתֹו - הּפסח ׁשהּוא מקֹום ּכל ְְֶֶַַַַָָָָֹֻויאמר:

ּפסחֹו. קרב אם ׁשלמים, ְְְְִִִִֶַַָָָויקריבּנה
.Ëׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹהּמפריׁש

- והביא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹנׁשּתחרר
ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם מקריבֹו זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו
.È.ׁשלמים הּמֹותר יביא - והֹותירּו לפסחֹו מעֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשּיּקח הּמעֹות הרי - חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהממּנה
וזה לפסחֹו טלה הפריׁש ׁשּזה ּפי על אף חּלין. ּבחלקם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמהן
ּפסחֹו על ּומּנהּו הּמעֹות מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהפריׁש
את יּׂשראל הקּדיׁשּו ּכן מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

וחגיגתן. ּפסחיהן מעֹות ואת חגיגתן ואת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפסחיהן
.‡Èהֹואיל ּומרֹור, מּצה וכן ּכּפסח. - הּפסח צלּית ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

מּמעֹות לקח ואם ּכּפסח. הם הרי - הּפסח מכׁשירי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
ּומרֹור ּבמצה עּמֹו למּנֹותֹו ּכדי עּמֹו אֹותֹו ׁשּמנה מּמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח
חּלין. הּמעֹות הרי - ּבהן ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו

 
ׁשֹוחטין‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

אֹו אחר, ּבאנס נאנס אֹו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו,
ּבארּבעה ּפסח מביא זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשגג
מצות זה ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני לחדׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעּׂשר
ּתׁשלּומין הּׁשני ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעּׂשה
ּכרת. עליו חּיבין לפיכ עצמֹו. ּבפני רגל אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹון,

.הזיד אם ּבראׁשֹון, הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב - ּבּׁשני הקריב ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא
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אינֹו‡. ׁשהּפסח הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכבר

ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו; ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנׁשחט
ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח את הּׁשֹוחט ּפסּול. - הּׁשם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנּוי
ׁשּלא - עליכם ׁשּׁשחטּתי הּפסח אֹותֹו זמן: לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלהם
ּדבריו, על סֹומכין - להן נאמן היה אם ׁשחטּתיו, ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָלׁשמֹו

להחמי והרֹוצה נאמן. ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - לאו עלואם ר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשני. ּפסח ויביא מׁשּבח, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻעצמֹו

.ּפי על אף זריקה, קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּׂשר
ּבא הּפסח ׁשאין הּדם; את יזרק לא - טהֹורין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהאמּורין
עד לֹו נֹודע לא ואם הרצה. לא - זרק ואם לאכילה. ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻאּלא
הּבּׂשר ׁשגגת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - הּדם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּנזרק
- האיברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
האמּורים נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּׂשֹורף
נטמאּו לערב. נאכל והּבּׂשר הּדם את זֹורק - קּים ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּבּׂשר
לא - זרק ואם הּדם. את יזרק לא - ׁשּנׁשחט אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבעלים
על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני. ּבפסח חּיבין לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרצה.
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתהֹום, ּבטמאת נטמא אם אּלא הּגּוף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻֻטמאת

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות
.‚- עּׂשר ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

ידיהם, את מׁשכּו אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם מתּו אֹו נטמאּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹאפּלּו
ׁשּפּסּולֹו ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתעּבר
ואחר צּורתֹו ּתעּבר - ּבּבעלים אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף - ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻּבגּופֹו
הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ׁשחטֹו אם ,לפיכ יּׂשרף. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכ
זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו אֹו מתּו אֹו ידיהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאת
נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ּדברים ּבּמה מּיד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
נטמאּו אם אבל החבּורה; ּבני ּכל ּכׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּבעלים?
ּפי על אף טמאים. ׁשל ּבחלקם טהֹורים זכּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמקצתן
הּטהֹורים זכּו - לאכל ׁשהתחילּו אחר מקצתן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנטמאּו
מקצתן ונטמאּו ּכּלן התחילּו אם אבל התחילּו. לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַָָָָֹֻׁשעדין
הּטהֹורים אּלא טמאים; ׁשל ּבחלקן טהֹורים זכּו לא -ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
מתּו אם הּדין והּוא יּׂשרף. הּטמאים וחלק חלקם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹוכלין
הּבירה לפני אֹותֹו ּׂשֹורפים - רּבֹו אֹו ׁשלם נטמא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמקצתן.
מעצי אֹותֹו וּׂשֹורפין ּבֹו. ׁשּיּזהרּו עד לבּיׁשן ּכדי הּכל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני
הּמערכה מעצי ויאמרּו אֹותן יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּמערכה,
מּׁשל לּׂשרף ורצּו ּובקנים ּבקׁש יּׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹגנבּו.
אֹותֹו ּׂשֹורפין - הּנֹותר וכן מעּוטֹו נטמא ּׂשֹורפין. - ְְְְְִִִִֵַַָָָעצמן
ׁשּלא הּמערכה, מעצי לא אבל עצמן, מעצי ְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבחצרֹותיהן

ּבהן. וימעלּו אצלם מהן ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָיּׁשארּו
עד„. ירעה - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמפריׁש

ּבֹו נפל לא ואם ּפסח. ּבדמיו ויביא ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיּפל
ׁשלמים. ּבדמיו יביא - ּפסחֹו ׁשהקריב עד ְְְְִִִִִֶַָָָָמּום

הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
יביאּנּו - עליו אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים. לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
חצֹות אחר אביו ּכׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסח. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשם

ׁשני, לפסח נדחה זה הרי - חצֹות קדם אבל עּׂשר; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה
ּבּׁשני. זה ּפסחֹו ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

.Âוהרי אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי
והּׁשני ּפסח, לׁשם ׁשּירצה מהן זה אי יקריב - עֹומדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשניהן
יקרב זה הרי - ּפסחֹו ׁשּׁשחט אחר מצאֹו ׁשלמים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָיקרב
הרי - ׁשחיטה אחר הּנמצא ּבזה המיר אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשלמים.
זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ּתקרב זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּתמּורה
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו

ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת איןקדם - ׁשחיטה אחר ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתמּורתֹו

ְִָׁשלמים.
.Êהרי - הּפסח מחמת הּבאים ּוׁשלמים ׁשנתֹו ׁשעברה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפסח

חזה ּותנּופת ּונסכים סמיכה טעּונין ּדבר: לכל ּכׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהם
ּבפסח. ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֶֶַַָוׁשֹוק,

.Áנתערב ׁשלמים. ּכּלן יקרבּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפסח
ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים
ויפסיד ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה מּמין ׁשּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה
נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו מּביתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּמֹותר
ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּבבכֹורֹות
ׁשּבּתערֹובֹות ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ויביא מּום; ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
זֹו. על ּתחּול קדּׁשתֹו - הּפסח ׁשהּוא מקֹום ּכל ְְֶֶַַַַָָָָֹֻויאמר:

ּפסחֹו. קרב אם ׁשלמים, ְְְְִִִִֶַַָָָויקריבּנה
.Ëׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹהּמפריׁש

- והביא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹנׁשּתחרר
ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם מקריבֹו זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו
.È.ׁשלמים הּמֹותר יביא - והֹותירּו לפסחֹו מעֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשּיּקח הּמעֹות הרי - חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהממּנה
וזה לפסחֹו טלה הפריׁש ׁשּזה ּפי על אף חּלין. ּבחלקם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמהן
ּפסחֹו על ּומּנהּו הּמעֹות מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהפריׁש
את יּׂשראל הקּדיׁשּו ּכן מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

וחגיגתן. ּפסחיהן מעֹות ואת חגיגתן ואת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפסחיהן
.‡Èהֹואיל ּומרֹור, מּצה וכן ּכּפסח. - הּפסח צלּית ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

מּמעֹות לקח ואם ּכּפסח. הם הרי - הּפסח מכׁשירי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
ּומרֹור ּבמצה עּמֹו למּנֹותֹו ּכדי עּמֹו אֹותֹו ׁשּמנה מּמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח
חּלין. הּמעֹות הרי - ּבהן ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו

 
ׁשֹוחטין‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

אֹו אחר, ּבאנס נאנס אֹו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו,
ּבארּבעה ּפסח מביא זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשגג
מצות זה ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני לחדׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעּׂשר
ּתׁשלּומין הּׁשני ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעּׂשה
ּכרת. עליו חּיבין לפיכ עצמֹו. ּבפני רגל אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹון,

.הזיד אם ּבראׁשֹון, הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב - ּבּׁשני הקריב ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא
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מקריב זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא הזיד ּפטּור. - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבּׁשני
זה הרי - ׁשּׁשגג ּפי על אף ּבּׁשני, הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את עּׂשה ולא רחֹוקה ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר ּכרת, חּיב אינֹו - ּבּׁשני ׁשהזיד ּפי על אף ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון,

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
הּדם,‚. את עליו וזרקּו וׁשחטּו רחֹוקה ּבדר ׁשהיה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָּומי

ׁשני. ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאף
יׁשב„. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא

ׁשעבר עד מל ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו
עּׂשה לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון. מזיד זה הרי - הּקרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹזמן

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני ְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
מילת‰. ּכ ּפסח, מּלעּׂשֹות מעּכבּתּו עצמֹו ׁשּמילת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָּכׁשם

קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו, ּכל ּומילת הּקטּנים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבניו
לעּׂשתֹו. יקרב ואז זכר כל לֹו הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָמעּכבת
טבילת וכן ּפסּול. הּפסח - אֹותם ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
הּקּבלה, מּפי זה ודבר מעּכבּתּו. עבדּות לׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאמהֹותיו

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âמעּכבּתּו ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין - ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּקטן

את להֹוציא - איׁש עבד וכל ׁשּנאמר: הּפסח; על ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּלהּמנֹות
ַָָהּקטן.

.Êׁשהגּדיל קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגר
עליו ׁשחטּו ואם ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין

ּפטּור. - ִָָּבראׁשֹון
.Áמּפני ּבין והּׁשגגה האנס מּפני ּבין לּׁשני, ׁשּנדחּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רצּו רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּטמאה
ּבפני עליהן ׁשֹוחטין אין לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחטין,
מּבני אחת האּׁשה היתה אם אבל ׁשני. ּבפסח ּבׁשּבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָעצמן
מיל עּׂשר חמּׁשה רחֹוקה? דר היא זֹו ואי מּתר. - ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻחבּורה

ירּוׁשלים. לחֹומת ְְִַַָחּוץ
.Ëעלּית עם עּׂשר ארּבעה יֹום ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמי

היה רחֹוקה. דר זה הרי - יתר אֹו מיל עּׂשר חמּׁשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּׁשמׁש

ׁשהּוא מּפני רחֹוקה, בדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּבינֹו
ּבנחת. ּברגליו ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָיכֹול
ׁשהיה אֹו ּבדחקם, הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהל
ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ולא ּברגליו חֹולה והיה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבירּוׁשלים
ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר ואינֹו אנּוס זה הרי - הּקרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזמן
- לערב לצאת והבטיחּוהּו ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחבּוׁש
אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. - לערב ּוכׁשּיצא עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹוחטין
עֹובדי ּביד חבּוׁש היה אם אבל יּׂשראל; ּביד חבּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
עליו ׁשחטּו ואם ׁשּיצא. עד עליו ׁשֹוחטין אין - ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכֹוכבים
ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויצא
ׁשהם והּזקן והחֹולה האֹונן וכן עליו. נׁשחט ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשני,
נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהן, ׁשּׁשחטּו לאכל ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיכֹולים
מּלעּׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינן והרי ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹּבמת

ׁשני. ִֵֶַּפסח

ה'תשע"א מרחשון י"ד שישי יום

 
יכֹול‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא זהּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי

טמאתֹו, מּפני ּבניסן עּׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלאכל
זבים ויֹולדֹות2וזבֹות1ּכגֹון נּדֹות נּדֹות3, הּנֹוגע4ּובֹועלי אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ

עּׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהן וכּיֹוצא וׁשרץ זה5ּבנבלה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּיטּבל אחר עליו וׁשֹוחטין ו6טֹובל, ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב לערב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּפסח. את ֵֶֶַַאֹוכל
.מת אף7טמא עּׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עליו והּזה ׁשּטבל ּפי קדׁשים8על לאכל ראּוי הּוא והרי ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
עליו9לערב ׁשֹוחטין אין ׁשני.10- לפסח נדחה אּלא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

יכלּו ולא אדם לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים ויהי ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּׁשביעי למדּו, הּׁשמּועה מּפי ההּוא. ּבּיֹום הּפסח ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָלעּׂשֹות

היה ׁשאלּו11ׁשּלהן זה ועל יאכלּו12, והם עליהן יּׁשחט אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עליהן ׁשֹוחטין ׁשאין להן ּופרׁש ּדברים13לערב, ּבּמה . ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות ּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאמּורים?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יוצא1) אינו הזוב וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא זרע שכבת הוא בתורה האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
המוזרת". ביצה כלובן כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה ולא תאווה ביציאתו ואין זרע כשכבת "אי2)בקושי

נדתה". עת בלא זה אחר זה ימים שלושה דמה שזב זו זבה? היא רשות.3)זו שני בפסח נשים האומר יהודה כרבי שהן4)והיא
בטומאה טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה ותהי אותה איש ישכב שכוב "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב כמו כנידות,

יו לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון שם). רש"י - ערב טומאת אינה טומאתם (=כלומר, האחרוןארוכה יום אינו י"ד ויום י"ד ם
קרבן).5)לטומאתם. להביא צריך (=אינו כיפורים מחוסר ואינו ערב, טומאת רק טמא עד6)שהוא טהור שאינו פי על ואף

מעשה מחוסר הוא שהרי עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה, מעשה מחוסר ואינו מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב
שרץ". טמא על וזורקין שוחטין ואין יום טבול על וזורקין "שוחטין צ:): צ. (פסחים שאמר רב אמר יהודה כרב והוא הטבילה,

ימים".7) שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר כמו8)שעליו חטאת, מי עליו והוזה במקווה טבל
בערב". וטהר במים ורחץ בגדיו וכיבס השביעי ביום וחטאו השביעי וביום השלישי ביום הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר

בערב".9) "וטהר (שם): נאמר יותר.10)שהרי חמור זה יום טבול - אחר יום טבול על וזורקין ששוחטין פי על ספרי11)אף
ביום לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין היו לא ההוא, ביום הפסח לעשות יכלו "ולא בהעלותך: פרשת במדבר

הפסח". ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו רבינו.12)שלאחריו. שאין13)למשה עליהם. והוזה טבלו שכבר פי על אף
שני, פסח שיעשו משה להם אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה לאחר אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר
לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד ודעת שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים בתוספות (ראה עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה הזאה לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר ואחר הטבילה

              
  

ׁשאין14עליהן הּמת מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל
ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה ימים15זב ׁשבעה וספר וטבל16, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

זֹוב17ּבּׁשביעי ראה ואם לערב. אֹוכל והּוא עליו ׁשֹוחטין -18 ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשני ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור זה הרי - הּדם ׁשּנזרק וכן19אחר . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יֹום ּכנגד יֹום הּׁשּמּור20ׁשֹומרת ּביֹום טֹובלת ּכמֹו21- , ְְְִֶֶֶֶֶֶַ
עליה וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות אֹוכלת22ׁשּבארנּו והיא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּפטּורה - הּפסח ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראתה ואם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב.
ׁשני ּפסח ּבּׁשביעי23מּלעּׂשֹות הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין . ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשמיני24ׁשּלּה ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי ראּויה25, ואינּה , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשיעי ליל עד קדׁשים .26לאכל ְֱִִִֵֶַָָֹ

ּכּפּורים„. ּבארּבעה27מחּסרי קרּבנֹותיהן הבאת יֹום ׁשחל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
עּׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהן ּומקריבין עליהן, ׁשֹוחטין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעּׂשר

ׁשחיטתֹו אחר ּבין הּפסח ׁשחיטת קדם ּבין ואֹוכלין28ּבניסן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לערב ׁשּימסרּו29ּפסחיהן עד עליהן ׁשֹוחטין ואין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּדין ּבית ּביד אֹותם.30קרּבנֹותיהם יקריבּו ולא יפׁשעּו ׁשּמא , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו‰. ׁשמיני ׁשחל וראה31מצרע עּׂשר ּבארּבעה להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ּומביא32קרי נׁשים לעזרת ונכנס טֹובל זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

נׁשים, לעזרת להּכנס אסּור יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיו.
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, ׁשם להּכנס ואּסּורֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום מקּדׁש, -33ּביאת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ
עּׂשה ּדבריהם34יבֹוא ׁשל אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו .35ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

.Âמת ּבׁשּבת36טמא להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי מּזין37ׁשחל אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נדחה צבור ואין שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא יהיה כי איש "איש סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
נ "איש אמרו איך והזאה, טבילה לפני מדבר הפסוק ואם שני", דחוייהלפסח "טומאה היא הלכה הלא נדחים", צבור ואין דחה

צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש ביאת מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה לעשות אפשר שאם בצבור",
עושים הצבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול כשהוא וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז ולהזות, לטבול

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה טבילה לאחרי שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה (במדבר14)בטומאה שנאמר
הטומאות מן אלו על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו ראש וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו,

מגלח. קרבן.15)הנזיר להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה בהם יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
ניסן.16) בי"ד חל השביעי שוחטין17)ויום ואין יום טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב שטבל, לפני לא אבל

כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על זוב.18)וזורקין של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל פא.19)הזב בפסחים ברייתא
זה. בפסח חובתו ידי ויצא טהור היה הדם את שזרקו בימי20)שבעת ימים שני או בלבד אחד יום דם שראתה קטנה זבה היא

טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד יום שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר אחד שהם הזיבה,
כלום ראתה לא אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר משכמת בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת

לערב. לבעלה מותרת היא והרי הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה לערב.21)הרי לטבול לחכות צריכה אחר22)ואינה
עליה. שוחטין אין בקרבן חייבת שהיא גדולה זבה אבל השימור,23)שטבלה. יום שהוא השני, יום שיהיה צריך שאינו משום

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה הייתה הדם את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו, אם כי כולו, שם24)טהור
כדלהלן. שוחטין, אין זאת בכל קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי אף יט)25)צ: טו, (ויקרא שנאמר כמו

שוחטין ואין טבילה מחוסרת עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם פסחים בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת
אם26)עליה. אלא זה אין שרץ, טמא על וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש הנ"ל מהטעם חוץ כלומר,

שם. בגמרא הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה זו אבל לערב, לאכול ראוי הזב27)הוא והיולדת, הזבה הן
גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם שטהרו פי על שאף כפרה, מחוסרי ונקראו והמצורע. זב) של ראיות שלוש (=שראה

(למחר). קרבנם שיביאו עד בקדשים לאכול קרבן28)טהרתם שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו הפסח. שחיטת אחר
(פסחים חז"ל ודרשו השלמים" חלבי שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
של עשה ודוחה כרת בה שיש פסח הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם שחר) של (על עליה "השלמים, נח:)
כשר הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה ולא קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין והלכות נט. (שם "השלמה"
עד הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח" שחיטת קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש בעשה עבר והרי
שכבר שכיוון לחשוב שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם, יקריבו ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
אינה פסחים אכילת שהרי הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף כרת עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו

חששו ולא הפסח, שחיטת לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה), לאחר פסול לו (כשאירע יקריבומעכבת ולא יפשעו שמא
בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש פסח של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר ונמצא הפסח,
בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש בגמרא נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם בני

אוכל".29) כך ואחר וטובל עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה משם30)להלן עומדים כהנים של דין בית אין "חזקה
שבשופרות". מעות שיכלו וגו'31)עד השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא שנאמר כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין

תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר כמו קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר". במים בשרו את ורחץ
מועד". אהל פתח ה' לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד מחנה32)וגו' מחנות: לשתי חוץ משתלח שהוא

היא. לוי מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה את33)שכינה להקריב יוכל לא קרבנותיו, להקריב נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם
הפסח.34)הפסח. הקרבת נשים.35)של לעזרת הטבולֿיום של כניסתו (במדבר36)איסור שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו להזות וצריך ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) להזות37)יט, וצריך
ביום. בו עליו



פה               
  

ׁשאין14עליהן הּמת מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל
ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה ימים15זב ׁשבעה וספר וטבל16, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

זֹוב17ּבּׁשביעי ראה ואם לערב. אֹוכל והּוא עליו ׁשֹוחטין -18 ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשני ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור זה הרי - הּדם ׁשּנזרק וכן19אחר . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יֹום ּכנגד יֹום הּׁשּמּור20ׁשֹומרת ּביֹום טֹובלת ּכמֹו21- , ְְְִֶֶֶֶֶֶַ
עליה וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות אֹוכלת22ׁשּבארנּו והיא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּפטּורה - הּפסח ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראתה ואם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב.
ׁשני ּפסח ּבּׁשביעי23מּלעּׂשֹות הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין . ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשמיני24ׁשּלּה ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי ראּויה25, ואינּה , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשיעי ליל עד קדׁשים .26לאכל ְֱִִִֵֶַָָֹ

ּכּפּורים„. ּבארּבעה27מחּסרי קרּבנֹותיהן הבאת יֹום ׁשחל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
עּׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהן ּומקריבין עליהן, ׁשֹוחטין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעּׂשר

ׁשחיטתֹו אחר ּבין הּפסח ׁשחיטת קדם ּבין ואֹוכלין28ּבניסן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לערב ׁשּימסרּו29ּפסחיהן עד עליהן ׁשֹוחטין ואין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּדין ּבית ּביד אֹותם.30קרּבנֹותיהם יקריבּו ולא יפׁשעּו ׁשּמא , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו‰. ׁשמיני ׁשחל וראה31מצרע עּׂשר ּבארּבעה להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ּומביא32קרי נׁשים לעזרת ונכנס טֹובל זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

נׁשים, לעזרת להּכנס אסּור יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיו.
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, ׁשם להּכנס ואּסּורֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום מקּדׁש, -33ּביאת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ
עּׂשה ּדבריהם34יבֹוא ׁשל אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו .35ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

.Âמת ּבׁשּבת36טמא להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי מּזין37ׁשחל אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
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נדחה צבור ואין שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא יהיה כי איש "איש סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
נ "איש אמרו איך והזאה, טבילה לפני מדבר הפסוק ואם שני", דחוייהלפסח "טומאה היא הלכה הלא נדחים", צבור ואין דחה

צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש ביאת מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה לעשות אפשר שאם בצבור",
עושים הצבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול כשהוא וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז ולהזות, לטבול

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה טבילה לאחרי שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה (במדבר14)בטומאה שנאמר
הטומאות מן אלו על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו ראש וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו,

מגלח. קרבן.15)הנזיר להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה בהם יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
ניסן.16) בי"ד חל השביעי שוחטין17)ויום ואין יום טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב שטבל, לפני לא אבל

כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על זוב.18)וזורקין של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל פא.19)הזב בפסחים ברייתא
זה. בפסח חובתו ידי ויצא טהור היה הדם את שזרקו בימי20)שבעת ימים שני או בלבד אחד יום דם שראתה קטנה זבה היא

טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד יום שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר אחד שהם הזיבה,
כלום ראתה לא אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר משכמת בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת

לערב. לבעלה מותרת היא והרי הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה לערב.21)הרי לטבול לחכות צריכה אחר22)ואינה
עליה. שוחטין אין בקרבן חייבת שהיא גדולה זבה אבל השימור,23)שטבלה. יום שהוא השני, יום שיהיה צריך שאינו משום

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה הייתה הדם את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו, אם כי כולו, שם24)טהור
כדלהלן. שוחטין, אין זאת בכל קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי אף יט)25)צ: טו, (ויקרא שנאמר כמו

שוחטין ואין טבילה מחוסרת עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם פסחים בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת
אם26)עליה. אלא זה אין שרץ, טמא על וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש הנ"ל מהטעם חוץ כלומר,

שם. בגמרא הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה זו אבל לערב, לאכול ראוי הזב27)הוא והיולדת, הזבה הן
גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם שטהרו פי על שאף כפרה, מחוסרי ונקראו והמצורע. זב) של ראיות שלוש (=שראה

(למחר). קרבנם שיביאו עד בקדשים לאכול קרבן28)טהרתם שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו הפסח. שחיטת אחר
(פסחים חז"ל ודרשו השלמים" חלבי שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
של עשה ודוחה כרת בה שיש פסח הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם שחר) של (על עליה "השלמים, נח:)
כשר הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה ולא קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין והלכות נט. (שם "השלמה"
עד הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח" שחיטת קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש בעשה עבר והרי
שכבר שכיוון לחשוב שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם, יקריבו ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
אינה פסחים אכילת שהרי הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף כרת עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו

חששו ולא הפסח, שחיטת לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה), לאחר פסול לו (כשאירע יקריבומעכבת ולא יפשעו שמא
בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש פסח של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר ונמצא הפסח,
בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש בגמרא נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם בני

אוכל".29) כך ואחר וטובל עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה משם30)להלן עומדים כהנים של דין בית אין "חזקה
שבשופרות". מעות שיכלו וגו'31)עד השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא שנאמר כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין

תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר כמו קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר". במים בשרו את ורחץ
מועד". אהל פתח ה' לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד מחנה32)וגו' מחנות: לשתי חוץ משתלח שהוא

היא. לוי מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה את33)שכינה להקריב יוכל לא קרבנותיו, להקריב נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם
הפסח.34)הפסח. הקרבת נשים.35)של לעזרת הטבולֿיום של כניסתו (במדבר36)איסור שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו להזות וצריך ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) להזות37)יט, וצריך
ביום. בו עליו



פו              
  

למחר38עליו ּבׁשלׁשה39אּלא להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ
עּׂשר ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן ּומּזין40עּׂשר ; ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

עליו ׁשֹוחטין ואין ׁשּבארנּו41עליו, ּכמֹו יּדחה42, אּלא , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
והּפסח ׁשבּות, מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור והלֹוא ׁשני. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָלפסח

ּכרת ּבמקֹום דבריהם יעמידּו והיא ׁשּבּיֹום43ּבכרת, מּפני ? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור הּקרּבן44ׁשהּוא זמן 45אינֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

על אף ּבמקֹומן, דבריהן העמידּו לפיכ ּכרת, עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחּיבין
ּכרת. ּבמקֹום לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי

.Êערל אחר46יּׂשראל עליו ׁשֹוחטין - הּפסח ּבערב ׁשּמל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
-47ׁשּמל וטבל ּומל עּׂשר ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מן ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב, אֹוכל ׁשאינֹו עליו; ׁשֹוחטין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ׁשּמא48הּקבר ּגזרה יטהר. ּכ ואחר ימים ׁשבעה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבאה לּׁשנה למת זה גר ויטּבל49יטמא עּׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּכׁשּמלּתי יּׂשראל, לי עּׂשּו ּכ אׁשּתקד ויאמר: לערב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויאכל
ּופסח מּדבריהם, זֹו גזרה והלֹוא לערב. ואכלּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטבלּתי

הּקרּבן ּביֹום ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו והיא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבכרת,
עּׂשר ארּבעה יֹום ּבּמצֹות50ׁשהּוא מתחּיב הּגר ׁשאין מּפני ? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ויטּבל ׁשּיּמֹול ּכמֹו51עד הּמילה, מן ׁשּירפא עד טֹובל ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
זה, ּבמקֹום דבריהם העמידּו לפיכ הּגרּות, ּבענין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
יבֹוא ולא ׁשּיבריא עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהרי

ּכלל. חּיּוב ְִִֵָלידי
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא והֹול52מי מנּפח זה הרי ואם53- , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עצם מצא ּפסחֹו54לא ואֹוכל ׁשֹוחט - נטמא על55ולא ואף ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכמֹו מּדבריהן, הּפרס ּבית ׁשּטמאת הּפרס. ּבבית ׁשהל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּפי
ּבמקֹום דבריהם העמידּו ולא מת, טמא ּבהלכֹות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשּבארנּו

ׁשּבארנּו56ּכרת ּכמֹו ׁשּנדֹוׁש57, הּפרס ּבית וכן טהֹור58. - ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפסח .59לעֹוּׂשה ְֵֶַ

.Ëלערב60האֹונן הּפסח לאכל לילה.61ראּוי ׁשאנינּות מּפני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
זה62מּדבריהם ּבדבר ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו לא ,63; ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

אֹוכל ּכ ואחר וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ׁשּיפרׁש64אּלא ּכדי , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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אינה38) שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא וכרבי סה: בפסחים משנה
השבת. את מהלכות39)דוחה י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום להזות צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני יום שהוא

בין השביעי אחר שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי עליו הוזה ולא בשלישי עליו שהוזה "מי ב: הלכה אדומה פרה
הנץ אחר למחר עליו מזין עשירי בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין טבילה קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום

משנה). (כסף שם וגם כאן גם עליו חולק והראב"ד תוכיח40)החמה". הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב סה: בפסחים במשנה
ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה, שהיא תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא מצוה משום שהיא
אין הפסח בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה שפוסק רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם פסח
בפירוש רבינו כתב וכן ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים המשנה שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין
בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח הנזיר שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם שהרי עיון, צריך [אבל שם. המשניות
ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת דוחה אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו ויזה שיטבול אחר שלו

משנה]. כסף ועיין רבינו, על בהשגתו הראב"ד כוונת שזוהי ונראה הכרת. חיוב זמן גם ב,42)הפסח.41)הוא הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי"ד שלו שביעי שחל מת כרת43)שטמא בו שיש עשה מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,

ט). הלכה (להלן ובאונן ח) הלכה (להלן הפרס בבית ה), הלכה (למעלה במצורע כן שעשו ניסן.44)כשם בי"ג שחל השבת יום
י"ד.45) ביום למחר זמנו מח)46)שהרי יב, (שמות שנאמר כמו הפסח, מן לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע

בו". יאכל לא ערל ד47)"וכל וכו' יוחנן רב אמר חנא בר בר רבה "אמר צב. פסחובפסחים את ואוכל טובל ישראל הכל ברי
המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה מקום בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות ותמהו לערב".
שאין - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר שימול קודם ושביעי שלישי והזה במת "שנטמא פירש עא: ביבמות

הזאה". אינה ערל כשהוא שנעשית שהזאתו טובל48)אומרים אומרים שמאי בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש אומרים הלל ובית לערב פסחו את רבה49)ואוכל אמר בגמרא: שם

טבלתי לא מי אשתקד ויאמר הבאה לשנה יטמא שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי בערל מחלוקת יוחנן רב אמר חנא בר בר
טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו טומאה, קיבל ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא ואוכל, אטבול נמי עכשיו וכאן50)ואכלתי

להקריב שעליו יום לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה אסור שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב למה מקום אין
בניסן. י"ד שהוא הקרבן, גר51)את אינו מל ולא טבל או טבל ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק הוא כן

ויטבול". שימול בכל52)עד ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו
הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה וגזרו וינפחהו.53)השדה עליו שהלך העפר את שהוא54)יקח שעורה, בגודל

ובמשא. במגע צב:55)מטמא ובפסחים פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד הלכה י"ח פרק אהלות משנה
והולך". הפרס בית מנפח שמואל אמר יהודה רב אמר בודקין הפרס56)"מאי ובית ומצורע אונן וכו' רבא "אמר צב. פסחים

כרת". במקום דבריהם העמידו מצורע.57)לא לעניין ה הלכה פסחים58)למעלה (רש"י העבירתן הרגליים שדריסת ברגל,
-59)צב:). טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור". שנידש הפרס בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר' שם, פסחים

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם אפשר לו60)אי שמת זה אונן? זהו "אי רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
ואונן סופרים". מדברי אונן הוא ולילה תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן, להתאבל חייב שהוא הקרובים מן מת

ממנו". באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים שכתוב כמו בקדשים לאכול את61)אסור ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
לערב". ק:).62)פסחו (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי וכו' הקריבו היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר

כרת".63) במקום דבריהם העמידו לא פסח וגבי דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. טובל64)שם "אונן צא: שם משנה
לערב". פסחו את ואוכל

              
  

ּדעּתֹו יּסיח ולא לֹו65מאנינּותֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּפסח ּבקרּבן נתחּיב ׁשּכבר חצֹות, אחר מת66הּמת אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

חצֹות קדם הּמת עליו67לֹו ׁשֹוחטין אין יּדחה68- אּלא , ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
לערב69לּׁשני ואֹוכל טֹובל - הּדם וזרקּו עליו ׁשחטּו ואם .70. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּוא הרי - עּׂשר ּבארּבעה ּוקברֹו עּׂשר ּבׁשלׁשה מת לֹו ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָמת
מּדבריהם אֹונן קבּורה מּדבריהם71ּביֹום לילֹו ּתֹופס ואינֹו ,72. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ

ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ
ׁשמּועה73הּקדׁשים ויֹום עצמֹות74. לּקּוט הּוא75ויֹום הרי - ְְְֲֲֳִִֵַָָָ

קבּורה מתֹו76ּכיֹום עצמֹות ׁשּלּקט מי ,לפיכ ּביֹום77. ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
עּׂשר עליו78ארּבעה ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע 79אֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לערב.80וטֹובל ּבּקדׁשים ואֹוכל ְְֳִֵֵֶֶַָָ
.Èּבגל ׁשחֹופר הּמת81מי על עליו82לבּקׁש ׁשֹוחטין אין -83, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבּגל הּמת ׁשם יּמצא ּבׁשעת84ׁשּמא טמא הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עליו85ׁשחיטה ׁשחטּו אֹוכל86. זה הרי - מת ׁשם נמצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

ּבוּדאי לֹו נֹודע אם הּדם: ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלערב.
עגל גל ׁשהיה ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא הרי87ׁשהיה - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּדבר ספק ואם ׁשני; ּבפסח חּיב עֹומד88זה היה לא וׁשּמא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה ּבעת הּטמאה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעל
ׁשני מּפסח ּפטּור .89זה ִִֵֶֶַָ

.‡Èמת ּומצאּו ,ּבּדר ׁשעבר ּדר,90מי ׁשל לרחּבּה מׁשּכב ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּתהֹום טמאת הּמת היה ׁשהּוא91אם ּפי על אף טמא92, ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻ

ּפסחֹו ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח טהֹור זה הרי - ואף93לּתרּומה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור - הּתהֹום טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל

ׁשלם94לפסח ׁשהּמת ּפי על ואף אל95. הּקצה מן והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנטמא96הּקצה ּבוּדאי ׁשּידע עד ּפסחֹו, עֹוּׂשה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּברגליו מהּל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשהרי97ּבֹו. , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב היה אם אבל יּגע; ׁשּלא הרי98אפׁשר - ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אפׁשר ׁשאי לפי הּתהֹום, טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻזה
יסיט וׁשּלא יּגע טמאת99ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר יאהיל. וׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

נזירּות. ּבהלכֹות ְְְְִִַהּתהֹום
.Èלֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ודבר100ׁשהיה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה טמא101זה ׁשהיה לֹו נֹודע אם אבל . ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשני ּבפסח חּיב - ידּועה .102ּבטמאה ְְְְִֵֶַַָָָֻ
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עד65) שהרי לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום מה "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות י"ב בפרק
ידעו". ולא הם נטמאו ושמא דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו חיובו66)עתה מלשלם אותו דוחה אינה והאנינות

מכבר. פסח.67)שנתחייב קרבן חיוב עליו חל לא ודרשו68)שעדיין ואכלת" שלמים "וזבחת ז) כז, (דברים שנאמר ממה
כשהוא מביא ואינו מביא, שלם כשהוא "שלמים צט:) (זבחים מביאן)חכמים אין (שאונן ופסח מעשר בכור לרבות ומנין אונן,
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר בכור אני אייר.69)מרבה בי"ד שני ק:)70)לפסח (זבחים רבא אמר כן

כשר - וזרקו ושחטו עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי
משנה). ופירש71)(כסף מדרבנן". לילו תפיס לא קבורה יום בי"ד וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר אסי "רב צט: בזבחים

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו וכו' מדרבנן גופו קבורת שיום מדרבנן.72)רש"י אף אונן אינו ט"ו בליל כאוקימתא73)כלומר,
שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת ואילו שם. אסי דרב

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו - בלבד עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו לא שבאה74)בכרת
מותו. מיום יום שלושים בתוך ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לקוברן75)לו אחר למקום ומוליכן ואמו אביו של

אבילות. נוהג זה שביום ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם צא:).76)בקברות פסחים (רש"י מדרבנן אונן שציווה77)והוא פירוש
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא הוא הרי בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות את ללקוט כתב78)לאחר

פסח. קרבן גם לכלול בכדי בקדשים".79)כן ואוכל טובל עצמות לו והמלקט מתו על "השומע שם: אונן80)משנה כדין
אדם.81)שטובל. על שנפלו אבנים להוציאו.82)של כדי מת שם למצוא אין83)מחפש אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

ומותר. - הטומאה.84)חשש על האהיל שחפר שבעת שני.85)ונמצא לפסח נדחה הוא אלא עליו, שוחטין כלומר,86)ואין
ושחטו. עליו.87)עברו האהיל שבוודאי יותר, ולא המת את רק מכסה וגם88)שהגל המת את שמכסה ארוך, גל שהיה כגון
מזה. טהור89)יותר אימא שני, פסח מלעשות פטור ארוך גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר בגמרא: שם

מספק. להקריב ואין (וזריקה)", שחיטה בשעת מת.90)היה שם מצאו שעבר לאחר כל91)פירוש, התהום? טומאת זהו "אי
שם). בפסחים (ברייתא וכו'" התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם. בסוף אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא

בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה תהום טומאת בדרך.92)"ונקראת שעבר רב93)זה של שני כלשון
קרבן שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה, הציץ שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם), (פסחים אשי
בדיעבד זרק אם ורק לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות, בשאר אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח,

הלכ94)הורצה. התהום שטומאת אמרו פא: פסחים לה.בגמרא גמירא לתלות95)תא מקום היה ומפורק משובר היה שאילו
פסח. לעניין טהור הוא זאת ובכל לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון אבל החלקים, בין הברייתא96)שעבר לשון

לעבור". מקום לו "שאין דרך97)שם: של לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה רבנו ומפרש שם. ברייתא
ברגליו, במהלך רק שזהו אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך לרוחב מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה שטהור
טהור שהוא משובר כשמצאו הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא נגע ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר

שם).98)לתרומה. (רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך כרחו בפרק99)"ועל וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת מהלכות לו100)א אמרו וכו' פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו משהביא וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום גמירא101)קבר הלכתא התהום פא: שם
משנה). (כסף בעלמא אסמכתא וקרא אם102)לה טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר במשנה) (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן

נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את סותר ידועה טומאה
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ּדעּתֹו יּסיח ולא לֹו65מאנינּותֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּפסח ּבקרּבן נתחּיב ׁשּכבר חצֹות, אחר מת66הּמת אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

חצֹות קדם הּמת עליו67לֹו ׁשֹוחטין אין יּדחה68- אּלא , ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
לערב69לּׁשני ואֹוכל טֹובל - הּדם וזרקּו עליו ׁשחטּו ואם .70. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּוא הרי - עּׂשר ּבארּבעה ּוקברֹו עּׂשר ּבׁשלׁשה מת לֹו ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָמת
מּדבריהם אֹונן קבּורה מּדבריהם71ּביֹום לילֹו ּתֹופס ואינֹו ,72. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ

ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ
ׁשמּועה73הּקדׁשים ויֹום עצמֹות74. לּקּוט הּוא75ויֹום הרי - ְְְֲֲֳִִֵַָָָ

קבּורה מתֹו76ּכיֹום עצמֹות ׁשּלּקט מי ,לפיכ ּביֹום77. ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
עּׂשר עליו78ארּבעה ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע 79אֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לערב.80וטֹובל ּבּקדׁשים ואֹוכל ְְֳִֵֵֶֶַָָ
.Èּבגל ׁשחֹופר הּמת81מי על עליו82לבּקׁש ׁשֹוחטין אין -83, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבּגל הּמת ׁשם יּמצא ּבׁשעת84ׁשּמא טמא הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עליו85ׁשחיטה ׁשחטּו אֹוכל86. זה הרי - מת ׁשם נמצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

ּבוּדאי לֹו נֹודע אם הּדם: ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלערב.
עגל גל ׁשהיה ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא הרי87ׁשהיה - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּדבר ספק ואם ׁשני; ּבפסח חּיב עֹומד88זה היה לא וׁשּמא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה ּבעת הּטמאה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעל
ׁשני מּפסח ּפטּור .89זה ִִֵֶֶַָ

.‡Èמת ּומצאּו ,ּבּדר ׁשעבר ּדר,90מי ׁשל לרחּבּה מׁשּכב ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּתהֹום טמאת הּמת היה ׁשהּוא91אם ּפי על אף טמא92, ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻ

ּפסחֹו ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח טהֹור זה הרי - ואף93לּתרּומה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור - הּתהֹום טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל

ׁשלם94לפסח ׁשהּמת ּפי על ואף אל95. הּקצה מן והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנטמא96הּקצה ּבוּדאי ׁשּידע עד ּפסחֹו, עֹוּׂשה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּברגליו מהּל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשהרי97ּבֹו. , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב היה אם אבל יּגע; ׁשּלא הרי98אפׁשר - ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אפׁשר ׁשאי לפי הּתהֹום, טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻזה
יסיט וׁשּלא יּגע טמאת99ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר יאהיל. וׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

נזירּות. ּבהלכֹות ְְְְִִַהּתהֹום
.Èלֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ודבר100ׁשהיה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה טמא101זה ׁשהיה לֹו נֹודע אם אבל . ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשני ּבפסח חּיב - ידּועה .102ּבטמאה ְְְְִֵֶַַָָָֻ
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עד65) שהרי לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום מה "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות י"ב בפרק
ידעו". ולא הם נטמאו ושמא דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו חיובו66)עתה מלשלם אותו דוחה אינה והאנינות

מכבר. פסח.67)שנתחייב קרבן חיוב עליו חל לא ודרשו68)שעדיין ואכלת" שלמים "וזבחת ז) כז, (דברים שנאמר ממה
כשהוא מביא ואינו מביא, שלם כשהוא "שלמים צט:) (זבחים מביאן)חכמים אין (שאונן ופסח מעשר בכור לרבות ומנין אונן,
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר בכור אני אייר.69)מרבה בי"ד שני ק:)70)לפסח (זבחים רבא אמר כן

כשר - וזרקו ושחטו עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי
משנה). ופירש71)(כסף מדרבנן". לילו תפיס לא קבורה יום בי"ד וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר אסי "רב צט: בזבחים

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו וכו' מדרבנן גופו קבורת שיום מדרבנן.72)רש"י אף אונן אינו ט"ו בליל כאוקימתא73)כלומר,
שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת ואילו שם. אסי דרב

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו - בלבד עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו לא שבאה74)בכרת
מותו. מיום יום שלושים בתוך ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לקוברן75)לו אחר למקום ומוליכן ואמו אביו של

אבילות. נוהג זה שביום ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם צא:).76)בקברות פסחים (רש"י מדרבנן אונן שציווה77)והוא פירוש
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא הוא הרי בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות את ללקוט כתב78)לאחר

פסח. קרבן גם לכלול בכדי בקדשים".79)כן ואוכל טובל עצמות לו והמלקט מתו על "השומע שם: אונן80)משנה כדין
אדם.81)שטובל. על שנפלו אבנים להוציאו.82)של כדי מת שם למצוא אין83)מחפש אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

ומותר. - הטומאה.84)חשש על האהיל שחפר שבעת שני.85)ונמצא לפסח נדחה הוא אלא עליו, שוחטין כלומר,86)ואין
ושחטו. עליו.87)עברו האהיל שבוודאי יותר, ולא המת את רק מכסה וגם88)שהגל המת את שמכסה ארוך, גל שהיה כגון
מזה. טהור89)יותר אימא שני, פסח מלעשות פטור ארוך גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר בגמרא: שם

מספק. להקריב ואין (וזריקה)", שחיטה בשעת מת.90)היה שם מצאו שעבר לאחר כל91)פירוש, התהום? טומאת זהו "אי
שם). בפסחים (ברייתא וכו'" התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם. בסוף אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא

בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה תהום טומאת בדרך.92)"ונקראת שעבר רב93)זה של שני כלשון
קרבן שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה, הציץ שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם), (פסחים אשי
בדיעבד זרק אם ורק לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות, בשאר אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח,

הלכ94)הורצה. התהום שטומאת אמרו פא: פסחים לה.בגמרא גמירא לתלות95)תא מקום היה ומפורק משובר היה שאילו
פסח. לעניין טהור הוא זאת ובכל לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון אבל החלקים, בין הברייתא96)שעבר לשון

לעבור". מקום לו "שאין דרך97)שם: של לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה רבנו ומפרש שם. ברייתא
ברגליו, במהלך רק שזהו אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך לרוחב מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה שטהור
טהור שהוא משובר כשמצאו הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא נגע ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר

שם).98)לתרומה. (רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך כרחו בפרק99)"ועל וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת מהלכות לו100)א אמרו וכו' פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו משהביא וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום גמירא101)קבר הלכתא התהום פא: שם
משנה). (כסף בעלמא אסמכתא וקרא אם102)לה טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר במשנה) (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן

נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את סותר ידועה טומאה
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.‚Èּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻמי
ּפסח ועּׂשה ידע, ולא הּתהֹום ּבקבר נטמא ּבחזקת103ׁשּלֹו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּוא
טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי ׁשּטבל ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּׁשי104הראׁשֹונה הּתהֹום ּבטמאת נטמא אם אבל . ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ
ּבפסח105לטמאתֹו חּיב זה הרי - הּפסח ׁשעּׂשה עד ידע ולא ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

וּדאי, טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, - הּטמא ׁשחזקת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשני;
לּדבר .106ׁשרגלים ְִֶַַַָָ

 
מעּוט‡. היּו אם ראׁשֹון: ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל
ׁשרת ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
הּפסח כּלן יקריבּו אּלא נדחין, אינן - מת טמאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻטמאים
אׁשר אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: טהֹורים. עם הּטמאים ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻּבטמאה,
נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, יחידים - אדם לנפׁש טמאים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהיּו
המקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, הּמת ּבטמאת זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻודבר

.ּכּלן - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
והּטמאים ּבטהרה, לעצמן עֹוּׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָעֹוּׂשין
היּו ואם ּבטמאה. אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה לעצמן ְְְְְְְְְִִִַָָָָֻֻעֹוּׂשין
ּכּלן יעּׂשּו - אחד אפּלּו הּטהֹורים על עֹודפין הּמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻטמאי

ְְָֻּבטמאה.
ּובזמן‚. טהֹורים, ּומחצה מת טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוּׂשין אינן והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוּׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהן מּפני - ראׁשֹון עֹוּׂשין אין הּׁשני. את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני - הּׁשני את עֹוּׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני. את עֹוּׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונמצאּו

ּומעּוטן„. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהן לפי ּבראׁשֹון, עֹוּׂשין אינן מת טמאי אֹותן - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָטמאי
הּׁשני את עֹוּׂשין היחידים ׁשאין הּׁשני, עֹוּׂשין ואין ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַמעּוט;
ולא הֹואיל וכאן, הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעּׂשּו ּבזמן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּלא
הּטמאים הּמעּוט אּלּו יעּׂשּו לא - ּבראׁשֹון הּקהל רב ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹעּׂשה

הּׁשני. את ְִֵֵֶַלמת
.‰- ּבהן וכּיֹוצא זבים ּומעּוטן מת טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהיּו

אינן ּבהן וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון, את עֹוּׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
- ּבראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את ְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעֹוּׂשין
עֹוּׂשין ואינן ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשאין
ּבטהרה, הראׁשֹון ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוּׂשין ׁשאין - ְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּׁשני
ׁשני. ּפסח ׁשם אין - ּבטמאה ראׁשֹון נעּׂשה אם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֻאבל

.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

הראׁשֹון את עֹוּׂשין אין מת טמאי אֹותן - מת טמאי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּוׁשליׁש
לגּבי מּועטים הן ׁשהרי - ראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא
עּׂשּו מעּוט ׁשהרי - יעּׂשּו לא ּובּׁשני הּזבים; עם ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹטהֹורים
רב אם לידע הּפסח מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבראׁשֹון,
האֹוכלין, ּבכל מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּקהל
אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד ּפסח על נמנין עּׂשרים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר
לעזרה. הּנכנסים ּבכל מׁשערין אּלא עליהן, לׁשחט אחד ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביד
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה ּכת ׁשּתּכנס קדם מּבחּוץ ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹועד

.Ê,ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיחיד
ׁשּנטמא וצּבּור מת. טמאי ּכׁשאר ׁשני לפסח יּדחה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּבטמאה. ּכּלן יעּׂשּו - הּיחיד רׁשּות ְְְְֲִִֵַַָָָֻֻּבספק
.Á,ּבטמאה נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻּפסח

טמא, לכל נאכל ואינֹו לאכילה. אּלא ּבא לא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמּתחּלתֹו
ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת, לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבהן
- ּומצרעים ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות, זבים ּכגֹון מּגּופן, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹעליהן
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּפטּורין. - אכלּו ואם מּמּנּו. יאכלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָֹֹלא
והּנאכל טמאה, מּׁשּום עליו חּיבין - לטהֹורים ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּנאכל
טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻלטמאין
אמּורים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. - ׁשּלֹו מהאמּורים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּמת
הּדם; זריקת קדם הּצּבּור ּכׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא - הּדם זריקת לאחר נטמאּו אם ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹאבל
.Ëזֹורק - זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה ְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

זריקה אחר יטמאּו ׁשּמא ּגזרה יאכל. לא והּפסח הּדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
טמאים ׁשרת ּכלי היּו ּבטמאה. ויאכלּוהּו אחרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבׁשנה
ּכמֹו האדם את מטּמאין ואינן הֹואיל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשרץ
לא - הּבּׂשר את ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתּבאר
מּוטב טמא. ׁשהּוא ּפי על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיעּׂשּוהּו
טמאי יאכלּוהּו ולא ּבלאו, ׁשהיא ּבּׂשר ּבטמאת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻׁשּיאכל

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּגּוף

 
עּׂשה,‡. מצות - עּׂשר חמּׁשה ּבליל הּפסח ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאכילת

על ּומּצֹות אׁש צלי הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו. ְְִֹֹֻמררים

.- ּומרֹור מּצה מצאּו לא אם מעּכבין. ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
מרֹור אבל לבּדֹו. הּפסח ּבּׂשר ּבאכילת חֹובתן ידי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָיֹוצאין
יאכלהּו. ּומררים מּצֹות על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻּבלא

ּׂשבע.‚. אכילת הּפסח ּבּׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֻמצוה
ּב חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,מהןלפיכ אֹוכל - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ואם מּמּנּו. לּׂשּבע ּכדי הּפסח, ּבּׂשר אֹוכל ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּתחּלה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שני. בפסח וחייב פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם הם על103)שווים הפסח, בערב כשהזה המדובר אם
ניסן. בי"ג היה שלו שביעי כרחנו על הטומאות, בכל המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה שנטמא מימרא104)כרחנו

מחייבתו אינה גופא התהום וטומאת עליו, והוזה שטבל אחרי טהרתו את סותרת אינה התהום שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של
טמא. שהיה כך אחר לו נודע אם שני התהום105)בפסח בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה. המת מטומאת נטהר לא שעדיין
משנה). (כסף וטבל שהוזה לפני בטומאה.106)בשביעי שהוחזק כיוון נטמא, שוודאי

              
  

ּפסח ּבּׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא - ּכזית אּלא אכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנאמר עּׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני

יאכלּוהּו. ּומרֹורים מּצֹות על ְְִַַֹּבֹו:
ּכזית„. מהן והאֹוכל אׁש. צלי אּלא נאכלין אינן ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּוׁשניהן

ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי מבּׁשל אֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנא
אינֹו - ּכאחת ּומבּׁשל נא אכל ּבּמים. מבּׁשל ּובׁשל נא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻמּמּנּו
אכל אחד. ּבלאו נכללֹות ׁשּׁשניהן לפי אחת, אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ּכי ׁשּנאמר: לֹוקה. אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֻמּמּנּו
אכילת על חּיב - צלי לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה אׁש; צלי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאם

ּפטּור. - יֹום מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל, ְְֲִָָָָֻנא
עּׂשה;‰. מצות על עבר - יֹום מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאכל

ּבּיֹום, ולא ּבּלילה - הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִֵֵַַָָולאו

.Âמעּׂשה ּבֹו ׁשהתחיל הּבּׂשר הּוא ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנא
אם אבל עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט ונצלה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהאּור
עּׂשה; מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבּׂשר מּמּנּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאכל
צרּכֹו ּכל צלהּו אסּור. - צלי ׁשאינֹו הא אׁש, צלי ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:

ּפטּור. - ואכלֹו ׁשּנתחר ְֲִֵֶַַָָָעד
.Êּבין ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמבּׁשל

ּובׁשל ׁשּנאמר: ּפרֹות; ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנתּבּׁשל
הּכל. רּבה - ְִַָָֹֻמבּׁשל

.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
ּביין אֹותֹו לסּו מּתר אבל חּיב. - ואכלֹו קדרה צלי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשעּׂשהּו
ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות ּומי מׁשקין ּובׁשאר ּודבׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוׁשמן

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקים ׁשּנצלה אחר הּבּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָלטּבל
.Ë;מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

ּכלי היה אם ,לפיכ אחר. דבר צלי לא - אׁש צלי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו צֹולין ואין עליו. צֹולין - האּור ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻמנּקב
מקֹומֹו. וצֹולה חם ּכּלֹו הּׁשּפּוד ׁשהרי מּתכת, ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻּבׁשּפּוד

.Èוצלהּו ּבּתּנּור ותלהּו האׁש ּכל את וגרף הּתּנּור את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּסיק
ּגּבי על ותלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָגחלים
צֹולין ּכיצד אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - טבריה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּמי

עץ ׁשל ּבׁשּפּוד נקּובתֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָאֹותֹו?
מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה למּטה. והאׁש הּתּנּור לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָותֹולהּו
הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה ּבתֹוכֹו, יּתנם ולא לֹו. חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּבּתּנּור
את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו רּמֹון ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוׁשּפּוד

ויבּׁשלהּו. ְִֵֵַָמימיו
.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרסֹו הּבּׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרס. צלי ְִֶֶֶַׁשהּוא
.È;מקֹומֹו את יּטל - עליו וחזר החרס על מרטּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטף

ׁשהרי אסּורה, ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
צלי. ּבּׂשר ִֵָָָָאינּה

.‚È.ויׁשליכּנּו מקֹומֹו את יקלף - הּסלת על מרטּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנטף
.„È;יאכלּו - הּכהנים חבּורת אם ּתרּומה: ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

- צלי ואם וינּגב, ידיחּנּו - הּוא חי אם יּׂשראל: ׁשל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָואם
יעּׂשּנּו לא - ׁשני מעּׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיקלף
ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ׁשאין חבּורה; ּבני על ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָדמים
מּפני ּכאחת, ּפסחים ׁשני צֹולין ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמֹו

וטלה. גדי אפּלּו ְְֲֲִִֶַַָהּתערֹובֹות.
.ÂËאּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין העברה, מן להרחיק ּכדי חצֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעד
חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלילה
חבּורה ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל טעּון ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּצה,
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָחֹוזרין

ה'תשע"א מרחשון ט"ו קודש שבת

 
אחת‡. ּבחבּורה אּלא אֹוכל אינֹו הּפסח מן האֹוכל .1ּכל ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

החבּורה מן מּמּנּו מֹוציאין ּבּה2ואין והּמֹוציא3ׁשּיאכל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכזית עּׂשר4מּמּנּו חמּׁשה ּבליל לחבּורה מחבּורה -5ּבּׂשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

תֹוצ לא ׁשּנאמר: והּואלֹוקה; חּוצה. הּבּׂשר מן הּבית מן יא ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
צרי לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ּכתּובה ׁשהֹוצאה ּבחּוץ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיּניחּנּו
מֹוציא אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעקירה

האגף6ּבּפסח מן נפסל. הראׁשֹון ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון ולפנים7, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אוכלים1) אדם בני (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות בהם אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בשתי אוכל האוכל יהא יכול שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים. - "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח
בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם, את ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות בשני אוכל אחד (אדם מקומות
בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל" - למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו' מו) שם, (שמות יאכל אחד
בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר' רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל בתים, בשני ולא אחד
רש"י). פי על - שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד כל יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי אוכל שהאוכל
וכתב הפסח). היינו יאכל, וקרינן למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית לומר תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא ֵֵָיכול
אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות בשתי ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי הלכה פסק "לעניין (שם): המאירי

מקומם". לשנות רשאין אין משהסבו לבית,2)חבורה מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "תניא פה: בפסחים
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה תוציא3)מחבורה לא "יאכל, מו): יב, (שמות שם דרשב"י במכילתא הוא כן

אכילה". בשעת שלא חייב ואינו חייב אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית שם4)מן בירושלמי ושם, שם בתוספתא הוא כן
ל "יאכל, שם: דרשב"י ובמכילתא פה. שם מכזית".ובבבלי פחות על חייב ואינו חייב הוא אכילה כדי על חוצה הבית מן תוציא א

אכילה.5) הוציאוהו.6)בשעת ושוב והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר במוציא7)כלומר, רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה
הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן כשסוגרין הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר
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ּפסח ּבּׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא - ּכזית אּלא אכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנאמר עּׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני

יאכלּוהּו. ּומרֹורים מּצֹות על ְְִַַֹּבֹו:
ּכזית„. מהן והאֹוכל אׁש. צלי אּלא נאכלין אינן ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּוׁשניהן

ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי מבּׁשל אֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנא
אינֹו - ּכאחת ּומבּׁשל נא אכל ּבּמים. מבּׁשל ּובׁשל נא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻמּמּנּו
אכל אחד. ּבלאו נכללֹות ׁשּׁשניהן לפי אחת, אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ּכי ׁשּנאמר: לֹוקה. אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֻמּמּנּו
אכילת על חּיב - צלי לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה אׁש; צלי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאם

ּפטּור. - יֹום מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל, ְְֲִָָָָֻנא
עּׂשה;‰. מצות על עבר - יֹום מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאכל

ּבּיֹום, ולא ּבּלילה - הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִֵֵַַָָולאו

.Âמעּׂשה ּבֹו ׁשהתחיל הּבּׂשר הּוא ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנא
אם אבל עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט ונצלה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהאּור
עּׂשה; מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבּׂשר מּמּנּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאכל
צרּכֹו ּכל צלהּו אסּור. - צלי ׁשאינֹו הא אׁש, צלי ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:

ּפטּור. - ואכלֹו ׁשּנתחר ְֲִֵֶַַָָָעד
.Êּבין ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמבּׁשל

ּובׁשל ׁשּנאמר: ּפרֹות; ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנתּבּׁשל
הּכל. רּבה - ְִַָָֹֻמבּׁשל

.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
ּביין אֹותֹו לסּו מּתר אבל חּיב. - ואכלֹו קדרה צלי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשעּׂשהּו
ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות ּומי מׁשקין ּובׁשאר ּודבׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוׁשמן

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקים ׁשּנצלה אחר הּבּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָלטּבל
.Ë;מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

ּכלי היה אם ,לפיכ אחר. דבר צלי לא - אׁש צלי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו צֹולין ואין עליו. צֹולין - האּור ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻמנּקב
מקֹומֹו. וצֹולה חם ּכּלֹו הּׁשּפּוד ׁשהרי מּתכת, ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻּבׁשּפּוד

.Èוצלהּו ּבּתּנּור ותלהּו האׁש ּכל את וגרף הּתּנּור את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּסיק
ּגּבי על ותלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָגחלים
צֹולין ּכיצד אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - טבריה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּמי

עץ ׁשל ּבׁשּפּוד נקּובתֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָאֹותֹו?
מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה למּטה. והאׁש הּתּנּור לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָותֹולהּו
הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה ּבתֹוכֹו, יּתנם ולא לֹו. חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּבּתּנּור
את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו רּמֹון ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוׁשּפּוד

ויבּׁשלהּו. ְִֵֵַָמימיו
.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרסֹו הּבּׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרס. צלי ְִֶֶֶַׁשהּוא
.È;מקֹומֹו את יּטל - עליו וחזר החרס על מרטּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטף

ׁשהרי אסּורה, ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
צלי. ּבּׂשר ִֵָָָָאינּה

.‚È.ויׁשליכּנּו מקֹומֹו את יקלף - הּסלת על מרטּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנטף
.„È;יאכלּו - הּכהנים חבּורת אם ּתרּומה: ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

- צלי ואם וינּגב, ידיחּנּו - הּוא חי אם יּׂשראל: ׁשל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָואם
יעּׂשּנּו לא - ׁשני מעּׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיקלף
ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ׁשאין חבּורה; ּבני על ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָדמים
מּפני ּכאחת, ּפסחים ׁשני צֹולין ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמֹו

וטלה. גדי אפּלּו ְְֲֲִִֶַַָהּתערֹובֹות.
.ÂËאּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין העברה, מן להרחיק ּכדי חצֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעד
חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלילה
חבּורה ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל טעּון ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּצה,
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָחֹוזרין

ה'תשע"א מרחשון ט"ו קודש שבת

 
אחת‡. ּבחבּורה אּלא אֹוכל אינֹו הּפסח מן האֹוכל .1ּכל ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

החבּורה מן מּמּנּו מֹוציאין ּבּה2ואין והּמֹוציא3ׁשּיאכל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכזית עּׂשר4מּמּנּו חמּׁשה ּבליל לחבּורה מחבּורה -5ּבּׂשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

תֹוצ לא ׁשּנאמר: והּואלֹוקה; חּוצה. הּבּׂשר מן הּבית מן יא ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
צרי לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ּכתּובה ׁשהֹוצאה ּבחּוץ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיּניחּנּו
מֹוציא אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעקירה

האגף6ּבּפסח מן נפסל. הראׁשֹון ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון ולפנים7, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אוכלים1) אדם בני (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות בהם אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בשתי אוכל האוכל יהא יכול שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים. - "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח
בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם, את ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות בשני אוכל אחד (אדם מקומות
בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל" - למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו' מו) שם, (שמות יאכל אחד
בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר' רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל בתים, בשני ולא אחד
רש"י). פי על - שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד כל יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי אוכל שהאוכל
וכתב הפסח). היינו יאכל, וקרינן למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית לומר תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא ֵֵָיכול
אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות בשתי ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי הלכה פסק "לעניין (שם): המאירי

מקומם". לשנות רשאין אין משהסבו לבית,2)חבורה מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "תניא פה: בפסחים
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה תוציא3)מחבורה לא "יאכל, מו): יב, (שמות שם דרשב"י במכילתא הוא כן

אכילה". בשעת שלא חייב ואינו חייב אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית שם4)מן בירושלמי ושם, שם בתוספתא הוא כן
ל "יאכל, שם: דרשב"י ובמכילתא פה. שם מכזית".ובבבלי פחות על חייב ואינו חייב הוא אכילה כדי על חוצה הבית מן תוציא א

אכילה.5) הוציאוהו.6)בשעת ושוב והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר במוציא7)כלומר, רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה
הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן כשסוגרין הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר



צ              
  

ּכלפנים ּכלחּוץ8- - ולחּוץ האגף מן עצמֹו,9; והאגף ; ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָ
ּכלחּוץ - הּפתח עבי החּלֹונֹות10ׁשהּוא .11- הּכתלים ועבי ְְֳֳִִִֶֶַַַַַַָָ

הּבית ּבכלל אינן - והעלּיֹות הּגּגים .12ּכלפנים. ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָ
.ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּׂשר

חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבּׂשר הּוא והרי ּבאכילה, נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים, לחֹומֹות חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלעזרה

ּכטרפה אכילתֹו13ׁשהּכל על ּבמעּׂשה14ולֹוקין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּבּׂשר15הּקרּבנֹות חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר עד16. ויֹורד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּבּׂשר את וקֹולף לעצם, וכל17ׁשּמּגיע יאכל, - ׁשּבפנים ּכל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבקֹופיץ חֹות - לעצם מּגיע ּכׁשהּוא יּׂשרף. - אם18ׁשּבחּוץ , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עצם ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח, היה ואם קדׁשים; ׁשאר 19היה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
קֹולף הּפרק20- הּפרק21עד מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לחּוץ .22ּומׁשליכֹו ְִַַ
חבּורֹות‚. ּכל23ׁשּתי צריכה - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

חּוצה. הּבּׂשר מן ׁשּנאמר: הּקף; לּה לעּׂשֹות מהן ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבּורה
למקֹום חּוצה לֹו לּתן ׁשּצרי למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִִִֵֶַָָָָמּפי

איל24אכילתֹו ּפניהן את הֹופכין ואּלּו ואּלּו25. ואֹוכלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
מערבים יראּו ׁשּלא ּכדי ואֹוכלין, איל ּפניהן את .26הֹופכין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

הּבית„. ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגים הּמים ׁשּתי27היּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

למזג עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו28החבּורֹות את קֹופץ ּומחזיר29, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּפניו מה30את אֹוכל ּכ ואחר חבּורתֹו אצל ׁשּמּגיע עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

לּכּלה ּומּתר חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל לאֹוכל ׁשאסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּׁשּבפיו;
ואֹוכלת חבּורתּה מּבני ּפניה ּבֹוׁשה31להחזיר ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבפניהם. ְֱִֵֶֶֹלאכל

חבּורֹות‰. אינן32ׁשּתי - מּביניהן מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּביניהן33אֹוכלין מחיצה ונעּׂשית אחת חבּורה היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק. עד אֹוכלין אינן -ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לחבּורה34חבּורֹות מחבּורה נעקרין ואינן ,35. ְֱֲֲֲִֵֵֶַָָָָ

.Âּפסחיהן לאכל יתר אֹו מהן ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבני
חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ּבני36ולא ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

הּפסחים לאכל הּׁשאר37אדם על לכּלן המעֹורר וחזר ולא38, ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ממּתינים ואין ׁשּיּׂשּבעּו עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
הּׁשלׁשה אּלּו ּומצאּו ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָלּׁשאר.

חלקם ּכדי להן מׁשּלמים אין - הּכל אם39ׁשאכלּו אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ממּתינים אּלּו הרי - ּבלבד ׁשנים ּדברים40נכנסּו ּבּמה . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ׁשּנפטרין ּבעת אבל לאכל; ּכניסתן ּבׁשעת אין41אמּורים? - ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מּלאכל ּבלבד אחד גמר אפּלּו לחברֹו. להמּתין צרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאדם

להמּתין צרי ואינֹו יצא -42. ְְְִִֵֵֵַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחוץ.8) הפסח את מוציא נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית ונפסל.9)של לאו, על עובר הפסח את שם הניח ואם
מירושלים.10) הוצאה לעניין שם בגמרא אמרו הבית.11)כן וראה12)של ונפסל. לוקה - לשם הפסח מבשר כזית והמוציא

פו). פה: (פסחים פסח קרבן שם אוכלים ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה בית מהלכות ו "והשם13)בפרק
והיא בשדה שהיא למחיצתו חוץ שיצא בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין וקבלנו כב) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר
קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ הקדשים קדשי מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה, שיצא ובשר אמר וכאילו טרפה

באכילה". אסור והוא שיצא הבשר אותו נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום או לירושלים חוץ "ולילקי14)קלים יח. במכות
כזית. ממנו אכל אם והיינו תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום למקומו15)נמי הבשר שחזר פי על שאף שם וכתב שם.

לאוכלו. שיצא.16)אסור מקום אבל17)עד עצם, בו לשבור שאסור בפסח, אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה
טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון הבשר בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ, לחתוך שאפשר קדשים בשאר

גדול".18)שריפה. בו".19)"סכין תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות הבשר.20)שנאמר שמתחברים21)את מקום
פג.).22)העצמות. (פסחים משליכם אלא שריפה, טעונים אינם יהודה23)שעצמות כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה

בשתי זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח שאמר:
פסחה. את אחת כל האוכלות מנין?24)חבורות לחבורה מחבורה לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא "לא

לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר שנראים25)תלמוד פי על ואף כן. לעשות רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות משל26)כשתי כאוכלת זו נראה יהא שלא בזו, זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם הופכין אלו אלא כשהשמש27)חברתה, באמצע "והמיחם פו. שם משנה
מצמצמים להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים, "והיו היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש וכו'". עומד

אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם האחרת.28)להספיק החבורה אוכל.29)לבני ואינו פיו את לכיוון30)סוגר מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו שקופץ כיוון כלומר, האחרת, קופצת31)החבורה שאינה פי על אף כלומר,

פסח32)פיה. ואחת אחת כל אכלו החבורות ששתי כאן לפרש צריך חבורות, בשתי נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר
אוכלין,33)שלה. - מקומות בשני אוכל האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה ונסתלקה יושבין "היו פו: בפסחים

יהודה. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל אין יהודה) (ר' האומר יושבין34)לדברי "היו שם: בגמרא
נאכל הפסח אין שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין, - חבורות בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם מחיצה ונפרסה
מחיצה ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני הדין על מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות, בשתי

שנפרצה35)ביניהן". חבורות "שתי של הראשון הדין על מוסב וזה שם. יהודה וכר' חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
מביניהם". באחד.36)מחיצה אפילו ויוצאין בשלושה נכנסין חבורה בני הונא: רב "אמר שם: דעייל37)בפסחים "והוא שם:

למיעל". דרגילי שבמקום38)בעידנא שם, חננאל רבינו בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל הלך החבורה של השמש
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא", בהו דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש מקום39)"והוא שמכל "אלא

אחד". לכל כזית להם להשאיר פנים כל על שצריכים וכו' לי השלישי.40)נראה שיבוא הראב"ד,42)יוצאין.41)עד כתב
חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי שמהיכא דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו בסוף רבינו שכתב שמה

              
  

.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה43ׁשני לעבֹודה למּומר ּתֹוׁשב44, לגר לּׂשכיר45אֹו 46אֹו ְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי אֹותֹו47- מּכין אבל , ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
נכר אל העֹובד זה - ּבּתֹורה האמּור נכר ּובן מרּדּות. .48מּכת ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּׂשכיר; אֹו ּתֹוׁשב גר אפּלּו לנכרי, מּמּנּו מאכילין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָואין
ּבֹו יאכל לא וּׂשכיר ּתֹוׁשב .49ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָָֹֹ

.Áהּפסח50ערל מּבּׂשר ּכזית ּכל51ׁשאכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּוא אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא ּבֹו ּבֹו. יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל

ּומרֹור ּתֹוׁשב52מּצה לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן . ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻ
.53ּולּׂשכיר ְִָ

.Ëהּפסח מּלׁשחט מעּכבּתּו ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ,54ּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר מּלאכל; מעּכבתּו ּבֹו55ּכ יאכל אז אתֹו ּומלּתה :56. ְְְֱֱִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

ּבן57ּכיצד לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ? ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זה הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
למילה ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור
ּכגֹון ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח ׁשחיטת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר

חּמה מּיֹום58ׁשחלצּתּו לעת מעת ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשחיטה59הבראתֹו אחר ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון אֹו60; ; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת אחר ונקרע טמטּום ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהיה

 
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה; זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

יׁשּברּו לא ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו. תׁשּברּו לא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹועצם
לֹוקה. אינֹו - עצם ּבֹו ׁשבר אם ּבטמאה, ׁשּבא ּפסח אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻבֹו.
ּבטמא. ולא ּבטהֹור - בֹו תׁשּברּו לא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵַָָָָֹֹמּפי
ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עּׂשר, חמּׁשה ּבלילי העצם את הּׁשֹובר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
לֹוקה. זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר אֹו יֹום, מּבעֹוד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצם

.ּכדי מּבּׂשרֹו, הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ
תּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבּׂשר‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבּׂשר ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבּׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבּׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבּׂשרֹו. ּפנּוי ְִֶַָָָׁשּׁשבר
לֹוקה.„. - אחד ּבעצם הּׁשֹובר אחר ְֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשֹובר
מּׁשּום‰. חּיב אינֹו - ּגידים והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם. ְִֶֶַׁשבירת
.Â.לֹוקה - העצם את ּבֹו וׁשבר מבּׁשל אֹו נא ׁשהּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּפסח

אּסּור ּבֹו יׁש - ּבהם וכּיֹוצא ויציאה ּבטמאה נפסל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻאפּלּו
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יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד להמתין הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום היה כי משום43)וייתכן
פרק ולהלן צו. (פסחים ראשון כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו הפסח חוקת "ככל יב) ט, (במדבר בו שנאמר

טו). הלכה שנשתמד".44)י לישראל הפסח את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות בספר כתב שקבל45)כן גוי
זרה. עבודה עובד ואינו נח בני שנצטוו מצוות, שבע הגוי".46)עליו וודאי47)"זה בו" יאכל לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי

גם - שם) (מכילתא בגוי ובין מומר בישראל בין המדבר בו" יאכל לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל נאמר
משנה). (כסף לוקה אינו תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה, ציוותה לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא
חינוך במנחת (וראה יד ומצוה יג מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי
כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה ומהנה מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י בפרק וראה ב). אות יג מצוה
המלביש - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר), עקיבא ר' (הגאון
מצוה בחינוך ראה עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני משום הוא כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה.

שם:48)רלב. דרשב"י במכילתא וכן דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור זרה. לעבודה משומד כלומר,
במשמע". נכרי ואחד מומר ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד משומד ישראל זה נכר בן הוא49)"כל כן

הוא הרי כן לא שאם שם), (מכילתא מהול וגבעוני מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה "תושב שם: במכילתא
קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר בתושב זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל לא ערל בכלל

מדעתם. שלא פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או מילה50)עולם מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח:). פסחים "אכילה".51)(רש"י נחשבת אינה מכזית פחות אוכל52)כי אינו בו בו, יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים

(הוא המחברים וגדולי - בהן שחייב מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות המאירי וכתב ומרור", במצה אוכל אבל
תושב". לגר ומרור מצה להאכיל שמותר כתבו ז"ל בו53)רבינו) בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות דרשב"י מכילתא

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל דיבור כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל אוכל, ראה54)אינו
כל לו המול בניו) אצל לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת הקטנים בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה
מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו מעכבים מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא) ובמכילתא לעשותו". יקרב ואז זכר
יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל מד) (שם, בעבדיו וכתב לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב אז": "אז שווה מגזירה

עבדיו.55)בו". דן:56)אצל אתה הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו מילת אלא לי "אין בא: במכילתא
(מעכבת זכרים מילת כאן אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן מה "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר

הפסח)". את הפסח,57)לאכול את מלאכול נימולו, שלא ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה אופן באיזה
עכבוהו. לא השחיטה ממנו.58)ובשעת ונחלץ חום לתינוק עוד59)שהיה לו מלאו לא השחיטה שבשעת ייתכן זה ולפי

לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים שבעה לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא לעת מעת ימים שבעה
הפסח. חום,60)את של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין השחיטה. בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות

(קלז.). שבת ראה



צי               
  

.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה43ׁשני לעבֹודה למּומר ּתֹוׁשב44, לגר לּׂשכיר45אֹו 46אֹו ְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי אֹותֹו47- מּכין אבל , ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
נכר אל העֹובד זה - ּבּתֹורה האמּור נכר ּובן מרּדּות. .48מּכת ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּׂשכיר; אֹו ּתֹוׁשב גר אפּלּו לנכרי, מּמּנּו מאכילין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָואין
ּבֹו יאכל לא וּׂשכיר ּתֹוׁשב .49ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָָֹֹ

.Áהּפסח50ערל מּבּׂשר ּכזית ּכל51ׁשאכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּוא אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא ּבֹו ּבֹו. יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל

ּומרֹור ּתֹוׁשב52מּצה לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן . ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻ
.53ּולּׂשכיר ְִָ

.Ëהּפסח מּלׁשחט מעּכבּתּו ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ,54ּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר מּלאכל; מעּכבתּו ּבֹו55ּכ יאכל אז אתֹו ּומלּתה :56. ְְְֱֱִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

ּבן57ּכיצד לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ? ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זה הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
למילה ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור
ּכגֹון ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח ׁשחיטת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר

חּמה מּיֹום58ׁשחלצּתּו לעת מעת ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשחיטה59הבראתֹו אחר ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון אֹו60; ; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת אחר ונקרע טמטּום ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהיה

 
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה; זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

יׁשּברּו לא ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו. תׁשּברּו לא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹועצם
לֹוקה. אינֹו - עצם ּבֹו ׁשבר אם ּבטמאה, ׁשּבא ּפסח אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻבֹו.
ּבטמא. ולא ּבטהֹור - בֹו תׁשּברּו לא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵַָָָָֹֹמּפי
ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עּׂשר, חמּׁשה ּבלילי העצם את הּׁשֹובר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
לֹוקה. זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר אֹו יֹום, מּבעֹוד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצם

.ּכדי מּבּׂשרֹו, הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ
תּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבּׂשר‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבּׂשר ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבּׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבּׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבּׂשרֹו. ּפנּוי ְִֶַָָָׁשּׁשבר
לֹוקה.„. - אחד ּבעצם הּׁשֹובר אחר ְֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשֹובר
מּׁשּום‰. חּיב אינֹו - ּגידים והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם. ְִֶֶַׁשבירת
.Â.לֹוקה - העצם את ּבֹו וׁשבר מבּׁשל אֹו נא ׁשהּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּפסח

אּסּור ּבֹו יׁש - ּבהם וכּיֹוצא ויציאה ּבטמאה נפסל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻאפּלּו
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יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד להמתין הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום היה כי משום43)וייתכן
פרק ולהלן צו. (פסחים ראשון כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו הפסח חוקת "ככל יב) ט, (במדבר בו שנאמר

טו). הלכה שנשתמד".44)י לישראל הפסח את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות בספר כתב שקבל45)כן גוי
זרה. עבודה עובד ואינו נח בני שנצטוו מצוות, שבע הגוי".46)עליו וודאי47)"זה בו" יאכל לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי

גם - שם) (מכילתא בגוי ובין מומר בישראל בין המדבר בו" יאכל לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל נאמר
משנה). (כסף לוקה אינו תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה, ציוותה לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא
חינוך במנחת (וראה יד ומצוה יג מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי
כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה ומהנה מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י בפרק וראה ב). אות יג מצוה
המלביש - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר), עקיבא ר' (הגאון
מצוה בחינוך ראה עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני משום הוא כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה.

שם:48)רלב. דרשב"י במכילתא וכן דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור זרה. לעבודה משומד כלומר,
במשמע". נכרי ואחד מומר ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד משומד ישראל זה נכר בן הוא49)"כל כן

הוא הרי כן לא שאם שם), (מכילתא מהול וגבעוני מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה "תושב שם: במכילתא
קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר בתושב זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל לא ערל בכלל

מדעתם. שלא פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או מילה50)עולם מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח:). פסחים "אכילה".51)(רש"י נחשבת אינה מכזית פחות אוכל52)כי אינו בו בו, יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים

(הוא המחברים וגדולי - בהן שחייב מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות המאירי וכתב ומרור", במצה אוכל אבל
תושב". לגר ומרור מצה להאכיל שמותר כתבו ז"ל בו53)רבינו) בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות דרשב"י מכילתא

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל דיבור כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל אוכל, ראה54)אינו
כל לו המול בניו) אצל לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת הקטנים בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה
מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו מעכבים מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא) ובמכילתא לעשותו". יקרב ואז זכר
יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל מד) (שם, בעבדיו וכתב לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב אז": "אז שווה מגזירה

עבדיו.55)בו". דן:56)אצל אתה הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו מילת אלא לי "אין בא: במכילתא
(מעכבת זכרים מילת כאן אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן מה "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר

הפסח)". את הפסח,57)לאכול את מלאכול נימולו, שלא ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה אופן באיזה
עכבוהו. לא השחיטה ממנו.58)ובשעת ונחלץ חום לתינוק עוד59)שהיה לו מלאו לא השחיטה שבשעת ייתכן זה ולפי

לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים שבעה לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא לעת מעת ימים שבעה
הפסח. חום,60)את של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין השחיטה. בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות

(קלז.). שבת ראה



צב             
  

ׁשעת לֹו ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה העצם. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשבירת
ּכגֹון הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּכׁשר
- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת נעּׂשה אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּפּגל

העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו ְִִֵֶֶַָאין
.Êׁשהרי לֹוקה, אינֹו - האליה עצם ראּויׁשבר אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ֲִַָלאכילה.
.Áמּתרין אּלּו הרי - רּכים עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻהּסחּוסים,

ְְָָלאכלן.
.Ë,אֹותן יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ור קטן גדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם הּׁשֹובר ׁשאחד לֹוקה; - אכל ואם עצם. ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
אחר הּגדֹול ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם אֹו ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹקׁשה
אחר הר הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיתּבּׁשל

והּסחּוסים. ּכנפים ראׁשי ּכגֹון ְְְְְִִִֵַַָָָצלּיתֹו,
.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף להקׁשֹות, ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

על ונמנין עליהן. נמנין אין - ּבּפסח ונאכלין עּתה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאכילה
ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ׁשּיכֹול מּפני ׁשּבראׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמח
ראׁשיו, מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ׁשּבּקּולית, מח על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמנין

עצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו יכֹול אינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרי
.‡Èוחֹות ואֹוכל, הּבּׂשר חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

הּנׁשה לגיד ּוכׁשּיּגיע רצה. אם ּומפרקן הּפרק מן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהעצמֹות
והּקרּומֹות והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו -ְְְְֲִִִִִַַַָָָ
הּבּׂשר ּכׁשאר אֹותֹו מנּקין ׁשאין אכילה. ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיֹוצאין
חתכֹו ואם ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָואין
אדם צרי אבר. יחסר ׁשּלא והּוא ּכׁשר. - חתיכֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹחתיכֹות
לא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּפסח מּבּׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלהׁשּתּדל
מּמּנּו יׁשאירּו לא ׁשּנאמר: ּבּׁשני, וכן ּבקר. עד מּמּנּו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹתֹותירּו
עבר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר. ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעד
לעּׂשה, נּתק ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבלא

ּתּׂשרפּו. ּבאׁש מּמּנּו והּנתר ְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Èׁשלמים עּמֹו מקריבין - ּבראׁשֹון הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן עּׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָקטּנים,
וזבחּת ּבּתֹורה: נאמר זה ועל עּׂשר, ארּבעה חגיגת ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּנקראת
זֹו? חגיגה עּמֹו מביאין אימתי ּובקר. צאן אלהי לה' ְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּפסח
יֹום חל אם אבל ּובמּועט; ּובטהרה ּבחל ּבא ׁשהּוא ְְְְֲֳִִֶַָָָָָָֹּבזמן
אֹו ּבטמאה, הּפסח ׁשּבא אֹו ּבׁשּבת, להיֹות עּׂשר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻארּבעה
ואין חגיגה, עּמֹו מביאין אין - מרּבים הּפסחים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשהיּו

ּבלבד. הּפסחים אּלא ְְְִִִִֶַַַָָמקריבין
.‚Èלׁשני ונאכלת חֹובה. ואינּה רׁשּות - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחגיגת

מּבּׂשר להּניח ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָימים
מן ילין ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עּׂשר ארּבעה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחגיגת
הּׁשמּועה מּפי לּבקר. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבּׂשר
ליֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ּבּׂשר למּניח אזהרה ׁשּזה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלמדּו,
הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר עד - לּבקר ׁשּנאמר: עּׂשר; ֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּׁשה
ּכׁשאר מּמּנה, הּנֹותר יּׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּמֹותיר

ִַָהּנֹותרים.
.„Èוכל הּׁשלחן על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

ואינן עּמֹו, מתּבערין הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת. מּפני ּגזרה עצמֹו. ּכּפסח חצֹות עד אּלא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאכלים

.ÂËּבחמץ אסּור הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
חמץ, על נׁשחט ואינֹו יּמצא, ּובל יראה מֹוציאיןּבבל ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עּמֹו ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל וטעּון לחבּורה, חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָמּמּנּו
טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה, ׁשּיבא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לחבּורתֹו, חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְֲֲִִִֵֵַַַָָָואינֹו
ּדֹוחין ּוׁשניהם ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
אחד ּבבית צלי ונאכלין ּבעּׂשּיתן, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
את ּבהן ׁשֹוברין ואין מהן, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל
מאחר הּדברים, לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעצם.
חּקת מקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי יעּׂשּו? הּפסח חּקת ּככל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻׁשּנאמר:
ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּפסח,
זה ׁשּכלל הּפסח' 'חּקת והם ׁשּבגּופֹו, הּמצֹות והן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּבֹו,
טעּון וׁשהּוא מּבעּׂשֹור, הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻהּגעת
אּלא נעּׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים אֹותן אין - ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּבחּפזֹון

ּבלבד. מצרים ְְְִִִֶַַַּבפסח
דׁשמּיאסליקּו ּבסּיעּתא ּפסח קרּבן הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

 
לאיׁש מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ּבׁשלׁש לחג ב) ה'. ּפני להראֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹתעּׂשה,
ׁשּלא ה) ריקם. יראה ׁשּלא ד) ּברגלים. לּׂשמח ג) ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹרגלים.
להקהיל ו) ּברגלים. מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלּׂשּמחֹו לוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיעזב

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם ְְְִֵֶַַָָָָֻאת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
רגלים,‡. מּׁשלׁש רגל ּבכל יּׂשראל נצטּוּו עּׂשה מצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש

והחגיגה, ;זכּור ּכל יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואּלּו
וּׂשמחּת ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;אלהי לה' ּתחג ְְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבעזרה ּפניו ׁשּנראה היא: ּבּתֹורה האמּורה הראּיה .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבחּג
מן ּבין עֹולה, קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִִִֵֶַַָָָָּביֹום
ולא ראׁשֹון ּביֹום לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעֹוף
עֹובר אּלא עּׂשה, מצות עּׂשה ׁשּלא דּיֹו לא - עֹולה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהביא
על לֹוקה ואינֹו ריקם. פני יראּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ּבּתֹורה האמּורה החגיגה מעּׂשה. עּׂשה לא ׁשהרי זה, ֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאו
ּבבֹואֹו חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב ְְְְִִִִֶֶַָָָהיא:
מן אּלא ּבאים הּׁשלמים ׁשאין ידּוע, והּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהראֹות.
אין והחגיגה, הראּיה ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה.
היא: ברגלים האמּורה והּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָהּנׁשים
הּנקראים הם ואּלּו חגיגה, ׁשלמי על יתר ׁשלמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיקריב
ּׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: חגיגה; ּׂשמחת ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשלמי

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ונׁשים .אלהי ה' לפני ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹוּׂשמחּת
.:ׁשּנאמר הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה
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יהא ׁשּלא סֹופרים, מּדברי אבל וגֹומר. ידֹו ּכמּתנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאיׁש
חגיגה ׁשלמי ולא כסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹקרּבן
ׁשּנאמר: עׁשרֹו, ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ידֹו. ְְַַָּכמּתנת
ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהן נתנּו לא ּׂשמחה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי

יביאם, - הראּיה קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם לחג, לירּוׁשלים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹאדם
- ּכסף ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
- זהּובים ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו כסף. ׁשוה יביא ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹלא
אסרּו ולמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹאסּור
אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיעלה

סיגים. הּמעֹות יּמצאּו ְִִִֶַָָָׁשּמא
וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

ׁשּנאמר: הרגל; ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחגיגתֹו
לחגיגה. ראּויין ׁשּכּלן מלּמד - אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְִֵֵַָֻוכּלן
ּבראׁשֹון,‰. הקריב לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹּומצוה

זה הרי - המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
אספּתי. מּמֹועד נּוגי נאמר: ועליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻמגּנה,

.Âוכּיֹוצא זה ועל ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו - חג ולא הרגל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעבר
לתקן. יּוכל לא מעּות נאמר: ְְֱִֶַַָֹֹֻּבֹו

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
הּׁשמיני ואף ׁשמיני. ׁשהּוא האחרֹון טֹוב ּוביֹום הרגל ּכל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָאת
הּׁשבּועֹות חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָֹּתׁשלּומי
ׁשּלאחר ימים ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשבּועֹות ׁשחג נאמר, הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות. ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָחג

לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינן חגיגה וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להן ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג - הּיֹום חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על ואף טֹוב. יֹום את ּדֹוחין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל

נדר חגיגהטֹוב וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין - ּונדבֹות ים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ּׂשמחה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëוּׂשמחתֹו חגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּכׁשּמקריב
ּבׁשאר ׁשעֹוּׂשה ּכדר ּכחֹו, ּבכל עליהן סֹומ - טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּביֹום
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּימים.

ׁשבּות. מּׁשּום עליה גזרּו לא הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבמעּׂשה
.È.להביאּה חּיבין הּיֹורׁשין - ומת ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמפריׁש

אּלה ׁשּנאמר: ּונדבֹות; נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
מּכלל ונדבתיכם, מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעּׂשּו
יֹולדת. ועֹולת מצרע עֹולת ּכמֹו - לעלתיכם ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין
קנאֹות. ּומנחת חֹוטא מנחת להביא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּולמנחתיכם
ואין ּבּמֹועד, קרבין הּכל נזיר. ׁשלמי לרּבֹות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹּולׁשלמיכם

טֹוב. ּביֹום ְְִֵקרבין
.‡Èמביא - מּועטין ּונכסים מרּבים אֹוכלים לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִִֵֶָָָָֻּומי

אֹוכלין לֹו היּו מּועטין. ראּיה ועֹולֹות מרּבין חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻׁשלמי
וׁשלמי מרּבֹות ראּיה עֹולֹות מביא - מרּבין ּונכסים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻֻמּועטין
יפחת לא אמרּו: זה על - מּועט וזה זה היּו מּועטֹות. ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחגיגה
זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים. ּכסף ּוׁשּתי לעֹולה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמעה

.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֱֲִֶֶֶַַַָָֹנאמר:
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ּ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
הרי - עֹומדת ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָוחליפתּה
ּ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:
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צג               
  

יהא ׁשּלא סֹופרים, מּדברי אבל וגֹומר. ידֹו ּכמּתנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאיׁש
חגיגה ׁשלמי ולא כסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹקרּבן
ׁשּנאמר: עׁשרֹו, ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ידֹו. ְְַַָּכמּתנת
ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהן נתנּו לא ּׂשמחה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי

יביאם, - הראּיה קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם לחג, לירּוׁשלים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹאדם
- ּכסף ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
- זהּובים ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו כסף. ׁשוה יביא ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹלא
אסרּו ולמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹאסּור
אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיעלה

סיגים. הּמעֹות יּמצאּו ְִִִֶַָָָׁשּמא
וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

ׁשּנאמר: הרגל; ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחגיגתֹו
לחגיגה. ראּויין ׁשּכּלן מלּמד - אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְִֵֵַָֻוכּלן
ּבראׁשֹון,‰. הקריב לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹּומצוה

זה הרי - המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
אספּתי. מּמֹועד נּוגי נאמר: ועליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻמגּנה,

.Âוכּיֹוצא זה ועל ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו - חג ולא הרגל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעבר
לתקן. יּוכל לא מעּות נאמר: ְְֱִֶַַָֹֹֻּבֹו

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
הּׁשמיני ואף ׁשמיני. ׁשהּוא האחרֹון טֹוב ּוביֹום הרגל ּכל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָאת
הּׁשבּועֹות חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָֹּתׁשלּומי
ׁשּלאחר ימים ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשבּועֹות ׁשחג נאמר, הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות. ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָחג

לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינן חגיגה וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להן ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג - הּיֹום חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על ואף טֹוב. יֹום את ּדֹוחין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל

נדר חגיגהטֹוב וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין - ּונדבֹות ים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ּׂשמחה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëוּׂשמחתֹו חגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּכׁשּמקריב
ּבׁשאר ׁשעֹוּׂשה ּכדר ּכחֹו, ּבכל עליהן סֹומ - טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּביֹום
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּימים.

ׁשבּות. מּׁשּום עליה גזרּו לא הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבמעּׂשה
.È.להביאּה חּיבין הּיֹורׁשין - ומת ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמפריׁש

אּלה ׁשּנאמר: ּונדבֹות; נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
מּכלל ונדבתיכם, מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעּׂשּו
יֹולדת. ועֹולת מצרע עֹולת ּכמֹו - לעלתיכם ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין
קנאֹות. ּומנחת חֹוטא מנחת להביא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּולמנחתיכם
ואין ּבּמֹועד, קרבין הּכל נזיר. ׁשלמי לרּבֹות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹּולׁשלמיכם

טֹוב. ּביֹום ְְִֵקרבין
.‡Èמביא - מּועטין ּונכסים מרּבים אֹוכלים לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִִֵֶָָָָֻּומי

אֹוכלין לֹו היּו מּועטין. ראּיה ועֹולֹות מרּבין חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻׁשלמי
וׁשלמי מרּבֹות ראּיה עֹולֹות מביא - מרּבין ּונכסים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻֻמּועטין
יפחת לא אמרּו: זה על - מּועט וזה זה היּו מּועטֹות. ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחגיגה
זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים. ּכסף ּוׁשּתי לעֹולה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמעה

.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֱֲִֶֶֶַַַָָֹנאמר:
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ּ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
הרי - עֹומדת ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָוחליפתּה
ּ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:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83



צד              
  

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
נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלתֹודתֹו

ולחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּתֹודההּמעֹות וזֹו ְְְִִַַַַָָָָָָ
לחם. ּבלא ּתקרב ְְֲִֶֶַַָָֹהאחרֹונה

.‡Èמביא - הּלחם אבד לחמּה, זה והרי ּתֹודה זֹו הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹומר:
מּפני אחרת. ּתֹודה מביא אינֹו - הּתֹודה אבדה אחר, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלחם
הּלחם. ּבגלל ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּלחם

.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

הּׁשנּיֹות לחּלין.והארּבעים ויצאּו יּפדּו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻ
.ÊËּפגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

הּלחם קדׁש - לעזרה חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לפנים. ׁשאינֹו ּפי על ְִִִֵֶַַאף

.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה
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

ה'תשע"א מרחשון י' שני יום

  
הן:‡. ואּלּו הּקרּבנֹות, את ׁשּפֹוסלין הן מחׁשבֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש

הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת
לׁשמֹו, ׁשּלא הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמחׁשבת
לׁשם יׁשחטּנּו אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכגֹון
ׁשּׁשחט אֹו עֹולה, ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָעֹולה
הּׁשם. ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו - ּבעליו לׁשם ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזבח
מנת על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמחׁשבת
לעזרה, חּוץ להקטרה הראּוי דבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָָֹלזרק
זֹו - אכילתֹו למקֹום חּוץ לאכילה הראּוי דבר מּמּנּו לאכל ְֱֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹאֹו
הם - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּמקֹום. מחׁשבת ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיא
ּכיצד? הּזמן מחׁשבת למקֹומן. חּוץ ׁשּׁשחטן זבחים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנקראים

מ על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט מאחרּכגֹון ּדמֹו לזרק נת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
דבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו, זמן ׁשאינֹו החּמה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתׁשקע
זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה מאחר למחר להקטיר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהראּוי
זמן לאחר לאכילה הראּוי דבר מּמּנּו לאכל אֹו ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהקטרתֹו,
ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת היא זֹו - לאכילתֹו ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
והם לזמּנן, חּוץ ׁשּנׁשחטּו זבחים הּנקראים הם - זֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמחׁשבה
ּבּתֹורה. האמּור ּפּגּול וזהּו מקֹום, ּבכל ּפּגּול ְְְִִִִֶַַָָָָָָהּנקראים

.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
וכּפר. נרצה ּכבר והּקרּבן לאכלֹו, ואסּור נֹותר, נקרא ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהּנׁשאר
- לכּפר הּמזּבח על לכם נתּתיו ואני ּבּדם: אֹומר הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהרי
ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכיון
ּבין מּתירין לֹו ׁשּיׁש דבר אּלא מתּפּגל אין לפיכ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּקרּבן.
אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלאדם
ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמּׁשלׁש
על זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָקּבלת

ְִֵַַהּמזּבח.
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח. על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבׁשחיטה,
הּדם.‰. ּובמּצּוי ּבמליקה, דברים: ּבׁשני - ְְְְְִִִִִֵַָָָָוהעֹוף
.Âּובנתינת ּבקמיצה, ּבארּבעה: - הּנקמצֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָוהּמנחֹות

על ּובזריקתֹו לּמזּבח, הּקמץ ּובהֹולכת ׁשרת, ּבכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקמץ
ֵָהאׁש.

.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
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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

ׁשּיקריבּום אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשארׁשאר אֹו טמאים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
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 י"א שלישי יום

  
מחׁשבת‡. אבל העֹובד, אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין

הּבעלים ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום. מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

.מּמ אּלא מֹועלת הּמחׁשבה לעבֹודה,ואין ראּוי ׁשהּוא י ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁ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.
ויקּבל לעבֹודה הראּוי יחזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר ואם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאּמה.
- ׁ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
ׁשהּוא לׁשמֹו עּׂשאהּו ּכאּלּו הּזבח, ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו
וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּפסּול.
ּפסל הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח. נפסל ּכבר -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁ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
קדם עליה והּלבֹונה קנאֹות ּבמנחת המחּׁשב וכן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות.
ּדבר אינּה ׁשהרי מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּלבֹונה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּילּקט

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבֹודה. ְֲֵֵֶַָָָָָֹהראּוי
וחׁשב„. ׁשּנפּגם מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום

ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת
הּמנחה את קמץ לעבֹודה. ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזֹו,
מקֹום מחׁשבת אֹו זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחּוץ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין -ְֲֵַָָ
ּוראּויין‰. הּקרּבנֹות מן לאכילה ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ּובּׂשר והאמּורין הּדם ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלהקטרה:
הּנקמצֹות. הּמנחֹות ְְִִַַָָמן

.Âהּבּׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

מעֹור חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור הּנּׂשרפת, חּטאת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבּׂשר
הּקרּום והּוא הּמראה, אבל לאכילה. [ראּוי] ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻהאליה
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
ּוביצת והּׁשליא והּׁשליל והּתבלין, הּמרק וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
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
ּבכּלן אֹו העבֹודֹות ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֻלּׂשרפה.
ּ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

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשרים. הן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹהרי
.Ëלאכילה הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיאכלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹחׁשב

חּוץ להקטרה הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיקטירּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָאֹו
חּוץ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלזמן

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - והקטרה אכילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָלמקֹום
.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
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צה               
  

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

ׁשּיקריבּום אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשארׁשאר אֹו טמאים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
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 י"א שלישי יום

  
מחׁשבת‡. אבל העֹובד, אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין

הּבעלים ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום. מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

.מּמ אּלא מֹועלת הּמחׁשבה לעבֹודה,ואין ראּוי ׁשהּוא י ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁ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.
ויקּבל לעבֹודה הראּוי יחזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר ואם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאּמה.
- ׁ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
ׁשהּוא לׁשמֹו עּׂשאהּו ּכאּלּו הּזבח, ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו
וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּפסּול.
ּפסל הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח. נפסל ּכבר -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁ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
קדם עליה והּלבֹונה קנאֹות ּבמנחת המחּׁשב וכן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות.
ּדבר אינּה ׁשהרי מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּלבֹונה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּילּקט

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבֹודה. ְֲֵֵֶַָָָָָֹהראּוי
וחׁשב„. ׁשּנפּגם מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום

ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת
הּמנחה את קמץ לעבֹודה. ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזֹו,
מקֹום מחׁשבת אֹו זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבחּוץ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין -ְֲֵַָָ
ּוראּויין‰. הּקרּבנֹות מן לאכילה ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ּובּׂשר והאמּורין הּדם ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלהקטרה:
הּנקמצֹות. הּמנחֹות ְְִִַַָָמן

.Âהּבּׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

מעֹור חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור הּנּׂשרפת, חּטאת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבּׂשר
הּקרּום והּוא הּמראה, אבל לאכילה. [ראּוי] ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻהאליה
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
ּוביצת והּׁשליא והּׁשליל והּתבלין, הּמרק וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
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
ּבכּלן אֹו העבֹודֹות ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֻלּׂשרפה.
ּ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

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשרים. הן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹהרי
.Ëלאכילה הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיאכלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹחׁשב

חּוץ להקטרה הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיקטירּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָאֹו
חּוץ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלזמן

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - והקטרה אכילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָלמקֹום
.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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



צו              
  

ׁ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
אלּו הרי - ׁשנים ׁשּיאכלּוהּו ּכזית על חׁשב הּוא. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד
הרי - ּפרס אכילת מּכדי ּביֹותר ּכזית לאכל חׁשב ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמצטרפין.

לא זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. ּובׁשעתזה זית ּכחצי כל ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבת ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזריקה
ּבׁשעת ּכזית על חׁשב אם וכן הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמקֹום
העבֹודֹות ׁשארּבע הֹולכה; ּבׁשעת ּכזית ועל ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָקּבלה
זית ּכחצי להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן והרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָמצטרפֹות
מצטרפין; אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמן
אם ,לפיכ לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה הּקמץ עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּלבֹונה
ּפּגּול, זה הרי - לזמּנֹו חּוץ הּלבֹונה מן ּכזית להקטיר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחׁשב
אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ׁשּנתּבאר. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכמֹו
ּכיון - למחר אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹלמחר,

ּפסל. הּדם מן הּזיה ּכדי על ְִֵֶַַַַַָָָָָׁשחׁשב

ה'תשע"א מרחשון י"ב רביעי יום

  
ּ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
הּזבח ׁשם המׁשּנה ואחד ּפסּולין. - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבמחׁשבת
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
אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלתה לא -ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
העֹולה ׁשּזֹו ודּמה טעה אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשעקר

עב ּכל ועּׂשה היא, עלתהׁשלמים - ׁשלמים לׁשם ֹודֹותיה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָ
ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאן והּפסח החּטאת וכן חֹובה. לׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּבעלים
אינּה - ּבטעּות ׁשעקירה ּכׁשרים. - ּבטעּות הּׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּנּוי
ּבמחׁשבת דמּה ׁשּמּצה אֹו ׁשּמלקּה העֹוף עֹולת וכן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעקירה.
- העֹוף וחּטאת לּבעלים. עלתה ולא ּכׁשרה, - הּׁשם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּנּוי

ְָּפסּולה.
.,ּ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.
ׁ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

ּפ - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם לׁשם אֹו ּכמֹועֹולה סּולה, ְְְְְִֵֵָָָָָ
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
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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
לא - ׁשּבת היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעל

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

ה'תשע"א מרחשון י"ג חמישי יום

  
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
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן הרי - ּבחּוץ זית וכחצי למחר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָזית
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבהקטרה הּמחׁשבה ערב אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן

ּבמחׁשבת‚. זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל הּמקֹוםחּׁשב ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּ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,
ואינֹו ּפסּול זה הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחזר

ִּפּגּול.
.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
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צז               
  

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
לא - ׁשּבת היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעל

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

ה'תשע"א מרחשון י"ג חמישי יום

  
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
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן הרי - ּבחּוץ זית וכחצי למחר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָזית
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבהקטרה הּמחׁשבה ערב אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן

ּבמחׁשבת‚. זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל הּמקֹוםחּׁשב ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּ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,
ואינֹו ּפסּול זה הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחזר

ִּפּגּול.
.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
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צח              
  

.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.
ׁשּיאכל וחׁשב הּלבֹונה הקטיר ּכ ואחר למחר, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹלבֹונה
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

.Èעלי ׁשהיה קנאֹות מנחת אֹו חֹוטא וחׁשבמנחת לבֹונה ה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּ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 י"ד 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
הראׁשֹונה את נתן ואם הּקרּבן. והרצה ּכּפר זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
הרי - הּמקֹום ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת
הּדמים ּכל אבל העּקר. היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; ֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָזה
זה את זה מעּכבין וכּלן הֹואיל הּפנימי, מזּבח על ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּנּתנין
הפסיד אּלא ּכתקנּה ׁשּלא מהן אחת נתן אם ׁשּבארנּו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמֹו
הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ּכל ׁשּנתן ּפי על אף המחׁשבה, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבּה

ָּפסּול.
.ׁשּנתן אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב

הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתן האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן
ּכּלן ׁשהרי הּזמן; ּבמחׁשבת ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

הן. אחת ְֵַַַָָּבמּתנה
ּכיצד?‚. מפּגלת. הּפנימּיֹות החּטאֹות ּבדם אצּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָטבילת

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
להּזֹות‰. ׁשֹוחט הריני ואמר: ּבעזרה עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?

ּבהיכל. לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמֹו
.Âׁשירים לׁשּפ מּזה אני הרי ואמר: ּבהיכל עֹומד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

ּבחּוץ. הּנעּׂשה ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמחר

לׁשּפ מחּׁשב והּוא וׁשחט ּבעזרה עֹומד היה אם ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹאבל
ּפּגּול; זה הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשירים

ּבחּוץ. הּנעּׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ְֲֲֵֶֶַַַַַָָָׁשהרי
.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 ְְִִֵֶֶֶַַַַָהּלחם
.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,
לבּדֹו הּלחם - למחר הּלחם עם הּזבח מּבּׂשר ּכזית ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלאכל

ּפּגּול. אינן הּכבּׂשים אֹו והּתֹודה ְְִִִֵַַָָָּפּגּול,
.Ëוחׁשב הּפנים לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמקטיר

הּלחם הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת
ִּפּגּול.

.Èמּׁשתי אחת לאכל וחׁשב עצרת ּכבּׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט
ּפּגּול. ׁשּתיהם - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות

.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכים ׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהקטיר
ּפּגּול. הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָהּסדרים

.Èאֹו הּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוכן
ּפּגּול. החּלֹות ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָּבאחת

.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
לאחר ּבין זריקה לפני ּבין הּתֹודה, מחּלֹות אחת אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּסדרים
ּבטהרתֹו והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - ְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָזריקה

ֵֵָיאכל.
.„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
הּכבּׂשים ׁשני עבֹודת ׁשהּוא הּמּתיר, ּבכל ׁשּיחׁשב עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּפּגּול;

הּבזיכין. ׁשני ְְְְִִֵַַַָוהקטרת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

הרי - למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
ׁשני עם הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול. מצטרפין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָאּלּו

ְִַָהּסדרים.
.ÊËהּׁשני ועּׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבּׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחׁשב

ּפּגּול, הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאהּו זה - נכֹונה ְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמחׁשבה
ּכׁשר. ְִֵֵַָוהּׁשני

.ÊÈמּבּׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
זה. על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהן - למחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׁשני

.ÁÈאּלא הּלחם את מקּדׁשין אין עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשני
- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמם וזרק ׁשחטם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָבּׁשחיטה.
- לׁשמן ׁשּלא ּדמם וזרק לׁשמן ׁשחטן הּלחם. קּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא
ּפי על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש. ואינֹו קדֹוׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּלחם

הּלחם. קדׁש לא - לׁשמן ְִֶֶֶַַַָָָֹׁשּזרק
.ËÈּדם וזרק לזריקה, ׁשחיטה ּבין ׁשּיצאּו הּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי

ּפי על אף הּלחם ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּכבּׂשים
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הּוא ׁשעדין ּפי על אף לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשהן
ַּבחּוץ.

.Îּדמן זרק אם הּלחם: ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבּׂשי
אחר הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן
לא אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאבד

ְֻהּתרּו.

ה'תשע"א מרחשון ט"ו קודש שבת

  
זה‡. הרי - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכל

ּב יחׁשב.עֹובר לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, לא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
.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
ּפסּולי„. על אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּפי

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.‰- ּ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

הּנסכים עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם והּקטרת והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּקמץ

אין ׁשהרי ּכּלן, הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות עצמֹו. ּבפני הּבא יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבין
ּובּׂשר נסכים. ּומנחת ּכהנים מנחת ּכגֹון להּתירן, קמץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלהם
דם והלֹוא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג הּנּׂשרפֹות. ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחּטאֹות
הּיֹום אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו, ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹולג
.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

ׁשּנאמר לעּׂשה, ּתּׂשרפּו.הּכתּוב ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו והּנתר : ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
.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
ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ּבאב ׁשּנטמאּו ּבין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּכּפרה.
אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו אם אבל ּתֹורה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָֻּדברי
לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, על ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָלֹוקה
זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר האֹוכל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה אינֹו -ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ְַמרּדּות.
.‚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
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צט               
  

הּוא ׁשעדין ּפי על אף לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשהן
ַּבחּוץ.

.Îּדמן זרק אם הּלחם: ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבּׂשי
אחר הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן
לא אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאבד

ְֻהּתרּו.

ה'תשע"א מרחשון ט"ו קודש שבת

  
זה‡. הרי - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכל

ּב יחׁשב.עֹובר לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, לא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
.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
ּפסּולי„. על אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּפי

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.‰- ּ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

הּנסכים עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם והּקטרת והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּקמץ

אין ׁשהרי ּכּלן, הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות עצמֹו. ּבפני הּבא יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבין
ּובּׂשר נסכים. ּומנחת ּכהנים מנחת ּכגֹון להּתירן, קמץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלהם
דם והלֹוא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג הּנּׂשרפֹות. ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחּטאֹות
הּיֹום אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו, ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹולג
.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

ׁשּנאמר לעּׂשה, ּתּׂשרפּו.הּכתּוב ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו והּנתר : ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
.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
ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ּבאב ׁשּנטמאּו ּבין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּכּפרה.
אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו אם אבל ּתֹורה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָֻּדברי
לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, על ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָלֹוקה
זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר האֹוכל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה אינֹו -ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ְַמרּדּות.
.‚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
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.ÊËׁשּיאכל עד מּתירין לֹו ׁשּיׁש קדׁש על ּכרת חּיב ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאינֹו
קדם הּבּׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו אחר ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּמּנּו
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
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
.ËÈחּלתן הּורמה ׁשּלא ּתֹודה ולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאכל

ׁשאינן ּפי על אף הּגּוף, טמאת מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי -ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
אחת אכילה על אדם ׁשּיתחּיב אפׁשר אי ּׁשהן. למה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָראּויין
ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא ׁשהּפּגּול נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול ְְִִִִִֶֶַַַָָָמּׁשּום

ּכלל, נרצה ולא קרּבן לׁשם עֹולה ואינֹו הּזמן, ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמחׁשבת
זמן לאחר ּכמצותֹו ׁשּקרב מּקרּבן הּנׁשאר הּוא ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָוהּנֹותר

ֲִָאכילתֹו.
.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
ּבר האּור מצטרפיןמּׁשּמׁשלה והאמּורין מהן. אּסּורן ּפקע ּבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

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



      

ה'תשע"א מרחשון ט' ראשון יום

.ÁÈ˜ .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

― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמןֿההקּדׁש
ּתֹוספת עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה יחזיר ―ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
מןֿ חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹחמׁש,

עליו" יֹוסף ואתֿחמיׁשתֹו יׁשּלם הּקדׁש  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבׁשגגה קדׁש ּכיֿיאכל "והאיׁש עֹוד: ואמר ,ְְְִִִֶַַָָָָֹֹ
וגֹו"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵָָָ

מעילה ּתרּומֹותּבמּסכת ּבמּסכת וגם . ְְְְְִֶֶֶֶַַַָ

ה'תשע"א מרחשון י' שני יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

ּבּקדׁשים   אמרֹו והּוא ְְֳִַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא יתעּלה:  , ְְֲִִֶֶַַֹֹֹ

ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻולמדנּו
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאסּורים

.לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ׁשהעֹובד ,ְֳִִֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"א מרחשון י"א שלישי יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיט'ֿי"אמרחשוןה'תשע"א
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹצמר
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  מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְִִַַָָָָ
נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֻׁשּיהיּו
ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדיני

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת  ְְְֵֶֶַַַָָ
.לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

ה'תשע"א מרחשון י"ב רביעי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Â˜‰ Â ‰ ˜‰ ‰Âˆ‰««
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְִִֶֶַַַָָהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"וׁשחטּו

  ונמנע זֹו מצוה על וכלֿהעֹובר .ְְְְִִֵַָָָָ
ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּלהקריבֹו
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ודֹוחהּפסחים לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָאתֿהּׁשּבת.
מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְִִִִִֵַַָָָָלהיֹות
"והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָּומאמר
לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹאׁשרֿהּוא

ונכרתה" הּפסח  מּסכת ּובריׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
ּכרתֹות   הּמצות את מנּו ּכאׁשר , ְְֲִֵֶֶַַָֹ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהעֹובר
ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלאֿתעׂשה

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". ְְְְֲִֵַַָָָ
 זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

― הקט"ו מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על הּפסח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכבׂש

ּדםֿזבחי" עלֿחמץ  לאו נכּפל ּוכבר , ְְְִִִֵַַַָָָ
עצמֹו זה ּבלׁשֹון זה    ֿלא : ְְִֶֶַֹ

וכּו' תׁשחט  ׁשחיטת ׁשּמזמן וענינֹו: , ְְְְְְִִִִֶַַַָ
חמץ, ּברׁשּותֹו יהא לא הערּבים, ּבין והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּפסח,
ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות ְְְְִִֵֵַַֹֹֹלא
חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּברׁשּות
       

 חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת ּבאֹותּה  ְְְִֵֶַָָָ

לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ "לאֿתׁשחט :ְְִִִֵַַַָֹֹ

נתּבארּו ּוכבר קּים. החמץ ועדין הּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשחט
מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאמּורי
עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין אמרֹו: והּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹנֹותר,

  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  : ְְְִַָ
ׁשהם החלבים על ללּמד הּכתּוב ּבא ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"לאֿילין"

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים    ְְְִִִִֵַַָָָָ
   ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְִִַַָָָ

לּבקר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹזה
הּפסח" חג זבח  . ֶַַַַָ

ה'תשע"א מרחשון י"ג חמישי יום

. .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿיחמישיי"בֿי"גמרחשוןה'תשע"א

― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ׁשני ּפסח ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָֹראׁשֹון,
אתֹו" יעׂשּו הערּבים ּבין יֹום עׂשר ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹּבארּבעה

  ׁשּיקׁשה לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם .ְְֶֶֶַַַַָָ
סֹותר וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבדברי
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמהּֿׁשהקּדמּת
הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצוה
אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ׁשּכבר זֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻקׁשיא
מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו הראׁשֹון ּדיני המׁש ְְִִִֵֵֶֶָָֻהּוא
ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ׁשהּוא ההלכה, ּופסק ְְְְְְֲִֶַַַַָָָֻּבעצמֹו.
ּובגמרא עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ―ְְְְְִִִִֵַָָָָ

וחּיבּפסחים הראׁשֹון על ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְִִֵַַַָָָָָָ
חּיב אֹומר: נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכרת

חנניהּכר רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ת ְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבןֿעקביא
ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ִִֵֵֶַַַָָָָָֹאּלאֿאםּֿכן
ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא "ּבמאי ואמר: ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָהּתלמּוד
ׁשני סבר: נתן ורּבי הּוא, עצמֹו ּבפני ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָרגל
מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּתׁשלּומין
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו.
ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹּכלֹומר
― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ּדברי ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזדֹון
― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון הזיד ּפטּור; הּכל ְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּדברי
ּבןֿעקביא חנניה ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָלרּבי
ּבּׁשני והקריב ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּפטּור".
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קי          
  

  מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְִִַַָָָָ
נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֻׁשּיהיּו
ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדיני

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת  ְְְֵֶֶַַַָָ
.לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

ה'תשע"א מרחשון י"ב רביעי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Â˜‰ Â ‰ ˜‰ ‰Âˆ‰««
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְִִֶֶַַַָָהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"וׁשחטּו

  ונמנע זֹו מצוה על וכלֿהעֹובר .ְְְְִִֵַָָָָ
ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּלהקריבֹו
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ודֹוחהּפסחים לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָאתֿהּׁשּבת.
מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְִִִִִֵַַָָָָלהיֹות
"והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָּומאמר
לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹאׁשרֿהּוא

ונכרתה" הּפסח  מּסכת ּובריׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
ּכרתֹות   הּמצות את מנּו ּכאׁשר , ְְֲִֵֶֶַַָֹ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהעֹובר
ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלאֿתעׂשה

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". ְְְְֲִֵַַָָָ
 זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

― הקט"ו מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על הּפסח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכבׂש

ּדםֿזבחי" עלֿחמץ  לאו נכּפל ּוכבר , ְְְִִִֵַַַָָָ
עצמֹו זה ּבלׁשֹון זה    ֿלא : ְְִֶֶַֹ

וכּו' תׁשחט  ׁשחיטת ׁשּמזמן וענינֹו: , ְְְְְְִִִִֶַַַָ
חמץ, ּברׁשּותֹו יהא לא הערּבים, ּבין והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּפסח,
ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות ְְְְִִֵֵַַֹֹֹלא
חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּברׁשּות
       

 חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת ּבאֹותּה  ְְְִֵֶַָָָ

לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ "לאֿתׁשחט :ְְִִִֵַַַָֹֹ

נתּבארּו ּוכבר קּים. החמץ ועדין הּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשחט
מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאמּורי
עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין אמרֹו: והּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹנֹותר,

  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  : ְְְִַָ
ׁשהם החלבים על ללּמד הּכתּוב ּבא ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"לאֿילין"

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים    ְְְִִִִֵַַָָָָ
   ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְִִַַָָָ

לּבקר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹזה
הּפסח" חג זבח  . ֶַַַַָ

ה'תשע"א מרחשון י"ג חמישי יום

. .Â .Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿיחמישיי"בֿי"גמרחשוןה'תשע"א

― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ׁשני ּפסח ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָֹראׁשֹון,
אתֹו" יעׂשּו הערּבים ּבין יֹום עׂשר ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹּבארּבעה

  ׁשּיקׁשה לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם .ְְֶֶֶַַַַָָ
סֹותר וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבדברי
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמהּֿׁשהקּדמּת
הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצוה
אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ׁשּכבר זֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻקׁשיא
מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו הראׁשֹון ּדיני המׁש ְְִִִֵֵֶֶָָֻהּוא
ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ׁשהּוא ההלכה, ּופסק ְְְְְְֲִֶַַַַָָָֻּבעצמֹו.
ּובגמרא עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ―ְְְְְִִִִֵַָָָָ

וחּיבּפסחים הראׁשֹון על ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְִִֵַַַָָָָָָ
חּיב אֹומר: נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכרת

חנניהּכר רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ת ְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבןֿעקביא
ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ִִֵֵֶַַַָָָָָֹאּלאֿאםּֿכן
ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא "ּבמאי ואמר: ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָהּתלמּוד
ׁשני סבר: נתן ורּבי הּוא, עצמֹו ּבפני ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָרגל
מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּתׁשלּומין
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו.
ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹּכלֹומר
― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ּדברי ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזדֹון
― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון הזיד ּפטּור; הּכל ְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּדברי
ּבןֿעקביא חנניה ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָלרּבי
ּבּׁשני והקריב ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּפטּור".
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קב         
  

הּׁשני אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ―ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּומצוה ּכרּבי. ּבכלֿזה וההלכה לראׁשֹון; ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּתׁשלּומין
ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָזֹו

 ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְֲִִִֵֶַַָָָׁשאּׁשה
ּפסחים ּבגמרא זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵָָָָ

― הנ"ו ּכבׂשהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָ
והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפסח
מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית וׁשּיאכל צלי, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהא
אתֿהּבׂשר "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַָָָָָּומרֹור,
יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה ְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֻּבּלילה

  :ויאמר מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי .ְְְְֶֶַַַַַָֹ
ּכמצוה ּומרֹור ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָמּדּוע
ׁשאכילת מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחת,
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָמּצה
מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― עצמּה ּבפני ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
 מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת נכֹון וכן ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

לאכילת טפל הּוא הרי הּמרֹור אבל ׁשהזּכרנּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
הראיה עצמּה. ּבפני מצוה למנֹותֹו ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּפסח
ׁשּיׁש ּבין הּמצוה, לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלכ
נאכל אינֹו הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין ֱֲֵֵֵֶֶַָָָָָמרֹור

הּפ ּבׂשר עם יתעּלה:אּלא אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות  ואּלּו . ְְְִִַַֹֹֻ

ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי מרֹור ְְְְִֵֶַָָָָָָֹאכל
מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ׁשּקּים נאמר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹולא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ֿעל ּומּצֹות "צליֿאׁש : ְְְְִִֵַַַָ
ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, מּגיד ― יאכלהּו" ְְְִִִֶֶַַַַָֹֹֻמררים
ּכללּותם. היא ׁשהּמצוה ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה ְְְִִִֶַַַָָָָָָצלי,
מּצה להם אין ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשם
לֹומר ּתלמּוד ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ְְְִֵֵֶַַַַָָָּומרֹור
ׁשאם ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר ְְְְִֵֶַַַָָָֹֻיאכלהּו",
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין
ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכ
עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה הרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּומרֹור?
להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, מצות ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּצה
אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור ְְִִֵֵֶַַַָָָָָמּצה
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח להם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָאין
― "יאכלהּו נאמר: וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ְְְְֱֶַַַָֹֹֻֻּתלמּוד

ׂשבע אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ְֱֲִִֶֶַַַַָָָֹ
        

 אכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ
ׂשבע",        ַֹ

 ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָלפי
והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאמר:
ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, הּפסח ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָמּטפלי
ּבזה הּברּורה והראיה ׁשהבינן למי אּלּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמאמרֹות

אמרם והּוא הּתלמּוד, ׁשאמר היסֹוד הּוא ְְְְֶַַַַָָָ
ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ּדרּבנן", הּזה ּבּזמן "מרֹור :ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ּבׂשר עם נאכל אּלא עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָאין
מּטפלי ׁשהּוא ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּפסח.
ּדיני וגם עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה,

ּפסח ּבמּסכת מבארים זֹו ים.מצוה ְְְְִִִֶֶַָָָֹ

― הנ"ח ּבׂשרהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָ
והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ׁשני ְְְִִֵֵֶַַַָָָּפסח
ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּגם יתעּלה ְְְִִֶֶַַַַַָֹאמרֹו

נתּבארּויאכלהּו" זֹו מצוה ּדיני וגם . ְְְְֲִִִֵַָָֹֻ
ּכיּבפסחים לּנׁשים, חֹובה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשם
  .ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ―ְֲִִֵַָָָֹ

ה'תשע"א מרחשון י"ד שישי יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Î˜ .‡Î˜ .Î˜ .ÂÎ˜
― הקכ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

נא אֹו מבּׁשל הּפסח קרּבן אּלא , ְְֶֶַַַָָָָֻ
מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹצלי

מבּׁשל" ּובׁשל נא  ל נתּבאר ּוכבר . ְְְְִֵֵָָָָָֻ
זה לאו על ׁשהעֹובר זה, מּמאמר הּתׁשיעי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלל

לֹוקה. ―ֶ

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

   אמרֹו והּוא ְְְְָָלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית "לאֿתֹוציא ְִִִִִֶַַַַָָָֹיתעּלה:

 חּוץ ― "חּוצה" הּמכלּתא: ּולׁשֹון .ְְְִַָָ
לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא והּדבר אכילתֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלמקֹום

טרפה ּבמדרגת והּוא   . ְְְְֵֵַַָ
ּפסחים ּבׂשרּובגמרא "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְִִִַַָָָָ

ּבלאֿ ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹהּפסח
טהֹור ― תעׂשה      ֲֶַָ
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     הרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ
וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּבׂשרזה "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּפסח
      

    'הֹוצאה'ָָ
ּבֹו ּכתּובה      ְָ
 .מלקּות יתחּיב אז הּניח ואם ְְְִִִִֵַַַַַָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר יתעּלה: אמר . ְִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכלּֿברהמתרּגם הּקּבלה: עלּֿפי ְְִֵַַַַַַָָָ

"ּכלּֿבןֿנכר הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ―ְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻ

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּתֹוׁשב לגר      ְֵָ

וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָמןֿהּפסח,
ּבֹו" לאֿיאכל . ַֹֹ

― הקכ"ז הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא הּפסח, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹמּלאכֹול

ּבֹו" .לֹוקה ― ערל והאֹוכלֹו ;ְְֵֶָָ

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָעצם

לאֿתׁשּברּוֿבֹו" מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― הּׁשֹובר" : ְְֵֵֶַָ

לֹוקה". זה הרי ― טהֹור ּבפסח ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָאתֿהעצם

―ה הקכ"ב מּלׁשּבֹורּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעצם

בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם ּבֹו:  והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא ּגם ― ּבֹו ְְְִִַַַָָָָ

בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר "ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶָֹאמרּו:
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח   ְְִֵֵֶֶַַַ

     נאמר ׁשּכבר ;ְֱֶֶַָ
   הּפסח ּככלֿחּקת , ְֶַַַָֻ

האוי ―      ֵָ
מח ּבֹו ׁשּיׁש עצם אחד   ֵֶֶֶֶַָֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואחד
מּפסחים ז' ּבפרק העצם .ׁשבירת ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"א מרחשון ט"ו קודש שבת

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
. . ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ז מּלהֹותירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח מּבׂשר ְְְְֳִֶַַַַַַָָָּדבר
מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: והּוא עׂשר, ְְְֲִִִֶָָָָֹחמּׁשה

עדּֿבקר"  ּבארנּו ּוכבר .  ְְֵֶַַָֹ
לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ֲִֵֶֶֶַַָָ

  מּמּנּו "והּנתר ׁשאמר: לפי ,ְְִִֶֶַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש אמרּו:עדּֿבקר ּובּמכלּתא . ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין לֹומר: ֲִֵֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר מּלהׁשאיר  ְְְִִִִֵֶַַַָָ

      ,ּבקר ֶַֹעד
עליו: אמרֹו עדּֿבקר"והּוא מּמּנּו "לאֿיׁשאירּו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

  .ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם .ְֲִִֵֶַַַָ

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' ּבפרק הּׁשליׁשיׁשּנתּבאר לּיֹום , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ּתאכל אּלא ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבערב ּתזּבח אׁשר מןֿהּבׂשר "ולאֿילין ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹאמרֹו:
לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום  הּפרּוׁש ּובא . ִֵֶַַַָָֹ

וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק ְְְִִֶַַָָָָָָֹֻהמקּבל
מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ―ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּתאכל
אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר .ְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשי
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָּולפיכ
מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: ְְְְֲִִַַַַָזֹו,

ּפסחים חגיגהמּמּסכת .ּומּסכת ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

― הנ"ג הראּיה,הּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּוא

"אלהי ה' אתּֿפני ּכלֿזכּור  וענין . ְְְְְֱִֵֶֶָָֹ
לֹו, ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם האדם ׁשּיעלה זֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמצוה
ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ― לבּדֹו להל לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאפׁשר
ׁשּמקריב הּזה והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָקרּבן
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קג          
  

     הרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ
וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּבׂשרזה "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּפסח
      

    'הֹוצאה'ָָ
ּבֹו ּכתּובה      ְָ
 .מלקּות יתחּיב אז הּניח ואם ְְְִִִִֵַַַַַָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר יתעּלה: אמר . ְִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכלּֿברהמתרּגם הּקּבלה: עלּֿפי ְְִֵַַַַַַָָָ

"ּכלּֿבןֿנכר הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ―ְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻ

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּתֹוׁשב לגר      ְֵָ

וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָמןֿהּפסח,
ּבֹו" לאֿיאכל . ַֹֹ

― הקכ"ז הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא הּפסח, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹמּלאכֹול

ּבֹו" .לֹוקה ― ערל והאֹוכלֹו ;ְְֵֶָָ

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָעצם

לאֿתׁשּברּוֿבֹו" מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― הּׁשֹובר" : ְְֵֵֶַָ

לֹוקה". זה הרי ― טהֹור ּבפסח ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָאתֿהעצם

―ה הקכ"ב מּלׁשּבֹורּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעצם

בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם ּבֹו:  והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא ּגם ― ּבֹו ְְְִִַַַָָָָ

בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר "ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶָֹאמרּו:
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח   ְְִֵֵֶֶַַַ

     נאמר ׁשּכבר ;ְֱֶֶַָ
   הּפסח ּככלֿחּקת , ְֶַַַָֻ

האוי ―      ֵָ
מח ּבֹו ׁשּיׁש עצם אחד   ֵֶֶֶֶַָֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואחד
מּפסחים ז' ּבפרק העצם .ׁשבירת ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"א מרחשון ט"ו קודש שבת

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
. . ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ז מּלהֹותירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח מּבׂשר ְְְְֳִֶַַַַַַָָָּדבר
מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: והּוא עׂשר, ְְְֲִִִֶָָָָֹחמּׁשה

עדּֿבקר"  ּבארנּו ּוכבר .  ְְֵֶַַָֹ
לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ֲִֵֶֶֶַַָָ

  מּמּנּו "והּנתר ׁשאמר: לפי ,ְְִִֶֶַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש אמרּו:עדּֿבקר ּובּמכלּתא . ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין לֹומר: ֲִֵֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר מּלהׁשאיר  ְְְִִִִֵֶַַַָָ

      ,ּבקר ֶַֹעד
עליו: אמרֹו עדּֿבקר"והּוא מּמּנּו "לאֿיׁשאירּו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

  .ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם .ְֲִִֵֶַַַָ

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' ּבפרק הּׁשליׁשיׁשּנתּבאר לּיֹום , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ּתאכל אּלא ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבערב ּתזּבח אׁשר מןֿהּבׂשר "ולאֿילין ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹאמרֹו:
לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום  הּפרּוׁש ּובא . ִֵֶַַַָָֹ

וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק ְְְִִֶַַָָָָָָֹֻהמקּבל
מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ―ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּתאכל
אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר .ְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשי
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָּולפיכ
מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: ְְְְֲִִַַַַָזֹו,

ּפסחים חגיגהמּמּסכת .ּומּסכת ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

― הנ"ג הראּיה,הּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּוא

"אלהי ה' אתּֿפני ּכלֿזכּור  וענין . ְְְְְֱִֵֶֶָָֹ
לֹו, ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם האדם ׁשּיעלה זֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמצוה
ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ― לבּדֹו להל לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאפׁשר
ׁשּמקריב הּזה והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָקרּבן
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קד         
  

הקּדמנּו ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹּבעלֹותֹו
אמרם והזּכרנּו נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְִִִַַָָָֹֹ

ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָיׂשראל
ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה ּדיני ּגם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָנתּבארּו

חגיגה ּבּה.ּבמּסכת חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו וגם . ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג רגלים "ׁשלׁש  ּוכבר . ְְִִַָָָָָָֹֹ

עם ׁשּיעלה היא הּזאת ׁשהעלּיה ּבּכתּוב, ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנתּבאר
ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר להקריבֹו. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָקרּבן

ספרי ּולׁשֹון  נֹוהגֹות מצות "ׁשלׁש : ְְְֲִִֵָֹֹ
ּגם וכן וׂשמחה". ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּברגל,

חגיגה ּבגמרא נצטּוּואמרּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְֲִִִִַָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָזֹו
חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבּה.
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(ÊÈ).Ó‡ ÏÂ‡˘Â:בלבו.Â ÈÈ È‰˙ Ï‡:אענש פן

.ÌÈ˙˘ÏÙ È Â È‰˙Âמלחמות והלחם לו אמר לכך
˙˙.(ËÈ)ה': ˙,לו לתתה שקבעו זמן כשהגיע

ונתנה הדבר נתגלגל לו, לתתה מתעסקים שהיו ובעוד
È.(Î‡)לעדריאל: ˙Á˙˙ ÌÈ˙˘יש בנות שתי

בחדא יונתן: תרגם וכן בי. תתחתן מהן באחת לי,

בו כיוצא יב)מתרין. כד נוטל(שמואלֿב אנכי שלש :
אחת לך בחר שם: שמפורש כמו משלש, אחת עליך.

‰ÌÈÓÈ.(ÂÎ)מהם: Â‡ÏÓ ‡ÏÂמלאת עד המתין לא
הערלות: מאה את להביא לו שקבע Ì˜ÈÂ(ÊÎ)הימים
.ÌÂ‡ÏÓÈÂ Â‚Â ÂÈ˘‡Â ‡Â‰ ÏÈÂ Âפרישנטי"ר

בלע"ז:

 
(ÊÈ).ÂÎÂ Ó‡ ÏÂ‡˘Âלו לתת אמר לאהבתו לא לומר: רצה

תהי אל וידו פלשתים, ביד יפול זה ידי שעל חשב רק בתו,
‡ÈÎ.(ÁÈ)בו: ÈÓ:אנשים שפל אני הלא ÈÈÁ.כאומר ÈÓÂ

ויקרים, חשובים חייו הנכבד, כי חשובים, חיי מה לומר: רצה
כלום: חשובים חייו אין הנבזה שאמרÁÙ˘Ó˙.אבל ו'מי'

היא הלא אבי, משפחת ומי אמר: וכאלו שנים, במקום עומדת
וצעירה: ‡‰È‰.דלה ÈÎאעשה תאמר אשר וכל אלי, הוא גדול דבר בודאי הלא וכאומר המלך, חתן להיות והגון ראוי שאהיה

זה: ˙˙.(ËÈ)בעבור ˙ È‰ÈÂממנו וקבלה לעדריאל, עצמה ידי על נתנה והיא לדוד, מרב את לתת שקבע העת הגיעה כאשר
אביה: דעת בלא ÂÈÈ.(Î)קדושין ‰ ˘ÈÂ:פלשתים יד בו תהי זה ידי שעל ÂÎÂ.(Î‡)בחשבו ÏÂ‡˘ Ó‡ÈÂאמר כן

ÂÓÏ˜˘.בלבו: ÂÏ È‰˙Â:בפלשתים ילחם כן ידי על È.כי ˙Á˙˙ ÌÈ˙˘את לך אתן או בנותי, משתי באחת לומר: רצה
ברצונה: מיכל את או כרחה, בעל Â.(Î)מרב Ï‡ Â,מרב עם בו התל כאשר בו מהתל כי בחשבו ענהו, לא דוד כי על

בו: לדבר עבדיו את שאול צוה ולזה מאחר, קדושין קבלה אביה שמדעת .בחשבו ÙÁ ÏÓ‰ ‰‰שמרב במה לומר: רצה
והם בך, מתקנאים המלך שעבדי תחשוב לא אף בך. חפץ הוא כי הוא, כן לא המלך, מדעת שהיה תחשוב לא לאחר, נשאת
בך מאסה ומירב אהבוך, המלך עבדי כל כי הוא, לא זה גם מיכל, בעיני גם ימאסוך פן ותחוש מרב, בעיני אותך מאסו אשר

במלך: התחתן אותך, אוהבת ומיכל הואיל אבל להתחתן‰Ï˜‰.(Î‚)מעצמה, אין הלא במלך, להתחתן בעיניכם הוא קל דבר
אין המלך, בי יחפוץ ומדוע מכובד, ולא נקלה ואף כל, ואין רש איש אנכי אבל מוהר, ובהרבות העם, מנכבדי אחד אם כי בו

ÂÏ˙.(Î‰)זאת: ‰‡Ó:מאויביו להנקם לבזותם פלשתים, ערלות במאה ˘Á.חפצו ÏÂ‡˘Âלבבו האמת, אבל לומר: רצה
פלשתים: ביד להפילו חשב אם כי יחשוב, כן ‰.(ÂÎ)לא ˘ÈÂ:במלך ולהתחתן הערלות ‰ÌÈÓÈ.להביא Â‡ÏÓ ‡ÏÂהיות

הימים: נשלם לא עד להביאם מהר ודוד להביאם, זמן לו אםÌÂ‡ÏÓÈÂ.(ÊÎ)נתן כי אמר שלא עם המאתים, כל את השלים
מאה:

 
(ÂË).‚ÈÂכמו ג)פחד, כב מואב:(במדבר ויגר :(Î).ËÏ

כמו כא)בחשאי, ד בלט:(שופטים אליו ותבוא :(‚Î).‰Ï˜‰
קל: המכובד:Ï˜Â‰.עני:˘.מלשון הפך הוא

(‰Î).‰ÂÓכמו מוהר, נקרא הבתולות טז)מתן כב :(שמות
הבתולות: נשלמו:Â‡ÏÓ.(ÂÎ)כמוהר

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח חשון, בו כותב אודות מצבו בהנוגע לעבודת האדם לקונו, ואשר רצונו 

להתקשר ומבקש פרטים בהנוגע להנהגתו לעתיד.

הנה מובן ופשוט אשר בריחוק מקום אין הענין לתת הוראות מפורטות, כי הדבר תלוי בתכונת 

נפשו של כאו"א ותנאי זמני ומקומו בהם נמצא )מלבד בתור הוראת שעה וכשמוכרחים לזה(, ובנדון דילי' 

והוא הקדמת הנעשה לנשמע,  והיסוד שהוא גם האופן דקבלת התורה בכללותה,  הנה מספיקה ההנחה 

שעד"ז הוא גם בנוגע לכל חלקי התורה, ומהם פנימיות התורה הדרכותי' ומנהגי', וכדי להביא קבלת עול 

זה בפועל בחיי היום יומים, הנה עליו לקבוע שיעורים בלימוד תורת החסידות לחקור במנהגי החסידים 

דישיבת  החסידות  תורת  משפיע  עם  הפרטים  ע"ד  ויתייעץ  וכיו"ב,  בהתועדות  להשתתף  בהם  ולהתנהג 

תורת אמת בירושלים ת"ו, או, אם באפשרי, דישיבת תומכי תמימים בלוד.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

בחומש תהלים ותניא הידועים, וישמור אותם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק אייזיק שי'

שלום וברכה!

...מ"ש בענין סוכה שיש כאלו שאומרים שיותר טוב שתהי' הסוכה חוץ מהבית, ולא כענין תדורו. 

מעולם לא שמעתי דיעה מוזרה זו, והרי ידוע שגם בליובאוויטש היתה אחת הסוכות מלפנים חדר בהדירה 

שלימי הסוכות היו מסירים את גגו.

בברכה לבשו"ט.
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(ÊÈ).Ó‡ ÏÂ‡˘Â:בלבו.Â ÈÈ È‰˙ Ï‡:אענש פן

.ÌÈ˙˘ÏÙ È Â È‰˙Âמלחמות והלחם לו אמר לכך
˙˙.(ËÈ)ה': ˙,לו לתתה שקבעו זמן כשהגיע

ונתנה הדבר נתגלגל לו, לתתה מתעסקים שהיו ובעוד
È.(Î‡)לעדריאל: ˙Á˙˙ ÌÈ˙˘יש בנות שתי

בחדא יונתן: תרגם וכן בי. תתחתן מהן באחת לי,

בו כיוצא יב)מתרין. כד נוטל(שמואלֿב אנכי שלש :
אחת לך בחר שם: שמפורש כמו משלש, אחת עליך.

‰ÌÈÓÈ.(ÂÎ)מהם: Â‡ÏÓ ‡ÏÂמלאת עד המתין לא
הערלות: מאה את להביא לו שקבע Ì˜ÈÂ(ÊÎ)הימים
.ÌÂ‡ÏÓÈÂ Â‚Â ÂÈ˘‡Â ‡Â‰ ÏÈÂ Âפרישנטי"ר

בלע"ז:

 
(ÊÈ).ÂÎÂ Ó‡ ÏÂ‡˘Âלו לתת אמר לאהבתו לא לומר: רצה

תהי אל וידו פלשתים, ביד יפול זה ידי שעל חשב רק בתו,
‡ÈÎ.(ÁÈ)בו: ÈÓ:אנשים שפל אני הלא ÈÈÁ.כאומר ÈÓÂ

ויקרים, חשובים חייו הנכבד, כי חשובים, חיי מה לומר: רצה
כלום: חשובים חייו אין הנבזה שאמרÁÙ˘Ó˙.אבל ו'מי'

היא הלא אבי, משפחת ומי אמר: וכאלו שנים, במקום עומדת
וצעירה: ‡‰È‰.דלה ÈÎאעשה תאמר אשר וכל אלי, הוא גדול דבר בודאי הלא וכאומר המלך, חתן להיות והגון ראוי שאהיה

זה: ˙˙.(ËÈ)בעבור ˙ È‰ÈÂממנו וקבלה לעדריאל, עצמה ידי על נתנה והיא לדוד, מרב את לתת שקבע העת הגיעה כאשר
אביה: דעת בלא ÂÈÈ.(Î)קדושין ‰ ˘ÈÂ:פלשתים יד בו תהי זה ידי שעל ÂÎÂ.(Î‡)בחשבו ÏÂ‡˘ Ó‡ÈÂאמר כן

ÂÓÏ˜˘.בלבו: ÂÏ È‰˙Â:בפלשתים ילחם כן ידי על È.כי ˙Á˙˙ ÌÈ˙˘את לך אתן או בנותי, משתי באחת לומר: רצה
ברצונה: מיכל את או כרחה, בעל Â.(Î)מרב Ï‡ Â,מרב עם בו התל כאשר בו מהתל כי בחשבו ענהו, לא דוד כי על

בו: לדבר עבדיו את שאול צוה ולזה מאחר, קדושין קבלה אביה שמדעת .בחשבו ÙÁ ÏÓ‰ ‰‰שמרב במה לומר: רצה
והם בך, מתקנאים המלך שעבדי תחשוב לא אף בך. חפץ הוא כי הוא, כן לא המלך, מדעת שהיה תחשוב לא לאחר, נשאת
בך מאסה ומירב אהבוך, המלך עבדי כל כי הוא, לא זה גם מיכל, בעיני גם ימאסוך פן ותחוש מרב, בעיני אותך מאסו אשר

במלך: התחתן אותך, אוהבת ומיכל הואיל אבל להתחתן‰Ï˜‰.(Î‚)מעצמה, אין הלא במלך, להתחתן בעיניכם הוא קל דבר
אין המלך, בי יחפוץ ומדוע מכובד, ולא נקלה ואף כל, ואין רש איש אנכי אבל מוהר, ובהרבות העם, מנכבדי אחד אם כי בו

ÂÏ˙.(Î‰)זאת: ‰‡Ó:מאויביו להנקם לבזותם פלשתים, ערלות במאה ˘Á.חפצו ÏÂ‡˘Âלבבו האמת, אבל לומר: רצה
פלשתים: ביד להפילו חשב אם כי יחשוב, כן ‰.(ÂÎ)לא ˘ÈÂ:במלך ולהתחתן הערלות ‰ÌÈÓÈ.להביא Â‡ÏÓ ‡ÏÂהיות

הימים: נשלם לא עד להביאם מהר ודוד להביאם, זמן לו אםÌÂ‡ÏÓÈÂ.(ÊÎ)נתן כי אמר שלא עם המאתים, כל את השלים
מאה:

 
(ÂË).‚ÈÂכמו ג)פחד, כב מואב:(במדבר ויגר :(Î).ËÏ

כמו כא)בחשאי, ד בלט:(שופטים אליו ותבוא :(‚Î).‰Ï˜‰
קל: המכובד:Ï˜Â‰.עני:˘.מלשון הפך הוא

(‰Î).‰ÂÓכמו מוהר, נקרא הבתולות טז)מתן כב :(שמות
הבתולות: נשלמו:Â‡ÏÓ.(ÂÎ)כמוהר
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(‡).˘È‡‰ È˘‡ספר נאמר זמר של לשונות בעשרה
בתפלה, בהלל, בשיר, במזמור, בנגון, בנצוח, זה,
בני עשרה כנגד בהללויה, באשרי, בהודאה, בברכה,
דוד, משה, אברהם, צדק, מלכי אדם, שאמרוהו, אדם
י"א ידותון על וחלוקין קרח, בני ושלשה אסף, שלמה,
זה שבספר ידותון אין וי"א בד"ה, כמש"כ היה אדם
ועל עליו שעברו גזירות של והדינים הדתות ע"ש אלא

בלעז)ישראל לישפלישמנ"ץ האיש איש(אשרי של אשוריו .
שלא מתוך כי הלך לא אשר הם אלו אדם של ותהלותיו

ישב: לא עמד שלא ומתוך עמד לא ‡Ì()הלך ÈÎ
.ÂˆÙÁ '‰ ˙Â˙מביאו הלצים שמושב למדת הא
תורה: בטול È‰‚‰.לידי Â˙Â˙Âנקראת היא בתחלה

תורתו: נקראת היא בה ומשעמל ה' ל'È‰‚‰.תורת כל
כד"א הוא בלב יט)הגה לבי(לקמן לג)והגיון לבך(ישעי'

אימה, כד)יהגה לבם:(משלי יהגה שוד ˘˙ÏÂ.(‚)כי
בלעז: בלעז:È‚ÏÙ.פלנדי"ץ Ï‡ראויארו"ש Â‰ÏÚÂ

.ÏÂÈשל שיחתן היא לצורך שבו הפסולת אפילו
לימוד: וצריכה היא לצורך חכמים ÏÂÈ.תלמידי ‡Ï

בלעז: פלישטי"ר כמוש קשıÂÓÎ.(„)לשון ל'
בלעז: Â‚Â'.(‰)קומבל"א ÔÎ ÏÚלמקרא הוא דבוק

אחריו: Â‚Â'.(Â)של '‰ Ú„ÂÈ ÈÎדרך יודע שהוא לפי
שנואה רשעים ודרך תמיד להכירה הוא ולפניו צדיקים
רגל הקמת תהא לא כן על מלפניו ומעבירה בעיניו
צדיקים: בעדת ליכתב ולחטאים הדין ליום לרשעים

 
(‡).˘È‡‰ È˘‡עליו לומר המה האיש תהלות ספורי

לבו היה לא ר"ל רשעים בעצת הלך לא אשר זהו בשבחו
בנפשו נזהר היה כך וכל כמוהם לעשות בעצתם ללכת נפתה
פן בחשבו בו עוברים החוטאים אשר בדרך עמד שלא עד
לכלל א"כ בא לא כן ובהיות עצתם אחרי ויסיתוהו יפגשוהו
ועשה בה וללכת בלבו עצתם להשריש עמהם לשבת ישיבה

למשמרת: משמרת ‡Ì.()א"כ ÈÎשחדל הדבר סוף לא
היה חפצו כל כי הטוב, את גם עשה כ"א רשע מעצת ונזהר

ה': שהמציאÂ˙Â˙Â.בתורת במה להתבונן יחשוב עת בכל
לתורה: פרחים וציצים טעמים זהÈ‰Â‰.(‚)בלבו ובעבור

המים במקום הנטוע לאילן דומה להיות שכרו גמול היה
בעבור כומשים אינם העלים ואף בזמנו פירותיו שמגדל
משופע הזה האיש כן כי הרטיבות ושפע הלחלוחית מרבית

דרכו: יושר ניכר השכר מגמול הנה וכאומר מחסור מבלי טובה ÚÈ˘‰.ברוב ˘‡ ÏÎÂממנו ינטעו אשר הנטיעות ובכל ר"ל
כמוהו: יהיו הזה האיש צאצאי וכן כמותו להיות ÔÎ.(„)יצליח ‡Ïמכאובים כי להפך עוד ותהי כן מוצלחים רשעים יהיו לא

מנוח: מצא ולא הרוח מנשיבת עת בכל הנדף הזה כמוץ בפעם פעם לרשע נכונים ÔÎ.(‰)רבים ÏÚבידם נכון כי בעבור
באחד אחד עליהם יבואו ההם המכאובים כי סאתם כשתתמלא המשפט בא בעת תקומה להם תהיה לא לזה רבים מכאובים

להיותÌÈ‡ËÁÂ.יגשו: צדיקים בעדת נכללים יהיו לא החוטאים כאומר בשתים משמשת המקרא בתחלת הנאמר לא מלת
כמוהם: מה' ‰'.(Â)מושגחים Ú„ÂÈ ÈÎדרך אבל בו יכשלו לבל הצדיקים דרך על ולהשגיח לדעת לב נותן ב"ה המקום כי

הצדיקים: בעדת נכללים א"כ יהיו ולא המקרים אל נעזב להיות ה' מהשגחת אבודה תהיה הרשעים

 
(‡).È˘‡בנות אשרוני כי כמו ותהלה שבח (בראשיתענין

באורחÌÈˆÏ.:ל') או אדם בבני המלעיג כי מליצה מלשון
בלב: להכניס הדבור במיטב אמריו להטעים דרכו יושר

().‰‚‰Èלבי והגיון כמ"ש מחשבה ענין תשמש (לקמןפעם

תהגהי"ט) ולשוני כמ"ש דבור ענין תשמש ל"ה)ופעם :(לקמן
(‚).ÏÂ˙˘'ה בבית שתולים כמו צ"ב)נטוע סמוךÏÚ.:(לקמן

עליו והחונים ב')כמו ÌÈÓ.:(במדבר È‚ÏÙנהר כמו המים אמת
מ"ו)פלגיו אילך(לקמן ללכת ומתפרש מתפלג שהוא ע"ש

עליהÏÂÈ.ואילך: נובלת כאלה כמו א')יכמוש :(ישעיה
(„).ıÂÓÎמגורן יסוער כמוץ כמו התבואה פסולת (הושעהיא

נדף˙„ÂÙ.:י"ג) עלה קול כמו והכאה דחיפה כ"ו)ענין :(ויקרא
(Â).Ú„ÂÈאלהים וידע כמו השגחה ב')ענין :(שמות
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  ה י י   ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
י תי ית א התי הי ינת אינְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
י תננת א ת  נה יה הְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
נא היה ת היאה.  ה היְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָא

נה(416.יה ניה ית נא הא  ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
או ה ית  ה ה417)נא יו(418ה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

    הא ה   ה(419יא ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ה420)את 421)יי נ(422תנה (423 ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ
  הי אוה י(424  תא  ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

יה   את את יה יאה ינה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
425)נינוה. איתי 426)אני ויה  (427אה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ

הת(429ה428) (430 ת431)הא  ִֵֶֶַַַַָ
א432)הנת י(433יניו(434 י ְְֲִִִִִֶֶַַָֻ

ניו435) (436י437)ניה (438א ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
 ית האת אְְְֲִִִֵֵֶַַָָָי
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י תננת א ת  נה יה הְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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ה420)את 421)יי נ(422תנה (423 ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ
  הי אוה י(424  תא  ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

יה   את את יה יאה ינה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
425)נינוה. איתי 426)אני ויה  (427אה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ

הת(429ה428) (430 ת431)הא  ִֵֶֶַַַַָ
א432)הנת י(433יניו(434 י ְְֲִִִִִֶֶַַָֻ

ניו435) (436י437)ניה (438א ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
 ית האת אְְְֲִִִֵֵֶַַָָָי

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו, מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה נידן שי'

שלום וברכה!

מכתבו מלפני ר"ה בעתו נתקבל, ולא היה הזמן גרמא לענות עליו עד עתה, ובודאי בינתים קבל 

מכתבי בברכת השנה.

ימי חדש תשרי  ניצל  ובודאי  אז,  המדוברים  התעוררות  ודברי  ההתועדות  אודות  נהניתי ממ"ש 

שהוא חדש הכללי של כל השנה, ובלשון רז"ל מושבע בכל טוב לחזק ההתעוררות ולהוסיף בה, והעיקר 

שתומשך אח"כ על כל השנה, ואף שבכל יום ויום צ"ל עביד עבידתי' גם בזה, וע"ד המבואר בלקו"ת ס"פ 

קרח בחילוק הדין ומשפט דר"ה ואשר בכל יום, הנה מובן שלכל לראש צריך לעשות בזה בר"ה ובחדש 

הראשי של השנה שהוא חדש תשרי, וזכות הרבים מסייע לכל אלה המתעסקים בזה.

וחותם הנני בלשון הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע, צו א געזונטען ווינטער 

לו ולזוג' תי' ולהצלחה בכל האמור לעיל.
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קלו   


             

    

                 
       : 

ה סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

 
   הבהמה מעל ליטלו יכול אינו וכן -

מאוד. כבד משא שהוא - שתעמוד פעם בכל
  לזה הצריך הקנין בדרכי בקי כשאינו -.
  שלושה בפני שאינו ואע"פ השבת, קודם -

עושה שודאי סופרים, מדברי אפילו כהפקר דינו - אנשים

תורה של מאיסור להנצל שלם בלב .זאת
  אינו - שלו שאינה שבהמה ד בסעיף -

שלא יזהר אפשר אם מקום ומכל שביתתה, על מצווה
גמורה. מלאכה תעשה

 
ג.16) ס"ק ס"ט.17)משנ"ב רמו סי'

•
    

הוא„ חובתן ידי אחרים מוציאים וקטנים שנשים זה וכל
בעצמו לברך היודע אבל בעצמו לברך יודע אינו כשאחר
ע"י אלא כמותו מהמחויב אפילו בשמיעה לצאת רשאי אינו
בסי' כמ"ש עליהם מזמנין אין וקטנים ונשים בשלשה זימון

בזימון: מברכין אין שהם קצ"ג

ד סעיף המזון בברכת חייבים וקטנים נשים אם קפו, סימן א חלק

הארץ‡ ברכת שניה הזן ברכת ראשונה המזון ברכת סדר
ואכלת שנאמר התורה מן ושלשתן ירושלים בונה שלישית
הארץ על ושביעה אכילה על שהיא הזן ברכת זו וברכת ושבעת
הזה הטוב ההר כמ"ש ירושלים זו הטובה הארץ ברכת זו

והלבנון:

כפי אחד כל שירצה מטבע באיזה לאומרה יכול התורה מן
ותקנו ושלמה ודוד ויהושע משה ובאו לשונו והרחבת דעתו
טובה שנתוסף מה לפי בזמנם וברכה ברכה לכל המטבע

לישראל:

לישראל‚ המן שירד בשעה הזן ברכת מטבע תקן משה כיצד
שקודם לארץ שנכנסו כיון הארץ ברכת מטבע תיקן יהושע
תקנו ושלמה ודוד אחרת במטבע אומרים היו הארץ כיבוש
ועל עמך ישראל על תקן דוד ירושלים בונה ברכת מטבע
אשר המקום על סתם מבקשים היו לכן (שקודם עירך ירושלים
והקדוש הגדול הבית על תקן ושלמה שם) שמו לשכן ה' יבחר
ובונה הארץ ברכת אומרים אנו אין ואנו עליו שמך שנקרא
להמשיך מבקשים היו הם כי ממש המטבע באותו ירושלים
לנו להחזירם מבקשים ואנו והבית והמלכות הארץ שלות

בקרוב:

חובתו„ ידי יצא לא (חכמים) שטבעו ממטבע המשנה כל
אותו. ומחזירין

וחתימתה הברכה פתיחת היא הזן בברכת המעכב המטבע ועיקר
וברית וסוף תחלה הודאה בה לומר צריך הארץ ובברכת לבד
מילה בפרשת לאברהם הארץ ניתנה ברית שע"י באמצע ותורה
התורה ובזכות וגו' מגוריך ארץ את אחריך ולזרעך לך ונתתי
ובאתם ורביתם תחיון למען שנאמר הארץ את ירשו והמצות
בעבור וגו' גוים ארצות להם ויתן ואומר וגו' הארץ את וירשתם
אחת מהודאה יפחות לא והפוחת וגו' ותורותיו חוקיו ישמרו
של שבחה להזכיר וצריך מגונה ה"ז אחת מהודאה הפוחת וכל
שמצינו מפני ורחבה טובה חמדה ארץ שהיא ישראל ארץ
ואומר וגו' ורחבה טובה ארץ אל שנאמר הלשון בזה שנשתבחה
מלכות להזכיר צריך ירושלים ובבונה וגו' חמדה ארץ לך ואתן

ירושלים. נתקדשה דוד שע"י מפני דוד בית

ורחבה טובה חמדה ארץ אמר שלא אלה מכל אחד חיסר ואם
דוד בית מלכות או הארץ בברכת תורה או ברית הזכיר שלא או
ברכת לראש אותו ומחזירים חובתו ידי יצא לא ירושלים בבונה
הנביאים שטבעו המטבע ושינה (הואיל קפ"ח בסי' כמ"ש המזון
על בא"י שחתם כיון מעכבת אינה וסוף תחלה הודאה אבל

וכו'). הארץ

פיתא דהאי מאריה מלכא רחמנא בריך אמר אפי' הזן ובברכת
כו דזן רחמנא אע"פבריך בברוך וחתם שפתח שכיון יצא לה

לבד חכמים שטבעו ממטבע משנה זה אין השאר כל שדילג
שנתבארו אלו כגון הקפדה בהם שיש חכמים שהזכירו מהתיבות

וס"ח. ס"ו בסי' שנתבאר וכמו

לא אם כתיקונה המטבע כל לומר צריך לכתחלה מקום ומכל
המזון בברכת אותם שמחנכין שנים משמנה פחותים לקטנים
וכן כתיקונה) ברכה כל לברך שידעו עד ברכה (מכל מעט מעט
יצטרך אם בכוונה לברך יוכל ולא נחפז שהוא הדחק בשעת
הארץ בברכת ולדלג לקצר יכול כתיקונה ארוכה ברכה כל לברך
בברכה ואצ"ל הברכה מעניני שאינן מה ירושלים ובבונה
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הברכה מטופס ולא לבד מנהג אלא אינו שבה שההוספה רביעית
הברכה): מעין וכולה (הואיל בה לדלג אין הזן בברכת אבל

כו'‰ הזן אמ"ה בא"י לרעבים משביע ברוך לומר נוהגים יש
ולא גורע והמוסיף הברכה ממטבע שאינו לאומרו ואין

חי: כל עם הם חסדיו כי עמנו חסדו לעולם כי יאמר

Âחמדה ארץ לאבותינו שהנחלת על יאמר לא הארץ בברכת
שחתמת בריתך על אומר שהרי ותורה ברית ורחבה טובה
שאמרו ומה אחת בפעם ודי שלמדתנו תורתך ועל בבשרינו

הענין: אלא ממש התיבות לא ותורה ברית להזכיר שצריך

אֿו סעיפים המזון, ברכת בנוסח דיוקים קפז, סימן א חלק

•
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ידיידיידיידי עלעלעלעל באדםבאדםבאדםבאדם הנפעליםהנפעליםהנפעליםהנפעלים הרוחניתהרוחניתהרוחניתהרוחנית והעליוהעליוהעליוהעלי'''' הזיכוךהזיכוךהזיכוךהזיכוך

הפרנסההפרנסההפרנסההפרנסה דטרדותדטרדותדטרדותדטרדות רביםרביםרביםרבים"""" הההה""""מיםמיםמיםמים

לטהרה גרמו המבול מי כיצד שנתבאר [לאחרי

דרוחא"ו הפרנסה,נייחא טרדות גם כיצד לבאר ישוב - "

לומגביהים" וגורמים האדם את רוחנית" כדלהלן]עלי' ,

       
"מי נקראים המבול שמי מנוחהנחכשם לשון "

- (כנ"ל) לעולם טהרה שהביאו לפי דרוחא") ("נייחא
"מי נקראים הפרנסה דטרדות רבים" "מים גם ",נחכך

דרוחא". "נייחא באה ידם על גם כי

       


שבעת רז"ל במאמר הביאור בהקדמת יובן הענין
יהיו ישראל שבני אבינו אברהם בחר הבתרים בין ברית
היא הכוונה פשוטו לפי בגיהנם. ולא מלכיות בשעבוד
את יכפרו גיהנם, עונש ידי על עוונות כפרת שתמורת
יותר; קל עונש שהוא מלכיות שעבוד ידי על עוונותיהם

עמוקה כוונה בדבר יש הענינים פנימיות פי על אך
יותר

שממשיך:] [כפי

       
      

עונש לשם אינה בגיהנם העונש מטרת כידוע,
מהטומאה הנפש את ולזכך למרק כדי אלא בלבד
נטהרת גיהנם ידי ש"על החטא, ידי על בה שנדבקה
עדן לגן לעלות כך אחר יכולה זה ידי ועל הנשמה,

השכינה". מזיו וליהנות

כלומר:

בה נדבקות הזה, לעולם הנשמה ירידת ידי על
אם ובפרט הגשמי, הזה עולם של וגסות חומריות
לגיהנם, תחילה יורדת היא ולפיכך בחטאים, הוטמאה

בה, שנדבקה מהזוהמא הנשמה את "רוחצים" ששם
עדן. לגן הנשמה עולה כראוי, מזוככת שהיא ולאחר

       


(אלישע "אחר" גבי רז"ל בדברי מבואר זה ענין
כי לגיהנם, נדון שיהא לו שטוב שאמרו אבוי'), בן
אחר ידם על לזכות כדי בגיהנם היסורים כל הם כדאים

ש מוכח ומזה עדן, לגן להיכנס הואכלכך הגיהנם ענין
עדן. לגן כך אחר להגיע הנשמה תוכל זה ידי שעל

      
נוספת הכנה הנשמה צריכה עדן לגן הכניסה קודם
וגם רוחנית), אש של (נהר דינור" ב"נהר "לטבול" -
ראוי' שתהא כדי וזיכוך, טהרה של ענין הוא זה

עדן. בגן השכינה מזיו ליהנות

דינור) בנהר הטבילה (וכן הגיהנם ענין שכל [ונמצא,

בשביל רק להשיגהנעלייתהוא שתוכל כדי שמה,

שעבוד לענין גם מובן ומזה עדן; בגן השכינה מזיו וליהנות

כפי - גיהנם) במקום בו בחר אבינו (שאברהם מלכיות

שממשיך:]

        
  

שתוכל כדי הנשמה את מזכך שהגיהנם כשם
ושעבוד הגלות יסורי גם כך השכינה, מזיו ליהנות

הנשמה. את מזככים מלכיות

ועוד: זאת

הגלות יסורי ידי על הנשמה שזיכוך בלבד זו לא
(כמו השכינה מזיו ליהנות שתוכל אותה מטהר
שעל זאת, עוד אלא ירידתה), טרם עדן בגן בהיותה
לעלות הנשמה יכולה מלכיות בשעבוד היסורים ידי
ועד הקודמת, ממדריגתה יותר נעלית למדריגה

ביותר גבוהה .למדריגה
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קלז    

הברכה מטופס ולא לבד מנהג אלא אינו שבה שההוספה רביעית
הברכה): מעין וכולה (הואיל בה לדלג אין הזן בברכת אבל

כו'‰ הזן אמ"ה בא"י לרעבים משביע ברוך לומר נוהגים יש
ולא גורע והמוסיף הברכה ממטבע שאינו לאומרו ואין

חי: כל עם הם חסדיו כי עמנו חסדו לעולם כי יאמר

Âחמדה ארץ לאבותינו שהנחלת על יאמר לא הארץ בברכת
שחתמת בריתך על אומר שהרי ותורה ברית ורחבה טובה
שאמרו ומה אחת בפעם ודי שלמדתנו תורתך ועל בבשרינו

הענין: אלא ממש התיבות לא ותורה ברית להזכיר שצריך

אֿו סעיפים המזון, ברכת בנוסח דיוקים קפז, סימן א חלק
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ידיידיידיידי עלעלעלעל באדםבאדםבאדםבאדם הנפעליםהנפעליםהנפעליםהנפעלים הרוחניתהרוחניתהרוחניתהרוחנית והעליוהעליוהעליוהעלי'''' הזיכוךהזיכוךהזיכוךהזיכוך

הפרנסההפרנסההפרנסההפרנסה דטרדותדטרדותדטרדותדטרדות רביםרביםרביםרבים"""" הההה""""מיםמיםמיםמים

לטהרה גרמו המבול מי כיצד שנתבאר [לאחרי

דרוחא"ו הפרנסה,נייחא טרדות גם כיצד לבאר ישוב - "

לומגביהים" וגורמים האדם את רוחנית" כדלהלן]עלי' ,

       
"מי נקראים המבול שמי מנוחהנחכשם לשון "

- (כנ"ל) לעולם טהרה שהביאו לפי דרוחא") ("נייחא
"מי נקראים הפרנסה דטרדות רבים" "מים גם ",נחכך

דרוחא". "נייחא באה ידם על גם כי

       


שבעת רז"ל במאמר הביאור בהקדמת יובן הענין
יהיו ישראל שבני אבינו אברהם בחר הבתרים בין ברית
היא הכוונה פשוטו לפי בגיהנם. ולא מלכיות בשעבוד
את יכפרו גיהנם, עונש ידי על עוונות כפרת שתמורת
יותר; קל עונש שהוא מלכיות שעבוד ידי על עוונותיהם

עמוקה כוונה בדבר יש הענינים פנימיות פי על אך
יותר

שממשיך:] [כפי

       
      

עונש לשם אינה בגיהנם העונש מטרת כידוע,
מהטומאה הנפש את ולזכך למרק כדי אלא בלבד
נטהרת גיהנם ידי ש"על החטא, ידי על בה שנדבקה
עדן לגן לעלות כך אחר יכולה זה ידי ועל הנשמה,

השכינה". מזיו וליהנות

כלומר:

בה נדבקות הזה, לעולם הנשמה ירידת ידי על
אם ובפרט הגשמי, הזה עולם של וגסות חומריות
לגיהנם, תחילה יורדת היא ולפיכך בחטאים, הוטמאה

בה, שנדבקה מהזוהמא הנשמה את "רוחצים" ששם
עדן. לגן הנשמה עולה כראוי, מזוככת שהיא ולאחר

       


(אלישע "אחר" גבי רז"ל בדברי מבואר זה ענין
כי לגיהנם, נדון שיהא לו שטוב שאמרו אבוי'), בן
אחר ידם על לזכות כדי בגיהנם היסורים כל הם כדאים

ש מוכח ומזה עדן, לגן להיכנס הואכלכך הגיהנם ענין
עדן. לגן כך אחר להגיע הנשמה תוכל זה ידי שעל

      
נוספת הכנה הנשמה צריכה עדן לגן הכניסה קודם
וגם רוחנית), אש של (נהר דינור" ב"נהר "לטבול" -
ראוי' שתהא כדי וזיכוך, טהרה של ענין הוא זה

עדן. בגן השכינה מזיו ליהנות

דינור) בנהר הטבילה (וכן הגיהנם ענין שכל [ונמצא,

בשביל רק להשיגהנעלייתהוא שתוכל כדי שמה,

שעבוד לענין גם מובן ומזה עדן; בגן השכינה מזיו וליהנות

כפי - גיהנם) במקום בו בחר אבינו (שאברהם מלכיות

שממשיך:]

        
  

שתוכל כדי הנשמה את מזכך שהגיהנם כשם
ושעבוד הגלות יסורי גם כך השכינה, מזיו ליהנות

הנשמה. את מזככים מלכיות

ועוד: זאת

הגלות יסורי ידי על הנשמה שזיכוך בלבד זו לא
(כמו השכינה מזיו ליהנות שתוכל אותה מטהר
שעל זאת, עוד אלא ירידתה), טרם עדן בגן בהיותה
לעלות הנשמה יכולה מלכיות בשעבוד היסורים ידי
ועד הקודמת, ממדריגתה יותר נעלית למדריגה

ביותר גבוהה .למדריגה
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קלח   

 [גיהנם תמורת אברהם בו [שבחר
       
        
       

 [למלך]

       
      
         

      
והשפע החיות וירידת השפעת בין גדול הבדל יש
על ישראל בהיות קיים, הי' שביהמ"ק בזמן למטה

הגלות: לזמן אדמתם,

הברכה המשכת קיים, הי' המקדש שבית בזמן
כך כדי עד עצום, בריבוי היתה ישראל בארץ והשפע
כל "וזהו כלל, הטבע ע"פ שלא היתה שההשפעה
זבת ארץ נקראת שהיתה ישראל ארץ של שבחה עיקר

פירוש, ודבש, הארץזבתחלב פרי טוב כל מעצמה
והשפעה ברכה היינו יגיעה", שום לזה הצטרכות בלי
כזו ועצומה גדולה השפעה וע"י הטבע. פי על שלא
מלמעלה באה הפרנסה השפעת כיצד במוחש ראו

הקב"ה. בידי רק ותלוי'

     
המק שבית בזמן הנה זה, הריומטעם קיים, הי' דש

את להשיג כדי במלאכה ישראל בני עסקו אז שגם אף
ל"שום צריכים היו לא מקום מכל יגיעהפרנסתם,

ועמל בלבול שום הי' ולא כלל, הנפש בפיזור וטרדא
וגם ה', לעבודת טרדא מכל פנוים שהיו עד ולב, במוח
כי בארץ", וברכה שפע הנותן בה' חזק בטחונם הי'
במו ראו ישראל ובני עצום, בריבוי היתה ההשפעה
טבע פי על שלא הנמשך האלקי השפע את עיניהם

כלל.

       
    

מלמעלה ההשפעה הגלות, בזמן עתה אבל
שכדי כזה באופן הטבע בלבושי ומסתתרת מתלבשת
בעניני הרבה להתייגע האדם צריך מזונו את להשיג

הוא ולכן הגשמי, הזה ביגיעותבעסקיומוטרדהעולם

רבים".וטרדות "מים המבלבלות,

על הטבע לבושי של וההסתר שההעלם זאת, ועוד
אלקי, שפע שהוא ניכר שאינו לכך גורם האלקי השפע
ועוצם ש"כחי ולחשוב לטעות מקום שיש כך כדי עד

הזה". החיל את לי עשה ידי

היגיעות - הגלות שבזמן מלכיות שעבוד ענין וזהו
השעבוד. מן כתוצאה הבאות הפרנסה וטרדות

       
        
      

  
" - זה הואהפרנסהוטרדותיגיעותשעבוד - "

"נייחא שם על נח" "מי הנקראים רבים" "מים בחינת
הנשמה נתעלית אלו טרדות ידי על כי דרוחא",

מאד. גבוהה למדריגה

כלומר:

" פועלות הפרנסה שטרדות לכך "זיכוךבנוסף
עלמירוקו בעולם שנפעל הטהרה ענין דרך (על באדם

- בגיהנם) הנשמה וזיכוך מירוק וכן המבול, מי ידי
לידי לבוא לאדם גורמות אלו שטרדות לפי והיינו
וגם עצומה, והכנעה והשפלות המרירות "בחינת
הנפש, עד שיגיע עד ביותר הנפש ופיזור בלבול
ענין עצמו "וזהו הפרנסה", שעבוד עול ולחץ מדוחק

לה הנפש את ומזככת שמטהרת בעילויהטהרה, עלותה
הללו טרדות ידי שעל זאת, עוד הנה - באמת" גדול

למדריגה מתעלית יותרהנשמה ממדריגתגבוהה
בגוף. התלבשותה קודם הנשמה

דוקא בשעבוד אבינו אברהם שבחר הטעם וזהו
רק לנשמה מועיל בגיהנם הזיכוך כי - בגיהנם ולא

ומקורה לשרשה ולעלות לחזור שהיתהכפישתוכל

וטרדות שעבוד ידי על ואילו למטה; ירידתה קודם
הנשמה יכולה הזה בעולם רבים" ב"מים הפרנסה

יותר, עוד נעלית למדריגה משרשהלהתעלות למעלה

.ומקורה

הפרנסההעלי'[וענין טרדות ידי על בנשמה הנפעלת

למטה ירידתה בטרם עדן בגן מדריגתה לגבי - הזה בעולם

הוא:] -

     
נהנית היתה ירידתה, קודם למעלה, הנשמה בהיות

מ" ו"זיורק מזיו היינו - השכינה הקב"ההארה" של "
ית'. ועצמותו ממהותו לא אבל בלבד,

אלא שאינו השמש ואור לזיו כביכול, דומה, הדבר
בו אין אבל מהשמש, בעלמא ("אּפשיין") ָהארה

השמש. כדור ועצם מגוף מאומה
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ה ידי על רבים"[אבל (מים הפרנסה"" שיש"טרדות (

ויכולה מזו, גבוהה למדרגה מתעלית היא למטה, לנשמה

הקב של ועצמותו במהותו והארה"להתדבק בזיו ולא ה,

שממשיך:] וכמו - בלבד

      
      

אחת שעה "יפה רז"ל במאמר הפנימי הביאור
עולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה
בגן הנשמה בהיות (פירוש, הבא שבעולם הוא, הבא"

מ רק הנשמה נהנית למטה) ירידתה טרם זיועדן

על אבל (כנ"ל), ית' ועצמותו ממהותו ולא השכינה
בעולםידי טובים ומעשים צריךהזהתשובה (שבו

זוכה היא הפרנסה) טרדות עם להתמודד האדם
הקב"ה. של ועצמותו במהותו ולהידבק להתעלות

ה ידי על שדוקא לכך רבים"[והטעם טרדות,"מים

במהותוהפרנסה להידבק הנשמה מתעלית הזה, בעולם

ית':] ועצמותו

       
החשך", מן האור כיתרון וגו' אני "וראיתי כתיב:
באור ומעלה יתרון שיש הוא, בזה הפנימי והפירוש
לו שקדם מבלי המאיר אור לגבי החשך" מן "הבא

חשך.

שמלכתחילה באופן "אור" של מצב יש כלומר:
של מצב הי' בתחילה כאשר אך חשך; שום הי' לא
החשך ומתוך החשך את והאירו שביטלו אלא חשך,
החשך לאחר (המאיר זה לאור הרי אור, של למצב באו
אורה ו"תוספת מעלה יתרון יש החשך) ומתוך

סתם. אור לגבי ושמחה"

באור גם הוא כך גשמיים, וחושך באור שהוא [וכשם

רוחניים:] וחשך

     
 [לנהורא]

וקדושה "אור" של מקומות הם הבא ועולם עדן גן
חשך של למציאות מקום נתינת שום בלי מלכתחילה,
נמצא האדם כאשר אבל אחרא; והסטרא הקליפה
של שאורו היינו רוחני, חשך של במצב הזה בעולם
מלא שהעולם עד ומכופל כפול בחשך מוסתר הקב"ה
הוא ואעפ"כ ממש, ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות
- (פירוש אחרא לסטרא לאכפייא בעבודתו פועל
"אתהפכא של למדריגה כשבא ובפרט הרע), כפיית
שהיא לאור), החשך את (שמהפך לנהורא" חשוכא
המתגלה האלקי האור הרי - יותר עוד עליונה מדריגה
גבוה הוא הזה), (שבעולם החשך מן היציאה ידי על

הבא. ועולם עדן שבגן האלקי מהאור יותר

אחת שעה "יפה רז"ל בדברי הביאור וזהו
טוביםבתשובה הזהומעשים עולםבעולם חיי מכל
הבא":

האדם בנפש מתגלה האלקי האור הזה בעולם
החשך וטרדותמתוך היגיעות ענין שהוא דוקא,

ולכן מאד, האדם את ומבלבלות המטרידות הפרנסה
" בנפשו אורמתגלה אלקי.יתרון "

בח הוא ידיוהוא על הבא דרוחא" "נייחא ינת
הפרנסה. דטרדות רבים המים
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עצמן(ט) רעות המדות למה הוא הענין שרש
החכמה אור ע"י ולהתברר להזדכך יכולים
ידוע הנה להתברר א"י ודיבור ומחשבה הנ"ל מ"ה כ"ח
המדות וחיות אור כלות עד רק מתפשט החכמה אור שאין
אימא דיסוד בע"ח (כידוע כלל המדות מן לחוץ ולא בלבד
וזהו בכלל עד ולא הלב הבל שהוא דז"א בחזה מסתיים
מאמו יתום יוסף ונק' ביסוד ולא אתפשטת הוד עד בינה
שהוא ז"א ביסוד שמסתיים אימא משל ארוך אבא ויסוד
ולא בדבור מגיע אורו אין אבל בדבור הלב הבל בקיעת

תולדתם בעצם המדות הנה כי להתברר) שיוכלו במחשב'
דנוגה טבעיי' אוי"ר המדות גם כמו או"א שנק' מחו"ב הוא
ולהתהפך להזדכך יוכלו ולזאת המולידם מקור להן יש
בשני לבבך בכל ה' את ואהבת וכמו דקדושה לאוי"ר
אבל כנ"ל דקדושה דחכמ' מ"ה דכ"ח ביטול ע"י כו' יצריך
מקור להם יש שלא חיצוני' לבושי' שהן ודיבור המחשבה
כלל המדות וחיות אור בהם אין כי מאד מרחוק רק בחו"ב
דחכמה האור רוחניות בהן יבא לא ע"כ לבד דומם בחי' רק
רק ולזככם לבררם תוכם בתוך והתפשטות הארה בבחי'
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קלט    

ה ידי על רבים"[אבל (מים הפרנסה"" שיש"טרדות (

ויכולה מזו, גבוהה למדרגה מתעלית היא למטה, לנשמה

הקב של ועצמותו במהותו והארה"להתדבק בזיו ולא ה,

שממשיך:] וכמו - בלבד

      
      

אחת שעה "יפה רז"ל במאמר הפנימי הביאור
עולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה
בגן הנשמה בהיות (פירוש, הבא שבעולם הוא, הבא"

מ רק הנשמה נהנית למטה) ירידתה טרם זיועדן

על אבל (כנ"ל), ית' ועצמותו ממהותו ולא השכינה
בעולםידי טובים ומעשים צריךהזהתשובה (שבו

זוכה היא הפרנסה) טרדות עם להתמודד האדם
הקב"ה. של ועצמותו במהותו ולהידבק להתעלות

ה ידי על שדוקא לכך רבים"[והטעם טרדות,"מים

במהותוהפרנסה להידבק הנשמה מתעלית הזה, בעולם

ית':] ועצמותו

       
החשך", מן האור כיתרון וגו' אני "וראיתי כתיב:
באור ומעלה יתרון שיש הוא, בזה הפנימי והפירוש
לו שקדם מבלי המאיר אור לגבי החשך" מן "הבא

חשך.

שמלכתחילה באופן "אור" של מצב יש כלומר:
של מצב הי' בתחילה כאשר אך חשך; שום הי' לא
החשך ומתוך החשך את והאירו שביטלו אלא חשך,
החשך לאחר (המאיר זה לאור הרי אור, של למצב באו
אורה ו"תוספת מעלה יתרון יש החשך) ומתוך

סתם. אור לגבי ושמחה"

באור גם הוא כך גשמיים, וחושך באור שהוא [וכשם

רוחניים:] וחשך

     
 [לנהורא]

וקדושה "אור" של מקומות הם הבא ועולם עדן גן
חשך של למציאות מקום נתינת שום בלי מלכתחילה,
נמצא האדם כאשר אבל אחרא; והסטרא הקליפה
של שאורו היינו רוחני, חשך של במצב הזה בעולם
מלא שהעולם עד ומכופל כפול בחשך מוסתר הקב"ה
הוא ואעפ"כ ממש, ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות
- (פירוש אחרא לסטרא לאכפייא בעבודתו פועל
"אתהפכא של למדריגה כשבא ובפרט הרע), כפיית
שהיא לאור), החשך את (שמהפך לנהורא" חשוכא
המתגלה האלקי האור הרי - יותר עוד עליונה מדריגה
גבוה הוא הזה), (שבעולם החשך מן היציאה ידי על

הבא. ועולם עדן שבגן האלקי מהאור יותר

אחת שעה "יפה רז"ל בדברי הביאור וזהו
טוביםבתשובה הזהומעשים עולםבעולם חיי מכל
הבא":

האדם בנפש מתגלה האלקי האור הזה בעולם
החשך וטרדותמתוך היגיעות ענין שהוא דוקא,

ולכן מאד, האדם את ומבלבלות המטרידות הפרנסה
" בנפשו אורמתגלה אלקי.יתרון "

בח הוא ידיוהוא על הבא דרוחא" "נייחא ינת
הפרנסה. דטרדות רבים המים
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עצמן(ט) רעות המדות למה הוא הענין שרש
החכמה אור ע"י ולהתברר להזדכך יכולים
ידוע הנה להתברר א"י ודיבור ומחשבה הנ"ל מ"ה כ"ח
המדות וחיות אור כלות עד רק מתפשט החכמה אור שאין
אימא דיסוד בע"ח (כידוע כלל המדות מן לחוץ ולא בלבד
וזהו בכלל עד ולא הלב הבל שהוא דז"א בחזה מסתיים
מאמו יתום יוסף ונק' ביסוד ולא אתפשטת הוד עד בינה
שהוא ז"א ביסוד שמסתיים אימא משל ארוך אבא ויסוד
ולא בדבור מגיע אורו אין אבל בדבור הלב הבל בקיעת

תולדתם בעצם המדות הנה כי להתברר) שיוכלו במחשב'
דנוגה טבעיי' אוי"ר המדות גם כמו או"א שנק' מחו"ב הוא
ולהתהפך להזדכך יוכלו ולזאת המולידם מקור להן יש
בשני לבבך בכל ה' את ואהבת וכמו דקדושה לאוי"ר
אבל כנ"ל דקדושה דחכמ' מ"ה דכ"ח ביטול ע"י כו' יצריך
מקור להם יש שלא חיצוני' לבושי' שהן ודיבור המחשבה
כלל המדות וחיות אור בהם אין כי מאד מרחוק רק בחו"ב
דחכמה האור רוחניות בהן יבא לא ע"כ לבד דומם בחי' רק
רק ולזככם לבררם תוכם בתוך והתפשטות הארה בבחי'
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קמ   

משא"כ כנ"ל תיקון בלי הרע בהן נשאר ולזה גדול בהעלם
גם דחכמה אור בהן שמאיר מפני ובת בן שנק' המדות
החכמה אור ע"י הם גם מתעלים כו' בחזה חיותם בכלות
האותיות ששרש כידוע הוא נהפוך שלכאורה (ואע"פ
שצרופי ברתא יסד דאבא כמאמר דוקא בחכמה דדבור
לחכמה מצרף וכמ"ש דוקא החכמה מכח בא הוא אותיות

החכמה כח בו שיאיר עד לדבר שא"י התינוק מן וראי' כו'
אור הוא שרשן המחשבה אותיות וגם כידוע שבנפשו
מאנהא דאוזיפת דאימא מנצפ"ך ה"ג בחי' שהוא אימא
ורחל לאה שנק' ודיבור מחשבה מזה שמסתעף לברת'
שהן אע"פ המדות מן בחו"ב יותר שרש לאותיות יש ולפ"ז

כו'): ממש בחו"ב מיוחדים האותיות כי תולדתם
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הכלים‡Íה) ענין להבין יש כי ביאור, הענין צריך עדיין
אינן ושאעפ"כ ממש אלקות שהם יתכן איך הנ"ל
המהות נעריך שכאשר עד ית' ועצמותו מהותו בערך
גופנית העשי' כיחס ממש הוא ית' מהו"ע לגבי שלהם
ית' ממנו רחוקי' ששניהם ית' אצלו ליש מאין הנברא
אלקות בחי' שיהיו יתכן איך וא"כ ממש, א' בהשואה
גם האדם, בשכל לכאורה מתיישב שאינו דבר שזה ממש,
שהם לעיל התבאר כי והוא א', ענין עוד להבין צריך
מתחסד הוא החסד ע"י ידן על פועל ית' והוא כלים נקראי'
גואל אל כי ריבנו ריבה כמ"ש מתגבר הוא הגבורה וע"י
הכלים מחמת בא ההשפעות שינויי כל וסיבת כו' אתה חזק
והאור המים יומשכו החסד מן שונים מכלים כלים שהם
הגבורות ומן המתוקים ופירות בעשבים וכן וכדומה
וכיוצא ומרים חמוצים ופירות ובעשבים הרקיע יומשכו
לעיל ג"כ ומבואר היטב למשכיל מובן והרי המדות, בכל
שנראה כפי ח"ו בעצמן פועלים שהכלים הכונה שאין פ"ד
משל פ"א שם הרמ"ק הביאו א' מקובל לשון משטחיות
במלאכתו מהיר איש כשתראה מעבדיו לא' שצוה למלך
איש כשתראה צוה ולא' ומיקבך מגרנך לו תעניק העניק
לא' מטיב ואינו מרע אינו המלך והנה אותו תכה הכה עצל
המדות אל משפיע ית' הוא כך במצותו הכל אלא מהם
וכ' עכ"ל, פעולותיו את משנה אינו והוא פעולתם לפעול
נמשך והעונש שהשכר דעתו לפי פ"ג שם הרמ"ק עליו
א"כ כו' רחמים ולא דין לא יצדק לא באלקות כי מהמדות
טבעם לפי ומענישות המשכירות הם שהמדות לפ"ז נמצא
הארץ את ה' עזב זה לפ"ד א"כ המאציל בהם שהטביע
ולא ח"ו האמונה סתירת הם אלו ודברים וכו' המדות ביד
באמונה השקועים מן הנ"ל המקובל כי לנו וברור קיומה
אלא כו' ויושרו חסידותו ספריו רואי כל אל נודע כי
ודאי אלא עכ"ל, הקולמוס אל בהעתקתו לשונו יד שקצרו
וכמ"ש הנ"ל הכלים ע"י הכל פועל ית' שהוא הענין פי'
העצמות ואור וכלים עצמות הם שהספי' פ"ד שם הרמ"ק

הפעולה ונמצא ידן על ופועל הללו בכלים מתלבש הפשוט
שסיבת רק מתייחסת ולו העצמות מחמת באמת היא
ולה הכלי מחמת בא ההשתנות וסיבת הפעולה הגבלת
באיברי המתלבשת הנפש מחיות לזה משל והביא מתייחס
החיות והנה הגוף הרכבת בערך פשוטה ג"כ שהיא הגוף
שברגל ובחיות הראיה כח תמונת בו נעשה בעין המתפשט
לראות זה שונות פעולתם ואז ההילוך כח תמונת נעשה
העין האיברים שינויי מחמת בא השינוי וסיבת להלוך וזה
ואמר שבהם, הנפש מאור באמיתת באה והפעולה מהרגל
נעשה הרי בכלי מלובש שכשהעצמות היות שעם שם עוד
הנפש בחיות שנעשה התמונה כמו עד"מ תמונה בו
התמונה מן אז שמובדל הראי', כח להיות בעין המלובש
וא"כ ההילוך, כח תמונת בו שנעש' שברגל בכח שנעשית
שינוי בעצמותו שיהי' לדוכתא קושי' הדרא לפ"ז
אמיתי אינו בהם הזה שהשינוי אמר ולזה ח"ו והתפעלות
שמשתנים מים וכמשל בלבד הפעולה לענין שהוא אלא
העין למראה רק אמיתי בהם השינוי שאין הכלי גוון לפי
שגם עוד ואמר כו' למראיתם חוזרים הכלים מן שכשיצאו
המתפשט בעצמות אלא אינו אמיתי שאינו גם הזה השינוי
אלא הזה שינוי אפי' בו אין ממש ית' מהו"ע אבל בכלים
האמונה שלימות וזהו בה"ע, קודם שהוא כמו לבדו הוא
דוקא ממנו באים השונים הפעולות כל היות שנאמין
פ"ד כנ"ל בו ידיעתו ע"י בפרט נברא לכל פרטית בהשגחה
שינוי בו אין בעצמותו שהוא ג"כ נאמין ואעפ"כ
ו') ג' (מלאכי שניתי לא ה' אני כדכתיב ג"כ והתפעלות
הפשוטה באחדותו להאמין ג"כ האמונה מעיקרי שזהו
ז"ל דבריו אלו היטב שהתבאר כמו זא"ז סותרים ואין כנ"ל
שום אין איך להבין יש זו הבנה וע"פ פ"ח. א' ובשער שם
במשל והרי הפעולות מהשתנות ית' במאציל שינוי
התפעלות בו יש אומנתו בכלי מלאכה עושה כשהאומן
במלאכה וכשעוסק זו במלאכה עצמו לצמצם בהכרח
כענין עצמו לצמצם משתנה אחרת אומנות כלי ע"י אחרת
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ואעפ"כ הפועל ית' שהוא למעלה הוא ואיך ההיא מלאכה
הקושיות שני ואלו כו'. שניתי לא כדכתיב משתנה אינו
והוא א' הקדמה בהקדים היטב למשכיל ויובן יתורצו
בשם אלהות החיות להמשכת כינו שהמקובלים מה הטעם
יובן זו הקדמה וע"פ שפע, שקראו הפלסופים כל' ולא אור
והוא העיקרים בעל בשם הה' בעיקר שכללתי ענין ג"כ
בו שאין זה בכלל ור"ל החסרונות מן מסולק ית' שהוא
מ' (ישעי' וגו' יגע ולא ייעף לא כדכתיב אלא ח"ו לאות
השמים את עשית אתה לבדך ה' הוא אתה וכדכתיב כ"ח)
ומשנברא שנברא קודם הוא אתה וכמאמר ו') ט' (נחמי'
ענין על נופל שפע מלת כי והענין ממש. א' בהשוואה כו'
עד המשפיע מעצם כח בהתפשטות הבאה פעולה
להוליד כחו ונותן וממצבו ממקומו וזז נטרד שעצמותו
מקודם בין משתנה ונמצא זו והשפעה פעולה ולפעול
השאלה ל' הוא בזה מקום (מלת במקומו שהי' שהשפיע

משפי היותו לאחר מהותו) בעצמיות בכחוכלומר שנטרד ע
ורגל ביד הנעשים מלאכות עניני כל והם השפעתו לעסק
וכה"ג שמתייגע עד במלאכה מתפשט שביד התנועה שכח
החכמה מכח השכל השפעת כמו רוחני' כחות בהשפעות
שפע להוליד נטרד במוח המלובש והשכל החכמ' שעצמיו'
ויקראו במושכלות, הרבה בהעמקתו יתייגע ולכן ההשכלה
זה, היפוך הוא אור ל' ואמנם בלה"ק, שפע אלו פעולות
שאין באופן הוא אבל ממקורו המשכה ג"כ הוא היות שעם
לאחר שהאיר מקודם בין ושינוי התפעלות שום במקורו
גם לעולם, בשוה ומעלתו מקומו על עומד אלא שהאיר
עי"ז כחו יתוסף לא ימעיט ואם יטרד לא להאיר ירבה אם
אינו ממנו הנמשך שהזיו השמש במאור בעליל וכנראה
והזיו א' בהשוואה בעצמותו השמש שמאור שינוי בו פועל
שבראו בטבעו סגולתו היא כך כי ממנו ממילא נמשך
העולם בחלל זיוו יומשך ולא ענן יהיה אם ולכן כך, הש"י
שנה, אלף מאיר זיוו יהיה מאם עי"ז כחו יתרבה לא
בהם ונתן הש"י שבראם המאירים בדברים בהם וכיוצא
שלא עד ממילא האורה שהוא מהם המשכה להיות זו טבע
שלא הנמצאים בשארי משא"כ כנ"ל שינוי בהם יפעל
ישתנו הם כשישפיעו ולזאת זו סגולה הש"י בהם הטביע
דבר וממוצא כו', בההשפעה ממש כחם יתנו כי בעצמותם
סגולה בהן שיש נבראים ברא שהש"י שמאחר למד אתה
זה ק"ו המשורר כמ"ש זה יש ית' שבו וק"ו כ"ש א"כ זו
עין יוצר אם ישמע הלא אזן הנוטע אמר אחרים ענינים על
שאנו השלמות שכל כלומר ט') צ"ד (תלים כו' יביט הלא

אלא בו שנמצאים פשיטא בברואיו ממנו נמשכים רואים
הוא וכך ותכלית, קץ לאין ונפלאה יתירה במעלה שהוא
כל מריש העולמות מחי' ית' שהוא האלהות שחיות ג"כ
מהותו מבחי' אינו אצלו זו המשכה דרגין כל סוף עד דרגין
המאור מן המתפשט הזיו ענין כמו אלא ממש ועצמותו
זיו בחי' שהוא ואע"פ ח"ו שינוי שום בהמאור שאין כנ"ל
כי א"ס שעצמותו כמו ממש א"ס בבחי' הוא הנה בלבד
כמו הארה מהות ענינו השמש זיו שהרי המאור מעין האור
חיוני ענין הוא הנפש וזיו בהירי עצם השמש כדור שגוף
וחי זה חיות מקבל שהוא בגוף מתפשט (לעבעדיקייט)
אורו יהי' שכמ"כ חיים רוח היא הנפש שמהות לפי ממנו
המחוייב ועצמותו מהותו הנה להיות וכך חיונית, הארה
החיים, חיי והוא זולתו ואין הוא לבדו שהוא המציאות
ענינה כנ"ל זיו בבחי' הארה ויגלה ממנו ויאיר כשימשיך
ארץ על הודו וז"ש ממש א"ס בבחי' חיים המשכת הוא
להבין בזה ודי וזיו, הוד ופי' י"ג) קמ"ח (תלים כו' ושמים
שינוי בו גורם בעולמות החיות המשכת שאין ולהשכיל
המשל שאין להודיע צריך שזה אלא במשל, כנ"ל ח"ו
ממנה באה מהשמש הארה הנה שבמשל לנמשל דומה
ובזה הארתה, למנוע בשמש כח שאין עד ובחיוב ממילא
בבחי' המאיר מן יותר מעולה שפע בבחי' המשפיע מעלת
או להשפיע ברצונו תלויה המשפיע מן השפע כי הארה
שצריך בכחו שבאה שלפי תליא בהא דהא ובאמת למנוע
משא"כ למנוע, או לעסוק אם יבחר ולכן בה לטורדו
אך בזה, בחירה לו אין ממילא שבאה המאור מן בההארה
שהרי השלימיות שני בו יש ית' בו אבל לבד, בנבראים זהו
ברצונו תלויה שההארה והיינו ממנו נמשכים כולם
ממנו להאיר הוא הפשוט שברצונו היינו העולם וכשנברא
כל מקור היא הנה לבד זיו בבחי' זו שהארה כנ"ל הארה
במאור כלול האור הי' העולם שנברא קודם ולכן כו' החיים
ולהאיר העולם להחיות ית' אצלו ביכולת שיש ר"ל עד"מ
בבחי' זה זיו ממנו האיר ואח"כ א"ס שזהו כנ"ל זיו בבחי'
ח"ו, ממילא ולא דוקא רצון ע"י היא זו המשכה כי גילוי
מבחי' למעלה שהוא פשוט רצון הוא רצון אומרינו וענין
שכ' ע"ד א' ורצונו הוא ג"כ שבי"ס שהגם די"ס רצון
אמרנו כבר כנ"ל כו' המדע והוא היודע הוא ז"ל הרמב"ם
רצון ואומרינו מזה, גם מעלה למעלה ית' שמהו"ע למעלה
אמרנו וכבר ח"ו חיוב בדרך שאינו לשלול רק היינו שם
באמונה אלא ית' מהותו וציור השגת ממנו שנעלם שם
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קמי    

ואעפ"כ הפועל ית' שהוא למעלה הוא ואיך ההיא מלאכה
הקושיות שני ואלו כו'. שניתי לא כדכתיב משתנה אינו
והוא א' הקדמה בהקדים היטב למשכיל ויובן יתורצו
בשם אלהות החיות להמשכת כינו שהמקובלים מה הטעם
יובן זו הקדמה וע"פ שפע, שקראו הפלסופים כל' ולא אור
והוא העיקרים בעל בשם הה' בעיקר שכללתי ענין ג"כ
בו שאין זה בכלל ור"ל החסרונות מן מסולק ית' שהוא
מ' (ישעי' וגו' יגע ולא ייעף לא כדכתיב אלא ח"ו לאות
השמים את עשית אתה לבדך ה' הוא אתה וכדכתיב כ"ח)
ומשנברא שנברא קודם הוא אתה וכמאמר ו') ט' (נחמי'
ענין על נופל שפע מלת כי והענין ממש. א' בהשוואה כו'
עד המשפיע מעצם כח בהתפשטות הבאה פעולה
להוליד כחו ונותן וממצבו ממקומו וזז נטרד שעצמותו
מקודם בין משתנה ונמצא זו והשפעה פעולה ולפעול
השאלה ל' הוא בזה מקום (מלת במקומו שהי' שהשפיע

משפי היותו לאחר מהותו) בעצמיות בכחוכלומר שנטרד ע
ורגל ביד הנעשים מלאכות עניני כל והם השפעתו לעסק
וכה"ג שמתייגע עד במלאכה מתפשט שביד התנועה שכח
החכמה מכח השכל השפעת כמו רוחני' כחות בהשפעות
שפע להוליד נטרד במוח המלובש והשכל החכמ' שעצמיו'
ויקראו במושכלות, הרבה בהעמקתו יתייגע ולכן ההשכלה
זה, היפוך הוא אור ל' ואמנם בלה"ק, שפע אלו פעולות
שאין באופן הוא אבל ממקורו המשכה ג"כ הוא היות שעם
לאחר שהאיר מקודם בין ושינוי התפעלות שום במקורו
גם לעולם, בשוה ומעלתו מקומו על עומד אלא שהאיר
עי"ז כחו יתוסף לא ימעיט ואם יטרד לא להאיר ירבה אם
אינו ממנו הנמשך שהזיו השמש במאור בעליל וכנראה
והזיו א' בהשוואה בעצמותו השמש שמאור שינוי בו פועל
שבראו בטבעו סגולתו היא כך כי ממנו ממילא נמשך
העולם בחלל זיוו יומשך ולא ענן יהיה אם ולכן כך, הש"י
שנה, אלף מאיר זיוו יהיה מאם עי"ז כחו יתרבה לא
בהם ונתן הש"י שבראם המאירים בדברים בהם וכיוצא
שלא עד ממילא האורה שהוא מהם המשכה להיות זו טבע
שלא הנמצאים בשארי משא"כ כנ"ל שינוי בהם יפעל
ישתנו הם כשישפיעו ולזאת זו סגולה הש"י בהם הטביע
דבר וממוצא כו', בההשפעה ממש כחם יתנו כי בעצמותם
סגולה בהן שיש נבראים ברא שהש"י שמאחר למד אתה
זה ק"ו המשורר כמ"ש זה יש ית' שבו וק"ו כ"ש א"כ זו
עין יוצר אם ישמע הלא אזן הנוטע אמר אחרים ענינים על
שאנו השלמות שכל כלומר ט') צ"ד (תלים כו' יביט הלא

אלא בו שנמצאים פשיטא בברואיו ממנו נמשכים רואים
הוא וכך ותכלית, קץ לאין ונפלאה יתירה במעלה שהוא
כל מריש העולמות מחי' ית' שהוא האלהות שחיות ג"כ
מהותו מבחי' אינו אצלו זו המשכה דרגין כל סוף עד דרגין
המאור מן המתפשט הזיו ענין כמו אלא ממש ועצמותו
זיו בחי' שהוא ואע"פ ח"ו שינוי שום בהמאור שאין כנ"ל
כי א"ס שעצמותו כמו ממש א"ס בבחי' הוא הנה בלבד
כמו הארה מהות ענינו השמש זיו שהרי המאור מעין האור
חיוני ענין הוא הנפש וזיו בהירי עצם השמש כדור שגוף
וחי זה חיות מקבל שהוא בגוף מתפשט (לעבעדיקייט)
אורו יהי' שכמ"כ חיים רוח היא הנפש שמהות לפי ממנו
המחוייב ועצמותו מהותו הנה להיות וכך חיונית, הארה
החיים, חיי והוא זולתו ואין הוא לבדו שהוא המציאות
ענינה כנ"ל זיו בבחי' הארה ויגלה ממנו ויאיר כשימשיך
ארץ על הודו וז"ש ממש א"ס בבחי' חיים המשכת הוא
להבין בזה ודי וזיו, הוד ופי' י"ג) קמ"ח (תלים כו' ושמים
שינוי בו גורם בעולמות החיות המשכת שאין ולהשכיל
המשל שאין להודיע צריך שזה אלא במשל, כנ"ל ח"ו
ממנה באה מהשמש הארה הנה שבמשל לנמשל דומה
ובזה הארתה, למנוע בשמש כח שאין עד ובחיוב ממילא
בבחי' המאיר מן יותר מעולה שפע בבחי' המשפיע מעלת
או להשפיע ברצונו תלויה המשפיע מן השפע כי הארה
שצריך בכחו שבאה שלפי תליא בהא דהא ובאמת למנוע
משא"כ למנוע, או לעסוק אם יבחר ולכן בה לטורדו
אך בזה, בחירה לו אין ממילא שבאה המאור מן בההארה
שהרי השלימיות שני בו יש ית' בו אבל לבד, בנבראים זהו
ברצונו תלויה שההארה והיינו ממנו נמשכים כולם
ממנו להאיר הוא הפשוט שברצונו היינו העולם וכשנברא
כל מקור היא הנה לבד זיו בבחי' זו שהארה כנ"ל הארה
במאור כלול האור הי' העולם שנברא קודם ולכן כו' החיים
ולהאיר העולם להחיות ית' אצלו ביכולת שיש ר"ל עד"מ
בבחי' זה זיו ממנו האיר ואח"כ א"ס שזהו כנ"ל זיו בבחי'
ח"ו, ממילא ולא דוקא רצון ע"י היא זו המשכה כי גילוי
מבחי' למעלה שהוא פשוט רצון הוא רצון אומרינו וענין
שכ' ע"ד א' ורצונו הוא ג"כ שבי"ס שהגם די"ס רצון
אמרנו כבר כנ"ל כו' המדע והוא היודע הוא ז"ל הרמב"ם
רצון ואומרינו מזה, גם מעלה למעלה ית' שמהו"ע למעלה
אמרנו וכבר ח"ו חיוב בדרך שאינו לשלול רק היינו שם
באמונה אלא ית' מהותו וציור השגת ממנו שנעלם שם
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'בחי שהוא דאצי' ממל' בי"ע בהתהוות שהוא כמו
מלמעלה החכמה בחי' התהוות באצי' כן מאין, יש
תמצא מאין והחכ' וכמ"ש מאין, ג"כ הוא החכ' מן
כמשל הוא החכ' מן מלמעלה החכ' התהוות שמציאות
הוא כן לו, באה היא מאין יודע שאינו מציאה המוצא
השתלשלות ע"פ ואינה החכ' מן מלמעלה החכ' התהוות
מן שלמעלה באוא"ס כי והיינו מאין, יש בדרך כ"א עו"ע
חכ' בחי' כלל שייך אינו בכלל עליון כתר בחי' הוא החכ'
ממש מחודש הוא זו חכ' שבחי' כ"א השתלשלות, שבסדרי
הוא ולמטה מחכ' משא"כ כזה, באופן תחלה הי' שלא מה
ומח' למידות ומבינה לבינה מחכ' השתלשלו' סדרי בחי'
מלביש שהעלול עו"ע השתלשלות בחי' שהם ודיבור,
בחי' הוא בכלל אצי' כי והגם העילה. של התחתון מחצה
דבי"ע מאין יש בריאה ע"ד ואינו מאלקות, ההעלם גילוי
הוא שאצי' אמת דהן הוא הענין אך ממש. מחודשי' שהם
כענין קירוב בדרך אינו אבל מאלקות ההעלם גילוי בחי'
עד"מ דאצי' חכ' אבל מהעילה, קצת משיג שהעלול עו"ע
שייך אינו העלם, בבחי' היתה החכ' התהוות שקודם מאחר
שהיא כמו מקורה משגת התהוותה לאחר החכ' שגם כלל
מושג שאינו הוא ההעלם ענין כי והיינו ההעלם, בבחי'

מציאות ההתהוות ה"ז ההעלם מבחי' שנתגלה ומה כלל,
שזהו [לומר] ע"ז נופל שאינו שנתגלה, ההעלם היינו החכ'
עליון הכתר בחי' הוא ומקורה אותה, המהוה מקורה
נשאר הגילוי אל מההעלם החכ' גילוי להיות המכריח
התהוות שמציאות נא' ולכן קודם. שהי' כמו העלם בבחי'
שלא הוא שמאין הנ"ל, הפי' ב' כפי ג"כ מאין הוא החכ'
הי' לא החכ' מן למעלה כי במקורה כזה באופן תחלה הי'
כלל מושג שאינו מאין וגם וכלל, כלל שכל מציאות עדיין

כענ תמצא אמר ולזה בא, וכנ"ל.מאין מציאה המוצא ין
זו במדריגה שוי' שניהם והעשי' החכ' כי מובן

עד"מ דז"א פרצוף כמו זולתם, ולא מאין יש שהם
חכ' בחי' הוא שהראש הנאצלים בעולם והסוף הראש והיינו
בחוכמתא הת"י כמ"ש ראשית נק' שהחכמה בראשית כמ"ש
סופא דאצי' מל' בחי' הוא מעשה וסוף חכ', ראשית וכתי'
נמי דבראשית וידוע דבי"ע, העולמות כל שמהוה דרגין דכל
נא' דאצי' במל' וגם וכנ"ל, מאין יש שנתהוה פי' הוא מאמר
דוקא מחדש בראשית, מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש
המל' עד ולמטה מחכ' עצמו באצי' משא"כ כו', ליש מאין
ודיבור, ומח' למדות מחכ' עו"ע השתלשלות בחי' הוא הנה

כו'. האצי' עצם מן והסוף הראש נבדל כי ונמצא
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הרביםי. בעונותינו חנם שנאת עון ימצא ביותר
לעצמו במה בונה ואחד אחד שכל ה' בעובדי
בעסק כן וכמו דוקא ושכלו דעתו פי על התורה בעסק
ומתחברים מתאחדים ואינם דוקא, חכמתו פי על העבודה
בעוסקים גדול ועיקר יסוד באמת אשר כלל. זה עם זה
בעסק הן זה, עם זה וידברו שיתחברו ועבודה בתורה
לא כי רעהו. פני יחד ואיש יחד בברזל ברזל הלא התורה
דעת וכששומע האמת הוא שכלו כפי אשר לומר יכול
באים הם הרי באמיתות זה עם זה ומפלפלים חבירו

הד נגעילאמיתת שמגלים עבודה בעניני כן וכמו ברים.
הטוב. פרטי כמה בזה שיש בזה ומדברים לזה זה לבבם
זיך חאפט (ער בעצמו מוצאם שאינו דברים כמה שיש הא',
אהבה, תכסה פשעים כל דעל עצמו אהבת מצד אליין) ניט

שהאדם האהבה וכדומה במדות חסרונות על שכן ומכל
זה. על מעוררו וחבירו זה על מכסה בטבעו עצמו את אוהב
בזה שמדבר בעת הנה בדבור לבבו נגעי כשמגלה זאת ועוד
שהצטער מכמו יותר הרבה מזה מאד בנפשו מצטער
טובים הלא הענינים כל על בנפשו מתחרט וממילא מקודם,
שזהו כו'. הרבה נתתקן זה ידי שעל כו', מהם רצונו ועוקר
החוטא, לנפש גדול תיקון שהוא כידוע דברים וידוי ענין
עם רירט (עס הדבר לו נוגע אז בדבור שכשבא מפני והיינו
ודוגמא כו'. ומתחרט מאד שמצטער נפשו בפנימיות אן)
ואמרו ישיחנה איש בלב דאגה שכתוב מה הוא לזה
שמדבר שבעת רואין ואנו לאחרים, ישיחנה ז"ל רבותינו
אחר אמנם קודם, שיהיה מכמו ביותר צערו יגדל אז בצערו
בעבודה כן וכמו בעסער). עם ווערט (עס יותר לו נוח כך
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יותר, מצטער הוא מעשה בעת לבבו נגעי מעניני כשמדבר
מהנגעים הרבה מסיר שבזה מפני יותר לו נוח כך ואחר
אחד כל ממציא יחד כשמדברים זאת עוד כו'. והעוונות
לתקן להבא על בקבלה הסכם ועושים לתקן איך לזה עצות
או שנים עושים אשר וההסכם כו'. וכך כך שיהיה מעשיהם
בפני שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה יש רבים
מאד טוב הוא ה' בעובדי שההתחברות ונמצא כו', עצמו
ויכול ביטול בו כשיש הוא זה וכל כו'. פרטים בכמה
יש במציאות כשהוא אבל זולתו, עם ולהתקרב להתאחד
או כו'. לזולתו לבבו נגעי כלל לגלות יכול אינו ממילא
את לפניו יגלה איך כן ואם מאד נמוך זולתו את שחושב

מזולתו. לו יבוא תועלת איזה דהיינו לו, יועיל ומה עניניו
הן זולתו עם להתאחד יכול אינו שבעצם הוא והעיקר
יחשוב ושכלו דעתו וכפי דעתו על שמעמיד התורה בעסק
לשמוע כלל מקבל אינו זולתו וסברת האמת, הוא שכן
אדרבה ואז כו'. צדדית נטיה בלי באמיתיות בזה ולדון
ונעשים יותר מתפרדים הם שכלי בענין יחד כשמדבר
שאינו כך אחר טענה אצלו נעשה (וזה יותר לזה זה מנגדים

כו'). וכך כך אמר שהרי אתו ולהתאחד להתערב יכול
Âחברים דיבוק תועליות הוי'. בעובדי חנם שנאת

הפירוד סיבת עבודה. ובעניני בלימוד והדיבור
התורה. בעסק
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בקול דר"ה תשובה ע"י הראשו בשרש "מהא למלוה ור יממשי לאלקות שעבוד ע"י
שמאחד האמעי קו ע"י מל בישורו ויהי י .את אד האד בריאת ביו ודוקא ימי

מל להיות והר יממשי וגבורה חד ו"מיישר"

ÔÎÂׁשהם נׁשמֹות ּדיׁש הּנׁשמֹות, ּבמעלֹות ּברּוחנּיּות הּוא ¿≈ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ועל ּדבהן יׂשראל, אלפי ראׁשי ּוכמֹו ראׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבבחינת
לׁשארי וההׁשּפעה הרּוחני החּיּות ּבחינת נמׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָידם
לכל ּבאדם מהראׁש החּיּות והׁשּפעת ּכהמׁשכת ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּגם אבל ּבלבד, רגל ּבחינת רק ׁשהם נׁשמֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאברים,
ּבבחינת ׁשהם עד ּבמאד ועצּומֹות ּגדֹולֹות מעלֹות יׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבהם
ׁשהם ׁשהּנׁשמֹות הינּו הּגבֹוהֹות, הּנׁשמֹות לגּבי ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹראׁש
ּבבחינת ׁשהם הּנׁשמֹות את מׁשלימֹות הם רגל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

ּבמׁשה ׁשּכתּוב ּוכמֹו העם16ראׁש, רגלי אלף מאֹות "ׁשׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
רגלים ּבבחינת הם יׂשראל ּבני ּדנׁשמֹות ּבקרּבֹו", אנכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאׁשר
ּבני נׁשמֹות לגּבי ראׁש ּבבחינת ׁשהּוא מׁשה נׁשמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלגּבי

ּדכתיב ּדזהּו האדם17יׂשראל, מּכל מאד ענו מׁשה "והאיׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֹ
ּדמׁשה האדמה", ּפני על אדם18אׁשר ׁשל ספרֹו ראה ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבעקבֹות ּדֹור וראה ּופרנסיו, ודֹור ּדֹור וראה ְְְְְְִִַָָָָָָָהראׁשֹון,
ּבאלקּותיגמׁשיחא וההּׂשגה ההבנה ענין ּבהם יהיה ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נחׁשב זה ּדאין מׁשה, מדרגת מעלת לגּבי ּובפרט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבכלל
נפׁש מסירּות ּבעלי ׁשּיהיּו ּכאּלּו יהיּו ּכי ראה אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלמאּומה,
ּכל את מרּגיׁש והראׁש ּומצות, הּתֹורה קּיּום עניני על ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹּבפעל
יׂשראל ראׁש מׁשה ּבהיֹות הּנה הּצּפרנים, אפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהאברים
הּבעלי הּפׁשּוטים יׂשראל ּבני ׁשל מעלתם את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּגיׁש
ּומּזה מעבֹודתם, ׁשּלמעלה רּוח הּקֹורת וגדל נפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמסירּות
ּגבֹוּה ּבמדרגה הם ּבפׁשטּותם ׁשהם ׁשחׁשב ׁשּלֹו, ענוה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
מרּגיׁש ׁשהראׁש לפי ּבאלקּות, והּׂשגֹותיו מידיעֹותיו ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיֹותר
ספירת ׁשהּוא ּבקרּבֹו", אנכי "אׁשר וזהּו האברים, ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאת
יׂשראל, ּדבני הּנׁשמֹות העם, רגלי ידי על לזה ּדזכה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּכתר,
ּדאצילּות, חכמה מּבחינת הּוא מׁשה נׁשמת ּבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּדהּנה

ׁשּכתּוב ּבחינת19ּכמֹו הּוא ּדמים מׁשיתיהּו", הּמים "מן : ְְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּוכתיב ּוכתיב20חכמה, לֹו", ראׁשית "ראׁשית21"וּירא ְְְְִִִִֵֵַַָָ

הּכתר ּבחינת את מּׂשגת ּבלּתי החכמה ּוספירת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחכמה",
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קמג    

יותר, מצטער הוא מעשה בעת לבבו נגעי מעניני כשמדבר
מהנגעים הרבה מסיר שבזה מפני יותר לו נוח כך ואחר
אחד כל ממציא יחד כשמדברים זאת עוד כו'. והעוונות
לתקן להבא על בקבלה הסכם ועושים לתקן איך לזה עצות
או שנים עושים אשר וההסכם כו'. וכך כך שיהיה מעשיהם
בפני שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה יש רבים
מאד טוב הוא ה' בעובדי שההתחברות ונמצא כו', עצמו
ויכול ביטול בו כשיש הוא זה וכל כו'. פרטים בכמה
יש במציאות כשהוא אבל זולתו, עם ולהתקרב להתאחד
או כו'. לזולתו לבבו נגעי כלל לגלות יכול אינו ממילא
את לפניו יגלה איך כן ואם מאד נמוך זולתו את שחושב

מזולתו. לו יבוא תועלת איזה דהיינו לו, יועיל ומה עניניו
הן זולתו עם להתאחד יכול אינו שבעצם הוא והעיקר
יחשוב ושכלו דעתו וכפי דעתו על שמעמיד התורה בעסק
לשמוע כלל מקבל אינו זולתו וסברת האמת, הוא שכן
אדרבה ואז כו'. צדדית נטיה בלי באמיתיות בזה ולדון
ונעשים יותר מתפרדים הם שכלי בענין יחד כשמדבר
שאינו כך אחר טענה אצלו נעשה (וזה יותר לזה זה מנגדים

כו'). וכך כך אמר שהרי אתו ולהתאחד להתערב יכול
Âחברים דיבוק תועליות הוי'. בעובדי חנם שנאת

הפירוד סיבת עבודה. ובעניני בלימוד והדיבור
התורה. בעסק

    

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


         

  

בקול דר"ה תשובה ע"י הראשו בשרש "מהא למלוה ור יממשי לאלקות שעבוד ע"י
שמאחד האמעי קו ע"י מל בישורו ויהי י .את אד האד בריאת ביו ודוקא ימי

מל להיות והר יממשי וגבורה חד ו"מיישר"

ÔÎÂׁשהם נׁשמֹות ּדיׁש הּנׁשמֹות, ּבמעלֹות ּברּוחנּיּות הּוא ¿≈ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ועל ּדבהן יׂשראל, אלפי ראׁשי ּוכמֹו ראׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבבחינת
לׁשארי וההׁשּפעה הרּוחני החּיּות ּבחינת נמׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָידם
לכל ּבאדם מהראׁש החּיּות והׁשּפעת ּכהמׁשכת ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּגם אבל ּבלבד, רגל ּבחינת רק ׁשהם נׁשמֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאברים,
ּבבחינת ׁשהם עד ּבמאד ועצּומֹות ּגדֹולֹות מעלֹות יׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבהם
ׁשהם ׁשהּנׁשמֹות הינּו הּגבֹוהֹות, הּנׁשמֹות לגּבי ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹראׁש
ּבבחינת ׁשהם הּנׁשמֹות את מׁשלימֹות הם רגל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

ּבמׁשה ׁשּכתּוב ּוכמֹו העם16ראׁש, רגלי אלף מאֹות "ׁשׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
רגלים ּבבחינת הם יׂשראל ּבני ּדנׁשמֹות ּבקרּבֹו", אנכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאׁשר
ּבני נׁשמֹות לגּבי ראׁש ּבבחינת ׁשהּוא מׁשה נׁשמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלגּבי

ּדכתיב ּדזהּו האדם17יׂשראל, מּכל מאד ענו מׁשה "והאיׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֹ
ּדמׁשה האדמה", ּפני על אדם18אׁשר ׁשל ספרֹו ראה ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבעקבֹות ּדֹור וראה ּופרנסיו, ודֹור ּדֹור וראה ְְְְְְִִַָָָָָָָהראׁשֹון,
ּבאלקּותיגמׁשיחא וההּׂשגה ההבנה ענין ּבהם יהיה ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נחׁשב זה ּדאין מׁשה, מדרגת מעלת לגּבי ּובפרט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבכלל
נפׁש מסירּות ּבעלי ׁשּיהיּו ּכאּלּו יהיּו ּכי ראה אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלמאּומה,
ּכל את מרּגיׁש והראׁש ּומצות, הּתֹורה קּיּום עניני על ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹּבפעל
יׂשראל ראׁש מׁשה ּבהיֹות הּנה הּצּפרנים, אפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהאברים
הּבעלי הּפׁשּוטים יׂשראל ּבני ׁשל מעלתם את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּגיׁש
ּומּזה מעבֹודתם, ׁשּלמעלה רּוח הּקֹורת וגדל נפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמסירּות
ּגבֹוּה ּבמדרגה הם ּבפׁשטּותם ׁשהם ׁשחׁשב ׁשּלֹו, ענוה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
מרּגיׁש ׁשהראׁש לפי ּבאלקּות, והּׂשגֹותיו מידיעֹותיו ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיֹותר
ספירת ׁשהּוא ּבקרּבֹו", אנכי "אׁשר וזהּו האברים, ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאת
יׂשראל, ּדבני הּנׁשמֹות העם, רגלי ידי על לזה ּדזכה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּכתר,
ּדאצילּות, חכמה מּבחינת הּוא מׁשה נׁשמת ּבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּדהּנה

ׁשּכתּוב ּבחינת19ּכמֹו הּוא ּדמים מׁשיתיהּו", הּמים "מן : ְְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּוכתיב ּוכתיב20חכמה, לֹו", ראׁשית "ראׁשית21"וּירא ְְְְִִִִֵֵַַָָ

הּכתר ּבחינת את מּׂשגת ּבלּתי החכמה ּוספירת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחכמה",
ּכמֹו ּבעצמּה, ׁשהּוא ּכמֹו העצמי מהּותּה ּפנימּיּות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּבעצם
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קמד   

מאֹות22ׁשּכתּוב ה"ּׁשׁש ידי ועל ּתּמצא", מאין "והחכמה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
זכה הּנה יׂשראל, ּדבני הּנׁשמֹות ׁשהם העם", רגלי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאלף
ּבקרּבֹו, להיֹות הּכתר, ּבחינת ׁשהּוא "אנכי", לבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹמׁשה

יׂשראל".23ּוכמאמר ּבׁשביל אּלא ּגדּלה ל נתּתי "ּכלּום ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
מזּכה היה ׁשּמׁשה לפי ּבעּקרֹו הּנה הּזה, הּגדֹול זכּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוטעם

ּוכתיב הרּבים, רּבֹותינּו24את ּכמאמר ,"יבר הּוא עין "טֹוב ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּונתנּה25ז"ל עין טּוב ּבּה נהג והּוא למׁשה נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכתר, ּבחינת לגּלּוי זכה לכן ּבֹו, ּתלּוי הרּבים ּוזכּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָליׂשראל,
וכן זה, את זה מׁשלימים ּׁשהּנׁשמֹות מה הּׁשלמּות ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוזהּו
מּבלי זה את זה מׁשלימים ׁשהם הּנׁשמֹות ענין ּבכללּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּוא
זאת ּדלבד והינּו, לכּלנּו. אחד אב ּכי וסֹוף ראׁש יּמצא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻאׁשר
מה ּדעליֹונים להיֹות ויכֹול לעינים, יראה ּׁשהאדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמה
למּטה, הּוא ּבאמת הּנה עליֹון ּבמעלת ׁשהּוא חֹוׁשב ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשהאדם
למּטה והּוא ּפׁשּוט איׁש ׁשהּוא חֹוׁשב ּׁשהאדם מה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָותחּתֹונים
לכּלנּו, אחד אב הרי זאת לבד הּנה למעלה, הּוא ּבאמת ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּנה
התּכּללּות ּדעּקרֹו האדם ידי ּדעל ,"מל ביׁשרּון "ויהי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוזהּו
ידי על הּנה נפׁשֹו, ּבפנימּיּות ׁשמים מלכּות על עליו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּומקּבל

הרצֹון נמׁש להיֹות מלכּות ּכתר ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָזה
ְַָלּמלּוכה.

e‰ÊÂוהּיֹום העֹולם, לדת הּוא ּדהּיֹום עֹולם", הרת "הּיֹום ¿∆ְְֲֵַַַַַָָָ
הּיֹום אׁשר מּפני ּגדֹול ּומֹורא ּבפחד העֹולם רתת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
עֹומדים יׂשראל ּבני אבל עֹולמים. יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָיעמיד
מּצד אם - ּכבנים" "אם וזהּו ּבּדין, וזֹוכים ּבּמׁשּפט ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָונּצבים
ּכמֹו ּכבנים נחׁשבים ׁשהם יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמעלה

אּת26ׁשּכתּוב מּצד"ּבנים - ּכעבדים אם אלקיכם", לה' ם ֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי' עבדי ׁשהם יׂשראל ּדנׁשמֹות "ּכי27הּמעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכ ּובין ּכ ּדבין והינּו הם", עבדי עבדים, יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלי
וזֹוכים ועבדים ּבנים הם יׂשראל ּבני הלא ׁשּיהיה אי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה
הּנה עֹולם, הרת היֹותֹו ּדעם עֹולם", הרת "הּיֹום וזהּו ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָּבּדין,
הּלילה ענין ּבֹו ואין אֹור ׁשהּוא "יֹום", נקרא הּׁשנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹראׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפנימי28ּכלל, אֹור ּבגּלּוי לנּו" וּיאר ה' "א-ל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ׁשמים מלכּות על קּבלת ידי ּדעל עצמית, ּבאהבה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹועצמי
טּוב ּברב העליֹונה ּברכה לׁשפע טהֹורים ּכלים נעׂשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאמּתי

ורּוחני. ְְִִַָּגׁשמי
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הקובעת לשעבר, פוזנא קהילת ראש משה, ר' ציפה שלה ההודעה הוותיקן מן הגיעה הימים באחד
להתחדש היה אמור בראשיתו, שהופסק הויכוח, הקרדינלים. לבין בינו המחודש הויכוח מועד את
בפעם מולו שהתייצבו קרדינלים שלושים במקום למשל, כך, הקודמת. הפעם מן שונים בתנאים

שלשה. רק הפעם כנגדו עמדו הקודמת

הוא הצדדים. בין לאיֿשוויון ומביאים נותרו שעדיין נוספים עיוותים על הצביע משה שר' אלא
"אולם הנקרא האפיפיורי, הארמון באולם הויכוח את לקיים יסכים לא ואופן פנים בשום כי הודיע
ותמונות פסלים יימצאו לא הויכוח שבשעת התנה הקודם הויכוח בראשית כבר כי הזכיר הוא הפסלים".
מודיעים עתה והנה לכך, אז הסכימו הכמרים הצלבים, את עצמם מעל יסירו הכמרים ושאף במקום,

בויכוח. להשתתף יוכל לא כך משום הפסלים". ב"אולם הויכוח קיום על

משה לר' לתת שדרשו הכמרים, מן כמה צעקו - שכזאת?" "חוצפה : הקרדינלים את הרגיז הדבר
ולהאשים הויכוח את לבטל שדרשו היו הכנסיה. כלפי בדרךֿארץ להתייחס לקח שילמדו כזה עונש
לאחד הועבר הויכוח משה. לר' לוותר שיקול, לאחר הכמרים, ניאותו דבר של בסופו בכך. משה ר' את

הוותיקן. ספריית מחדרי

ליום נקבע הויכוח התחלת מועד ראשית, איֿשוויון. של נוספות לנקודות משה ר' התייחס עתה
בעוד להתכונן עליו שכן קצר, זמן רק להתקיים הויכוח יוכל זה שביום טען משה ור' בשבוע, ששי
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הקובעת לשעבר, פוזנא קהילת ראש משה, ר' ציפה שלה ההודעה הוותיקן מן הגיעה הימים באחד
להתחדש היה אמור בראשיתו, שהופסק הויכוח, הקרדינלים. לבין בינו המחודש הויכוח מועד את
בפעם מולו שהתייצבו קרדינלים שלושים במקום למשל, כך, הקודמת. הפעם מן שונים בתנאים

שלשה. רק הפעם כנגדו עמדו הקודמת

הוא הצדדים. בין לאיֿשוויון ומביאים נותרו שעדיין נוספים עיוותים על הצביע משה שר' אלא
"אולם הנקרא האפיפיורי, הארמון באולם הויכוח את לקיים יסכים לא ואופן פנים בשום כי הודיע
ותמונות פסלים יימצאו לא הויכוח שבשעת התנה הקודם הויכוח בראשית כבר כי הזכיר הוא הפסלים".
מודיעים עתה והנה לכך, אז הסכימו הכמרים הצלבים, את עצמם מעל יסירו הכמרים ושאף במקום,

בויכוח. להשתתף יוכל לא כך משום הפסלים". ב"אולם הויכוח קיום על

משה לר' לתת שדרשו הכמרים, מן כמה צעקו - שכזאת?" "חוצפה : הקרדינלים את הרגיז הדבר
ולהאשים הויכוח את לבטל שדרשו היו הכנסיה. כלפי בדרךֿארץ להתייחס לקח שילמדו כזה עונש
לאחד הועבר הויכוח משה. לר' לוותר שיקול, לאחר הכמרים, ניאותו דבר של בסופו בכך. משה ר' את

הוותיקן. ספריית מחדרי

ליום נקבע הויכוח התחלת מועד ראשית, איֿשוויון. של נוספות לנקודות משה ר' התייחס עתה
בעוד להתכונן עליו שכן קצר, זמן רק להתקיים הויכוח יוכל זה שביום טען משה ור' בשבוע, ששי
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קמח   

להשמיע והחל מיהר הקרדינלים אחד בויכוח. יפתח מי - שוב היתה נוספת בעיה השבת. לקראת מועד
שהם בכך שוגים והם בסנוורים מוכים היהודים כי עולם קבל להוכיח כדי בויכוח הצורך על דברים
שזכות טען הוא בוויכוח. פותח הנוצרי שהצד כך על מחה משה ר' העתיקה. באמונתם מחזיקים

היהודית. הדת לנציג מגיעה הבכורה

טענו הקיצוניים הכמרים לא. או משה לר' לוותר אם עצמם לבין הכמרים בין דיונים התנהלו שוב
שדרשו היו הטכני. הנצחון את הנוצרי לצד ולהעניק היהודי באשמת כמבוטל הויכוח על להכריז יש כי

ה"חצו דרישותיו על משה ר' את קשה נענולהעניש והכמרים המתונים, יד גברה הפעם גם פות".
משה. ר' לדרישות

צחה בשפה נאומו נמשך רצופות שעות שלש משה, ר' של בדבריו איפוא, נפתח, הפומבי הויכוח
הנצרות. על היהדות ועליונות צדקת את הוכיח מלוטש ובהגיון

היה במיוחד ומשכנע. מבריק נאום זה היה כי הנוכחים הנוצרים מן רבים הודו מוסתר בלתי בכאב
היו הללו הוותיקן. שבאקדמיית היהודיים והסטודנטים המרצים על משה ר' שהשאיר הרושם גדול
שתי על פוסחים היו ורבים ליהדות, לגמרי מנוכרים שהיו או הכנסיה, השפעת תחת ברובם נתונים

הסעיפים.

וגברה, הלכה גורדון, משה גדליה על השפעתו כמו היהודיים, הצעירים על משה ר' של השפעתו
לעמוד שנאלץ על וצערו לבו כאב משה ר' על תקפו אחד מצד מרובה, רוח קורת לו הסב זה ודבר
שלהם. הנקמה יצר את יגביר עליהם נצחונו דווקא שמא וחששו ישראל, שונאי הנוצרים עם בויכוח
היהודים את להרשים הצלחתו על רוח וקורת בשמחה אלה מצערים רגשות אוזנו שני מצד אך

ולמצוותיה. לתורה ליהדות, אלה התקרבו מכך וכתוצאה האפיפיורית, שבאקדמיה

כל של מנהיגם להיות הפך בתשובה, וחזר השמד סף על כבר שעמד מווילנא, גורדון משה גדליה
יהדות. של חיים רוח בהם הכניס הרבות ובידיעותיו בוותיקן, היהודיים הצעירים

ברוח חדורים מכתבים מבניהם לקבל הופתעו שונות, במדינות מתבוללים, רובם הצעירים, הורי
מבין היו ילדיהם, של יהדותם התחזקה בוותיקן דווקא זה איך השתוממו: כולם יהדות. של רעננה
הבלתי המהפך על רוח מורת שהתמלאו כאלה היו אך ובהנאה, בהבנה הדבר את שקיבלו כאלו ההורים

צפוי.

וחסר מיהדות, לגמרי רחוקים היו זו משפחה בני לגמרי. מתבוללת שבדית, משפחה היתה אלה בין
לוותיקן שלחו בנם את לבצע. האומץ להם היה שלא דבר לנצרות, המרה של הפורמלי הצעד רק להם
מודיע הוא שבהם מכתבים לפתע ממנו מתקבלים והנה הזה, הצעד את יבצע לפחות, שהוא, בתקוה

ביהדותו. מאושר שהוא כך ועל ולמצוות, לתורה שובו על

על מוכיחו הוא שבו לבנו ארוך מכתב הריץ האב עליהם. שניחת ה"אסון" מן נדהמו ההורים
החדשה בהתנהגותו מסב שהוא החמורים הנזקים על לפניו הצביע השאר בין אותו. שתקף ה"שגעון"

עצמו. את מעמיד הוא שבה הנפשות סכנת ועל ולמשפחתו, לעצמו

התורה אמנם כי בציינו האב, טיעוני כל את דחה בתקיפות אך בנימוס תשובה. חייב נשאר לא הבן
בכיבוד אותו חייבמחייבת הוא אין זה עם יחד אך נמצאים, ההורים שבו רוחני מצב בכל ואם, אב

ולעבור רכושם למכור להוריו הבן מייעץ המכתב של בסיומו לתורה. המנוגדים בענינים להם לשמוע
רפואה, הלומד הבן, עצמו, הוא תוססים. יהודיים חיים אז התנהלו שבה שבהולנד, באמשטרדם לגור
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הגויים שנאת ואכולת המתבוללת לשבדיה לחזור מתכונן איננו שכן לימודיו, שיסיים לאחרי לשם, יבוא
ליהודים.

נסע כרופא והוסמך לימודיו סיים כאשר שכתב. כפי נהג הבן אך השתכנעו, לא ההורים
והתפרסם ועשיר, למדן יהודי העיר, מנכבדי אחד של בתו לאשה נשא כאן שם. והשתקע לאמשטרדם
ומצוות. תורה חיי לקיים והחלו לאמשטרדם הוריו גם עברו שנים כעבור שמים. וירא מעולה כרופא

שבפולניה. בוורשא מתבוללת למשפחה בן היה יסינובסקי, אנטוני בשם אחר, יהודי סטודנט
להתנצר, האומץ עדיין להם היה לא זאת עם זה. בנם את מלו שלא עד מיהדות רחוקים כה היו ההורים
לאחר יתנצר. הוא ושם הטבע במדעי לימודיו חוק שיסיים לאחר באיטליה ישתקע שבנם היתה ותכניתם

בעקבותיו. ויתנצרו לאיטליה הם גם יעברו מכן

זמן יהודי. חיים אורח לנהל והחל עצמו, מל הוא בתשובה. שחזרו הצעירים בין היה אנטוני גם
לימודיו. את שסיים עד להוריו, כך על הודיע לא רב

אברהם. בישראל: ושמו נימול שהוא כך על הנדהמים להוריו לפתע הודיע התואר את שקיבל לאחר
לקראקא, אם כי לוורשא לא אך לפולניה, לחזור אמנם מתכונן הוא כי להם הודיע אף מכתב באותו

שמים. ויראת תורה של עיר אז שהיתה

תכניתו, את הגשים יסינובסקי אברהם ברם, החדשה. מדרכו להניאו וניסו רעם, כמוכי היו ההורים
ונשא רדזיביל, הנסיך של באקדמיה כפרופסור התקבל שם בקראקא, מצוות, שומר כיהודי השתקע, הוא

בעיר. המיוחסות המשפחות מבנות אחת לאשה

חן, חפצי לקניית לנצל התכונן זו בעיר זמנו שארית את נסתיימה. ברומא ששליחותו חש משה ר'
מסחרו. את שם ולפתח ללונדון להעבירם במגמה

פרסום על פקד הקרדינלים על נצחונו על שמע שהאפיפיור לאחר כי משה לר' נודע בינתיים ברם,
הטיעונים כל דחיית תוך היהדות, על הנצרות של יתרונה משכנע ובאופן בהרחבה יוסבר שבו ספר
להוכחת מפורט הסברה כתב יפרסמו שהיהודים הרעיון את משה ר' אצל עורר זה דבר משה. ר' שהעלה

שביהדות. הנצחית האמת

שהיתה שבאיטליה, למנטובה נסע זה ובמקום ללונדון, לנסוע תכניתו את משה ר' ביטל כך משום
הנידון. הספר את הכין זו שבעיר התורה גדולי עם יחד בישראל. ואם עיר אז

אמיתותה על הוכחות גדושת הסברה חוברת מווילנא גורדון משה גדליה גם חיבר בבד בד
נשאר שקיבל שונות להצעות ובהתאם פרופסור, תואר בעל היה משה גדליה היהדות. של ונצחיותה

ברומא. לגור
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קמט    

הגויים שנאת ואכולת המתבוללת לשבדיה לחזור מתכונן איננו שכן לימודיו, שיסיים לאחרי לשם, יבוא
ליהודים.

נסע כרופא והוסמך לימודיו סיים כאשר שכתב. כפי נהג הבן אך השתכנעו, לא ההורים
והתפרסם ועשיר, למדן יהודי העיר, מנכבדי אחד של בתו לאשה נשא כאן שם. והשתקע לאמשטרדם
ומצוות. תורה חיי לקיים והחלו לאמשטרדם הוריו גם עברו שנים כעבור שמים. וירא מעולה כרופא

שבפולניה. בוורשא מתבוללת למשפחה בן היה יסינובסקי, אנטוני בשם אחר, יהודי סטודנט
להתנצר, האומץ עדיין להם היה לא זאת עם זה. בנם את מלו שלא עד מיהדות רחוקים כה היו ההורים
לאחר יתנצר. הוא ושם הטבע במדעי לימודיו חוק שיסיים לאחר באיטליה ישתקע שבנם היתה ותכניתם

בעקבותיו. ויתנצרו לאיטליה הם גם יעברו מכן

זמן יהודי. חיים אורח לנהל והחל עצמו, מל הוא בתשובה. שחזרו הצעירים בין היה אנטוני גם
לימודיו. את שסיים עד להוריו, כך על הודיע לא רב

אברהם. בישראל: ושמו נימול שהוא כך על הנדהמים להוריו לפתע הודיע התואר את שקיבל לאחר
לקראקא, אם כי לוורשא לא אך לפולניה, לחזור אמנם מתכונן הוא כי להם הודיע אף מכתב באותו

שמים. ויראת תורה של עיר אז שהיתה

תכניתו, את הגשים יסינובסקי אברהם ברם, החדשה. מדרכו להניאו וניסו רעם, כמוכי היו ההורים
ונשא רדזיביל, הנסיך של באקדמיה כפרופסור התקבל שם בקראקא, מצוות, שומר כיהודי השתקע, הוא

בעיר. המיוחסות המשפחות מבנות אחת לאשה

חן, חפצי לקניית לנצל התכונן זו בעיר זמנו שארית את נסתיימה. ברומא ששליחותו חש משה ר'
מסחרו. את שם ולפתח ללונדון להעבירם במגמה

פרסום על פקד הקרדינלים על נצחונו על שמע שהאפיפיור לאחר כי משה לר' נודע בינתיים ברם,
הטיעונים כל דחיית תוך היהדות, על הנצרות של יתרונה משכנע ובאופן בהרחבה יוסבר שבו ספר
להוכחת מפורט הסברה כתב יפרסמו שהיהודים הרעיון את משה ר' אצל עורר זה דבר משה. ר' שהעלה

שביהדות. הנצחית האמת

שהיתה שבאיטליה, למנטובה נסע זה ובמקום ללונדון, לנסוע תכניתו את משה ר' ביטל כך משום
הנידון. הספר את הכין זו שבעיר התורה גדולי עם יחד בישראל. ואם עיר אז

אמיתותה על הוכחות גדושת הסברה חוברת מווילנא גורדון משה גדליה גם חיבר בבד בד
נשאר שקיבל שונות להצעות ובהתאם פרופסור, תואר בעל היה משה גדליה היהדות. של ונצחיותה

ברומא. לגור
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‰  (א (יח, «≈»≈»

נכנס חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמסּפר

אליו, נראה ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּפעם

איׁש יהּודי, ׁשּכל מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשם

אברהם אליו. יתּגּלה ׁשהּקּב"ה ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

להּגיע נּתן אמּתית ּותביעה ּבכּיה ידי ועל הּכח, את נֹותן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאבינּו

ּבפעל. ְְַָֹלכ
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 ‰˜„ˆ  ‰  (יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»
"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק סדֹום,ˆ„˜‰יׁש לפרׁשת " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְְַָָ

צדקה, נתנּו ׁשּלא מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּכן

   

 

רפ"ב מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' יוסף יעקב מו"ה

וברכה שלום

מזולתם וגם שי' היקרים מש"ב מכתבים כמה הגיעני כבר

אשר זה. מה דבר סיבת ידעתי ולא דבר. בא לא עוד ומאתו

אם שי'. ב"ב מצב ומצבו, משלומו להודיעיני בקשתי גודל ע"כ

ומה הפרטיים, בעניניו גם לכתוב מה לו יחסר לא יחפוץ רק

והוא בזה, מכתביי קרא כי אפונה לא אשר הכללי' מעניני' גם

בטח כי ואחכה נפשי. מהלך ולהבין לידע יכולי' אשר מאלו

הטוב. ימנע ולא בדברים יבוא

שלנו הספרים להביא בעזה"י בדעתי כאשר אשאלהו, עתה

ולהאדירה, להרחיבה השי"ת שיעזריני באם הי' ורצוני לפה,

בהשגת זה דבר למעני עשה אשר היחידי הי' הוא וכאשר

ויהי' השי"ת יתן (כאשר לדעת חפצי ע"כ יקרים, ספרים

יד. וכתבי מהנדפסים מה להשיג יהי' אפשר אם ביכולתי)

הראשונים, מדפוסים ועתיקים ישנים בספרים רק רצוני

להודיעיני. בזה בקשתי וגודל ויפים. שלמים
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

יקראו בעת רצון על הציון הק' של  וכבקשתו  בו,  נתקבל מכתבו מב' חשון עם הפ"נ המוסגרים 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. וכיוון שכל ישראל ערבים זה בזה, ונוספה על זה גם השייכות 

המשפחתית, הנה ככל שיוסיף הוא בלימוד בהתמדה ובשקידה בעבודת התפלה ובקוים המצות בהידור, 

יתוסף בברכת השי"ת בענינים אודותם כותב בהפ"נ הנ"ל, ויזכהו השי"ת ויצליחו לבשר טוב בזה...

זה עתה נתקבל מכתבו מט"ז מ"ח עם ד' פ"נ שיקראו בעת רצון על הציון הק'. ומה שכותב במכתבו 

ע"ד מצב רוחו - כבר מילתו אמורה, ובביאור, בתניא קדישא פכ"ו כ"ז ואילך. והרי רואה במוחש, אשר 

מחשבותיו ע"ד עצמו מביאות אותו לביטול תורה ולקס"ד מופרך שיעזוב את הישיבה, שמזה ברור אשר 

מיצה"ר באות מחשבות אלו, אשר כל ענינו להלחם נגד אשרו של האדם הרוחני והגשמי בהסברות שאין 

להם יסוד בשכל הבריא, וכל מציאותן הוא כי מנסה הוי' אתכם וגו', וכשמתאמץ ועומד בנסיון - רואה גם 

האדם עצמו איך שבטלה כל מציאותן המדומה. - ויסיח דעתו מכל מח' אלו - )מבלי להכנס אפילו בשקו"ט 

עד"ז, כ"א ע"י מח' אור, שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך( - ויבקש את הר"מ ור"י שלו לסדר לימודיו 

כדבעי וכהוראתם יעשה, והשי"ת יצליחו.
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נכנס חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמסּפר

אליו, נראה ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּפעם

איׁש יהּודי, ׁשּכל מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשם

אברהם אליו. יתּגּלה ׁשהּקּב"ה ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

להּגיע נּתן אמּתית ּותביעה ּבכּיה ידי ועל הּכח, את נֹותן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאבינּו

ּבפעל. ְְַָֹלכ
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"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק סדֹום,ˆ„˜‰יׁש לפרׁשת " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְְַָָ

צדקה, נתנּו ׁשּלא מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּכן



קנב          
מט)ּכּכתּוב טז, לא(יחזקאל ואביֹון עני ויד . . סדֹום עוֹון היה "זה ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ

ריבה "צעקת עׂשּו", . . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהחזיקה".

אּלא ּדּמים, ׁשפיכּות ׁשל החטא לא הּוא ּבזה העּקר - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת"

ׁשהביאה הנהגה ּומבהיל, קיצֹוני ּבאפן צדקה נתינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעּדר

ּדּמים. ְִִִַלׁשפיכּות
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   (רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

מסּתּברא ׁשהרי איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין

הרמּב"ם ּכתב וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה הלכֹותׁשּדין (ריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

מכניסּהאיׁשּות) . . ּבּׁשּוק אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה הכי (ּובלאו לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלתֹו

ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ּתֹורה). ּדין ּפי על התנהגּו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָסדֹום

י"ב לבתּולה ש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ׁשּמצינּו ּוכפי לחתּנה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהכנה

ּבתכׁשיטים". עצמּה את לפרנס ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹחדׁש
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לֹו. מחל ואברהם מאברהם מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

ואף זֹו. מּתנה לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכן

ּבבּקׁשת צר יׁש מקֹום מּכל לב, ּבתם ׁשּנהג טען ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאבימל

אברהם, ּכלּפי ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוף סֹוף ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמחילה,

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה ְְְֵַַָָָָָֻוכּונתֹו
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ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¿¬ƒ
ׁשמֹו כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּדתֹו

ּובּטּול ׁשּיראה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמֹורה

ׁשאנּו ּוכמֹו ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהם

לּבי ּפתח זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמבּקׁשים:
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ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
הכנסת מּדת יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק א)ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰אֹורחים, י, סוטה .(רש"י ְְֲִִֵַַָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
ׁשּכתּוב יט)ּוכמֹו יח, ּבניו(לעיל את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי : ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אחריו. ּביתֹו ְֲֵֶַָואת
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לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם קנח
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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6:276:229:069:039:389:3510:4210:4019:1719:2019:4019:4319:0119:50ברזיל ס.פאולו )ק(

6:146:098:538:509:249:2110:2910:2619:0319:0619:2619:2918:4719:35ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:247:349:319:3510:0210:0710:5710:5918:0717:5418:3918:2717:3918:41בריטניה לונדון )ק(

7:367:479:419:4610:1310:1811:0611:1018:1217:5818:4518:3217:4318:48בריטניה מנצ׳סטר )ק(

7:327:439:379:4210:1010:1511:0411:0618:1017:5818:4318:3017:4218:34גרמניה ברלין )ק(

7:467:569:549:5910:2610:3011:2111:2318:3418:2319:0518:5418:0718:58גרמניה פרנקפורט )ק(

5:245:198:068:038:378:349:429:4018:2218:2618:4618:4918:0718:53דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:316:338:538:539:269:2610:2510:2518:1718:1318:3918:3517:5518:39הודו בומביי )ח(

6:256:278:498:499:219:2110:2010:2018:1418:1018:3718:3317:5318:37הודו פונה )ח(

7:027:119:119:159:439:4710:3810:4117:5517:4518:2518:1417:2818:18הונגריה בודפשט )ק(

7:157:219:289:3010:0010:0310:5610:5818:2418:1518:5018:4217:5818:46טורקיה איסטנבול )ק(

7:327:389:479:4910:1910:2211:1611:1718:4818:4019:1419:0618:2319:10יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:237:329:329:3510:0410:0810:5911:0218:1618:0518:4518:3517:4918:39מולדובה קישינב )ק(

7:247:269:519:5110:2110:2111:2111:2119:1919:1519:4119:3818:5819:42מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:325:228:198:138:528:469:599:5518:5819:0619:2619:3418:4619:38ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:596:028:218:228:528:539:519:5117:3917:3318:0217:5717:1618:01נפאל קטמנדו )ח(

6:456:449:139:129:469:4510:4710:4618:5518:5419:1619:1518:3619:19סינגפור סינגפור )ח(

7:007:119:079:129:389:4310:3310:3517:4217:2918:1418:0117:1318:05פולין ורשא )ק(

5:405:378:128:108:458:439:489:4618:0718:0818:2918:3017:5018:34פרו לימה )ח(

7:568:0410:0710:1010:3910:4211:3411:3618:5518:4519:2419:1418:2919:27צרפת ליאון )ק(

8:108:1910:1910:2310:5110:5511:4611:4819:0118:5019:3119:2018:3419:34צרפת פריז )ק(

5:345:338:068:058:368:359:389:3717:5017:4818:1118:0917:3018:13קולומביה בוגוטה )ח(

7:307:389:439:4610:1410:1811:1011:1218:3418:2519:0218:5318:0919:05קנדה טורונטו )ק(

7:107:189:209:249:529:5610:4810:5018:0917:5818:3718:2717:4218:40קנדה מונטריאול )ק(

6:526:579:069:089:399:4110:3610:3718:0918:0218:3418:2717:4518:31קפריסין לרנקה )ק(

7:598:1110:0310:0910:3410:4011:2811:3118:3018:1619:0518:5118:0019:07רוסיה מוסקבה )ק(

7:397:489:489:5210:2110:2511:1611:1818:3318:2219:0218:5218:0618:56רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:427:519:539:5710:2410:2811:2011:2218:3918:2919:0918:5818:1219:10שוייץ ציריך )ק(

6:066:078:308:309:039:0310:0310:0318:0017:5718:2218:1917:3918:23תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:237:329:329:3510:0410:0810:5911:0218:1618:0518:4518:3517:4918:39מולדובה קישינב )ק(

7:247:269:519:5110:2110:2111:2111:2119:1919:1519:4119:3818:5819:42מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:325:228:198:138:528:469:599:5518:5819:0619:2619:3418:4619:38ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:596:028:218:228:528:539:519:5117:3917:3318:0217:5717:1618:01נפאל קטמנדו )ח(

6:456:449:139:129:469:4510:4710:4618:5518:5419:1619:1518:3619:19סינגפור סינגפור )ח(

7:007:119:079:129:389:4310:3310:3517:4217:2918:1418:0117:1318:05פולין ורשא )ק(

5:405:378:128:108:458:439:489:4618:0718:0818:2918:3017:5018:34פרו לימה )ח(

7:568:0410:0710:1010:3910:4211:3411:3618:5518:4519:2419:1418:2919:27צרפת ליאון )ק(

8:108:1910:1910:2310:5110:5511:4611:4819:0118:5019:3119:2018:3419:34צרפת פריז )ק(

5:345:338:068:058:368:359:389:3717:5017:4818:1118:0917:3018:13קולומביה בוגוטה )ח(

7:307:389:439:4610:1410:1811:1011:1218:3418:2519:0218:5318:0919:05קנדה טורונטו )ק(

7:107:189:209:249:529:5610:4810:5018:0917:5818:3718:2717:4218:40קנדה מונטריאול )ק(

6:526:579:069:089:399:4110:3610:3718:0918:0218:3418:2717:4518:31קפריסין לרנקה )ק(

7:598:1110:0310:0910:3410:4011:2811:3118:3018:1619:0518:5118:0019:07רוסיה מוסקבה )ק(

7:397:489:489:5210:2110:2511:1611:1818:3318:2219:0218:5218:0618:56רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:427:519:539:5710:2410:2811:2011:2218:3918:2919:0918:5818:1219:10שוייץ ציריך )ק(

6:066:078:308:309:039:0310:0310:0318:0017:5718:2218:1917:3918:23תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
יום חמישי י"ג מרחשון
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