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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«
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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' סיון, בו כותב אודות הצעת נכבדות ושהיא יראת שמים וכו'.

ובמ"ש אודות החילוק בגיל, אין זה נוגע בנדון דידן כלל וכלל.

ובמ"ש שאין לו הרגש וכו', עליו לבחון השינוי שחל בין פעם הראשונה שנפגשו ולאחר כמה 

פעמים שנפגשו, ובאם חלה הזזה לקירוב, הרי זה נותן מקום לומר, שיגדל השינוי הלוך וטוב.

והשם יתברך המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, ינחהו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם 

יחד.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ד

zereayd bgc 'a mei .c"qa
*g"kyz'd

¯a„ÈÂ,לאמר האּלה הּדברים ּכל את אלקים «¿«≈ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

גֹו' הּזקן 1אנכי אדמֹו"ר ּומדּיק מהּו2, ְְִֵֵַַַַָָֹ

 ֿ הוה ּדלכאֹורה האּלה, הּדברים ּכל את ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹומרֹו

ּומבאר, גֹו'. אנכי אלקים וידּבר  ְְְֱִִֵֵֵֵַַַָָֹֹליּהֿלמימר

קאי  האּלה' הּדברים ּכּולּה,3ּד'ּכל הּתֹורה ּכל על ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

וכּו' לחּדׁש עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל .4ּכֹולל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

האּלה, הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוזהּו

הּתֹורה  ּכל נכלל וגֹו') (אנכי  הּדּברֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּדבעׂשרת

עם  זה לקּׁשר ויׁש האּלה). הּדברים (ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכּולּה

הּפסּוק  על רׁש"י ּכל 5ּפירּוׁש "את ּׁשּכתּוב ּדמה , ְִֵֵֶַַַַָָָ

ללּמד  הּוא גֹו') ל"אנכי" (קֹודם האּלה" ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהּדברים

ּבדּבּור  (ּתחלה) נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּכל

ודּבּור  ּדּבּור ּכל ּופירׁש חזר ואחרּֿכ ְְִִֵֵֶַַַָָָָאחד,

הּוא, הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ּדתֹוכנם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבפניֿעצמֹו,

אּלא  ּופרט. ּכלל ּבדר היתה הּתֹורה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתינת

ּבעׂשרת  הּכתּוב מדּבר רׁש"י, ּפירּוׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּלפי

ּכלל  ּבבחינת נאמרּו ׁשּמתחלה עצמם, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות

ודּבּור  ּדּבּור ּכל נפרטּו ואחרּֿכ אחד) ְְְְִִִִֶַַָָָ(ּדּבּור

מדּבר  הּזקן, אדמֹו"ר ּפירּוׁש ּולפי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָּבפניֿעצמֹו.

ּתחלה  נּתנּו הם ׁשּגם ּדתֹורה, ּבּפרטים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּכתּוב

להֹוסיף, ויׁש ּבגילּוי. ונמׁשכּו נפרטּו ואחרּֿכ הּדּברֹות, ּבעׂשרת ּכלל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבבחינת

ּופרט. ּדכלל ּבאֹופן היה הּדּברֹות) ּדעׂשרת והּגילּוי (הּפירּוט ּגּופא זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם

ואחרּֿכ ׁשּבכתב, ּבּתֹורה הּוא הּדּברֹות ּדעׂשרת והּפירּוט ההמׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדתחלת

ׁשּבעלּֿפ הּתֹורה ּדכל ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה יֹותר ּבפרטּיּות ּפירּוׁשנפרט היא 6ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכתב  ּדתֹורה ּגּופא 7ּוביאּור ׁשּבעלּֿפה והּתֹורה קרא), אמר מיּלי, הני (מנא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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תשמ"ט. - השבועות חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ואילך.1)*) א כ, בלקו"ת 2)יתרו

רכד). ע' ח"א תקס"ח (סה"מ תקס"ח זה רד"ה ג). (טו, בתחילתו זה ד"ה בבמדב"ר 3)במדבר (וכ"ה ב ג, חגיגה ראה

שם. בלקו"ת הובאו - ועוד רפמ"ז. שמו"ר ד). ויק"ר 4)פי"ד, שם. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

ועוד. (ב). ח פ"ה, (ב). ט פ"א, קה"ר שם).5)רפכ"ב. בלקו"ת (הובא ז פי"א, במדב"ר ג"כ ועיין עה"פ. ראה 6)ממכילתא

לספרו. בהקדמתו ובכ"מ.7)רמב"ם ואילך). ב (קנ, סכ"ט אגה"ק וראה ואילך. א צד, ברכה לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: כתוב מתןֿתורה, בעת שנאמרו הדיברות עשרת על

'B‚ ÈÎ‡ ,¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ1, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…»…ƒ
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜i„Óe2,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ B¯ÓB‡ e‰Ó ¿«≈«¿«»≈«¿≈»«¿»ƒ»≈∆

הדברות  לעשרת כהקדמה האלה" הדברים כל "את המילים נוספו מה לשם

אלוקיך" ה' ב"אנכי המתחילים עצמם

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר  (לפסוק) לו ≈»¿»a„ÈÂ¯היו

ÌÈ˜Ï‡ מיד ‚B'?ולהמשיך Èk‡ ¡…ƒ»…ƒ
¯‡·Óe,הזקן ÏÎ'cאדמו"ר ¿»≈¿»

È‡˜ '‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰3 הכוונה «¿»ƒ»≈∆»ƒ
ÏÏBk ,dÏek ‰¯Bz‰ Ïk ÏÚ«»«»»≈
„È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM ‰Ó Ïk»«∆«¿ƒ»ƒ»ƒ

'eÎÂ LcÁÏ4,הבאים הדורות בכל ¿«≈¿
כמאמר  מסיני", למשה ניתן "הכול

ז"ל. ‡ÌÈ˜Ïחכמינו ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ¿∆«¿«≈¡…ƒ
,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡≈»«¿»ƒ»≈∆

) ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ·c שתחילתן ¿«¬∆∆«ƒ¿
‰¯Bz‰ Ïk ÏÏÎ ('B‚Â ÈÎ‡»…ƒ¿ƒ¿»»«»
(‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk) dÏek»»«¿»ƒ»≈∆
עתיד  ותיק שתלמיד "מה גם כולל

הבאים. הדורות בכל לחדש"

Le¯Èt ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ≈
˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯5‰Óc , «ƒ««»¿«

ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡" ·e˙kM∆»≈»«¿»ƒ
Ì„B˜) "‰l‡‰ וכהקדמה »≈∆∆

„nÏÏ ‡e‰ ('B‚ "ÈÎ‡"Ï¿»…ƒ¿«≈
e¯Ó‡ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ÏkL∆»¬∆∆«ƒ¿∆∆¿

„Á‡ ¯ea„a (‰ÏÁz) שכולל ¿ƒ»¿ƒ∆»
אחת, כמציאות הדברים' כל 'את

Ïk L¯ÈÙe ¯ÊÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»»«≈≈»
¯ea„Â ¯eac הדברות מעשרת ƒ¿ƒ

ÈL ÏL ÌÎB˙c ,BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿¿»∆¿≈
ÌÈLe¯Èt‰ אדמו"ר של פירושו «≈ƒ

כל  הם האלה" הדברים ש"כל הזקן

ש"כל  רש"י של ופירושו התורה,

הדברות  עשרת הוא האלה" הדברים

אחד  בדיבור תחילה שנאמרו כפי

‰˙È‰ ‰¯Bz‰ ˙È˙pL ,‡e‰∆¿ƒ««»»¿»

·e˙k‰ ¯a„Ó ,È"L¯ Le¯Èt ÈÙlL ‡l‡ .Ë¯Ùe ÏÏk C¯„a¿∆∆¿»¿»∆»∆¿ƒ≈«ƒ¿«≈«»
האלה" הדברים כל ÏÁ˙nL‰"את ,ÌÓˆÚ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚa«¬∆∆«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»

„Á‡ ¯eac) ÏÏk ˙ÈÁ·a e¯Ó‡ כל את הדברות שכולל עשרת ∆∆¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»
BÓˆÚŒÈÙaכאחד  ¯ea„Â ¯eac Ïk eË¯Ù CkŒ¯Á‡Â כעשר ) ¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿≈«¿

נפרדות. Le¯Ètדברות ÈÙÏe¿ƒ≈
·e˙k‰ ¯a„Ó ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿«≈«»

,‰¯B˙c ÌÈË¯ta כל של הפרטים «¿»ƒ¿»
כולה, ezהתורה Ì‰ ÌbL∆«≈ƒ¿

,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‰ÏÁz שכל כפי ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
כלולה  כולה ∆∆¬»NÚa¯˙התורה

eË¯Ù CkŒ¯Á‡Â ,˙B¯ac‰«ƒ¿¿««»ƒ¿¿
ÈeÏÈ‚a eÎLÓÂ פרט כפי שכל ¿ƒ¿¿¿ƒ

עצמו. בפני הוא ופרט

‡Ùeb ‰Ê ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆»
ÈeÏÈb‰Âעצמו זה  Ëe¯Èt‰)«≈¿«ƒ

,˙B¯ac‰ ˙¯NÚc רש"י כפירוש «¬∆∆«ƒ¿
האלה" הדברים "כל ‰È‰על (»»

˙ÏÁ˙c .Ë¯Ùe ÏÏÎc ÔÙB‡a¿∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה ההתגלות ««¿»»

˙B¯ac‰ ˙¯NÚc Ëe¯Èt‰Â¿«≈«¬∆∆«ƒ¿
Œ¯Á‡Â ,·˙ÎaL ‰¯Bza ‡e‰«»∆ƒ¿»¿««
¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa Ë¯Ù Ck»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈
ÏÎc ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆¿»
‡È‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bz‰«»∆¿«∆ƒ

Le¯Èt6‰¯B˙c ¯e‡È·e ≈≈¿»
·˙ÎaL7) בפי השגור כלשון ∆ƒ¿»

רבות  והלכות דינים לגבי ז"ל חכמינו

שבעלֿפה ÈlÈÓ,בתורה È‰ ‡Ó¿»»≈ƒ≈
מה  היינו אלו, דברים לומדים מהיכן

שלהם והמקור ˜¯‡הבסיס ¯Ó‡»«¿»
המקרא  הכתוב, Bz‰Â¯‰שאמר ,(¿«»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  ......................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

  וידבר אלקים ה "מאמר ד  )ג

ה   .............................  ח"כתש'ה, השבועותדחג ' יום ב

   ה זאת חנוכת המזבח"מאמר ד  )ד

יח   ......................  ח"תשכ'ה, ב סיון"שבת פרשת נשא י

לא  .......ח"תשכ'ה, ב סיון"י, נשאפרשת  שבתשיחת   )ה

  נשאפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

מז  ...............................................  חכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז

נד  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

נה  ................  נשאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

נו  ..............  נשאלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

קה  ................  נשאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

קו  .......................................  נשאלשבוע פרשת  

קטו  .............  נשאלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

קיח  .......................  ם"יומית לעיון ברמבהלכה   )יג

ם"שיעורי רמב

קכא   ..........  נשאלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

חעק   ..........  נשאלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

פזק  ..............  נשאלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

צבק  ......................................  יבפרק  משלי, זפרק  ישעיה

  נגעים/אהלותמסכת  –משניות   )יח

צדק  ................................................  ביאור קהתי

רד  ...............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

ור  .............................................  ביקד דף ע יאקמדף 

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כא

  ריד  ................................................. וד דף עב מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

לור  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

ולר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כד

לטר  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

מבר  .............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כו

מדר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

מדר  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

מהר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כט

מור  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

מחר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ש אגרות קוד  )לא

מחר  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נר  ..................................  אפרק ביאורים לפרקי אבות   )לב

נאר  ........  נשא רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לג

סאר  .......................  נשאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

גסר  ........  ש"וחגה ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה



ה

zereayd bgc 'a mei .c"qa
*g"kyz'd

¯a„ÈÂ,לאמר האּלה הּדברים ּכל את אלקים «¿«≈ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

גֹו' הּזקן 1אנכי אדמֹו"ר ּומדּיק מהּו2, ְְִֵֵַַַַָָֹ

 ֿ הוה ּדלכאֹורה האּלה, הּדברים ּכל את ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹומרֹו

ּומבאר, גֹו'. אנכי אלקים וידּבר  ְְְֱִִֵֵֵֵַַַָָֹֹליּהֿלמימר

קאי  האּלה' הּדברים ּכּולּה,3ּד'ּכל הּתֹורה ּכל על ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

וכּו' לחּדׁש עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל .4ּכֹולל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

האּלה, הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוזהּו

הּתֹורה  ּכל נכלל וגֹו') (אנכי  הּדּברֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּדבעׂשרת

עם  זה לקּׁשר ויׁש האּלה). הּדברים (ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכּולּה

הּפסּוק  על רׁש"י ּכל 5ּפירּוׁש "את ּׁשּכתּוב ּדמה , ְִֵֵֶַַַַָָָ

ללּמד  הּוא גֹו') ל"אנכי" (קֹודם האּלה" ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהּדברים

ּבדּבּור  (ּתחלה) נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּכל

ודּבּור  ּדּבּור ּכל ּופירׁש חזר ואחרּֿכ ְְִִֵֵֶַַַָָָָאחד,

הּוא, הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ּדתֹוכנם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבפניֿעצמֹו,

אּלא  ּופרט. ּכלל ּבדר היתה הּתֹורה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתינת

ּבעׂשרת  הּכתּוב מדּבר רׁש"י, ּפירּוׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּלפי

ּכלל  ּבבחינת נאמרּו ׁשּמתחלה עצמם, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות

ודּבּור  ּדּבּור ּכל נפרטּו ואחרּֿכ אחד) ְְְְִִִִֶַַָָָ(ּדּבּור

מדּבר  הּזקן, אדמֹו"ר ּפירּוׁש ּולפי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָּבפניֿעצמֹו.

ּתחלה  נּתנּו הם ׁשּגם ּדתֹורה, ּבּפרטים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּכתּוב

להֹוסיף, ויׁש ּבגילּוי. ונמׁשכּו נפרטּו ואחרּֿכ הּדּברֹות, ּבעׂשרת ּכלל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבבחינת

ּופרט. ּדכלל ּבאֹופן היה הּדּברֹות) ּדעׂשרת והּגילּוי (הּפירּוט ּגּופא זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם

ואחרּֿכ ׁשּבכתב, ּבּתֹורה הּוא הּדּברֹות ּדעׂשרת והּפירּוט ההמׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדתחלת

ׁשּבעלּֿפ הּתֹורה ּדכל ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה יֹותר ּבפרטּיּות ּפירּוׁשנפרט היא 6ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכתב  ּדתֹורה ּגּופא 7ּוביאּור ׁשּבעלּֿפה והּתֹורה קרא), אמר מיּלי, הני (מנא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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תשמ"ט. - השבועות חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ואילך.1)*) א כ, בלקו"ת 2)יתרו

רכד). ע' ח"א תקס"ח (סה"מ תקס"ח זה רד"ה ג). (טו, בתחילתו זה ד"ה בבמדב"ר 3)במדבר (וכ"ה ב ג, חגיגה ראה

שם. בלקו"ת הובאו - ועוד רפמ"ז. שמו"ר ד). ויק"ר 4)פי"ד, שם. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

ועוד. (ב). ח פ"ה, (ב). ט פ"א, קה"ר שם).5)רפכ"ב. בלקו"ת (הובא ז פי"א, במדב"ר ג"כ ועיין עה"פ. ראה 6)ממכילתא

לספרו. בהקדמתו ובכ"מ.7)רמב"ם ואילך). ב (קנ, סכ"ט אגה"ק וראה ואילך. א צד, ברכה לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: כתוב מתןֿתורה, בעת שנאמרו הדיברות עשרת על

'B‚ ÈÎ‡ ,¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ1, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…»…ƒ
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜i„Óe2,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ B¯ÓB‡ e‰Ó ¿«≈«¿«»≈«¿≈»«¿»ƒ»≈∆

הדברות  לעשרת כהקדמה האלה" הדברים כל "את המילים נוספו מה לשם

אלוקיך" ה' ב"אנכי המתחילים עצמם

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר  (לפסוק) לו ≈»¿»a„ÈÂ¯היו

ÌÈ˜Ï‡ מיד ‚B'?ולהמשיך Èk‡ ¡…ƒ»…ƒ
¯‡·Óe,הזקן ÏÎ'cאדמו"ר ¿»≈¿»

È‡˜ '‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰3 הכוונה «¿»ƒ»≈∆»ƒ
ÏÏBk ,dÏek ‰¯Bz‰ Ïk ÏÚ«»«»»≈
„È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM ‰Ó Ïk»«∆«¿ƒ»ƒ»ƒ

'eÎÂ LcÁÏ4,הבאים הדורות בכל ¿«≈¿
כמאמר  מסיני", למשה ניתן "הכול

ז"ל. ‡ÌÈ˜Ïחכמינו ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ¿∆«¿«≈¡…ƒ
,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡≈»«¿»ƒ»≈∆

) ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ·c שתחילתן ¿«¬∆∆«ƒ¿
‰¯Bz‰ Ïk ÏÏÎ ('B‚Â ÈÎ‡»…ƒ¿ƒ¿»»«»
(‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk) dÏek»»«¿»ƒ»≈∆
עתיד  ותיק שתלמיד "מה גם כולל

הבאים. הדורות בכל לחדש"

Le¯Èt ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ≈
˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯5‰Óc , «ƒ««»¿«

ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡" ·e˙kM∆»≈»«¿»ƒ
Ì„B˜) "‰l‡‰ וכהקדמה »≈∆∆

„nÏÏ ‡e‰ ('B‚ "ÈÎ‡"Ï¿»…ƒ¿«≈
e¯Ó‡ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ÏkL∆»¬∆∆«ƒ¿∆∆¿

„Á‡ ¯ea„a (‰ÏÁz) שכולל ¿ƒ»¿ƒ∆»
אחת, כמציאות הדברים' כל 'את

Ïk L¯ÈÙe ¯ÊÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»»«≈≈»
¯ea„Â ¯eac הדברות מעשרת ƒ¿ƒ

ÈL ÏL ÌÎB˙c ,BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿¿»∆¿≈
ÌÈLe¯Èt‰ אדמו"ר של פירושו «≈ƒ

כל  הם האלה" הדברים ש"כל הזקן

ש"כל  רש"י של ופירושו התורה,

הדברות  עשרת הוא האלה" הדברים

אחד  בדיבור תחילה שנאמרו כפי

‰˙È‰ ‰¯Bz‰ ˙È˙pL ,‡e‰∆¿ƒ««»»¿»

·e˙k‰ ¯a„Ó ,È"L¯ Le¯Èt ÈÙlL ‡l‡ .Ë¯Ùe ÏÏk C¯„a¿∆∆¿»¿»∆»∆¿ƒ≈«ƒ¿«≈«»
האלה" הדברים כל ÏÁ˙nL‰"את ,ÌÓˆÚ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚa«¬∆∆«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»

„Á‡ ¯eac) ÏÏk ˙ÈÁ·a e¯Ó‡ כל את הדברות שכולל עשרת ∆∆¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»
BÓˆÚŒÈÙaכאחד  ¯ea„Â ¯eac Ïk eË¯Ù CkŒ¯Á‡Â כעשר ) ¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿≈«¿

נפרדות. Le¯Ètדברות ÈÙÏe¿ƒ≈
·e˙k‰ ¯a„Ó ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿«≈«»

,‰¯B˙c ÌÈË¯ta כל של הפרטים «¿»ƒ¿»
כולה, ezהתורה Ì‰ ÌbL∆«≈ƒ¿

,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‰ÏÁz שכל כפי ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
כלולה  כולה ∆∆¬»NÚa¯˙התורה

eË¯Ù CkŒ¯Á‡Â ,˙B¯ac‰«ƒ¿¿««»ƒ¿¿
ÈeÏÈ‚a eÎLÓÂ פרט כפי שכל ¿ƒ¿¿¿ƒ

עצמו. בפני הוא ופרט

‡Ùeb ‰Ê ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«∆»
ÈeÏÈb‰Âעצמו זה  Ëe¯Èt‰)«≈¿«ƒ

,˙B¯ac‰ ˙¯NÚc רש"י כפירוש «¬∆∆«ƒ¿
האלה" הדברים "כל ‰È‰על (»»

˙ÏÁ˙c .Ë¯Ùe ÏÏÎc ÔÙB‡a¿∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה ההתגלות ««¿»»

˙B¯ac‰ ˙¯NÚc Ëe¯Èt‰Â¿«≈«¬∆∆«ƒ¿
Œ¯Á‡Â ,·˙ÎaL ‰¯Bza ‡e‰«»∆ƒ¿»¿««
¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa Ë¯Ù Ck»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈
ÏÎc ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆¿»
‡È‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bz‰«»∆¿«∆ƒ

Le¯Èt6‰¯B˙c ¯e‡È·e ≈≈¿»
·˙ÎaL7) בפי השגור כלשון ∆ƒ¿»

רבות  והלכות דינים לגבי ז"ל חכמינו

שבעלֿפה ÈlÈÓ,בתורה È‰ ‡Ó¿»»≈ƒ≈
מה  היינו אלו, דברים לומדים מהיכן

שלהם והמקור ˜¯‡הבסיס ¯Ó‡»«¿»
המקרא  הכתוב, Bz‰Â¯‰שאמר ,(¿«»
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 מפתח  כללי

ב  ......................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

  וידבר אלקים ה "מאמר ד  )ג

ה   .............................  ח"כתש'ה, השבועותדחג ' יום ב

   ה זאת חנוכת המזבח"מאמר ד  )ד

יח   ......................  ח"תשכ'ה, ב סיון"שבת פרשת נשא י

לא  .......ח"תשכ'ה, ב סיון"י, נשאפרשת  שבתשיחת   )ה

  נשאפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

מז  ...............................................  חכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז

נד  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

נה  ................  נשאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

נו  ..............  נשאלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ט

קה  ................  נשאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

קו  .......................................  נשאלשבוע פרשת  

קטו  .............  נשאלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יב

קיח  .......................  ם"יומית לעיון ברמבהלכה   )יג

ם"שיעורי רמב

קכא   ..........  נשאלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יד

חעק   ..........  נשאלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טו

פזק  ..............  נשאלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

צבק  ......................................  יבפרק  משלי, זפרק  ישעיה

  נגעים/אהלותמסכת  –משניות   )יח

צדק  ................................................  ביאור קהתי

רד  ...............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

ור  .............................................  ביקד דף ע יאקמדף 

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )כא

  ריד  ................................................. וד דף עב מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

לור  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

ולר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כד

לטר  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

מבר  .............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כו

מדר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

מדר  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

מהר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כט

מור  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

מחר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ש אגרות קוד  )לא

מחר  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נר  ..................................  אפרק ביאורים לפרקי אבות   )לב

נאר  ........  נשא רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לג

סאר  .......................  נשאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

גסר  ........  ש"וחגה ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה



g"kyz'dו ,zereayd bgc 'a mei

ּבריתא  מׁשנה ּופרט, ּדכלל ּבאֹופן ּכן ּגם 8היא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

עתיד  ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל עד וכּו' ְְְִִִֶַַַָָָָָּגמרא

להבין  וצרי הּפרטים 9לחּדׁש. ׁשּכל מּכיון , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לחּדׁש, עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה לכל עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּדתֹורה,

מלכתחלה  נּתנּו לא לּמה ּבסיני, למׁשה נּתן ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹֹהּכל

ּכלל. ּבבחינת ּתחילה נּתנּו ּומּדּוע ּגלּוי, ְְְְְִִִִֶַַַָָָּבאֹופן

ּגם 10זה Ô·eÈÂב) עלּֿדרֿזה ׁשּמצינּו מּמה ¿»ִִֶֶֶֶֶַַַָ

ּבאֹוריתא  (אסּתּכל העֹולם ְְְְִִֵֶַַַָָָּבבריאת

עלמא  ּופרט.11ּוברא ּדכלל ּבאֹופן ׁשהיתה ,( ְְְְְִֶֶָָָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו נברא 12ּדאמרּו מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

וידּוע  להּבראֹות, יכֹול אחד ּבּמאמר כּו' 13העֹולם ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ

ּד'בראׁשית' הּמאמר הּוא אחד' ְְֲֲִִֵֶַַַָָָּד'מאמר

הּוא  מאמר נמי ּכללי 14(ּבראׁשית מאמר ׁשהּוא ,( ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

מה  ּדזהּו ׁשּלאחריו. הּמאמרֹות ט' ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָׁשּכֹולל

ואת 15ּׁשּכתּוב  הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו לרּבֹות 16הארץ, הּׁשמים את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכל  צבאיה, לרּבֹות הארץ ואת ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָצבאיהם,

(להיֹותֹו ּד'בראׁשית' מהּמאמר נתהּוּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָהּנבראים

אּלא  הּמאמרֹות). ּכל את ׁשּכֹולל ּכללי ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָמאמר

ּכלל  ּבבחינת נ 17ׁשהיּו ואחרּֿכ הּמאמר , פרט ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ
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ב.8) מא, שה"ש לקו"ת וראה ממתניתין. לי' פשיטנא דלא בברייתא מידי איכא מי* א: כא, תענית שמדייק 9)ראה וכמו

ואילך). רנ ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תרע"ג ושבתה גו' וידבר בד"ה אחר 10)עד"ז (בסגנון ראה - בֿד) (סעיף לקמן בהבא

שם. הנ"ל תרע"ג ואילך); רנז ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ושבתה בד"ה אֿב.11)קצת) קסא, מ"א.12)זח"ב פ"ה אבות

תקס"ב 13) (סה"מ תקס"ב ושבתה גו' תבואו כי גו' דבר ד"ה ד. מא, בהר לקו"ת פ"ו. האצילות) טעם (שער ב שער פרדס

ד  אדהאמ"צ מאמרי א). קסז, להצ"צ סהמ"צ תלב. ע' שם קפח. ע' אוה"ת ח"א (וש"נ). תעז ע' ח"ב רפדֿה. ע' ח"א ברים

ואילך. 67 ע' ה'תש"ד ואילך. קמג ע' תרנ"ט סה"מ - ובארוכה ובכ"מ. תצג. ע' שם תפ. ע' מגילה 14)עקב א. לב, ר"ה

ב. א.15)כא, א, יד.16)בראשית שם, בראשית עה"פ פירש"י שמהמאמר 17)ראה שם, לר"ה מהרש"א חדא"ג ראה

בהתהוות  בגשמיות "שכמו"כ שם, בהר לקו"ת גם וראה הצורות". כל נתהוו ממנו אשר הראשון "חומר נברא דבראשית

דמזה  בראשית, ר"פ עה"ת לרמב"ן ומציין מאמרות", ט' ע"י אח"כ שנפרטו אלא כו' דבראשית מאמר ע"י נתהווה .. עוה"ז

הראשון". ל"חומר היא שכוונתו מוכח

ובכ"מ. שם. שה"ש בלקו"ת הובא כן (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰tŒÏÚaLשלה וההתגלות ההמשכה Ôkעצמה Ùeb‡גם Ìb ‡È‰ ∆¿«∆»ƒ«≈

‡˙È¯a ‰LÓ ,Ë¯Ùe ÏÏÎc ÔÙB‡a8'eÎÂ ‡¯Ób ובברייתא במשנה ¿∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»¿
בפירוט באות ההלכות ובגמרא כללי באופן הם Ó‰הדברים Ïk „Ú«»«

LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM שנאמר במה פרטים ופרטי פרטים עוד ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
כללית. בצורה הקודמים בדורות

שני  של הכללי התוכן אופן, ובכל

הדברים  ב"כל האמורים הפירושים

כלל  בדרך ניתנה שהתורה הוא האלה"

ÔÈ·‰Ïופרט. CÈ¯ˆÂ9ÔÂÈkÓ , ¿»ƒ¿»ƒƒ≈»
„Ú ,‰¯B˙c ÌÈË¯t‰ ÏkL∆»«¿»ƒ¿»«
„È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM ‰Ó ÏÎÏ¿»«∆«¿ƒ»ƒ»ƒ

LcÁÏ,הדורות כל ‰Ïkבמשך ¿«≈«…
Ôz כבר‰nÏ ,ÈÈÒa ‰LÓÏ ƒ«¿…∆¿ƒ«»»

ez ‡Ï שבתורה הפרטים כל …ƒ¿
,ÈeÏb ÔÙB‡a ‰ÏÁ˙ÎÏÓƒ¿«¿ƒ»¿∆»
˙ÈÁ·a ‰ÏÈÁz ez ÚecÓe««ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«

ÏÏk אחרֿכך מתגלים והפרטים ¿»
הדורות? במשך

‰Ê Ô·eÈÂ (·10eÈˆnL ‰nÓ ¿»∆ƒ«∆»ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚ שהתורה לכך בדומה «∆∆∆

באו  אחרֿכך ורק בכלל תחילה ניתנה

מצינו  הפרטים, b˙‡È¯·aוהתגלו Ì«ƒ¿ƒ«
) ÌÏBÚ‰ האופן בין והדמיון והקשר »»

נברא  שבו לאופן התורה ניתנה שבו

שבזמן  הזוהר ממאמר גם מובן העולם

הקדושֿברוךֿהוא  העולם בריאת

‡˙È¯B‡a ÏkzÒ‡ בתורה הסתכל ∆¿«≈¿«¿»
‡ÓÏÚ ‡¯·e היינו עולם, וברא »»»¿»

הבניה' 'תכנית כמו היא שהתורה

בנין  הבונה הבנאי את È‰L˙11‰שמשמשת העולם), ÔÙB‡aבריאת ∆»¿»¿∆
Ë¯Ùe ÏÏÎc והתגלו באו ואחרֿכך כלל של באופן העולם נברא שתחילה ƒ¿»¿»

ומבאר. שממשיך כפי הבריאה, של הפרטים

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c12אבות ·¯‡בפרקי ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ¿»¿«≈««¬»»«¬»ƒ¿»
˙B‡¯a‰Ï ÏBÎÈ „Á‡ ¯Ó‡na 'eÎ ÌÏBÚ‰:המשנה לשון (וזה »»¿«¬»∆»»¿ƒ»¿

יכול  אחד במאמר והלא לומר, תלמוד ומה העולם נברא. מאמרות "בעשרה

בעשרה  שנברא העולם את מאבדין שהן הרשעים מן להיפרע אלא להבראות

בעשרה  שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן מאמרות,

וחסידותÚe„ÈÂ13מאמרות"), ‰Ó‡n¯בקבלה ‡e‰ '„Á‡ ¯Ó‡Ó'c ¿»«¿«¬»∆»««¬»
'˙ÈL‡¯·'c בעשרה נברא העולם ƒ¿≈ƒ

כמו  הקדושֿברוךֿהוא של מאמרות

וכדומה, אור" יהי אלקים "ויאמר

תשע  הבריאה בסיפור יש ולמעשה

שהמאמר  מבואר כך ועל 'מאמרות'

"בראשית" המילה הוא הראשון

ז"ל  חכמינו (כמאמר התורה שבהתחלת

ÈÓ ˙ÈL‡¯a גם‡e‰ ¯Ó‡Ó14 ¿≈ƒ»≈«¬»
על  מברטנורא עובדיה רבי וכפירוש

נמי  ובראשית ויאמר, "תשעה המשנה:

שמים  ה' בדבר דכתיב הוא, מאמר

ÈÏÏkנעשו"), ¯Ó‡Ó ‡e‰L∆«¬»¿»ƒ
˙B¯Ó‡n‰ 'Ë ÏÏBkL הפרטיים ∆≈««¬»

ÂÈ¯Á‡lL בסיפור המפורטים ∆¿«¬»
בתורה. Ó‰הבריאה e‰Êc¿∆«

·e˙kM15‡¯a ˙ÈL‡¯a ∆»¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,ı¯‡‰16 »»∆¿»¿«≈«

"בראשית  לומר יכול היה שהכתוב

ונאמר  והארץ" השמים אלקים ברא

,Ì‰È‡·ˆ ˙Ba¯Ï ÌÈÓM‰ ˙‡≈«»«ƒ¿«¿»≈∆
,‰È‡·ˆ ˙Ba¯Ï ı¯‡‰ ˙‡Â¿≈»»∆¿«¿»∆»
מלמד  הכתוב "את", הלשון ובייתור

גם  נבראו והארץ השמים עם שיחד

הארץ" ו"צבא השמים" "צבא

היא הדברים של הפנימית ee‰˙והמשמעות ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL∆»«ƒ¿»ƒƒ¿«
¯Ó‡n‰Ó האחדÏÏBkL ÈÏÏk ¯Ó‡Ó B˙BÈ‰Ï) '˙ÈL‡¯·'c ≈««¬»ƒ¿≈ƒƒ¿«¬»¿»ƒ∆≈
Ïk eÈ‰Lהפרטיים ‰B¯Ó‡n˙תשע‡˙ ‡l‡ כפי ). הנבראים כל ∆»««¬»∆»∆»

"בראשית" הראשון, המאמר עלֿידי ÏÏkשנבראו ˙ÈÁ·a17,אחד ƒ¿ƒ«¿»
˙B¯Ó‡n‰ 'Ëa '˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«««¬»ƒ¿≈ƒ¿««¬»
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ׁשּלאחריו  הּמאמרֹות ּבט' ֿ 18ּד'בראׁשית' ועל , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

התחּלקּות  ּבבחינת הּנבראים נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָידיֿזה

ְִָּפרטים.

‰p‰Â ּכפי מאמרֹות ּבעׂשרה ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְֲֲִֶַַָָָ

(ּבספירת  ּובגילּוי ּבפֹועל ְְְְְִִִִֶַַׁשּנמׁשכּו

מאמר 19הּמלכּות  הּוא ּד'בראׁשית' ׁשהּמאמר ,( ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ

הּוא  עלּֿדרֿזה הּמאמרֹות, ּכל ׁשּכֹולל ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּכללי

ּד'בראׁשית' ׁשהּמאמר הּספירֹות, ּבעׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשרׁשם,

ּדרגֹות  ּכּמה ּבזה ויׁש ּכלל, ּדבתרּגּום 20הּוא . ְְְְְִֵֶַַָָָָ

ּבחּוכמתא  ּבראׁשית, איתא: ,21ירּוׁשלמי ְְְְְְִִִֵַָָ

הּספירֹות.22ׁשהחכמה  ּכל ׁשּכֹוללת ּכלל היא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּבקדמין, ּבראׁשית, איתא: אּונקלֹוס ְְְְְְְִִִֵַַָּובתרּגּום

מהחכמה  ׁשּלמעלה ּדכתר הרצֹון ועד 22והינּו , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הרצֹון  ׁשהּוא ּד'אדםֿקדמֹון' הּקדּומה ְְְְֶַַַַָָָָָָָלּמחׁשבה

יֹותר, ּולמעלה ההׁשּתלׁשלּות. ּכללּות על ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָהּכללי

לפני  ׁשהּוא ּכמֹו עֹולמֹות לברֹוא ְְְִִֵֶָָָהרצֹון

מחׁשבה  לגּבי ּגם ּכלל ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּצמצּום,

ּגּופא  הּצמצּום  ולפני ּד'אדםֿקדמֹון'. ְְְְְְִִֵַַַָָָָהּקדּומה

ּברצֹונֹו, ׁשעלה ּדלאחרי ּופרט, ּכלל ּכן ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
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החיות 18) והמשכת פרטיים", הנבראים מבחי' מאד "גדול עצמם מאמרות מהעשרה הנמשך שהחיות פ"א, שעהיוה"א ראה

בחי' היותם (עם מאמרות העשרה שגם נמצא, דעפ"ז - כו' וחילופים צירופים ע"י הוא מאמרות מהעשרה הנבראים לפרטי

הם  הדברות עשרת שגם מה בדוגמת - וכו' הצירופים ע"י אח"כ שנפרטו כלל בחינת הם אחד) דמאמר הכלל לגבי פרט

ובתושבע"פ. בתושב"כ אח"כ ונפרטו כלל, בהערה 19)בחינת ממ"ש כדמוכח במלכות, הוא דבראשית המאמר שגם היינו,

המקור  המל' דחיצוניות "הפנימיות שהוא יד, ס"ע עזר"ת סה"מ וראה הראשון". "חומר נתהווה דבראשית שמהמאמר 17

בענין  מדובר ששם לפי - הוא בפנים), (כדלהלן כתר או חכמה הוא דבראשית שהמאמר בכ"מ שמבואר ומה לבי"ע".

בהספירות. בשרשם, שהם כמו מאמרות דרגות,20)העשרה כו"כ בו שיש - הדברות דעשרת בהכלל הוא שעד"ז ולהעיר

למעלה  וש"נ), א. אות מילואים טז כרך יתרו תו"ש וראה רפ"כ. (תניא כולה" התורה כל כללות "הם הראשונות דברות דב'

מנחם  [תורת ו סעיף תשמ"ה) (קה"ת, הרמב"ם על "הדרן" (ראה לך יהי' לא הדיבור גם שכולל "אנכי" הדיבור הוא מזה

הפ  כל שכוללת הראשונה תיבה אנכי, תיבת - מזה למעלה מט]), ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים אנכי - שבדיבור רטים

שבה  האותיות כל שכולל התיבה "ראש" שהוא האל"ף - גופא אנכי ובתיבת הבעש"ט), בשם ד) (כג, יוסף פורת (ראה

כאן). יתרו עה"פ ההפלאה) (לבעל יפות פנים בחוכמא.21)(ראה שם: ובתרגום בדא"ח. בכ"מ לקו"ת 22)כ"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯Á‡lL18‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ פרטיים , מאמרות בתשעה בריאתם עלֿידי ∆¿«¬»¿«¿≈∆

˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ eNÚ להיות האחד הכלל של «¬«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
ÌÈË¯t.רבים ¿»ƒ

ÏÚBÙa eÎLÓpL ÈÙk ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆«¬»»«¬»¿ƒ∆ƒ¿¿¿«
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa) ÈeÏÈ‚·e19 ¿ƒƒ¿ƒ«««¿

מעשר  והתחתונה האחרונה הספירה

יורד  האלוקי האור שדרכה הספירות

לברוא  עצמו ומצמצם ומתמעט

מוגבלים  ונבראים ),עולמות
‡e‰ '˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰L∆««¬»ƒ¿≈ƒ

¯Ó‡Ó אחדÏk ÏÏBkL ÈÏÏk «¬»¿»ƒ∆≈»
˙B¯Ó‡n‰,הפרטייםŒC¯cŒÏÚ ««¬»«∆∆

ÌL¯La ‡e‰ ‰Ê עשרה של ∆¿»¿»
‰B¯ÈÙq˙,המאמרות, ¯NÚa¿∆∆«¿ƒ

‡e‰ '˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰L∆««¬»ƒ¿≈ƒ
‰Êa LÈÂ ,ÏÏk של זה בעניין ¿»¿≈»∆

בתור  ראשון, בשלב העולם, כל בריאת

חלוקה  ללא כללית אחת מציאות

B‚¯c˙לפרטים, ‰nk20, כפי «»¿»
ומפרט. ¿»¿Ìeb¯˙·cƒשממשיך

‡˙È‡ ÈÓÏLe¯È:מובא ¿«¿ƒƒ»
‡˙ÓÎeÁa ,˙ÈL‡¯a21, ¿≈ƒ¿¿¿»

העליונה ÓÎÁ‰L22‰בחכמה, ∆«»¿»
הספירות  מעשר È‰ƒ‡והראשונה

˙B¯ÈÙq‰ Ïk ˙ÏÏBkL ÏÏk¿»∆∆∆»«¿ƒ
‡ÒBÏ˜eהפרטיות. Ìeb¯˙·e¿«¿¿¿
‡˙È‡:מובא,˙ÈL‡¯a ƒ»¿≈ƒ

,ÔÈÓ„˜a,בהתחלה eÈ‰Âמקדם, ¿«¿ƒ¿«¿
‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙Îc ÔBˆ¯‰22,,וחסידות בקבלה כמבואר »»¿∆∆∆¿«¿»≈«»¿»

(כשם  עליון' 'כתר הנקראת יותר עליונה בחינה ישנה הספירות עשר מעל

הרצון  כוח שבאדם וכשם האדם) של והמוח הראש מעל הוא כפשוטו שהכתר

לעשר  (המקבילים הפרטיים והרגש השכל מכוחות יותר הנעלה כללי כוח הוא

מעשר  יותר נעלה הכתר שבבחינת הכללי העליון הרצון למעלה כך הספירות),

מהתחלקות  למעלה כללית כמציאות הבריאה של ועניינה הפרטיות, הספירות

ביחס  נעלה ויותר כללי יותר הוא העליון, הרצון בכתר, שהוא כפי לפרטים

דרגה  זה בעניין שיש וממשיך בחכמה, שהיא כפי כללית כמציאות לעניינה

נעלית  יותר LÁnÏ·‰עוד „ÚÂ העליונה‰Óe„w‰ העולמות בריאת על ¿«««¿»»«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c נעלית בחינה ¿»»«¿

מ'כתר') (למעלה ∆e‰L‡באלוקות
ÔBˆ¯‰ העליון ÏÚהאלוקי ÈÏÏk‰ »»«¿»ƒ«

,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk כמבואר ¿»«ƒ¿«¿¿
ומדרגה  עולם שלכל שכשם בחסידות

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר פרטית

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי", "אור גם הנקרא ("א"ק"),

מציאות  היא הבריאה כל זו ובמדריגה

לפרטים, התחלקות ללא אחד, כלל של

כפי  מאשר נעלה יותר עוד באופן

ו'חכמה'. 'כתר' מצד היא שהבריאה

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שבה דרגה וישנה , ¿«¿»≈
נעלה, יותר עוד באופן כלל הוא העולם

ולמעלה  כללי יותר עוד היינו

כפי  והיא לפרטים, מהתחלקות

מצד  היא B¯·Ï‡שהבריאה ÔBˆ¯‰»»ƒ¿
ÈÙÏ ‡e‰L BÓk ˙BÓÏBÚ»¿∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ ֿ הבלי האלוקי האור של «ƒ¿
לברוא  כדי להתמעט והאיןֿסוף גבול

מוגבלים, ונבראים ∆e‰L‡עולמות
הצמצום  שלפני ÏÏkהרצון ˙ÈÁa¿ƒ«¿»

'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ Èa‚Ï Ìb שלפני לרצון וביחס «¿«≈«¬»»«¿»¿»»«¿
מסוים, במובן נחשב, דא"ק' הקדומה 'מחשבה של ה'כלל' הצמצום,

לפרטים. וירידה Ùeb‡התחלקות ÌeˆÓv‰ ÈÙÏÂ בחינה שזו אף עצמו, ¿ƒ¿≈«ƒ¿»
הבריאה  שבה במדרגה ומדרגה אפילו זאת בכל נעלית, הכי בדרגה 'כלל' היא

Ë¯Ùe,זו  ÏÏk Ôk Ìb LÈ'כלל' הוא העולם שמצידה ומדרגה בחינה ≈«≈¿»¿»
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ז g"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבריתא  מׁשנה ּופרט, ּדכלל ּבאֹופן ּכן ּגם 8היא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

עתיד  ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל עד וכּו' ְְְִִִֶַַַָָָָָּגמרא

להבין  וצרי הּפרטים 9לחּדׁש. ׁשּכל מּכיון , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לחּדׁש, עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה לכל עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּדתֹורה,

מלכתחלה  נּתנּו לא לּמה ּבסיני, למׁשה נּתן ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹֹהּכל

ּכלל. ּבבחינת ּתחילה נּתנּו ּומּדּוע ּגלּוי, ְְְְְִִִִֶַַַָָָּבאֹופן

ּגם 10זה Ô·eÈÂב) עלּֿדרֿזה ׁשּמצינּו מּמה ¿»ִִֶֶֶֶֶַַַָ

ּבאֹוריתא  (אסּתּכל העֹולם ְְְְִִֵֶַַַָָָּבבריאת

עלמא  ּופרט.11ּוברא ּדכלל ּבאֹופן ׁשהיתה ,( ְְְְְִֶֶָָָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו נברא 12ּדאמרּו מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

וידּוע  להּבראֹות, יכֹול אחד ּבּמאמר כּו' 13העֹולם ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ

ּד'בראׁשית' הּמאמר הּוא אחד' ְְֲֲִִֵֶַַַָָָּד'מאמר

הּוא  מאמר נמי ּכללי 14(ּבראׁשית מאמר ׁשהּוא ,( ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

מה  ּדזהּו ׁשּלאחריו. הּמאמרֹות ט' ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָׁשּכֹולל

ואת 15ּׁשּכתּוב  הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו לרּבֹות 16הארץ, הּׁשמים את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכל  צבאיה, לרּבֹות הארץ ואת ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָצבאיהם,

(להיֹותֹו ּד'בראׁשית' מהּמאמר נתהּוּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָהּנבראים

אּלא  הּמאמרֹות). ּכל את ׁשּכֹולל ּכללי ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָמאמר

ּכלל  ּבבחינת נ 17ׁשהיּו ואחרּֿכ הּמאמר , פרט ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ב.8) מא, שה"ש לקו"ת וראה ממתניתין. לי' פשיטנא דלא בברייתא מידי איכא מי* א: כא, תענית שמדייק 9)ראה וכמו

ואילך). רנ ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תרע"ג ושבתה גו' וידבר בד"ה אחר 10)עד"ז (בסגנון ראה - בֿד) (סעיף לקמן בהבא

שם. הנ"ל תרע"ג ואילך); רנז ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ושבתה בד"ה אֿב.11)קצת) קסא, מ"א.12)זח"ב פ"ה אבות

תקס"ב 13) (סה"מ תקס"ב ושבתה גו' תבואו כי גו' דבר ד"ה ד. מא, בהר לקו"ת פ"ו. האצילות) טעם (שער ב שער פרדס

ד  אדהאמ"צ מאמרי א). קסז, להצ"צ סהמ"צ תלב. ע' שם קפח. ע' אוה"ת ח"א (וש"נ). תעז ע' ח"ב רפדֿה. ע' ח"א ברים

ואילך. 67 ע' ה'תש"ד ואילך. קמג ע' תרנ"ט סה"מ - ובארוכה ובכ"מ. תצג. ע' שם תפ. ע' מגילה 14)עקב א. לב, ר"ה

ב. א.15)כא, א, יד.16)בראשית שם, בראשית עה"פ פירש"י שמהמאמר 17)ראה שם, לר"ה מהרש"א חדא"ג ראה

בהתהוות  בגשמיות "שכמו"כ שם, בהר לקו"ת גם וראה הצורות". כל נתהוו ממנו אשר הראשון "חומר נברא דבראשית

דמזה  בראשית, ר"פ עה"ת לרמב"ן ומציין מאמרות", ט' ע"י אח"כ שנפרטו אלא כו' דבראשית מאמר ע"י נתהווה .. עוה"ז

הראשון". ל"חומר היא שכוונתו מוכח

ובכ"מ. שם. שה"ש בלקו"ת הובא כן (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰tŒÏÚaLשלה וההתגלות ההמשכה Ôkעצמה Ùeb‡גם Ìb ‡È‰ ∆¿«∆»ƒ«≈

‡˙È¯a ‰LÓ ,Ë¯Ùe ÏÏÎc ÔÙB‡a8'eÎÂ ‡¯Ób ובברייתא במשנה ¿∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»¿
בפירוט באות ההלכות ובגמרא כללי באופן הם Ó‰הדברים Ïk „Ú«»«

LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM שנאמר במה פרטים ופרטי פרטים עוד ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
כללית. בצורה הקודמים בדורות

שני  של הכללי התוכן אופן, ובכל

הדברים  ב"כל האמורים הפירושים

כלל  בדרך ניתנה שהתורה הוא האלה"

ÔÈ·‰Ïופרט. CÈ¯ˆÂ9ÔÂÈkÓ , ¿»ƒ¿»ƒƒ≈»
„Ú ,‰¯B˙c ÌÈË¯t‰ ÏkL∆»«¿»ƒ¿»«
„È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM ‰Ó ÏÎÏ¿»«∆«¿ƒ»ƒ»ƒ

LcÁÏ,הדורות כל ‰Ïkבמשך ¿«≈«…
Ôz כבר‰nÏ ,ÈÈÒa ‰LÓÏ ƒ«¿…∆¿ƒ«»»

ez ‡Ï שבתורה הפרטים כל …ƒ¿
,ÈeÏb ÔÙB‡a ‰ÏÁ˙ÎÏÓƒ¿«¿ƒ»¿∆»
˙ÈÁ·a ‰ÏÈÁz ez ÚecÓe««ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«

ÏÏk אחרֿכך מתגלים והפרטים ¿»
הדורות? במשך

‰Ê Ô·eÈÂ (·10eÈˆnL ‰nÓ ¿»∆ƒ«∆»ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚ שהתורה לכך בדומה «∆∆∆

באו  אחרֿכך ורק בכלל תחילה ניתנה

מצינו  הפרטים, b˙‡È¯·aוהתגלו Ì«ƒ¿ƒ«
) ÌÏBÚ‰ האופן בין והדמיון והקשר »»

נברא  שבו לאופן התורה ניתנה שבו

שבזמן  הזוהר ממאמר גם מובן העולם

הקדושֿברוךֿהוא  העולם בריאת

‡˙È¯B‡a ÏkzÒ‡ בתורה הסתכל ∆¿«≈¿«¿»
‡ÓÏÚ ‡¯·e היינו עולם, וברא »»»¿»

הבניה' 'תכנית כמו היא שהתורה

בנין  הבונה הבנאי את È‰L˙11‰שמשמשת העולם), ÔÙB‡aבריאת ∆»¿»¿∆
Ë¯Ùe ÏÏÎc והתגלו באו ואחרֿכך כלל של באופן העולם נברא שתחילה ƒ¿»¿»

ומבאר. שממשיך כפי הבריאה, של הפרטים

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡c12אבות ·¯‡בפרקי ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ¿»¿«≈««¬»»«¬»ƒ¿»
˙B‡¯a‰Ï ÏBÎÈ „Á‡ ¯Ó‡na 'eÎ ÌÏBÚ‰:המשנה לשון (וזה »»¿«¬»∆»»¿ƒ»¿

יכול  אחד במאמר והלא לומר, תלמוד ומה העולם נברא. מאמרות "בעשרה

בעשרה  שנברא העולם את מאבדין שהן הרשעים מן להיפרע אלא להבראות

בעשרה  שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן מאמרות,

וחסידותÚe„ÈÂ13מאמרות"), ‰Ó‡n¯בקבלה ‡e‰ '„Á‡ ¯Ó‡Ó'c ¿»«¿«¬»∆»««¬»
'˙ÈL‡¯·'c בעשרה נברא העולם ƒ¿≈ƒ

כמו  הקדושֿברוךֿהוא של מאמרות

וכדומה, אור" יהי אלקים "ויאמר

תשע  הבריאה בסיפור יש ולמעשה

שהמאמר  מבואר כך ועל 'מאמרות'

"בראשית" המילה הוא הראשון

ז"ל  חכמינו (כמאמר התורה שבהתחלת

ÈÓ ˙ÈL‡¯a גם‡e‰ ¯Ó‡Ó14 ¿≈ƒ»≈«¬»
על  מברטנורא עובדיה רבי וכפירוש

נמי  ובראשית ויאמר, "תשעה המשנה:

שמים  ה' בדבר דכתיב הוא, מאמר

ÈÏÏkנעשו"), ¯Ó‡Ó ‡e‰L∆«¬»¿»ƒ
˙B¯Ó‡n‰ 'Ë ÏÏBkL הפרטיים ∆≈««¬»

ÂÈ¯Á‡lL בסיפור המפורטים ∆¿«¬»
בתורה. Ó‰הבריאה e‰Êc¿∆«

·e˙kM15‡¯a ˙ÈL‡¯a ∆»¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,ı¯‡‰16 »»∆¿»¿«≈«

"בראשית  לומר יכול היה שהכתוב

ונאמר  והארץ" השמים אלקים ברא

,Ì‰È‡·ˆ ˙Ba¯Ï ÌÈÓM‰ ˙‡≈«»«ƒ¿«¿»≈∆
,‰È‡·ˆ ˙Ba¯Ï ı¯‡‰ ˙‡Â¿≈»»∆¿«¿»∆»
מלמד  הכתוב "את", הלשון ובייתור

גם  נבראו והארץ השמים עם שיחד

הארץ" ו"צבא השמים" "צבא

היא הדברים של הפנימית ee‰˙והמשמעות ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL∆»«ƒ¿»ƒƒ¿«
¯Ó‡n‰Ó האחדÏÏBkL ÈÏÏk ¯Ó‡Ó B˙BÈ‰Ï) '˙ÈL‡¯·'c ≈««¬»ƒ¿≈ƒƒ¿«¬»¿»ƒ∆≈
Ïk eÈ‰Lהפרטיים ‰B¯Ó‡n˙תשע‡˙ ‡l‡ כפי ). הנבראים כל ∆»««¬»∆»∆»

"בראשית" הראשון, המאמר עלֿידי ÏÏkשנבראו ˙ÈÁ·a17,אחד ƒ¿ƒ«¿»
˙B¯Ó‡n‰ 'Ëa '˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«««¬»ƒ¿≈ƒ¿««¬»
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ׁשּלאחריו  הּמאמרֹות ּבט' ֿ 18ּד'בראׁשית' ועל , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

התחּלקּות  ּבבחינת הּנבראים נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָידיֿזה

ְִָּפרטים.

‰p‰Â ּכפי מאמרֹות ּבעׂשרה ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְֲֲִֶַַָָָ

(ּבספירת  ּובגילּוי ּבפֹועל ְְְְְִִִִֶַַׁשּנמׁשכּו

מאמר 19הּמלכּות  הּוא ּד'בראׁשית' ׁשהּמאמר ,( ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ

הּוא  עלּֿדרֿזה הּמאמרֹות, ּכל ׁשּכֹולל ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּכללי

ּד'בראׁשית' ׁשהּמאמר הּספירֹות, ּבעׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשרׁשם,

ּדרגֹות  ּכּמה ּבזה ויׁש ּכלל, ּדבתרּגּום 20הּוא . ְְְְְִֵֶַַָָָָ

ּבחּוכמתא  ּבראׁשית, איתא: ,21ירּוׁשלמי ְְְְְְִִִֵַָָ

הּספירֹות.22ׁשהחכמה  ּכל ׁשּכֹוללת ּכלל היא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּבקדמין, ּבראׁשית, איתא: אּונקלֹוס ְְְְְְְִִִֵַַָּובתרּגּום

מהחכמה  ׁשּלמעלה ּדכתר הרצֹון ועד 22והינּו , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הרצֹון  ׁשהּוא ּד'אדםֿקדמֹון' הּקדּומה ְְְְֶַַַַָָָָָָָלּמחׁשבה

יֹותר, ּולמעלה ההׁשּתלׁשלּות. ּכללּות על ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָהּכללי

לפני  ׁשהּוא ּכמֹו עֹולמֹות לברֹוא ְְְִִֵֶָָָהרצֹון

מחׁשבה  לגּבי ּגם ּכלל ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּצמצּום,

ּגּופא  הּצמצּום  ולפני ּד'אדםֿקדמֹון'. ְְְְְְִִֵַַַָָָָהּקדּומה

ּברצֹונֹו, ׁשעלה ּדלאחרי ּופרט, ּכלל ּכן ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
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החיות 18) והמשכת פרטיים", הנבראים מבחי' מאד "גדול עצמם מאמרות מהעשרה הנמשך שהחיות פ"א, שעהיוה"א ראה

בחי' היותם (עם מאמרות העשרה שגם נמצא, דעפ"ז - כו' וחילופים צירופים ע"י הוא מאמרות מהעשרה הנבראים לפרטי

הם  הדברות עשרת שגם מה בדוגמת - וכו' הצירופים ע"י אח"כ שנפרטו כלל בחינת הם אחד) דמאמר הכלל לגבי פרט

ובתושבע"פ. בתושב"כ אח"כ ונפרטו כלל, בהערה 19)בחינת ממ"ש כדמוכח במלכות, הוא דבראשית המאמר שגם היינו,

המקור  המל' דחיצוניות "הפנימיות שהוא יד, ס"ע עזר"ת סה"מ וראה הראשון". "חומר נתהווה דבראשית שמהמאמר 17

בענין  מדובר ששם לפי - הוא בפנים), (כדלהלן כתר או חכמה הוא דבראשית שהמאמר בכ"מ שמבואר ומה לבי"ע".

בהספירות. בשרשם, שהם כמו מאמרות דרגות,20)העשרה כו"כ בו שיש - הדברות דעשרת בהכלל הוא שעד"ז ולהעיר

למעלה  וש"נ), א. אות מילואים טז כרך יתרו תו"ש וראה רפ"כ. (תניא כולה" התורה כל כללות "הם הראשונות דברות דב'

מנחם  [תורת ו סעיף תשמ"ה) (קה"ת, הרמב"ם על "הדרן" (ראה לך יהי' לא הדיבור גם שכולל "אנכי" הדיבור הוא מזה

הפ  כל שכוללת הראשונה תיבה אנכי, תיבת - מזה למעלה מט]), ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים אנכי - שבדיבור רטים

שבה  האותיות כל שכולל התיבה "ראש" שהוא האל"ף - גופא אנכי ובתיבת הבעש"ט), בשם ד) (כג, יוסף פורת (ראה

כאן). יתרו עה"פ ההפלאה) (לבעל יפות פנים בחוכמא.21)(ראה שם: ובתרגום בדא"ח. בכ"מ לקו"ת 22)כ"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯Á‡lL18‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ פרטיים , מאמרות בתשעה בריאתם עלֿידי ∆¿«¬»¿«¿≈∆

˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ eNÚ להיות האחד הכלל של «¬«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
ÌÈË¯t.רבים ¿»ƒ

ÏÚBÙa eÎLÓpL ÈÙk ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆«¬»»«¬»¿ƒ∆ƒ¿¿¿«
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa) ÈeÏÈ‚·e19 ¿ƒƒ¿ƒ«««¿

מעשר  והתחתונה האחרונה הספירה

יורד  האלוקי האור שדרכה הספירות

לברוא  עצמו ומצמצם ומתמעט

מוגבלים  ונבראים ),עולמות
‡e‰ '˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰L∆««¬»ƒ¿≈ƒ

¯Ó‡Ó אחדÏk ÏÏBkL ÈÏÏk «¬»¿»ƒ∆≈»
˙B¯Ó‡n‰,הפרטייםŒC¯cŒÏÚ ««¬»«∆∆

ÌL¯La ‡e‰ ‰Ê עשרה של ∆¿»¿»
‰B¯ÈÙq˙,המאמרות, ¯NÚa¿∆∆«¿ƒ

‡e‰ '˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰L∆««¬»ƒ¿≈ƒ
‰Êa LÈÂ ,ÏÏk של זה בעניין ¿»¿≈»∆

בתור  ראשון, בשלב העולם, כל בריאת

חלוקה  ללא כללית אחת מציאות

B‚¯c˙לפרטים, ‰nk20, כפי «»¿»
ומפרט. ¿»¿Ìeb¯˙·cƒשממשיך

‡˙È‡ ÈÓÏLe¯È:מובא ¿«¿ƒƒ»
‡˙ÓÎeÁa ,˙ÈL‡¯a21, ¿≈ƒ¿¿¿»

העליונה ÓÎÁ‰L22‰בחכמה, ∆«»¿»
הספירות  מעשר È‰ƒ‡והראשונה

˙B¯ÈÙq‰ Ïk ˙ÏÏBkL ÏÏk¿»∆∆∆»«¿ƒ
‡ÒBÏ˜eהפרטיות. Ìeb¯˙·e¿«¿¿¿
‡˙È‡:מובא,˙ÈL‡¯a ƒ»¿≈ƒ

,ÔÈÓ„˜a,בהתחלה eÈ‰Âמקדם, ¿«¿ƒ¿«¿
‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙Îc ÔBˆ¯‰22,,וחסידות בקבלה כמבואר »»¿∆∆∆¿«¿»≈«»¿»

(כשם  עליון' 'כתר הנקראת יותר עליונה בחינה ישנה הספירות עשר מעל

הרצון  כוח שבאדם וכשם האדם) של והמוח הראש מעל הוא כפשוטו שהכתר

לעשר  (המקבילים הפרטיים והרגש השכל מכוחות יותר הנעלה כללי כוח הוא

מעשר  יותר נעלה הכתר שבבחינת הכללי העליון הרצון למעלה כך הספירות),

מהתחלקות  למעלה כללית כמציאות הבריאה של ועניינה הפרטיות, הספירות

ביחס  נעלה ויותר כללי יותר הוא העליון, הרצון בכתר, שהוא כפי לפרטים

דרגה  זה בעניין שיש וממשיך בחכמה, שהיא כפי כללית כמציאות לעניינה

נעלית  יותר LÁnÏ·‰עוד „ÚÂ העליונה‰Óe„w‰ העולמות בריאת על ¿«««¿»»«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c נעלית בחינה ¿»»«¿

מ'כתר') (למעלה ∆e‰L‡באלוקות
ÔBˆ¯‰ העליון ÏÚהאלוקי ÈÏÏk‰ »»«¿»ƒ«

,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk כמבואר ¿»«ƒ¿«¿¿
ומדרגה  עולם שלכל שכשם בחסידות

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר פרטית

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי", "אור גם הנקרא ("א"ק"),

מציאות  היא הבריאה כל זו ובמדריגה

לפרטים, התחלקות ללא אחד, כלל של

כפי  מאשר נעלה יותר עוד באופן

ו'חכמה'. 'כתר' מצד היא שהבריאה

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שבה דרגה וישנה , ¿«¿»≈
נעלה, יותר עוד באופן כלל הוא העולם

ולמעלה  כללי יותר עוד היינו

כפי  והיא לפרטים, מהתחלקות

מצד  היא B¯·Ï‡שהבריאה ÔBˆ¯‰»»ƒ¿
ÈÙÏ ‡e‰L BÓk ˙BÓÏBÚ»¿∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ ֿ הבלי האלוקי האור של «ƒ¿
לברוא  כדי להתמעט והאיןֿסוף גבול

מוגבלים, ונבראים ∆e‰L‡עולמות
הצמצום  שלפני ÏÏkהרצון ˙ÈÁa¿ƒ«¿»

'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ Èa‚Ï Ìb שלפני לרצון וביחס «¿«≈«¬»»«¿»¿»»«¿
מסוים, במובן נחשב, דא"ק' הקדומה 'מחשבה של ה'כלל' הצמצום,

לפרטים. וירידה Ùeb‡התחלקות ÌeˆÓv‰ ÈÙÏÂ בחינה שזו אף עצמו, ¿ƒ¿≈«ƒ¿»
הבריאה  שבה במדרגה ומדרגה אפילו זאת בכל נעלית, הכי בדרגה 'כלל' היא

Ë¯Ùe,זו  ÏÏk Ôk Ìb LÈ'כלל' הוא העולם שמצידה ומדרגה בחינה ≈«≈¿»¿»
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g"kyz'dח ,zereayd bgc 'a mei

ּבפֹועל, להיֹות ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשער

ּופרט  ּכלל ּבחינת הם וההׁשערה .23ּדהרצֹון ְְְְְְִֵַַַָָָָָָ

ּבבחינת  היא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה ּדכמֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָונמצא,

 ֿ עלּֿדר ּכּנ"ל, ּדרגֹות, וכּמה ּבכּמה ּופרט ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָּכלל

ּכלל  ּבבחינת ׁשהיא ּדעֹולמֹות ּבהמׁשכה הּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָזה

להבין, צרי ּבזה וגם ּדרגֹות. וכּמה ּבכּמה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּופרט

ׁשּיהיּו היא העֹולמֹות ּבבריאת הּכּונה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהרי

היא נבר  זֹו וכּונה ּבהתחּלקּות, ּפרטּיים אים ְְְְְְִִִִִִַַָָָָ

ּבכדי  הּצמצּום לפני הרצֹון להתעֹוררּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּסיּבה

ריּבּוי  (עלֿידי אחרּֿכ מּמּנּו ְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיּמׁש

ׁשּמהם  ּפרטּיים מאמרֹות עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהׁשּתלׁשלּות)

להיֹות  צרי היה ֿ ּכן ואם ּפרטּיים, נבראים ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָיתהּוּו

ּבבחינת  מלכתחלה הרצֹון התעֹוררּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָָלכאֹורה

התהּוּות  מּמּנּו להי ֹות אפׁשר  ׁשּיהיה ּבאֹופן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָּפרט

היתה  ולּמה הּכּונה, ּכפי ּפרטּיים ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָנבראים

ּכלל. ּבבחינת ּבתחילה הרצֹון ְְְְְִִִִִַָָָָהתעֹוררּות

מרב Ô·eÈÂג) ׂשכל ּדהׁשּפעת מׁשל עלּֿפי זה ¿»ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ז"ל  חכמינּו ּדאמרּו 24לתלמיד, ְְְְֲִֵַַָָ

קצרה, ּבדר לתלמידֹו אדם יׁשנה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָלעֹולם

ׂשכל 25וידּוע  (ולא קצרה' ּדר' ּבּלׁשֹון הּדּיּוק ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

העֹומק  ּכל להּתלמיד להׁשּפיע ׁשּצרי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָקצר),

ללמדֹו צרי זה ׂשכל אּלא ׁשּבּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּפרטים

יּוכל  ׁשּמהם קצרים, ּבדּבּורים קצרה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּבדר

הּמׁשנה  ּוכמֹו הּפרטים. ּכל להבין ְְְְְִִִִַַַַָָָָהּתלמיד

יׁשנם  הּמׁשנה ׁשּבלׁשֹון הּקדֹוׁש, רּבנּו לנּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשנה

והעֹומק, הרֹוחב האֹור הּפרטים, ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ(ּבהעלם)

הם  ׁשּבּמׁשנה אּלא ּבגמרא, אחרּֿכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנתּבארּו

נמרץ  (ׁשההׁשּפעה 26ּבקיצּור זה על והּטעם . ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָ

ּבאם  ּכי הּוא, ּדוקא) קצרה ּבדר להיֹות ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָצריכה

אפׁשר  וגם הּתלמיד, חּוׁשי יתּבלּבלּו ּבגילּוי, הּפרטים ּכל (ּבתחלה) לֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָיׁשּפיע
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א. יג, ואילך).23)במדבר שב ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד וראינה צאינה ד"ה וי"א. פ"י האמצעי) (לאדמו"ר היחוד שער ראה

ב.24) ג, ד"ה 25)פסחים שסגֿד). ע' (ח"א שם ולהצ"צ ד) (עו, אחרי פ' לאדהאמ"צ ביאוה"ז א. א, בשלח לקו"ת ראה

.8 שבהערה לקו"ת גם וראה מט). ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז אחר 26)וידעת ד"ה המשניות לפירוש הרמב"ם הקדמת ראה

רבים". ענינים וכולל קצר "דבר הוא המשנה שלשון ראה, כן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל  (וכאמור 'פרט' הוא העולם שמצידה ממנה נמוכה ומדריגה ובחינה אחד

מדרגות) כמה זה בעניין BBˆ¯aשיש ‰ÏÚL È¯Á‡Ïc ֿ הקדוש של ƒ¿«¬≈∆»»ƒ¿
למעלה  אחד 'כלל' הם העולמות כל זו ובבחינה עולמות, לברוא ברוךֿהוא

ÏÚBÙa,מהתחלקות  ˙BÈ‰Ï „È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚLƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒƒ¿¿«
גם  כלשהי התייחסות יש זו ובבחינה

‰Ìלפרטים  ‰¯ÚL‰‰Â ÔBˆ¯‰c¿»»¿««¿»»≈
Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa23,,וכאמור ¿ƒ«¿»¿»

'פרט' היא וההשערה 'כלל' הוא הרצון

לאדם  דומה הדבר בחסידות (וכמבואר

שבשלב  בית לבנות רצון בו שהתעורר

הדבר  כללות על היא ההתעוררות זה

הוא  בית איזה יודע לא עדיין והאדם

וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה רוצה,

לו  יש יותר מאוחר בשלב ורק

לפרטים). התייחסות עם 'השערה'

,‡ˆÓÂ,לסיכוםBÓÎc ¿ƒ¿»ƒ¿
‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿»ƒ
‰nÎa Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»¿«»
ŒÏÚ ,Ï"pk ,˙B‚¯c ‰nÎÂ¿«»¿»«««
‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆««¿»»
ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡È‰L ˙BÓÏBÚc¿»∆ƒƒ¿ƒ«¿»
.˙B‚¯c ‰nÎÂ ‰nÎa Ë¯Ùe¿»¿«»¿«»¿»

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Êa Ì‚Â בדומה ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
עניין  לגבי לעיל שנשאלה לשאלה

מדוע  - בתורה שהוא כפי והפרט הכלל

תחילה  תתגלה שהתורה צורך היה

יבוא  הכלל ואחרֿכך כלל בדרך

התגלו  לא הפרטים ולמה לפרטים,

לגבי  גם להבין צריך כך מלכתחילה,

ופרט, כלל בדרך העולם ≈¬‰¯Èהתהוות
‰ek‰ המטרה˙‡È¯·a ««»»ƒ¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰ מלכתחילה‡È‰ »»ƒ
ÌÈiË¯t ÌÈ‡¯· eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
‡È‰ BÊ ‰eÎÂ ,˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿«»»ƒ
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Ï ‰aÈq‰«ƒ»¿ƒ¿¿»»

עולמות  לברוא ≈¿ÈÙÏƒהעליון
epnÓ CLniL È„Îa ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ»≈ƒ∆
ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚ) CkŒ¯Á‡««»«¿≈ƒ
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ (˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬»»«¬»
ee‰˙È Ì‰nL ÌÈiË¯t¿»ƒƒ∆≈∆ƒ¿«
‰È‰ ÔkŒÌ‡Â ,ÌÈiË¯t ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈»»

˙ÈÁ·a ‰ÏÁ˙ÎÏÓ ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰¯B‡ÎÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
Ë¯t יהיו הפרטים כל העליון הרצון של הראשונית בהתעוררות שכבר כך ¿»
epnÓבגילוי  ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰iL ÔÙB‡a מכן ‰˙‰ee˙לאחר ¿∆∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«

ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰˙È‰ ‰nÏÂ ,‰ek‰ ÈÙk ÌÈiË¯t ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««»»¿»»»¿»ƒ¿¿»»
ÏÏk ˙ÈÁ·a ‰ÏÈÁ˙a כל ללא ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
לפרטים? התחלקות

ÏLÓ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆«ƒ»»
ÏÎN ˙ÚtL‰c שכלי Ó¯·רעיון ¿«¿»«≈∆≈«

eÈÓÎÁ e¯Ó‡c ,„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ¿»¿¬»≈
Ï"Ê24‰LÈ ÌÏBÚÏ וילמד ישנן «¿»ƒ¿∆

,‰¯ˆ˜ C¯„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»
החסידות Úe„ÈÂ25בקיצור בתורת ¿»«

'‰¯ˆ˜ C¯c' ÔBLla ˜eic‰«ƒ«»∆∆¿»»
ÏÎN ‡ÏÂ)רעיוןCÈ¯vL ,(¯ˆ˜ ¿…≈∆»»∆»ƒ

Ïk „ÈÓÏz‰Ï ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«¿««¿ƒ»
,ÏÎOaL ÌÈË¯t‰Â ˜ÓBÚ‰»∆¿«¿»ƒ∆«≈∆
בלבד  מהרעיון בחלק להסתפק ולא

‰Ê ÏÎN ‡l‡ וכל העומק כל עם ∆»≈∆∆
שבו C¯„aהפרטים B„ÓÏÏ CÈ¯»̂ƒ¿«¿¿∆∆

,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯ea„a ,‰¯ˆ¿̃»»¿ƒƒ¿»ƒ
Ì‰nL קצרים שהם ÏÎeÈלמרות ∆≈∆«

ÌÈË¯t‰ Ïk ÔÈ·‰Ï „ÈÓÏz‰««¿ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ
הקצרים. בדברים כלולים שבעצם

‰Ln‰ BÓÎe משנה סדרי ששה ¿«ƒ¿»
eÏ ‰ML מסדר הנשיא יהודה רבי ∆»»»

שנקרא ‰LB„w,המשנה ea«̄≈«»
‰Ln‰ ÔBLÏaL לשון שהוא ∆ƒ¿«ƒ¿»

קצר Ïkוסגנון (ÌÏÚ‰a) ÌLÈ∆¿»¿∆¿≈»
,ÌÈË¯t‰ כל ‰‡C¯Bעם «¿»ƒ»∆

e¯‡a˙pL ,˜ÓBÚ‰Â ·ÁB¯‰»«¿»∆∆ƒ¿»¬
CkŒ¯Á‡ ובפירוט באריכות ««»

Ì‰ ‰LnaL ‡l‡ ,‡¯Ó‚a כל «¿»»∆»∆«ƒ¿»≈
הללו  ı¯Óהפרטים ¯eˆÈ˜a26. ¿ƒƒ¿»

‰ÚtL‰‰L) ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆««¿»»
התלמיד  אל מהרב שכל דברי של

‰¯ˆ˜ C¯„a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿»»
ÚÈtLÈ Ì‡a Èk ,‡e‰ (‡˜Âc«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ«

) BÏכבר‰ÏÁ˙a בשלבים ƒ¿ƒ»
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

עקּלתֹון, ּבדר יל ההתּפּׁשטּות ריּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמּצד

 ֿ ׁשעלֿידי ּדוקא, קצרה ּבדר ללמדֹו צרי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָולכן

את  יֹודע  (ׁשהּוא מּוגּבל ּבצּיּור הּׂשכל ּבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָזה

לאחרי  ּגם הּנה ועלֿידיֿזה ּבכללּותֹו), ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהענין

ּתהיה  סברֹות, ּבריּבּוי ּבּפרטים, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּמעּין

הּדּבּורים  ׁשל הּצּיּור אֹופן לפי ְְְִִִִִֶֶַַַַההתּפּׁשטּות

ׁשהּוא  ּוכמֹו עקּלתֹון. ּבדר יל ולא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהּקצרים

ההׁשּפעה  ּדתחלת ּבפֹועל, להּתלמיד ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָּבהׁשּפעה

ּד קצרה ּבדר להיֹות עלּֿדרֿזה צריכה וקא, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּברב  להּתלמיד הּׁשּי הּׂשכל ּבהמצאת ּגם ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָהּוא

היא  הּׂשכל (והמצאת) המׁשכת ּדתחלת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָעצמֹו,

ידּוע  ּדהּנה נקּודה. ּכלּול 27ּבבחינת הרב ׁשּבׂשכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  להּתלמיד, ׁשּׁשּי הּׂשכל חיצֹונּיּות ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגם

לזה  נֹוסף הּנה הרב, ּבׂשכל ּכלּול ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבהיֹותֹו

ּכלּול  (להיֹותֹו ּבפניֿעצמֹו ׁשם ניּכר ְְְִִִֵֵֶַָָָׁשאינֹו

הּׂשכל  חיצֹונּיּות ּגם הּנה הּפנימּיּות), עם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּומעֹורב

צרי ולכן אֹור, ּבריּבּוי הּוא להּתלמיד) הּׁשּי)ְְְְִִִֵַַַַָָָ

ׂשכלֹו את להעלים הינּו ׂשכלֹו, את לצמצם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהרב

נבּדל  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, יאיר ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהעצמי

וגם  ּבפניֿעצמֹו, וניּכר מהּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָהחיצֹונּיּות

נקּודה  ּבבחינת הּוא אז אצלֹו ׁשּנמצא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָהחיצֹונּיּות

ּבפֹועל) ׁשּמׁשּפיע (לפני לאחריֿזה ורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַּבלבד,

אל  ׁשּיׁשּפיע הּפרטים את ּבעצמֹו מׁשער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא

הּׂשכל  ּבא ׁשּבתחלה זה על והּטעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמקּבל.

ׁשּׁשּי הּׂשכל ּבאם ּכי הּוא, נקּודה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת

ּבאֹופן  מלכתחלה נמצא היה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָלהּתלמיד

הּפרטים  אז יהיּו ּפרטים, ּבריּבּוי ְְְְְְְִִִִִַַָָָּדהתּפּׁשטּות

ּבריּבּוי  הרב, מּׂשכל נֹובעים ׁשהם ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָּבאֹופן

לחּוׁשי  ּומתאימים מכּוונים יהיּו ולא ְְְְְִִִִֵַָֹאֹור,
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ועוד.27) .133ֿ4 ע' ה'תש"ט מב. ע' תרפ"ז שזֿח. ע' תרפ"ד קסד. ע' תרס"ח סה"מ סה. ע' תרס"ו המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הלימוד  של ÈeÏÈ‚aהראשונים ÌÈË¯t‰ Ïk ובפירוט,) במפורש »«¿»ƒ¿ƒ

„ÈÓÏz‰ ÈLeÁ eÏaÏa˙È,האריכות כל את לקלוט יכולת Ì‚Âמחוסר ƒ¿«¿¿≈««¿ƒ¿«
¯LÙ‡ ייתכן˙eËMt˙‰‰ ÈeaÈ¯ „vnL הפרטים של וההסתעפות ∆¿»∆ƒ«ƒ«ƒ¿«¿

ÔB˙l˜ÚהתלמידCÏÈהרבים C¯„a,הדברים בהבנת ˆ¯CÈויטעה ÔÎÏÂ ≈≈¿∆∆¬«»¿»≈»ƒ
˜ˆ¯‰הרב  C¯„a B„ÓÏÏ¿«¿¿∆∆¿»»

‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc«¿»∆«¿≈∆»
‡e‰L) Ïa‚eÓ ¯eiˆa ÏÎO‰«≈∆¿ƒ¿»∆
B˙eÏÏÎa ÔÈÚ‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»ƒ¿»ƒ¿»
נעלמים  והפרטים העומק זה ובשלב

וההתגלות  הכללי, הרעיון בתוך

מוגבלת  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰וההשפעה ,(¿«¿≈∆
Ìb ‰p‰ הלימוד של הבאים בשלבים ƒ≈«

,ÌÈË¯ta ÔiÚnL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈«¿»ƒ
‰È‰z ,˙B¯·Ò ÈeaÈ¯a¿ƒ¿»ƒ¿∆

˙eËMt˙‰‰ של ההסתעפות «ƒ¿«¿
לפרטים  ‰eiv¯הרעיון ÔÙB‡ ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ

ÌÈ¯ˆw‰ ÌÈ¯eac‰ ÏL לפי ∆«ƒƒ«¿»ƒ
מסירת  במהלך והובנו שהונחו היסודות

הכללי C¯„aהרעיון CÏÈ ‡ÏÂ¿…≈≈¿∆∆
ÔB˙l˜Ú.נכון הדברים את יבין אלא ¬«»

‰ÚtL‰a ‡e‰L BÓÎe מסירת ¿∆««¿»»
ÏÚBÙa,הרעיון „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ¿«

‰ÚtL‰‰ ˙ÏÁ˙c בשלבים ƒ¿ƒ«««¿»»
הלימוד של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰הראשונים

,‡˜Âc ‰¯ˆ˜ C¯„a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»»«¿»
˙‡ˆÓ‰a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«¿«¿»«

„ÈÓÏz‰Ï CiM‰ ÏÎO‰ המדוד «≈∆««»¿««¿ƒ
שלו הקליטה יכולת לפי »«a¯·ומשוער

˙ÎLÓ‰ ˙ÏÁ˙c ,BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ««¿»«
‰ÏÎOהתגלות( (˙‡ˆÓ‰Â אצל ¿«¿»««≈∆

עצמו e˜„‰הרב ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»
כללית. אחת

Úe„È ‰p‰c27 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
·¯‰ ÏÎNaL עמוק שכל שהוא ∆¿≈∆»«

eiBˆÈÁ˙בהעלם ÏeÏkביותר  Ìb »«ƒƒ
ÏÎO‰ והמצומצם החיצוני החלק «≈∆

השכל ÈÓÏz‰Ï„של CiML∆«»¿««¿ƒ
ולהבין, לקלוט מסוגל התלמיד שאותו

ÏÎNa ÏeÏk B˙BÈ‰aL ‡l‡∆»∆ƒ¿»¿≈∆
כלי ‰¯·, לפי המותאם השכל כאשר »«

גילוי לידי בא לא ועדיין הרב של בשכלו כלול התלמיד של ≈p‰ƒ‰שכלו
B˙BÈ‰Ï) BÓˆÚŒÈÙa ÌL ¯kÈ BÈ‡L ‰ÊÏ ÛÒB החלק כי »¿∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈«¿ƒ¿

שהוא  כפי התלמיד, של הקליטה ליכולת המותאם השכלי הרעיון של החיצוני

הוא הרב של ‰eiÓÈt˙בשכלו ÌÚ ·¯BÚÓe ÏeÏk מציאות לו ואין »¿»ƒ«¿ƒƒ
עצמה  ÈÓÏz‰Ï„)בפני CiM‰) ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁ Ìb ‰p‰ כפי ), ƒ≈«ƒƒ«≈∆««»¿««¿ƒ

הרב שכל בתוך כלול ‰¯·שהוא CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,¯B‡ ÈeaÈ¯a ‡e‰ כדי ¿ƒ¿»≈»ƒ»«
זאת  ותמורת שכלו, של האור ריבוי הארת את למנוע התלמיד, את ללמד

eÈ‰ ,BÏÎN ˙‡ ÌˆÓˆÏ¿«¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈÏÚ‰ÏולהסתירBÏÎN ˙‡ ¿«¿ƒ∆ƒ¿

,ÏÏk ¯È‡È ‡lL ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆…»ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הצמצום עלֿידי ∆«¿≈∆

וגורם  בריבוי השכל הארת את שמונע

ומצומצמת  מועטה «¿Ïc·ƒלהתגלות
¯kÈÂ ˙eiÓÈt‰Ó ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ≈«¿ƒƒ¿ƒ»

,BÓˆÚŒÈÙa השכל עוד כל כי ƒ¿≈«¿
החיצוניות  גם אזי אור בריבוי מאיר

שהיא  ניכר ולא הפנימיות כמו מאירה

נעלם  האור כשריבוי אבל חיצוניות רק

לפנימיות  החיצוניות בין ההבדל אזי

ÓpLˆ‡ניכר, ˙eiBˆÈÁ‰ Ì‚Â¿««ƒƒ∆ƒ¿»
Ê‡ BÏˆ‡ השכל חיצוניות כלומר, ∆¿»

לקבל  יכול התלמיד שגם (החלק

הרב  של בשכלו שהיא כפי ולהבין)

„·Ïa ‰„e˜ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«
נעלמים  הן והפרטים העומק ואילו

הוא  השכל כללות שהרי ונסתרים

מועט, ובאור ŒÈ¯Á‡Ïבצמצום ˜¯Â¿«¿«¬≈
‰Êהצמצום (ÈÙÏלאחר ∆ƒ¿≈

‡e‰ (ÏÚBÙa ÚÈtLnL הרב ∆«¿ƒ«¿«
˙‡ BÓˆÚa ¯ÚLÓÌÈË¯t‰ ¿«≈¿«¿∆«¿»ƒ
Ïa˜Ó‰ Ï‡ ÚÈtLiL זה ובשלב ∆«¿ƒ«∆«¿«≈

אל  התייחסות הרב אצל יש כבר

Ê‰הפרטים. ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆
ÏÎO‰ ‡a ‰ÏÁ˙aL גם בכלל, ∆ƒ¿ƒ»»«≈∆

עצמו הרב e˜„‰אצל ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
CiML ÏÎO‰ Ì‡a Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ«≈∆∆«»
‡ˆÓ ‰È‰ „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ»»ƒ¿»

‰ÏÁ˙ÎÏÓומתגלהÔÙB‡a ƒ¿«¿ƒ»¿∆
,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯a ˙eËMt˙‰c¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ
BÓk ÔÙB‡a ÌÈË¯t‰ Ê‡ eÈ‰Èƒ¿»«¿»ƒ¿∆¿
,·¯‰ ÏÎOÓ ÌÈÚ·B Ì‰L∆≈¿ƒƒ≈∆»«

,¯B‡ ÈeaÈ¯a התגלות אמנם כי ¿ƒ
לעומת  והתחלקות ירידה היא הפרטים

יתגלו  הרב משכל השכלי הרעיון של ההתגלות בתחילת כבר אם אבל הכלל,

הרב  שכל של הגדול באור חדורים יהיו הפרטים גם אזי הפרטים, …¿ÏÂ‡גם
„ÈÓÏz‰ ÈLeÁÏ ÌÈÓÈ‡˙Óe ÌÈÂeÎÓ eÈ‰È יהיה לא והתלמיד ƒ¿¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈««¿ƒ
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ט g"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבפֹועל, להיֹות ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשער

ּופרט  ּכלל ּבחינת הם וההׁשערה .23ּדהרצֹון ְְְְְְִֵַַַָָָָָָ

ּבבחינת  היא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה ּדכמֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָונמצא,

 ֿ עלּֿדר ּכּנ"ל, ּדרגֹות, וכּמה ּבכּמה ּופרט ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָּכלל

ּכלל  ּבבחינת ׁשהיא ּדעֹולמֹות ּבהמׁשכה הּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָזה

להבין, צרי ּבזה וגם ּדרגֹות. וכּמה ּבכּמה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּופרט

ׁשּיהיּו היא העֹולמֹות ּבבריאת הּכּונה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהרי

היא נבר  זֹו וכּונה ּבהתחּלקּות, ּפרטּיים אים ְְְְְְִִִִִִַַָָָָ

ּבכדי  הּצמצּום לפני הרצֹון להתעֹוררּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּסיּבה

ריּבּוי  (עלֿידי אחרּֿכ מּמּנּו ְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיּמׁש

ׁשּמהם  ּפרטּיים מאמרֹות עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהׁשּתלׁשלּות)

להיֹות  צרי היה ֿ ּכן ואם ּפרטּיים, נבראים ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָיתהּוּו

ּבבחינת  מלכתחלה הרצֹון התעֹוררּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָָלכאֹורה

התהּוּות  מּמּנּו להי ֹות אפׁשר  ׁשּיהיה ּבאֹופן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָּפרט

היתה  ולּמה הּכּונה, ּכפי ּפרטּיים ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָנבראים

ּכלל. ּבבחינת ּבתחילה הרצֹון ְְְְְִִִִִַָָָָהתעֹוררּות

מרב Ô·eÈÂג) ׂשכל ּדהׁשּפעת מׁשל עלּֿפי זה ¿»ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ז"ל  חכמינּו ּדאמרּו 24לתלמיד, ְְְְֲִֵַַָָ

קצרה, ּבדר לתלמידֹו אדם יׁשנה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָלעֹולם

ׂשכל 25וידּוע  (ולא קצרה' ּדר' ּבּלׁשֹון הּדּיּוק ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

העֹומק  ּכל להּתלמיד להׁשּפיע ׁשּצרי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָקצר),

ללמדֹו צרי זה ׂשכל אּלא ׁשּבּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּפרטים

יּוכל  ׁשּמהם קצרים, ּבדּבּורים קצרה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּבדר

הּמׁשנה  ּוכמֹו הּפרטים. ּכל להבין ְְְְְִִִִַַַַָָָָהּתלמיד

יׁשנם  הּמׁשנה ׁשּבלׁשֹון הּקדֹוׁש, רּבנּו לנּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשנה

והעֹומק, הרֹוחב האֹור הּפרטים, ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ(ּבהעלם)

הם  ׁשּבּמׁשנה אּלא ּבגמרא, אחרּֿכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנתּבארּו

נמרץ  (ׁשההׁשּפעה 26ּבקיצּור זה על והּטעם . ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָ

ּבאם  ּכי הּוא, ּדוקא) קצרה ּבדר להיֹות ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָצריכה

אפׁשר  וגם הּתלמיד, חּוׁשי יתּבלּבלּו ּבגילּוי, הּפרטים ּכל (ּבתחלה) לֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָיׁשּפיע
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א. יג, ואילך).23)במדבר שב ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד וראינה צאינה ד"ה וי"א. פ"י האמצעי) (לאדמו"ר היחוד שער ראה

ב.24) ג, ד"ה 25)פסחים שסגֿד). ע' (ח"א שם ולהצ"צ ד) (עו, אחרי פ' לאדהאמ"צ ביאוה"ז א. א, בשלח לקו"ת ראה

.8 שבהערה לקו"ת גם וראה מט). ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז אחר 26)וידעת ד"ה המשניות לפירוש הרמב"ם הקדמת ראה

רבים". ענינים וכולל קצר "דבר הוא המשנה שלשון ראה, כן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל  (וכאמור 'פרט' הוא העולם שמצידה ממנה נמוכה ומדריגה ובחינה אחד

מדרגות) כמה זה בעניין BBˆ¯aשיש ‰ÏÚL È¯Á‡Ïc ֿ הקדוש של ƒ¿«¬≈∆»»ƒ¿
למעלה  אחד 'כלל' הם העולמות כל זו ובבחינה עולמות, לברוא ברוךֿהוא

ÏÚBÙa,מהתחלקות  ˙BÈ‰Ï „È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚLƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒƒ¿¿«
גם  כלשהי התייחסות יש זו ובבחינה

‰Ìלפרטים  ‰¯ÚL‰‰Â ÔBˆ¯‰c¿»»¿««¿»»≈
Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa23,,וכאמור ¿ƒ«¿»¿»

'פרט' היא וההשערה 'כלל' הוא הרצון

לאדם  דומה הדבר בחסידות (וכמבואר

שבשלב  בית לבנות רצון בו שהתעורר

הדבר  כללות על היא ההתעוררות זה

הוא  בית איזה יודע לא עדיין והאדם

וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה רוצה,

לו  יש יותר מאוחר בשלב ורק

לפרטים). התייחסות עם 'השערה'

,‡ˆÓÂ,לסיכוםBÓÎc ¿ƒ¿»ƒ¿
‡È‰ ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿»ƒ
‰nÎa Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»¿«»
ŒÏÚ ,Ï"pk ,˙B‚¯c ‰nÎÂ¿«»¿»«««
‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆««¿»»
ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡È‰L ˙BÓÏBÚc¿»∆ƒƒ¿ƒ«¿»
.˙B‚¯c ‰nÎÂ ‰nÎa Ë¯Ùe¿»¿«»¿«»¿»

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Êa Ì‚Â בדומה ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
עניין  לגבי לעיל שנשאלה לשאלה

מדוע  - בתורה שהוא כפי והפרט הכלל

תחילה  תתגלה שהתורה צורך היה

יבוא  הכלל ואחרֿכך כלל בדרך

התגלו  לא הפרטים ולמה לפרטים,

לגבי  גם להבין צריך כך מלכתחילה,

ופרט, כלל בדרך העולם ≈¬‰¯Èהתהוות
‰ek‰ המטרה˙‡È¯·a ««»»ƒ¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰ מלכתחילה‡È‰ »»ƒ
ÌÈiË¯t ÌÈ‡¯· eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
‡È‰ BÊ ‰eÎÂ ,˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿«»»ƒ
ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Ï ‰aÈq‰«ƒ»¿ƒ¿¿»»

עולמות  לברוא ≈¿ÈÙÏƒהעליון
epnÓ CLniL È„Îa ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ»≈ƒ∆
ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚ) CkŒ¯Á‡««»«¿≈ƒ
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ (˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬»»«¬»
ee‰˙È Ì‰nL ÌÈiË¯t¿»ƒƒ∆≈∆ƒ¿«
‰È‰ ÔkŒÌ‡Â ,ÌÈiË¯t ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈»»

˙ÈÁ·a ‰ÏÁ˙ÎÏÓ ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰¯B‡ÎÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
Ë¯t יהיו הפרטים כל העליון הרצון של הראשונית בהתעוררות שכבר כך ¿»
epnÓבגילוי  ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰iL ÔÙB‡a מכן ‰˙‰ee˙לאחר ¿∆∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«

ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰˙È‰ ‰nÏÂ ,‰ek‰ ÈÙk ÌÈiË¯t ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««»»¿»»»¿»ƒ¿¿»»
ÏÏk ˙ÈÁ·a ‰ÏÈÁ˙a כל ללא ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
לפרטים? התחלקות

ÏLÓ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆«ƒ»»
ÏÎN ˙ÚtL‰c שכלי Ó¯·רעיון ¿«¿»«≈∆≈«

eÈÓÎÁ e¯Ó‡c ,„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ¿»¿¬»≈
Ï"Ê24‰LÈ ÌÏBÚÏ וילמד ישנן «¿»ƒ¿∆

,‰¯ˆ˜ C¯„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»
החסידות Úe„ÈÂ25בקיצור בתורת ¿»«

'‰¯ˆ˜ C¯c' ÔBLla ˜eic‰«ƒ«»∆∆¿»»
ÏÎN ‡ÏÂ)רעיוןCÈ¯vL ,(¯ˆ˜ ¿…≈∆»»∆»ƒ

Ïk „ÈÓÏz‰Ï ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«¿««¿ƒ»
,ÏÎOaL ÌÈË¯t‰Â ˜ÓBÚ‰»∆¿«¿»ƒ∆«≈∆
בלבד  מהרעיון בחלק להסתפק ולא

‰Ê ÏÎN ‡l‡ וכל העומק כל עם ∆»≈∆∆
שבו C¯„aהפרטים B„ÓÏÏ CÈ¯»̂ƒ¿«¿¿∆∆

,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯ea„a ,‰¯ˆ¿̃»»¿ƒƒ¿»ƒ
Ì‰nL קצרים שהם ÏÎeÈלמרות ∆≈∆«

ÌÈË¯t‰ Ïk ÔÈ·‰Ï „ÈÓÏz‰««¿ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ
הקצרים. בדברים כלולים שבעצם

‰Ln‰ BÓÎe משנה סדרי ששה ¿«ƒ¿»
eÏ ‰ML מסדר הנשיא יהודה רבי ∆»»»

שנקרא ‰LB„w,המשנה ea«̄≈«»
‰Ln‰ ÔBLÏaL לשון שהוא ∆ƒ¿«ƒ¿»

קצר Ïkוסגנון (ÌÏÚ‰a) ÌLÈ∆¿»¿∆¿≈»
,ÌÈË¯t‰ כל ‰‡C¯Bעם «¿»ƒ»∆

e¯‡a˙pL ,˜ÓBÚ‰Â ·ÁB¯‰»«¿»∆∆ƒ¿»¬
CkŒ¯Á‡ ובפירוט באריכות ««»

Ì‰ ‰LnaL ‡l‡ ,‡¯Ó‚a כל «¿»»∆»∆«ƒ¿»≈
הללו  ı¯Óהפרטים ¯eˆÈ˜a26. ¿ƒƒ¿»

‰ÚtL‰‰L) ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆««¿»»
התלמיד  אל מהרב שכל דברי של

‰¯ˆ˜ C¯„a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆¿»»
ÚÈtLÈ Ì‡a Èk ,‡e‰ (‡˜Âc«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ«

) BÏכבר‰ÏÁ˙a בשלבים ƒ¿ƒ»
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

עקּלתֹון, ּבדר יל ההתּפּׁשטּות ריּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמּצד

 ֿ ׁשעלֿידי ּדוקא, קצרה ּבדר ללמדֹו צרי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָולכן

את  יֹודע  (ׁשהּוא מּוגּבל ּבצּיּור הּׂשכל ּבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָזה

לאחרי  ּגם הּנה ועלֿידיֿזה ּבכללּותֹו), ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהענין

ּתהיה  סברֹות, ּבריּבּוי ּבּפרטים, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּמעּין

הּדּבּורים  ׁשל הּצּיּור אֹופן לפי ְְְִִִִִֶֶַַַַההתּפּׁשטּות

ׁשהּוא  ּוכמֹו עקּלתֹון. ּבדר יל ולא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהּקצרים

ההׁשּפעה  ּדתחלת ּבפֹועל, להּתלמיד ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָּבהׁשּפעה

ּד קצרה ּבדר להיֹות עלּֿדרֿזה צריכה וקא, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּברב  להּתלמיד הּׁשּי הּׂשכל ּבהמצאת ּגם ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָהּוא

היא  הּׂשכל (והמצאת) המׁשכת ּדתחלת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָעצמֹו,

ידּוע  ּדהּנה נקּודה. ּכלּול 27ּבבחינת הרב ׁשּבׂשכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  להּתלמיד, ׁשּׁשּי הּׂשכל חיצֹונּיּות ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגם

לזה  נֹוסף הּנה הרב, ּבׂשכל ּכלּול ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבהיֹותֹו

ּכלּול  (להיֹותֹו ּבפניֿעצמֹו ׁשם ניּכר ְְְִִִֵֵֶַָָָׁשאינֹו

הּׂשכל  חיצֹונּיּות ּגם הּנה הּפנימּיּות), עם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּומעֹורב

צרי ולכן אֹור, ּבריּבּוי הּוא להּתלמיד) הּׁשּי)ְְְְִִִֵַַַַָָָ

ׂשכלֹו את להעלים הינּו ׂשכלֹו, את לצמצם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהרב

נבּדל  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, יאיר ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהעצמי

וגם  ּבפניֿעצמֹו, וניּכר מהּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָהחיצֹונּיּות

נקּודה  ּבבחינת הּוא אז אצלֹו ׁשּנמצא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָהחיצֹונּיּות

ּבפֹועל) ׁשּמׁשּפיע (לפני לאחריֿזה ורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַּבלבד,

אל  ׁשּיׁשּפיע הּפרטים את ּבעצמֹו מׁשער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא

הּׂשכל  ּבא ׁשּבתחלה זה על והּטעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמקּבל.

ׁשּׁשּי הּׂשכל ּבאם ּכי הּוא, נקּודה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת

ּבאֹופן  מלכתחלה נמצא היה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָלהּתלמיד

הּפרטים  אז יהיּו ּפרטים, ּבריּבּוי ְְְְְְְִִִִִַַָָָּדהתּפּׁשטּות

ּבריּבּוי  הרב, מּׂשכל נֹובעים ׁשהם ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָּבאֹופן

לחּוׁשי  ּומתאימים מכּוונים יהיּו ולא ְְְְְִִִִֵַָֹאֹור,
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הלימוד  של ÈeÏÈ‚aהראשונים ÌÈË¯t‰ Ïk ובפירוט,) במפורש »«¿»ƒ¿ƒ

„ÈÓÏz‰ ÈLeÁ eÏaÏa˙È,האריכות כל את לקלוט יכולת Ì‚Âמחוסר ƒ¿«¿¿≈««¿ƒ¿«
¯LÙ‡ ייתכן˙eËMt˙‰‰ ÈeaÈ¯ „vnL הפרטים של וההסתעפות ∆¿»∆ƒ«ƒ«ƒ¿«¿

ÔB˙l˜ÚהתלמידCÏÈהרבים C¯„a,הדברים בהבנת ˆ¯CÈויטעה ÔÎÏÂ ≈≈¿∆∆¬«»¿»≈»ƒ
˜ˆ¯‰הרב  C¯„a B„ÓÏÏ¿«¿¿∆∆¿»»

‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc«¿»∆«¿≈∆»
‡e‰L) Ïa‚eÓ ¯eiˆa ÏÎO‰«≈∆¿ƒ¿»∆
B˙eÏÏÎa ÔÈÚ‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»ƒ¿»ƒ¿»
נעלמים  והפרטים העומק זה ובשלב

וההתגלות  הכללי, הרעיון בתוך

מוגבלת  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰וההשפעה ,(¿«¿≈∆
Ìb ‰p‰ הלימוד של הבאים בשלבים ƒ≈«

,ÌÈË¯ta ÔiÚnL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈«¿»ƒ
‰È‰z ,˙B¯·Ò ÈeaÈ¯a¿ƒ¿»ƒ¿∆

˙eËMt˙‰‰ של ההסתעפות «ƒ¿«¿
לפרטים  ‰eiv¯הרעיון ÔÙB‡ ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ

ÌÈ¯ˆw‰ ÌÈ¯eac‰ ÏL לפי ∆«ƒƒ«¿»ƒ
מסירת  במהלך והובנו שהונחו היסודות

הכללי C¯„aהרעיון CÏÈ ‡ÏÂ¿…≈≈¿∆∆
ÔB˙l˜Ú.נכון הדברים את יבין אלא ¬«»

‰ÚtL‰a ‡e‰L BÓÎe מסירת ¿∆««¿»»
ÏÚBÙa,הרעיון „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ¿«

‰ÚtL‰‰ ˙ÏÁ˙c בשלבים ƒ¿ƒ«««¿»»
הלימוד של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰הראשונים

,‡˜Âc ‰¯ˆ˜ C¯„a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»»«¿»
˙‡ˆÓ‰a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«¿«¿»«

„ÈÓÏz‰Ï CiM‰ ÏÎO‰ המדוד «≈∆««»¿««¿ƒ
שלו הקליטה יכולת לפי »«a¯·ומשוער

˙ÎLÓ‰ ˙ÏÁ˙c ,BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ««¿»«
‰ÏÎOהתגלות( (˙‡ˆÓ‰Â אצל ¿«¿»««≈∆

עצמו e˜„‰הרב ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»
כללית. אחת

Úe„È ‰p‰c27 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
·¯‰ ÏÎNaL עמוק שכל שהוא ∆¿≈∆»«

eiBˆÈÁ˙בהעלם ÏeÏkביותר  Ìb »«ƒƒ
ÏÎO‰ והמצומצם החיצוני החלק «≈∆

השכל ÈÓÏz‰Ï„של CiML∆«»¿««¿ƒ
ולהבין, לקלוט מסוגל התלמיד שאותו

ÏÎNa ÏeÏk B˙BÈ‰aL ‡l‡∆»∆ƒ¿»¿≈∆
כלי ‰¯·, לפי המותאם השכל כאשר »«

גילוי לידי בא לא ועדיין הרב של בשכלו כלול התלמיד של ≈p‰ƒ‰שכלו
B˙BÈ‰Ï) BÓˆÚŒÈÙa ÌL ¯kÈ BÈ‡L ‰ÊÏ ÛÒB החלק כי »¿∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈«¿ƒ¿

שהוא  כפי התלמיד, של הקליטה ליכולת המותאם השכלי הרעיון של החיצוני

הוא הרב של ‰eiÓÈt˙בשכלו ÌÚ ·¯BÚÓe ÏeÏk מציאות לו ואין »¿»ƒ«¿ƒƒ
עצמה  ÈÓÏz‰Ï„)בפני CiM‰) ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁ Ìb ‰p‰ כפי ), ƒ≈«ƒƒ«≈∆««»¿««¿ƒ

הרב שכל בתוך כלול ‰¯·שהוא CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,¯B‡ ÈeaÈ¯a ‡e‰ כדי ¿ƒ¿»≈»ƒ»«
זאת  ותמורת שכלו, של האור ריבוי הארת את למנוע התלמיד, את ללמד

eÈ‰ ,BÏÎN ˙‡ ÌˆÓˆÏ¿«¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈÏÚ‰ÏולהסתירBÏÎN ˙‡ ¿«¿ƒ∆ƒ¿

,ÏÏk ¯È‡È ‡lL ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆…»ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הצמצום עלֿידי ∆«¿≈∆

וגורם  בריבוי השכל הארת את שמונע

ומצומצמת  מועטה «¿Ïc·ƒלהתגלות
¯kÈÂ ˙eiÓÈt‰Ó ˙eiBˆÈÁ‰«ƒƒ≈«¿ƒƒ¿ƒ»

,BÓˆÚŒÈÙa השכל עוד כל כי ƒ¿≈«¿
החיצוניות  גם אזי אור בריבוי מאיר

שהיא  ניכר ולא הפנימיות כמו מאירה

נעלם  האור כשריבוי אבל חיצוניות רק

לפנימיות  החיצוניות בין ההבדל אזי

ÓpLˆ‡ניכר, ˙eiBˆÈÁ‰ Ì‚Â¿««ƒƒ∆ƒ¿»
Ê‡ BÏˆ‡ השכל חיצוניות כלומר, ∆¿»

לקבל  יכול התלמיד שגם (החלק

הרב  של בשכלו שהיא כפי ולהבין)

„·Ïa ‰„e˜ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«
נעלמים  הן והפרטים העומק ואילו

הוא  השכל כללות שהרי ונסתרים

מועט, ובאור ŒÈ¯Á‡Ïבצמצום ˜¯Â¿«¿«¬≈
‰Êהצמצום (ÈÙÏלאחר ∆ƒ¿≈

‡e‰ (ÏÚBÙa ÚÈtLnL הרב ∆«¿ƒ«¿«
˙‡ BÓˆÚa ¯ÚLÓÌÈË¯t‰ ¿«≈¿«¿∆«¿»ƒ
Ïa˜Ó‰ Ï‡ ÚÈtLiL זה ובשלב ∆«¿ƒ«∆«¿«≈

אל  התייחסות הרב אצל יש כבר

Ê‰הפרטים. ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆
ÏÎO‰ ‡a ‰ÏÁ˙aL גם בכלל, ∆ƒ¿ƒ»»«≈∆

עצמו הרב e˜„‰אצל ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
CiML ÏÎO‰ Ì‡a Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ«≈∆∆«»
‡ˆÓ ‰È‰ „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ»»ƒ¿»

‰ÏÁ˙ÎÏÓומתגלהÔÙB‡a ƒ¿«¿ƒ»¿∆
,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯a ˙eËMt˙‰c¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ
BÓk ÔÙB‡a ÌÈË¯t‰ Ê‡ eÈ‰Èƒ¿»«¿»ƒ¿∆¿
,·¯‰ ÏÎOÓ ÌÈÚ·B Ì‰L∆≈¿ƒƒ≈∆»«

,¯B‡ ÈeaÈ¯a התגלות אמנם כי ¿ƒ
לעומת  והתחלקות ירידה היא הפרטים

יתגלו  הרב משכל השכלי הרעיון של ההתגלות בתחילת כבר אם אבל הכלל,

הרב  שכל של הגדול באור חדורים יהיו הפרטים גם אזי הפרטים, …¿ÏÂ‡גם
„ÈÓÏz‰ ÈLeÁÏ ÌÈÓÈ‡˙Óe ÌÈÂeÎÓ eÈ‰È יהיה לא והתלמיד ƒ¿¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈««¿ƒ
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g"kyz'dי ,zereayd bgc 'a mei

הּוא  ּבתחלה הּׂשכל המצאת ולכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתלמיד.

 ֿ ׁשעלֿידי התעּלמּות), ׁשל (ענין נקּודה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת

ּכלּולים  ׁשּב'ּנקּודה' היֹות ּדעם הּׂשכל. נגּבל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָזה

[ויתרה  להּתלמיד אחרּֿכ ׁשּיׁשּפיע הּפרטים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכל

מּפנימּיּות  ּגם ּבהעלם ּב'ּנקּודה' ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָמּזֹו,

הּוא 28הּׂשכל  זה ׁשּכל מּכיון מּכלֿמקֹום ,[ ִִֵֵֶֶֶַָָָָ

וצּיּור  הגּבלה נעׂשה עלֿידיֿזה הּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהעלם,

להׁשּפיע  ׁשּׁשּי ּבאֹופן ׁשּיהיה ּבּׂשכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ(ּכללית)

זֹו, הגּבלה ּבֹו ׁשּנע ׂשה ּולאחרי להּתלמיד, ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

והתּפּׁשטּות  ּברֹוחב ׁשּנמׁש לאחרי ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַהּנה

אֹופן  ּכפי הרֹוחב יהיה הּפרטים), את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ(ּכׁשּמפרט 

והּצ ה'ּנקּודה'.ההגּבלה ׁשל ּיּור ְְְִֶַַַַָָָ

ׁשהאֹור ÏLÓp‰Âד) ּדבכדי למעלה, יּובן מּזה ¿«ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָָ

לפי  יהיה העֹולמֹות את ְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּמהּוה

ּבהם  להאיר ׁשּיּוכל ּבאֹופן הּנבראים, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָער

ּבאֹופן  ההמׁשכה ּתחלה להיֹות הּוצר ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבפנימּיּות ,

 ֿ ּבאין הם ׁשהעֹולמֹות מּכיון ּכי ּופרט. ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּדכלל

ההמׁשכה  ּבאם לכן איןֿסֹוף, אֹור לגּבי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָערֹו

ּפרטים, ּבריּבּוי מּלכתחלה היתה איןֿסֹוף ְְְְְִִִִֵֵַָָָָמאֹור

אֹור  מּצד ׁשהם (ּכמֹו ּבבליּֿגבּול הּפרטים אז ְְְְִִִִֵֶַַָָָהיּו

ההמׁשכה  ּתחלה להיֹות הּוצר ולכן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָאיןֿסֹוף),

ּכללי  צּיּור נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ּדכלל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ּגם  ועלֿידיֿזה העֹולמֹות, ער לפי ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבאֹור

זה. צּיּור לפי הם אחרּֿכ ׁשּנמׁשכּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּפרטים

BÓÎe קדימת לתלמיד, מרב הּׂשכל ׁשּבהׁשּפעת ¿ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבהׁשּפעה  הן היא: להּפרטים ְְְְִִֵַַַַָָָָהּכלל

ּדּבּורים  קצרה, ּבדר היא ׁשההׁשּפעה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבפֹועל,

יבין  ׁשהּתלמיד הּפרטים ּכל ׁשּכֹוללים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָקצרים

הּׁשּי) הּׂשכל ּבהמׁשכת והן ,ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָאחרּֿכ

ּכל  ׁשּכֹוללת נקּודה, ּבבחינת היא המׁשכתֹו ׁשּתחלת עצמֹו, ּברב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהּתלמיד)

עלּֿדרֿזה  ּבפֹועל), ההׁשּפעה לפני הרב, (אצל אחרּֿכ ׁשּנמׁשכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפרטים

ׁשּלצֹור האֹור ּבהמׁשכת הן היא לּפרטים הּכלל ׁשּקדימת למעלה, ּגם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
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ואילך).28) קצא ס"ע תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט בפנים פנים ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותם. לקלוט ÏÁ˙a‰מסוגל ÏÎO‰ ˙‡ˆÓ‰ ,ÔÎÏÂ,עצמו הרב בשכל ¿»≈«¿»««≈∆ƒ¿ƒ»

לתלמיד ההשפעה לפני e˜„‰עוד ˙ÈÁ·a ‡e‰ לא שהפרטים בלבד ƒ¿ƒ«¿»
בה ניכרים ולא Ïa‚נראים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(˙eÓlÚ˙‰ ÏL ÔÈÚ)ƒ¿»∆ƒ¿«¿∆«¿≈∆ƒ¿»

ÏÎO‰.אור של גבול בלי ריבוי בו שאין שכל בתור מלכתחילה ומתגלה «≈∆
'‰„e˜p'aL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«¿»

ÌÈÏeÏkכברÌÈË¯t‰ Ïk ¿ƒ»«¿»ƒ
CkŒ¯Á‡ ÚÈtLiL הרב ∆«¿ƒ«««»

LiL ,BfÓ ‰¯˙ÈÂ] „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒƒ≈»ƒ∆≈
Ìb ÌÏÚ‰a '‰„e˜p'a«¿»¿∆¿≈«

ÏÎO‰ ˙eiÓÈtÓ28 יותר דרגות ƒ¿ƒƒ«≈∆
הרב  בשכל פנימיות ויותר עמוקות

כי  לתלמיד מעביר לא הוא שאותם

העומק  את לקלוט מסוגל לא התלמיד

ÏkLהזה  ÔÂÈkÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ƒ»»ƒ≈»∆»
‰Ê הרב שכל של והפנימיות העומק ∆

ב'נקודה' שהם ÌÏÚ‰a,כפי ‡e‰¿∆¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ שבתחילה ƒ≈«¿≈∆

כ'נקודה', כללי, באופן היא ההתגלות

כבר  הפרטים אבל הפרטים ללא

eiˆÂ¯קיימים, ‰Ïa‚‰ ‰NÚ«¬∆«¿»»¿ƒ
È‰iL‰תבנית  ÏÎOa (˙ÈÏÏk)¿»ƒ«≈∆∆ƒ¿∆

B˙B‡ ÚÈtL‰Ï CiML ÔÙB‡a¿∆∆«»¿«¿ƒ«
‰NÚpL È¯Á‡Ïe ,„ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ¿«¬≈∆«¬»
È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰ ,BÊ ‰Ïa‚‰ Ba«¿»»ƒ≈«¿«¬≈

CLÓpL הגילוי של הבא בשלב ∆ƒ¿«
Ë¯ÙnLk) ˙eËMt˙‰Â ·ÁB¯a¿«¿ƒ¿«¿¿∆¿»≈
·ÁB¯‰ ‰È‰È ,(ÌÈË¯t‰ ˙‡∆«¿»ƒƒ¿∆»«

לפרטים  ‡ÔÙBוההסתעפות ÈÙk¿ƒ∆
ÏL ¯eiv‰Â ‰Ïa‚‰‰««¿»»¿«ƒ∆

.'‰„e˜p'‰«¿»
‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰fÓ ÏLÓp‰Â („¿«ƒ¿»ƒ∆»¿«¿»

B‡‰L¯באלוקות, È„Î·c¿ƒ¿≈∆»
‰È‰È ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰nL∆¿«∆∆»»ƒ¿∆

ÌÈ‡¯·p‰ C¯Ú ÈÙÏ לפי מותאם ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ
שלהם, והקליטה הקבלה יכולת

Ì‰a ¯È‡‰Ï ÏÎeiL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»ƒ»∆
˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿
ÏÏÎc ÔÙB‡a ‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁz¿ƒ»««¿»»¿∆ƒ¿»

Ë¯Ùe את לגלות אפשר היה ולא ¿»
בשלב  כבר מלכתחילה הפרטים

ההארה. של ÔÂÈkÓהראשון Èkƒƒ≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰L∆»»≈¿≈¬

והשוואה  יחס כל ‡B¯ללא  Èa‚Ï¿«≈

‰˙È‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó ‰ÎLÓ‰‰ Ì‡a ÔÎÏ ,ÛBÒŒÔÈ‡≈»≈¿ƒ««¿»»≈≈»¿»
Ïe·bŒÈÏ·a ÌÈË¯t‰ Ê‡ eÈ‰ ,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯a ‰ÏÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ „vÓ Ì‰L BÓk) והתהוו באו ÔÎÏÂשממנו ,( ¿∆≈ƒ«≈¿»≈
ÏÏÎc ÔÙB‡a ‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ נמצאים שהפרטים ¿«ƒ¿¿ƒ»««¿»»¿∆ƒ¿»
בהעלם, רק ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בו

¯B‡a ÈÏÏk ¯eiˆ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»ƒ»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ∆∆»»
ÌÈË¯t‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆««¿»ƒ

eÎLÓpLוהתגלוCkŒ¯Á‡ מתוך ∆ƒ¿¿««»
גבול,‰Ìהכלל  בלי של באופן לא ≈

שבאיןֿערוך  האיןֿסופי האור כמו

אלא  Ê‰לעולמות ¯eiˆ ÈÙÏ שהוא ¿ƒƒ∆
לעולמות. שמתייחס 'ציור'

·¯Ó ÏÎO‰ ˙ÚtL‰aL BÓÎe¿∆¿«¿»««≈∆≈«
ÏÏk‰ ˙ÓÈ„˜ ,„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ¿ƒ««¿»

ÌÈË¯t‰Ï מתגלה השכלי הרעיון ¿«¿»ƒ
כרעיו  ראשון בשלב בשלב ורק כללי ן

הפרטים  לפרטי מתגלה הוא הבא

‰ÚtL‰a Ô‰ :‡È‰ מסירת ƒ≈««¿»»
התלמיד  אל מהרב הרעיון והעברת

‡È‰ ‰ÚtL‰‰L ,ÏÚBÙa¿«∆««¿»»ƒ
ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯eac ,‰¯ˆ˜ C¯„a¿∆∆¿»»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏÏBkL את בהעלם Ïkבתוכם ∆¿ƒ»
ÔÈ·È „ÈÓÏz‰L ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆««¿ƒ»ƒ
˙ÎLÓ‰a Ô‰Â ,CkŒ¯Á‡««»¿≈¿«¿»«

(‰CiMהתגלות  ÏÎO‰«≈∆««»
(„ÈÓÏz‰Ïעדיין שהיא a¯·כפי ¿««¿ƒ»«

B˙ÎLÓ‰ ˙ÏÁzL ,BÓˆÚ«¿∆¿ƒ««¿»»
הראשון  בשלב שלו È‰ƒ‡הגילוי

‰„e˜ ˙ÈÁ·a,כללית אחת ƒ¿ƒ«¿»
ÌÈË¯t‰ Ïk ˙ÏÏBkL∆∆∆»«¿»ƒ
Ïˆ‡) CkŒ¯Á‡ ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ««»≈∆

‰ÚtL‰‰ ÈÙÏ אל ‰¯·, מהרב »«ƒ¿≈««¿»»
ÊŒC¯cŒÏÚ‰התלמיד ,(ÏÚBÙa¿««∆∆∆

,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ בהתהוות «¿«¿»
האלוקי  האור עלֿידי העולמות

ÌÈË¯tÏ ÏÏk‰ ˙ÓÈ„wL∆¿ƒ««¿»«¿»ƒ
ההתהוות  לצורך אור השפעת והתחלת

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

xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ההמׁשכה  היתה ׁשּבתחלה העֹולמֹות, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהתהּוּות

הּפרטים  נמׁשכּו ּדוקא ואחרּֿכ ּכלל ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבבחינת

ּבכל  היה לּפרטים הּכלל ּדקדימת זה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ[וענין

והן  ּבאר ּוּכה], ב) (סעיף  ּכּנ"ל ודרּגא, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָּדרּגא

העֹולם  נברא ׁשּבתחלה ּבפֹועל, ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבהתהּוּות

ורק  ּד'בראׁשית', הּמאמר אחד', ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּב'מאמר

מאמרֹות  ּבכל ההתהּוּות היתה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָלאחריֿזה

ְִִָּפרטּיים.

ּדרב ‡Cה) הּמׁשל ּדלכאֹורה, להבין, צרי «ְְְְִִִַַָָָָָ

ּדבּמׁשל, להּנמׁשל. ּדֹומה אינֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָותלמיד

ׁשּלמע  הרב ׂשכל ׁשּיׁשנֹו זה מּגדר הרי לה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

עצמֹו הרב ׁשּמּצד ענין הּוא להּתלמיד, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהׁשּפעה

מהּֿׁשאיןּֿכן  להּתלמיד. ההׁשּפעה ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹולא

הכי  הּגילּויים ּגם הּגילּויים, ּכל הרי ְֲֲִִִִִִֵַַַַָָּבּנמׁשל,

העצם  ּגילּוי ׁשּבבחינת האֹור ּגם ּכֹולל ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָנעלים,

לעֹולמֹות  הּׁשּי הראׁשֹון מהּכלל ּגם ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ּבכדי  הּוא הרצֹון), יּומׁשכּו29(עלּית ׁשאחרּֿכ ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

מאמרֹות  העׂשרה צמצּומים ) ריּבּוי (עלֿידי ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָמּמּנּו

להבין, צרי ועלּֿפיֿזה העֹולם. נברא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּבהם

מאמרֹות. עׂשרה מּלכתחלה נמׁשכּו לא ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹמּדּוע

לּפרטים  הּכלל ּדקדימת הּצֹור על הּנ"ל ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָּדביאּור

האֹור  יהיה ׁשּבתחלה ׁשהּוקּבע לאחרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהּוא

ּתהיה  ּדוקא ּומ ּמּנּו לעֹולמֹות, מּׁשּיכ ּות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

[ּדכיון  העֹולמֹות ׁשּלפיֿער האֹור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהמׁשכת

מהאֹור  נמׁש העֹולמֹות ער ׁשּלפי ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאֹור

צרי היה לכן לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּלמעלה

 ֿ ׁשעלֿידי ּכלל, ּבבחינת ההמׁשכה ּתחלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהיֹות

מּובן, אינֹו אבל ּכּנ"ל], ּבאֹור, הגּבלה נעׂשה ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָזה

ׁשּלמעלה  האֹור ּבהמצאת ׁשהּכּונה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָּדכיון

יּומׁש ׁשאחרּֿכ ּבכדי היא לעֹולמֹות ְְִִִֵֶַַַַָָָָמּׁשּיכּות
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הכוונה 29) בשביל הוא העצם גילוי שבבחינת האור גילוי שגם מובן, הרי - ח"ו הכרח בדרך אינו הגילוי שלמעלה דמכיון

ובכ"מ). .48 ע' תרצ"ט לא. ע' עטר"ת (סה"מ בתחתונים דדירה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ונבראים  עולמות האיןֿסוף מהאור ויתהוו ייבראו דבר של שבסופו באופן

ÎLÓ‰a˙מוגבלים Ô‰ ‡È‰ התגלות¯B‡‰ממקורו C¯BˆlLהאלוקי ƒ≈¿«¿»«»∆¿∆
ÏÏk ˙ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ ‰ÏÁ˙aL ,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒ»»¿»««¿»»ƒ¿ƒ«¿»
ÏÏk‰ ˙ÓÈ„˜c ‰Ê ÔÈÚÂ] ÌÈË¯t‰ eÎLÓ ‡˜Âc CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««¿»

‡b¯c ÏÎa ‰È‰ ÌÈË¯tÏ«¿»ƒ»»¿»«¿»
(· ÛÈÚÒ) Ï"pk ,‡b¯„Â¿«¿»««¿ƒ

‰ke¯‡a לעיל שנתבאר וכפי «¬»
ee‰˙‰a˙באריכות  Ô‰Â של ], ¿≈«ƒ¿«

והנבראים »¿ÏÚBÙa,העולמות
ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‰ÏÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»»»
¯Ó‡n‰ ,'„Á‡ ¯Ó‡Ó'a¿«¬»∆»««¬»

,'˙ÈL‡¯·'c העולם זה ובשלב ƒ¿≈ƒ
למעלה  אחת, כללית מציאות היה

שונים  לפרטים »¿Â¯˜מהתחלקות
˙ee‰˙‰‰ ‰˙È‰ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï¿«¬≈∆»¿»«ƒ¿«
ÌÈiË¯t ˙B¯Ó‡Ó ÏÎa¿»«¬»¿»ƒƒ
נבראים  נבראו ממנה שכתוצאה

שנתבאר פרטיים  (וכפי ושונים רבים

"בעשרה  דיבורֿהמתחיל במאמר גם

בשבת  שנאמר העולם" נברא מאמרות

החודש  מברכים בהרֿבחוקותי, פרשת

עם  לאור יוצא תשכ"ח, זו, שנה סיון

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור

תשע"ה). בחוקותי פרשת לשבת

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‰«»ƒ¿»ƒ
·¯c ÏLn‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»»¿«
ÏLÓp‰Ï ‰ÓBc BÈ‡ „ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿«ƒ¿»
האלוקי. מהאור העולמות בריאת של

BLiL ‰Ê È¯‰ ,ÏLn·c עצם ¿«»»¬≈∆∆∆¿
שקיים  ‰¯·העובדה ÏÎN כפי ≈∆»«

עצמו  הרב מצד «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שהוא
‰ÚtL‰ ¯„bÓ הרב של ƒ∆∆«¿»»

„vnL ÔÈÚ ‡e‰ ,„ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒƒ¿»∆ƒ«
‡ÏÂ BÓˆÚ שמיועד ‰¯· דבר »««¿¿…

.„ÈÓÏz‰Ï ‰ÚtL‰‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ
,ÏLÓpa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó התהוות «∆≈≈«ƒ¿»

האלוקי, מהאור Ïkהעולמות È¯‰¬≈»
ÌÈÈeÏÈb‰ והתגלות התפשטות שהם «ƒƒ
עצמות  ‰ÌÈÈeÏÈbהאלוקות,של Ìb««ƒƒ

¯B‡‰ Ìb ÏÏBk ,ÌÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬ƒ≈«»
ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙iÏÚ) ˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ÔBL‡¯‰ ÏÏk‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈«¿»»ƒ««»»»¬ƒ«
,(ÔBˆ¯‰ ובריאת התהוות לצורך האלוקי האור התגלות לעיל, כאמור »»

מחוץ  הראשונה ההתגלות של בשלב אפילו הדרגות, בכל קיימת העולמות

ההתעוררות  לפני עוד העצם, של והתפשטות אור של המושג ותחילת לעצם

הזה  ראשוני הכי הגילוי וגם לעולמות, רצון של È„Îaהראשונה ‡e‰29 ƒ¿≈
CkŒ¯Á‡L וההתגלות בשלבים הירידה של ויתגלו eÎLÓeÈהבאים יבואו ∆««»¿¿

ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚ) epnÓƒ∆«¿≈ƒ
ÌÈÓeˆÓˆ ממדרגה וירידות ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Ó˙למדרגה  ‰¯NÚ‰ (»¬»»«¬»
·¯‡והמחולקים הפרטיים  Ì‰aL∆»∆ƒ¿»

CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .ÌÏBÚ‰»»¿«ƒ∆»ƒ
,ÔÈ·‰Ï שגם הכי כיוון ההתגלות ¿»ƒ

בסופו  מכן, שלאחר כדי היא ראשונית

מאמרות  העשרה ממנו יבואו דבר, של

eÎLÓהפרטיים, ‡Ï ÚecÓ««…ƒ¿¿
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ ‰ÏÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»¬»»«¬»

מחולקים? פרטיים

C¯Bv‰ ÏÚ Ï"p‰ ¯e‡È·c¿≈««««∆
ÌÈË¯tÏ ÏÏk‰ ˙ÓÈ„˜c שאם ƒ¿ƒ««¿»«¿»ƒ

הפרטים  גם כן ולא לא גבול בלי יהיו

והמשכה  התגלות מהם להיות תוכל

עולמות  מוגבלים להוות ונבראים

Úa˜e‰L È¯Á‡Ï ‡e‰ נקבע ¿«¬≈∆¿«
יהיה  ההתהוות ואופן באופן שסדר

È‰È‰כזה  ‰ÏÁ˙aL המשכה ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
של  ÏÚÓlL‰וגילוי ¯B‡‰»∆¿«¿»

epnÓe ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓƒ«»»»ƒ∆
לעולמות  שבאיןֿערוך «¿»Âc˜‡מהאור

ŒÈÙlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«»∆¿ƒ
¯B‡‰L ÔÂÈÎc] ˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú∆∆»»¿≈»∆»

˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL שממנו ∆¿ƒ∆∆»»
עולמות יכולה  של התהוות להיות

מוגבלים  B‡‰Ó¯ונבראים CLÓƒ¿»≈»
eÎiMÓ˙הבליֿגבול  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»

CÈ¯ˆ ‰È‰ ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚÏ»»»≈»»»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»««¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»∆«¿≈∆
Ï"pk ,¯B‡a ‰Ïa‚‰ ‰NÚ«¬∆«¿»»»««

צריכה  לפרטים הירידה להיות שלפני

להיווצר  וצריך הגבלה, עצמו ב'כלל'

יבוא  שאחרֿכך מסויים 'ציור' באור

Ô·eÓ,לפרטים  BÈ‡ Ï·‡ ,[¬»≈»
מספיק  ביאור זה אין «≈¿ÔÂÈÎcועדיין

‡È‰ ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙‡ˆÓ‰a ‰ek‰L∆««»»¿«¿»«»∆¿«¿»ƒ«»»»ƒ
כבר  ההתגלות,מלכתחילה, nÓבהתחלת CLÓeÈ CkŒ¯Á‡L È„Îaep ƒ¿≈∆««»¿«ƒ∆
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יי g"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּוא  ּבתחלה הּׂשכל המצאת ולכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתלמיד.

 ֿ ׁשעלֿידי התעּלמּות), ׁשל (ענין נקּודה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת

ּכלּולים  ׁשּב'ּנקּודה' היֹות ּדעם הּׂשכל. נגּבל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָזה

[ויתרה  להּתלמיד אחרּֿכ ׁשּיׁשּפיע הּפרטים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכל

מּפנימּיּות  ּגם ּבהעלם ּב'ּנקּודה' ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָמּזֹו,

הּוא 28הּׂשכל  זה ׁשּכל מּכיון מּכלֿמקֹום ,[ ִִֵֵֶֶֶַָָָָ

וצּיּור  הגּבלה נעׂשה עלֿידיֿזה הּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהעלם,

להׁשּפיע  ׁשּׁשּי ּבאֹופן ׁשּיהיה ּבּׂשכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ(ּכללית)

זֹו, הגּבלה ּבֹו ׁשּנע ׂשה ּולאחרי להּתלמיד, ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

והתּפּׁשטּות  ּברֹוחב ׁשּנמׁש לאחרי ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַהּנה

אֹופן  ּכפי הרֹוחב יהיה הּפרטים), את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ(ּכׁשּמפרט 

והּצ ה'ּנקּודה'.ההגּבלה ׁשל ּיּור ְְְִֶַַַַָָָ

ׁשהאֹור ÏLÓp‰Âד) ּדבכדי למעלה, יּובן מּזה ¿«ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָָ

לפי  יהיה העֹולמֹות את ְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּמהּוה

ּבהם  להאיר ׁשּיּוכל ּבאֹופן הּנבראים, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָער

ּבאֹופן  ההמׁשכה ּתחלה להיֹות הּוצר ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבפנימּיּות ,

 ֿ ּבאין הם ׁשהעֹולמֹות מּכיון ּכי ּופרט. ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּדכלל

ההמׁשכה  ּבאם לכן איןֿסֹוף, אֹור לגּבי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָערֹו

ּפרטים, ּבריּבּוי מּלכתחלה היתה איןֿסֹוף ְְְְְִִִִֵֵַָָָָמאֹור

אֹור  מּצד ׁשהם (ּכמֹו ּבבליּֿגבּול הּפרטים אז ְְְְִִִִֵֶַַָָָהיּו

ההמׁשכה  ּתחלה להיֹות הּוצר ולכן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָאיןֿסֹוף),

ּכללי  צּיּור נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ּדכלל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ּגם  ועלֿידיֿזה העֹולמֹות, ער לפי ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבאֹור

זה. צּיּור לפי הם אחרּֿכ ׁשּנמׁשכּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּפרטים

BÓÎe קדימת לתלמיד, מרב הּׂשכל ׁשּבהׁשּפעת ¿ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבהׁשּפעה  הן היא: להּפרטים ְְְְִִֵַַַַָָָָהּכלל

ּדּבּורים  קצרה, ּבדר היא ׁשההׁשּפעה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבפֹועל,

יבין  ׁשהּתלמיד הּפרטים ּכל ׁשּכֹוללים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָקצרים

הּׁשּי) הּׂשכל ּבהמׁשכת והן ,ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָאחרּֿכ

ּכל  ׁשּכֹוללת נקּודה, ּבבחינת היא המׁשכתֹו ׁשּתחלת עצמֹו, ּברב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהּתלמיד)

עלּֿדרֿזה  ּבפֹועל), ההׁשּפעה לפני הרב, (אצל אחרּֿכ ׁשּנמׁשכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפרטים

ׁשּלצֹור האֹור ּבהמׁשכת הן היא לּפרטים הּכלל ׁשּקדימת למעלה, ּגם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
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ואילך).28) קצא ס"ע תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט בפנים פנים ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותם. לקלוט ÏÁ˙a‰מסוגל ÏÎO‰ ˙‡ˆÓ‰ ,ÔÎÏÂ,עצמו הרב בשכל ¿»≈«¿»««≈∆ƒ¿ƒ»

לתלמיד ההשפעה לפני e˜„‰עוד ˙ÈÁ·a ‡e‰ לא שהפרטים בלבד ƒ¿ƒ«¿»
בה ניכרים ולא Ïa‚נראים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(˙eÓlÚ˙‰ ÏL ÔÈÚ)ƒ¿»∆ƒ¿«¿∆«¿≈∆ƒ¿»

ÏÎO‰.אור של גבול בלי ריבוי בו שאין שכל בתור מלכתחילה ומתגלה «≈∆
'‰„e˜p'aL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«¿»

ÌÈÏeÏkכברÌÈË¯t‰ Ïk ¿ƒ»«¿»ƒ
CkŒ¯Á‡ ÚÈtLiL הרב ∆«¿ƒ«««»

LiL ,BfÓ ‰¯˙ÈÂ] „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒƒ≈»ƒ∆≈
Ìb ÌÏÚ‰a '‰„e˜p'a«¿»¿∆¿≈«

ÏÎO‰ ˙eiÓÈtÓ28 יותר דרגות ƒ¿ƒƒ«≈∆
הרב  בשכל פנימיות ויותר עמוקות

כי  לתלמיד מעביר לא הוא שאותם

העומק  את לקלוט מסוגל לא התלמיד

ÏkLהזה  ÔÂÈkÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ƒ»»ƒ≈»∆»
‰Ê הרב שכל של והפנימיות העומק ∆

ב'נקודה' שהם ÌÏÚ‰a,כפי ‡e‰¿∆¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ שבתחילה ƒ≈«¿≈∆

כ'נקודה', כללי, באופן היא ההתגלות

כבר  הפרטים אבל הפרטים ללא

eiˆÂ¯קיימים, ‰Ïa‚‰ ‰NÚ«¬∆«¿»»¿ƒ
È‰iL‰תבנית  ÏÎOa (˙ÈÏÏk)¿»ƒ«≈∆∆ƒ¿∆

B˙B‡ ÚÈtL‰Ï CiML ÔÙB‡a¿∆∆«»¿«¿ƒ«
‰NÚpL È¯Á‡Ïe ,„ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ¿«¬≈∆«¬»
È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰ ,BÊ ‰Ïa‚‰ Ba«¿»»ƒ≈«¿«¬≈

CLÓpL הגילוי של הבא בשלב ∆ƒ¿«
Ë¯ÙnLk) ˙eËMt˙‰Â ·ÁB¯a¿«¿ƒ¿«¿¿∆¿»≈
·ÁB¯‰ ‰È‰È ,(ÌÈË¯t‰ ˙‡∆«¿»ƒƒ¿∆»«

לפרטים  ‡ÔÙBוההסתעפות ÈÙk¿ƒ∆
ÏL ¯eiv‰Â ‰Ïa‚‰‰««¿»»¿«ƒ∆

.'‰„e˜p'‰«¿»
‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰fÓ ÏLÓp‰Â („¿«ƒ¿»ƒ∆»¿«¿»

B‡‰L¯באלוקות, È„Î·c¿ƒ¿≈∆»
‰È‰È ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰nL∆¿«∆∆»»ƒ¿∆

ÌÈ‡¯·p‰ C¯Ú ÈÙÏ לפי מותאם ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ
שלהם, והקליטה הקבלה יכולת

Ì‰a ¯È‡‰Ï ÏÎeiL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»ƒ»∆
˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿
ÏÏÎc ÔÙB‡a ‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁz¿ƒ»««¿»»¿∆ƒ¿»

Ë¯Ùe את לגלות אפשר היה ולא ¿»
בשלב  כבר מלכתחילה הפרטים

ההארה. של ÔÂÈkÓהראשון Èkƒƒ≈»
CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰L∆»»≈¿≈¬

והשוואה  יחס כל ‡B¯ללא  Èa‚Ï¿«≈

‰˙È‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó ‰ÎLÓ‰‰ Ì‡a ÔÎÏ ,ÛBÒŒÔÈ‡≈»≈¿ƒ««¿»»≈≈»¿»
Ïe·bŒÈÏ·a ÌÈË¯t‰ Ê‡ eÈ‰ ,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯a ‰ÏÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ „vÓ Ì‰L BÓk) והתהוו באו ÔÎÏÂשממנו ,( ¿∆≈ƒ«≈¿»≈
ÏÏÎc ÔÙB‡a ‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ נמצאים שהפרטים ¿«ƒ¿¿ƒ»««¿»»¿∆ƒ¿»
בהעלם, רק ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בו

¯B‡a ÈÏÏk ¯eiˆ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»ƒ»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ∆∆»»
ÌÈË¯t‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆««¿»ƒ

eÎLÓpLוהתגלוCkŒ¯Á‡ מתוך ∆ƒ¿¿««»
גבול,‰Ìהכלל  בלי של באופן לא ≈

שבאיןֿערוך  האיןֿסופי האור כמו

אלא  Ê‰לעולמות ¯eiˆ ÈÙÏ שהוא ¿ƒƒ∆
לעולמות. שמתייחס 'ציור'

·¯Ó ÏÎO‰ ˙ÚtL‰aL BÓÎe¿∆¿«¿»««≈∆≈«
ÏÏk‰ ˙ÓÈ„˜ ,„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ¿ƒ««¿»

ÌÈË¯t‰Ï מתגלה השכלי הרעיון ¿«¿»ƒ
כרעיו  ראשון בשלב בשלב ורק כללי ן

הפרטים  לפרטי מתגלה הוא הבא

‰ÚtL‰a Ô‰ :‡È‰ מסירת ƒ≈««¿»»
התלמיד  אל מהרב הרעיון והעברת

‡È‰ ‰ÚtL‰‰L ,ÏÚBÙa¿«∆««¿»»ƒ
ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯eac ,‰¯ˆ˜ C¯„a¿∆∆¿»»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏÏBkL את בהעלם Ïkבתוכם ∆¿ƒ»
ÔÈ·È „ÈÓÏz‰L ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆««¿ƒ»ƒ
˙ÎLÓ‰a Ô‰Â ,CkŒ¯Á‡««»¿≈¿«¿»«

(‰CiMהתגלות  ÏÎO‰«≈∆««»
(„ÈÓÏz‰Ïעדיין שהיא a¯·כפי ¿««¿ƒ»«

B˙ÎLÓ‰ ˙ÏÁzL ,BÓˆÚ«¿∆¿ƒ««¿»»
הראשון  בשלב שלו È‰ƒ‡הגילוי

‰„e˜ ˙ÈÁ·a,כללית אחת ƒ¿ƒ«¿»
ÌÈË¯t‰ Ïk ˙ÏÏBkL∆∆∆»«¿»ƒ
Ïˆ‡) CkŒ¯Á‡ ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ««»≈∆

‰ÚtL‰‰ ÈÙÏ אל ‰¯·, מהרב »«ƒ¿≈««¿»»
ÊŒC¯cŒÏÚ‰התלמיד ,(ÏÚBÙa¿««∆∆∆

,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ בהתהוות «¿«¿»
האלוקי  האור עלֿידי העולמות

ÌÈË¯tÏ ÏÏk‰ ˙ÓÈ„wL∆¿ƒ««¿»«¿»ƒ
ההתהוות  לצורך אור השפעת והתחלת
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ההמׁשכה  היתה ׁשּבתחלה העֹולמֹות, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהתהּוּות

הּפרטים  נמׁשכּו ּדוקא ואחרּֿכ ּכלל ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבבחינת

ּבכל  היה לּפרטים הּכלל ּדקדימת זה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ[וענין

והן  ּבאר ּוּכה], ב) (סעיף  ּכּנ"ל ודרּגא, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָּדרּגא

העֹולם  נברא ׁשּבתחלה ּבפֹועל, ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבהתהּוּות

ורק  ּד'בראׁשית', הּמאמר אחד', ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּב'מאמר

מאמרֹות  ּבכל ההתהּוּות היתה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָלאחריֿזה

ְִִָּפרטּיים.

ּדרב ‡Cה) הּמׁשל ּדלכאֹורה, להבין, צרי «ְְְְִִִַַָָָָָ

ּדבּמׁשל, להּנמׁשל. ּדֹומה אינֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָותלמיד

ׁשּלמע  הרב ׂשכל ׁשּיׁשנֹו זה מּגדר הרי לה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

עצמֹו הרב ׁשּמּצד ענין הּוא להּתלמיד, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהׁשּפעה

מהּֿׁשאיןּֿכן  להּתלמיד. ההׁשּפעה ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹולא

הכי  הּגילּויים ּגם הּגילּויים, ּכל הרי ְֲֲִִִִִִֵַַַַָָּבּנמׁשל,

העצם  ּגילּוי ׁשּבבחינת האֹור ּגם ּכֹולל ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָנעלים,

לעֹולמֹות  הּׁשּי הראׁשֹון מהּכלל ּגם ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ּבכדי  הּוא הרצֹון), יּומׁשכּו29(עלּית ׁשאחרּֿכ ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

מאמרֹות  העׂשרה צמצּומים ) ריּבּוי (עלֿידי ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָמּמּנּו

להבין, צרי ועלּֿפיֿזה העֹולם. נברא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּבהם

מאמרֹות. עׂשרה מּלכתחלה נמׁשכּו לא ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹמּדּוע

לּפרטים  הּכלל ּדקדימת הּצֹור על הּנ"ל ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָּדביאּור

האֹור  יהיה ׁשּבתחלה ׁשהּוקּבע לאחרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהּוא

ּתהיה  ּדוקא ּומ ּמּנּו לעֹולמֹות, מּׁשּיכ ּות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

[ּדכיון  העֹולמֹות ׁשּלפיֿער האֹור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהמׁשכת

מהאֹור  נמׁש העֹולמֹות ער ׁשּלפי ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאֹור

צרי היה לכן לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּלמעלה

 ֿ ׁשעלֿידי ּכלל, ּבבחינת ההמׁשכה ּתחלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהיֹות

מּובן, אינֹו אבל ּכּנ"ל], ּבאֹור, הגּבלה נעׂשה ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָזה

ׁשּלמעלה  האֹור ּבהמצאת ׁשהּכּונה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָּדכיון

יּומׁש ׁשאחרּֿכ ּבכדי היא לעֹולמֹות ְְִִִֵֶַַַַָָָָמּׁשּיכּות
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הכוונה 29) בשביל הוא העצם גילוי שבבחינת האור גילוי שגם מובן, הרי - ח"ו הכרח בדרך אינו הגילוי שלמעלה דמכיון

ובכ"מ). .48 ע' תרצ"ט לא. ע' עטר"ת (סה"מ בתחתונים דדירה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ונבראים  עולמות האיןֿסוף מהאור ויתהוו ייבראו דבר של שבסופו באופן

ÎLÓ‰a˙מוגבלים Ô‰ ‡È‰ התגלות¯B‡‰ממקורו C¯BˆlLהאלוקי ƒ≈¿«¿»«»∆¿∆
ÏÏk ˙ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ ‰ÏÁ˙aL ,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒ»»¿»««¿»»ƒ¿ƒ«¿»
ÏÏk‰ ˙ÓÈ„˜c ‰Ê ÔÈÚÂ] ÌÈË¯t‰ eÎLÓ ‡˜Âc CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««¿»

‡b¯c ÏÎa ‰È‰ ÌÈË¯tÏ«¿»ƒ»»¿»«¿»
(· ÛÈÚÒ) Ï"pk ,‡b¯„Â¿«¿»««¿ƒ

‰ke¯‡a לעיל שנתבאר וכפי «¬»
ee‰˙‰a˙באריכות  Ô‰Â של ], ¿≈«ƒ¿«

והנבראים »¿ÏÚBÙa,העולמות
ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‰ÏÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»»»
¯Ó‡n‰ ,'„Á‡ ¯Ó‡Ó'a¿«¬»∆»««¬»

,'˙ÈL‡¯·'c העולם זה ובשלב ƒ¿≈ƒ
למעלה  אחת, כללית מציאות היה

שונים  לפרטים »¿Â¯˜מהתחלקות
˙ee‰˙‰‰ ‰˙È‰ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï¿«¬≈∆»¿»«ƒ¿«
ÌÈiË¯t ˙B¯Ó‡Ó ÏÎa¿»«¬»¿»ƒƒ
נבראים  נבראו ממנה שכתוצאה

שנתבאר פרטיים  (וכפי ושונים רבים

"בעשרה  דיבורֿהמתחיל במאמר גם

בשבת  שנאמר העולם" נברא מאמרות

החודש  מברכים בהרֿבחוקותי, פרשת

עם  לאור יוצא תשכ"ח, זו, שנה סיון

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור

תשע"ה). בחוקותי פרשת לשבת

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‰«»ƒ¿»ƒ
·¯c ÏLn‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»»¿«
ÏLÓp‰Ï ‰ÓBc BÈ‡ „ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿«ƒ¿»
האלוקי. מהאור העולמות בריאת של

BLiL ‰Ê È¯‰ ,ÏLn·c עצם ¿«»»¬≈∆∆∆¿
שקיים  ‰¯·העובדה ÏÎN כפי ≈∆»«

עצמו  הרב מצד «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שהוא
‰ÚtL‰ ¯„bÓ הרב של ƒ∆∆«¿»»

„vnL ÔÈÚ ‡e‰ ,„ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒƒ¿»∆ƒ«
‡ÏÂ BÓˆÚ שמיועד ‰¯· דבר »««¿¿…

.„ÈÓÏz‰Ï ‰ÚtL‰‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ
,ÏLÓpa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó התהוות «∆≈≈«ƒ¿»

האלוקי, מהאור Ïkהעולמות È¯‰¬≈»
ÌÈÈeÏÈb‰ והתגלות התפשטות שהם «ƒƒ
עצמות  ‰ÌÈÈeÏÈbהאלוקות,של Ìb««ƒƒ

¯B‡‰ Ìb ÏÏBk ,ÌÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬ƒ≈«»
ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙iÏÚ) ˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ÔBL‡¯‰ ÏÏk‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈«¿»»ƒ««»»»¬ƒ«
,(ÔBˆ¯‰ ובריאת התהוות לצורך האלוקי האור התגלות לעיל, כאמור »»

מחוץ  הראשונה ההתגלות של בשלב אפילו הדרגות, בכל קיימת העולמות

ההתעוררות  לפני עוד העצם, של והתפשטות אור של המושג ותחילת לעצם

הזה  ראשוני הכי הגילוי וגם לעולמות, רצון של È„Îaהראשונה ‡e‰29 ƒ¿≈
CkŒ¯Á‡L וההתגלות בשלבים הירידה של ויתגלו eÎLÓeÈהבאים יבואו ∆««»¿¿

ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚ) epnÓƒ∆«¿≈ƒ
ÌÈÓeˆÓˆ ממדרגה וירידות ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Ó˙למדרגה  ‰¯NÚ‰ (»¬»»«¬»
·¯‡והמחולקים הפרטיים  Ì‰aL∆»∆ƒ¿»

CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .ÌÏBÚ‰»»¿«ƒ∆»ƒ
,ÔÈ·‰Ï שגם הכי כיוון ההתגלות ¿»ƒ

בסופו  מכן, שלאחר כדי היא ראשונית

מאמרות  העשרה ממנו יבואו דבר, של

eÎLÓהפרטיים, ‡Ï ÚecÓ««…ƒ¿¿
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ ‰ÏÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»¬»»«¬»

מחולקים? פרטיים

C¯Bv‰ ÏÚ Ï"p‰ ¯e‡È·c¿≈««««∆
ÌÈË¯tÏ ÏÏk‰ ˙ÓÈ„˜c שאם ƒ¿ƒ««¿»«¿»ƒ

הפרטים  גם כן ולא לא גבול בלי יהיו

והמשכה  התגלות מהם להיות תוכל

עולמות  מוגבלים להוות ונבראים

Úa˜e‰L È¯Á‡Ï ‡e‰ נקבע ¿«¬≈∆¿«
יהיה  ההתהוות ואופן באופן שסדר

È‰È‰כזה  ‰ÏÁ˙aL המשכה ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
של  ÏÚÓlL‰וגילוי ¯B‡‰»∆¿«¿»

epnÓe ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓƒ«»»»ƒ∆
לעולמות  שבאיןֿערוך «¿»Âc˜‡מהאור

ŒÈÙlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«»∆¿ƒ
¯B‡‰L ÔÂÈÎc] ˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú∆∆»»¿≈»∆»

˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL שממנו ∆¿ƒ∆∆»»
עולמות יכולה  של התהוות להיות

מוגבלים  B‡‰Ó¯ונבראים CLÓƒ¿»≈»
eÎiMÓ˙הבליֿגבול  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»

CÈ¯ˆ ‰È‰ ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚÏ»»»≈»»»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»««¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»∆«¿≈∆
Ï"pk ,¯B‡a ‰Ïa‚‰ ‰NÚ«¬∆«¿»»»««

צריכה  לפרטים הירידה להיות שלפני

להיווצר  וצריך הגבלה, עצמו ב'כלל'

יבוא  שאחרֿכך מסויים 'ציור' באור

Ô·eÓ,לפרטים  BÈ‡ Ï·‡ ,[¬»≈»
מספיק  ביאור זה אין «≈¿ÔÂÈÎcועדיין

‡È‰ ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙‡ˆÓ‰a ‰ek‰L∆««»»¿«¿»«»∆¿«¿»ƒ«»»»ƒ
כבר  ההתגלות,מלכתחילה, nÓבהתחלת CLÓeÈ CkŒ¯Á‡L È„Îaep ƒ¿≈∆««»¿«ƒ∆
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g"kyz'dיב ,zereayd bgc 'a mei

לעׂשרה  עד העֹולמֹות, ער ׁשּלפי האֹור ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו

לכאֹורה  הרי העֹולם, נברא ׁשּבהם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהּמאמרֹות

(המצאת) המׁשכת מּלכתחלה להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהיה

מאמרֹות  .30העׂשרה ֲֲַָָָָ

ּכונת ‡Cו) ׁשּתּוׁשלם ּדבכדי הּוא, הענין «ְְְְִִֵֶַַַָָָ

עבֹודתם  עלֿידי ׁשהּנבראים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּבריאה,

הּבריאה  היתה לאלקּות, ּבטלים ּבאֹופן 31יהיּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכעין  ּבּנבראים ּתהיה העבֹודה קֹודם ׁשּגם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכזה

עלֿידי  ׁשּיפעלּו לּביטּול והכׁשרה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָהכנה

ׁשּבתחלה  ּבאֹופן הּבריאה היתה ולכן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודתם.

ּומּמּנּונמ  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור צא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

 ֿ ׁשעל העֹולמֹות, ער ׁשּלפי האֹור נמׁש ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָּדוקא

לֹו ּדירה להיֹות  ּבעֹולם ההכׁשרה נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָידיֿזה

.ְִֵָיתּבר

Ô·eÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים 12זה ¿»ְְְִֵֶֶַַַַָ

היתה  העֹולם ׁשּבריאת זה על ְְְִֶֶַַַַַָָָָּדהּטעם

יכֹול  אחד ׁשּבמאמר (אף מאמרֹות ְֲֲֲֶֶַַַַָָָָָָּבעׂשרה

וליּתן  כּו' הרׁשעים  מן להּפרע הּוא ְְְְְִִִִִֵַָָָָלהּבראֹות)

ּבזה  הּביאּור וידּוע כּו'. לּצּדיקים טֹוב ,32ׂשכר ְִִֵֶַַַַָָָָ

היה  אחד, מּמאמר ההתהּוּות היתה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָּדבאם

עֹולם  אפילּו [ׁשהרי ּבתכלית ּבטל ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָהעֹולם

ּד'בראׁשית' מהּמאמר ׁשנתהוה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבריאה,

ּומּכלֿׁשּכן  מּמׁש, יׁש אינֹו הּמלכּות, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבספירת

אֹו ּדחכמה אחד מהּמאמר ההתהּוּות היתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבאם

ׁשּלפני  מהרצ ֹון ועלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדכתר,

הּביטּול], ּבתכלית העֹולמֹות היּו ׁשאז ְְְִִִֶַַַָָָָהּצמצּום,

היתה  ולכן הּבחירה. ענין ׁשּי היה לא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּובמילא

ׁשעלֿידיֿזה  ּפרטּיים, מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבריאה
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שיהי'30) א"ס בבחי' תחילה הגילוי הי' "למה שם שמדייק חצר, ע' תרפ"א וסה"מ רפג ע' תרע"ח סה"מ עד"ז ראה

הא"ס  בכח הרי הקו, המשכת ואח"כ מהמשך הצמצום (ולהעיר וגבול" מדה בבחי' הקו המשכת בתחילה להיות יכול הי'

ובכ"מ). תסה. ע' (לקו"ש 31)תרס"ו הם ענינם מצד ית' לו דירה יהיו שהתחתונים היא בתחתונים" ב"דירה הכוונה כי

מצד  (גם) יהי' עבודה) ע"י אח"כ (שיהי' בעולם שהביטול בכדי כזה, באופן הבריאה היתה ולכן ובכ"מ). .73 ע' חי"ב

העולם. וגדר 32.70)ענין ע' ה'תש"ד קמד. ע' תרנ"ט נא. ע' תרנ"ב סה"מ .10 שבהערה תרכ"ז ושבתה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰aL ˙B¯Ó‡n‰ ‰¯NÚÏ „Ú ,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL ¯B‡‰»∆¿ƒ∆∆»»««¬»»««¬»∆»∆
‰ÏÁ˙ÎlÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏ È¯‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»¬≈ƒ¿»»»»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ (˙‡ˆÓ‰) ˙ÎLÓ‰30 היתה ההתחלה ולמה «¿»««¿»«»¬»»«¬»
הפרטים?. באו מכן לאחר ורק "כלל" בדרך

È„Î·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (Â«»ƒ¿»¿ƒ¿≈
˙Âk ÌÏLezL והתכלית המטרה ∆¿««»«

ŒÏÚשל  ÌÈ‡¯·p‰L ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ«
Ì˙„B·Ú È„È'ה בגדולת בהתבוננות ¿≈¬»»

בקיום  רצונו והמצוות ובעשיית התורה

‰˙È‰ ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èƒ¿¿≈ƒ∆¡…»¿»
‰‡È¯a‰31 מלכתחילהÔÙB‡a «¿ƒ»¿∆

‰„B·Ú‰ Ì„B˜ ÌbL ‰Êk של »∆∆«∆»¬»
ÔÈÚkהנבראים  ÌÈ‡¯·pa ‰È‰zƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿≈

ÏeËÈaÏ ‰¯LÎ‰Â ‰Î‰¬»»¿«¿»»«ƒ
,Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ eÏÚÙiL∆ƒ¿¬«¿≈¬»»
העבודה, לפני עוד שמלכתחילה,

ו'יש', מציאות עצמם את חשים בעודם

באופן  מלכתחילה, יהיו, כבר הנבראים

להגיע  ביכולתם יש זה עם שיחד כזה

לאלוקות. לביטול

ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ‰˙È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¿»«¿ƒ»¿∆
‡ˆÓ ‰ÏÁ˙aL והתגלה והאיר ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»

˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»
,˙BÓÏBÚÏ למציאות אין ולגביו »»

מקום, תפיסת שום ∆epnÓeƒהעולמות
‡˜Âc אין שלגביו אור מתוך דווקא «¿»

וצמצומים  ‰‡B¯הגבלות CLÓƒ¿»»
ŒÏÚL ,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL∆¿ƒ∆∆»»∆«

‰ÊŒÈ„È מצומצם שכן האור שגם ¿≈∆
נובע  העולמות ערך לפי ומותאם

שלמעלה  הבליֿגבול מהאור

‰‰LÎ¯‰מהעולמות  ‰NÚ«¬∆««¿»»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ÌÏBÚa»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
לגילוי  ומוכשר מתאים ראוי, מקום

שממשיך  וכפי השכינה, והשראת

להלן. ומבאר

e¯Ó‡M ‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯12 במשנהÌÚh‰c «≈«¿«««

Û‡) ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ‰Ê ÏÚ«∆∆¿ƒ«»»»¿»«¬»»«¬»«
ÌÈÚL¯‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ‡e‰ (˙B‡¯a‰Ï ÏBÎÈ „Á‡ ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆»»¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ

'eÎ את "שמאבדים מברטנורא: עובדיה רבי (ופירש העולם את שמאבדין

והרשעים  מלא, עולם איבד כאילו מישראל אחת נפש המאבד שכל – העולם

נראה  ולי מצאתי. כך העולם. את מאבדים כאילו נפשם את מאבדים שבעוונם

ונמצא  חובה לכף כולו העולם כל את שמכריעים ממש העולם את שמאבדין

עובדיה  רבי (ופירש מאמרות בעשרה שנברא בשבילם") אבד העולם

מאמרות  בעשרה "שנברא מברטנורא:

שהיא  מלאכה המאבד דומה "ואינו –

שהיא  למלאכה אחד ביום נעשית

ימים") בהרבה ÎN¯נעשית ÔzÈÏÂ¿ƒ≈»»
'eÎ ÌÈ˜ÈcvÏ ·BË את שמקיימין ««ƒƒ

בעשרה  שנברא מאמרות.העולם

‰Êa ¯e‡Èa‰ Úe„ÈÂ32 בתורת ¿»««≈»∆
‰È˙‰החסידות, Ì‡·cƒ¿ƒ»¿»

„Á‡ ¯Ó‡nÓ ˙ee‰˙‰‰(כללי) «ƒ¿«ƒ«¬»∆»
לפרטים, התחלקות ללא ««‰È‰בלבד,

˙ÈÏÎ˙a ÏËa ÌÏBÚ‰ לאלוקות »»»≈¿«¿ƒ
ומציאות  ישות תחושת כל מבלי

ÌÏBÚעצמית  eÏÈÙ‡ È¯‰L]∆¬≈¬ƒ»
,‰‡È¯a‰ מבין הראשון העולם «¿ƒ»

בריאהֿיצירהֿעשיה  העולמות שלושת

של  מציאות בהם שיש (העולמות

האצילות  מעולם למטה והם נבראים,

כפי  ממש) אלוקות «»¿Â‰˙L∆ƒ‰שהוא
'˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰Ó≈««¬»ƒ¿≈ƒ

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL כפי היינו ∆ƒ¿ƒ«««¿
הירידה  לפני כלל, בדרך שהוא

LÈלפרטים, BÈ‡ ומציאות,LnÓ ≈≈«»
‰˙È‰ Ì‡a ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿ƒ»¿»

„Á‡ ¯Ó‡n‰Ó ˙ee‰˙‰‰ כפי «ƒ¿«≈««¬»∆»
ה"כלל" הבריאה מעולם למעלה שהוא

‰ÓÎÁc כפי העליונה החכמה ספירת ¿»¿»
האצילות בעולם מאירה ‡Bשהיא

¯˙Îc,דאצילות מחכמה שלמעלה ¿∆∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ אם ¿««««»¿«»

כללי  אחד ממאמר היתה ההתהוות

,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÔBˆ¯‰Ó≈»»∆ƒ¿≈«ƒ¿
˙ÈÏÎ˙a ˙BÓÏBÚ‰ eÈ‰ Ê‡L∆»»»»¿«¿ƒ
‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓ·e ,[ÏeËÈa‰«ƒ¿≈»…»»

‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ CiL של החופשית «»ƒ¿««¿ƒ»
מקום  נתינת שום להיות יכולה הייתה לא כי הטוב להיפך טוב בין האדם

בגלוי. מאיר היה האלוקי האור כי הטוב, ‰È¯a‡‰להיפך ‰˙È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¿»«¿ƒ»
ÌÈiË¯tלמעשה  ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa,מזה זה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מחולקים «¬»»«¬»¿»ƒƒ∆«¿≈∆
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ענין  ּבהם וׁשּי יׁש, ּבבחינת הּנבראים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָנעׂשּו

הרׁשעים  מן להּפרע  ועֹונׁש, ׂשכר (וענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָהּבחירה

מּכיון  אבל, לּצּדיקים). טֹוב ׂשכר ְֲִִִִֵֵַַָָָָוליּתן

היא  מאמר ֹות העׂשרה ׁשּמּצד ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשההתהּוּות

הּנה  , ּבהיפ לבחֹור  ׁשאפׁשר ועד יׁש, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבבחינת

ּגילּוי  ׁשּיהיה הּבריאה, ּכונת ׁשּתּוׁשלם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבכדי

ּבטלים  יהיּו וׁשהּנבראים ּבעֹולם ְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹאלקּות

ׁשּבתחלה  ּבאֹופן הּבריאה היתה לכן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלאלקּות,

עׂשרה  נפרטּו ּומּמּנּו אחד', ה'ּמאמר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָנמׁש

ּבהעלם  יׁש ּדעלֿידי ֿזה ּפרטּיים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָמאמרֹות

 ֿ ועל אחד'. ּד'מאמר ה'ּכלל' מאמרֹות' ְְְֲֲֲֶַַַַָָָָָָָּב'עׂשרה

ה'ּכלל' את מגּלה הּוא האדם, עבֹודת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָידי

אחד' להרצֹון 33ּד'מאמר עד הּדרגֹות, (ׁשּבכל ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָ

ּובעֹולם  מאמרֹות' ּב'עׂשרה הּצמצּום) 34ׁשּלפני ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

ּגי  ׁשּיהיה מהם, ּבעֹולם ׁשּנתהּוה אלקּות לּוי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

לאלקּות  ּבטל .35וׁשּיהיה ְְֱִֵֶֶֶָֹ

האיר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ׁשּבתחלה זה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִִִֵֶֶַָָ

העצם  ּגילּוי ׁשּבבחינת ְִִִֶֶֶַָָהאֹור

נמׁש ּדוקא ּומּמּנּו לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

ידּוע  ּדהּנה העֹולמֹות. ער ׁשּלפי 36האֹור ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ער ׁשּלפי האֹור ּגיל ּוי ׁשּמּצד ּבעֹולם ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּביטּול 

ׁשּלגּבי  מּכיון הּיׁש, ּביטּול רק הּוא ְִִֵֵֵֶַַַָָָהעֹולמֹות,

הּביטּול, ענין ואמּתית .ער להם יׁש זה ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹור

האֹור  מּצד ּדוקא הּוא ּבמציאּות, ְְִִִִַַָָּביטּול

ׁשּכּונת  ולהיֹות לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
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הכולל".33) למאמר באים האדם ד"ע"י שמות), האדם ויקרא (בענין ב כו, נשא מלקו"ת גם זה 34)להעיר יומתק ועפ"ז

מאמרות  העשרה ע"י רק (לא תהי' אחד' לה'מאמר דעולם שהשייכות בכדי אחד', ב'מאמר היתה (בתחילה) העולם שבריאת

העולם. מצד גם אלא) אחד', דה'מאמר הפרטים בעש"מ,35)שהם אחד מאמר בחי' "שיומשך נב, ע' תרנ"ב סה"מ גם ראה

לאין". היש ביטול בחי' נעשה ובכ"מ.36)ועי"ז תלו. ע' תרס"ו המשך פ"ו. עה"ח קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ eNÚ,לאלוקות בטלים ואינם CiLÂומציאות «¬«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈¿«»

ÌÈÚL¯‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ,LBÚÂ ¯ÎN ÔÈÚÂ) ‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ Ì‰a»∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«»»»∆¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ
ÌÈ˜ÈcvÏ ·BË ¯ÎN ÔzÈÏÂ חופשית בחירה של אפשרות ללא שהרי ¿ƒ≈»»««ƒƒ

אחרת, ייתכן ולא מחוייבת היא בטוב שהבחירה במצב  הטוב, להיפך טוב בין

בטוב  שבוחר למי שכר לתת מקום אין

אין  כי עונש, של מושג אין וגם

הטוב  היפך בחירה של אפשרות

יש  ÔÂÈkÓלהעניש).שבגללה ,Ï·‡¬»ƒ≈»
˙ee‰˙‰‰L בפועל„vnL ∆«ƒ¿«∆ƒ«

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ הפרטיים »¬»»«¬»
LÈ,המחולקים  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈

¯LÙ‡L „ÚÂ האדם אם ייתכן, ¿«∆∆¿»
לא  בטוב,מחליט ¿BÁ·Ïƒ¯לבחור

ÌÏLezL È„Îa ‰p‰ ,CÙÈ‰a«≈∆ƒ≈ƒ¿≈∆¿«
ÈeÏÈb ‰È‰iL ,‰‡È¯a‰ ˙Âk«»««¿ƒ»∆ƒ¿∆ƒ
ÌÈ‡¯·p‰LÂ ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»¿∆«ƒ¿»ƒ
ÔÎÏ ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èƒ¿¿≈ƒ∆¡…»≈
ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿∆
¯Ó‡n'‰ CLÓ ‰ÏÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¬»

,'„Á‡ היא האלוקית האחדות שבו ∆»
ובהדגשה  eË¯Ùבגלוי epnÓeƒ∆ƒ¿¿
Ó‡Ó ‰¯NÚ,ÌÈiË¯t ˙B¯ היינו ¬»»«¬»¿»ƒƒ

התחלת  אחד היא שמצד הבריאה

בטל  העולם שמצידו אחד' ב'מאמר

בפועל  ההתהוות שני ומצד לאלוקות,

מחולקים  מאמרות עשרה ידי על היא

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc מכך כתוצאה ¿«¿≈∆
אחד' ב'מאמר היא ≈LÈשההתחלה

'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»¬»»«¬»
את  Ó‡Ó'c¯הפרטיים 'ÏÏk'‰«¿»¿«¬»

'„Á‡ נברא שהעולם כפי גם וכך ∆»
בהעלם  בו יש 'יש' כמציאות בפועל

לאלוקות. להתבטל ויכולת »¿ŒÏÚÂכוח
‰l‚Ó ‡e‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»¿«∆
'„Á‡ ¯Ó‡Ó'c 'ÏÏk'‰ ˙‡33 ∆«¿»¿«¬»∆»

,˙B‚¯c‰ ÏÎaL)'אחד ה'מאמר ∆¿»«¿»
'כלל' דרך היא והנבראים העולמות מציאות כל ÔBˆ¯‰Ïשמצידו „Ú«¿»»

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL נעלה הכי באופן הוא וה'אחד' ה'כלל' NÚ'a¯‰שבו ( ∆ƒ¿≈«ƒ¿»¬»»
'˙B¯Ó‡Ó הפרטייםÌÏBÚ·e34 כפיÌ‰Ó ‰e‰˙pL ומציאות 'יש' כי «¬»»»∆ƒ¿«»≈∆

לידי  יבוא בהעלם בעולם שקיים זה שעניין פועלת האדם ועבודת מוגבלת,

e˜Ï‡Ï˙גילוי  ÏËa ‰È‰iLÂ ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL35 ∆ƒ¿∆ƒ¡…»»¿∆ƒ¿∆»≈∆¡…
בגלוי  להיות יבוא ובכוח בהעלם בעולם שקיים לאלוקות הביטול וענין

ובפועל.

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê על ÏÁ˙aL‰הטעם ‰Ê ראשוני הכי בשלב ¿«ƒ∆»«∆∆ƒ¿ƒ»
אלוקי  אור והתגלות הארת של

עולמות  ממנו יתהוו יותר שמאוחר

ÈÁ·aL˙מוגבלים ¯B‡‰ ¯È‡‰≈ƒ»∆ƒ¿ƒ«
ÈeÏÈb של והתפשטות ‰ÌˆÚהארה ƒ»∆∆

האלוקות ועצמיות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰מהות
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ בלי והוא ƒ«»»»

כל  וללא בערך שלא סוף, ואין גבול

המוגבלים  לעולמות והשוואה ,יחס
epnÓe הבליֿגבול האור מתוך ƒ∆

CLÓ ‡˜Âc כך ‰‡B¯אחר «¿»ƒ¿«»
.˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL∆¿ƒ∆∆»»

Úe„È ‰p‰c36 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
ÏeËÈa‰L שישנו לאלוקות ∆«ƒ

¯B‡‰ ÈeÏÈb „vnL ÌÏBÚa»»∆ƒ«ƒ»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL כמבואר ∆¿ƒ∆∆»»

ו'יש' מציאות הוא שהעולם בחסידות

ומחיה  שמהווה האלוקי האור כי

אבל  בהעלם, בו קיים אותו ומקיים

מתגלה, הזה האלוקי האור כאשר

מבואר  כך ועל כלפיו, מתבטל העולם

תלוי  הביטול ומהות שאופי כאן

וכאשר  המתגלה, האלוקי האור במהות

בעולמות  להאיר שירד האור מתגלה

שנוצר  הביטול ומהותם, ערכם לפי

הגילוי ÏeËÈaבעקבות ˜¯ ‡e‰«ƒ
,Li‰'יש' נותר שהעולם כלומר «≈

לכך  והסיבה מתבטל, הוא ומכלֿמקום

היא  היש' 'ביטול רק הוא שהביטול

Ì‰Ï LÈ ‰Ê ¯B‡ Èa‚lL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«≈∆≈»∆
C¯Ú לפי בעולמות שמאיר האור לגבי ∆∆

ערך  לעולמות יש להם, ומותאם ערכם

מסוימת). (במידה מקום ותפיסת

,˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa ,ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Â לא שהעולם כזה ביטול «¬ƒƒƒ¿««ƒƒƒ¿ƒ
במציאות  קיים אינו כאילו וכל מכל מתבטל אלא 'יש' Âc˜‡נשאר ‡e‰«¿»

„vÓגילוי˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ אין שלגביו האור ƒ«»∆¿«¿»ƒ«»»»
מקום. תפיסת שום לעולמות
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יג g"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

לעׂשרה  עד העֹולמֹות, ער ׁשּלפי האֹור ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו

לכאֹורה  הרי העֹולם, נברא ׁשּבהם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהּמאמרֹות

(המצאת) המׁשכת מּלכתחלה להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהיה

מאמרֹות  .30העׂשרה ֲֲַָָָָ

ּכונת ‡Cו) ׁשּתּוׁשלם ּדבכדי הּוא, הענין «ְְְְִִֵֶַַַָָָ

עבֹודתם  עלֿידי ׁשהּנבראים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּבריאה,

הּבריאה  היתה לאלקּות, ּבטלים ּבאֹופן 31יהיּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכעין  ּבּנבראים ּתהיה העבֹודה קֹודם ׁשּגם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכזה

עלֿידי  ׁשּיפעלּו לּביטּול והכׁשרה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָהכנה

ׁשּבתחלה  ּבאֹופן הּבריאה היתה ולכן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודתם.

ּומּמּנּונמ  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור צא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

 ֿ ׁשעל העֹולמֹות, ער ׁשּלפי האֹור נמׁש ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָּדוקא

לֹו ּדירה להיֹות  ּבעֹולם ההכׁשרה נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָידיֿזה

.ְִֵָיתּבר

Ô·eÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים 12זה ¿»ְְְִֵֶֶַַַַָ

היתה  העֹולם ׁשּבריאת זה על ְְְִֶֶַַַַַָָָָּדהּטעם

יכֹול  אחד ׁשּבמאמר (אף מאמרֹות ְֲֲֲֶֶַַַַָָָָָָּבעׂשרה

וליּתן  כּו' הרׁשעים  מן להּפרע הּוא ְְְְְִִִִִֵַָָָָלהּבראֹות)

ּבזה  הּביאּור וידּוע כּו'. לּצּדיקים טֹוב ,32ׂשכר ְִִֵֶַַַַָָָָ

היה  אחד, מּמאמר ההתהּוּות היתה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָּדבאם

עֹולם  אפילּו [ׁשהרי ּבתכלית ּבטל ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָהעֹולם

ּד'בראׁשית' מהּמאמר ׁשנתהוה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבריאה,

ּומּכלֿׁשּכן  מּמׁש, יׁש אינֹו הּמלכּות, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבספירת

אֹו ּדחכמה אחד מהּמאמר ההתהּוּות היתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבאם

ׁשּלפני  מהרצ ֹון ועלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדכתר,

הּביטּול], ּבתכלית העֹולמֹות היּו ׁשאז ְְְִִִֶַַַָָָָהּצמצּום,

היתה  ולכן הּבחירה. ענין ׁשּי היה לא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּובמילא

ׁשעלֿידיֿזה  ּפרטּיים, מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבריאה

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

שיהי'30) א"ס בבחי' תחילה הגילוי הי' "למה שם שמדייק חצר, ע' תרפ"א וסה"מ רפג ע' תרע"ח סה"מ עד"ז ראה

הא"ס  בכח הרי הקו, המשכת ואח"כ מהמשך הצמצום (ולהעיר וגבול" מדה בבחי' הקו המשכת בתחילה להיות יכול הי'

ובכ"מ). תסה. ע' (לקו"ש 31)תרס"ו הם ענינם מצד ית' לו דירה יהיו שהתחתונים היא בתחתונים" ב"דירה הכוונה כי

מצד  (גם) יהי' עבודה) ע"י אח"כ (שיהי' בעולם שהביטול בכדי כזה, באופן הבריאה היתה ולכן ובכ"מ). .73 ע' חי"ב

העולם. וגדר 32.70)ענין ע' ה'תש"ד קמד. ע' תרנ"ט נא. ע' תרנ"ב סה"מ .10 שבהערה תרכ"ז ושבתה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰aL ˙B¯Ó‡n‰ ‰¯NÚÏ „Ú ,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL ¯B‡‰»∆¿ƒ∆∆»»««¬»»««¬»∆»∆
‰ÏÁ˙ÎlÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏ È¯‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»¬≈ƒ¿»»»»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ (˙‡ˆÓ‰) ˙ÎLÓ‰30 היתה ההתחלה ולמה «¿»««¿»«»¬»»«¬»
הפרטים?. באו מכן לאחר ורק "כלל" בדרך

È„Î·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (Â«»ƒ¿»¿ƒ¿≈
˙Âk ÌÏLezL והתכלית המטרה ∆¿««»«

ŒÏÚשל  ÌÈ‡¯·p‰L ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ«
Ì˙„B·Ú È„È'ה בגדולת בהתבוננות ¿≈¬»»

בקיום  רצונו והמצוות ובעשיית התורה

‰˙È‰ ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èƒ¿¿≈ƒ∆¡…»¿»
‰‡È¯a‰31 מלכתחילהÔÙB‡a «¿ƒ»¿∆

‰„B·Ú‰ Ì„B˜ ÌbL ‰Êk של »∆∆«∆»¬»
ÔÈÚkהנבראים  ÌÈ‡¯·pa ‰È‰zƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿≈

ÏeËÈaÏ ‰¯LÎ‰Â ‰Î‰¬»»¿«¿»»«ƒ
,Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ eÏÚÙiL∆ƒ¿¬«¿≈¬»»
העבודה, לפני עוד שמלכתחילה,

ו'יש', מציאות עצמם את חשים בעודם

באופן  מלכתחילה, יהיו, כבר הנבראים

להגיע  ביכולתם יש זה עם שיחד כזה

לאלוקות. לביטול

ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ‰˙È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¿»«¿ƒ»¿∆
‡ˆÓ ‰ÏÁ˙aL והתגלה והאיר ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»

˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»
,˙BÓÏBÚÏ למציאות אין ולגביו »»

מקום, תפיסת שום ∆epnÓeƒהעולמות
‡˜Âc אין שלגביו אור מתוך דווקא «¿»

וצמצומים  ‰‡B¯הגבלות CLÓƒ¿»»
ŒÏÚL ,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL∆¿ƒ∆∆»»∆«

‰ÊŒÈ„È מצומצם שכן האור שגם ¿≈∆
נובע  העולמות ערך לפי ומותאם

שלמעלה  הבליֿגבול מהאור

‰‰LÎ¯‰מהעולמות  ‰NÚ«¬∆««¿»»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ÌÏBÚa»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
לגילוי  ומוכשר מתאים ראוי, מקום

שממשיך  וכפי השכינה, והשראת

להלן. ומבאר

e¯Ó‡M ‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯12 במשנהÌÚh‰c «≈«¿«««

Û‡) ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ‰Ê ÏÚ«∆∆¿ƒ«»»»¿»«¬»»«¬»«
ÌÈÚL¯‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ‡e‰ (˙B‡¯a‰Ï ÏBÎÈ „Á‡ ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆»»¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ

'eÎ את "שמאבדים מברטנורא: עובדיה רבי (ופירש העולם את שמאבדין

והרשעים  מלא, עולם איבד כאילו מישראל אחת נפש המאבד שכל – העולם

נראה  ולי מצאתי. כך העולם. את מאבדים כאילו נפשם את מאבדים שבעוונם

ונמצא  חובה לכף כולו העולם כל את שמכריעים ממש העולם את שמאבדין

עובדיה  רבי (ופירש מאמרות בעשרה שנברא בשבילם") אבד העולם

מאמרות  בעשרה "שנברא מברטנורא:

שהיא  מלאכה המאבד דומה "ואינו –

שהיא  למלאכה אחד ביום נעשית

ימים") בהרבה ÎN¯נעשית ÔzÈÏÂ¿ƒ≈»»
'eÎ ÌÈ˜ÈcvÏ ·BË את שמקיימין ««ƒƒ

בעשרה  שנברא מאמרות.העולם

‰Êa ¯e‡Èa‰ Úe„ÈÂ32 בתורת ¿»««≈»∆
‰È˙‰החסידות, Ì‡·cƒ¿ƒ»¿»

„Á‡ ¯Ó‡nÓ ˙ee‰˙‰‰(כללי) «ƒ¿«ƒ«¬»∆»
לפרטים, התחלקות ללא ««‰È‰בלבד,

˙ÈÏÎ˙a ÏËa ÌÏBÚ‰ לאלוקות »»»≈¿«¿ƒ
ומציאות  ישות תחושת כל מבלי

ÌÏBÚעצמית  eÏÈÙ‡ È¯‰L]∆¬≈¬ƒ»
,‰‡È¯a‰ מבין הראשון העולם «¿ƒ»

בריאהֿיצירהֿעשיה  העולמות שלושת

של  מציאות בהם שיש (העולמות

האצילות  מעולם למטה והם נבראים,

כפי  ממש) אלוקות «»¿Â‰˙L∆ƒ‰שהוא
'˙ÈL‡¯·'c ¯Ó‡n‰Ó≈««¬»ƒ¿≈ƒ

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL כפי היינו ∆ƒ¿ƒ«««¿
הירידה  לפני כלל, בדרך שהוא

LÈלפרטים, BÈ‡ ומציאות,LnÓ ≈≈«»
‰˙È‰ Ì‡a ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿ƒ»¿»

„Á‡ ¯Ó‡n‰Ó ˙ee‰˙‰‰ כפי «ƒ¿«≈««¬»∆»
ה"כלל" הבריאה מעולם למעלה שהוא

‰ÓÎÁc כפי העליונה החכמה ספירת ¿»¿»
האצילות בעולם מאירה ‡Bשהיא

¯˙Îc,דאצילות מחכמה שלמעלה ¿∆∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ אם ¿««««»¿«»

כללי  אחד ממאמר היתה ההתהוות

,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÔBˆ¯‰Ó≈»»∆ƒ¿≈«ƒ¿
˙ÈÏÎ˙a ˙BÓÏBÚ‰ eÈ‰ Ê‡L∆»»»»¿«¿ƒ
‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓ·e ,[ÏeËÈa‰«ƒ¿≈»…»»

‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ CiL של החופשית «»ƒ¿««¿ƒ»
מקום  נתינת שום להיות יכולה הייתה לא כי הטוב להיפך טוב בין האדם

בגלוי. מאיר היה האלוקי האור כי הטוב, ‰È¯a‡‰להיפך ‰˙È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¿»«¿ƒ»
ÌÈiË¯tלמעשה  ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa,מזה זה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מחולקים «¬»»«¬»¿»ƒƒ∆«¿≈∆
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ענין  ּבהם וׁשּי יׁש, ּבבחינת הּנבראים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָנעׂשּו

הרׁשעים  מן להּפרע  ועֹונׁש, ׂשכר (וענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָהּבחירה

מּכיון  אבל, לּצּדיקים). טֹוב ׂשכר ְֲִִִִֵֵַַָָָָוליּתן

היא  מאמר ֹות העׂשרה ׁשּמּצד ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשההתהּוּות

הּנה  , ּבהיפ לבחֹור  ׁשאפׁשר ועד יׁש, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבבחינת

ּגילּוי  ׁשּיהיה הּבריאה, ּכונת ׁשּתּוׁשלם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבכדי

ּבטלים  יהיּו וׁשהּנבראים ּבעֹולם ְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹאלקּות

ׁשּבתחלה  ּבאֹופן הּבריאה היתה לכן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלאלקּות,

עׂשרה  נפרטּו ּומּמּנּו אחד', ה'ּמאמר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָנמׁש

ּבהעלם  יׁש ּדעלֿידי ֿזה ּפרטּיים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָמאמרֹות

 ֿ ועל אחד'. ּד'מאמר ה'ּכלל' מאמרֹות' ְְְֲֲֲֶַַַַָָָָָָָּב'עׂשרה

ה'ּכלל' את מגּלה הּוא האדם, עבֹודת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָידי

אחד' להרצֹון 33ּד'מאמר עד הּדרגֹות, (ׁשּבכל ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָ

ּובעֹולם  מאמרֹות' ּב'עׂשרה הּצמצּום) 34ׁשּלפני ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

ּגי  ׁשּיהיה מהם, ּבעֹולם ׁשּנתהּוה אלקּות לּוי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

לאלקּות  ּבטל .35וׁשּיהיה ְְֱִֵֶֶֶָֹ

האיר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ׁשּבתחלה זה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִִִֵֶֶַָָ

העצם  ּגילּוי ׁשּבבחינת ְִִִֶֶֶַָָהאֹור

נמׁש ּדוקא ּומּמּנּו לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

ידּוע  ּדהּנה העֹולמֹות. ער ׁשּלפי 36האֹור ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ער ׁשּלפי האֹור ּגיל ּוי ׁשּמּצד ּבעֹולם ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּביטּול 

ׁשּלגּבי  מּכיון הּיׁש, ּביטּול רק הּוא ְִִֵֵֵֶַַַָָָהעֹולמֹות,

הּביטּול, ענין ואמּתית .ער להם יׁש זה ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹור

האֹור  מּצד ּדוקא הּוא ּבמציאּות, ְְִִִִַַָָּביטּול

ׁשּכּונת  ולהיֹות לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
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הכולל".33) למאמר באים האדם ד"ע"י שמות), האדם ויקרא (בענין ב כו, נשא מלקו"ת גם זה 34)להעיר יומתק ועפ"ז

מאמרות  העשרה ע"י רק (לא תהי' אחד' לה'מאמר דעולם שהשייכות בכדי אחד', ב'מאמר היתה (בתחילה) העולם שבריאת

העולם. מצד גם אלא) אחד', דה'מאמר הפרטים בעש"מ,35)שהם אחד מאמר בחי' "שיומשך נב, ע' תרנ"ב סה"מ גם ראה

לאין". היש ביטול בחי' נעשה ובכ"מ.36)ועי"ז תלו. ע' תרס"ו המשך פ"ו. עה"ח קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ eNÚ,לאלוקות בטלים ואינם CiLÂומציאות «¬«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈¿«»

ÌÈÚL¯‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ,LBÚÂ ¯ÎN ÔÈÚÂ) ‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ Ì‰a»∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«»»»∆¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ
ÌÈ˜ÈcvÏ ·BË ¯ÎN ÔzÈÏÂ חופשית בחירה של אפשרות ללא שהרי ¿ƒ≈»»««ƒƒ

אחרת, ייתכן ולא מחוייבת היא בטוב שהבחירה במצב  הטוב, להיפך טוב בין

בטוב  שבוחר למי שכר לתת מקום אין

אין  כי עונש, של מושג אין וגם

הטוב  היפך בחירה של אפשרות

יש  ÔÂÈkÓלהעניש).שבגללה ,Ï·‡¬»ƒ≈»
˙ee‰˙‰‰L בפועל„vnL ∆«ƒ¿«∆ƒ«

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ הפרטיים »¬»»«¬»
LÈ,המחולקים  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈

¯LÙ‡L „ÚÂ האדם אם ייתכן, ¿«∆∆¿»
לא  בטוב,מחליט ¿BÁ·Ïƒ¯לבחור

ÌÏLezL È„Îa ‰p‰ ,CÙÈ‰a«≈∆ƒ≈ƒ¿≈∆¿«
ÈeÏÈb ‰È‰iL ,‰‡È¯a‰ ˙Âk«»««¿ƒ»∆ƒ¿∆ƒ
ÌÈ‡¯·p‰LÂ ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»¿∆«ƒ¿»ƒ
ÔÎÏ ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èƒ¿¿≈ƒ∆¡…»≈
ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿∆
¯Ó‡n'‰ CLÓ ‰ÏÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¬»

,'„Á‡ היא האלוקית האחדות שבו ∆»
ובהדגשה  eË¯Ùבגלוי epnÓeƒ∆ƒ¿¿
Ó‡Ó ‰¯NÚ,ÌÈiË¯t ˙B¯ היינו ¬»»«¬»¿»ƒƒ

התחלת  אחד היא שמצד הבריאה

בטל  העולם שמצידו אחד' ב'מאמר

בפועל  ההתהוות שני ומצד לאלוקות,

מחולקים  מאמרות עשרה ידי על היא

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc מכך כתוצאה ¿«¿≈∆
אחד' ב'מאמר היא ≈LÈשההתחלה

'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»¬»»«¬»
את  Ó‡Ó'c¯הפרטיים 'ÏÏk'‰«¿»¿«¬»

'„Á‡ נברא שהעולם כפי גם וכך ∆»
בהעלם  בו יש 'יש' כמציאות בפועל

לאלוקות. להתבטל ויכולת »¿ŒÏÚÂכוח
‰l‚Ó ‡e‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»¿«∆
'„Á‡ ¯Ó‡Ó'c 'ÏÏk'‰ ˙‡33 ∆«¿»¿«¬»∆»

,˙B‚¯c‰ ÏÎaL)'אחד ה'מאמר ∆¿»«¿»
'כלל' דרך היא והנבראים העולמות מציאות כל ÔBˆ¯‰Ïשמצידו „Ú«¿»»

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL נעלה הכי באופן הוא וה'אחד' ה'כלל' NÚ'a¯‰שבו ( ∆ƒ¿≈«ƒ¿»¬»»
'˙B¯Ó‡Ó הפרטייםÌÏBÚ·e34 כפיÌ‰Ó ‰e‰˙pL ומציאות 'יש' כי «¬»»»∆ƒ¿«»≈∆

לידי  יבוא בהעלם בעולם שקיים זה שעניין פועלת האדם ועבודת מוגבלת,

e˜Ï‡Ï˙גילוי  ÏËa ‰È‰iLÂ ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL35 ∆ƒ¿∆ƒ¡…»»¿∆ƒ¿∆»≈∆¡…
בגלוי  להיות יבוא ובכוח בהעלם בעולם שקיים לאלוקות הביטול וענין

ובפועל.

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê על ÏÁ˙aL‰הטעם ‰Ê ראשוני הכי בשלב ¿«ƒ∆»«∆∆ƒ¿ƒ»
אלוקי  אור והתגלות הארת של

עולמות  ממנו יתהוו יותר שמאוחר

ÈÁ·aL˙מוגבלים ¯B‡‰ ¯È‡‰≈ƒ»∆ƒ¿ƒ«
ÈeÏÈb של והתפשטות ‰ÌˆÚהארה ƒ»∆∆

האלוקות ועצמיות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰מהות
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ בלי והוא ƒ«»»»

כל  וללא בערך שלא סוף, ואין גבול

המוגבלים  לעולמות והשוואה ,יחס
epnÓe הבליֿגבול האור מתוך ƒ∆

CLÓ ‡˜Âc כך ‰‡B¯אחר «¿»ƒ¿«»
.˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL∆¿ƒ∆∆»»

Úe„È ‰p‰c36 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
ÏeËÈa‰L שישנו לאלוקות ∆«ƒ

¯B‡‰ ÈeÏÈb „vnL ÌÏBÚa»»∆ƒ«ƒ»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙlL כמבואר ∆¿ƒ∆∆»»

ו'יש' מציאות הוא שהעולם בחסידות

ומחיה  שמהווה האלוקי האור כי

אבל  בהעלם, בו קיים אותו ומקיים

מתגלה, הזה האלוקי האור כאשר

מבואר  כך ועל כלפיו, מתבטל העולם

תלוי  הביטול ומהות שאופי כאן

וכאשר  המתגלה, האלוקי האור במהות

בעולמות  להאיר שירד האור מתגלה

שנוצר  הביטול ומהותם, ערכם לפי

הגילוי ÏeËÈaבעקבות ˜¯ ‡e‰«ƒ
,Li‰'יש' נותר שהעולם כלומר «≈

לכך  והסיבה מתבטל, הוא ומכלֿמקום

היא  היש' 'ביטול רק הוא שהביטול

Ì‰Ï LÈ ‰Ê ¯B‡ Èa‚lL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«≈∆≈»∆
C¯Ú לפי בעולמות שמאיר האור לגבי ∆∆

ערך  לעולמות יש להם, ומותאם ערכם

מסוימת). (במידה מקום ותפיסת

,˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa ,ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Â לא שהעולם כזה ביטול «¬ƒƒƒ¿««ƒƒƒ¿ƒ
במציאות  קיים אינו כאילו וכל מכל מתבטל אלא 'יש' Âc˜‡נשאר ‡e‰«¿»

„vÓגילוי˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ אין שלגביו האור ƒ«»∆¿«¿»ƒ«»»»
מקום. תפיסת שום לעולמות
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לאלקּות  ּבטלים יהיּו ׁשהּנבראים היא ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָֹהּבריאה

ׁשעלֿידיֿזה  ּבמציאּות, ּביטּול הּביטּול, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַּבתכלית

ּתחלה  היה לכן ,יתּבר לֹו ּדירה נעׂשים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּדוקא

ּדוקא  ּומּמּנּו לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָהאֹור

ּדעלֿידיֿזה  העֹולמֹות, ער ׁשּלפי האֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָנמׁש

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה מהאֹור ּגם ּבהעלם ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

ׁשּידּוע  ּוכמֹו ה'רׁשימה'28לעֹולמ ֹות, ׁשּבנקּודת ְְְִִֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּומׁשכּו הּפרטים ּכל רק (לא ּבהעלם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹיׁש

האֹור  מּפנימּיּות  ּגם) אּלא ּב'ּקו', ְִִִֶַַַַַָָָאחרּֿכ

ּדרב  ּוכבּמשל  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְְִֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

(ׁשּנׁשאר  הרב ׁשל הּׂשכל ׁשּבנקּודת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָותלמיד,

הּפרטים  ּכל ּבהעלם יׁש הּצמצּום) ּבעת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאצלֹו

(ׁשּנמׁשכים  להּתלמיד אחרּֿכ ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשּפיע 

מּפנימּיּות  וגם הרב), ׁשל הּׂשכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמחיצֹונּיּות

ׁשּנמׁשכים  ׁשהּפרטים ּומּכיון הרב. ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל

נברא  ׁשּמהם מאמרֹות להעׂשרה עד ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָאחרּֿכ

אּלא) ּבפניֿעצמֹו, ענין (לא הם ּבפֹועל, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהעֹולם

לׁשרׁשֹו (עד אחד' ּד'מאמר ה'ּכלל' ׁשל ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָהּפרטים

ׁשּלמעלה  מהאֹור ּבהעלם ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהראׁשֹון)

מגּלים  העבֹודה, עלֿידי לכן לעֹולמֹות, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָמּׁשּיכּות

לא  מהם) ׁשּנברא (ּובעֹולם מאמרֹות ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹּבהעׂשרה

האֹור ר  ּגם אּלא אחד' ּד'מאמר ה'ּכלל' ק ְְֲֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשל  [ּובדּוגמת לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ְְְְִֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

מעּין  ׁשהּתלמיד ׁשעלֿידי ותלמיד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַּדרב

אּדעּתיּה קאי נעׂשה סֹוףֿסֹוף הּנה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבּפרטים,

ּדעלֿידי 37ּדרּביּה ּדהרב], העצמי לּׂשכל ׁשּמּגיע , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּבטל  ׁשּיהיה ּבעֹולם נמׁש זה, אֹור ְְִִִֵֶֶֶָָָָּגילּוי

ּבמציאּות. ּביטּול הּביטּול, ּבתכלית ְְְֱִִִִִֶַַֹלאלקּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ekL ˙BÈ‰ÏÂ של והתכלית ÌÈ‡¯·p‰Lהמטרה ‡È‰ ‰‡È¯a‰ ¿ƒ¿∆«»««¿ƒ»ƒ∆«ƒ¿»ƒ

˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èיתבטלו אלא היש" ב"ביטול רק ÈÏÎ˙a˙לא ƒ¿¿≈ƒ∆¡…¿«¿ƒ
,ÏeËÈa‰ מוחלט Âc˜‡ביטול ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa «ƒƒƒ¿ƒ∆«¿≈∆«¿»

,C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÈNÚ ראוי כלי אינם 'יש' הם העולמות עוד וכל «¬ƒƒ»ƒ¿»≈
השכינה  והשראת אלוקות לגילוי לגמרי

את  בשלמות למלא יכולים ואינם

משכן, מקום 'דירה' להיות ייעודם

ÏÁz‰לאלוקות, ‰È‰ ÔÎÏ הארה »≈»»¿ƒ»
של  ÏÚÓlL‰וגילוי ¯B‡‰»∆¿«¿»

epnÓe ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓƒ«»»»ƒ∆
C¯Ú ÈÙlL ¯B‡‰ CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«»∆¿ƒ∆∆
Ba LÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ,˙BÓÏBÚ‰»»¿«¿≈∆≈
עצמו  העולמות ערך שלפי באור

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰Ó Ìb ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«≈»∆¿«¿»
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ וכך ƒ«»»»

כזה  באופן מלכתחילה נבראו העולמות

יתגלה  וכאשר (אם יכולת בהם שיש

להתבטל  נעלה) אלוקי אור עליהם

במציאות, ביטול מוחלט, בביטול

Úe„iL BÓÎe28 החסידות בתורת ¿∆»«
'‰ÓÈL¯'‰ ˙„e˜aL מבואר ∆ƒ¿«»¿ƒ»

הצמצום  שקודם וחסידות בקבלה

האיןֿסופי, האלוקי באור הראשון

אור  רק האיר העולמות, בריאת לצורך

היה  והצמצום מוגבל, בלתי סופי אין

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

הקו  אור (המכונה ומצומצם מועט אור

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

סוף  האין אור של הרושם שב'רשימה',

Ïk ˜¯ ‡Ï) ÌÏÚ‰a LÈ≈¿∆¿≈…«»
CkŒ¯Á‡ eÎLÓeiL ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆¿¿««»

,'Âw'a שנמשך המצומצם  האור ««
העולמות  התהוות לצורך ומתגלה

¯B‡‰ ˙eiÓÈtÓ (Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒ»
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

הצמצום, היה שבו ÈÓÏ˙Â„,האור ·¯c Ï˘n·Îe לעיל המבואר ¿«»»¿«¿«¿ƒ
Úa˙באריכות BÏˆ‡ ¯‡LpL) ·¯‰ ÏL ÏÎO‰ ˙„e˜aL∆ƒ¿««≈∆∆»«∆ƒ¿«∆¿¿≈

ÌeˆÓv‰ שהוא במידה לתלמיד השפעה לצורך השכל, ופנימיות עומק של «ƒ¿
לקלוט  ‡CkŒ¯Áמסוגל ÚÈtLiL ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÏÚ‰a LÈ (≈¿∆¿≈»«¿»ƒ∆«¿ƒ«««»

Ì‚Â ,(·¯‰ ÏL ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁÓ ÌÈÎLÓpL) „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈ƒƒ«≈∆∆»«¿«

·¯‰ ÏL ÏÎO‰ ˙eiÓÈtÓ רק הרב בשכל מאירה שכעת אף כלומר, ƒ¿ƒƒ«≈∆∆»«
הפרטים  כל מקום מכל ביטוי, לידי באים לא הפרטים וכל כללית אחת נקודה

העו  גם אלא בלבד זו ולא בנקודה, מצמצם קיימים הרב שאותם והפנימיות מק

בנקודה. בהעלם קיים זה גם בעצם לתלמיד, השכל את להתאים כדי ומעלים

שהאיר  באור שגם בנמשל גם וכך

מהאור  בהעלם יש הצמצום לאחר

עולם  גם ולכן הצמצום, שקודם הגדול

להתבטל  יכול מצומצם באור שנברא

כמבואר  מוחלט, בביטול לאלוקות

ומפרט. שממשיך וכפי לעיל,

ÌÈÎLÓpL ÌÈË¯t‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
,CkŒ¯Á‡ האור ידי על בבריאה ««»

העולמות  ערך לפי »Ú„המצומצם
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰Ï הפרטיים ¿»¬»»«¬»

‰ÌÏBÚהמחולקים ‡¯· Ì‰nL∆≈∆ƒ¿»»»
ÏÚBÙa,מוגבל (Ï‡כעולם Ì‰ ¿«≈…

(‡l‡ ,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿∆»
¯Ó‡Ó'c 'ÏÏk'‰ ÏL ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆«¿»¿«¬»
ÔBL‡¯‰ BL¯LÏ „Ú) '„Á‡∆»«¿»¿»ƒ
העליון  הרצון התעוררות לפני

Baלעולמות  LiL המצומצם ) באור ∆≈
B‡‰Ó¯עצמו ÌÏÚ‰a¿∆¿≈≈»

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ הרוחנית »≈«¿≈»¬»

האדם, NÚ‰a¯‰של ÌÈl‚Ó¿«ƒ¿»¬»»
‡¯·pL ÌÏBÚ·e) ˙B¯Ó‡Ó«¬»»»∆ƒ¿»
'ÏÏk'‰ ˜¯ ‡Ï (Ì‰Ó≈∆…««¿»
¯B‡‰ Ìb ‡l‡ '„Á‡ ¯Ó‡Ó'c¿«¬»∆»∆»«»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
ונמשך  שבא כיוון בהעלם בו שקיים

מתוך  ונמשכים באים והפרטים ממנו

מהכלל  נפרד דבר ואינם הכלל

·¯c ÏLn‰ ˙Ó‚e„·e]¿¿««»»¿«
„ÈÓÏz‰L È„ÈŒÏÚL ,„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ∆«¿≈∆««¿ƒ

ÌÈË¯ta ÔiÚÓ להבין ומתייגע ¿«≈«¿»ƒ
לעומקם, ÛBÒŒÛBÒאותם ‰p‰ƒ≈

dÈa¯c dÈzÚc‡ È‡˜ ‰NÚ37, «¬∆»≈««¿≈¿«≈
רבו דעת על ÏÎOÏעומד ÚÈbnL∆«ƒ««≈∆
,·¯‰c ÈÓˆÚ‰,סיבה מאותה וזאת »«¿ƒ¿»«

שכל  מעצמיות ונובע בא בתחילה קיבל שהתלמיד המצומצם השכל גם כי

המצומצם], החיצוני בחלק גם בהעלם קיימים והפנימיות העומק ובעצם הרב

,‰Ê ¯B‡ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚc,לעולמות משייכות שלמעלה CLÓהאור ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ÏËa ‰È‰iL ÌÏBÚaÏeËÈa ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙e˜Ï »»∆ƒ¿∆»≈∆¡…¿«¿ƒ«ƒƒ
˙e‡ÈˆÓa.באריכות לעיל כמבואר ƒ¿ƒ
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

העבֹודה ÓBÚ·e˜ח) ּדעלֿידי לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְְֲֵֵֵַַָָ

עצם  לבחינת מּגיעים ְְִִִִִֶֶַַַָּב'ּפרטים',

מעֹולמֹות  ׁשּלמעלה מהאֹור ּגם ׁשּלמעלה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹור,

ּׁשּיׁש ּדמה ּדעֹולמֹות. ּב'ּכלל' ּבהעלם ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁשנֹו

התּפּׁשטּות  ּבחינת הּוא ּדעֹולמֹות ּב'ּכלל' ְְְְְְְִִֵֶַַַָָּבהעלם

את  ממ ּלא איןֿסֹוף  אֹור היה ׁשּבתחלה ְְִִֵֵֶֶַָָָָהאֹור,

החלל  ׁשּבבחינת 38מקֹום האֹור ׁשהּוא , ְְִִֶֶֶַָָָ

זה  (ּבאֹור ואחרּֿכ וגילּוי, עלה 39התּפּׁשטּות ( ְְְְְִִֶַַַָָָ

ּדהרצֹון  ׁשהּׁשּיכּות הרי ולברֹוא, להאציל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּברצֹונֹו

הראׁשֹון) ּבׁשרׁשֹו ּדעֹולמֹות (ה'ּכלל' ְְְְִַָָָָָָלעֹולמֹות

רק  היא מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה  הּבליּֿגבּול ְְְְִִֵֶַַַָָָלאֹור

ועלֿידי  וגילּוי, התּפּׁשטּות ׁשּבבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלהאֹור

האֹור. לעצם מּגיעים - ּב'ּפרטים' ְְֲִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

ÔÈÚ‰Â למעלה הּוא ה'ּפרט' ּדׁשֹורׁש הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֶַַָָ

ּדהגם 40מה'ּכלל' ּובינה, חכמה ּוכמֹו . ְְְֲִֵַַַָָָָ

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּמּנה ה'ּכלל' היא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשחכמה

ּגּופא, זה מּצד מּכלֿמקֹום ּדבינה, ְְִִִִֶַַָָָָָה'ּפרטים'

החכמה. מׁשרׁש למעלה הּוא הּבינה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשֹורׁש

ניתוּספים  ּדבינה ּב'ּפרטים' העּיּון עלֿידי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן,

ּבנקּודת  היּו ׁשּלא חדׁשים ענינים ְְְֲִִִִִִֶַָָָָֹ(לפעמים)

ּדכׁשּנמׁש ּבדּבּור, הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָהחכמה.

ּגם  יֹותר ּפרטים ריּבּוי ּבֹו נעׂשים ּבדּבּור, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָהּׂשכל

ׁשהּבינה  לאחרי (אפילּו ּדבינה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָמה'ּפרטים'

ּבמחׁשבה  ּׁשחֹוׁשבים ּדמה ּבמחׁשבה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָמתלּבׁשת

ּדׁשֹורׁש זמן), מׁש הּוא ּבדּבּור הּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַאחת,

ּדבינה, מהּׁשרׁש ּגם יֹותר למעלה הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּדּבּור

מתחּדׁשים  ּבדּבּור, הּׂשכל את ּכׁשּלֹומד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלכן

ּגם  ּבמחׁשבה, ּתחלה היּו ׁשּלא ענינים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹאצלֹו

ׂשכל  ּבהׁשּפעת הּוא ועלּֿדרֿזה ּדבינה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהּׂשגה
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ב.38) ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים ובכ"מ.39)עץ קפה. ע' ריש תרס"ו מצה 40)המשך המשך בארוכה ראה

באשה  ניתנה יתירה בינה (בענין ואילך ג' ע' תרנ"ט ובסה"מ ואילך] קנ ס"ע ח"א תר"ם [סה"מ ואילך יז פרק תר"מ זו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÌÈË¯t'a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (Á¿∆≈≈«¿«¿≈»¬»«¿»ƒ
בהעלם, בו נמצא האלוקי שהאור המוגבל העולם בתוך האדם של ה' עבודת

ÌÈÚÈbÓדבר של Ìbבסופו ‰ÏÚÓlL ,¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·Ï «ƒƒƒ¿ƒ«∆∆»∆¿«¿»«
'ÏÏk'a ÌÏÚ‰a BLiL ˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰Ó≈»∆¿«¿»≈»∆∆¿¿∆¿≈«¿»

˙BÓÏBÚc שלמעשה זו בחינה שאף ¿»
אפילו  ה'פרטים' בתוך קיימת לא

בגלוי  בהם תומשך היא גם בהעלם,

בעולם. LiMותתגלה ‰Óc¿«∆≈
˙BÓÏBÚc 'ÏÏk'a ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«¿»¿»
,¯B‡‰ ˙eËMt˙‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿«¿»

‰ÏÁ˙aL'וה'סילוק הצמצום לפני ∆ƒ¿ƒ»
 ֿ הבלי האיןֿסוף האור של הראשון

lÓÓ‡גבול ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ‰È‰»»≈¿«≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó כל ,38‡˙ מבלי ∆¿∆»»

כלשהי למציאות מקום ∆e‰L‡נתינת
˙eËMt˙‰ ˙ÈÁ·aL ¯B‡‰»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

,ÈeÏÈ‚Â היינו) האור' 'עצם ולא ¿ƒ
ולא  שלו וההתפשטות ההתגלות

שלו) (B‡a¯העצמיות CkŒ¯Á‡Â¿««»¿
‰Ê39 של וההתפשטות ההתגלות ∆

ÏÈˆ‡‰Ïהעצם  BBˆ¯a ‰ÏÚ (»»ƒ¿¿«¬ƒ
˙eÎiM‰L È¯‰ ,‡B¯·ÏÂ¿ƒ¿¬≈∆««»
'ÏÏk'‰) ˙BÓÏBÚÏ ÔBˆ¯‰c¿»»»»«¿»
ÔBL‡¯‰ BL¯La ˙BÓÏBÚc¿»¿»¿»ƒ
של  הראשונית ההתעוררות תחילת

עולמות  לברוא ‰ŒÈÏaרצון ¯B‡Ï (»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL Ïe·b¿∆¿«¿»≈»
˙ÈÁ·aL ¯B‡‰Ï ˜¯ ‡È‰ƒ«¿»∆ƒ¿ƒ«
È„ÈŒÏÚÂ ,ÈeÏÈ‚Â ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈
ÌÈÚÈbÓ - 'ÌÈË¯t'a ‰„B·Ú‰»¬»«¿»ƒ«ƒƒ

דבר  של ‰‡B¯.בסופו ÌˆÚÏ¿∆∆»
את  פועלים כיצד ומבאר והולך

אף  הפרטים, מתוך הזו ההתגלות

אפילו  בתוכם נמצא לא האור' ש'עצם

בהעלם.

‰ L¯BLc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â'Ë¯t' ¿»ƒ¿»¿∆«¿»
'ÏÏk'‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰40 בסדר ¿«¿»≈«¿»

למטה, מלמעלה הדברים של ההתגלות

מהפרט  למעלה הוא הכלל בוודאי

אבל  ירידה, היא לפרטים והחלוקה

הכלל. מאשר נעלה יותר במקור מושרש הפרט הדברים ומקור בשורש

BÓÎe לדוגמא,‰È·e ‰ÓÎÁ שכלי רעיון של הראשונית הנקודה ¿»¿»ƒ»
לפרטים הנקודה של וההסתעפות ‰È‡וההתפתחות ‰ÓÎÁL Ì‚‰c«¬«∆»¿»ƒ

'ÏÏk'‰הכללית ÌÈÎLÓהנקודה ‰pnnL כך אחר Ïkומסתעפים «¿»∆ƒ∆»ƒ¿»ƒ»
,‡Ùeb ‰Ê „vÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰È·c 'ÌÈË¯t'‰ עצם בגלל עצמו, «¿»ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ«∆»

בחכמה מאשר הסתעפות ויותר התגלות יותר יש שבבינה ∆L¯BLהעובדה
‰Èa‰הנפש ÔÎlL,בעומק .‰ÓÎÁ‰ L¯LÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ «ƒ»¿«¿»ƒ…∆«»¿»∆»≈

'ÌÈË¯t'a ÔeiÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ«¿»ƒ
(ÌÈÓÚÙÏ) ÌÈÙqÂ˙È ‰È·c¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ
eÈ‰ ‡lL ÌÈL„Á ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬»ƒ∆…»

‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜a,בהעלם אפילו ƒ¿««»¿»
דברים  מגלים בבינה והיגיעה העיון כי

יותר  נעלה שהוא בנפש הבינה משורש

החכמה. משורש

¯ea„a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ביחס ¿«∆∆∆¿ƒ
ובמחשבה, בשכל «¿CLÓpLÎcƒ¿∆ƒלעיון

ÏÎO‰ ומתגלהÌÈNÚ ,¯ea„a «≈∆¿ƒ«¬ƒ
Ìb ¯˙BÈ ÌÈË¯t ÈeaÈ¯ Baƒ¿»ƒ≈«

È·c‰אפילו  'ÌÈË¯t'‰Ó≈«¿»ƒ¿ƒ»
‰Èa‰L È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡)¬ƒ¿«¬≈∆«ƒ»
‰Óc ,‰·LÁÓa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆¿«¬»»¿«
,˙Á‡ ‰·LÁÓa ÌÈ·LBÁM∆¿ƒ¿«¬»»««

ÔÓÊ CLÓ ‡e‰ ¯ea„a ‰p‰ כי ƒ≈¿ƒ∆∆¿«
היו  שלא נוספים פרטים מגלה הדיבור

‰e‡במחשבה  ¯eac‰ L¯BLc ,(¿∆«ƒ
L¯M‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈«…∆
˙‡ „ÓBlLk ÔÎlL ,‰È·c¿ƒ»∆»≈¿∆≈∆
ÌÈLcÁ˙Ó ,¯ea„a ÏÎO‰«≈∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
‰ÏÁz eÈ‰ ‡lL ÌÈÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿»ƒ∆…»¿ƒ»
,‰È·c ‰‚O‰a Ìb ,‰·LÁÓa««¬»»«««»»¿ƒ»
(ב'המשך' נ"ע הרש"ב אדמו"ר ובלשון

זה, בכל "והטעם בתחילתו): תרנ"ט

מאיר  דוקא הדיבור שעלֿידי מה

השכל, ועומק פנימיות אור ומתגלה

במחשבה  בעיון בגילוי בא שאינו מה

ובאופן  ורוחב באורך וכן כו', לבד

יותר  באופן בגילוי שבא השכל, גילוי

הדיבור  שעלֿידי במידות וכן נעלה...

הוא  ביותר... ההתפעלות נעשה דווקא

שלמעלה  בשרשו הדיבור מעלת מצד

וכידוע  השכל. ומקור משורש גם

הכתר  מבחינת הם האותיות דשורש

בחינת  הוא ובנפש מחכמה, שלמעלה

הם  הדיבור אותיות ולכן כו'. שבה החכמה מכוח שלמעלה הנפש עצמות

מכוח  להתגלות שאיֿאפשר מה גם בגילוי, לבוא השכל כח את מכריחים

הדיבור...". אותיות הכרח מצד מתגלה הוא הרי עצמו, מצד המשכיל
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טו g"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

לאלקּות  ּבטלים יהיּו ׁשהּנבראים היא ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָֹהּבריאה

ׁשעלֿידיֿזה  ּבמציאּות, ּביטּול הּביטּול, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַּבתכלית

ּתחלה  היה לכן ,יתּבר לֹו ּדירה נעׂשים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּדוקא

ּדוקא  ּומּמּנּו לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָהאֹור

ּדעלֿידיֿזה  העֹולמֹות, ער ׁשּלפי האֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָנמׁש

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה מהאֹור ּגם ּבהעלם ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

ׁשּידּוע  ּוכמֹו ה'רׁשימה'28לעֹולמ ֹות, ׁשּבנקּודת ְְְִִֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּומׁשכּו הּפרטים ּכל רק (לא ּבהעלם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹיׁש

האֹור  מּפנימּיּות  ּגם) אּלא ּב'ּקו', ְִִִֶַַַַַָָָאחרּֿכ

ּדרב  ּוכבּמשל  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְְִֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

(ׁשּנׁשאר  הרב ׁשל הּׂשכל ׁשּבנקּודת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָותלמיד,

הּפרטים  ּכל ּבהעלם יׁש הּצמצּום) ּבעת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאצלֹו

(ׁשּנמׁשכים  להּתלמיד אחרּֿכ ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשּפיע 

מּפנימּיּות  וגם הרב), ׁשל הּׂשכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמחיצֹונּיּות

ׁשּנמׁשכים  ׁשהּפרטים ּומּכיון הרב. ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל

נברא  ׁשּמהם מאמרֹות להעׂשרה עד ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָאחרּֿכ

אּלא) ּבפניֿעצמֹו, ענין (לא הם ּבפֹועל, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהעֹולם

לׁשרׁשֹו (עד אחד' ּד'מאמר ה'ּכלל' ׁשל ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָהּפרטים

ׁשּלמעלה  מהאֹור ּבהעלם ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהראׁשֹון)

מגּלים  העבֹודה, עלֿידי לכן לעֹולמֹות, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָמּׁשּיכּות

לא  מהם) ׁשּנברא (ּובעֹולם מאמרֹות ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹּבהעׂשרה

האֹור ר  ּגם אּלא אחד' ּד'מאמר ה'ּכלל' ק ְְֲֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשל  [ּובדּוגמת לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ְְְְִֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

מעּין  ׁשהּתלמיד ׁשעלֿידי ותלמיד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַּדרב

אּדעּתיּה קאי נעׂשה סֹוףֿסֹוף הּנה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבּפרטים,

ּדעלֿידי 37ּדרּביּה ּדהרב], העצמי לּׂשכל ׁשּמּגיע , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּבטל  ׁשּיהיה ּבעֹולם נמׁש זה, אֹור ְְִִִֵֶֶֶָָָָּגילּוי

ּבמציאּות. ּביטּול הּביטּול, ּבתכלית ְְְֱִִִִִֶַַֹלאלקּות
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ב.37) ה, ע"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ekL ˙BÈ‰ÏÂ של והתכלית ÌÈ‡¯·p‰Lהמטרה ‡È‰ ‰‡È¯a‰ ¿ƒ¿∆«»««¿ƒ»ƒ∆«ƒ¿»ƒ

˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa eÈ‰Èיתבטלו אלא היש" ב"ביטול רק ÈÏÎ˙a˙לא ƒ¿¿≈ƒ∆¡…¿«¿ƒ
,ÏeËÈa‰ מוחלט Âc˜‡ביטול ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa «ƒƒƒ¿ƒ∆«¿≈∆«¿»

,C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÈNÚ ראוי כלי אינם 'יש' הם העולמות עוד וכל «¬ƒƒ»ƒ¿»≈
השכינה  והשראת אלוקות לגילוי לגמרי

את  בשלמות למלא יכולים ואינם

משכן, מקום 'דירה' להיות ייעודם

ÏÁz‰לאלוקות, ‰È‰ ÔÎÏ הארה »≈»»¿ƒ»
של  ÏÚÓlL‰וגילוי ¯B‡‰»∆¿«¿»

epnÓe ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓƒ«»»»ƒ∆
C¯Ú ÈÙlL ¯B‡‰ CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«»∆¿ƒ∆∆
Ba LÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ,˙BÓÏBÚ‰»»¿«¿≈∆≈
עצמו  העולמות ערך שלפי באור

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰Ó Ìb ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«≈»∆¿«¿»
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ וכך ƒ«»»»

כזה  באופן מלכתחילה נבראו העולמות

יתגלה  וכאשר (אם יכולת בהם שיש

להתבטל  נעלה) אלוקי אור עליהם

במציאות, ביטול מוחלט, בביטול

Úe„iL BÓÎe28 החסידות בתורת ¿∆»«
'‰ÓÈL¯'‰ ˙„e˜aL מבואר ∆ƒ¿«»¿ƒ»

הצמצום  שקודם וחסידות בקבלה

האיןֿסופי, האלוקי באור הראשון

אור  רק האיר העולמות, בריאת לצורך

היה  והצמצום מוגבל, בלתי סופי אין

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

הקו  אור (המכונה ומצומצם מועט אור

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

סוף  האין אור של הרושם שב'רשימה',

Ïk ˜¯ ‡Ï) ÌÏÚ‰a LÈ≈¿∆¿≈…«»
CkŒ¯Á‡ eÎLÓeiL ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆¿¿««»

,'Âw'a שנמשך המצומצם  האור ««
העולמות  התהוות לצורך ומתגלה

¯B‡‰ ˙eiÓÈtÓ (Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒ»
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

הצמצום, היה שבו ÈÓÏ˙Â„,האור ·¯c Ï˘n·Îe לעיל המבואר ¿«»»¿«¿«¿ƒ
Úa˙באריכות BÏˆ‡ ¯‡LpL) ·¯‰ ÏL ÏÎO‰ ˙„e˜aL∆ƒ¿««≈∆∆»«∆ƒ¿«∆¿¿≈

ÌeˆÓv‰ שהוא במידה לתלמיד השפעה לצורך השכל, ופנימיות עומק של «ƒ¿
לקלוט  ‡CkŒ¯Áמסוגל ÚÈtLiL ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÏÚ‰a LÈ (≈¿∆¿≈»«¿»ƒ∆«¿ƒ«««»

Ì‚Â ,(·¯‰ ÏL ÏÎO‰ ˙eiBˆÈÁÓ ÌÈÎLÓpL) „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈ƒƒ«≈∆∆»«¿«

·¯‰ ÏL ÏÎO‰ ˙eiÓÈtÓ רק הרב בשכל מאירה שכעת אף כלומר, ƒ¿ƒƒ«≈∆∆»«
הפרטים  כל מקום מכל ביטוי, לידי באים לא הפרטים וכל כללית אחת נקודה

העו  גם אלא בלבד זו ולא בנקודה, מצמצם קיימים הרב שאותם והפנימיות מק

בנקודה. בהעלם קיים זה גם בעצם לתלמיד, השכל את להתאים כדי ומעלים

שהאיר  באור שגם בנמשל גם וכך

מהאור  בהעלם יש הצמצום לאחר

עולם  גם ולכן הצמצום, שקודם הגדול

להתבטל  יכול מצומצם באור שנברא

כמבואר  מוחלט, בביטול לאלוקות

ומפרט. שממשיך וכפי לעיל,

ÌÈÎLÓpL ÌÈË¯t‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
,CkŒ¯Á‡ האור ידי על בבריאה ««»

העולמות  ערך לפי »Ú„המצומצם
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰Ï הפרטיים ¿»¬»»«¬»

‰ÌÏBÚהמחולקים ‡¯· Ì‰nL∆≈∆ƒ¿»»»
ÏÚBÙa,מוגבל (Ï‡כעולם Ì‰ ¿«≈…

(‡l‡ ,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿∆»
¯Ó‡Ó'c 'ÏÏk'‰ ÏL ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆«¿»¿«¬»
ÔBL‡¯‰ BL¯LÏ „Ú) '„Á‡∆»«¿»¿»ƒ
העליון  הרצון התעוררות לפני

Baלעולמות  LiL המצומצם ) באור ∆≈
B‡‰Ó¯עצמו ÌÏÚ‰a¿∆¿≈≈»

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ הרוחנית »≈«¿≈»¬»

האדם, NÚ‰a¯‰של ÌÈl‚Ó¿«ƒ¿»¬»»
‡¯·pL ÌÏBÚ·e) ˙B¯Ó‡Ó«¬»»»∆ƒ¿»
'ÏÏk'‰ ˜¯ ‡Ï (Ì‰Ó≈∆…««¿»
¯B‡‰ Ìb ‡l‡ '„Á‡ ¯Ó‡Ó'c¿«¬»∆»∆»«»
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
ונמשך  שבא כיוון בהעלם בו שקיים

מתוך  ונמשכים באים והפרטים ממנו

מהכלל  נפרד דבר ואינם הכלל

·¯c ÏLn‰ ˙Ó‚e„·e]¿¿««»»¿«
„ÈÓÏz‰L È„ÈŒÏÚL ,„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ∆«¿≈∆««¿ƒ

ÌÈË¯ta ÔiÚÓ להבין ומתייגע ¿«≈«¿»ƒ
לעומקם, ÛBÒŒÛBÒאותם ‰p‰ƒ≈

dÈa¯c dÈzÚc‡ È‡˜ ‰NÚ37, «¬∆»≈««¿≈¿«≈
רבו דעת על ÏÎOÏעומד ÚÈbnL∆«ƒ««≈∆
,·¯‰c ÈÓˆÚ‰,סיבה מאותה וזאת »«¿ƒ¿»«

שכל  מעצמיות ונובע בא בתחילה קיבל שהתלמיד המצומצם השכל גם כי

המצומצם], החיצוני בחלק גם בהעלם קיימים והפנימיות העומק ובעצם הרב

,‰Ê ¯B‡ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚc,לעולמות משייכות שלמעלה CLÓהאור ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ÏËa ‰È‰iL ÌÏBÚaÏeËÈa ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙e˜Ï »»∆ƒ¿∆»≈∆¡…¿«¿ƒ«ƒƒ
˙e‡ÈˆÓa.באריכות לעיל כמבואר ƒ¿ƒ
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

העבֹודה ÓBÚ·e˜ח) ּדעלֿידי לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְְֲֵֵֵַַָָ

עצם  לבחינת מּגיעים ְְִִִִִֶֶַַַָּב'ּפרטים',

מעֹולמֹות  ׁשּלמעלה מהאֹור ּגם ׁשּלמעלה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹור,

ּׁשּיׁש ּדמה ּדעֹולמֹות. ּב'ּכלל' ּבהעלם ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁשנֹו

התּפּׁשטּות  ּבחינת הּוא ּדעֹולמֹות ּב'ּכלל' ְְְְְְְִִֵֶַַַָָּבהעלם

את  ממ ּלא איןֿסֹוף  אֹור היה ׁשּבתחלה ְְִִֵֵֶֶַָָָָהאֹור,

החלל  ׁשּבבחינת 38מקֹום האֹור ׁשהּוא , ְְִִֶֶֶַָָָ

זה  (ּבאֹור ואחרּֿכ וגילּוי, עלה 39התּפּׁשטּות ( ְְְְְִִֶַַַָָָ

ּדהרצֹון  ׁשהּׁשּיכּות הרי ולברֹוא, להאציל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּברצֹונֹו

הראׁשֹון) ּבׁשרׁשֹו ּדעֹולמֹות (ה'ּכלל' ְְְְִַָָָָָָלעֹולמֹות

רק  היא מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה  הּבליּֿגבּול ְְְְִִֵֶַַַָָָלאֹור

ועלֿידי  וגילּוי, התּפּׁשטּות ׁשּבבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלהאֹור

האֹור. לעצם מּגיעים - ּב'ּפרטים' ְְֲִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

ÔÈÚ‰Â למעלה הּוא ה'ּפרט' ּדׁשֹורׁש הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֶַַָָ

ּדהגם 40מה'ּכלל' ּובינה, חכמה ּוכמֹו . ְְְֲִֵַַַָָָָ

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּמּנה ה'ּכלל' היא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשחכמה

ּגּופא, זה מּצד מּכלֿמקֹום ּדבינה, ְְִִִִֶַַָָָָָה'ּפרטים'

החכמה. מׁשרׁש למעלה הּוא הּבינה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשֹורׁש

ניתוּספים  ּדבינה ּב'ּפרטים' העּיּון עלֿידי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן,

ּבנקּודת  היּו ׁשּלא חדׁשים ענינים ְְְֲִִִִִִֶַָָָָֹ(לפעמים)

ּדכׁשּנמׁש ּבדּבּור, הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָהחכמה.

ּגם  יֹותר ּפרטים ריּבּוי ּבֹו נעׂשים ּבדּבּור, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָהּׂשכל

ׁשהּבינה  לאחרי (אפילּו ּדבינה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָמה'ּפרטים'

ּבמחׁשבה  ּׁשחֹוׁשבים ּדמה ּבמחׁשבה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָמתלּבׁשת

ּדׁשֹורׁש זמן), מׁש הּוא ּבדּבּור הּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַאחת,

ּדבינה, מהּׁשרׁש ּגם יֹותר למעלה הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּדּבּור

מתחּדׁשים  ּבדּבּור, הּׂשכל את ּכׁשּלֹומד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלכן

ּגם  ּבמחׁשבה, ּתחלה היּו ׁשּלא ענינים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹאצלֹו

ׂשכל  ּבהׁשּפעת הּוא ועלּֿדרֿזה ּדבינה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהּׂשגה
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ב.38) ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים ובכ"מ.39)עץ קפה. ע' ריש תרס"ו מצה 40)המשך המשך בארוכה ראה

באשה  ניתנה יתירה בינה (בענין ואילך ג' ע' תרנ"ט ובסה"מ ואילך] קנ ס"ע ח"א תר"ם [סה"מ ואילך יז פרק תר"מ זו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÌÈË¯t'a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (Á¿∆≈≈«¿«¿≈»¬»«¿»ƒ
בהעלם, בו נמצא האלוקי שהאור המוגבל העולם בתוך האדם של ה' עבודת

ÌÈÚÈbÓדבר של Ìbבסופו ‰ÏÚÓlL ,¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·Ï «ƒƒƒ¿ƒ«∆∆»∆¿«¿»«
'ÏÏk'a ÌÏÚ‰a BLiL ˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰Ó≈»∆¿«¿»≈»∆∆¿¿∆¿≈«¿»

˙BÓÏBÚc שלמעשה זו בחינה שאף ¿»
אפילו  ה'פרטים' בתוך קיימת לא

בגלוי  בהם תומשך היא גם בהעלם,

בעולם. LiMותתגלה ‰Óc¿«∆≈
˙BÓÏBÚc 'ÏÏk'a ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«¿»¿»
,¯B‡‰ ˙eËMt˙‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿«¿»

‰ÏÁ˙aL'וה'סילוק הצמצום לפני ∆ƒ¿ƒ»
 ֿ הבלי האיןֿסוף האור של הראשון

lÓÓ‡גבול ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ‰È‰»»≈¿«≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó כל ,38‡˙ מבלי ∆¿∆»»

כלשהי למציאות מקום ∆e‰L‡נתינת
˙eËMt˙‰ ˙ÈÁ·aL ¯B‡‰»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

,ÈeÏÈ‚Â היינו) האור' 'עצם ולא ¿ƒ
ולא  שלו וההתפשטות ההתגלות

שלו) (B‡a¯העצמיות CkŒ¯Á‡Â¿««»¿
‰Ê39 של וההתפשטות ההתגלות ∆

ÏÈˆ‡‰Ïהעצם  BBˆ¯a ‰ÏÚ (»»ƒ¿¿«¬ƒ
˙eÎiM‰L È¯‰ ,‡B¯·ÏÂ¿ƒ¿¬≈∆««»
'ÏÏk'‰) ˙BÓÏBÚÏ ÔBˆ¯‰c¿»»»»«¿»
ÔBL‡¯‰ BL¯La ˙BÓÏBÚc¿»¿»¿»ƒ
של  הראשונית ההתעוררות תחילת

עולמות  לברוא ‰ŒÈÏaרצון ¯B‡Ï (»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL Ïe·b¿∆¿«¿»≈»
˙ÈÁ·aL ¯B‡‰Ï ˜¯ ‡È‰ƒ«¿»∆ƒ¿ƒ«
È„ÈŒÏÚÂ ,ÈeÏÈ‚Â ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈
ÌÈÚÈbÓ - 'ÌÈË¯t'a ‰„B·Ú‰»¬»«¿»ƒ«ƒƒ

דבר  של ‰‡B¯.בסופו ÌˆÚÏ¿∆∆»
את  פועלים כיצד ומבאר והולך

אף  הפרטים, מתוך הזו ההתגלות

אפילו  בתוכם נמצא לא האור' ש'עצם

בהעלם.

‰ L¯BLc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â'Ë¯t' ¿»ƒ¿»¿∆«¿»
'ÏÏk'‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰40 בסדר ¿«¿»≈«¿»

למטה, מלמעלה הדברים של ההתגלות

מהפרט  למעלה הוא הכלל בוודאי

אבל  ירידה, היא לפרטים והחלוקה

הכלל. מאשר נעלה יותר במקור מושרש הפרט הדברים ומקור בשורש

BÓÎe לדוגמא,‰È·e ‰ÓÎÁ שכלי רעיון של הראשונית הנקודה ¿»¿»ƒ»
לפרטים הנקודה של וההסתעפות ‰È‡וההתפתחות ‰ÓÎÁL Ì‚‰c«¬«∆»¿»ƒ

'ÏÏk'‰הכללית ÌÈÎLÓהנקודה ‰pnnL כך אחר Ïkומסתעפים «¿»∆ƒ∆»ƒ¿»ƒ»
,‡Ùeb ‰Ê „vÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰È·c 'ÌÈË¯t'‰ עצם בגלל עצמו, «¿»ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ«∆»

בחכמה מאשר הסתעפות ויותר התגלות יותר יש שבבינה ∆L¯BLהעובדה
‰Èa‰הנפש ÔÎlL,בעומק .‰ÓÎÁ‰ L¯LÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ «ƒ»¿«¿»ƒ…∆«»¿»∆»≈

'ÌÈË¯t'a ÔeiÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ«¿»ƒ
(ÌÈÓÚÙÏ) ÌÈÙqÂ˙È ‰È·c¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ
eÈ‰ ‡lL ÌÈL„Á ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬»ƒ∆…»

‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜a,בהעלם אפילו ƒ¿««»¿»
דברים  מגלים בבינה והיגיעה העיון כי

יותר  נעלה שהוא בנפש הבינה משורש

החכמה. משורש

¯ea„a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ביחס ¿«∆∆∆¿ƒ
ובמחשבה, בשכל «¿CLÓpLÎcƒ¿∆ƒלעיון

ÏÎO‰ ומתגלהÌÈNÚ ,¯ea„a «≈∆¿ƒ«¬ƒ
Ìb ¯˙BÈ ÌÈË¯t ÈeaÈ¯ Baƒ¿»ƒ≈«

È·c‰אפילו  'ÌÈË¯t'‰Ó≈«¿»ƒ¿ƒ»
‰Èa‰L È¯Á‡Ï eÏÈÙ‡)¬ƒ¿«¬≈∆«ƒ»
‰Óc ,‰·LÁÓa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆¿«¬»»¿«
,˙Á‡ ‰·LÁÓa ÌÈ·LBÁM∆¿ƒ¿«¬»»««

ÔÓÊ CLÓ ‡e‰ ¯ea„a ‰p‰ כי ƒ≈¿ƒ∆∆¿«
היו  שלא נוספים פרטים מגלה הדיבור

‰e‡במחשבה  ¯eac‰ L¯BLc ,(¿∆«ƒ
L¯M‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈«…∆
˙‡ „ÓBlLk ÔÎlL ,‰È·c¿ƒ»∆»≈¿∆≈∆
ÌÈLcÁ˙Ó ,¯ea„a ÏÎO‰«≈∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
‰ÏÁz eÈ‰ ‡lL ÌÈÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿»ƒ∆…»¿ƒ»
,‰È·c ‰‚O‰a Ìb ,‰·LÁÓa««¬»»«««»»¿ƒ»
(ב'המשך' נ"ע הרש"ב אדמו"ר ובלשון

זה, בכל "והטעם בתחילתו): תרנ"ט

מאיר  דוקא הדיבור שעלֿידי מה

השכל, ועומק פנימיות אור ומתגלה

במחשבה  בעיון בגילוי בא שאינו מה

ובאופן  ורוחב באורך וכן כו', לבד

יותר  באופן בגילוי שבא השכל, גילוי

הדיבור  שעלֿידי במידות וכן נעלה...

הוא  ביותר... ההתפעלות נעשה דווקא

שלמעלה  בשרשו הדיבור מעלת מצד

וכידוע  השכל. ומקור משורש גם

הכתר  מבחינת הם האותיות דשורש

בחינת  הוא ובנפש מחכמה, שלמעלה

הם  הדיבור אותיות ולכן כו'. שבה החכמה מכוח שלמעלה הנפש עצמות

מכוח  להתגלות שאיֿאפשר מה גם בגילוי, לבוא השכל כח את מכריחים

הדיבור...". אותיות הכרח מצד מתגלה הוא הרי עצמו, מצד המשכיל
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g"kyz'dטז ,zereayd bgc 'a mei

לריּבּוי  מתּפרט ׁשהּׂשכל ּדעלֿידי לתלמיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמרב

קטן, לתלמיד ההׁשּפעה עלֿידי [ּובפרט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּפרטים

יֹותר, קטן לתלמיד היא ׁשההׁשּפעה מה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדכל

יֹותר  ּפרטים ּבריּבּוי הּׂשכל את לפרט 41צרי,[ ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

חדׁש עֹומק הרב אצל מיתוּסף עלֿידיֿזה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנה

ּכמאמר  ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה 42ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשהּתלמיד  ּובפרט מּכּולן. יֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּומּתלמידי

ּולהסיר  לתרץ ׁשּבכדי הּׂשכל, על קּוׁשיֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמקׁשה

חדׁש. עֹומק אצלֹו מתעֹורר הּקּוׁשיא, ְְְִֵֶֶֶַָָָאת

ÏLÓp‰Â העׂשרה ּבענין למעלה יּובן מּזה ¿«ƒ¿»ְְְְֲִִֶַַָָָָָ

מאמרֹות  ׁשהעׂשרה ּדהגם ֲֲֲֲֶַַַַָָָָָמאמרֹות,

מּצד  מּכלֿמק ֹום אחד', ּדה'ּמאמר ה'ּפרטים' ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהם

למעלה  הּוא ה'ּפרט' ׁשׁשרׁש מּכיון ּגּופא, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּנברא  ּבעֹולם העבֹודה עלֿידי לכן ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמה'ּכלל',

ׁשהעֹולם  זה ׁשּמּצד [ּובפרט מאמרֹות ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָּבעׂשרה

ּגם  לבחֹור אפׁשרּות יׁש מאמרֹות, ּבעׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנברא

הּקּוׁשיֹות  ּבדּוגמת ו), סעיף (כנ"ל ְְְְִֵֶַַַּבהיפ

יֹותר  למעלה מּגיעים הּׂשכל], את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּסֹותרֹות

ויתרה  אחד', ּד'מאמר ּדעֹולם הּכלל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמּבחינת

ּגם  ׁשּלמעלה האֹור, לעצם ּגם ׁשּמּגיעים ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָמּזֹו,

העלאת  היה ׁשּבֹו האֹור) (התּפּׁשטּות ְְֲִֵֶַַַָָָָָמהאֹור

לעֹולמֹות. ָָָָהרצֹון

ּבהמׁשכה p‰Â‰ט) ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְֶֶֶַַַַָָ

ּתחלה  ׁשּנמׁשכה ֿ ידי ּדעל ְְְְְְִִֵֶַָָָּדתֹורה,

נפרטה ואחרּֿכ ּכלל ּגם ּבבחינת הּנה לפרטים, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ

ּכיֿאם) ּבפניֿעצמֹו, ענין (לא הם ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹהּפרטים

הּכח  י ׁשנֹו ועלֿידיֿזה מהּכלל, ׁשּנֹובעים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפרטים

מה  לכל ועד ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה ּבּפרטים ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָׁשּגם

האֹור  ּבגילּוי יהיה לחּדׁש, עתיד ותיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּתלמיד

ּדעׂשרת  לה'ּכלל' ועד ׁשּבכתב, ּדתֹורה ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָּדה'ּכלל'

יהיה  ׁשּבּתֹורה ּפרט ּכל (ׁשּלימּוד ְְְִִִֶֶֶַַָָָהּדּברֹות
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ואילך). רנד (ע' 9 שבהערה ושבתה ד"ה גם וראה דלקמן. הדוגמאות שם וראה מבאיש). להצ"צ 41)יותר סהמ"צ גם ראה

ע"ב. ריש א.42)נט, ז, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÚtL‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ והעברת שכלי ÏÎNמסירת רעיון ¿«∆∆∆¿«¿»«≈∆

ÏÎO‰L È„ÈŒÏÚc ,„ÈÓÏ˙Ï ·¯Ó שהוא באופן ומתגלה יורד ≈«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«≈∆
„ÈÓÏ˙Ï ‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e] ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï Ë¯t˙Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒƒ¿»«¿≈««¿»»¿«¿ƒ

ÔË˜ הגדולה ההבנה לרמת שלו והמצומצמת המועטת ההבנה רמת שבין »»
אזי  עצום, פער קיים הרב של והרחבה

גדול  גילוי מעוררת לפרטים הירידה

הרב, אצל השכל משורש יותר עוד

ÚtL‰‰L‰כדלהלן, ‰Ó ÏÎc¿»«∆««¿»»
CÈ¯ˆ ,¯˙BÈ ÔË˜ „ÈÓÏ˙Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ»»≈»ƒ
ÈeaÈ¯a ÏÎO‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ¿»≈∆«≈∆¿ƒ

¯˙BÈ ÌÈË¯t41ŒÏÚ ‰p‰ ,[ ¿»ƒ≈ƒ≈«
‰ÊŒÈ„È הירידה עלֿידי דווקא ¿≈∆
‰¯·והפירוט  Ïˆ‡ ÛqÂ˙ÈÓƒ¿«≈≈∆»«

BÏˆ‡ ‰È‰ ‡lL L„Á ˜ÓBÚ∆»»∆…»»∆¿
‰ÚtL‰‰ ÈÙÏ אל והירידה ƒ¿≈««¿»»

ז"ל Ó‡Ók42¯התלמיד, חכמינו ¿«¬»
יותר  ומחבירי מרבותי למדתי "הרבה

ומתלמידי  »È„ÈÓÏzÓeƒ«¿ƒמרבותי
Ë¯Ù·e .ÔÏekÓ ¯˙BÈ≈ƒ»ƒ¿»
˙BÈLe˜ ‰L˜Ó „ÈÓÏz‰Lk¿∆««¿ƒ«¿∆¿

,ÏÎO‰ ÏÚ לו מוסר שהרב הרעיון ««≈∆
˙‡ ¯ÈÒ‰Ïe ı¯˙Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿»≈¿»ƒ∆

BÏˆ‡ ¯¯BÚ˙Ó ,‡ÈLew‰ אצל «¿»ƒ¿≈∆¿
Áהרב  ˜ÓBÚL„ קיים היה שלא ∆»»

קושיות  העלה שהתלמיד קודם אצלו

דבריו. על

‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰fÓ ÏLÓp‰Â¿«ƒ¿»ƒ∆»¿«¿»
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ ÔÈÚa שבהם ¿ƒ¿«»¬»»«¬»

ה'מאמר  לגבי פרט בדרך העולם נברא

כלל, בדרך העולם נברא שבו אחד'

Ì‰ ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰L Ì‚‰c«¬«∆»¬»»«¬»≈
,'„Á‡ ¯Ó‡n'‰c 'ÌÈË¯t'‰«¿»ƒ¿««¬»∆»
היו  כפרטים להתגלות שירדו וקודם

אחד', ב'מאמר כלולים «ŒÏkÓƒכולם
,‡Ùeb ‰Ê „vÓ ÌB˜Ó מעצם »ƒ«∆»

הכלל, מתוך באים שהפרטים העובדה

‡e‰ 'Ë¯t'‰ L¯LL ÔÂÈkÓƒ≈»∆…∆«¿»
'ÏÏk'‰Ó ‰ÏÚÓÏ שהוא כפי ¿«¿»≈«¿»

‰B·Ú„‰בשורשו, È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ»≈«¿≈»¬»
האדם  של pL·¯‡הרוחנית ÌÏBÚa»»∆ƒ¿»

Ë¯Ù·e] ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»ƒ¿»
‡¯· ÌÏBÚ‰L ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆»»ƒ¿»

CÙÈ‰a Ìb ¯BÁ·Ï ˙e¯LÙ‡ LÈ ,˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa כנ"ל (הטוב «¬»»«¬»≈∆¿»ƒ¿««≈∆
ÏÎO‰ ˙‡ ˙B¯˙BqL ˙BÈLew‰ ˙Ó‚e„a ,(Â ÛÈÚÒ של בסופו אך ¿ƒ¿¿««¿∆¿∆«≈∆

חדש  עומק בו מעוררות ÌÈÚÈbÓדבר דבר], של BÈ˙¯בסופו ‰ÏÚÓÏ «ƒƒ¿«¿»≈
'„Á‡ ¯Ó‡Ó'c ÌÏBÚc ÏÏk‰ ˙ÈÁaÓ הפרטים שורש כאמור כי ƒ¿ƒ««¿»¿»¿«¬»∆»

הכלל, משורש BfÓ,נעלה ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ
ÌÈÚÈbnL ממקור התגלות וגורמים ∆«ƒƒ

נעלה  יותר ÌˆÚÏאפילו Ìbעוד «¿∆∆
¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ,¯B‡‰»∆¿«¿»«≈»
‰È‰ BaL (¯B‡‰ ˙eËMt˙‰)ƒ¿«¿»∆»»

˙BÓÏBÚÏ ÔBˆ¯‰ ˙‡ÏÚ‰ שגם «¬»«»»»»
מכך  וכתוצאה בעולם, ויאיר יתגלה הוא

רק  לא יהי' לאלוקות העולם ביטול

"ביטול  גם אלא היש" "ביטול

לעיל. כמבואר במציאות",

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«∆∆∆«
‰ÎLÓ‰a וההתגלות‰¯B˙c ««¿»»¿»

ומקורה  משורשה למדריגה, ממדריגה

הקדושֿברוךֿהוא  של ורצונו בחכמתו

להתלבש  מטה למטה לירידתה ועד

הז  העולם הגשמי,בענייני ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcה
‰ÏÁz ‰ÎLÓpL בראשית ∆ƒ¿¿»¿ƒ»

Œ¯Á‡Âההמשכה  ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿««
,ÌÈË¯ÙÏ ‰Ë¯Ù Ck כמובא »ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

הכלל  שהם הדברות עשרת לגבי לעיל

והתורה  התורה, כל של הפרטים לגבי

כפי  הפרטים לגבי כלל שהיא שבכתב

היא  והמשנה שבעלֿפה בתורה שהם

בגמרא, שהם כפי הפרטים לגבי כלל

‡Ï) Ì‰ ÌÈË¯t‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««¿»ƒ≈…
,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ מהכלל הנפרד ƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÌÈÚ·BpL ÌÈË¯t (Ì‡ŒÈkƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ
ÏÏk‰Ó כבר בו וקיימים עצמו ≈«¿»

‰Ákבהעלם, BLÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿«…«
ŒÏÚaL ‰¯B˙c ÌÈË¯ta ÌbL∆««¿»ƒ¿»∆¿«
„ÈÓÏzL ‰Ó ÏÎÏ „ÚÂ ,‰t∆¿«¿»«∆«¿ƒ

LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â בדורות אפילו »ƒ»ƒ¿«≈
‰‡B¯המאוחרים, ÈeÏÈ‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»

„ÚÂ ,·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'‰c¿«¿»¿»∆ƒ¿»¿«
˙B¯ac‰ ˙¯NÚc 'ÏÏk'‰Ï¿«¿»«¬∆∆«ƒ¿

ה'( בעבודת ביטוי לידי בא והדבר

Ë¯tבכך  Ïk „eÓÈlL∆ƒ»¿»
‰ÓÈ‡a ‰È‰È ‰¯BzaL∆«»ƒ¿∆¿≈»
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ּבעת  ׁשהיה ּכמֹו ּובזיע ּוברתת ּוביראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבאימה

הּדּברות  עׂשרת ּדדּבּור 43אמירת לה'ּכלל' ועד ,( ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֹ

הּדּברֹות. עׂשרת ּכל נכללּו ׁשּבֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָאחד

‰¯˙ÈÂ'ּב'ּפרטים והּיגיעה העּיּון ּדעלֿידי מּזֹו, ƒ≈»ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

ּגם  למעלה מּגיעים ׁשּבעלּֿפה, ְְְְִִֶֶַַַַָָּדתֹורה

מה  ּכל ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ה'ּכלל'. ְְְְִִֶֶַַַַָָָמּבחינת

(לחּדׁש לחּדׁש עתיד ותיק ,45ּדוקא)44ּׁשּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

מּבחינת  ממׁשיכים ּבּתֹורה הּיגיעה עלֿידי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּכי

העצמי  ּבהעלם מּוׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהּתֹורה

ׁשּבאה  ּכמ ֹו ה ּתֹורה מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּדאיןֿסֹוף ,

וגילּוי  המׁשכה יגעּתי 46ּבבחינת וזהּו . ְְְְְִִִִֶַַַָָָ

ׁשּמֹוצא 47ּומצאתי  הּוא (מצאתי) מציאה ּדענין , ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּכמֹו לׁשער, אפׁשר היה לא ׁשּבתחלה חדׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּדבר

ׁשּבאה  יגעּתי 48מציאה וזהּו הּדעת. ּבהיסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מֹוצאים  ּבּתֹורה  הּיגיעה ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֶַַַָָָָּומצאתי,

הּיגיעה  ׁשעלֿידי ועד חדׁשים, ענינים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּומגּלים

מעין  ׁשהיא הּתֹורה ּבפנימּיּות [ּובפרט ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּתֹורה

ּתֹורתֹו לגילּוי נזּכה עכׁשיו, מׁשיח] ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָּתֹורתֹו

ׁשּבא  מׁשיח, ּדוד 48ׁשל מצאתי הּדעת, ּבהיסח ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

עצמּות 49עבּדי  ּגילּוי יהיה ׁשאז ּדוקא), (מצאתי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

לבּוׁש ּבלי איןֿסֹוף הּגילּוי 50אֹור ׁשּגם (ועד ְְְִִֵֶַַַ

ּדלעתיד  הּגילּוי מעין רק היה מּתןּֿתֹורה צדקנּו,50ּבׁשעת מׁשיח ּבביאת ,( ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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ב.43) סז, יתרו תו"א וראה א. כב, 44.21)ברכות הערה 252 ע' חי"ט לקו"ש שם 45)ראה שפג. (ע' תרס"ו המשך ראה

תושבע"פ  עניני "כל באמת הנה מתושב"כ", הכל חז"ל) (שחידשו דתושבע"פ הענינים כל דלכאורה ש"הגם ועוד), שצג. ע'

העצמי  העלם מבחי' כ"א לבד תוה"ק מבחי' "לא המשיכו שלהם היגיעה וע"י דוקא", ויגיעתם עצמם בכח חידוש בבחי' הן

התורה 46)דא"ס". "ניתנה" שבמ"ת לפי הוא, - בסיני למשה ניתן הכל לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דכל שאמרו ומה

וגילוי). המשכה בבחינת שבאה כמו התורה מבחינת (שלמעלה דא"ס" העצמי ב"העלם מושרשת שהיא ו,47)כמו מגילה

א.48)ב. צז, 49.1165)סנהדרין ע' ח"ד לקו"ש וראה כא. פט, א).50)תהלים (מו, פל"ו תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰È‰L BÓk ÚÈÊ·e ˙˙¯·e ‰‡¯È·e ישראל בני של ומצבם מעמדם ¿ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¿∆»»

˙Â¯ac‰ ˙¯NÚ ˙¯ÈÓ‡ ˙Úa43„Á‡ ¯ea„c 'ÏÏk'‰Ï „ÚÂ ,( ¿≈¬ƒ«¬∆∆«ƒ¿…¿«¿«¿»¿ƒ∆»
˙B¯ac‰ ˙¯NÚ Ïk eÏÏÎ BaL עשרת תחילת שלפני כך על כפירוש ∆ƒ¿¿»¬∆∆«ƒ¿

לאמור" האלה הדברים כל את אלקים "וידבר בתורה, נאמר ב'אנכי' הדברות

שנאמרו  כפי הדברות לעשרת שהכוונה

בתחילת  לעיל (כמובא אחד' ב'דיבור

המאמר).

,BfÓ ‰¯˙ÈÂ שהעיסוק בלבד זו לא ƒ≈»ƒ
הכלל  את יגלה שבתורה בפרטים

מזו  יתירה אלא מהפרטים שלמעלה

‰ÚÈ‚i‰Â ÔeiÚ‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»
,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c 'ÌÈË¯t'a«¿»ƒ¿»∆¿«∆

ÌÈÚÈbÓ דבר של ÏÚÓÏ‰בסופו «ƒƒ¿«¿»
e‰Êc .'ÏÏk'‰ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ««¿»¿∆

e¯Ó‡M ‰Ó התורה שבכללי «∆»¿
את  יש מסיני למשה k‰Óשנמסרו Ï»«

LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
LcÁÏ)44‡˜Âc דייקו ז"ל חכמינו ¿«≈«¿»

שהעיון  להורות "לחדש" בלשון ונקטו

לדברי  דבר של בסופו יביאו והיגיעה

בכללים  כלולים היו שלא חדשים תורה

‰45‰ÚÈ‚i)בהעלם  È„ÈŒÏÚ Èk ,ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ ‰¯Bza«»«¿ƒƒƒ¿ƒ«
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆ƒ¿∆∆
,ÛBÒŒÔÈ‡c ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a«∆¿≈»«¿ƒ¿≈
הוא  מהותו שבעצם המוחלט ההעלם

מגילוי  ÈÁaÓ˙למעלה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a ‰‡aL BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆»»ƒ¿ƒ«

ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰46 באופן אפילו «¿»»¿ƒ
שלמעלה  אחד כלל מהתחלקות של

לפרטים.

e‰ÊÂ מאמר של הפנימי הפירוש ¿∆
התורה  לימוד לגבי ז"ל חכמינו

È˙‡ˆÓe ÈzÚ‚È47) ‰‡ÈˆÓ ÔÈÚc ז"ל , חכמינו לשון רומז שלזה »«¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÁ˙aL L„Á ¯·c ‡ˆBnL ‡e‰ (È˙‡ˆÓ»»ƒ∆≈»»»»∆ƒ¿ƒ»…»»∆¿»

¯ÚLÏ,הזה הדבר את aL‡‰שימצא ‰‡ÈˆÓ BÓk48ÁÒÈ‰a ¿«≈¿¿ƒ»∆»»¿∆«
˙Úc‰.מציאה למצוא ולתכנן להתכונן יכול לא ÈzÚ‚Èואדם e‰ÊÂ «««¿∆»«¿ƒ

‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚL ,È˙‡ˆÓe»»ƒ∆«¿≈«¿ƒ»
ÌÈl‚Óe ÌÈ‡ˆBÓ ‰¯Bza«»¿ƒ¿«ƒ

ÌÈL„Á ÌÈÈÚ כלולים שלא ƒ¿»ƒ¬»ƒ
עצמם, מצד שהיגיעה ÚÂ„ב'כללים' ¿«

כך  כדי עד היו שטרם חידושים מגלה

‰¯Bza ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»«»
Ë¯Ù·e] היגיעה˙eiÓÈÙa ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

B˙¯Bz ÔÈÚÓ ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ≈≈»
ÁÈLÓ ÏL סודות את לגלות שעתיד ∆»ƒ«

ÂÈLÎÚ,התורה  הגלות,] בזמן «¿»
ÏL B˙¯Bz ÈeÏÈ‚Ï ‰kÊƒ¿∆¿ƒ»∆

‡aL ,ÁÈLÓ48 עצמו משיח »ƒ«∆»
,˙Úc‰ ÁÒÈ‰a וכמו בפתאומיות, ¿∆««««

והרי  המלך, דוד שלגבי שמצינו

נאמר  דוד, מבית מלך יהיה המשיח

Èc·Ú „Âc È˙‡ˆÓ49È˙‡ˆÓ) »»ƒ»ƒ«¿ƒ»»ƒ
‡˜Âc שבא להורות 'מציאה', לשון «¿»

כמציאה  הדעת Ê‡Lבהיסח בביאת ), ∆»
‡B¯המשיח  ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¿

Le·Ï ÈÏa ÛBÒŒÔÈ‡50 שום ללא ≈¿ƒ¿
והעלם, ‰ÈeÏÈbכיסוי ÌbL „ÚÂ)¿«∆««ƒ

‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa מעלתו כל עם ƒ¿«««»
‰ÈeÏÈbהעצומה  ÔÈÚÓ ˜¯ ‰È‰»»«≈≈«ƒ

„È˙ÚÏc50 לו דומה È·a‡˙רק ,( ƒ¿»ƒ¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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לריּבּוי  מתּפרט ׁשהּׂשכל ּדעלֿידי לתלמיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמרב

קטן, לתלמיד ההׁשּפעה עלֿידי [ּובפרט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּפרטים

יֹותר, קטן לתלמיד היא ׁשההׁשּפעה מה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדכל

יֹותר  ּפרטים ּבריּבּוי הּׂשכל את לפרט 41צרי,[ ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

חדׁש עֹומק הרב אצל מיתוּסף עלֿידיֿזה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנה

ּכמאמר  ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה 42ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשהּתלמיד  ּובפרט מּכּולן. יֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּומּתלמידי

ּולהסיר  לתרץ ׁשּבכדי הּׂשכל, על קּוׁשיֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמקׁשה

חדׁש. עֹומק אצלֹו מתעֹורר הּקּוׁשיא, ְְְִֵֶֶֶַָָָאת

ÏLÓp‰Â העׂשרה ּבענין למעלה יּובן מּזה ¿«ƒ¿»ְְְְֲִִֶַַָָָָָ

מאמרֹות  ׁשהעׂשרה ּדהגם ֲֲֲֲֶַַַַָָָָָמאמרֹות,

מּצד  מּכלֿמק ֹום אחד', ּדה'ּמאמר ה'ּפרטים' ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהם

למעלה  הּוא ה'ּפרט' ׁשׁשרׁש מּכיון ּגּופא, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּנברא  ּבעֹולם העבֹודה עלֿידי לכן ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמה'ּכלל',

ׁשהעֹולם  זה ׁשּמּצד [ּובפרט מאמרֹות ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָּבעׂשרה

ּגם  לבחֹור אפׁשרּות יׁש מאמרֹות, ּבעׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנברא

הּקּוׁשיֹות  ּבדּוגמת ו), סעיף (כנ"ל ְְְְִֵֶַַַּבהיפ

יֹותר  למעלה מּגיעים הּׂשכל], את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּסֹותרֹות

ויתרה  אחד', ּד'מאמר ּדעֹולם הּכלל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמּבחינת

ּגם  ׁשּלמעלה האֹור, לעצם ּגם ׁשּמּגיעים ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָמּזֹו,

העלאת  היה ׁשּבֹו האֹור) (התּפּׁשטּות ְְֲִֵֶַַַָָָָָמהאֹור

לעֹולמֹות. ָָָָהרצֹון

ּבהמׁשכה p‰Â‰ט) ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְֶֶֶַַַַָָ

ּתחלה  ׁשּנמׁשכה ֿ ידי ּדעל ְְְְְְִִֵֶַָָָּדתֹורה,

נפרטה ואחרּֿכ ּכלל ּגם ּבבחינת הּנה לפרטים, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ

ּכיֿאם) ּבפניֿעצמֹו, ענין (לא הם ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹהּפרטים

הּכח  י ׁשנֹו ועלֿידיֿזה מהּכלל, ׁשּנֹובעים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפרטים

מה  לכל ועד ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה ּבּפרטים ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָׁשּגם

האֹור  ּבגילּוי יהיה לחּדׁש, עתיד ותיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּתלמיד

ּדעׂשרת  לה'ּכלל' ועד ׁשּבכתב, ּדתֹורה ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָּדה'ּכלל'

יהיה  ׁשּבּתֹורה ּפרט ּכל (ׁשּלימּוד ְְְִִִֶֶֶַַָָָהּדּברֹות
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ואילך). רנד (ע' 9 שבהערה ושבתה ד"ה גם וראה דלקמן. הדוגמאות שם וראה מבאיש). להצ"צ 41)יותר סהמ"צ גם ראה

ע"ב. ריש א.42)נט, ז, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÚtL‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ והעברת שכלי ÏÎNמסירת רעיון ¿«∆∆∆¿«¿»«≈∆

ÏÎO‰L È„ÈŒÏÚc ,„ÈÓÏ˙Ï ·¯Ó שהוא באופן ומתגלה יורד ≈«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«≈∆
„ÈÓÏ˙Ï ‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e] ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï Ë¯t˙Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒƒ¿»«¿≈««¿»»¿«¿ƒ

ÔË˜ הגדולה ההבנה לרמת שלו והמצומצמת המועטת ההבנה רמת שבין »»
אזי  עצום, פער קיים הרב של והרחבה

גדול  גילוי מעוררת לפרטים הירידה

הרב, אצל השכל משורש יותר עוד

ÚtL‰‰L‰כדלהלן, ‰Ó ÏÎc¿»«∆««¿»»
CÈ¯ˆ ,¯˙BÈ ÔË˜ „ÈÓÏ˙Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ»»≈»ƒ
ÈeaÈ¯a ÏÎO‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ¿»≈∆«≈∆¿ƒ

¯˙BÈ ÌÈË¯t41ŒÏÚ ‰p‰ ,[ ¿»ƒ≈ƒ≈«
‰ÊŒÈ„È הירידה עלֿידי דווקא ¿≈∆
‰¯·והפירוט  Ïˆ‡ ÛqÂ˙ÈÓƒ¿«≈≈∆»«

BÏˆ‡ ‰È‰ ‡lL L„Á ˜ÓBÚ∆»»∆…»»∆¿
‰ÚtL‰‰ ÈÙÏ אל והירידה ƒ¿≈««¿»»

ז"ל Ó‡Ók42¯התלמיד, חכמינו ¿«¬»
יותר  ומחבירי מרבותי למדתי "הרבה

ומתלמידי  »È„ÈÓÏzÓeƒ«¿ƒמרבותי
Ë¯Ù·e .ÔÏekÓ ¯˙BÈ≈ƒ»ƒ¿»
˙BÈLe˜ ‰L˜Ó „ÈÓÏz‰Lk¿∆««¿ƒ«¿∆¿

,ÏÎO‰ ÏÚ לו מוסר שהרב הרעיון ««≈∆
˙‡ ¯ÈÒ‰Ïe ı¯˙Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿»≈¿»ƒ∆

BÏˆ‡ ¯¯BÚ˙Ó ,‡ÈLew‰ אצל «¿»ƒ¿≈∆¿
Áהרב  ˜ÓBÚL„ קיים היה שלא ∆»»

קושיות  העלה שהתלמיד קודם אצלו

דבריו. על

‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰fÓ ÏLÓp‰Â¿«ƒ¿»ƒ∆»¿«¿»
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ ÔÈÚa שבהם ¿ƒ¿«»¬»»«¬»

ה'מאמר  לגבי פרט בדרך העולם נברא

כלל, בדרך העולם נברא שבו אחד'

Ì‰ ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰L Ì‚‰c«¬«∆»¬»»«¬»≈
,'„Á‡ ¯Ó‡n'‰c 'ÌÈË¯t'‰«¿»ƒ¿««¬»∆»
היו  כפרטים להתגלות שירדו וקודם

אחד', ב'מאמר כלולים «ŒÏkÓƒכולם
,‡Ùeb ‰Ê „vÓ ÌB˜Ó מעצם »ƒ«∆»

הכלל, מתוך באים שהפרטים העובדה

‡e‰ 'Ë¯t'‰ L¯LL ÔÂÈkÓƒ≈»∆…∆«¿»
'ÏÏk'‰Ó ‰ÏÚÓÏ שהוא כפי ¿«¿»≈«¿»

‰B·Ú„‰בשורשו, È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ»≈«¿≈»¬»
האדם  של pL·¯‡הרוחנית ÌÏBÚa»»∆ƒ¿»

Ë¯Ù·e] ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»ƒ¿»
‡¯· ÌÏBÚ‰L ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆»»ƒ¿»

CÙÈ‰a Ìb ¯BÁ·Ï ˙e¯LÙ‡ LÈ ,˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa כנ"ל (הטוב «¬»»«¬»≈∆¿»ƒ¿««≈∆
ÏÎO‰ ˙‡ ˙B¯˙BqL ˙BÈLew‰ ˙Ó‚e„a ,(Â ÛÈÚÒ של בסופו אך ¿ƒ¿¿««¿∆¿∆«≈∆

חדש  עומק בו מעוררות ÌÈÚÈbÓדבר דבר], של BÈ˙¯בסופו ‰ÏÚÓÏ «ƒƒ¿«¿»≈
'„Á‡ ¯Ó‡Ó'c ÌÏBÚc ÏÏk‰ ˙ÈÁaÓ הפרטים שורש כאמור כי ƒ¿ƒ««¿»¿»¿«¬»∆»

הכלל, משורש BfÓ,נעלה ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ
ÌÈÚÈbnL ממקור התגלות וגורמים ∆«ƒƒ

נעלה  יותר ÌˆÚÏאפילו Ìbעוד «¿∆∆
¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ,¯B‡‰»∆¿«¿»«≈»
‰È‰ BaL (¯B‡‰ ˙eËMt˙‰)ƒ¿«¿»∆»»

˙BÓÏBÚÏ ÔBˆ¯‰ ˙‡ÏÚ‰ שגם «¬»«»»»»
מכך  וכתוצאה בעולם, ויאיר יתגלה הוא

רק  לא יהי' לאלוקות העולם ביטול

"ביטול  גם אלא היש" "ביטול

לעיל. כמבואר במציאות",

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«∆∆∆«
‰ÎLÓ‰a וההתגלות‰¯B˙c ««¿»»¿»

ומקורה  משורשה למדריגה, ממדריגה

הקדושֿברוךֿהוא  של ורצונו בחכמתו

להתלבש  מטה למטה לירידתה ועד

הז  העולם הגשמי,בענייני ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcה
‰ÏÁz ‰ÎLÓpL בראשית ∆ƒ¿¿»¿ƒ»

Œ¯Á‡Âההמשכה  ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿««
,ÌÈË¯ÙÏ ‰Ë¯Ù Ck כמובא »ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

הכלל  שהם הדברות עשרת לגבי לעיל

והתורה  התורה, כל של הפרטים לגבי

כפי  הפרטים לגבי כלל שהיא שבכתב

היא  והמשנה שבעלֿפה בתורה שהם

בגמרא, שהם כפי הפרטים לגבי כלל

‡Ï) Ì‰ ÌÈË¯t‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««¿»ƒ≈…
,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ מהכלל הנפרד ƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÌÈÚ·BpL ÌÈË¯t (Ì‡ŒÈkƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ
ÏÏk‰Ó כבר בו וקיימים עצמו ≈«¿»

‰Ákבהעלם, BLÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿«…«
ŒÏÚaL ‰¯B˙c ÌÈË¯ta ÌbL∆««¿»ƒ¿»∆¿«
„ÈÓÏzL ‰Ó ÏÎÏ „ÚÂ ,‰t∆¿«¿»«∆«¿ƒ

LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â בדורות אפילו »ƒ»ƒ¿«≈
‰‡B¯המאוחרים, ÈeÏÈ‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»

„ÚÂ ,·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'‰c¿«¿»¿»∆ƒ¿»¿«
˙B¯ac‰ ˙¯NÚc 'ÏÏk'‰Ï¿«¿»«¬∆∆«ƒ¿

ה'( בעבודת ביטוי לידי בא והדבר

Ë¯tבכך  Ïk „eÓÈlL∆ƒ»¿»
‰ÓÈ‡a ‰È‰È ‰¯BzaL∆«»ƒ¿∆¿≈»
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xn`l dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

ּבעת  ׁשהיה ּכמֹו ּובזיע ּוברתת ּוביראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבאימה

הּדּברות  עׂשרת ּדדּבּור 43אמירת לה'ּכלל' ועד ,( ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֹ

הּדּברֹות. עׂשרת ּכל נכללּו ׁשּבֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָאחד

‰¯˙ÈÂ'ּב'ּפרטים והּיגיעה העּיּון ּדעלֿידי מּזֹו, ƒ≈»ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

ּגם  למעלה מּגיעים ׁשּבעלּֿפה, ְְְְִִֶֶַַַַָָּדתֹורה

מה  ּכל ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ה'ּכלל'. ְְְְִִֶֶַַַַָָָמּבחינת

(לחּדׁש לחּדׁש עתיד ותיק ,45ּדוקא)44ּׁשּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

מּבחינת  ממׁשיכים ּבּתֹורה הּיגיעה עלֿידי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּכי

העצמי  ּבהעלם מּוׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהּתֹורה

ׁשּבאה  ּכמ ֹו ה ּתֹורה מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּדאיןֿסֹוף ,

וגילּוי  המׁשכה יגעּתי 46ּבבחינת וזהּו . ְְְְְִִִִֶַַַָָָ

ׁשּמֹוצא 47ּומצאתי  הּוא (מצאתי) מציאה ּדענין , ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּכמֹו לׁשער, אפׁשר היה לא ׁשּבתחלה חדׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּדבר

ׁשּבאה  יגעּתי 48מציאה וזהּו הּדעת. ּבהיסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מֹוצאים  ּבּתֹורה  הּיגיעה ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֶַַַָָָָּומצאתי,

הּיגיעה  ׁשעלֿידי ועד חדׁשים, ענינים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּומגּלים

מעין  ׁשהיא הּתֹורה ּבפנימּיּות [ּובפרט ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּתֹורה

ּתֹורתֹו לגילּוי נזּכה עכׁשיו, מׁשיח] ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָּתֹורתֹו

ׁשּבא  מׁשיח, ּדוד 48ׁשל מצאתי הּדעת, ּבהיסח ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

עצמּות 49עבּדי  ּגילּוי יהיה ׁשאז ּדוקא), (מצאתי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

לבּוׁש ּבלי איןֿסֹוף הּגילּוי 50אֹור ׁשּגם (ועד ְְְִִֵֶַַַ

ּדלעתיד  הּגילּוי מעין רק היה מּתןּֿתֹורה צדקנּו,50ּבׁשעת מׁשיח ּבביאת ,( ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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ב.43) סז, יתרו תו"א וראה א. כב, 44.21)ברכות הערה 252 ע' חי"ט לקו"ש שם 45)ראה שפג. (ע' תרס"ו המשך ראה

תושבע"פ  עניני "כל באמת הנה מתושב"כ", הכל חז"ל) (שחידשו דתושבע"פ הענינים כל דלכאורה ש"הגם ועוד), שצג. ע'

העצמי  העלם מבחי' כ"א לבד תוה"ק מבחי' "לא המשיכו שלהם היגיעה וע"י דוקא", ויגיעתם עצמם בכח חידוש בבחי' הן

התורה 46)דא"ס". "ניתנה" שבמ"ת לפי הוא, - בסיני למשה ניתן הכל לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דכל שאמרו ומה

וגילוי). המשכה בבחינת שבאה כמו התורה מבחינת (שלמעלה דא"ס" העצמי ב"העלם מושרשת שהיא ו,47)כמו מגילה

א.48)ב. צז, 49.1165)סנהדרין ע' ח"ד לקו"ש וראה כא. פט, א).50)תהלים (מו, פל"ו תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰È‰L BÓk ÚÈÊ·e ˙˙¯·e ‰‡¯È·e ישראל בני של ומצבם מעמדם ¿ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¿∆»»

˙Â¯ac‰ ˙¯NÚ ˙¯ÈÓ‡ ˙Úa43„Á‡ ¯ea„c 'ÏÏk'‰Ï „ÚÂ ,( ¿≈¬ƒ«¬∆∆«ƒ¿…¿«¿«¿»¿ƒ∆»
˙B¯ac‰ ˙¯NÚ Ïk eÏÏÎ BaL עשרת תחילת שלפני כך על כפירוש ∆ƒ¿¿»¬∆∆«ƒ¿

לאמור" האלה הדברים כל את אלקים "וידבר בתורה, נאמר ב'אנכי' הדברות

שנאמרו  כפי הדברות לעשרת שהכוונה

בתחילת  לעיל (כמובא אחד' ב'דיבור

המאמר).

,BfÓ ‰¯˙ÈÂ שהעיסוק בלבד זו לא ƒ≈»ƒ
הכלל  את יגלה שבתורה בפרטים

מזו  יתירה אלא מהפרטים שלמעלה

‰ÚÈ‚i‰Â ÔeiÚ‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»
,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c 'ÌÈË¯t'a«¿»ƒ¿»∆¿«∆

ÌÈÚÈbÓ דבר של ÏÚÓÏ‰בסופו «ƒƒ¿«¿»
e‰Êc .'ÏÏk'‰ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ««¿»¿∆

e¯Ó‡M ‰Ó התורה שבכללי «∆»¿
את  יש מסיני למשה k‰Óשנמסרו Ï»«

LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
LcÁÏ)44‡˜Âc דייקו ז"ל חכמינו ¿«≈«¿»

שהעיון  להורות "לחדש" בלשון ונקטו

לדברי  דבר של בסופו יביאו והיגיעה

בכללים  כלולים היו שלא חדשים תורה

‰45‰ÚÈ‚i)בהעלם  È„ÈŒÏÚ Èk ,ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ ‰¯Bza«»«¿ƒƒƒ¿ƒ«
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆ƒ¿∆∆
,ÛBÒŒÔÈ‡c ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a«∆¿≈»«¿ƒ¿≈
הוא  מהותו שבעצם המוחלט ההעלם

מגילוי  ÈÁaÓ˙למעלה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a ‰‡aL BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆»»ƒ¿ƒ«

ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰46 באופן אפילו «¿»»¿ƒ
שלמעלה  אחד כלל מהתחלקות של

לפרטים.

e‰ÊÂ מאמר של הפנימי הפירוש ¿∆
התורה  לימוד לגבי ז"ל חכמינו

È˙‡ˆÓe ÈzÚ‚È47) ‰‡ÈˆÓ ÔÈÚc ז"ל , חכמינו לשון רומז שלזה »«¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÁ˙aL L„Á ¯·c ‡ˆBnL ‡e‰ (È˙‡ˆÓ»»ƒ∆≈»»»»∆ƒ¿ƒ»…»»∆¿»

¯ÚLÏ,הזה הדבר את aL‡‰שימצא ‰‡ÈˆÓ BÓk48ÁÒÈ‰a ¿«≈¿¿ƒ»∆»»¿∆«
˙Úc‰.מציאה למצוא ולתכנן להתכונן יכול לא ÈzÚ‚Èואדם e‰ÊÂ «««¿∆»«¿ƒ

‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚL ,È˙‡ˆÓe»»ƒ∆«¿≈«¿ƒ»
ÌÈl‚Óe ÌÈ‡ˆBÓ ‰¯Bza«»¿ƒ¿«ƒ

ÌÈL„Á ÌÈÈÚ כלולים שלא ƒ¿»ƒ¬»ƒ
עצמם, מצד שהיגיעה ÚÂ„ב'כללים' ¿«

כך  כדי עד היו שטרם חידושים מגלה

‰¯Bza ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»«»
Ë¯Ù·e] היגיעה˙eiÓÈÙa ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

B˙¯Bz ÔÈÚÓ ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ≈≈»
ÁÈLÓ ÏL סודות את לגלות שעתיד ∆»ƒ«

ÂÈLÎÚ,התורה  הגלות,] בזמן «¿»
ÏL B˙¯Bz ÈeÏÈ‚Ï ‰kÊƒ¿∆¿ƒ»∆

‡aL ,ÁÈLÓ48 עצמו משיח »ƒ«∆»
,˙Úc‰ ÁÒÈ‰a וכמו בפתאומיות, ¿∆««««

והרי  המלך, דוד שלגבי שמצינו

נאמר  דוד, מבית מלך יהיה המשיח

Èc·Ú „Âc È˙‡ˆÓ49È˙‡ˆÓ) »»ƒ»ƒ«¿ƒ»»ƒ
‡˜Âc שבא להורות 'מציאה', לשון «¿»

כמציאה  הדעת Ê‡Lבהיסח בביאת ), ∆»
‡B¯המשיח  ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¿

Le·Ï ÈÏa ÛBÒŒÔÈ‡50 שום ללא ≈¿ƒ¿
והעלם, ‰ÈeÏÈbכיסוי ÌbL „ÚÂ)¿«∆««ƒ

‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa מעלתו כל עם ƒ¿«««»
‰ÈeÏÈbהעצומה  ÔÈÚÓ ˜¯ ‰È‰»»«≈≈«ƒ

„È˙ÚÏc50 לו דומה È·a‡˙רק ,( ƒ¿»ƒ¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙‡Ê'וגֹו אֹותֹו הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח ,1חנּכת …ְְְֲִִֵַַַַָֻ

הּמׁשח 2ּוכתיב  אחרי הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹֻ

להבין  וצרי ּבתחּלת 3אתֹו. ׁשּכתּוב ּדמּמה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֻהענין

ּומׁשיחת  הּנׂשיאים ׁשל ׁשהחנּוּכה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָמׁשמע,

הענין  ּבסּיּום ׁשּכתּוב ּומּמה ּביחד, היּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמזּבח

מׁשמע, אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻזאת

והיתה  ּבפניֿעצמֹו, ענין היא הּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשיחת

והינּו, הּנׂשיאים. חנּוּכת לפני להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָצריכה

ׁשהקריב  הּנׂשיא ׁשל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאפילּו

הּמזּבח  מׁשיחת לאחר היתה הראׁשֹון, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָּבּיֹום

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה ּומבאר ׁשחנּוּכת 4ּדוקא. , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשל  ענין הּוא הּנׂשיאים קרּבנֹות עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמזּבח

הּקרּבנֹות, ּדהקרבת הענין לכללּות ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

קׁשות  התחלֹות ׁשּכל לפי היּו5והינּו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו כּו', יתרה ּבהֹוספה הּנׂשיאים ְְְְְְִִֵַָָָָקרּבנֹות

החיצון  מזּבח ּגּבי על הּקטֹורת ֿ 6הקרבת ׁשעל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ

הּקרּבנֹות  עבֹודת אחרּֿכ להיֹות ּתּוכל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָידיֿזה

חילּוק  יׁש זה ּובענין ּכסדרן. ּתמידין ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבאֹופן

ׁשהיא  ׁשהּקטֹורת הּקרּבנֹות, לׁשאר הּקטֹורת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּגם  ּכי אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום היתה מּקיף, ְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

ענין  עם קׁשּור  הּמׁשחה ּבׁשמן הּמזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמׁשיחת

הּוא  הּמׁשחה ׁשּׁשמן ׁשם (ּכמבאר ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמּקיף

מׁשקה, הּוא ׁשמן ּכי לּמקיף, ּפנימי ּבין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָממּוצע

מע  היה הּמׁשחה ׁשהּוא ּובׁשמן ּבׂשמים, ֹורב ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּפנימי  ּבחינת ּתערּובֹות ׁשּזהּו הריח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָענין
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פד.1) ז, פח.2)פרשתנו ב.3)שם, כח, פרשתנו לקו"ת גם ואילך.4)ראה א כט, ה.5)שם יט, יתרו ופירש"י מכילתא

יד.6) ז, פרשתנו פירש"י א. נ, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: המשכן, בחנוכת הנשיאים קרבנות בעניין השבוע, בפרשת

'B‚Â B˙B‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê1·È˙Îe מספר 2, …¬À««ƒ¿≈«¿ƒ»«¿¿ƒ
אחרֿכך, CÈ¯ˆÂפסוקים .B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…¿»ƒ

ÔÈ·‰Ï3,הפסוקים שני בין סתירה יש לכאורה כי הדברים, משמעות את ¿»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a ·e˙kL ‰nÓc¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿
,ÚÓLÓ ,B˙B‡ ÁLn‰ƒ»««¿«

ÏL ‰keÁ‰L עלֿידי המשכן ∆«¬»∆
ÁÈLÓe˙קרבנות  ÌÈ‡ÈNp‰«¿ƒƒ¿ƒ«

ÁaÊn‰ בשמן„ÁÈa eÈ‰ באותו «ƒ¿≈«»¿««
בזה  זה תלויים והם אחד ובעניין יום

לזה, זה e˙kL·ושייכים ‰nÓeƒ«∆»
˙kÁ ˙‡Ê ÔÈÚ‰ ÌeiÒa¿ƒ»ƒ¿»…¬À«
,B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
ÁaÊn‰ ˙ÁÈLnL ,ÚÓLÓ«¿«∆¿ƒ««ƒ¿≈«

,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ‡È‰ נפרד ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿
הנשיאים, ˆ¯ÎÈ‰מקרבנות ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒ»

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙keÁ ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬««¿ƒƒ
איתם. אחד כדבר ¿»¿eÈ‰Â,ולא

˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«¿»««»¿»
ÌBia ·È¯˜‰L ‡ÈNp‰ ÏL∆«»ƒ∆ƒ¿ƒ«

ÔBL‡¯‰ בראש המשכן, לחנוכת »ƒ
בצורה  בפרשה (כמסופר ניסן חודש

של  ההקרבה סדר היה כיצד מפורטת

הנשיאים), Á‡Ï¯קרבנות ‰˙È‰»¿»¿««
‡˜Âc ÁaÊn‰ ˙ÁÈLÓ ולפני ¿ƒ««ƒ¿≈««¿»

להקריב  ניתן היה לא נמשח שהמזבח

אחד  וכל הנשיאים, קרבנות את

ואינם  עצמו בפני דבר הוא משניהם

לזה? זה שייכים

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa ¯‡·Óe4 ¿…»»∆¿ƒ≈»
הז  ‰ÁaÊnקן,לאדמו"ר ˙keÁL∆¬««ƒ¿≈«

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿¿«¿ƒƒ
ÁkŒ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ«…«
˙·¯˜‰c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»»ƒ¿»¿«¿»«

˙Ba¯w‰ החל ישראל, בני כל של «»¿»
והלאה, המשכן וחנוכת מהקמת

˙BÏÁ˙‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»
˙ÂL˜5, כל של והביסוס ההתחלה »…

מיוחד  במאמץ כרוכה ‰eÈדבר ÔÎÏÂ¿»≈»
‰ÙÒB‰a ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯»̃¿¿«¿ƒƒ¿»»

,'eÎ ‰¯˙È הרגילה הקרבנות עבודת ÏÚעל ˙¯BËw‰ ˙·¯˜‰ BÓk ¿≈»¿«¿»««¿∆«
ÔÂˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Èab6, לעבודת ביחס רגיל ולא מיוחד חידוש שהיא «≈ƒ¿≈««ƒ…

הפנימי  המזבח על הקטורת הקטרת של הרגילה על ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המקדש ∆«¿≈∆
יתירה" "בהוספה שהיו הנשיאים קרבנות ‡CkŒ¯Áידי ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿««»

המשכן, והקמת חנוכת אחרי הבאים, ÔÙB‡aבימים ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»¿∆
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz ÏL חינוך בעניין שמצינו כמו והקבוע, הרגיל הסדר לפי ∆¿ƒƒ¿ƒ¿»

ב'לקוטי  זה במאמר כמבואר האדם,

אותו  שמחנכין התינוק "כמשל תורה':

כדי  יתירה מתנה לו נותנין ללמוד,

מהֿשאיןֿכן  בלימוד, להתחיל להרגילו

והתחיל... עצמו את הרגיל כבר כשהוא

עלֿידי  אינו ללמוד שהחינוך והיינו

לו  ההווה דבר שזהו בלבד הלימוד

איזו  עלֿידי אותו שמחנכין אלא תמיד

איזו  או התקרבות איזו כמו תוספת

אותו  חינכו שכבר לאחר אך כו' מתנה

משום  והיינו תמיד, ההווה בדבר די

שתהיה  כדי ולכן קשות. התחלות שכל

חינוך". עלֿידי להיות צריך ההתחלה

˜eÏÈÁ LÈ ‰Ê ÔÈÚ·e הבדלÔÈa ¿ƒ¿»∆≈ƒ≈
,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ˙¯BËw‰«¿∆ƒ¿»«»¿»
˙ÈÁa ‡È‰L ˙¯BËw‰L∆«¿∆∆ƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓ שהקרבנות בחסידות כמבואר «ƒ
קרבני  "את (ככתוב ומזון ללחם נמשלו

בפנימיות  באדם שחודר לאשי") לחמי

כבשרו, ובשר דם להיות והופך

נכנס  שאינו הריח עניין היא והקטורת

כ'מקיף' נשאר אלא בפנימיות בגוף

הקרבנות  בנמשל גם וכך מלמעלה,

שיורד  אלוקי אור של המשכה פועלים

והקטורת  בפנימיות, ומאיר למטה

יותר  אלוקי אור של המשכה פועלת

'מקיף' של באופן שמאיר נעלה

ועל  שהקרבת מלמעלה, כאן מבואר כך

‰ÁLnהקטורת ÌBÈa ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«
,B˙B‡ פנימי וקשר שייכות לה ויש

המזבח  ÁÈLÓ˙למשיחת Ìb Èkƒ«¿ƒ«
¯eL˜ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿∆∆«ƒ¿»»
ÌL ¯‡·Ók) ÛÈwn‰ ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿»««ƒ«¿…»»

תורה' ‰ÁLn‰ב'לקוטי ÔÓML∆∆∆«ƒ¿»
ÈÓÈt ÔÈa ÚˆeÓÓ ‡e‰ עניין ¿»≈¿ƒƒ

הקטורתÛÈ˜nÏ,הקרבנות Èkעניין ««ƒƒ
אחד  LÓ˜‰,מצד ‡e‰ ÔÓL∆∆«¿∆

והמזון, הלחם כמו פנימי שני eעניין BÚÓ¯·מצד ‰È‰ ‰ÁLn‰ ÔÓL·¿∆∆«ƒ¿»»»¿»
ÈÓÈt ˙ÈÁa ˙B·e¯Úz e‰fL ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÓNa¿»ƒ∆ƒ¿«»≈«∆∆«¬¿ƒ«¿ƒƒ
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הּמׁשח  אחרי היּו הּקרּבנֹות ׁשאר ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומּקיף),

אֹותֹו.

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי זה 7ּכל ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ההמׁשכה  ׁשאֹופן ּופרט, ּכלל ְְְְְִֶֶַַַָָָָּבענין

ּופרט. ּכלל ּבבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבכללּות

עֹולה  ׁשּכאׁשר למּטה, מהאדם ּבזה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמׁשל

עדין  אין זה ּברצֹון הּנה ּבית, לבנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּברצֹונֹו

הּבית  ּבֹונה ּכאׁשר  ורק ּבגלּוי, הּבית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּפרטי

ּומּכלֿמקֹום  הּפרטים, ּכל מתּגּלים אזי ְְְֲִִִִַַַַָָָָּבפֹועל

(ׁשּלכן  הּפרטים יׁשנם ּברצֹון ׁשּגם לֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהכרח

אזי  הּפרטים, ּבכל הּוא הּבית ּבנין ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָרק

אּלא  מהּבית), להתעּנג ויכֹול רצֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנׁשלם

נעלה  ּבאֹופן ׁשהם אֹו ּבגלּוי ניּכרים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינם

 ֿ ועל ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ּגם הּוא וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָיֹותר.

הּנבראים  ּכל ּדהּנה, למעלה. ּדמּלמּטה הּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי

מלכּות  ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּד'ּבראׁשית' אחד' ה'מאמר ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּדאצילּות,

ּפרטי  ּכל נפרטּו ואחרּֿכ ּכללי, מאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' מעׂשי רּבּו ּדֿמה ּגדלּו8הּנבראים ּומה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ

הוי' וחלּופים 9מעׂשי מאמרֹות עׂשרה עלֿידי , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּדחלּופים  לחלּופים ועד האֹותּיֹות, ְְְְִִִִִַָּותמּורֹות

כּו' ּדתמּורֹות נתהּוּו10ּותמּורֹות ׁשעלֿידם , ְְְִִֶַַָָ

ּכל  לאחריֿזה וגם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנבראים
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פי"ב. פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙B‡ ÁLn‰ È¯Á‡ eÈ‰ ˙Ba¯w‰ ¯‡L eÏÈ‡Â ,(ÛÈwÓe ובאו «ƒ¿ƒ¿»«»¿»»«¬≈ƒ»«

יותר  בפרטיות שיתבאר וכפי המזבח, למשיחת קשור שלא עצמו בפני כעניין

להלן.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ במאמר 7·) ¿»»∆«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
כל  את אלקים "וידבר דיבורֿהמתחיל

שנאמר  לאמר" האלה הדברים

זו, שנה השבועות חג בהתוועדות

של  זה בקובץ לאור (יוצא תשכ"ח

אפשר) בדרך ביאור עם מלכות' 'דבר

ÔÙB‡L ,Ë¯Ùe ÏÏk ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»¿»∆∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

את  לברוא כדי למטה מלמעלה האלוקי

האור  כך ולשם והנבראים, העולמות

ונמשך «¿eÏÏÎaƒ˙ירד
˙eÏLÏzL‰‰'השתלשלות ב'סדר «ƒ¿«¿¿

שמדריגה  באופן למדריגה ממדריגה

שמעליה  מזו ומשתלשלת באה אחת

זו  האחוזות שרשרת של חוליות (כמו

Ë¯Ùeבזו) ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»¿»
כללית  והתגלות המשכה יש שתחילה

והתגלות  המשכה יש ואחרֿכך אחת,

רבים. לפרטים הנחלקת

‰Êa ÏLn‰Â עניין את להמחיש ¿«»»»∆
פרט  ובדרך כלל בדרך ההמשכה

¯L‡kL ,‰hÓÏ Ì„‡‰Ó≈»»»¿«»∆«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏBÚהאדם B·Ï˙של ∆ƒ¿ƒ¿

‰Ê ÔBˆ¯a ‰p‰ ,˙Èa רצון שהוא «ƒƒ≈¿»∆
‰Èa˙כללי  ÈË¯t ÔÈ„Ú ÔÈ‡≈¬«ƒ¿»≈««ƒ

,ÈeÏ‚a עדיין האדם הכללי וברצון ¿»
וצורתו  הבית גודל על פרטים יודע לא

‰Èa˙וכד' ‰Ba ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆««ƒ
Ïk ÌÈlb˙Ó ÈÊ‡ ÏÚBÙa¿«¬«ƒ¿«ƒ»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË¯t‰ למרות «¿»ƒƒ»»
נראים, לא הפרטים 'כלל' בדרך הרצון התעוררות ÓBÏ¯שבתחילת Á¯Î‰a¿∆¿≈««

ÌÈË¯t‰ ÌLÈ ÔBˆ¯a ÌbL בהעלם עדיין הם זה שבשלב אלא ∆«»»∆¿»«¿»ƒ
ÔÎlL)הפרטים את בתוכו מכיל הכלל שבעצם ÔÈaבגלל ¯L‡k ˜¯ ∆»≈««¬∆ƒ¿«

‚pÚ˙‰Ï ÏBÎÈÂ BBˆ¯ ÌÏL ÈÊ‡ ,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ‡e‰ ˙Èa‰««ƒ¿»«¿»ƒ¬«ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿«≈
˙Èa‰Ó לא הפרטים ואם הפרטים לכל רצון בעצם הוא האחד הכלל גם כי ≈««ƒ

בלבד  מהכלל להתענג אפשר אי ÈeÏ‚aנשלמו ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L ‡l‡ ,(∆»∆≈»ƒ»ƒ¿»
בהעלם BÈ˙¯ונמצאים ‰ÏÚ ÔÙB‡a Ì‰L B‡ ולא נראים לא הם ולכן ∆≈¿∆«¬∆≈

בגלוי. ניכרים

ÔÎÂ בית הבונה  מאדם במשל  Ìbכמו ‡e‰ בנמשל˙eÏÏÎa ¿≈«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰,ונבראים עולמות לברוא האלוקי האור של והירידה «ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ יותר הנחותים הברואים כלומר, ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»
כפי  למעלה, של בכלל כלולים למטה שהפרטים באופן יותר בנעלים כלולים

ומפרט. שממשיך

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ,‰p‰c העולמות שלושת ¿ƒ≈»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
'מציאות' שהם נבראים בהם שיש

שבו  האצילות עולם לעומת ו'יש',

מוחלט  בביטול לאלוקות בטל הכול

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a ÌÈÏeÏk¿ƒƒ¿ƒ««¿
והתחתונה  האחרונה הספירה

¯Ó‡Ó'‰ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆∆««¬»
‡e‰L '˙ÈL‡¯a'c '„Á‡∆»¿¿≈ƒ∆

,ÈÏÏk ¯Ó‡Ó ז"ל חכמינו כדברי «¬»¿»ƒ
"בעשרה  אבות בפרקי המשנה על

שאמ  העולם" נברא נם מאמרות

בתורה  הבריאה בסיפור יש למעשה

יהי  אלקים "ויאמר (כמו מאמרות תשע

"בראשית  הביטוי גם אבל וכד') אור"

מעשר  אחד מאמר הוא אלקים)" (ברא

בחסידות  מבואר כך ועל המאמרות,

ופרט, בכלל הבריאה עניין שזהו

היא  הבריאה 'בראשית' במאמר

ובתשעת  אחת, כללית מציאות

לפרטים  נחלקת הבריאה המאמרות

במאמרים  השבועות (כמבואר של

הבריאה CkŒ¯Á‡Âהקודמים) לאחר ¿««»
אחד  במאמר כלל Ïkבדרך eË¯Ùƒ¿¿»

ea¯ ‰Óc ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»«
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ8eÏ„b ‰Óe «¬∆¬»»«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ9, כך נברא והעולם «¬∆¬»»

גדולים  והם נבראים ריבוי בעולם שיש

באופן  בריאה של ביטוי הוא זה שכל

לפרטים  חלוקה NÚ¯‰של È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»
˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒƒ¿
˙B¯eÓ˙c ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁc ÌÈÙeÏÁÏ „ÚÂ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

'eÎ10,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ÌÈ‡¯·p‰ ee‰˙ Ì„ÈŒÏÚL כמבואר , ∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
היחוד  (שער התניא מעשרה בספר נתהוו הנבראים כל כיצד והאמונה)

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה, מאמרות בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף ..." מאמרות

שמשתלשל  עד אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה

הדבור  אותיות הן הן הקדש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים

חילופים  עלֿידי שבתורה מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות

שאין  לפי להחיותו נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות

שהחיות  שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל יכולים הנבראים פרטי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙‡Ê'וגֹו אֹותֹו הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח ,1חנּכת …ְְְֲִִֵַַַַָֻ

הּמׁשח 2ּוכתיב  אחרי הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹֻ

להבין  וצרי ּבתחּלת 3אתֹו. ׁשּכתּוב ּדמּמה , ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֻהענין

ּומׁשיחת  הּנׂשיאים ׁשל ׁשהחנּוּכה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָמׁשמע,

הענין  ּבסּיּום ׁשּכתּוב ּומּמה ּביחד, היּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמזּבח

מׁשמע, אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָֹֹֻזאת

והיתה  ּבפניֿעצמֹו, ענין היא הּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשיחת

והינּו, הּנׂשיאים. חנּוּכת לפני להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָצריכה

ׁשהקריב  הּנׂשיא ׁשל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאפילּו

הּמזּבח  מׁשיחת לאחר היתה הראׁשֹון, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָּבּיֹום

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה ּומבאר ׁשחנּוּכת 4ּדוקא. , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשל  ענין הּוא הּנׂשיאים קרּבנֹות עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמזּבח

הּקרּבנֹות, ּדהקרבת הענין לכללּות ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

קׁשות  התחלֹות ׁשּכל לפי היּו5והינּו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו כּו', יתרה ּבהֹוספה הּנׂשיאים ְְְְְְִִֵַָָָָקרּבנֹות

החיצון  מזּבח ּגּבי על הּקטֹורת ֿ 6הקרבת ׁשעל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ

הּקרּבנֹות  עבֹודת אחרּֿכ להיֹות ּתּוכל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָידיֿזה

חילּוק  יׁש זה ּובענין ּכסדרן. ּתמידין ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבאֹופן

ׁשהיא  ׁשהּקטֹורת הּקרּבנֹות, לׁשאר הּקטֹורת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּגם  ּכי אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום היתה מּקיף, ְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

ענין  עם קׁשּור  הּמׁשחה ּבׁשמן הּמזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמׁשיחת

הּוא  הּמׁשחה ׁשּׁשמן ׁשם (ּכמבאר ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמּקיף

מׁשקה, הּוא ׁשמן ּכי לּמקיף, ּפנימי ּבין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָממּוצע

מע  היה הּמׁשחה ׁשהּוא ּובׁשמן ּבׂשמים, ֹורב ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּפנימי  ּבחינת ּתערּובֹות ׁשּזהּו הריח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָענין
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פד.1) ז, פח.2)פרשתנו ב.3)שם, כח, פרשתנו לקו"ת גם ואילך.4)ראה א כט, ה.5)שם יט, יתרו ופירש"י מכילתא

יד.6) ז, פרשתנו פירש"י א. נ, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: המשכן, בחנוכת הנשיאים קרבנות בעניין השבוע, בפרשת

'B‚Â B˙B‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê1·È˙Îe מספר 2, …¬À««ƒ¿≈«¿ƒ»«¿¿ƒ
אחרֿכך, CÈ¯ˆÂפסוקים .B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…¿»ƒ

ÔÈ·‰Ï3,הפסוקים שני בין סתירה יש לכאורה כי הדברים, משמעות את ¿»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙a ·e˙kL ‰nÓc¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿
,ÚÓLÓ ,B˙B‡ ÁLn‰ƒ»««¿«

ÏL ‰keÁ‰L עלֿידי המשכן ∆«¬»∆
ÁÈLÓe˙קרבנות  ÌÈ‡ÈNp‰«¿ƒƒ¿ƒ«

ÁaÊn‰ בשמן„ÁÈa eÈ‰ באותו «ƒ¿≈«»¿««
בזה  זה תלויים והם אחד ובעניין יום

לזה, זה e˙kL·ושייכים ‰nÓeƒ«∆»
˙kÁ ˙‡Ê ÔÈÚ‰ ÌeiÒa¿ƒ»ƒ¿»…¬À«
,B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
ÁaÊn‰ ˙ÁÈLnL ,ÚÓLÓ«¿«∆¿ƒ««ƒ¿≈«

,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ‡È‰ נפרד ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿
הנשיאים, ˆ¯ÎÈ‰מקרבנות ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒ»

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙keÁ ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬««¿ƒƒ
איתם. אחד כדבר ¿»¿eÈ‰Â,ולא

˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«¿»««»¿»
ÌBia ·È¯˜‰L ‡ÈNp‰ ÏL∆«»ƒ∆ƒ¿ƒ«

ÔBL‡¯‰ בראש המשכן, לחנוכת »ƒ
בצורה  בפרשה (כמסופר ניסן חודש

של  ההקרבה סדר היה כיצד מפורטת

הנשיאים), Á‡Ï¯קרבנות ‰˙È‰»¿»¿««
‡˜Âc ÁaÊn‰ ˙ÁÈLÓ ולפני ¿ƒ««ƒ¿≈««¿»

להקריב  ניתן היה לא נמשח שהמזבח

אחד  וכל הנשיאים, קרבנות את

ואינם  עצמו בפני דבר הוא משניהם

לזה? זה שייכים

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa ¯‡·Óe4 ¿…»»∆¿ƒ≈»
הז  ‰ÁaÊnקן,לאדמו"ר ˙keÁL∆¬««ƒ¿≈«

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿¿«¿ƒƒ
ÁkŒ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ«…«
˙·¯˜‰c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»»ƒ¿»¿«¿»«

˙Ba¯w‰ החל ישראל, בני כל של «»¿»
והלאה, המשכן וחנוכת מהקמת

˙BÏÁ˙‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»
˙ÂL˜5, כל של והביסוס ההתחלה »…

מיוחד  במאמץ כרוכה ‰eÈדבר ÔÎÏÂ¿»≈»
‰ÙÒB‰a ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯»̃¿¿«¿ƒƒ¿»»

,'eÎ ‰¯˙È הרגילה הקרבנות עבודת ÏÚעל ˙¯BËw‰ ˙·¯˜‰ BÓk ¿≈»¿«¿»««¿∆«
ÔÂˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Èab6, לעבודת ביחס רגיל ולא מיוחד חידוש שהיא «≈ƒ¿≈««ƒ…

הפנימי  המזבח על הקטורת הקטרת של הרגילה על ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המקדש ∆«¿≈∆
יתירה" "בהוספה שהיו הנשיאים קרבנות ‡CkŒ¯Áידי ˙BÈ‰Ï ÏÎez«ƒ¿««»

המשכן, והקמת חנוכת אחרי הבאים, ÔÙB‡aבימים ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»¿∆
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz ÏL חינוך בעניין שמצינו כמו והקבוע, הרגיל הסדר לפי ∆¿ƒƒ¿ƒ¿»

ב'לקוטי  זה במאמר כמבואר האדם,

אותו  שמחנכין התינוק "כמשל תורה':

כדי  יתירה מתנה לו נותנין ללמוד,

מהֿשאיןֿכן  בלימוד, להתחיל להרגילו

והתחיל... עצמו את הרגיל כבר כשהוא

עלֿידי  אינו ללמוד שהחינוך והיינו

לו  ההווה דבר שזהו בלבד הלימוד

איזו  עלֿידי אותו שמחנכין אלא תמיד

איזו  או התקרבות איזו כמו תוספת

אותו  חינכו שכבר לאחר אך כו' מתנה

משום  והיינו תמיד, ההווה בדבר די

שתהיה  כדי ולכן קשות. התחלות שכל

חינוך". עלֿידי להיות צריך ההתחלה

˜eÏÈÁ LÈ ‰Ê ÔÈÚ·e הבדלÔÈa ¿ƒ¿»∆≈ƒ≈
,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ˙¯BËw‰«¿∆ƒ¿»«»¿»
˙ÈÁa ‡È‰L ˙¯BËw‰L∆«¿∆∆ƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓ שהקרבנות בחסידות כמבואר «ƒ
קרבני  "את (ככתוב ומזון ללחם נמשלו

בפנימיות  באדם שחודר לאשי") לחמי

כבשרו, ובשר דם להיות והופך

נכנס  שאינו הריח עניין היא והקטורת

כ'מקיף' נשאר אלא בפנימיות בגוף

הקרבנות  בנמשל גם וכך מלמעלה,

שיורד  אלוקי אור של המשכה פועלים

והקטורת  בפנימיות, ומאיר למטה

יותר  אלוקי אור של המשכה פועלת

'מקיף' של באופן שמאיר נעלה

ועל  שהקרבת מלמעלה, כאן מבואר כך

‰ÁLnהקטורת ÌBÈa ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«
,B˙B‡ פנימי וקשר שייכות לה ויש

המזבח  ÁÈLÓ˙למשיחת Ìb Èkƒ«¿ƒ«
¯eL˜ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿∆∆«ƒ¿»»
ÌL ¯‡·Ók) ÛÈwn‰ ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿»««ƒ«¿…»»

תורה' ‰ÁLn‰ב'לקוטי ÔÓML∆∆∆«ƒ¿»
ÈÓÈt ÔÈa ÚˆeÓÓ ‡e‰ עניין ¿»≈¿ƒƒ

הקטורתÛÈ˜nÏ,הקרבנות Èkעניין ««ƒƒ
אחד  LÓ˜‰,מצד ‡e‰ ÔÓL∆∆«¿∆

והמזון, הלחם כמו פנימי שני eעניין BÚÓ¯·מצד ‰È‰ ‰ÁLn‰ ÔÓL·¿∆∆«ƒ¿»»»¿»
ÈÓÈt ˙ÈÁa ˙B·e¯Úz e‰fL ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÓNa¿»ƒ∆ƒ¿«»≈«∆∆«¬¿ƒ«¿ƒƒ
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

הּמׁשח  אחרי היּו הּקרּבנֹות ׁשאר ואילּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומּקיף),

אֹותֹו.

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי זה 7ּכל ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ההמׁשכה  ׁשאֹופן ּופרט, ּכלל ְְְְְִֶֶַַַָָָָּבענין

ּופרט. ּכלל ּבבחינת הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִַַַָָָּבכללּות

עֹולה  ׁשּכאׁשר למּטה, מהאדם ּבזה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמׁשל

עדין  אין זה ּברצֹון הּנה ּבית, לבנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּברצֹונֹו

הּבית  ּבֹונה ּכאׁשר  ורק ּבגלּוי, הּבית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּפרטי

ּומּכלֿמקֹום  הּפרטים, ּכל מתּגּלים אזי ְְְֲִִִִַַַַָָָָּבפֹועל

(ׁשּלכן  הּפרטים יׁשנם ּברצֹון ׁשּגם לֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהכרח

אזי  הּפרטים, ּבכל הּוא הּבית ּבנין ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָרק

אּלא  מהּבית), להתעּנג ויכֹול רצֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנׁשלם

נעלה  ּבאֹופן ׁשהם אֹו ּבגלּוי ניּכרים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינם

 ֿ ועל ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ּגם הּוא וכן ְְְְְְִִֵֵַַַַָיֹותר.

הּנבראים  ּכל ּדהּנה, למעלה. ּדמּלמּטה הּסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי

מלכּות  ּבבחינת ּכלּולים ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּד'ּבראׁשית' אחד' ה'מאמר ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָּדאצילּות,

ּפרטי  ּכל נפרטּו ואחרּֿכ ּכללי, מאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

הוי' מעׂשי רּבּו ּדֿמה ּגדלּו8הּנבראים ּומה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ

הוי' וחלּופים 9מעׂשי מאמרֹות עׂשרה עלֿידי , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּדחלּופים  לחלּופים ועד האֹותּיֹות, ְְְְִִִִִַָּותמּורֹות

כּו' ּדתמּורֹות נתהּוּו10ּותמּורֹות ׁשעלֿידם , ְְְִִֶַַָָ

ּכל  לאחריֿזה וגם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנבראים
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ואילך).7) 20 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר כד.8)ד"ה קד, ו.9)תהלים צב, תניא 10)שם ראה

פי"ב. פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙B‡ ÁLn‰ È¯Á‡ eÈ‰ ˙Ba¯w‰ ¯‡L eÏÈ‡Â ,(ÛÈwÓe ובאו «ƒ¿ƒ¿»«»¿»»«¬≈ƒ»«

יותר  בפרטיות שיתבאר וכפי המזבח, למשיחת קשור שלא עצמו בפני כעניין

להלן.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ במאמר 7·) ¿»»∆«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
כל  את אלקים "וידבר דיבורֿהמתחיל

שנאמר  לאמר" האלה הדברים

זו, שנה השבועות חג בהתוועדות

של  זה בקובץ לאור (יוצא תשכ"ח

אפשר) בדרך ביאור עם מלכות' 'דבר

ÔÙB‡L ,Ë¯Ùe ÏÏk ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»¿»∆∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההתגלות ««¿»»

את  לברוא כדי למטה מלמעלה האלוקי

האור  כך ולשם והנבראים, העולמות

ונמשך «¿eÏÏÎaƒ˙ירד
˙eÏLÏzL‰‰'השתלשלות ב'סדר «ƒ¿«¿¿

שמדריגה  באופן למדריגה ממדריגה

שמעליה  מזו ומשתלשלת באה אחת

זו  האחוזות שרשרת של חוליות (כמו

Ë¯Ùeבזו) ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»¿»
כללית  והתגלות המשכה יש שתחילה

והתגלות  המשכה יש ואחרֿכך אחת,

רבים. לפרטים הנחלקת

‰Êa ÏLn‰Â עניין את להמחיש ¿«»»»∆
פרט  ובדרך כלל בדרך ההמשכה

¯L‡kL ,‰hÓÏ Ì„‡‰Ó≈»»»¿«»∆«¬∆
BBˆ¯a ‰ÏBÚהאדם B·Ï˙של ∆ƒ¿ƒ¿

‰Ê ÔBˆ¯a ‰p‰ ,˙Èa רצון שהוא «ƒƒ≈¿»∆
‰Èa˙כללי  ÈË¯t ÔÈ„Ú ÔÈ‡≈¬«ƒ¿»≈««ƒ

,ÈeÏ‚a עדיין האדם הכללי וברצון ¿»
וצורתו  הבית גודל על פרטים יודע לא

‰Èa˙וכד' ‰Ba ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆∆««ƒ
Ïk ÌÈlb˙Ó ÈÊ‡ ÏÚBÙa¿«¬«ƒ¿«ƒ»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË¯t‰ למרות «¿»ƒƒ»»
נראים, לא הפרטים 'כלל' בדרך הרצון התעוררות ÓBÏ¯שבתחילת Á¯Î‰a¿∆¿≈««

ÌÈË¯t‰ ÌLÈ ÔBˆ¯a ÌbL בהעלם עדיין הם זה שבשלב אלא ∆«»»∆¿»«¿»ƒ
ÔÎlL)הפרטים את בתוכו מכיל הכלל שבעצם ÔÈaבגלל ¯L‡k ˜¯ ∆»≈««¬∆ƒ¿«

‚pÚ˙‰Ï ÏBÎÈÂ BBˆ¯ ÌÏL ÈÊ‡ ,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ‡e‰ ˙Èa‰««ƒ¿»«¿»ƒ¬«ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿«≈
˙Èa‰Ó לא הפרטים ואם הפרטים לכל רצון בעצם הוא האחד הכלל גם כי ≈««ƒ

בלבד  מהכלל להתענג אפשר אי ÈeÏ‚aנשלמו ÌÈ¯kÈ ÌÈ‡L ‡l‡ ,(∆»∆≈»ƒ»ƒ¿»
בהעלם BÈ˙¯ונמצאים ‰ÏÚ ÔÙB‡a Ì‰L B‡ ולא נראים לא הם ולכן ∆≈¿∆«¬∆≈

בגלוי. ניכרים

ÔÎÂ בית הבונה  מאדם במשל  Ìbכמו ‡e‰ בנמשל˙eÏÏÎa ¿≈«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰,ונבראים עולמות לברוא האלוקי האור של והירידה «ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ¯„q‰ ÈtŒÏÚÂ יותר הנחותים הברואים כלומר, ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»
כפי  למעלה, של בכלל כלולים למטה שהפרטים באופן יותר בנעלים כלולים

ומפרט. שממשיך

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ,‰p‰c העולמות שלושת ¿ƒ≈»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
'מציאות' שהם נבראים בהם שיש

שבו  האצילות עולם לעומת ו'יש',

מוחלט  בביטול לאלוקות בטל הכול

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a ÌÈÏeÏk¿ƒƒ¿ƒ««¿
והתחתונה  האחרונה הספירה

¯Ó‡Ó'‰ e‰fL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆∆««¬»
‡e‰L '˙ÈL‡¯a'c '„Á‡∆»¿¿≈ƒ∆

,ÈÏÏk ¯Ó‡Ó ז"ל חכמינו כדברי «¬»¿»ƒ
"בעשרה  אבות בפרקי המשנה על

שאמ  העולם" נברא נם מאמרות

בתורה  הבריאה בסיפור יש למעשה

יהי  אלקים "ויאמר (כמו מאמרות תשע

"בראשית  הביטוי גם אבל וכד') אור"

מעשר  אחד מאמר הוא אלקים)" (ברא

בחסידות  מבואר כך ועל המאמרות,

ופרט, בכלל הבריאה עניין שזהו

היא  הבריאה 'בראשית' במאמר

ובתשעת  אחת, כללית מציאות

לפרטים  נחלקת הבריאה המאמרות

במאמרים  השבועות (כמבואר של

הבריאה CkŒ¯Á‡Âהקודמים) לאחר ¿««»
אחד  במאמר כלל Ïkבדרך eË¯Ùƒ¿¿»

ea¯ ‰Óc ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»«
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ8eÏ„b ‰Óe «¬∆¬»»«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ9, כך נברא והעולם «¬∆¬»»

גדולים  והם נבראים ריבוי בעולם שיש

באופן  בריאה של ביטוי הוא זה שכל

לפרטים  חלוקה NÚ¯‰של È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»
˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒƒ¿
˙B¯eÓ˙c ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÁc ÌÈÙeÏÁÏ „ÚÂ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

'eÎ10,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ÌÈ‡¯·p‰ ee‰˙ Ì„ÈŒÏÚL כמבואר , ∆«»»ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
היחוד  (שער התניא מעשרה בספר נתהוו הנבראים כל כיצד והאמונה)

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה, מאמרות בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף ..." מאמרות

שמשתלשל  עד אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה

הדבור  אותיות הן הן הקדש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים

חילופים  עלֿידי שבתורה מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות

שאין  לפי להחיותו נברא באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות

שהחיות  שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל יכולים הנבראים פרטי
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`ezeכ gynd meia gafnd zkepg z`f

ז"ל  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּכפירּוׁש קּיּומם, מׁש 11זמן ְְִֵֵֶֶַַַַַָ

הּפסּוק  ּבּׁשמים,12על נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִַַַָָָָָָָָ

וחלּופיהם  מאמרֹות ּדעׂשרה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהאֹותּיֹות

הּברּואים  ּבכל לעֹולם נּצבים הם ְְְְִִִֵֵֶַָָָּותמּורֹותיהם

ּבׁשרׁש הּוא וכן ּולקימם. הענינים להחיֹותם ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

הּזהר  (ּכפירּוׁש הּספירֹות ּׁשּכתּוב 13ּבעׂשר ּדמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית

ׁשּתחלה  הּספירֹות), עׂשר על ּכל 14קאי ּכלּולים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא  חכמה, ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָהּנבראים

ורק  עדין, ּפרטים התּגּלּות ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָנקּודה

ׁש'ּבינה  ׁשּזהּו הּפרטים, מתּגּלים ּבינה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבבחינת

צּיּורין' ּבבחינת 15מצירא הּוא יֹותר ּולמעלה . ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּכלּול ׁשּבּה ּד'אדםֿקדמֹון', הּקדּומה ְְְֲֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה

ׁשרגלי  וכּידּוע הּנבראים, וכל ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסדר

ּבעׂשּיה  מסּתימים ׁשּזהּו16'אדםֿקדמֹון' אּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבסקירה  נסקרים ׁשּכּולם ׁשּזהּו ּכלל, ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּבבחינת

ּכתר 17אחת  ּבחינת הּנה ּגּופא, ּוב'אדםֿקדמֹון' . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עּתיק  ּכדּוגמת ּׁשּיׁש מה (ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּד'אדםֿקדמֹון'
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פ"א.11) פט.12)שם קיט, תרנ"א 13)תהלים ברא בראשית ד"ה ואילך. סע"ב תפז, בראשית אוה"ת וראה ב. רנו, ח"א

ואילך). פא ע' תרנ"א ואילך).14)(סה"מ רנ ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תרע"ג ושבתה גו' וידבר ד"ה ראה - לקמן בהבא

וש"נ.15) כ. ע' תרצ"ב סה"מ אצילות 16)ראה סדר (שער ג שער ד. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

ב. צה, מסעי ג. כא, תזריע לקו"ת ב). (קלא, ס"כ אגה"ק תניא פ"ב. מהרש"א 17)למהרח"ו) חדא"ג (וראה א יח, ר"ה ע"פ

ואילך. פ"ד ר"ה שער ראש עטרת וראה שם).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  בהם כח ואין פרטיים הנבראים מבחינת מאד גדול עצמן מהן הנמשך

ממנה  פחותה למדרגה ממדרגה ומשתלשל החיות שיורד עלֿידי אלא החיות

וגימטר  האותיות ותמורות חילופים עד עלֿידי האותיות חשבון שהן יאות

יקראו  אשר שמו וזה פרטי נברא ממנו ולהתהוות ולהתלבש להתצמצם שיוכל

לחיות  כלי הוא הקודש בלשון לו

שנשתלשל  זה שם באותיות המצומצם

שבתורה...", מאמרות »¿Ì‚Âמעשרה
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ההתהוות לאחרÏk ¿«¬≈∆»

,ÌÓei˜ CLÓ ÔÓÊ ממשיכים הם ¿«∆∆ƒ»
שבא  האלוקי האור עלֿידי חיות לקבל

המאמרות  עשרה ≈¿Le¯ÈÙkדרך
Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰11ÏÚ «««≈««

˜eÒt‰12E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ «»¿»¬»»¿»¿
˙Bi˙B‡‰L ,ÌÈÓMa ·vƒ»«»»ƒ∆»ƒ

המילים  את ««¬»NÚc¯‰המרכיבות
Ì‰ÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒ≈∆
ÌÈ·v Ì‰ Ì‰È˙B¯eÓ˙e¿≈∆≈ƒ»ƒ
ÌÈ‡e¯a‰ ÏÎa ÌÏBÚÏ¿»¿»«¿ƒ

ÌÓÈ˜Ïe Ì˙BÈÁ‰Ï ורגע רגע בכל ¿«¬»¿«¿»
הפסק. ללא מחדש

ÌÈÈÚ‰ L¯La ‡e‰ ÔÎÂ של ¿≈¿…∆»ƒ¿»ƒ
‰B¯ÈÙq˙הנבראים  ¯NÚa¿∆∆«¿ƒ

העליונות  ≈¿(Le¯ÈÙkהקדושות
¯‰f‰13·e˙kM ‰Óc «…«¿«∆»

˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
È‡˜ ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ מכוון «»«ƒ¿≈»»∆»≈

˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏÚ השורש שהן «∆∆«¿ƒ
הנבראים  של ÏÁzL‰והמקור והתהוות 14), בריאת של ראשון בשלב ∆¿ƒ»

ÓÎÁ‰,העולם  ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÌÈÏeÏk הראשונה הספירה ¿ƒ»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»¿»
הספירות  מעשר daוהעליונה ÔÈ‡L ‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆¿»∆≈»

,ÔÈ„Ú ÌÈË¯t ˙elb˙‰ החכמה כח האדם של הנפש שבכוחות כשם ƒ¿«¿»ƒ¬«ƒ
כנקודה  קיים הרעיון ראשון ובשלב שכלי, רעיון של ההתפתחות תחילת הוא

העולמות  של התהוות היא החכמה מספירת הבריאה התחלת כך אחת, כללית

כללית  אחת כנקודה כלל, בדרך ÌÈlb˙Óוהנבראים ‰Èa ˙ÈÁ·a ˜¯Â¿«ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ
,ÌÈË¯t‰ היא הבינה הנפש שבכוחות נקודת כשם והסתעפות התרחבות «¿»ƒ

היא ה  הבינה, ספירת השנייה, הספירה מצד ההתהוות כך לפרטים, חכמה

פרט  בדרך ˆÔÈ¯ei'התהוות ‡¯ÈˆÓ ‰Èa'L e‰fL15 מציירת בינה ∆∆∆ƒ»¿«¿»ƒƒ
לפרטים  ומסתעף מתרחב בלבד כנקודה בחכמה שהיה מה בבינה כי ציורים,

ומוגדרת. ברורה מציאות של 'ציור' מרכיבים הרבים והפרטים

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe וידבר" דיבורֿהמתחיל הקודם, במאמר שנתבאר כפי ¿«¿»≈

התהוות  של זה בעניין תשכ"ח), זו, שנה השבועות בחג שנאמר אלקים"

(ומה  מדרגות כמה יש פרט, בדרך ואחרֿכך 'כלל' בדרך תחילה הבריאה

הכלל  ואילו 'פרט' הוא יותר נעלית בדרגה 'כלל', מסויימת בדרגה שנחשב

מצד  היא שהבריאה כפי כי ומבאר מוסיף וכאן נעלה), יותר עוד עניין הוא

היא  מהחכמה ההתהוות הספירות עשר

היא  מהבינה וההתהוות 'כלל' בדרך

יותר, למעלה ואילו 'פרט', בדרך

מהספירות  יותר עליונות בדרגות

האצילות), ÈÁ·a˙(שבעולם ‡e‰ƒ¿ƒ«
ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ«¬»»«¿»¿»»
¯„Ò Ïk ÏeÏk daL ,'ÔBÓ„«̃¿∆»»»≈∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÂ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿»«ƒ¿»ƒ
עולם  שלכל שכשם בחסידות כמבואר

ההשתלשלות' ב'סדר פרטית ומדרגה

זו, ומדרגה עולם להתהוות רצון קדם

סדר  כל לכללות ביחס גם כן

והוא  כללי, רצון קדם ההשתלשלות

הנקרא  ("א"ק"), קדמון" "אדם מדרגת

כל  זו ובמדריגה כללי", "אור גם

אחד, כלל של מציאות היא הבריאה

עוד  באופן לפרטים, התחלקות ללא

היא  שהבריאה כפי מאשר נעלה יותר

החכמה בקבלה Úe„iÎÂמצד ¿«»«
'‡„ÔBÓ„˜ŒÌ'וחסידות  ÈÏ‚¯L∆«¿≈»»«¿

‰iNÚa ÌÈÓÈzÒÓ16, ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»
של  התחתונות, המדריגות ה"'רגליים",

במדרגות  מסתיימות קדמון' 'אדם

של  זו שבבחינה הרי ה'עשיה', עולם ביותר, התחתון העולם של התחתונות

הנבראים, כל נכללים קדמון' ביותר 'אדם העליונים עד ביותר מהעליונים

ÌÏekL e‰fL ,ÏÏk ˙ÈÁ·a e‰fL ‡l‡ כל של המדריגות כל ∆»∆∆ƒ¿ƒ«¿»∆∆∆»
קדמון'ÌÈ¯˜Òהנבראים  'אדם ‡בבחינת ‰¯È˜Òa˙Á17.כללית ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»««

‡Ùeb 'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'·e סדר' לכללות שביחס הוא עצמו, השתלשלות' ¿»»«¿»
ו'פרט' ל'כלל' חלוקה גם יש ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c''כלל', ¯˙k ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«∆∆¿»»«¿

יותר  עליונה בחינה ישנה הספירות עשר מעל וחסידות, בקבלה כמבואר

של  והמוח הראש מעל הוא כפשוטו שהכתר (כשם עליון' 'כתר הנקראת

השכל  מכוחות יותר הנעלה כללי כוח הוא הרצון כוח שבאדם וכשם האדם)

העליון  הרצון למעלה כך הספירות), לעשר (המקבילים הפרטיים והרגש

של  ועניינה הפרטיות, הספירות מעשר יותר נעלה הכתר שבבחינת הכללי

הרצון  בכתר, שהוא כפי לפרטים מהתחלקות למעלה כללית כמציאות הבריאה

שהיא  כפי כללית כמציאות לעניינה ביחס נעלה ויותר כללי יותר הוא העליון,
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּד'אדםֿקדמֹון' מּגּולּגלּתא הּוא 18לעילא ( ְְְְְִֵַָָָָָ

היא  ּד'אדםֿקדמֹון' והּמחׁשבה ּכלל, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבבחינת

 ֿ אֹור ּבחינת הּנה יֹותר, ּולמעלה ּפרט. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבבחינת

ּכלל, ּבבחינת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

ּובפרטּיּות, ּפרט. ּבבחינת הּוא הּצמצּום ְְְְְִִִִִַַַַָָּולאחר

ׁשּלפני  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּופרט ּכלל ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָיׁש

עלּית  היתה הּצמצּום לפני ׁשהרי ּגּופא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּצמצּום

'אמלֹו ּד'אנא מל19הּמחׁשבה ׁשאין וכיון , ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עם  ולברֹוא,20ּבלא להאציל ּברצֹונֹו עלה לכ , ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

להיֹות  ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוׁשיער

ׁשּׁשיער21ּבפֹועל  ההׁשערה ענין הּנה ּבעצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּד'אנא  והּמחׁשבה ּפרט, ּבבחינת הּוא - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹּבכח

ּבאֹופן  ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבבחינת היא - 'ְְְְְִִִֵֶֶַַָאמלֹו

ּופרט, ּכלל ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְְִִֶַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכֹוללת  ּבה'רׁשימה', האֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָׁשּתחילה

ּב'ּקו', אחרּֿכ ׁשּנמׁש האֹור ּכללּות את ְְְִֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה

כּו'. לפרטים נפרט ואחרּֿכ ּכלל, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָוהּוא

ÌÚËÂ ּבאֹופן להיֹות צריכה (ׁשההמׁשכה הּדבר ¿««ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהעֹולמֹות  מּפני הּוא, ּופרט) ּכלל ְְְִֵֶֶָָָָׁשל

ׁשאפילּו והינּו, אֹורֿאיןֿסֹוף. לגּבי ּבער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָאינם

מה  ואפיל ּו לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ֲִֵֶַַַָָָָהאֹור

לגּבי  ּבער אינֹו הרי העֹולמֹות, ער לפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּׁשּנמּדד

מּתחלה  להיֹות הּוצר ולכן ּכלל, ְְְְְִִִֵַָָָָָהעֹולמֹות

נתעּלם  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
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שם.18) מסעי לקו"ת א. טו, לזח"א הרקיע  זהר פ"ו. שבה"כ) (שער ט שער חיים עץ אדה"ז 19)ראה במאמרי הובא - זהר

ב. קע, להצ"צ בסהמ"צ הובא - אד"ר ז. ע' ח"א (פא,20)תקס"ח רפ"ז שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

פ"י 21)ב). האמצעי לאדמו"ר היחוד שער שם. לזח"א מלך מקדש בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אין  כללי שבאופן קדמון' 'אדם במדריגת היא שהבריאה כפי גם וכך בחכמה,

יותר  בפרטיות אבל אחת' ב'סקירה נסקר הכול אלא לפרטים התחלקות בה

כלל  בדרך היא גופא קדמון' שב'אדם ה'כתר' מצד היא שהבריאה כפי

˜ÈzÚ ˙Ó‚e„k LiM ‰Ó e‰fL) בבחינת והפנימית הנעלית הבחינה ∆∆«∆≈¿¿««ƒ
(כלומר, יומין' 'עתיק נקראת ה'כתר'

האור  עניין מ'יומין' ונבדל נעתק

שלמעלה  נעלמת בחינה היינו והגילוי,

'אדם  בחינת של ב'כתר' וגם מהתגלות)

והיא  'עתיק' בחינת יש קדמון'

‡zÏbÏebÓ ‡ÏÈÚÏ למעלה ¿≈»ƒ¿»¿»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c18'מה'גולגולת' ¿»»«¿

הספירות  שמעל עליון' ש'כתר כשם

מחכמהֿבינהֿדעת  למעלה הוא

של  שמאירות הספירות המוחין

ה'כתר' בדוגמת הראש, ב'גולגולת'

הראש  מעל שהוא ‰e‡הגשמי (
בחינת  של ב'כתר' שהיא כפי הבריאה

קדמון' ÏÏk,'אדם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿»»«¿

מה'כתר' ÈÁ·a˙שלמטה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
Ë¯t עולמות לברוא הרצון ובה ¿»

לפרטי ונבראים גם בהתייחסות בא

שייך  שהדבר כמה (עד הבריאה

קדמון'). דאדם הקדומה ב'מחשבה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'ל'כלל החלוקה ¿«¿»≈
יותר  עוד ומדריגה בבחינה ו'פרט'

‡ŒÔÈ‡Œ¯Bנעלית, ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ בו שנעשה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

ברצונו  שעלה ברוך לאחר הקדוש של

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא הוא

ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ הכולל אחד ƒ¿ƒ«¿»
כאחד, הנבראים כל »»¿Á‡Ïe¯את

Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»
רבים. לפרטים מקום נתינת עם

˙eiË¯Ù·e,יותרÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa LÈ ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈
‡Ùeb ÌeˆÓv‰ עצמוÈ¯‰L iÏÚ˙עוד , ‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ «ƒ¿»∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ«

'CBÏÓ‡ ‡‡'c ‰·LÁn‰19,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, אצל עלתה ««¬»»¿¬»∆¿
אמלוך', 'אני של ÌÚמחשבה ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ20, המושג ¿≈»∆≈∆∆¿…»

המלך  ימלוך שעליו עם ללא להיות יכול לא BBˆ¯a'מלך' ‰ÏÚ CÎÏ¿»»»ƒ¿
‡B¯·ÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï,נבראים„È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈLÂ ¿«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒ

ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï21,,למלוכה הרצון שהתעורר לאחר בחסידות, כמבואר ƒ¿¿«
ראשון  שבשלב בית לבנות רצון בו שהתעורר לאדם כמשל ההשערה ענין היה

רוצה, הוא בית איזה יודע לא עדיין והאדם הדבר כללות על היא ההתעוררות

עם  'השערה' לו יש יותר מאוחר בשלב ורק וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה

כביכול, למעלה, גם וכך לפרטים ‰‰ÚL¯‰התייחסות ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«««¿»»
‰·LÁn‰Â ,Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ - ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈML∆ƒ≈¿«¿¿…«ƒ¿ƒ«¿»¿««¬»»

Y 'CBÏÓ‡ ‡‡'c רצון שהיא ¿¬»∆¿
ÏÏk.כללי  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»

˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿∆«¿»«
מלמעלה ‰‡B¯והתגלות  האלוקי »

עולמות  לברוא כדי ∆e‰L‡למטה
‰ÏÈÁzL ,Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»∆¿ƒ»
,'‰ÓÈL¯'‰a ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿»¿ƒ»
˙eÏÏk ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBkL∆∆∆¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»««»
,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,'Âw'a««¿ƒ¿ƒ«¿»
'eÎ ÌÈË¯ÙÏ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

 ֿ האין האלוקי באור הראשון הצמצום

רק  האיר העולמות, בריאת לצורך סוף,

והצמצום  מוגבל, בלתי איןֿסופי אור

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על היה

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

ומצומצם  מועט הקו אור אור (המכונה

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

 ֿ האין אור של הרושם שב'רשימה',

אלא  הפרטים, כל את בהעלם יש סוף,

יורד  ה'כלל' ואחרֿכך כלל בדרך שהם

לפרטים. בהתחלקות להאיר

‰ÎLÓ‰‰L) ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»∆««¿»»
האלוקי  האור של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰וההתגלות

Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»¿»
מתגלים  ולא נעלמים הפרטים )ותחילה

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï C¯Úa ÌÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰L ÈtÓ ,‡e‰ אין ƒ¿≈∆»»≈»¿∆∆¿«≈≈
המוגבלים. לנבראים סוף אין שהוא הבורא בין והשוואה יחס ¿»¿eÈ‰Â,כל

¯B‡‰ eÏÈÙ‡L המצומצם האלוקי,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL ∆¬ƒ»∆≈«»»»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ „cÓpM ‰Ó eÏÈÙ‡Â להוות כדי ומותאם «¬ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»»

אותם  עצמו ‰¯Èולקיים האור של ועניינו מהותו Èa‚Ïמצד C¯Úa BÈ‡ ¬≈≈¿∆∆¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁzÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰»»¿»¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¿»»

האור  של ÏÏk,והתגלות ˙ÈÁ·a וניכרים נראים לא הפרטים אחד שמצד ƒ¿ƒ«¿»
בגלוי יכול בו מהעולמות למעלה הוא מהותו שמצד האלוקי האור ולכן
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כי eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ז"ל  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּכפירּוׁש קּיּומם, מׁש 11זמן ְְִֵֵֶֶַַַַַָ

הּפסּוק  ּבּׁשמים,12על נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִַַַָָָָָָָָ

וחלּופיהם  מאמרֹות ּדעׂשרה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהאֹותּיֹות

הּברּואים  ּבכל לעֹולם נּצבים הם ְְְְִִִֵֵֶַָָָּותמּורֹותיהם

ּבׁשרׁש הּוא וכן ּולקימם. הענינים להחיֹותם ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

הּזהר  (ּכפירּוׁש הּספירֹות ּׁשּכתּוב 13ּבעׂשר ּדמה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית

ׁשּתחלה  הּספירֹות), עׂשר על ּכל 14קאי ּכלּולים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא  חכמה, ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָהּנבראים

ורק  עדין, ּפרטים התּגּלּות ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָנקּודה

ׁש'ּבינה  ׁשּזהּו הּפרטים, מתּגּלים ּבינה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבבחינת

צּיּורין' ּבבחינת 15מצירא הּוא יֹותר ּולמעלה . ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּכלּול ׁשּבּה ּד'אדםֿקדמֹון', הּקדּומה ְְְֲֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה

ׁשרגלי  וכּידּוע הּנבראים, וכל ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָסדר

ּבעׂשּיה  מסּתימים ׁשּזהּו16'אדםֿקדמֹון' אּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבסקירה  נסקרים ׁשּכּולם ׁשּזהּו ּכלל, ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּבבחינת

ּכתר 17אחת  ּבחינת הּנה ּגּופא, ּוב'אדםֿקדמֹון' . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עּתיק  ּכדּוגמת ּׁשּיׁש מה (ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּד'אדםֿקדמֹון'
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פ"א.11) פט.12)שם קיט, תרנ"א 13)תהלים ברא בראשית ד"ה ואילך. סע"ב תפז, בראשית אוה"ת וראה ב. רנו, ח"א

ואילך). פא ע' תרנ"א ואילך).14)(סה"מ רנ ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תרע"ג ושבתה גו' וידבר ד"ה ראה - לקמן בהבא

וש"נ.15) כ. ע' תרצ"ב סה"מ אצילות 16)ראה סדר (שער ג שער ד. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

ב. צה, מסעי ג. כא, תזריע לקו"ת ב). (קלא, ס"כ אגה"ק תניא פ"ב. מהרש"א 17)למהרח"ו) חדא"ג (וראה א יח, ר"ה ע"פ

ואילך. פ"ד ר"ה שער ראש עטרת וראה שם).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  בהם כח ואין פרטיים הנבראים מבחינת מאד גדול עצמן מהן הנמשך

ממנה  פחותה למדרגה ממדרגה ומשתלשל החיות שיורד עלֿידי אלא החיות

וגימטר  האותיות ותמורות חילופים עד עלֿידי האותיות חשבון שהן יאות

יקראו  אשר שמו וזה פרטי נברא ממנו ולהתהוות ולהתלבש להתצמצם שיוכל

לחיות  כלי הוא הקודש בלשון לו

שנשתלשל  זה שם באותיות המצומצם

שבתורה...", מאמרות »¿Ì‚Âמעשרה
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ההתהוות לאחרÏk ¿«¬≈∆»

,ÌÓei˜ CLÓ ÔÓÊ ממשיכים הם ¿«∆∆ƒ»
שבא  האלוקי האור עלֿידי חיות לקבל

המאמרות  עשרה ≈¿Le¯ÈÙkדרך
Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰11ÏÚ «««≈««

˜eÒt‰12E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ «»¿»¬»»¿»¿
˙Bi˙B‡‰L ,ÌÈÓMa ·vƒ»«»»ƒ∆»ƒ

המילים  את ««¬»NÚc¯‰המרכיבות
Ì‰ÈÙeÏÁÂ ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿ƒ≈∆
ÌÈ·v Ì‰ Ì‰È˙B¯eÓ˙e¿≈∆≈ƒ»ƒ
ÌÈ‡e¯a‰ ÏÎa ÌÏBÚÏ¿»¿»«¿ƒ

ÌÓÈ˜Ïe Ì˙BÈÁ‰Ï ורגע רגע בכל ¿«¬»¿«¿»
הפסק. ללא מחדש

ÌÈÈÚ‰ L¯La ‡e‰ ÔÎÂ של ¿≈¿…∆»ƒ¿»ƒ
‰B¯ÈÙq˙הנבראים  ¯NÚa¿∆∆«¿ƒ

העליונות  ≈¿(Le¯ÈÙkהקדושות
¯‰f‰13·e˙kM ‰Óc «…«¿«∆»

˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
È‡˜ ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ מכוון «»«ƒ¿≈»»∆»≈

˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏÚ השורש שהן «∆∆«¿ƒ
הנבראים  של ÏÁzL‰והמקור והתהוות 14), בריאת של ראשון בשלב ∆¿ƒ»

ÓÎÁ‰,העולם  ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÌÈÏeÏk הראשונה הספירה ¿ƒ»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»¿»
הספירות  מעשר daוהעליונה ÔÈ‡L ‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆¿»∆≈»

,ÔÈ„Ú ÌÈË¯t ˙elb˙‰ החכמה כח האדם של הנפש שבכוחות כשם ƒ¿«¿»ƒ¬«ƒ
כנקודה  קיים הרעיון ראשון ובשלב שכלי, רעיון של ההתפתחות תחילת הוא

העולמות  של התהוות היא החכמה מספירת הבריאה התחלת כך אחת, כללית

כללית  אחת כנקודה כלל, בדרך ÌÈlb˙Óוהנבראים ‰Èa ˙ÈÁ·a ˜¯Â¿«ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ
,ÌÈË¯t‰ היא הבינה הנפש שבכוחות נקודת כשם והסתעפות התרחבות «¿»ƒ

היא ה  הבינה, ספירת השנייה, הספירה מצד ההתהוות כך לפרטים, חכמה

פרט  בדרך ˆÔÈ¯ei'התהוות ‡¯ÈˆÓ ‰Èa'L e‰fL15 מציירת בינה ∆∆∆ƒ»¿«¿»ƒƒ
לפרטים  ומסתעף מתרחב בלבד כנקודה בחכמה שהיה מה בבינה כי ציורים,

ומוגדרת. ברורה מציאות של 'ציור' מרכיבים הרבים והפרטים

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe וידבר" דיבורֿהמתחיל הקודם, במאמר שנתבאר כפי ¿«¿»≈

התהוות  של זה בעניין תשכ"ח), זו, שנה השבועות בחג שנאמר אלקים"

(ומה  מדרגות כמה יש פרט, בדרך ואחרֿכך 'כלל' בדרך תחילה הבריאה

הכלל  ואילו 'פרט' הוא יותר נעלית בדרגה 'כלל', מסויימת בדרגה שנחשב

מצד  היא שהבריאה כפי כי ומבאר מוסיף וכאן נעלה), יותר עוד עניין הוא

היא  מהחכמה ההתהוות הספירות עשר

היא  מהבינה וההתהוות 'כלל' בדרך

יותר, למעלה ואילו 'פרט', בדרך

מהספירות  יותר עליונות בדרגות

האצילות), ÈÁ·a˙(שבעולם ‡e‰ƒ¿ƒ«
ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ«¬»»«¿»¿»»
¯„Ò Ïk ÏeÏk daL ,'ÔBÓ„«̃¿∆»»»≈∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÂ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿»«ƒ¿»ƒ
עולם  שלכל שכשם בחסידות כמבואר

ההשתלשלות' ב'סדר פרטית ומדרגה

זו, ומדרגה עולם להתהוות רצון קדם

סדר  כל לכללות ביחס גם כן

והוא  כללי, רצון קדם ההשתלשלות

הנקרא  ("א"ק"), קדמון" "אדם מדרגת

כל  זו ובמדריגה כללי", "אור גם

אחד, כלל של מציאות היא הבריאה

עוד  באופן לפרטים, התחלקות ללא

היא  שהבריאה כפי מאשר נעלה יותר

החכמה בקבלה Úe„iÎÂמצד ¿«»«
'‡„ÔBÓ„˜ŒÌ'וחסידות  ÈÏ‚¯L∆«¿≈»»«¿

‰iNÚa ÌÈÓÈzÒÓ16, ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»
של  התחתונות, המדריגות ה"'רגליים",

במדרגות  מסתיימות קדמון' 'אדם

של  זו שבבחינה הרי ה'עשיה', עולם ביותר, התחתון העולם של התחתונות

הנבראים, כל נכללים קדמון' ביותר 'אדם העליונים עד ביותר מהעליונים

ÌÏekL e‰fL ,ÏÏk ˙ÈÁ·a e‰fL ‡l‡ כל של המדריגות כל ∆»∆∆ƒ¿ƒ«¿»∆∆∆»
קדמון'ÌÈ¯˜Òהנבראים  'אדם ‡בבחינת ‰¯È˜Òa˙Á17.כללית ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»««

‡Ùeb 'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'·e סדר' לכללות שביחס הוא עצמו, השתלשלות' ¿»»«¿»
ו'פרט' ל'כלל' חלוקה גם יש ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c''כלל', ¯˙k ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«∆∆¿»»«¿

יותר  עליונה בחינה ישנה הספירות עשר מעל וחסידות, בקבלה כמבואר

של  והמוח הראש מעל הוא כפשוטו שהכתר (כשם עליון' 'כתר הנקראת

השכל  מכוחות יותר הנעלה כללי כוח הוא הרצון כוח שבאדם וכשם האדם)

העליון  הרצון למעלה כך הספירות), לעשר (המקבילים הפרטיים והרגש

של  ועניינה הפרטיות, הספירות מעשר יותר נעלה הכתר שבבחינת הכללי

הרצון  בכתר, שהוא כפי לפרטים מהתחלקות למעלה כללית כמציאות הבריאה

שהיא  כפי כללית כמציאות לעניינה ביחס נעלה ויותר כללי יותר הוא העליון,
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּד'אדםֿקדמֹון' מּגּולּגלּתא הּוא 18לעילא ( ְְְְְִֵַָָָָָ

היא  ּד'אדםֿקדמֹון' והּמחׁשבה ּכלל, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבבחינת

 ֿ אֹור ּבחינת הּנה יֹותר, ּולמעלה ּפרט. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבבחינת

ּכלל, ּבבחינת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָאיןֿסֹוף

ּובפרטּיּות, ּפרט. ּבבחינת הּוא הּצמצּום ְְְְְִִִִִַַַַָָּולאחר

ׁשּלפני  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּופרט ּכלל ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָיׁש

עלּית  היתה הּצמצּום לפני ׁשהרי ּגּופא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּצמצּום

'אמלֹו ּד'אנא מל19הּמחׁשבה ׁשאין וכיון , ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עם  ולברֹוא,20ּבלא להאציל ּברצֹונֹו עלה לכ , ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ

להיֹות  ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוׁשיער

ׁשּׁשיער21ּבפֹועל  ההׁשערה ענין הּנה ּבעצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּד'אנא  והּמחׁשבה ּפרט, ּבבחינת הּוא - ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹּבכח

ּבאֹופן  ּגם הּוא וכן ּכלל. ּבבחינת היא - 'ְְְְְִִִֵֶֶַַָאמלֹו

ּופרט, ּכלל ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְְִִֶַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכֹוללת  ּבה'רׁשימה', האֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָׁשּתחילה

ּב'ּקו', אחרּֿכ ׁשּנמׁש האֹור ּכללּות את ְְְִֶֶַַַַָָָָָּבתֹוכּה

כּו'. לפרטים נפרט ואחרּֿכ ּכלל, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִַַַָָָָוהּוא

ÌÚËÂ ּבאֹופן להיֹות צריכה (ׁשההמׁשכה הּדבר ¿««ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשהעֹולמֹות  מּפני הּוא, ּופרט) ּכלל ְְְִֵֶֶָָָָׁשל

ׁשאפילּו והינּו, אֹורֿאיןֿסֹוף. לגּבי ּבער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָאינם

מה  ואפיל ּו לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש ֲִֵֶַַַָָָָהאֹור

לגּבי  ּבער אינֹו הרי העֹולמֹות, ער לפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּׁשּנמּדד

מּתחלה  להיֹות הּוצר ולכן ּכלל, ְְְְְִִִֵַָָָָָהעֹולמֹות

נתעּלם  ׁשעלֿידיֿזה ּכלל, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
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שם.18) מסעי לקו"ת א. טו, לזח"א הרקיע  זהר פ"ו. שבה"כ) (שער ט שער חיים עץ אדה"ז 19)ראה במאמרי הובא - זהר

ב. קע, להצ"צ בסהמ"צ הובא - אד"ר ז. ע' ח"א (פא,20)תקס"ח רפ"ז שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

פ"י 21)ב). האמצעי לאדמו"ר היחוד שער שם. לזח"א מלך מקדש בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אין  כללי שבאופן קדמון' 'אדם במדריגת היא שהבריאה כפי גם וכך בחכמה,

יותר  בפרטיות אבל אחת' ב'סקירה נסקר הכול אלא לפרטים התחלקות בה

כלל  בדרך היא גופא קדמון' שב'אדם ה'כתר' מצד היא שהבריאה כפי

˜ÈzÚ ˙Ó‚e„k LiM ‰Ó e‰fL) בבחינת והפנימית הנעלית הבחינה ∆∆«∆≈¿¿««ƒ
(כלומר, יומין' 'עתיק נקראת ה'כתר'

האור  עניין מ'יומין' ונבדל נעתק

שלמעלה  נעלמת בחינה היינו והגילוי,

'אדם  בחינת של ב'כתר' וגם מהתגלות)

והיא  'עתיק' בחינת יש קדמון'

‡zÏbÏebÓ ‡ÏÈÚÏ למעלה ¿≈»ƒ¿»¿»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c18'מה'גולגולת' ¿»»«¿

הספירות  שמעל עליון' ש'כתר כשם

מחכמהֿבינהֿדעת  למעלה הוא

של  שמאירות הספירות המוחין

ה'כתר' בדוגמת הראש, ב'גולגולת'

הראש  מעל שהוא ‰e‡הגשמי (
בחינת  של ב'כתר' שהיא כפי הבריאה

קדמון' ÏÏk,'אדם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰·LÁn‰Â¿««¬»»¿»»«¿

מה'כתר' ÈÁ·a˙שלמטה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
Ë¯t עולמות לברוא הרצון ובה ¿»

לפרטי ונבראים גם בהתייחסות בא

שייך  שהדבר כמה (עד הבריאה

קדמון'). דאדם הקדומה ב'מחשבה

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'ל'כלל החלוקה ¿«¿»≈
יותר  עוד ומדריגה בבחינה ו'פרט'

‡ŒÔÈ‡Œ¯Bנעלית, ˙ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«≈
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ בו שנעשה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

ברצונו  שעלה ברוך לאחר הקדוש של

מוגבלים  ונבראים עולמות לברוא הוא

ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰ הכולל אחד ƒ¿ƒ«¿»
כאחד, הנבראים כל »»¿Á‡Ïe¯את

Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»
רבים. לפרטים מקום נתינת עם

˙eiË¯Ù·e,יותרÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁa LÈ ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈
‡Ùeb ÌeˆÓv‰ עצמוÈ¯‰L iÏÚ˙עוד , ‰˙È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ «ƒ¿»∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ«

'CBÏÓ‡ ‡‡'c ‰·LÁn‰19,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, אצל עלתה ««¬»»¿¬»∆¿
אמלוך', 'אני של ÌÚמחשבה ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ20, המושג ¿≈»∆≈∆∆¿…»

המלך  ימלוך שעליו עם ללא להיות יכול לא BBˆ¯a'מלך' ‰ÏÚ CÎÏ¿»»»ƒ¿
‡B¯·ÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï,נבראים„È˙ÚM ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈLÂ ¿«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒ

ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï21,,למלוכה הרצון שהתעורר לאחר בחסידות, כמבואר ƒ¿¿«
ראשון  שבשלב בית לבנות רצון בו שהתעורר לאדם כמשל ההשערה ענין היה

רוצה, הוא בית איזה יודע לא עדיין והאדם הדבר כללות על היא ההתעוררות

עם  'השערה' לו יש יותר מאוחר בשלב ורק וכו', צורה ובאיזו גודל באיזה

כביכול, למעלה, גם וכך לפרטים ‰‰ÚL¯‰התייחסות ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«««¿»»
‰·LÁn‰Â ,Ë¯t ˙ÈÁ·a ‡e‰ - ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈML∆ƒ≈¿«¿¿…«ƒ¿ƒ«¿»¿««¬»»

Y 'CBÏÓ‡ ‡‡'c רצון שהיא ¿¬»∆¿
ÏÏk.כללי  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»

˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿∆«¿»«
מלמעלה ‰‡B¯והתגלות  האלוקי »

עולמות  לברוא כדי ∆e‰L‡למטה
‰ÏÈÁzL ,Ë¯Ùe ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¿»∆¿ƒ»
,'‰ÓÈL¯'‰a ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»¿»¿ƒ»
˙eÏÏk ˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBkL∆∆∆¿»∆¿»
CkŒ¯Á‡ CLÓpL ¯B‡‰»∆ƒ¿»««»
,ÏÏk ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,'Âw'a««¿ƒ¿ƒ«¿»
'eÎ ÌÈË¯ÙÏ Ë¯Ù CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
קודם  וחסידות, בקבלה כמבואר

 ֿ האין האלוקי באור הראשון הצמצום

רק  האיר העולמות, בריאת לצורך סוף,

והצמצום  מוגבל, בלתי איןֿסופי אור

סילק  שהקדושֿברוךֿהוא ידי על היה

והאיר  הצד על הגדול אורו את כביכול

ומצומצם  מועט הקו אור אור (המכונה

'דק' היותו על כמשל וחוט' 'קו או

אמנם  האיןֿסופי), האור לגבי ומועט

מאור  'רושם' נותר הסילוק לאחר גם

מבואר  כך ועל הצמצום שלפני סוף אין

 ֿ האין אור של הרושם שב'רשימה',

אלא  הפרטים, כל את בהעלם יש סוף,

יורד  ה'כלל' ואחרֿכך כלל בדרך שהם

לפרטים. בהתחלקות להאיר

‰ÎLÓ‰‰L) ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»∆««¿»»
האלוקי  האור של «ÎÈ¯¿̂ƒ‰וההתגלות

Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»¿»
מתגלים  ולא נעלמים הפרטים )ותחילה

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï C¯Úa ÌÈ‡ ˙BÓÏBÚ‰L ÈtÓ ,‡e‰ אין ƒ¿≈∆»»≈»¿∆∆¿«≈≈
המוגבלים. לנבראים סוף אין שהוא הבורא בין והשוואה יחס ¿»¿eÈ‰Â,כל

¯B‡‰ eÏÈÙ‡L המצומצם האלוקי,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL ∆¬ƒ»∆≈«»»»
,˙BÓÏBÚ‰ C¯Ú ÈÙÏ „cÓpM ‰Ó eÏÈÙ‡Â להוות כדי ומותאם «¬ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»»

אותם  עצמו ‰¯Èולקיים האור של ועניינו מהותו Èa‚Ïמצד C¯Úa BÈ‡ ¬≈≈¿∆∆¿«≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏÁzÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰»»¿»¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¿»»

האור  של ÏÏk,והתגלות ˙ÈÁ·a וניכרים נראים לא הפרטים אחד שמצד ƒ¿ƒ«¿»
בגלוי יכול בו מהעולמות למעלה הוא מהותו שמצד האלוקי האור ולכן
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`ezeכב gynd meia gafnd zkepg z`f

ּגם  נעׂשים ועלֿידיֿזה ּבהגּבלה, ּובא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָהאֹור

זה  על והּמׁשל ּבּכלים. להתלּבׁש ּבער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפרטים

הּמקּבל, אל הּמׁשּפיע מן הּׂשכל מהׁשּפעת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּוא

ּדבצמצּום  הּׂשכל, אֹור את ּתחלה לצמצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּצרי

רק  מׁשּפיע ׁשאינֹו הא', אֹופן אֹופּנים. ּב' יׁש ְִִֵֵֶֶֶַַַַָזה

ּובחינת  ּגמּור צמצּום ׁשּזהּו ּבלבד, קצהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָאפס

הּׂשכל, עיקר על לגמרי ׁשּמעלים לגמרי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהעלם

לגּבי  ּכלל ּבער ׁשאינֹו ּבמקּבל הּוא זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשאֹופן

את  לצמצם הּמׁשּפיע צרי ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשּפיע,

הּב', ואֹופן ּגמּור. צמצּום ּבבחינת ְְְְִִִֶַַַָעצמֹו

אּלא  הּמׁשּפיע, לגּבי ּבער הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכׁשהמקּבל

אצל  ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל את לקּבל יכֹול ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאינֹו

ולכן  ּבֹו, ׁשּמאיר האֹור ריּבּוי מּצד ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמׁשּפיע,

ּכל  ּבהם ׁשּיׁש קצרים, ּבדברים לֹו להׁשּפיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

ּכמֹו כּו', ּבהגּבלה ׁשּבא אּלא הּׂשכל, ְְְֵֶֶֶַַָָָָאֹור

ּבארּוכה  לעיל הּוא 22ׁשּנתּבאר ׁשהענין ּכפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

למעלה. הּנמׁשל ּגם יּובן ׁשּמּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבּמׁשל,

ריּבּוי ‡ÌÓ,ג) מאיר ׁשּב'ּכלל' אףֿעלּֿפי »¿»ְִִִֵֶַַַָ

 ֿ מּכל ּב'ּפרט', מאׁשר יֹותר ְֲִֵֵֶַָָָהאֹור

הּפרט ׁשרׁש מה'ּכלל'מקֹום יֹותר למעלה .23הּוא ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

היא  ׁשחכמה ּובינה, ּבחכמה ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְְִִִֶֶָָָָָָויּובן

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ה'ּכלל' ׁשּזהּו הּׂשכל, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנקּודת
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כך, אחר ולכן הפרטים. בהעלם נמצאים הכלל בתוך שני ומצד בו להתגלות

פרטיים, נבראים ממנו להתהוות יכולים נמוכות, יותר לדרגות האור בירידת

כללית  התייחסות באור יש כבר כלל בתור הראשונה שבהתגלות משום וזאת

ŒÈ„ÈŒÏÚÂלעולמות  ,‰Ïa‚‰a ‡·e ¯B‡‰ ÌlÚ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈»»¿«¿»»¿«¿≈
ÌÈË¯t‰ Ìb ÌÈNÚ ‰Ê שבאור ∆«¬ƒ««¿»ƒ
,ÌÈÏka LaÏ˙‰Ï C¯Úa כלומר ¿∆∆¿ƒ¿«≈«≈ƒ

כזה  באופן מלכתחילה מאיר הכלל

כללי  ו'ציור' הגבלה בו שנפעלת

בפרטים. ויורד בא שאחרֿכך

‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â ההמשכה על ¿«»»«∆
'כלל' בדרך תחילה שבאה והתגלות

'פרט' בדרך ‰e‡ואחרֿכך
ÚÈtLn‰ ÔÓ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««≈∆ƒ««¿ƒ«

,Ïa˜n‰ Ï‡ המשפיע רב כמו ∆«¿«≈
המקבל  המשפיע CÈ¯vLלתלמיד ∆»ƒ

¯B‡ ˙‡ ‰ÏÁz ÌˆÓˆÏ¿«¿≈¿ƒ»∆
,ÏÎO‰ להשפיע מכן לאחר ורק «≈∆

המקבל  אל Ê‰אותו ÌeˆÓˆ·cƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈpÙB‡ 'a LÈ≈«ƒ

ÚÈtLÓ BÈ‡L ,'‡‰ ÔÙB‡∆»∆≈«¿ƒ«
למקבל  ˜ˆ‰eומעביר ÒÙ‡ ˜«̄∆∆»≈

השכלי  הרעיון e‰fLשל ,„·Ïaƒ¿«∆∆
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·e ¯eÓb ÌeˆÓƒ̂¿»¿ƒ«∆¿≈

,È¯Ó‚Ï מוחלט והסתר העלם ¿«¿≈
¯˜ÈÚ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ¿«¿≈«ƒ«

‰Ê ÔÙB‡L ,ÏÎO‰ צמצום של «≈∆∆∆∆
כלֿכך  גדול Ïa˜Óaוהסתר ‡e‰ƒ¿«≈

Èa‚Ï ÏÏk C¯Úa BÈ‡L∆≈¿∆∆¿»¿«≈
,ÚÈtLn‰ והשוואה יחס כל שאין ««¿ƒ«

המשפיע בין  של וההבנה השכל  רמת

המקבל  של וההבנה השכל לרמת

ÌˆÓˆÏ ÚÈtLn‰ CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ««¿ƒ«¿«¿≈
¯eÓb ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a BÓˆÚ לגמרי ‡˙ שלו השכל את ולהעלים ∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

הש  של קצהו' 'אפס רק למקבל שלו.ולהשפיע והעמוק הנעלה כל

'a‰ ÔÙB‡Â,הוא המקבל אל מהמשפיע שכלי רעיון במסירת הצמצום של ¿∆«
,ÚÈtLn‰ Èa‚Ï C¯Úa ‡e‰ Ïa˜Ó‰Lk והשוואה יחס ביניהם ויש ¿∆«¿«≈¿∆∆¿«≈««¿ƒ«

Ïˆ‡ ‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ‡l‡∆»∆≈»¿«≈∆«≈∆¿∆≈∆
,Ba ¯È‡nL ¯B‡‰ ÈeaÈ¯ „vÓ ,ÚÈtLn‰ המקבל הזה הריבוי ואת ««¿ƒ«ƒ«ƒ»∆≈ƒ

ולהכיל  לקלוט יכול ˆ¯CÈלא ÔÎÏÂ המשפיעBÏ ÚÈtL‰Ï למקבל ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ«
Ì‰a LiL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯·„a בעצםÏÎO‰ ¯B‡ Ïk אצל שמאיר ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»∆»«≈∆

eÎ'המשפיע, ‰Ïa‚‰a ‡aL ‡l‡ יכול כן שהמקבל באופן ובצמצום ∆»∆»¿«¿»»
ÏÈÚÏלקלוט, ¯‡a˙pL BÓk השבועות בחג שנאמר הנזכר המאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

‰Îe¯‡a22ÏLna ‡e‰ ÔÈÚ‰L ÈÙk מהרב השכל המשפיע השפעת »¬»¿ƒ∆»ƒ¿»«»»
המקבל, התלמיד ÏÚÓÏ‰אל ÏLÓp‰ Ìb Ô·eÈ ‰fnL בהתהוות ∆ƒ∆»««ƒ¿»¿«¿»

הן  מתגלה, השכל שבתחילה היא הדברים ונקודת האלוקי. מהאור הבריאה

התלמיד, אל מהרב ההשפעה בשלב והן עצמו הרב אצל ההמצאה בשלב

מההתחלה  כבר אם כי כלל, בדרך

אופן  אזי מתגלים, היו הפרטים

הרב, אצל שהם כפי היה ההתגלות

מסוגל  לא שהתלמיד אור בריבוי

לא  הפרטים בהתחלה לכן לקלוט,

את  שעושה דבר ניכרים, ולא נראים

(למרות  מוגבלת להתגלות השכל

ונפעל  ופנימיות) עומק בו יש שבהעלם

להשפיע  שמאפשרים וציור' 'הגבלה בו

כאשר  גם מכך וכתוצאה לתלמיד אותו

באופן  הם ומתגלים באים הפרטים

גם  וכך אותם. לקלוט יכול שהתלמיד

את  המהווה שהאור כדי – בנמשל

בפנימיות, בהם להאיר יוכל העולמות

בדרך  להיות צריכה ההתגלות ראשית

בין  הריחוק כי הפרטים, ללא כלל,

ואם  באיןֿערוך הוא והעולמות האור

בהתחלה  כבר מתגלים היו הפרטים

תחילה  לכן גבול, בלי היו הם הרי

בהעלם, בו היו והפרטים הכלל, נמשך

שייכות  של 'ציור' באור נהיה וכך

כשהפרטים  מזה וכתוצאה לעולמות

גבול  בלי של באופן באו לא הם התגלו

שבאיןֿערוך  האיןֿסוף האור כמו

ל'ציור'ל  בהתאם אלא עולמות

לעולמות.. שמתייחס

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ (‚»¿»««ƒ
¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ¯È‡Ó 'ÏÏk'aL∆«¿»≈ƒƒ»

,'Ë¯t'a ¯L‡Ó ¯˙BÈ ממיעוט כתוצאה אפשרית לפרטים החלוקה שהרי ≈≈¬∆«¿»
מזה  זה החלוקים שונים לפרטים כללית אחת נקודה האור «ŒÏkÓƒוצמצום

Ë¯t‰ L¯L ÌB˜Ó באלוקות למעלה¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »…∆«¿»¿«¿»≈
'ÏÏk'‰Ó23 הכלל למטה, מלמעלה הדברים של ההתגלות בסדר כלומר, ≈«¿»

לפרטים  והחלוקה מהפרט למעלה ומקור הוא בשורש אבל ירידה, היא

ומבאר. שממשיך וכפי הכלל, מאשר נעלה יותר במקור מושרש הפרט הדברים

,‰È·e ‰ÓÎÁa ‡e‰L BÓkÓ Ô·eÈÂ של יחס הוא ביניהם שהיחס ¿»ƒ¿∆¿»¿»ƒ»
ופרט  ‰ÏÎO,כלל ˙„e˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁL התגלות של הראשון בשלב ∆»¿»ƒ¿««≈∆

כללית  כנקודה בא הוא השכלי הרעיון ‰'ÏÏk'והתפתחות e‰fL∆∆«¿»
‰È·c ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ epnnL מתרחב הכללי הרעיון שבה ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

מקּבלת  ׁשהּבינה אף הּנה ּדבינה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפרטים

ׁשּזהּו ראׁשית, נקראת החכמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהחכמה,

ּכמֹו ראׁשית), נקרא נקבה (ּובלׁשֹון הראׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹענין

 ֿ ראׁש ּוכמֹו הּגּוף, חּיּות ּכל ׁשּכֹולל האדם ְֵֶַַָָָָֹֹראׁש

הּׁשנה  ּדכל החּיּות את ׁשּכֹולל ּוכמֹוֿכן 24הּׁשנה , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכל  את ׁשּכֹוללת לפי  ראׁשית, החכמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנקראת

ואםּֿכן  מּמּנה, מקּבלֹות וכּולן ספירֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהעׂשר

הּנה  מּכלֿמקֹום מהחכמה, מקּבלת הּבינה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגם

ניתוּסף  ּדבינה, הּפרטים ריּבּוי עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

לעֹומק  מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ועד הּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבאֹור

והינּו, החכמה. ּבנקּודת ּכלּול היה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשכל

הּמׂשּכיל, ּבכח מיּוחד ׁשֹורׁש לּבינה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלפי

ּבמעין  ׁשהּוא ּוכמֹו החכמה. מּכח יֹותר ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹלמעלה

 ֿ מּכל הּמעין, מן ּבאים הּנהר ׁשּמי ׁשאף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָונהר,

ּבריּבּוי  הּמים ּבאים ּבּנהר ּדוקא ְְִִִַַַַָָָָָמקֹום

ּוכמאמר  ּבּמעין, ׁשהם מּכמֹו יֹותר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָוהתרחבּות

ז"ל  ּגֹודל 25רּבֹותינּו ׁשרֹוב ,מיבר מּכיּפיּה נהרא ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

יתרה  ּבינה ענין וזהּו הּתהֹום. מן הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּנהר

מּבאיש  יֹותר ּבאּׁשה ואם 26ניּתנה ּבאב ּוכמֹו , ְְְִִִִֵֵָָָָָָ

מציאּות  ּכל ּכלּולה האב ׁשּבטיּפת ׁשאף ְְְְִִֶֶַַַָָָָָלמּטה,

מציאּות  התהּוּות ׁשּתהיה ּכדי מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּולד,

וׁשס"ה  אברים רמ"ח ּדצּיּור ׁשלם ּבבנין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּולד

ּתׁשעה  הּׁשהּיה עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּגידים,

האם  ּבבטן .27חדׁשים ְֳִֵֶֶָָ

ÔÎŒBÓÎe ּכדאיתא ודּבּור, קֹול ּבענין מצינּו ¿≈ְְְְִִִִִַָָ

קֹול 28ּבּזהר  ׁשהרי ּופרט, ּכלל ׁשהם ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

הּוא  ׁשּקֹול וצּורה, חֹומר ּבבחינת הם ְְְִִִֵֶֶַָודּבּור

ּפרטים, התחּלקּות עדין ּבֹו ׁשאין האֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָחֹומר

הּדּבּור  אֹותּיֹות ּפרטי ּומתּגּלים נמׁשכים ,29ּומּמּנּו ְְְִִִִִִִֵֶַַָָ
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כג eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ּגם  נעׂשים ועלֿידיֿזה ּבהגּבלה, ּובא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָהאֹור

זה  על והּמׁשל ּבּכלים. להתלּבׁש ּבער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפרטים

הּמקּבל, אל הּמׁשּפיע מן הּׂשכל מהׁשּפעת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּוא

ּדבצמצּום  הּׂשכל, אֹור את ּתחלה לצמצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּצרי

רק  מׁשּפיע ׁשאינֹו הא', אֹופן אֹופּנים. ּב' יׁש ְִִֵֵֶֶֶַַַַָזה

ּובחינת  ּגמּור צמצּום ׁשּזהּו ּבלבד, קצהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָאפס

הּׂשכל, עיקר על לגמרי ׁשּמעלים לגמרי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהעלם

לגּבי  ּכלל ּבער ׁשאינֹו ּבמקּבל הּוא זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשאֹופן

את  לצמצם הּמׁשּפיע צרי ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשּפיע,

הּב', ואֹופן ּגמּור. צמצּום ּבבחינת ְְְְִִִֶַַַָעצמֹו

אּלא  הּמׁשּפיע, לגּבי ּבער הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכׁשהמקּבל

אצל  ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל את לקּבל יכֹול ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאינֹו

ולכן  ּבֹו, ׁשּמאיר האֹור ריּבּוי מּצד ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּמׁשּפיע,

ּכל  ּבהם ׁשּיׁש קצרים, ּבדברים לֹו להׁשּפיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי

ּכמֹו כּו', ּבהגּבלה ׁשּבא אּלא הּׂשכל, ְְְֵֶֶֶַַָָָָאֹור

ּבארּוכה  לעיל הּוא 22ׁשּנתּבאר ׁשהענין ּכפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

למעלה. הּנמׁשל ּגם יּובן ׁשּמּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבּמׁשל,

ריּבּוי ‡ÌÓ,ג) מאיר ׁשּב'ּכלל' אףֿעלּֿפי »¿»ְִִִֵֶַַַָ

 ֿ מּכל ּב'ּפרט', מאׁשר יֹותר ְֲִֵֵֶַָָָהאֹור

הּפרט ׁשרׁש מה'ּכלל'מקֹום יֹותר למעלה .23הּוא ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

היא  ׁשחכמה ּובינה, ּבחכמה ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְְִִִֶֶָָָָָָויּובן

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּמּנּו ה'ּכלל' ׁשּזהּו הּׂשכל, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנקּודת
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ואילך).22)ואילך. 21 ס"ע (לעיל פ"גֿד הנ"ל אלקים וידבר 2326)ד"ה ע' (לעיל פ"ח הנ"ל אלקים וידבר ד"ה גם ראה
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כך, אחר ולכן הפרטים. בהעלם נמצאים הכלל בתוך שני ומצד בו להתגלות

פרטיים, נבראים ממנו להתהוות יכולים נמוכות, יותר לדרגות האור בירידת

כללית  התייחסות באור יש כבר כלל בתור הראשונה שבהתגלות משום וזאת

ŒÈ„ÈŒÏÚÂלעולמות  ,‰Ïa‚‰a ‡·e ¯B‡‰ ÌlÚ˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈»»¿«¿»»¿«¿≈
ÌÈË¯t‰ Ìb ÌÈNÚ ‰Ê שבאור ∆«¬ƒ««¿»ƒ
,ÌÈÏka LaÏ˙‰Ï C¯Úa כלומר ¿∆∆¿ƒ¿«≈«≈ƒ

כזה  באופן מלכתחילה מאיר הכלל

כללי  ו'ציור' הגבלה בו שנפעלת

בפרטים. ויורד בא שאחרֿכך

‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â ההמשכה על ¿«»»«∆
'כלל' בדרך תחילה שבאה והתגלות

'פרט' בדרך ‰e‡ואחרֿכך
ÚÈtLn‰ ÔÓ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««≈∆ƒ««¿ƒ«

,Ïa˜n‰ Ï‡ המשפיע רב כמו ∆«¿«≈
המקבל  המשפיע CÈ¯vLלתלמיד ∆»ƒ

¯B‡ ˙‡ ‰ÏÁz ÌˆÓˆÏ¿«¿≈¿ƒ»∆
,ÏÎO‰ להשפיע מכן לאחר ורק «≈∆

המקבל  אל Ê‰אותו ÌeˆÓˆ·cƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈpÙB‡ 'a LÈ≈«ƒ

ÚÈtLÓ BÈ‡L ,'‡‰ ÔÙB‡∆»∆≈«¿ƒ«
למקבל  ˜ˆ‰eומעביר ÒÙ‡ ˜«̄∆∆»≈

השכלי  הרעיון e‰fLשל ,„·Ïaƒ¿«∆∆
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·e ¯eÓb ÌeˆÓƒ̂¿»¿ƒ«∆¿≈

,È¯Ó‚Ï מוחלט והסתר העלם ¿«¿≈
¯˜ÈÚ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ¿«¿≈«ƒ«

‰Ê ÔÙB‡L ,ÏÎO‰ צמצום של «≈∆∆∆∆
כלֿכך  גדול Ïa˜Óaוהסתר ‡e‰ƒ¿«≈

Èa‚Ï ÏÏk C¯Úa BÈ‡L∆≈¿∆∆¿»¿«≈
,ÚÈtLn‰ והשוואה יחס כל שאין ««¿ƒ«

המשפיע בין  של וההבנה השכל  רמת

המקבל  של וההבנה השכל לרמת

ÌˆÓˆÏ ÚÈtLn‰ CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ««¿ƒ«¿«¿≈
¯eÓb ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a BÓˆÚ לגמרי ‡˙ שלו השכל את ולהעלים ∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

הש  של קצהו' 'אפס רק למקבל שלו.ולהשפיע והעמוק הנעלה כל

'a‰ ÔÙB‡Â,הוא המקבל אל מהמשפיע שכלי רעיון במסירת הצמצום של ¿∆«
,ÚÈtLn‰ Èa‚Ï C¯Úa ‡e‰ Ïa˜Ó‰Lk והשוואה יחס ביניהם ויש ¿∆«¿«≈¿∆∆¿«≈««¿ƒ«

Ïˆ‡ ‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ‡l‡∆»∆≈»¿«≈∆«≈∆¿∆≈∆
,Ba ¯È‡nL ¯B‡‰ ÈeaÈ¯ „vÓ ,ÚÈtLn‰ המקבל הזה הריבוי ואת ««¿ƒ«ƒ«ƒ»∆≈ƒ

ולהכיל  לקלוט יכול ˆ¯CÈלא ÔÎÏÂ המשפיעBÏ ÚÈtL‰Ï למקבל ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ«
Ì‰a LiL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯·„a בעצםÏÎO‰ ¯B‡ Ïk אצל שמאיר ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»∆»«≈∆

eÎ'המשפיע, ‰Ïa‚‰a ‡aL ‡l‡ יכול כן שהמקבל באופן ובצמצום ∆»∆»¿«¿»»
ÏÈÚÏלקלוט, ¯‡a˙pL BÓk השבועות בחג שנאמר הנזכר המאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

‰Îe¯‡a22ÏLna ‡e‰ ÔÈÚ‰L ÈÙk מהרב השכל המשפיע השפעת »¬»¿ƒ∆»ƒ¿»«»»
המקבל, התלמיד ÏÚÓÏ‰אל ÏLÓp‰ Ìb Ô·eÈ ‰fnL בהתהוות ∆ƒ∆»««ƒ¿»¿«¿»

הן  מתגלה, השכל שבתחילה היא הדברים ונקודת האלוקי. מהאור הבריאה

התלמיד, אל מהרב ההשפעה בשלב והן עצמו הרב אצל ההמצאה בשלב

מההתחלה  כבר אם כי כלל, בדרך

אופן  אזי מתגלים, היו הפרטים

הרב, אצל שהם כפי היה ההתגלות

מסוגל  לא שהתלמיד אור בריבוי

לא  הפרטים בהתחלה לכן לקלוט,

את  שעושה דבר ניכרים, ולא נראים

(למרות  מוגבלת להתגלות השכל

ונפעל  ופנימיות) עומק בו יש שבהעלם

להשפיע  שמאפשרים וציור' 'הגבלה בו

כאשר  גם מכך וכתוצאה לתלמיד אותו

באופן  הם ומתגלים באים הפרטים

גם  וכך אותם. לקלוט יכול שהתלמיד

את  המהווה שהאור כדי – בנמשל

בפנימיות, בהם להאיר יוכל העולמות

בדרך  להיות צריכה ההתגלות ראשית

בין  הריחוק כי הפרטים, ללא כלל,

ואם  באיןֿערוך הוא והעולמות האור

בהתחלה  כבר מתגלים היו הפרטים

תחילה  לכן גבול, בלי היו הם הרי

בהעלם, בו היו והפרטים הכלל, נמשך

שייכות  של 'ציור' באור נהיה וכך

כשהפרטים  מזה וכתוצאה לעולמות

גבול  בלי של באופן באו לא הם התגלו

שבאיןֿערוך  האיןֿסוף האור כמו

ל'ציור'ל  בהתאם אלא עולמות

לעולמות.. שמתייחס

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÓ‡ (‚»¿»««ƒ
¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ¯È‡Ó 'ÏÏk'aL∆«¿»≈ƒƒ»

,'Ë¯t'a ¯L‡Ó ¯˙BÈ ממיעוט כתוצאה אפשרית לפרטים החלוקה שהרי ≈≈¬∆«¿»
מזה  זה החלוקים שונים לפרטים כללית אחת נקודה האור «ŒÏkÓƒוצמצום

Ë¯t‰ L¯L ÌB˜Ó באלוקות למעלה¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »…∆«¿»¿«¿»≈
'ÏÏk'‰Ó23 הכלל למטה, מלמעלה הדברים של ההתגלות בסדר כלומר, ≈«¿»

לפרטים  והחלוקה מהפרט למעלה ומקור הוא בשורש אבל ירידה, היא

ומבאר. שממשיך וכפי הכלל, מאשר נעלה יותר במקור מושרש הפרט הדברים

,‰È·e ‰ÓÎÁa ‡e‰L BÓkÓ Ô·eÈÂ של יחס הוא ביניהם שהיחס ¿»ƒ¿∆¿»¿»ƒ»
ופרט  ‰ÏÎO,כלל ˙„e˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁL התגלות של הראשון בשלב ∆»¿»ƒ¿««≈∆

כללית  כנקודה בא הוא השכלי הרעיון ‰'ÏÏk'והתפתחות e‰fL∆∆«¿»
‰È·c ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ epnnL מתרחב הכללי הרעיון שבה ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»
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מקּבלת  ׁשהּבינה אף הּנה ּדבינה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפרטים

ׁשּזהּו ראׁשית, נקראת החכמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהחכמה,

ּכמֹו ראׁשית), נקרא נקבה (ּובלׁשֹון הראׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹענין

 ֿ ראׁש ּוכמֹו הּגּוף, חּיּות ּכל ׁשּכֹולל האדם ְֵֶַַָָָָֹֹראׁש

הּׁשנה  ּדכל החּיּות את ׁשּכֹולל ּוכמֹוֿכן 24הּׁשנה , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכל  את ׁשּכֹוללת לפי  ראׁשית, החכמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנקראת

ואםּֿכן  מּמּנה, מקּבלֹות וכּולן ספירֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהעׂשר

הּנה  מּכלֿמקֹום מהחכמה, מקּבלת הּבינה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגם

ניתוּסף  ּדבינה, הּפרטים ריּבּוי עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

לעֹומק  מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ועד הּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבאֹור

והינּו, החכמה. ּבנקּודת ּכלּול היה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשכל

הּמׂשּכיל, ּבכח מיּוחד ׁשֹורׁש לּבינה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלפי

ּבמעין  ׁשהּוא ּוכמֹו החכמה. מּכח יֹותר ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹלמעלה

 ֿ מּכל הּמעין, מן ּבאים הּנהר ׁשּמי ׁשאף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָונהר,

ּבריּבּוי  הּמים ּבאים ּבּנהר ּדוקא ְְִִִַַַַָָָָָמקֹום

ּוכמאמר  ּבּמעין, ׁשהם מּכמֹו יֹותר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָוהתרחבּות

ז"ל  ּגֹודל 25רּבֹותינּו ׁשרֹוב ,מיבר מּכיּפיּה נהרא ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

יתרה  ּבינה ענין וזהּו הּתהֹום. מן הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּנהר

מּבאיש  יֹותר ּבאּׁשה ואם 26ניּתנה ּבאב ּוכמֹו , ְְְִִִִֵֵָָָָָָ

מציאּות  ּכל ּכלּולה האב ׁשּבטיּפת ׁשאף ְְְְִִֶֶַַַָָָָָלמּטה,

מציאּות  התהּוּות ׁשּתהיה ּכדי מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּולד,

וׁשס"ה  אברים רמ"ח ּדצּיּור ׁשלם ּבבנין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּולד

ּתׁשעה  הּׁשהּיה עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּגידים,

האם  ּבבטן .27חדׁשים ְֳִֵֶֶָָ

ÔÎŒBÓÎe ּכדאיתא ודּבּור, קֹול ּבענין מצינּו ¿≈ְְְְִִִִִַָָ

קֹול 28ּבּזהר  ׁשהרי ּופרט, ּכלל ׁשהם ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

הּוא  ׁשּקֹול וצּורה, חֹומר ּבבחינת הם ְְְִִִֵֶֶַָודּבּור

ּפרטים, התחּלקּות עדין ּבֹו ׁשאין האֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָחֹומר

הּדּבּור  אֹותּיֹות ּפרטי ּומתּגּלים נמׁשכים ,29ּומּמּנּו ְְְִִִִִִִֵֶַַָָ
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א.24) נח, לר"ה דרושים שם.25)לקו"ת הרא"ש ובפי' א מ, נדרים ב. סה, ב.26)שבת מה, תרנ"ט 27)נדה סה"מ ראה

ואילך. ג ב 28)ע' תתשמג, ח"ו ויחי אוה"ת ואילך. ב לו, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז א. ג, ח"ב ב. רמו, ח"א זהר ראה

ואילך.29)ואילך. ג רלו, דא"ח עם סידור ראה
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רבים, לפרטים ÓÎÁ‰Ó‰,ומסתעף ˙Ïa˜Ó ‰Èa‰L Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆«ƒ»¿«∆∆≈«»¿»

,˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰ È¯‰L"'ה יראת חכמה "ראשית ככתוב ∆¬≈«»¿»ƒ¿≈≈ƒ
L‡¯ BÓk ,(˙ÈL‡¯ ‡¯˜ ‰·˜ ÔBLÏ·e) L‡¯‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»…ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿…

ÏÏBkL Ì„‡‰ כללי באופן eiÁ˙בתוכו Ïk של הפרטיים האברים »»»∆≈»«
‰M‰ŒL‡¯ BÓÎe ,Ûeb‰«¿…«»»

ÏÏBkL כללי ‰eiÁ˙באופן ˙‡ ∆≈∆««
בפרט  ויום יום בכל הנשפעת האלוקית

‰M‰ ÏÎc24ÔÎŒBÓÎe , ¿»«»»¿≈
‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ÈÙÏ ,˙ÈL‡¯ ƒ¿≈«»¿»≈ƒ¿ƒ

¯NÚ‰ Ïk ˙‡ ˙ÏÏBkL∆∆∆∆»»∆∆
˙B¯ÈÙÒ ובהעלם כלל בדרך בה ויש ¿ƒ

שאחר  מה אחת את בכל בגילוי בא כך

הספירות ÔÏeÎÂמהספירות, כל ¿»
Ìb ÔkŒÌ‡Â ,‰pnÓ ˙BÏa˜Ó¿«¿ƒ∆»¿ƒ≈«
,‰ÓÎÁ‰Ó ˙Ïa˜Ó ‰Èa‰«ƒ»¿«∆∆≈«»¿»
היא  (המשפיע) שהחכמה מובן ומזה

(המקבל) מהבינה «ŒÏkÓƒלמעלה
ÌB˜Ó על בבינה יתרון יש שני מצד »
È„ÈŒÏÚכי החכמה  ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»«¿≈

,‰È·c ÌÈË¯t‰ ÈeaÈƒ̄«¿»ƒ¿ƒ»
ÏÎO‰ ¯B‡a ÛqÂ˙È חדש אור ƒ¿«≈¿«≈∆

ההתגלות  בתחילת בו היה שלא

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בחכמה, „ÚÂ¿«∆«¿≈∆
‡lL ÏÎO‰ ˜ÓBÚÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿∆«≈∆∆…
.‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜a ÏeÏk ‰È‰»»»ƒ¿««»¿»

‰ÈaÏ LiL ÈÙÏ ,eÈ‰Â מלבד ¿«¿¿ƒ∆≈«ƒ»
יש  מהחכמה, משתלשלת שהיא זה

ÁeÈÓ„לבינה  L¯BL משלהÁÎa ∆¿»¿…«
ÏÈkNn‰ שבנפש¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ , ««¿ƒ¿«¿»≈

.‰ÓÎÁ‰ ÁkÓƒ…««»¿»
,¯‰Â ÔÈÚÓa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿«¿»¿»»
ÔÓ ÌÈ‡a ¯‰p‰ ÈnL Û‡L∆«∆≈«»»»ƒƒ

,ÔÈÚn‰ המשפיע הוא והמעיין ««¿»
הוא  המעיין כן ואם המקבל הוא והנהר

הנהר  Âc˜‡מעל ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»
ÈeaÈ¯a ÌÈn‰ ÌÈ‡a ¯‰pa«»»»ƒ««ƒ¿ƒ
Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙e·Á¯˙‰Â¿ƒ¿«¬≈ƒ¿∆≈

,ÔÈÚna מעלה לנהר יש זה ומצד ««¿»
המעיין  על »¬»¿Ó‡ÓÎe¯ויתרון

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25dÈtÈkÓ ‡¯‰ «≈««¬»ƒƒ≈
C¯·ÈÓ שבארץ לכך עדות הוא פרת בנהר מים ששפע רב, אמר בגמרא ƒ¿«

ישראל  בארץ שאחיהם כך על שמחים בבל (ובני גשמים יורדים ישראל

– רש"י ופירש "מכיפיה", מתברך הנהר שמואל לדעת  אבל בגשם) התברכו

ממי  ולא מיברך מכיפיה כיפה מתרגמינן סלע ומסלעו, וממקורו "משפתו

כמו  חיצוניים מקורות לנהר יש אחד מצד שאמנם ונמצא המעין הגשמים",

לו  יש שני מצד אבל הגשמים ומי

לו, מיוחדים Ï„Bbמקורות ·B¯L∆∆
ÌB‰z‰ ÔÓ ‡e‰ ¯‰p‰ ובגלל «»»ƒ«¿

מעלה  בו יש הזה והמקור השורש

מיוחד. ויתרון

‰zÈ ‰¯˙È ‰Èa ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»¿≈»ƒ¿»
˘È‡aÓ ¯˙BÈ ‰M‡a26, כאמור »ƒ»≈ƒ»ƒ

המשפיע  היא החכמה שאמנם לעיל

יש  מכלֿמקום אבל המקבל, היא ובינה

יתירה" "בינה החכמה, על יתרון לבינה

המשפיע, לאיש, ביחס המקבל, לאשה,

Û‡L ,‰hÓÏ Ì‡Â ·‡a BÓÎe¿¿»»≈¿«»∆«
Ïk ‰ÏeÏk ·‡‰ ˙tÈËaL∆¿ƒ«»»¿»»

,„Ïe‰ ˙e‡ÈˆÓ שבראש כשם ¿ƒ«»»
האב  כן ואם הגוף, חיות כל כלולה

מהאם למעלה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהוא
˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ
¯eiˆc ÌÏL ÔÈ·a „Ïe‰«»»¿ƒ¿»»≈¿ƒ
,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó«̄«≈»ƒ¿»»ƒƒ
‰i‰M‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈«¿ƒ»

Ì‡‰ ÔË·a ÌÈL„Á ‰ÚLz27 ƒ¿»√»ƒ¿∆∆»≈
לגבי  גם ויתרון מעלה יש שלאם ונמצא

המשפיע. האב

ÏB˜ ÔÈÚa eÈˆÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈»ƒ¿ƒ¿«
‡˙È‡„k ,¯ea„Â שמובא כפי ¿ƒƒ¿ƒ»

¯‰fa28ÏÏk Ì‰L הקול הוא «…«∆≈¿»
Ë¯Ùe,הדיבור ˜ÏBהוא È¯‰L ¿»∆¬≈

¯ÓBÁ ˙ÈÁ·a Ì‰ ¯ea„Â¿ƒ≈ƒ¿ƒ«∆
¯ÓBÁ ‡e‰ ÏBwL ,‰¯eˆÂ¿»∆∆
ÔÈ„Ú Ba ÔÈ‡L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆≈¬«ƒ

ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ דבר הוא אלא ƒ¿«¿¿»ƒ
לו  שאין מעובד לא חומר כמו כללי

מוגדרת, ותבנית ∆epnÓeƒצורה
ÈË¯t ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

¯eac‰ ˙Bi˙B‡29 התלבשות ƒ«ƒ
ואם  מזו, זו ושונות מוגדרות במילים

המקבל על המשפיע כמעלת מהדיבור נעלה הקול מצד ÌB˜ÓŒÏkÓeכן ƒ»»
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`ezeכד gynd meia gafnd zkepg z`f

על  ׁשּבדּבּור ּבּפרטים יתרֹון יׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּכלֿמקֹום

האדם  אין ּדקֹול ּב'ּכלל' ׁשהרי ּדקֹול, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָה'ּכלל'

עלֿידי  אּלא וחפצֹו, רצֹונֹו לזּולתֹו לגּלֹות ְְְְְְֵֶֶַַָָָיכֹול

יתרֹון  יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן ּדוקא. ׁשּבדּבּור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָהּפרטים

ּדדּבּור  הּדּבּור 30ּב'ּפרט' התרחבּות ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

עלֿידיֿזה  ׁשּמּגיע ועד ּבׂשכל, חידּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַניתוּסף

צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד הּטעם וזהּו הּׂשכל, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעֹומק

הּליּמּוד  מסּפיק ולא ּדוקא, ּבדּבּור ְְְְְִִִִַַַָֹלהיֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למֹוצאיהם,31ּבמחׁשבה, הם חּיים ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו אּלא 32ודרׁשּו למֹוצאיהם ּתקרי אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכמֹוֿכן  ּדוקא. ּבּפה  למֹוציאיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָלמֹוציאיהם,

 ֿ מּכל הּלב, ּכונת הּוא ׁשעיקרּה ׁשאף ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּתפילה,

ּוכפי  כּו', חּיּות ניתוּסף הּדּבּור עלֿידי ְְְִִִֵֵַַַַָמקֹום

האדם  יתּבֹונן ׁשּלפעמים ּבמּוחׁש ְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשרֹואים

יתעֹורר  לא ואףֿעלּֿפיֿכן כּו' הּמילֹות ְְְִִִֵֵֵַַַֹּבפירּוׁש

הּתפילה  אֹותּיֹות ׁשאֹומר עלֿידיֿזה ודוקא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּזה,

וכּידּוע  ּפנימית, חּיּות לֹו ניתוּסף אזי ְְְְֲִִִֵַַַַַָּבקֹול,

הּכּונה  מעֹורר ניגּון,33ׁשּקֹול קֹול רק לא והינּו, , ְְְִֵֶַַַַָָֹ

את  מעֹורר זה ׁשּגם ּפׁשּוט, קֹול אפילּו ְֲִֵֶֶֶֶַָָאּלא

הּפנימית. ְִִַַַָָהּכּונה

ÔÎÂ ׁשעם לּתלמיד, הרב ּבהׁשּפעת ּגם הּוא ¿≈ְְְִִֶַַַַַַָָ

הרב  ׂשכל מחיצֹונּיּות זֹו הׁשּפעה ְֱִִֵֵֶַַָָָהיֹות

ואילּו לּמקּבל, הּׁשּי הּׂשכל אֹור ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד,

צמצּום  ׁשל ּבאֹופן הּוא הרב ׂשכל ועצם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָּפנימּיּות

הּנה  מּכלֿמקֹום ב), סעיף (ּכּנ"ל לגמרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָוסילּוק

ׁשעלֿידי  ּבלבד זֹו יכֹול לא הּיגיעה ריּבּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

הרב  ׂשכל ועצם לפנימּיּות להּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּתלמיד
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שם.30) תרנ"ט קנא. ע' ח"ב תר"ם סה"מ ואילך. תלה ע' ח"ב שה"ש אוה"ת נ. ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי משלי 31)ראה

כב. א.32)ד, נד, ד"ה 33)עירובין וראה ס"ג. סק"א ס"ה. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע פט"ו. הקדושה בשער חכמה ראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯‰Lשני ,ÏB˜c 'ÏÏk'‰ ÏÚ ¯ea„aL ÌÈË¯ta ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ««¿»¿∆¬≈

ÏB˜c 'ÏÏk'a מוגדרות במילים לביטוי בא שהוא ‰‡„Ìלפני ÔÈ‡ «¿»¿≈»»»
ÌÈË¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,BˆÙÁÂ BBˆ¯ B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï ÏBÎÈ»¿«¿»¿¿∆¿∆»«¿≈«¿»ƒ

‡˜Âc ¯ea„aL בדיבור חידוש הוא לזולת הרצון את לגלות הזה והכוח ∆¿ƒ«¿»
הוא  הדבר (וטעם בקול קיים שלא

ונעלה  עמוק שורש יש שלדיבור משום

בנפש).

ÔB¯˙È BLÈ ÔÎŒBÓÎe נוסף ¿≈∆¿ƒ¿
¯ea„c 'Ë¯t'a30È„ÈŒÏÚL , «¿»¿ƒ∆«¿≈

¯eac‰ ˙e·Á¯˙‰ כיוון ƒ¿«¬«ƒ
השכלי  הרעיון הדיבור, שבאמצעות

לפרטים, הפרטים יורד למעשה

הרעיון  והסתעפות להתרחבות גורמים

מזה  Le„ÈÁוכתוצאה ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ
,ÏÎNa שבא לפני בו קיים היה שלא «≈∆

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰בדיבור  ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ««¿≈∆
הדיבור  ‰ÏÎO,באמצעות ˜ÓBÚÏ¿∆«≈∆

(ב'המשך' נ"ע הרש"ב אדמו"ר ובלשון

זה, בכל "והטעם בתחילתו): תרנ"ט

מאיר  דוקא הדיבור שעלֿידי מה

השכל, ועומק פנימיות אור ומתגלה

במחשבה  בעיון בגילוי בא שאינו מה

ובאופן  ורוחב באורך וכן כו', לבד

יותר  באופן בגילוי שבא השכל, גילוי

הדיבור  שעלֿידי במידות וכן נעלה...

ביותר... ההתפעלות נעשה הוא דוקא

שלמעלה  בשרשו הדיבור מעלת מצד

וכידוע  השכל. ומקור משורש גם

הכתר  מבחינת הם האותיות דשרש

בחינת  הוא ובנפש מחכמה, שלמעלה

החכמה  מכח שלמעלה הנפש עצמות

הם  הדיבור האותיות ולכן כו'. שבה

בגילוי, לבוא השכל כח את מכריחים

מכוח  להתגלות שאיֿאפשר מה גם

מתגלה  הוא הרי עצמו, מצד המשכיל

הדיבור...". אותיות הכרח מצד

ÌÚh‰ e‰ÊÂ חכמינו לדברי הפנימי ¿∆«««
בגמרא  ÏÂ‡ז"ל ,‡˜Âc ¯ea„a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«¿»¿…

·e˙kL BÓk ,‰·LÁÓa „enÈl‰ ˜ÈtÒÓ31Ì‰ ÌÈiÁ «¿ƒ«ƒ¿«¬»»¿∆»«ƒ≈
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯„Â ,Ì‰È‡ˆBÓÏ32Ì‰È‡ˆBÓÏ È¯˜z Ï‡ ¿»≈∆¿»¿¬»≈««ƒ¿≈¿»≈∆

‡˜Âc ‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ‡l‡ יתרון יש לדיבור כי ∆»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆«∆«¿»
ובסופו  לפרטים, התחלקות יש בדיבור שדווקא בגלל וזאת למחשבה, שאין

בכלל. עומק מוסיפים הפרטים דבר של

za ÔÎŒBÓÎe,·l‰ ˙Âk ‡e‰ d¯˜ÈÚL Û‡L ,‰ÏÈÙ עניין ¿≈«¿ƒ»∆«∆ƒ»»«»««≈
ו'עדין' 'זך' ויותר נעלה יותר דבר היא המחשבה כללי ובאופן המחשבה,

eÎ'מהדיבור  ˙eiÁ ÛqÂ˙È ¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ויתרון ƒ»»«¿≈«ƒƒ¿«≈«
עצמם, מצד ובלב במחשבה שיש מכפי LÁeÓaיותר ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»

Ì„‡‰ ÔBa˙È ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»»
˙BÏÈn‰ Le¯ÈÙa התפילה של ¿≈«ƒ

'eÎ ויעסוק שכלית בהתבוננות

המוח  של בעבודת הלב ובעבודת

Ï‡התפילה  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈…
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰fÓ ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈ƒ∆¿«¿»«¿≈
‰ÏÈÙz‰ ˙Bi˙B‡ ¯ÓB‡L ‰Ê∆∆≈ƒ«¿ƒ»

ÏB˜a,הדיבור ‡ÈÊבאמצעות ¿¬«
˙ÈÓÈt ˙eiÁ BÏ ÛqÂ˙È שלא ƒ¿«≈«¿ƒƒ

לכן, קודם לו ÏBwLהיתה Úe„iÎÂ¿«»«∆
‰ek‰ ¯¯BÚÓ33, שרואים כפי ¿≈««»»

הם  בקול הנאמרים שדברים במוחש

בהלכה  שמצינו וכפי כוונה, בתוספת

של  ראשון פסוק לקרוא יש זה שמטעם

כדי  רם, בקול שמע בו קריאת לכוון

Ôe‚Èיותר, ÏB˜ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â¿«¿…«ƒ
התעוררות  לגרום בכוחו יש שבוודאי

הכוונה, את ולהגביר «∆‡l‡נפשית
ËeLt ÏB˜ eÏÈÙ‡ מנגינה ללא ¬ƒ»

ללב, BÚÓ¯¯שנוגעת ‰Ê ÌbL∆«∆¿≈
˙ÈÓÈt‰ ‰ek‰ למרות ‡˙ וזאת ∆««»»«¿ƒƒ

הנפש שבסדר  כוחות של החשיבות

חיצוניים  דברים הם והדיבור הקול

שהם  הלב וכוונת המחשבה לגבי

וטעם  יותר, ונעלים פנימיים דברים

יש  לדיבור כי כאמור, הוא, הדבר

בנפש. יותר ונעלה עמוק שורש

·¯‰ ˙ÚtL‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿«¿»«»«
שכלי,ÈÓÏzÏ„המוסר רעיון ««¿ƒ

BÊ ‰ÚtL‰ ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡«¿»»
,„·Ïa ·¯‰ ÏÎN ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ≈∆»«ƒ¿«
CiM‰ ÏÎO‰ ¯B‡ e‰fL∆∆«≈∆««»
ÌˆÚÂ ˙eiÓÈt eÏÈ‡Â ,Ïa˜nÏ«¿«≈¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ·¯‰ ÏÎNÏ"pk) È¯Ó‚Ï ˜e ≈∆»«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿«¿≈««
,(· ÛÈÚÒ ומדרגה במעלה הוא התלמיד אל העובר שהשכל מובן כן ואם ¿ƒ

רק  והוא הרב אצל שהוא כפי הנעלה השכל מאשר נמוכה יותר הרבה

ממנו  ¯ÈeaÈחיצוניות È„ÈŒÏÚL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈…ƒ¿«∆«¿≈ƒ
‰ÚÈ‚i‰ וקלט קיבל כן שהוא השכל של חלק באותו ÏBÎÈוהמאמץ «¿ƒ»»

ÚÈb‰Ï „ÈÓÏz‰ כך ÏÚÓlL‰אחר ·¯‰ ÏÎN ÌˆÚÂ ˙eiÓÈÙÏ ««¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈∆»«∆¿«¿»
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּכפי  אפילּו הּתלמיד אל הּׁשּי מהּׂשכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשעלֿידי  זאת, עֹוד אּלא הרב, ּבׂשכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכלל

לריּבּוי  הּׂשכל מתּפרט ׁשּבּה לּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

ׁשּנמׁש חדׁש עֹומק הרב אצל ניתוּסף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרטים,

ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה ׁשּלא הּמׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּכח

יֹותר 34ּכמאמר  ּומחברי מרּבֹותי, למדּתי הרּבה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

ּכאׁשר  ּובפרט מּכּולן, יֹותר ּומּתלמידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמרּבֹותי,

ּכענין  ׁשֹואל כּו', קּוׁשיֹות ׁשֹואל ּוכמֹו35הּתלמיד , ְְְְִִֵֵַַָָ

הרמּב"ם  מֹוציא 36ׁשּכתב ּבׁשאלֹותיו ׁשהּתלמיד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מפֹוארה. חכמה ְְֵַָָָָָמהרב

‡Ó‚ec‰Â ּבאֹופן למעלה, ּגם יּובן מּזה ¿«¿»ְְְִֶֶַַָָ

ּכלל  ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְִִֶַַַָָָהמׁשכת

'ּכלל' ּבבחינת היא ׁשה'רׁשימה' ּכּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַָָָָּופרט,

ּבדר מתּגּלה ׁשּב'ּקו' ּבלבד זֹו ׁשּלא ה'קו', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלגּבי

(וכּידּוע  ה'רׁשימה' ּבנקּודת ּׁשּכלּול מה ּכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָקצרה

יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָׁשה'קו'

ׁשרׁש התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּׁשטח), ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֹלהיֹות

ה'רׁשימה', ּבנקּודת ׁשּנמצא ּכפי ה'קו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָּומקֹור

האֹור  ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה זאת, עֹוד ְִֶֶֶַַַַָָֹאּלא

מּׁשרׁש למעלה ׁשהּוא ה'רׁשימה' ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבבחינת

רֹוׁשם  הּוא ה'רׁשימה' ׁשענין ּדכיון ה'קו', ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומקֹור

לפניֿזה  ׁשהיה ּכל 37מהאֹור את ּכֹולל זה הרי , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשהּוא  הּגדֹול העיגּול ּגם הּצמצּום, ׁשּלפני ְְִִִֵֶֶַַַָָָהאֹור

ׁשּנסּתּלק  האֹור ׁשּזהּו ה'קו', ּבער סֹובב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

נמׁש ה'רׁשימה' עלֿידי א הּצמצּום, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעלֿידי

ׁשמבאר  מה (ׁשּזהּו זה אֹור ּגם ּב'קו' 38ּומתּגּלה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
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ואילך). 219 ע' חנ"ב (תו"מ ס"ב צו דש"פ צאתך א.34)כימי ז, מ"ז.35)תענית פ"ה ספ"ה.36)אבות ת"ת ראה 37)הל'

עז. ע' תרנ"ט ב.38)סה"מ ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÎpL ÈÙk eÏÈÙ‡ „ÈÓÏz‰ Ï‡ CiM‰ ÏÎO‰Ó חלק אותו ≈«≈∆««»∆««¿ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

התלמיד  אל È„ÈŒÏÚLהשייך ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·¯‰ ÏÎNa¿≈∆»«∆»…∆«¿≈
ÏÎO‰ Ë¯t˙Ó daL „ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰ כרעיון הרב אצל שנמצא ««¿»»««¿ƒ∆»ƒ¿»≈«≈∆

מתחלק כללי, הוא לתלמיד, ונמסר יורד הוא ÌÈË¯t,כאשר ÈeaÈ¯Ï¿ƒ¿»ƒ
וההסתעפות וכתוצאה  מההתחלקות

ÓBÚ˜הזו  ·¯‰ Ïˆ‡ ÛqÂ˙Èƒ¿«≈≈∆»«∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ CLÓpL L„Á»»∆ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ

נפשו  ‡ˆBÏשבעומק ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿
זה  ‰‰ÚtL‰עומק ÈÙÏ אל ƒ¿≈««¿»»
ז"ל Ó‡Ók34¯התלמיד, חכמינו ¿«¬«

,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰a¯‰«¿≈»«¿ƒ≈««
,È˙Ba¯Ó ¯˙BÈ È¯·ÁÓe≈¬≈«≈≈««

,ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe היינו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מקבל  שהרב והחידוש שהתוספת

הם  ומדריגה שבמעלה אף מתלמידיו,

מרבותיו  פחות ובוודאי מחבריו פחות

מקבל  הוא מאשר יותר היא הרב, של

מההשפעה  כתוצאה דווקא וזאת מהם,

לגלות  הרב את שמחייבת התלמיד על

כשהוא  הרעיון לפרטים,את מחולק

Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆««¿ƒ≈
,'eÎ ˙BÈLe˜ בפרקי המשנה כלשון ¿

ÔÈÚkאבות  Ï‡BL35, שהשאלות ≈»ƒ¿»
חיד  מוסיפות הרב והקושיות אצל ושים

עצמה  ההשפעה מאשר יותר עוד

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe36 ¿∆»«»«¿«
‡ÈˆBÓ ÂÈ˙BÏ‡La „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ

‰¯‡BÙÓ ‰ÓÎÁ ·¯‰Ó והכוונה ≈»«»¿»¿»»
התלמיד, של הקושיות שלולי לחכמה

לזה. להגיע יכול היה לא הרב

Ìb Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,בנמשלÔÙB‡a ¿«¿»¿∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ להוות כדי האלוקי «¿»«»
העולמות  ÏÏkאת ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿»

Ï"pk ,Ë¯Ùe אפילו קיים שהדבר ¿»««
הכי  בשלבים נעלות, הכי בדרגות

לנבראים  הרצון עליית של ראשונים

'‰ÓÈL¯'‰L הראשון הצמצום לאחר האיןֿסוף מהאור שנשאר הרושם ∆»¿ƒ»
לעיל) שנתבאר ‰'˜Â'(כפי Èa‚Ï 'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰'ה'דק האור ƒƒ¿ƒ«¿»¿«≈««

למטה  הוא הקו אור אחד מצד שאמנם הצמצום, לאחר והאיר שחזר והמצומצם

ויתרון  מעלה בו יש שני מצד אבל מה'רשימה', Ïa·„במדריגה BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
˙„e˜a ÏeÏkM ‰Ó Ïk ‰¯ˆ˜ C¯„a ‰lb˙Ó 'Âw'aL∆««ƒ¿«∆¿∆∆¿»»»«∆»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ ולא ב'רשימה' שהיה האור את בו יש שלמעשה כך בהעלם, »¿ƒ»
מזה  B„ÈŒÏÚLפחות ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ 'Â˜'‰L Úe„iÎÂ)¿«»«∆««¿ƒ«¿»∆«»

ÁËM‰ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ההארה שסדר וחסידות בקבלה כמבואר ¿«ƒ¿¿ƒ««∆«
וקיים  נכלל שבקו מה כל ובעצם שטח. קו, נקודה, של בדרך הוא וההתהוות

וקיים  נכלל שבשטח מה וכל בנקודה,

הוא  והקו בהעלם, כי אם בקו,

מתרחבת  ה'נקודה' ידו שעל ה'ממוצע'

'שטח' להיות e‰L‡ומתפשטת ,(∆
הוא  ה'רשימו', לגבי ב'קו' שיש המעלה

¯B˜Óe L¯L ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«…∆¿
˙„e˜a ‡ˆÓpL ÈÙk 'Â˜'‰««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ העמוק שורשו וכאשר »¿ƒ»
ויתרון  מעלה בו שיש מתברר מתגלה

הוא  ה'קו' כלל (שבדרך ה'רשימה' לגבי

ממנה), Ê‡˙,המקבל „BÚ ‡l‡∆»…
¯B‡‰ Ìb 'Â˜'a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«««»
‡e‰L '‰ÓÈL¯'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆
,'Â˜'‰ ¯B˜Óe L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆¿««

ענ  מאד שהוא ופנימי עמוק יין

מתגלה, אינו כלל שבדרך ב'רשימה'

בא  זה גם ב'קו', ה'רשימה' בהארת אבל

והחידוש  התוספת (כמו גילוי לידי

השפעה  עלֿידי הרב בשכל שנפעלים

בכוח  ונעלה עמוק ממקור לתלמיד

ההשפעה  לפני האיר שלא שלו השכל

לעיל) כמבואר «≈¿ÔÂÈÎcלתלמיד,
ÌLB¯ ‡e‰ '‰ÓÈL¯'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»∆

‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L ¯B‡‰Ó37, אור ≈»∆»»ƒ¿≈∆
כלל, הבליֿגבול Ê‰האיןֿסוף È¯‰¬≈∆

ÈÙlL ¯B‡‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk≈∆»»∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚ‰ Ìb ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»ƒ«»
C¯Úa ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

,'Â˜'‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««
– דרכים בשתי מאיר האלוקי האור

כל  ("סובב מקיף אור שהם "עיגולים"

פנימי  אור שהוא ו"יושר" עלמין")

איןֿהסוף  ואור עלמין"), כל ("ממלא

מקום  נתינת שיצר הראשון הצמצום לפני המציאות כל את ממלא שהיה

שהאיר  הקו לאור ביחס ו"מקיף" "סובב" והוא הגדול" "העיגול נקרא לעולמות

פנימי כאור הצמצום הוא e‰fLלאחר הגדול" lzÒpL˜"העיגול ¯B‡‰ ∆∆»∆ƒ¿«≈
‰lb˙Óe CLÓ '‰ÓÈL¯'‰ È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿««¿≈»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆

‰Ê ¯B‡ Ìb 'Â˜'a הרבה ממנו ÓL·‡¯הנעלה ‰Ó e‰fL)38 בקבלה «««∆∆∆«∆¿…»

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



כה eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

על  ׁשּבדּבּור ּבּפרטים יתרֹון יׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּכלֿמקֹום

האדם  אין ּדקֹול ּב'ּכלל' ׁשהרי ּדקֹול, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָה'ּכלל'

עלֿידי  אּלא וחפצֹו, רצֹונֹו לזּולתֹו לגּלֹות ְְְְְְֵֶֶַַָָָיכֹול

יתרֹון  יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן ּדוקא. ׁשּבדּבּור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָהּפרטים

ּדדּבּור  הּדּבּור 30ּב'ּפרט' התרחבּות ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

עלֿידיֿזה  ׁשּמּגיע ועד ּבׂשכל, חידּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַניתוּסף

צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד הּטעם וזהּו הּׂשכל, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלעֹומק

הּליּמּוד  מסּפיק ולא ּדוקא, ּבדּבּור ְְְְְִִִִַַַָֹלהיֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למֹוצאיהם,31ּבמחׁשבה, הם חּיים ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו אּלא 32ודרׁשּו למֹוצאיהם ּתקרי אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכמֹוֿכן  ּדוקא. ּבּפה  למֹוציאיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָלמֹוציאיהם,

 ֿ מּכל הּלב, ּכונת הּוא ׁשעיקרּה ׁשאף ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּתפילה,

ּוכפי  כּו', חּיּות ניתוּסף הּדּבּור עלֿידי ְְְִִִֵֵַַַַָמקֹום

האדם  יתּבֹונן ׁשּלפעמים ּבמּוחׁש ְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשרֹואים

יתעֹורר  לא ואףֿעלּֿפיֿכן כּו' הּמילֹות ְְְִִִֵֵֵַַַֹּבפירּוׁש

הּתפילה  אֹותּיֹות ׁשאֹומר עלֿידיֿזה ודוקא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּזה,

וכּידּוע  ּפנימית, חּיּות לֹו ניתוּסף אזי ְְְְֲִִִֵַַַַַָּבקֹול,

הּכּונה  מעֹורר ניגּון,33ׁשּקֹול קֹול רק לא והינּו, , ְְְִֵֶַַַַָָֹ

את  מעֹורר זה ׁשּגם ּפׁשּוט, קֹול אפילּו ְֲִֵֶֶֶֶַָָאּלא

הּפנימית. ְִִַַַָָהּכּונה

ÔÎÂ ׁשעם לּתלמיד, הרב ּבהׁשּפעת ּגם הּוא ¿≈ְְְִִֶַַַַַַָָ

הרב  ׂשכל מחיצֹונּיּות זֹו הׁשּפעה ְֱִִֵֵֶַַָָָהיֹות

ואילּו לּמקּבל, הּׁשּי הּׂשכל אֹור ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד,

צמצּום  ׁשל ּבאֹופן הּוא הרב ׂשכל ועצם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָּפנימּיּות

הּנה  מּכלֿמקֹום ב), סעיף (ּכּנ"ל לגמרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָוסילּוק

ׁשעלֿידי  ּבלבד זֹו יכֹול לא הּיגיעה ריּבּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

הרב  ׂשכל ועצם לפנימּיּות להּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּתלמיד
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שם.30) תרנ"ט קנא. ע' ח"ב תר"ם סה"מ ואילך. תלה ע' ח"ב שה"ש אוה"ת נ. ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי משלי 31)ראה

כב. א.32)ד, נד, ד"ה 33)עירובין וראה ס"ג. סק"א ס"ה. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע פט"ו. הקדושה בשער חכמה ראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯‰Lשני ,ÏB˜c 'ÏÏk'‰ ÏÚ ¯ea„aL ÌÈË¯ta ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ««¿»¿∆¬≈

ÏB˜c 'ÏÏk'a מוגדרות במילים לביטוי בא שהוא ‰‡„Ìלפני ÔÈ‡ «¿»¿≈»»»
ÌÈË¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,BˆÙÁÂ BBˆ¯ B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï ÏBÎÈ»¿«¿»¿¿∆¿∆»«¿≈«¿»ƒ

‡˜Âc ¯ea„aL בדיבור חידוש הוא לזולת הרצון את לגלות הזה והכוח ∆¿ƒ«¿»
הוא  הדבר (וטעם בקול קיים שלא

ונעלה  עמוק שורש יש שלדיבור משום

בנפש).

ÔB¯˙È BLÈ ÔÎŒBÓÎe נוסף ¿≈∆¿ƒ¿
¯ea„c 'Ë¯t'a30È„ÈŒÏÚL , «¿»¿ƒ∆«¿≈

¯eac‰ ˙e·Á¯˙‰ כיוון ƒ¿«¬«ƒ
השכלי  הרעיון הדיבור, שבאמצעות

לפרטים, הפרטים יורד למעשה

הרעיון  והסתעפות להתרחבות גורמים

מזה  Le„ÈÁוכתוצאה ÛqÂ˙Èƒ¿«≈ƒ
,ÏÎNa שבא לפני בו קיים היה שלא «≈∆

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰בדיבור  ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ««¿≈∆
הדיבור  ‰ÏÎO,באמצעות ˜ÓBÚÏ¿∆«≈∆

(ב'המשך' נ"ע הרש"ב אדמו"ר ובלשון

זה, בכל "והטעם בתחילתו): תרנ"ט

מאיר  דוקא הדיבור שעלֿידי מה

השכל, ועומק פנימיות אור ומתגלה

במחשבה  בעיון בגילוי בא שאינו מה

ובאופן  ורוחב באורך וכן כו', לבד

יותר  באופן בגילוי שבא השכל, גילוי

הדיבור  שעלֿידי במידות וכן נעלה...

ביותר... ההתפעלות נעשה הוא דוקא

שלמעלה  בשרשו הדיבור מעלת מצד

וכידוע  השכל. ומקור משורש גם

הכתר  מבחינת הם האותיות דשרש

בחינת  הוא ובנפש מחכמה, שלמעלה

החכמה  מכח שלמעלה הנפש עצמות

הם  הדיבור האותיות ולכן כו'. שבה

בגילוי, לבוא השכל כח את מכריחים

מכוח  להתגלות שאיֿאפשר מה גם

מתגלה  הוא הרי עצמו, מצד המשכיל

הדיבור...". אותיות הכרח מצד

ÌÚh‰ e‰ÊÂ חכמינו לדברי הפנימי ¿∆«««
בגמרא  ÏÂ‡ז"ל ,‡˜Âc ¯ea„a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«¿»¿…

·e˙kL BÓk ,‰·LÁÓa „enÈl‰ ˜ÈtÒÓ31Ì‰ ÌÈiÁ «¿ƒ«ƒ¿«¬»»¿∆»«ƒ≈
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯„Â ,Ì‰È‡ˆBÓÏ32Ì‰È‡ˆBÓÏ È¯˜z Ï‡ ¿»≈∆¿»¿¬»≈««ƒ¿≈¿»≈∆

‡˜Âc ‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ‡l‡ יתרון יש לדיבור כי ∆»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆«∆«¿»
ובסופו  לפרטים, התחלקות יש בדיבור שדווקא בגלל וזאת למחשבה, שאין

בכלל. עומק מוסיפים הפרטים דבר של

za ÔÎŒBÓÎe,·l‰ ˙Âk ‡e‰ d¯˜ÈÚL Û‡L ,‰ÏÈÙ עניין ¿≈«¿ƒ»∆«∆ƒ»»«»««≈
ו'עדין' 'זך' ויותר נעלה יותר דבר היא המחשבה כללי ובאופן המחשבה,

eÎ'מהדיבור  ˙eiÁ ÛqÂ˙È ¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ויתרון ƒ»»«¿≈«ƒƒ¿«≈«
עצמם, מצד ובלב במחשבה שיש מכפי LÁeÓaיותר ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»

Ì„‡‰ ÔBa˙È ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»»
˙BÏÈn‰ Le¯ÈÙa התפילה של ¿≈«ƒ

'eÎ ויעסוק שכלית בהתבוננות

המוח  של בעבודת הלב ובעבודת

Ï‡התפילה  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈…
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰fÓ ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈ƒ∆¿«¿»«¿≈
‰ÏÈÙz‰ ˙Bi˙B‡ ¯ÓB‡L ‰Ê∆∆≈ƒ«¿ƒ»

ÏB˜a,הדיבור ‡ÈÊבאמצעות ¿¬«
˙ÈÓÈt ˙eiÁ BÏ ÛqÂ˙È שלא ƒ¿«≈«¿ƒƒ

לכן, קודם לו ÏBwLהיתה Úe„iÎÂ¿«»«∆
‰ek‰ ¯¯BÚÓ33, שרואים כפי ¿≈««»»

הם  בקול הנאמרים שדברים במוחש

בהלכה  שמצינו וכפי כוונה, בתוספת

של  ראשון פסוק לקרוא יש זה שמטעם

כדי  רם, בקול שמע בו קריאת לכוון

Ôe‚Èיותר, ÏB˜ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â¿«¿…«ƒ
התעוררות  לגרום בכוחו יש שבוודאי

הכוונה, את ולהגביר «∆‡l‡נפשית
ËeLt ÏB˜ eÏÈÙ‡ מנגינה ללא ¬ƒ»

ללב, BÚÓ¯¯שנוגעת ‰Ê ÌbL∆«∆¿≈
˙ÈÓÈt‰ ‰ek‰ למרות ‡˙ וזאת ∆««»»«¿ƒƒ

הנפש שבסדר  כוחות של החשיבות

חיצוניים  דברים הם והדיבור הקול

שהם  הלב וכוונת המחשבה לגבי

וטעם  יותר, ונעלים פנימיים דברים

יש  לדיבור כי כאמור, הוא, הדבר

בנפש. יותר ונעלה עמוק שורש

·¯‰ ˙ÚtL‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿«¿»«»«
שכלי,ÈÓÏzÏ„המוסר רעיון ««¿ƒ

BÊ ‰ÚtL‰ ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡«¿»»
,„·Ïa ·¯‰ ÏÎN ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ≈∆»«ƒ¿«
CiM‰ ÏÎO‰ ¯B‡ e‰fL∆∆«≈∆««»
ÌˆÚÂ ˙eiÓÈt eÏÈ‡Â ,Ïa˜nÏ«¿«≈¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ·¯‰ ÏÎNÏ"pk) È¯Ó‚Ï ˜e ≈∆»«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿«¿≈««
,(· ÛÈÚÒ ומדרגה במעלה הוא התלמיד אל העובר שהשכל מובן כן ואם ¿ƒ

רק  והוא הרב אצל שהוא כפי הנעלה השכל מאשר נמוכה יותר הרבה

ממנו  ¯ÈeaÈחיצוניות È„ÈŒÏÚL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈…ƒ¿«∆«¿≈ƒ
‰ÚÈ‚i‰ וקלט קיבל כן שהוא השכל של חלק באותו ÏBÎÈוהמאמץ «¿ƒ»»

ÚÈb‰Ï „ÈÓÏz‰ כך ÏÚÓlL‰אחר ·¯‰ ÏÎN ÌˆÚÂ ˙eiÓÈÙÏ ««¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈∆»«∆¿«¿»

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

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּכפי  אפילּו הּתלמיד אל הּׁשּי מהּׂשכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשעלֿידי  זאת, עֹוד אּלא הרב, ּבׂשכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכלל

לריּבּוי  הּׂשכל מתּפרט ׁשּבּה לּתלמיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה

ׁשּנמׁש חדׁש עֹומק הרב אצל ניתוּסף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרטים,

ההׁשּפעה, לפני אצלֹו היה ׁשּלא הּמׂשּכיל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּכח

יֹותר 34ּכמאמר  ּומחברי מרּבֹותי, למדּתי הרּבה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

ּכאׁשר  ּובפרט מּכּולן, יֹותר ּומּתלמידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמרּבֹותי,

ּכענין  ׁשֹואל כּו', קּוׁשיֹות ׁשֹואל ּוכמֹו35הּתלמיד , ְְְְִִֵֵַַָָ

הרמּב"ם  מֹוציא 36ׁשּכתב ּבׁשאלֹותיו ׁשהּתלמיד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מפֹוארה. חכמה ְְֵַָָָָָמהרב

‡Ó‚ec‰Â ּבאֹופן למעלה, ּגם יּובן מּזה ¿«¿»ְְְִֶֶַַָָ

ּכלל  ּבבחינת ׁשהּוא האֹור ְְְִִֶַַַָָָהמׁשכת

'ּכלל' ּבבחינת היא ׁשה'רׁשימה' ּכּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַָָָָּופרט,

ּבדר מתּגּלה ׁשּב'ּקו' ּבלבד זֹו ׁשּלא ה'קו', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹלגּבי

(וכּידּוע  ה'רׁשימה' ּבנקּודת ּׁשּכלּול מה ּכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָקצרה

יּומׁש ׁשעלֿידֹו ממּוצע ּבחינת הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָׁשה'קו'

ׁשרׁש התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּׁשטח), ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֹלהיֹות

ה'רׁשימה', ּבנקּודת ׁשּנמצא ּכפי ה'קו' ְְְְְִִִִֶַַַָָָּומקֹור

האֹור  ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה זאת, עֹוד ְִֶֶֶַַַַָָֹאּלא

מּׁשרׁש למעלה ׁשהּוא ה'רׁשימה' ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבבחינת

רֹוׁשם  הּוא ה'רׁשימה' ׁשענין ּדכיון ה'קו', ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּומקֹור

לפניֿזה  ׁשהיה ּכל 37מהאֹור את ּכֹולל זה הרי , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשהּוא  הּגדֹול העיגּול ּגם הּצמצּום, ׁשּלפני ְְִִִֵֶֶַַַָָָהאֹור

ׁשּנסּתּלק  האֹור ׁשּזהּו ה'קו', ּבער סֹובב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבבחינת

נמׁש ה'רׁשימה' עלֿידי א הּצמצּום, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָעלֿידי

ׁשמבאר  מה (ׁשּזהּו זה אֹור ּגם ּב'קו' 38ּומתּגּלה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
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ואילך). 219 ע' חנ"ב (תו"מ ס"ב צו דש"פ צאתך א.34)כימי ז, מ"ז.35)תענית פ"ה ספ"ה.36)אבות ת"ת ראה 37)הל'

עז. ע' תרנ"ט ב.38)סה"מ ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏÎpL ÈÙk eÏÈÙ‡ „ÈÓÏz‰ Ï‡ CiM‰ ÏÎO‰Ó חלק אותו ≈«≈∆««»∆««¿ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿»

התלמיד  אל È„ÈŒÏÚLהשייך ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·¯‰ ÏÎNa¿≈∆»«∆»…∆«¿≈
ÏÎO‰ Ë¯t˙Ó daL „ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰ כרעיון הרב אצל שנמצא ««¿»»««¿ƒ∆»ƒ¿»≈«≈∆

מתחלק כללי, הוא לתלמיד, ונמסר יורד הוא ÌÈË¯t,כאשר ÈeaÈ¯Ï¿ƒ¿»ƒ
וההסתעפות וכתוצאה  מההתחלקות

ÓBÚ˜הזו  ·¯‰ Ïˆ‡ ÛqÂ˙Èƒ¿«≈≈∆»«∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ CLÓpL L„Á»»∆ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ

נפשו  ‡ˆBÏשבעומק ‰È‰ ‡lL∆…»»∆¿
זה  ‰‰ÚtL‰עומק ÈÙÏ אל ƒ¿≈««¿»»
ז"ל Ó‡Ók34¯התלמיד, חכמינו ¿«¬«

,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰a¯‰«¿≈»«¿ƒ≈««
,È˙Ba¯Ó ¯˙BÈ È¯·ÁÓe≈¬≈«≈≈««

,ÔÏekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe היינו ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
מקבל  שהרב והחידוש שהתוספת

הם  ומדריגה שבמעלה אף מתלמידיו,

מרבותיו  פחות ובוודאי מחבריו פחות

מקבל  הוא מאשר יותר היא הרב, של

מההשפעה  כתוצאה דווקא וזאת מהם,

לגלות  הרב את שמחייבת התלמיד על

כשהוא  הרעיון לפרטים,את מחולק

Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆««¿ƒ≈
,'eÎ ˙BÈLe˜ בפרקי המשנה כלשון ¿

ÔÈÚkאבות  Ï‡BL35, שהשאלות ≈»ƒ¿»
חיד  מוסיפות הרב והקושיות אצל ושים

עצמה  ההשפעה מאשר יותר עוד

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe36 ¿∆»«»«¿«
‡ÈˆBÓ ÂÈ˙BÏ‡La „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ

‰¯‡BÙÓ ‰ÓÎÁ ·¯‰Ó והכוונה ≈»«»¿»¿»»
התלמיד, של הקושיות שלולי לחכמה

לזה. להגיע יכול היה לא הרב

Ìb Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆»«
,‰ÏÚÓÏ,בנמשלÔÙB‡a ¿«¿»¿∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ להוות כדי האלוקי «¿»«»
העולמות  ÏÏkאת ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿»

Ï"pk ,Ë¯Ùe אפילו קיים שהדבר ¿»««
הכי  בשלבים נעלות, הכי בדרגות

לנבראים  הרצון עליית של ראשונים

'‰ÓÈL¯'‰L הראשון הצמצום לאחר האיןֿסוף מהאור שנשאר הרושם ∆»¿ƒ»
לעיל) שנתבאר ‰'˜Â'(כפי Èa‚Ï 'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰'ה'דק האור ƒƒ¿ƒ«¿»¿«≈««

למטה  הוא הקו אור אחד מצד שאמנם הצמצום, לאחר והאיר שחזר והמצומצם

ויתרון  מעלה בו יש שני מצד אבל מה'רשימה', Ïa·„במדריגה BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
˙„e˜a ÏeÏkM ‰Ó Ïk ‰¯ˆ˜ C¯„a ‰lb˙Ó 'Âw'aL∆««ƒ¿«∆¿∆∆¿»»»«∆»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ ולא ב'רשימה' שהיה האור את בו יש שלמעשה כך בהעלם, »¿ƒ»
מזה  B„ÈŒÏÚLפחות ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa ‡e‰ 'Â˜'‰L Úe„iÎÂ)¿«»«∆««¿ƒ«¿»∆«»

ÁËM‰ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CLÓeÈ ההארה שסדר וחסידות בקבלה כמבואר ¿«ƒ¿¿ƒ««∆«
וקיים  נכלל שבקו מה כל ובעצם שטח. קו, נקודה, של בדרך הוא וההתהוות

וקיים  נכלל שבשטח מה וכל בנקודה,

הוא  והקו בהעלם, כי אם בקו,

מתרחבת  ה'נקודה' ידו שעל ה'ממוצע'

'שטח' להיות e‰L‡ומתפשטת ,(∆
הוא  ה'רשימו', לגבי ב'קו' שיש המעלה

¯B˜Óe L¯L ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«…∆¿
˙„e˜a ‡ˆÓpL ÈÙk 'Â˜'‰««¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«

'‰ÓÈL¯'‰ העמוק שורשו וכאשר »¿ƒ»
ויתרון  מעלה בו שיש מתברר מתגלה

הוא  ה'קו' כלל (שבדרך ה'רשימה' לגבי

ממנה), Ê‡˙,המקבל „BÚ ‡l‡∆»…
¯B‡‰ Ìb 'Â˜'a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«««»
‡e‰L '‰ÓÈL¯'‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆
,'Â˜'‰ ¯B˜Óe L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆¿««

ענ  מאד שהוא ופנימי עמוק יין

מתגלה, אינו כלל שבדרך ב'רשימה'

בא  זה גם ב'קו', ה'רשימה' בהארת אבל

והחידוש  התוספת (כמו גילוי לידי

השפעה  עלֿידי הרב בשכל שנפעלים

בכוח  ונעלה עמוק ממקור לתלמיד

ההשפעה  לפני האיר שלא שלו השכל

לעיל) כמבואר «≈¿ÔÂÈÎcלתלמיד,
ÌLB¯ ‡e‰ '‰ÓÈL¯'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¿ƒ»∆

‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L ¯B‡‰Ó37, אור ≈»∆»»ƒ¿≈∆
כלל, הבליֿגבול Ê‰האיןֿסוף È¯‰¬≈∆

ÈÙlL ¯B‡‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk≈∆»»∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚ‰ Ìb ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»ƒ«»
C¯Úa ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

,'Â˜'‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««
– דרכים בשתי מאיר האלוקי האור

כל  ("סובב מקיף אור שהם "עיגולים"

פנימי  אור שהוא ו"יושר" עלמין")

איןֿהסוף  ואור עלמין"), כל ("ממלא

מקום  נתינת שיצר הראשון הצמצום לפני המציאות כל את ממלא שהיה

שהאיר  הקו לאור ביחס ו"מקיף" "סובב" והוא הגדול" "העיגול נקרא לעולמות

פנימי כאור הצמצום הוא e‰fLלאחר הגדול" lzÒpL˜"העיגול ¯B‡‰ ∆∆»∆ƒ¿«≈
‰lb˙Óe CLÓ '‰ÓÈL¯'‰ È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿««¿≈»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆

‰Ê ¯B‡ Ìb 'Â˜'a הרבה ממנו ÓL·‡¯הנעלה ‰Ó e‰fL)38 בקבלה «««∆∆∆«∆¿…»
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`ezeכו gynd meia gafnd zkepg z`f

ויתרה  כּו'), העיגּול מן היא ה'קו' ְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהמׁשכת

ׁשּלמעלה  האֹור ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָמּזה,

הּצמצּום. לפני ׁשהם ּכפי ּו'ממּלא' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַמ'ּסֹובב '

מו"ח LÈÂד) כ"ק ּדברי עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַָ

נׂשא  ּפרׁשת ׁשּבת ּבׂשיחת ְְִַַַַָָָָֹאדמֹו"ר

סיון,39ה'תד"ש  ּבי"ב הּקביעּות היתה אז ְְְִִֶַַָָָָ(ׁשּגם

ּבמּסכת  הּמׁשנה ּדברי ּבבאּור זֹו), ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכקביע ּות

לׁשמּה,40אבֹות  ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ּבענין ְְְִִֵַַָָָָָ

הּמתּגּבר  ּכמעין ונעׂשה ּתֹורה רזי לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשמגּלין

הרי  מּובן, אינֹו (ּדלכאֹורה ּפֹוסק ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָּוכנהר

אֹומרֹו לאחרי ואםּֿכן מהּמעין, מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָנהר

ּוכנהר  ההֹוספה  מהי הּמתּגּבר, ּכמעין ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

ההׂשּכלה  נקּודת ׁשּיׁשנּה ּומבאר, ּפֹוסק), ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

הּתמצית  נקּודת 41ּונקּודת ׁשּכאׁשר וכיון . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ענין  ּבּה מתחיל הּמׂשּכיל מּכח נמׁשכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹההׂשּכלה

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת ּדאףֿעלּֿפי [והינּו, צּיּור ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָׁשל

היא  ולח, קר  ׁשהּוא החכמה מּמֹוח ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת

(ּכמבאר  טיּפין טיּפין ׁשּנֹובע מעין ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכמֹו

חיים  מים ּבאר ּגּנים מעין ּבענין ),42ּבּדרּוׁשים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַ

נקּודה  ׁשל צּיּור ּבבחינת זה הרי ],43מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

מּכח  ּפירּוד ׁשל ענין ּבּה להיֹות יכֹול ְְִִִֵֵֶַָָָָֹלכן

הּמתּגּבר  ּכמעין להיֹות צרי ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׂשּכיל,

ׁשאינֹו ּוכנהר לּמקֹור. ּתמיד ׁשּמחּוּבר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדוקא,

ויׁש .מיבר מּכיּפיּה ּדנהר ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּפֹוסק,

לנהר  הּמתּגּבר  מעין ּבין ׁשהחילּוק  ּבזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוסיף

נקּודת  ׁשּבין החילּוק עלּֿדר הּוא ּפֹוסק, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשאינֹו

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת הּתמצית, ּונקּודת ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָההׂשּכלה

ׁשּנתּפרט  קֹודם 'ּכלל' ׁשּבבחינת הּנקּודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהיא

הּכללית  הּנקּודה היא הּתמצית ּונקּודת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָלפרטים,
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(39.146 ע' תש"ד השיחות עה.41)רפ"ו.40)ספר ע' תרנ"ט סה"מ ח"א 42)ראה קונטרסים (סה"מ תרצ"א זה ד"ה ראה

ואילך). שלח ע' תרצ"א סה"מ ואילך. סע"א עג.43)ר, ע' תרנ"ט סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'Â˜'‰ ˙ÎLÓ‰L פנימי אור שהוא ‰Ïe‚ÈÚבעצם ‰È‡למרות ÔÓ ∆«¿»«««ƒƒ»ƒ

'eÎ מקיף אור lb˙nL‰שהוא ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ כך ), לא Â˜'a'אחר ƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿«∆««
הגדול') ('העיגול ה'סובב' אור נעלה רק יותר עוד אור ‰‡B¯אלא Ìb«»

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ì‰L ÈÙk '‡lÓÓ'e '··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL האור ∆¿«¿»ƒ≈¿«≈¿ƒ∆≈ƒ¿≈«ƒ¿
את  אפילו בו שאין האיןֿסופי

'סובב' של וה'ציור' ההתחלקות

משניה  למעלה והוא כאחד,ו'ממלא' ם

דווקא  ויורד ומתגלה נמשך זה וגם

ה'קו'. אור וגילוי המשכת לאחר

ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î È¯·cƒ¿≈«¿
‡N ˙L¯t ˙aL ˙ÁÈNa¿ƒ««»»»«»…

˘"„˙'‰39‰˙È‰ Ê‡ ÌbL)∆«»»¿»
˙eÚÈ·w‰ נשא פרשת שבת של «¿ƒ

‰L ˙eÚÈ·˜k ,ÔÂÈÒ ·"Èa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰Ln‰ È¯·c ¯e‡·a ,(BÊ¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»

˙B·‡ ˙ÎqÓa40Ïk ÔÈÚa ¿«∆∆»¿ƒ¿«»
,dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿»
‰NÚÂ ‰¯Bz ÈÊ¯ BÏ ÔÈl‚ÓL∆¿«ƒ»≈»¿«¬∆
BÈ‡L ¯‰Îe ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk¿«¿»«ƒ¿«≈¿»»∆≈
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc) ˜ÒBt≈¿ƒ¿»≈»
,ÔÈÚn‰Ó Ïa˜Ó ¯‰ È¯‰¬≈»»¿«≈≈««¿»
B¯ÓB‡ È¯Á‡Ï ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¿«¬≈¿
È‰Ó ,¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‰NÚpL∆«¬»¿«¿»«ƒ¿«≈«ƒ
˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe ‰ÙÒB‰‰«»»¿»»∆≈≈
המתגבר" "כמעיין השבח אדרבה והרי

שאינו  "וכנהר מהשבח יותר גדול

להוסיף  המשנה כוונת ובוודאי פוסק",

ולא  לשמה בתורה העוסק של בשבחו

dLiLלהיפך  ,¯‡·Óe ,(¿»≈∆∆¿»
‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ הרעיון של ¿«««¿»»

ההתגלות  בראשית שהוא כפי השכלי,

‰ÈˆÓz˙בחכמה  ˙„e˜e41 כפי ¿«««¿ƒ
של  והתוכן שוב שהרעיון בא השכל

ההתפשטות  לאחר אחת בנקודה

בבינה  רבים לפרטים וההתרחבות

זה  בעניין הרש"ב הרבי (ובלשון

שבינה  ""הגם תרנ"ט: 'החלצו' במאמר

פרטים  בריבוי התפשטות בבחינת היא

החכמה  כח בה יש כו', הסברים וריבוי

והיא  אחת, בנקודה אחרֿכך נכללת ההשגה שכל והוא אין, מיש לעשות

אחת) (בנקודה המושכל עצם הענין... עצם ההשגה... מכל התמצית נקודת

וההסברים...). הפרטים ריבוי מתוך אותו שהבין L‡kL¯כפי ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ ˙ÎLÓ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ של הראשון בשלב כבר ¿«««¿»»ƒ¿∆∆ƒ…«««¿ƒ

בחכמה, וההתגלות, ˆei¯ההמשכה ÏL ÔÈÚ da ÏÈÁ˙Ó מסויים «¿ƒ»ƒ¿»∆ƒ
לחלוטין  מופשטת התגלות להיות יכולה לא ÈtŒÏÚŒÛ‡cשהרי ,eÈ‰Â]¿«¿¿««ƒ

˙ÎLÓpL ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»∆ƒ¿∆∆
Ó¯˜ ‡e‰L ‰ÓÎÁ‰ ÁBnƒ««»¿»∆«

Ú·BpL ÔÈÚÓ BÓk ‡È‰ ,ÁÏÂ»«ƒ¿«¿»∆≈«
ÔÈtÈË ÔÈtÈË ולא פרטים בה ואין ƒƒƒƒ

'ציור' גם בה אין וממילא ורוחב, אורך

מוגדר  ÌÈLe¯caממש ¯‡·Ók)«¿…»«¿ƒ
החסידות  ÌÈpbמאמרי ÔÈÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿««ƒ

ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡a42ŒÏkÓ ,( ¿≈«ƒ«ƒƒ»
¯eiˆ ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰„e˜ ÏL43 נחשב כבר עצמו וזה ∆¿»
מסוים  BÈ‰Ï˙'ציור' ÏBÎÈ ÔÎÏ ,[»≈»ƒ¿

da'ההשכלה שהיא ב'נקודת כפי »
המעיין, עניין ÏLבחכמה, ÔÈÚƒ¿»∆

ÔÎÏÂ ,ÏÈkNn‰ ÁkÓ „e¯Èt≈ƒ…«««¿ƒ¿»≈
¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»«ƒ¿«≈
¯B˜nÏ „ÈÓz ¯aeÁnL ,‡˜Âc«¿»∆¿»»ƒ«»

תמיד, נובע הוא הפסק.ולכן ללא

ÔÈÚ ‡e‰ ,˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe¿»»∆≈≈ƒ¿»
C¯·ÈÓ dÈtÈkÓ ¯‰c והוא ¿»»ƒƒ≈ƒ¿«

הבינה  עניין ומחדש, מוסיף עצמו

למטה  היא שבינה אף לעיל, (וכמבואר

החכמה, על יתרונות בה יש מחכמה,

המעיין). על הנהר כיתרון

˜eÏÈÁ‰L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«ƒ
¯‰Ï ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓ ÔÈa≈«¿»«ƒ¿«≈¿»»

˜ÒBt BÈ‡L ויתרון מעלה בו שיש ∆≈≈
המתגבר", "מעיין ŒÏÚעל ‡e‰«

˙„e˜ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯c∆∆«ƒ∆≈¿«
,˙ÈˆÓz‰ ˙„e˜e ‰ÏkN‰‰««¿»»¿«««¿ƒ
‡È‰ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»ƒ

‰„e˜p‰ הכללית האחת «¿»
Ì„B˜ 'ÏÏk' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿»∆

,ÌÈË¯ÙÏ Ë¯t˙pL שהשכל כפי ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
»¿e˜e„˙בחכמה,מתגלה 

‰„e˜p‰ ‡È‰ ˙ÈˆÓz‰««¿ƒƒ«¿»
È¯Á‡Ï ‡È‰L ÈÙk ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
,˙BÏÚn‰ 'a da LÈ ÔÎlL ,‰È·c ÌÈË¯t‰ ÈeaÈ¯a ‰‚O‰‰««»»¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆»≈≈»««¬

'ÏÏk'‰ ˙ÏÚÓ Ô‰'נקודה' היא ‰'Ë¯t'שהרי ˙ÏÚÓ Ô‰Â שהרי ≈«¬««¿»¿≈«¬««¿»
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ׁש הּפרטים ּכפי ּבריּבּוי ההּׂשגה לאחרי היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

מעלת  הן הּמעלֹות, ּב' ּבּה יׁש ׁשּלכן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּדבינה,

ּגם  ּבאים ועלֿידיֿזה ה'ּפרט'. מעלת והן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָה'ּכלל'

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ה'ּכלל' ְְְְִִִֶֶַַַַָָָלבחינת

אף  ּדהּנה, אליהם. מקֹור להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּפרטים

לעיל  מֹורה 44ׁשּנתּבאר עצמֹו ה'ּכלל' ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ענין  וכן ׁשּלהם, ה'ּכלל' ׁשהּוא ּפרטים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ה'ּכלל', מן חלק ׁשהּוא מֹורה עצמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָה'ּפרט'

 ֿ מּכל לּפרטים, ׁשּיכּות לֹו יׁש ׁשה'ּכלל' ְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהינּו,

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא 'ּכלל' ּגם יׁשנֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָמקֹום

ּבׁשם  'ּכלל' ונקרא אליהם, מקֹור להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּפרטים

ּבּפרטים  מעלה יׁש זה ּובענין ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמּוׁשאל

הּפרטים  ׁשעלֿידי ּדחכמה, ה'ּכלל' על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדבינה

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ל'ּכלל' ּגם ּבאים ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדבינה

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו אל 45לּפרטים. תבאּו ּכי ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנים  ׁשׁש להוי', ׁשּבת הארץ וׁשבתה גֹו' ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָהארץ

ׁשּבתֹון  ׁשּבת הּׁשביעית ּובּׁשנה וגֹו' ׂשד ְְְִִִֶַַַַַַָָָָּתזרע

וׁשבתה  הּנ"ל. מדרגֹות ג' ׁשהם לארץ, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָיהיה

ׁשּלפני  ה'ּכלל' ענין הּוא להוי', ׁשּבת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ

ׁשּנמׁשכים  הּפרטים ּבאים ּולאחריֿזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּפרטים.

ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש ענין ׁשּזהּו ה'ּכלל', מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּומתּגּלים

ׁשּלמעלה  ל'ּכלל' ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׂשד

הּׁשביעית  ּובּׁשנה ענין ׁשּזהּו לּפרטים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיכּות

לארץ. יהיה ׁשּבתֹון ְִֶֶַַַָָָׁשּבת

הּמזּבח,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) חנּוּכת ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִֵַַַַַָ

חנּכת  זאת אֹומר אחד ֲֵֶֶַָָֹֻׁשּכתּוב

אֹומר  אחד וכתּוב אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָהּמזּבח

ּדמה  אתֹו. הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָֹֹֻזאת

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין והּוא הּפרטים, נמׁשכים ׁשּמּמּנּו הּפרטים, ׁשּלפני ה'ּכלל' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא

ּבּספירֹות  וענינֹו הּנׂשיאים. מי"ב אחד ּכל ׁשל הּפרטּיים לּקרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ׁשּזהּו ּכלל, ּבבחינת הן ספירֹות ׁשהעׁשר ּכפי 46הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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ואילך).44) 379 ע' חנ"ב (תו"מ פ"ב סיון, מבה"ח בהו"ב דש"פ מאמרות בעשרה בהר.45)ד"ה ב"ר 46)ר"פ ב. פז, שבת

ו. פי"ג, במדב"ר ט. פ"ג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפרטים.הי  כל את בתמצית בה שיש 'נקודה' א

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ פרט לדרך כך אחר שבאה כלל בדרך היא ÌÈ‡aשהבריאה ¿«¿≈∆»ƒ
דבר  של ‡Ïבסופו ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L 'ÏÏk'‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb«ƒ¿ƒ««¿»∆¿«¿»ƒ«»∆

Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ï ÌÈË¯t‰ הפרט של המעלות לגילוי רק ולא «¿»ƒƒ¿»¬≈∆
הכלל  ושל הכלל את שמכיל מי בתור

לפרטים, מקור שמהווה מי בתור

לעיל. ‡Ûכאמור ,‰p‰c¿ƒ≈«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL44ÔÈÚL ∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«

Ba LiL ‰¯BÓ BÓˆÚ 'ÏÏk'‰«¿»«¿∆∆≈
,Ì‰lL 'ÏÏk'‰ ‡e‰L ÌÈË¯t¿»ƒ∆«¿»∆»∆
‰¯BÓ BÓˆÚ 'Ë¯t'‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿««¿»«¿∆
,'ÏÏk'‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡e‰L∆≈∆ƒ«¿»
BÏ LÈ 'ÏÏk'‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»≈

,ÌÈË¯tÏ ˙eÎiL הכלל כן, ואם «»«¿»ƒ
זה  וקשורים לזה זה שייכים והפרט

מביאה  האחד והמשכת והתגלות בזה

השני  והמשכת התגלות «ŒÏkÓƒאת
‡e‰L 'ÏÏk' Ìb BLÈ ÌB˜Ó»∆¿«¿»∆
ÌÈË¯t‰ Ï‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆«¿»ƒ
‡¯˜Â ,Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿»
„·Ïa Ï‡Len‰ ÌLa 'ÏÏk'¿»¿≈«¿»ƒ¿«
מהתחלקות  למעלה שהוא שם על

כלל  שהוא שם על לא אך לפרטים

הוא  כי הפרטים את נעלה הכולל

שאיננו  כך כדי עד לפרטים משייכות

אליהם. LÈמקור ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆≈
‰ÏÚÓ ויתרון‰È·c ÌÈË¯ta «¬»«¿»ƒ¿ƒ»

,‰ÓÎÁc 'ÏÏk'‰ ÏÚ אףֿעלֿפי ««¿»¿»¿»
למטה  מלמעלה המדריגות שבסדר

מבינה, למעלה היא »∆ŒÏÚLחכמה
Ìb ÌÈ‡a ‰È·c ÌÈË¯t‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'Ï«¿»∆¿«¿»ƒ«»

ÌÈË¯tÏ מגלים שבבינה הפרטים כי «¿»ƒ
שלא  כזה בשכל, ונעלה חדש עומק

בחכמה. שהוא כפי בכלל קיים היה

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ45 בפרשת ¿∆««∆∆¡«
מעבודות  השמיטה מצוות לעניין בהר

השביעית  בשנה ˙·‡eהקרקע Èkƒ»…
ı¯‡‰ ‰˙·LÂ 'B‚ ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¿»¿»»»∆
Ú¯Êz ÌÈL LL ,'ÈÂ‰Ï ˙aL«»«¬»»≈»ƒƒ¿«
˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e 'B‚Â E„N»∆¿«»»«¿ƒƒ
,ı¯‡Ï ‰È‰È ÔB˙aL ˙aL«««»ƒ¿∆»»∆

,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚ Ì‰L כפי ∆≈«¿≈««

הפסוקים  של הראשון החלק ומפרט. aL˙שממשיך ı¯‡‰ ‰˙·LÂ¿»¿»»»∆«»
ÌÈË¯t‰ ÈÙlL 'ÏÏk'‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,'ÈÂ‰Ï החכמה נקודת כמו «¬»»ƒ¿««¿»∆ƒ¿≈«¿»ƒ

בבינה. ההתגלות ÌÈÎLÓpLלפני ÌÈË¯t‰ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
,'ÏÏk'‰ ÔÓ ÌÈlb˙Óe בבינה החכמה התגלות ÔÈÚכמו e‰fL החלק ƒ¿«ƒƒ«¿»∆∆ƒ¿«

הפסוקים  של ÌÈLהשני LL≈»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'B‚ E„N Ú¯Êzƒ¿«»∆¿«¿≈∆
‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'Ï ÌÈ‡a»ƒ«¿»∆¿«¿»
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈË¯tÏ ˙eÎiMÓƒ«»«¿»ƒ∆∆ƒ¿«
אלה  בפסוקים השלישי החלק

ÔB˙aL ˙aL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e«»»«¿ƒƒ«««»
.ı¯‡Ï ‰È‰Èƒ¿∆»»∆

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
,ÁaÊn‰ ˙keÁ פותח שבו ¬««ƒ¿≈«

‡ÓB¯המאמר, „Á‡ ·e˙kL∆»∆»≈
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿

B˙B‡ ÁLn‰ השייכות על ומורה ƒ»«
המזבח,של  למשיחת הנשיאים קרבנות

˙kÁ ˙‡Ê ¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ¿»∆»≈…¬À«
B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
הוא  הדברים משני אחד שכל ומורה

לעיל  המבואר ועלֿפי עצמו. בפני עניין

אלא  סתירה זו שאין מובן באריכות

הדברים  e˙kM·נכונים שני ‰Óc¿«∆»
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿
'ÏÏk'‰ ‡e‰ ,B˙B‡ ÁLn‰ƒ»««¿»
epnnL ,ÌÈË¯t‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ∆

ÌÈÎLÓכך ‰ÌÈË¯t,אחר ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
ÁkŒ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ«…«
המזבח  של הכללית מהנקודה

Ïk ÏL ÌÈiË¯t‰ ˙Ba¯wÏ«»¿»«¿»ƒƒ∆»
ÌÈ‡ÈNp‰ ·"ÈÓ „Á‡ ולכן ∆»ƒ«¿ƒƒ

בין  והשייכות הקשר את מדגיש הכתוב

הנשיאים. וקרבנות המזבח משיחת

ÈÙk ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa BÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ
˙ÈÁ·a Ô‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯LÚ‰L∆»∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

ÏÏk,כללי Ó‰אחד e‰fL ¿»∆∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈«

ÌBi‰ B˙B‡L,המשכן נחנך שבו ∆«
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כז eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ויתרה  כּו'), העיגּול מן היא ה'קו' ְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהמׁשכת

ׁשּלמעלה  האֹור ּגם ּב'קו' ׁשּמתּגּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָמּזה,

הּצמצּום. לפני ׁשהם ּכפי ּו'ממּלא' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַמ'ּסֹובב '

מו"ח LÈÂד) כ"ק ּדברי עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַָ

נׂשא  ּפרׁשת ׁשּבת ּבׂשיחת ְְִַַַַָָָָֹאדמֹו"ר

סיון,39ה'תד"ש  ּבי"ב הּקביעּות היתה אז ְְְִִֶַַָָָָ(ׁשּגם

ּבמּסכת  הּמׁשנה ּדברי ּבבאּור זֹו), ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכקביע ּות

לׁשמּה,40אבֹות  ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ּבענין ְְְִִֵַַָָָָָ

הּמתּגּבר  ּכמעין ונעׂשה ּתֹורה רזי לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשמגּלין

הרי  מּובן, אינֹו (ּדלכאֹורה ּפֹוסק ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָּוכנהר

אֹומרֹו לאחרי ואםּֿכן מהּמעין, מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָנהר

ּוכנהר  ההֹוספה  מהי הּמתּגּבר, ּכמעין ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

ההׂשּכלה  נקּודת ׁשּיׁשנּה ּומבאר, ּפֹוסק), ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

הּתמצית  נקּודת 41ּונקּודת ׁשּכאׁשר וכיון . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ענין  ּבּה מתחיל הּמׂשּכיל מּכח נמׁשכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹההׂשּכלה

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת ּדאףֿעלּֿפי [והינּו, צּיּור ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָׁשל

היא  ולח, קר  ׁשהּוא החכמה מּמֹוח ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת

(ּכמבאר  טיּפין טיּפין ׁשּנֹובע מעין ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכמֹו

חיים  מים ּבאר ּגּנים מעין ּבענין ),42ּבּדרּוׁשים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַ

נקּודה  ׁשל צּיּור ּבבחינת זה הרי ],43מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

מּכח  ּפירּוד ׁשל ענין ּבּה להיֹות יכֹול ְְִִִֵֵֶַָָָָֹלכן

הּמתּגּבר  ּכמעין להיֹות צרי ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׂשּכיל,

ׁשאינֹו ּוכנהר לּמקֹור. ּתמיד ׁשּמחּוּבר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדוקא,

ויׁש .מיבר מּכיּפיּה ּדנהר ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָּפֹוסק,

לנהר  הּמתּגּבר  מעין ּבין ׁשהחילּוק  ּבזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוסיף

נקּודת  ׁשּבין החילּוק עלּֿדר הּוא ּפֹוסק, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשאינֹו

ההׂשּכלה  ׁשּנקּודת הּתמצית, ּונקּודת ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָההׂשּכלה

ׁשּנתּפרט  קֹודם 'ּכלל' ׁשּבבחינת הּנקּודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהיא

הּכללית  הּנקּודה היא הּתמצית ּונקּודת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָלפרטים,
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(39.146 ע' תש"ד השיחות עה.41)רפ"ו.40)ספר ע' תרנ"ט סה"מ ח"א 42)ראה קונטרסים (סה"מ תרצ"א זה ד"ה ראה

ואילך). שלח ע' תרצ"א סה"מ ואילך. סע"א עג.43)ר, ע' תרנ"ט סה"מ גם ראה
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'Â˜'‰ ˙ÎLÓ‰L פנימי אור שהוא ‰Ïe‚ÈÚבעצם ‰È‡למרות ÔÓ ∆«¿»«««ƒƒ»ƒ

'eÎ מקיף אור lb˙nL‰שהוא ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ כך ), לא Â˜'a'אחר ƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿«∆««
הגדול') ('העיגול ה'סובב' אור נעלה רק יותר עוד אור ‰‡B¯אלא Ìb«»

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ Ì‰L ÈÙk '‡lÓÓ'e '··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL האור ∆¿«¿»ƒ≈¿«≈¿ƒ∆≈ƒ¿≈«ƒ¿
את  אפילו בו שאין האיןֿסופי

'סובב' של וה'ציור' ההתחלקות

משניה  למעלה והוא כאחד,ו'ממלא' ם

דווקא  ויורד ומתגלה נמשך זה וגם

ה'קו'. אור וגילוי המשכת לאחר

ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î È¯·cƒ¿≈«¿
‡N ˙L¯t ˙aL ˙ÁÈNa¿ƒ««»»»«»…

˘"„˙'‰39‰˙È‰ Ê‡ ÌbL)∆«»»¿»
˙eÚÈ·w‰ נשא פרשת שבת של «¿ƒ

‰L ˙eÚÈ·˜k ,ÔÂÈÒ ·"Èa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰Ln‰ È¯·c ¯e‡·a ,(BÊ¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»

˙B·‡ ˙ÎqÓa40Ïk ÔÈÚa ¿«∆∆»¿ƒ¿«»
,dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿»
‰NÚÂ ‰¯Bz ÈÊ¯ BÏ ÔÈl‚ÓL∆¿«ƒ»≈»¿«¬∆
BÈ‡L ¯‰Îe ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk¿«¿»«ƒ¿«≈¿»»∆≈
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc) ˜ÒBt≈¿ƒ¿»≈»
,ÔÈÚn‰Ó Ïa˜Ó ¯‰ È¯‰¬≈»»¿«≈≈««¿»
B¯ÓB‡ È¯Á‡Ï ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¿«¬≈¿
È‰Ó ,¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‰NÚpL∆«¬»¿«¿»«ƒ¿«≈«ƒ
˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe ‰ÙÒB‰‰«»»¿»»∆≈≈
המתגבר" "כמעיין השבח אדרבה והרי

שאינו  "וכנהר מהשבח יותר גדול

להוסיף  המשנה כוונת ובוודאי פוסק",

ולא  לשמה בתורה העוסק של בשבחו

dLiLלהיפך  ,¯‡·Óe ,(¿»≈∆∆¿»
‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ הרעיון של ¿«««¿»»

ההתגלות  בראשית שהוא כפי השכלי,

‰ÈˆÓz˙בחכמה  ˙„e˜e41 כפי ¿«««¿ƒ
של  והתוכן שוב שהרעיון בא השכל

ההתפשטות  לאחר אחת בנקודה

בבינה  רבים לפרטים וההתרחבות

זה  בעניין הרש"ב הרבי (ובלשון

שבינה  ""הגם תרנ"ט: 'החלצו' במאמר

פרטים  בריבוי התפשטות בבחינת היא

החכמה  כח בה יש כו', הסברים וריבוי

והיא  אחת, בנקודה אחרֿכך נכללת ההשגה שכל והוא אין, מיש לעשות

אחת) (בנקודה המושכל עצם הענין... עצם ההשגה... מכל התמצית נקודת

וההסברים...). הפרטים ריבוי מתוך אותו שהבין L‡kL¯כפי ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬∆
ÏÈkNn‰ ÁkÓ ˙ÎLÓ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ של הראשון בשלב כבר ¿«««¿»»ƒ¿∆∆ƒ…«««¿ƒ

בחכמה, וההתגלות, ˆei¯ההמשכה ÏL ÔÈÚ da ÏÈÁ˙Ó מסויים «¿ƒ»ƒ¿»∆ƒ
לחלוטין  מופשטת התגלות להיות יכולה לא ÈtŒÏÚŒÛ‡cשהרי ,eÈ‰Â]¿«¿¿««ƒ

˙ÎLÓpL ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»∆ƒ¿∆∆
Ó¯˜ ‡e‰L ‰ÓÎÁ‰ ÁBnƒ««»¿»∆«

Ú·BpL ÔÈÚÓ BÓk ‡È‰ ,ÁÏÂ»«ƒ¿«¿»∆≈«
ÔÈtÈË ÔÈtÈË ולא פרטים בה ואין ƒƒƒƒ

'ציור' גם בה אין וממילא ורוחב, אורך

מוגדר  ÌÈLe¯caממש ¯‡·Ók)«¿…»«¿ƒ
החסידות  ÌÈpbמאמרי ÔÈÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿««ƒ

ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡a42ŒÏkÓ ,( ¿≈«ƒ«ƒƒ»
¯eiˆ ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰„e˜ ÏL43 נחשב כבר עצמו וזה ∆¿»
מסוים  BÈ‰Ï˙'ציור' ÏBÎÈ ÔÎÏ ,[»≈»ƒ¿

da'ההשכלה שהיא ב'נקודת כפי »
המעיין, עניין ÏLבחכמה, ÔÈÚƒ¿»∆

ÔÎÏÂ ,ÏÈkNn‰ ÁkÓ „e¯Èt≈ƒ…«««¿ƒ¿»≈
¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»«ƒ¿«≈
¯B˜nÏ „ÈÓz ¯aeÁnL ,‡˜Âc«¿»∆¿»»ƒ«»

תמיד, נובע הוא הפסק.ולכן ללא

ÔÈÚ ‡e‰ ,˜ÒBt BÈ‡L ¯‰Îe¿»»∆≈≈ƒ¿»
C¯·ÈÓ dÈtÈkÓ ¯‰c והוא ¿»»ƒƒ≈ƒ¿«

הבינה  עניין ומחדש, מוסיף עצמו

למטה  היא שבינה אף לעיל, (וכמבואר

החכמה, על יתרונות בה יש מחכמה,

המעיין). על הנהר כיתרון

˜eÏÈÁ‰L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«ƒ
¯‰Ï ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓ ÔÈa≈«¿»«ƒ¿«≈¿»»

˜ÒBt BÈ‡L ויתרון מעלה בו שיש ∆≈≈
המתגבר", "מעיין ŒÏÚעל ‡e‰«

˙„e˜ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯c∆∆«ƒ∆≈¿«
,˙ÈˆÓz‰ ˙„e˜e ‰ÏkN‰‰««¿»»¿«««¿ƒ
‡È‰ ‰ÏkN‰‰ ˙„e˜pL∆¿«««¿»»ƒ

‰„e˜p‰ הכללית האחת «¿»
Ì„B˜ 'ÏÏk' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿»∆

,ÌÈË¯ÙÏ Ë¯t˙pL שהשכל כפי ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
»¿e˜e„˙בחכמה,מתגלה 

‰„e˜p‰ ‡È‰ ˙ÈˆÓz‰««¿ƒƒ«¿»
È¯Á‡Ï ‡È‰L ÈÙk ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
,˙BÏÚn‰ 'a da LÈ ÔÎlL ,‰È·c ÌÈË¯t‰ ÈeaÈ¯a ‰‚O‰‰««»»¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆»≈≈»««¬

'ÏÏk'‰ ˙ÏÚÓ Ô‰'נקודה' היא ‰'Ë¯t'שהרי ˙ÏÚÓ Ô‰Â שהרי ≈«¬««¿»¿≈«¬««¿»
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ׁש הּפרטים ּכפי ּבריּבּוי ההּׂשגה לאחרי היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

מעלת  הן הּמעלֹות, ּב' ּבּה יׁש ׁשּלכן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּדבינה,

ּגם  ּבאים ועלֿידיֿזה ה'ּפרט'. מעלת והן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָה'ּכלל'

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ה'ּכלל' ְְְְִִִֶֶַַַַָָָלבחינת

אף  ּדהּנה, אליהם. מקֹור להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּפרטים

לעיל  מֹורה 44ׁשּנתּבאר עצמֹו ה'ּכלל' ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ענין  וכן ׁשּלהם, ה'ּכלל' ׁשהּוא ּפרטים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ה'ּכלל', מן חלק ׁשהּוא מֹורה עצמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָה'ּפרט'

 ֿ מּכל לּפרטים, ׁשּיכּות לֹו יׁש ׁשה'ּכלל' ְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהינּו,

אל  מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא 'ּכלל' ּגם יׁשנֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָמקֹום

ּבׁשם  'ּכלל' ונקרא אליהם, מקֹור להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהּפרטים

ּבּפרטים  מעלה יׁש זה ּובענין ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמּוׁשאל

הּפרטים  ׁשעלֿידי ּדחכמה, ה'ּכלל' על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּדבינה

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ל'ּכלל' ּגם ּבאים ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדבינה

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו אל 45לּפרטים. תבאּו ּכי ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנים  ׁשׁש להוי', ׁשּבת הארץ וׁשבתה גֹו' ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָהארץ

ׁשּבתֹון  ׁשּבת הּׁשביעית ּובּׁשנה וגֹו' ׂשד ְְְִִִֶַַַַַַָָָָּתזרע

וׁשבתה  הּנ"ל. מדרגֹות ג' ׁשהם לארץ, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָיהיה

ׁשּלפני  ה'ּכלל' ענין הּוא להוי', ׁשּבת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ

ׁשּנמׁשכים  הּפרטים ּבאים ּולאחריֿזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּפרטים.

ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש ענין ׁשּזהּו ה'ּכלל', מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּומתּגּלים

ׁשּלמעלה  ל'ּכלל' ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׂשד

הּׁשביעית  ּובּׁשנה ענין ׁשּזהּו לּפרטים, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיכּות

לארץ. יהיה ׁשּבתֹון ְִֶֶַַַָָָׁשּבת

הּמזּבח,ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) חנּוּכת ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִֵַַַַַָ

חנּכת  זאת אֹומר אחד ֲֵֶֶַָָֹֻׁשּכתּוב

אֹומר  אחד וכתּוב אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָהּמזּבח

ּדמה  אתֹו. הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָֹֹֻזאת

אֹותֹו, הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין והּוא הּפרטים, נמׁשכים ׁשּמּמּנּו הּפרטים, ׁשּלפני ה'ּכלל' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא

ּבּספירֹות  וענינֹו הּנׂשיאים. מי"ב אחד ּכל ׁשל הּפרטּיים לּקרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹנתינתּֿכח

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ׁשּזהּו ּכלל, ּבבחינת הן ספירֹות ׁשהעׁשר ּכפי 46הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפרטים.הי  כל את בתמצית בה שיש 'נקודה' א

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ פרט לדרך כך אחר שבאה כלל בדרך היא ÌÈ‡aשהבריאה ¿«¿≈∆»ƒ
דבר  של ‡Ïבסופו ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L 'ÏÏk'‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb«ƒ¿ƒ««¿»∆¿«¿»ƒ«»∆

Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ï ÌÈË¯t‰ הפרט של המעלות לגילוי רק ולא «¿»ƒƒ¿»¬≈∆
הכלל  ושל הכלל את שמכיל מי בתור

לפרטים, מקור שמהווה מי בתור

לעיל. ‡Ûכאמור ,‰p‰c¿ƒ≈«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL44ÔÈÚL ∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«

Ba LiL ‰¯BÓ BÓˆÚ 'ÏÏk'‰«¿»«¿∆∆≈
,Ì‰lL 'ÏÏk'‰ ‡e‰L ÌÈË¯t¿»ƒ∆«¿»∆»∆
‰¯BÓ BÓˆÚ 'Ë¯t'‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿««¿»«¿∆
,'ÏÏk'‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡e‰L∆≈∆ƒ«¿»
BÏ LÈ 'ÏÏk'‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»≈

,ÌÈË¯tÏ ˙eÎiL הכלל כן, ואם «»«¿»ƒ
זה  וקשורים לזה זה שייכים והפרט

מביאה  האחד והמשכת והתגלות בזה

השני  והמשכת התגלות «ŒÏkÓƒאת
‡e‰L 'ÏÏk' Ìb BLÈ ÌB˜Ó»∆¿«¿»∆
ÌÈË¯t‰ Ï‡ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆«¿»ƒ
‡¯˜Â ,Ì‰ÈÏ‡ ¯B˜Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿»
„·Ïa Ï‡Len‰ ÌLa 'ÏÏk'¿»¿≈«¿»ƒ¿«
מהתחלקות  למעלה שהוא שם על

כלל  שהוא שם על לא אך לפרטים

הוא  כי הפרטים את נעלה הכולל

שאיננו  כך כדי עד לפרטים משייכות

אליהם. LÈמקור ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆≈
‰ÏÚÓ ויתרון‰È·c ÌÈË¯ta «¬»«¿»ƒ¿ƒ»

,‰ÓÎÁc 'ÏÏk'‰ ÏÚ אףֿעלֿפי ««¿»¿»¿»
למטה  מלמעלה המדריגות שבסדר

מבינה, למעלה היא »∆ŒÏÚLחכמה
Ìb ÌÈ‡a ‰È·c ÌÈË¯t‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'Ï«¿»∆¿«¿»ƒ«»

ÌÈË¯tÏ מגלים שבבינה הפרטים כי «¿»ƒ
שלא  כזה בשכל, ונעלה חדש עומק

בחכמה. שהוא כפי בכלל קיים היה

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ45 בפרשת ¿∆««∆∆¡«
מעבודות  השמיטה מצוות לעניין בהר

השביעית  בשנה ˙·‡eהקרקע Èkƒ»…
ı¯‡‰ ‰˙·LÂ 'B‚ ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¿»¿»»»∆
Ú¯Êz ÌÈL LL ,'ÈÂ‰Ï ˙aL«»«¬»»≈»ƒƒ¿«
˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e 'B‚Â E„N»∆¿«»»«¿ƒƒ
,ı¯‡Ï ‰È‰È ÔB˙aL ˙aL«««»ƒ¿∆»»∆

,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚ Ì‰L כפי ∆≈«¿≈««

הפסוקים  של הראשון החלק ומפרט. aL˙שממשיך ı¯‡‰ ‰˙·LÂ¿»¿»»»∆«»
ÌÈË¯t‰ ÈÙlL 'ÏÏk'‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,'ÈÂ‰Ï החכמה נקודת כמו «¬»»ƒ¿««¿»∆ƒ¿≈«¿»ƒ

בבינה. ההתגלות ÌÈÎLÓpLלפני ÌÈË¯t‰ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
,'ÏÏk'‰ ÔÓ ÌÈlb˙Óe בבינה החכמה התגלות ÔÈÚכמו e‰fL החלק ƒ¿«ƒƒ«¿»∆∆ƒ¿«

הפסוקים  של ÌÈLהשני LL≈»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'B‚ E„N Ú¯Êzƒ¿«»∆¿«¿≈∆
‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'Ï ÌÈ‡a»ƒ«¿»∆¿«¿»
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈË¯tÏ ˙eÎiMÓƒ«»«¿»ƒ∆∆ƒ¿«
אלה  בפסוקים השלישי החלק

ÔB˙aL ˙aL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e«»»«¿ƒƒ«««»
.ı¯‡Ï ‰È‰Èƒ¿∆»»∆

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
,ÁaÊn‰ ˙keÁ פותח שבו ¬««ƒ¿≈«

‡ÓB¯המאמר, „Á‡ ·e˙kL∆»∆»≈
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿

B˙B‡ ÁLn‰ השייכות על ומורה ƒ»«
המזבח,של  למשיחת הנשיאים קרבנות

˙kÁ ˙‡Ê ¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ¿»∆»≈…¬À«
B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
הוא  הדברים משני אחד שכל ומורה

לעיל  המבואר ועלֿפי עצמו. בפני עניין

אלא  סתירה זו שאין מובן באריכות

הדברים  e˙kM·נכונים שני ‰Óc¿«∆»
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡Ê…¬À««ƒ¿≈«¿
'ÏÏk'‰ ‡e‰ ,B˙B‡ ÁLn‰ƒ»««¿»
epnnL ,ÌÈË¯t‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ∆

ÌÈÎLÓכך ‰ÌÈË¯t,אחר ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
ÁkŒ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ«…«
המזבח  של הכללית מהנקודה

Ïk ÏL ÌÈiË¯t‰ ˙Ba¯wÏ«»¿»«¿»ƒƒ∆»
ÌÈ‡ÈNp‰ ·"ÈÓ „Á‡ ולכן ∆»ƒ«¿ƒƒ

בין  והשייכות הקשר את מדגיש הכתוב

הנשיאים. וקרבנות המזבח משיחת

ÈÙk ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa BÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ
˙ÈÁ·a Ô‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯LÚ‰L∆»∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

ÏÏk,כללי Ó‰אחד e‰fL ¿»∆∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈«

ÌBi‰ B˙B‡L,המשכן נחנך שבו ∆«
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`ezeכח gynd meia gafnd zkepg z`f

ּבזה  ּומבאר עטרֹות, עׂשר נטל הּיֹום ,47ׁשאֹותֹו ְֲֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכלּולֹות  ּכפי הּספירֹות עׂשר ענין ְְְְִִִֶֶֶֶַַׁשהּוא

ּדּיּוק  ׁשּזהּו ּבכתר, ׁשּכלּולֹות ּכפי אֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָּבחכמה,

זאת  ּׁשּכתּוב ּומה ּדוקא. עטרֹות (עׂשר) ְֲֶֶֶַַַָָָָֹהּלׁשֹון

ה'ּכלל' הּוא אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹֻחנּכת

הּפרטים  ׁשעלֿידי והינּו, הּפרטים. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלאחרי

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ה'ּכלל' לבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמּגיעים

ְִִָלפרטים.

ּגם p‰Â‰ו) מצינּו ה'ּכלל', על הּפרטים מעלת ¿ƒ≈ְְֲִִַַַַַַָָָ

ּופרט, ּכלל ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְִֶֶֶַָָָּבּתֹורה,

ׁשּנאמרּו ּכפי הּדּברֹות ּדעׂשרת מה'ּכלל' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחל

לֹומר  לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּבדּבּור

ּדּברֹות 48ּכן  ּדב' ה'ּכלל' ועלּֿדרֿזה , ְְְְִֵֶֶֶַַָ

ּכללּות  ׁשהם ל יהיה ולא אנכי ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹהראׁשֹונֹות

ּכּולה  ׁשּבכתב 49הּתֹורה ּדתֹורה ל'ּכלל' ועד , ְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה הּפרטים ּכל נמׁשכים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

 ֿ ׁשּבעל ּדתֹורה ּבּפרטים מעלה יׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומּכלֿמקֹום

ׁשּבכתב  ּדתֹורה ה'ּכלל' לגּבי ׁשאמרּו50ּפה ועד , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי חמּורין ז"ל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָחכמינּו

יֹותר 51ּתֹורה  סֹופרים ּדברי חביבין מּזה, ויתרה , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָ

ּתֹורה  העּיּון 52מּדברי ׁשעלֿידי לפי והינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

למעלה  מּגיעים ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוהּיגיעה

[ּולהעיר, ׁשּבכתב ּדתֹורה ה'ּכלל' ְְְְְִִִִֶַַָָָָמּבחינת

מ 53ׁשּבּדרּוׁשים  נתּבארה על ׁשּבהם הּבינה עלת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ותֹורה  ּדּבּור אּׁשה, מׁשלים, ג' הּובאּו ְְְְִִִַָָָָָהחכמה,

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין וכיון ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעלּֿפה].

החביבּות  ּגם ּגדלה אזי יׂשראל, ׁשל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָעבֹודתם

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ז"ל 54ּדיׂשראל, רּבֹותינּו מאמר יׂשראל 55ּבפירּוׁש חביבין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חמּדה, ּכלי להם ׁשּניּתן להם נֹודעת יתירה חיּבה חמּדה, ּכלי  להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּניּתן

ׁשהיא  הּתֹורה ּגם הּנה ׁשּלכן, יׂשראל. ׁשל חיּבתן היא ּגדֹולה הּיֹותר ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהחיּבה
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(47.174 ע' תש"ה .198 ע' תש"ד ערה. ע' תרע"ח סה"מ שמיני. ר"פ אוה"ת א.48)ראה כ, יתרו עה"פ תניא 49)מכילתא

27).50)רפ"כ. ע' (לעיל פ"ט הנ"ל אלקים וידבר ד"ה גם וראה 51)ראה פ"ט. אגה"ת רפ"ח. תניא ב. פח, סנהדרין משנה

ב. כא, ה"ז.52)עירובין פ"ב ע"ז ה"ד. פי"א סנהדרין ה"ד. פ"א ברכות וסה"מ 53)ירושלמי אוה"ת אדה"ז, מאמרי ראה

.30 שבהערה ואילך).54)תר"ם 5 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש א' דליל למרום משה שעלה בשעה פ"ג 55)בד"ה אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ניסן, Êa‰ראשֿחודש ¯‡·Óe ,˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË47, בתורת »«∆∆¬»¿…»»∆

ÓÎÁa‰החסידות ˙BÏeÏkL ÈÙk ˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»
לעניין  לעיל (כנזכר הספירות שאר כל את שכוללת הראשונה הספירה

'ראשית'), נקראת Îa˙¯שהחכמה ˙BÏeÏkL ÈÙk B‡ שלמעלה ¿ƒ∆¿¿∆∆
‰ÔBLlמהחכמה, ˜eic e‰fL∆∆ƒ«»

‡˜Âc ˙B¯ËÚ (¯NÚ) ז"ל חכמינו ∆∆¬»«¿»
המעלות  לעשר וקראו בלשונם דייקו

בשם  המשכן חנוכת יום של הייחודיות

לעשר  שהכוונה לרמז כתרים, 'עטרות',

בכתר. כלולות שהן כפי הספירות

˙kÁ ˙‡Ê ·e˙kM ‰Óe«∆»…¬À«
,B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
והקרבנות  שהמזבח שמדגיש באופן

זה  קשורים ולא שונים דברים שני הם

È¯Á‡lLבזה 'ÏÏk'‰ ‡e‰«¿»∆¿«¬≈
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â .ÌÈË¯t‰«¿»ƒ¿«¿∆«¿≈
˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ÌÈË¯t‰«¿»ƒ«ƒƒƒ¿ƒ«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'‰«¿»∆¿«¿»ƒ«»

ÌÈË¯ÙÏ בפני ותוכן עניין הוא אלא ƒ¿»ƒ
עצמו.

ÏÚ ÌÈË¯t‰ ˙ÏÚÓ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¬««¿»ƒ«
,‰¯Bza Ìb eÈˆÓ ,'ÏÏk'‰«¿»»ƒ««»

‡È‰L והתגלתה נמשכה ניתנה, ∆ƒ
ÏÁ‰ ,Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿»¿»»≈
˙B¯ac‰ ˙¯NÚc 'ÏÏk'‰Ó≈«¿»«¬∆∆«ƒ¿
,„Á‡ ¯ea„a e¯Ó‡pL ÈÙk¿ƒ∆∆∆¿¿ƒ∆»
"וידבר  הכתוב על רש"י כפירוש

לאמר" האלה הדברים כל את אלקים

לעשרת  שהכוונה 'אנוכי' לפסוק הקודם

ב'דיבור  תחילה שנאמרו כפי הדברות

Œ¯N·Ïאחד' ¯LÙ‡ŒÈ‡L ‰Ó«∆ƒ∆¿»¿»»
Ôk ¯ÓBÏ Ì„Â48‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , »»«≈¿«∆∆∆

˙B¯ac '·c 'ÏÏk'‰«¿»¿ƒ¿
‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ‡ ˙BBL‡¯‰EÏ »ƒ»…ƒ¿…ƒ¿∆¿
‰Ïek ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk Ì‰L49, ∆≈¿»«»»

ו"לא  מצוותֿעשה כל כולל "אנוכי" כי

לאֿתעשה  מצוות כל כולל לך" יהיה

·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'Ï „ÚÂ¿««¿»¿»∆ƒ¿»
ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ

,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c שיש ונמצא ¿»∆¿«∆
התורה  שבהם ומדרגות אופנים כמה

הללו  הכללים של הפרטים באו ואחרֿכך 'כלל' בדרך תחילה ניתנה

Èa‚Ï ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c ÌÈË¯ta ‰ÏÚÓ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈«¬»«¿»ƒ¿»∆¿«∆¿«≈
·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'‰50ÔÈ¯eÓÁ Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L „ÚÂ , «¿»¿»∆ƒ¿»¿«∆»¿¬»≈«¬ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cמדרבנן ואיסורים Bz¯‰סייגים È¯·cÓ ¯˙BÈ51, ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈»
È¯·c ÔÈ·È·Á ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈

‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ52, ¿ƒ≈ƒƒ¿≈»
על  יתרון בפרטים שיש מובן ומזה

È„ÈŒÏÚLהכלל  ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
‰ÚÈ‚i‰Â ÔeiÚ‰ שהם כפי בפרטים »ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈÚÈbÓ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆«ƒƒ
'ÏÏk'‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿»
,¯ÈÚ‰Ïe] ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»¿»ƒ

ÌÈLe¯caL53 החסידות מאמרי ∆«¿ƒ
‰Èa‰ ˙ÏÚÓ ‰¯‡a˙ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¬»«¬««ƒ»
'‚ e‡·e‰ ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ««»¿»¿

‰M‡ ,ÌÈÏLÓ,לאיש eac¯ביחס ¿»ƒƒ»ƒ
למחשבה  tŒÏÚaL‰ביחס ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆

שבכתב  לתורה ÔÂÈÎÂביחס .[¿≈»
‰Ê ÔÈÚL גבוהה דרגה גילוי של ∆ƒ¿»∆

הכללית  מהנקודה למעלה בתורה,

È„ÈŒÏÚהראשונית, ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÈÊ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¬«
Ï‡¯NÈc ˙e·È·Á‰ Ìb ‰Ï„b»¿»««¬ƒ¿ƒ¿»≈

הקדושֿברוךֿהוא, ¿BÓÎeאצל
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL54 שנאמר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

זו, שנה השבועות דחג א' בליל

Ó‡Ó¯תשכ"ח, Le¯ÈÙa¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯55 אבות בפרקי «≈«

Ì‰Ï ÔzÈpL Ï‡¯NÈ ÔÈ·È·Á¬ƒƒƒ¿»≈∆ƒ»»∆
‰¯È˙È ‰aÈÁ ,‰cÓÁ ÈÏk¿ƒ∆¿»ƒ»¿≈»
ÈÏk Ì‰Ï ÔzÈpL Ì‰Ï ˙Ú„B««»∆∆ƒ»»∆¿ƒ
¯˙Bi‰ ‰aÈÁ‰L ,‰cÓÁ∆¿»∆«ƒ»«≈
ÏL Ô˙aÈÁ ‡È‰ ‰ÏB„b¿»ƒƒ»»∆
Ìb ‰p‰ ,ÔÎlL .Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»≈ƒ≈«
BÏˆ‡ ‰·È·Á ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¬ƒ»∆¿
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּדוקא, ליׂשראל ניּתנה ,יתּבר אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָחביבה

והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה לֹומדים ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהם

ׁשמו  על ׁשּנקראת ּתֹורתֹו, נעׂשית ,56ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לחּדׁש ׁשּצריכים אּלא עֹוד ולא ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹועד

ּבּתֹורה  נאמר 57חידּוׁשים זה ועל טֹוב 58. לקח ּכי ְֱִִִֶֶֶַַַַָ

 ֿ הּבעל ּכפירּוׁש ּתעזבּו, אל ּתֹורתי לכם ְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹנתּתי

ּגליא 59ׁשםֿטֹוב  על קאי לכם, נתּתי טֹוב ׁשֿלקח ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּניּתן  יׂשראל חביבין אמרּו זה (ׁשעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהבנה  הּוא ׁשּלימּודּה לפי חמּדה), ּכלי ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָלהם

ּבּה ׁשּמחּדׁש ועד 'ׁשּלֹו', ׁשּנעׂשית ּבאֹופן ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׂשגה

על  קאי ּתעזבּו, אל וּֿתֹורתי כּו'. ְֲִִִֵַַַָָֹחידּוׁשים

יתרה  חיּבה אמרּו זה (ׁשעל הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּפנימּיּות

נרּגׁש ׁשּבּה חמּדה), ּכלי להם ׁשּניּתן להם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודעת

ּתֹורתי  ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ְְְִִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ולכן ְְְְִִִֵֵַַָָָָּדיקא,

ּכדבעי, יהיה ּדתֹורה נגלה לימּוד ׁשּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּפֹועלים

כּו' ּבּה להתּגּדר הּליּמּוד יהיה זֹו60ׁשּלא ולא , ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ

ּתלּמד  הּתֹורה ּגם אּלא ּתֹורה, ילמד ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבלבד

ּדאל 61אֹותֹו יֹודע ּבתֹורתי, ׁשהעֹוסק זאת, ועֹוד .ְְְִֵֵֶַַָָֹ

אּלא  חסֿוׁשלֹום, נעזבין יׂשראל ׁשאין ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּתעזבּו,

זמן  ּובכל מק ֹום ּבכל  יתּבר מאּתֹו מּוׁשּגחים ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָהם

ּפרטּיּות  ּבפרטי ׁשּנמׁש62ּבהׁשּגחה ּובאֹופן , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשמבּקׁשים  ּוכמֹו והּנגלה, הּנראה טֹוב 63להם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָ

ּדיקא  לנּו הּטֹוב תפּתח, לנּו הּטֹוב 64ואֹוצר, ְְְְִַַַַָָָָ

האמּתית  ּבּגאּולה ׁשּתּומׁש הּטֹובה לעצם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועד

מּנׁשיקֹות  יּׁשקני היעּוד יקּוים ׁשאז ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוהּׁשלמה,

מׁשיח,65ּפיהּו ׁשל ּתֹורתֹו ּגיּלּוי ענין ׁשהּוא , ְִִִִֶֶַַָָ

העם  ּכל את ּתֹורה האבֹות 66ׁשּילּמד ּגם ּכֹולל , ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
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א.56)מי"ד. יט, א).57)ע"ז (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ב.58)ראה ד, חביב 59)משלי סד"ה

הנ"ל. למרום משה שעלה בשעה בד"ה הובא - (109 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב ואילך.60)אדם פי"ב החיים עץ קונטרס ראה

שם.61) תש"ב סה"מ גם וראה .54 ע' תש"א סה"מ הנ"ל.62)ראה אדם חביב ואוצרך 63)סד"ה פתח שמים "שערי פיוט

רבה. ובהושענא נעילה בסוף שאומרים תפתח" לנו 64.40)הטוב ע' תרצ"ו כא. ע' תרפ"ז סה"מ ב.65)ראה א, שה"ש

בתחילתו. תכט רמז ישעי' יל"ש ז. אות דרע"ק אותיות אֿב.66)וראה יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰zÈ ,C¯a˙È הקדושֿברוךֿהוא אצל החביבים ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»

ביותר, הגדולה ‰·‰בחביבות ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ ÌÈ„ÓBÏ Ì‰L∆≈¿ƒ«»¿∆∆¬»»
,B˙¯Bz ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰‚O‰Âהלומד ÏÚשל ˙‡¯˜pL ¿«»»∆«¿≈∆«¬≈»∆ƒ¿≈«

ÂÓL56, של שמו על נקראת בתחילה רבא "...אמר ז"ל: חכמינו כמאמר ¿
על  נקראת ולבסוף הקדושֿברוךֿהוא

ובתורתו  חפצו ה' בתורת שנאמר שמו

"של  רש"י: ופירש ולילה" יומם יהגה

כדכתיב  בה שטרח תלמיד [אותו]

אדם", כל של דמשמע »¿ÚÂ„ובתורתו
‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿…∆»
ÌÈLe„ÈÁ LcÁÏ ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‰¯Bza57 יותר עוד שמדגיש דבר «»
ללימוד  האדם של השייכות את

Ê‰התורה. ÏÚÂ התורה לימוד על ¿«∆
והשגה  Ó‡58Á˜Ï¯בהבנה Èk ∆¡«ƒ∆«

Ï‡ È˙¯Bz ÌÎÏ Èz˙ ·BË»«ƒ»∆»ƒ«
ŒÌLŒÏÚa‰ Le¯ÈÙk ,e·ÊÚz«¬…¿≈«««≈

·BË59,ÌÎÏ Èz˙ ·BË Á˜ÏL∆∆«»«ƒ»∆
È‡˜ הכוונה‡ÈÏb ÏÚ הנגלה חלק »≈««¿»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯BzaL∆«»∆«∆»¿
Ì‰Ï ÔzÈpL Ï‡¯NÈ ÔÈ·È·Á¬ƒƒƒ¿»≈∆ƒ»»∆
d„eÓÈlL ÈÙÏ ,(‰cÓÁ ÈÏk¿ƒ∆¿»¿ƒ∆ƒ»

בתורה זה חלק של ‰e‡הלימוד
ÔÙB‡a ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿∆
LcÁnL „ÚÂ ,'BlL' ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆¿«∆¿«≈

a'eÎ ÌÈLe„ÈÁ d זה חלק ועל »ƒƒ
להיות  לכם", "נתתי נאמר בתורה

שלכם. e·ÊÚz,התורה Ï‡ È˙¯BzÂ¿»ƒ««¬…
È‡˜ הכוונה˙eiÓÈt ÏÚ »≈«¿ƒƒ

‰aÈÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯Bz‰«»∆«∆»¿ƒ»
Ì‰Ï ÔzÈpL Ì‰Ï ˙Ú„B ‰¯˙È¿≈»««»∆∆ƒ»»∆

‰cÓÁ ÈÏk את יותר שמדגיש ביטוי ¿ƒ∆¿»
המעלה  את ופחות התורה, מעלת

עצמם  ישראל בני של ),והחביבות
daL התורה יותר Lb¯בפנימיות ∆»ƒ¿»

הנגלה בחלק מאשר «»∆Bz‰L¯‰בגלוי
,C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,‡˜Èc È˙¯Bz»ƒ»¿»¿»≈«¿≈

‰¯B˙c ‰Ï‚ „eÓÈÏ ÌbL ÌÈÏÚBt ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»¬ƒ∆«ƒƒ¿∆¿»
„enÈl‰ ‰È‰È ‡lL ,ÈÚ·„k ‰È‰È כמו רצויות לא מטרות בשביל ƒ¿∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿∆«ƒ

'eÎ da ¯cb˙‰Ï60‡e‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ Bz¯‰,האדם , „ÓÏÈ ¿ƒ¿«≈»¿…ƒ¿«∆ƒ¿«»
B˙B‡ „nÏz ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡61 זה ודבר אותו, תזכך שתעדן היינו ∆»««»¿«≈

פנימיות  לימוד ידי על במיוחד נפעל

אלוקות. בענייני המדברת התורה

,È˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»≈¿»ƒ
כראוי ה' בתורת שעוסק »≈Ú„BÈמי

,e·ÊÚz Ï‡c של הבטחה שישנה ¿««¬…
Ï‡¯NÈהקדושֿברוךֿהוא ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈

Ì‰ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÈ·ÊÚ∆¡»ƒ«¿»∆»≈
ÏÎa C¯a˙È Bz‡Ó ÌÈÁbLeÓ¿»ƒ≈ƒƒ¿»≈¿»
‰ÁbL‰a ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó»¿»¿«¿«¿»»

˙eiË¯t ÈË¯Ùa62ÔÙB‡·e , ƒ¿»≈¿»ƒ¿∆
Ì‰Ï CLÓpL מהשגחה כתוצאה ∆ƒ¿»»∆

זו  Ï‚p‰Â‰,פרטית ‰‡¯p‰ ·BË«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
ÌÈLw·ÓL BÓÎe63 בתפילות ¿∆¿«¿ƒ

,ÁzÙ˙ eÏ ·Bh‰ E¯ˆB‡Â¿»¿«»ƒ¿«
‡˜Èc eÏ ·Bh‰64, מדייקים «»«¿»

טוב  היינו לנו", "הטוב ומבקשים

טוב בתור לנו ונגלה »¿ÚÂ„שנראה
‰·Bh‰ ÌˆÚÏ העצמית הטובה ¿∆∆«»

ישראל CLÓezLוהמוחלטת  לבני ∆¿«
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
È˜MÈ „eÚÈ‰ ÌÈe˜È Ê‡L∆»¿««ƒƒ»≈ƒ

e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ65, רש"י וכפירוש ƒ¿ƒƒ
דודיך  טובים "כי הפסוק המשך על

ודיבר  תורתו להם שנתן ..." מיין":

דודים  ואותם פנים, אל פנים עמהם

שעשוע  מכל עליהם ערבים עודם

עליהם  עוד להופיע מאיתו ומובטחים

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר

דברו", לקיים פניו ומחלים צפונותיה

ÏL B˙¯Bz ÈelÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»∆
„nÏiL ,ÁÈLÓ וצפונות סודות »ƒ«∆¿«≈

ÌÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz66ÏÏBk , »∆»»»≈
ea¯ ‰LÓe ˙B·‡‰ Ìb«»»…∆«≈
Ïk ¯·k ÔÈÚ„BÈÂ e„ÓlL∆»¿¿¿ƒ¿»»
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כט eze` gynd meia gafnd zkepg z`f

ּבזה  ּומבאר עטרֹות, עׂשר נטל הּיֹום ,47ׁשאֹותֹו ְֲֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכלּולֹות  ּכפי הּספירֹות עׂשר ענין ְְְְִִִֶֶֶֶַַׁשהּוא

ּדּיּוק  ׁשּזהּו ּבכתר, ׁשּכלּולֹות ּכפי אֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָּבחכמה,

זאת  ּׁשּכתּוב ּומה ּדוקא. עטרֹות (עׂשר) ְֲֶֶֶַַַָָָָֹהּלׁשֹון

ה'ּכלל' הּוא אתֹו, הּמׁשח אחרי הּמזּבח ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹֻחנּכת

הּפרטים  ׁשעלֿידי והינּו, הּפרטים. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלאחרי

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ה'ּכלל' לבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמּגיעים

ְִִָלפרטים.

ּגם p‰Â‰ו) מצינּו ה'ּכלל', על הּפרטים מעלת ¿ƒ≈ְְֲִִַַַַַַָָָ

ּופרט, ּכלל ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְִֶֶֶַָָָּבּתֹורה,

ׁשּנאמרּו ּכפי הּדּברֹות ּדעׂשרת מה'ּכלל' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחל

לֹומר  לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּבדּבּור

ּדּברֹות 48ּכן  ּדב' ה'ּכלל' ועלּֿדרֿזה , ְְְְִֵֶֶֶַַָ

ּכללּות  ׁשהם ל יהיה ולא אנכי ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹהראׁשֹונֹות

ּכּולה  ׁשּבכתב 49הּתֹורה ּדתֹורה ל'ּכלל' ועד , ְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה הּפרטים ּכל נמׁשכים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

 ֿ ׁשּבעל ּדתֹורה ּבּפרטים מעלה יׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּומּכלֿמקֹום

ׁשּבכתב  ּדתֹורה ה'ּכלל' לגּבי ׁשאמרּו50ּפה ועד , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי חמּורין ז"ל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָחכמינּו

יֹותר 51ּתֹורה  סֹופרים ּדברי חביבין מּזה, ויתרה , ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָ

ּתֹורה  העּיּון 52מּדברי ׁשעלֿידי לפי והינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

למעלה  מּגיעים ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוהּיגיעה

[ּולהעיר, ׁשּבכתב ּדתֹורה ה'ּכלל' ְְְְְִִִִֶַַָָָָמּבחינת

מ 53ׁשּבּדרּוׁשים  נתּבארה על ׁשּבהם הּבינה עלת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ותֹורה  ּדּבּור אּׁשה, מׁשלים, ג' הּובאּו ְְְְִִִַָָָָָהחכמה,

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין וכיון ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעלּֿפה].

החביבּות  ּגם ּגדלה אזי יׂשראל, ׁשל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָעבֹודתם

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ז"ל 54ּדיׂשראל, רּבֹותינּו מאמר יׂשראל 55ּבפירּוׁש חביבין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חמּדה, ּכלי להם ׁשּניּתן להם נֹודעת יתירה חיּבה חמּדה, ּכלי  להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּניּתן

ׁשהיא  הּתֹורה ּגם הּנה ׁשּלכן, יׂשראל. ׁשל חיּבתן היא ּגדֹולה הּיֹותר ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהחיּבה
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(47.174 ע' תש"ה .198 ע' תש"ד ערה. ע' תרע"ח סה"מ שמיני. ר"פ אוה"ת א.48)ראה כ, יתרו עה"פ תניא 49)מכילתא

27).50)רפ"כ. ע' (לעיל פ"ט הנ"ל אלקים וידבר ד"ה גם וראה 51)ראה פ"ט. אגה"ת רפ"ח. תניא ב. פח, סנהדרין משנה

ב. כא, ה"ז.52)עירובין פ"ב ע"ז ה"ד. פי"א סנהדרין ה"ד. פ"א ברכות וסה"מ 53)ירושלמי אוה"ת אדה"ז, מאמרי ראה

.30 שבהערה ואילך).54)תר"ם 5 ע' (לעיל ואילך פ"ב דחה"ש א' דליל למרום משה שעלה בשעה פ"ג 55)בד"ה אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ניסן, Êa‰ראשֿחודש ¯‡·Óe ,˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË47, בתורת »«∆∆¬»¿…»»∆

ÓÎÁa‰החסידות ˙BÏeÏkL ÈÙk ˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»
לעניין  לעיל (כנזכר הספירות שאר כל את שכוללת הראשונה הספירה

'ראשית'), נקראת Îa˙¯שהחכמה ˙BÏeÏkL ÈÙk B‡ שלמעלה ¿ƒ∆¿¿∆∆
‰ÔBLlמהחכמה, ˜eic e‰fL∆∆ƒ«»

‡˜Âc ˙B¯ËÚ (¯NÚ) ז"ל חכמינו ∆∆¬»«¿»
המעלות  לעשר וקראו בלשונם דייקו

בשם  המשכן חנוכת יום של הייחודיות

לעשר  שהכוונה לרמז כתרים, 'עטרות',

בכתר. כלולות שהן כפי הספירות

˙kÁ ˙‡Ê ·e˙kM ‰Óe«∆»…¬À«
,B˙‡ ÁLn‰ È¯Á‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««¬≈ƒ»«…
והקרבנות  שהמזבח שמדגיש באופן

זה  קשורים ולא שונים דברים שני הם

È¯Á‡lLבזה 'ÏÏk'‰ ‡e‰«¿»∆¿«¬≈
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â .ÌÈË¯t‰«¿»ƒ¿«¿∆«¿≈
˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ÌÈË¯t‰«¿»ƒ«ƒƒƒ¿ƒ«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏÏk'‰«¿»∆¿«¿»ƒ«»

ÌÈË¯ÙÏ בפני ותוכן עניין הוא אלא ƒ¿»ƒ
עצמו.

ÏÚ ÌÈË¯t‰ ˙ÏÚÓ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¬««¿»ƒ«
,‰¯Bza Ìb eÈˆÓ ,'ÏÏk'‰«¿»»ƒ««»

‡È‰L והתגלתה נמשכה ניתנה, ∆ƒ
ÏÁ‰ ,Ë¯Ùe ÏÏk ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿»¿»»≈
˙B¯ac‰ ˙¯NÚc 'ÏÏk'‰Ó≈«¿»«¬∆∆«ƒ¿
,„Á‡ ¯ea„a e¯Ó‡pL ÈÙk¿ƒ∆∆∆¿¿ƒ∆»
"וידבר  הכתוב על רש"י כפירוש

לאמר" האלה הדברים כל את אלקים

לעשרת  שהכוונה 'אנוכי' לפסוק הקודם

ב'דיבור  תחילה שנאמרו כפי הדברות

Œ¯N·Ïאחד' ¯LÙ‡ŒÈ‡L ‰Ó«∆ƒ∆¿»¿»»
Ôk ¯ÓBÏ Ì„Â48‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , »»«≈¿«∆∆∆

˙B¯ac '·c 'ÏÏk'‰«¿»¿ƒ¿
‰È‰È ‡ÏÂ ÈÎ‡ ˙BBL‡¯‰EÏ »ƒ»…ƒ¿…ƒ¿∆¿
‰Ïek ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk Ì‰L49, ∆≈¿»«»»

ו"לא  מצוותֿעשה כל כולל "אנוכי" כי

לאֿתעשה  מצוות כל כולל לך" יהיה

·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'Ï „ÚÂ¿««¿»¿»∆ƒ¿»
ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ

,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c שיש ונמצא ¿»∆¿«∆
התורה  שבהם ומדרגות אופנים כמה

הללו  הכללים של הפרטים באו ואחרֿכך 'כלל' בדרך תחילה ניתנה

Èa‚Ï ‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c ÌÈË¯ta ‰ÏÚÓ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈«¬»«¿»ƒ¿»∆¿«∆¿«≈
·˙ÎaL ‰¯B˙c 'ÏÏk'‰50ÔÈ¯eÓÁ Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L „ÚÂ , «¿»¿»∆ƒ¿»¿«∆»¿¬»≈«¬ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cמדרבנן ואיסורים Bz¯‰סייגים È¯·cÓ ¯˙BÈ51, ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈»
È¯·c ÔÈ·È·Á ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈

‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ52, ¿ƒ≈ƒƒ¿≈»
על  יתרון בפרטים שיש מובן ומזה

È„ÈŒÏÚLהכלל  ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
‰ÚÈ‚i‰Â ÔeiÚ‰ שהם כפי בפרטים »ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈÚÈbÓ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆«ƒƒ
'ÏÏk'‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿»
,¯ÈÚ‰Ïe] ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»¿»ƒ

ÌÈLe¯caL53 החסידות מאמרי ∆«¿ƒ
‰Èa‰ ˙ÏÚÓ ‰¯‡a˙ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¬»«¬««ƒ»
'‚ e‡·e‰ ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ««»¿»¿

‰M‡ ,ÌÈÏLÓ,לאיש eac¯ביחס ¿»ƒƒ»ƒ
למחשבה  tŒÏÚaL‰ביחס ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆

שבכתב  לתורה ÔÂÈÎÂביחס .[¿≈»
‰Ê ÔÈÚL גבוהה דרגה גילוי של ∆ƒ¿»∆

הכללית  מהנקודה למעלה בתורה,

È„ÈŒÏÚהראשונית, ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÈÊ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¬«
Ï‡¯NÈc ˙e·È·Á‰ Ìb ‰Ï„b»¿»««¬ƒ¿ƒ¿»≈

הקדושֿברוךֿהוא, ¿BÓÎeאצל
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL54 שנאמר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

זו, שנה השבועות דחג א' בליל

Ó‡Ó¯תשכ"ח, Le¯ÈÙa¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯55 אבות בפרקי «≈«

Ì‰Ï ÔzÈpL Ï‡¯NÈ ÔÈ·È·Á¬ƒƒƒ¿»≈∆ƒ»»∆
‰¯È˙È ‰aÈÁ ,‰cÓÁ ÈÏk¿ƒ∆¿»ƒ»¿≈»
ÈÏk Ì‰Ï ÔzÈpL Ì‰Ï ˙Ú„B««»∆∆ƒ»»∆¿ƒ
¯˙Bi‰ ‰aÈÁ‰L ,‰cÓÁ∆¿»∆«ƒ»«≈
ÏL Ô˙aÈÁ ‡È‰ ‰ÏB„b¿»ƒƒ»»∆
Ìb ‰p‰ ,ÔÎlL .Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»≈ƒ≈«
BÏˆ‡ ‰·È·Á ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¬ƒ»∆¿
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g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp t"y

ּדוקא, ליׂשראל ניּתנה ,יתּבר אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָחביבה

והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה לֹומדים ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהם

ׁשמו  על ׁשּנקראת ּתֹורתֹו, נעׂשית ,56ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לחּדׁש ׁשּצריכים אּלא עֹוד ולא ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹועד

ּבּתֹורה  נאמר 57חידּוׁשים זה ועל טֹוב 58. לקח ּכי ְֱִִִֶֶֶַַַַָ

 ֿ הּבעל ּכפירּוׁש ּתעזבּו, אל ּתֹורתי לכם ְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹנתּתי

ּגליא 59ׁשםֿטֹוב  על קאי לכם, נתּתי טֹוב ׁשֿלקח ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּניּתן  יׂשראל חביבין אמרּו זה (ׁשעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהבנה  הּוא ׁשּלימּודּה לפי חמּדה), ּכלי ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָלהם

ּבּה ׁשּמחּדׁש ועד 'ׁשּלֹו', ׁשּנעׂשית ּבאֹופן ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׂשגה

על  קאי ּתעזבּו, אל וּֿתֹורתי כּו'. ְֲִִִֵַַַָָֹחידּוׁשים

יתרה  חיּבה אמרּו זה (ׁשעל הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּפנימּיּות

נרּגׁש ׁשּבּה חמּדה), ּכלי להם ׁשּניּתן להם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודעת

ּתֹורתי  ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ְְְִִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ולכן ְְְְִִִֵֵַַָָָָּדיקא,

ּכדבעי, יהיה ּדתֹורה נגלה לימּוד ׁשּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּפֹועלים

כּו' ּבּה להתּגּדר הּליּמּוד יהיה זֹו60ׁשּלא ולא , ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ

ּתלּמד  הּתֹורה ּגם אּלא ּתֹורה, ילמד ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבלבד

ּדאל 61אֹותֹו יֹודע ּבתֹורתי, ׁשהעֹוסק זאת, ועֹוד .ְְְִֵֵֶַַָָֹ

אּלא  חסֿוׁשלֹום, נעזבין יׂשראל ׁשאין ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּתעזבּו,

זמן  ּובכל מק ֹום ּבכל  יתּבר מאּתֹו מּוׁשּגחים ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָהם

ּפרטּיּות  ּבפרטי ׁשּנמׁש62ּבהׁשּגחה ּובאֹופן , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשמבּקׁשים  ּוכמֹו והּנגלה, הּנראה טֹוב 63להם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָ

ּדיקא  לנּו הּטֹוב תפּתח, לנּו הּטֹוב 64ואֹוצר, ְְְְִַַַַָָָָ

האמּתית  ּבּגאּולה ׁשּתּומׁש הּטֹובה לעצם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָועד

מּנׁשיקֹות  יּׁשקני היעּוד יקּוים ׁשאז ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוהּׁשלמה,

מׁשיח,65ּפיהּו ׁשל ּתֹורתֹו ּגיּלּוי ענין ׁשהּוא , ְִִִִֶֶַַָָ

העם  ּכל את ּתֹורה האבֹות 66ׁשּילּמד ּגם ּכֹולל , ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
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א.56)מי"ד. יט, א).57)ע"ז (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ב.58)ראה ד, חביב 59)משלי סד"ה

הנ"ל. למרום משה שעלה בשעה בד"ה הובא - (109 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב ואילך.60)אדם פי"ב החיים עץ קונטרס ראה

שם.61) תש"ב סה"מ גם וראה .54 ע' תש"א סה"מ הנ"ל.62)ראה אדם חביב ואוצרך 63)סד"ה פתח שמים "שערי פיוט

רבה. ובהושענא נעילה בסוף שאומרים תפתח" לנו 64.40)הטוב ע' תרצ"ו כא. ע' תרפ"ז סה"מ ב.65)ראה א, שה"ש

בתחילתו. תכט רמז ישעי' יל"ש ז. אות דרע"ק אותיות אֿב.66)וראה יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰zÈ ,C¯a˙È הקדושֿברוךֿהוא אצל החביבים ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»

ביותר, הגדולה ‰·‰בחביבות ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ ÌÈ„ÓBÏ Ì‰L∆≈¿ƒ«»¿∆∆¬»»
,B˙¯Bz ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰‚O‰Âהלומד ÏÚשל ˙‡¯˜pL ¿«»»∆«¿≈∆«¬≈»∆ƒ¿≈«

ÂÓL56, של שמו על נקראת בתחילה רבא "...אמר ז"ל: חכמינו כמאמר ¿
על  נקראת ולבסוף הקדושֿברוךֿהוא

ובתורתו  חפצו ה' בתורת שנאמר שמו

"של  רש"י: ופירש ולילה" יומם יהגה

כדכתיב  בה שטרח תלמיד [אותו]

אדם", כל של דמשמע »¿ÚÂ„ובתורתו
‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿…∆»
ÌÈLe„ÈÁ LcÁÏ ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‰¯Bza57 יותר עוד שמדגיש דבר «»
ללימוד  האדם של השייכות את

Ê‰התורה. ÏÚÂ התורה לימוד על ¿«∆
והשגה  Ó‡58Á˜Ï¯בהבנה Èk ∆¡«ƒ∆«

Ï‡ È˙¯Bz ÌÎÏ Èz˙ ·BË»«ƒ»∆»ƒ«
ŒÌLŒÏÚa‰ Le¯ÈÙk ,e·ÊÚz«¬…¿≈«««≈

·BË59,ÌÎÏ Èz˙ ·BË Á˜ÏL∆∆«»«ƒ»∆
È‡˜ הכוונה‡ÈÏb ÏÚ הנגלה חלק »≈««¿»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯BzaL∆«»∆«∆»¿
Ì‰Ï ÔzÈpL Ï‡¯NÈ ÔÈ·È·Á¬ƒƒƒ¿»≈∆ƒ»»∆
d„eÓÈlL ÈÙÏ ,(‰cÓÁ ÈÏk¿ƒ∆¿»¿ƒ∆ƒ»

בתורה זה חלק של ‰e‡הלימוד
ÔÙB‡a ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿∆
LcÁnL „ÚÂ ,'BlL' ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆¿«∆¿«≈

a'eÎ ÌÈLe„ÈÁ d זה חלק ועל »ƒƒ
להיות  לכם", "נתתי נאמר בתורה

שלכם. e·ÊÚz,התורה Ï‡ È˙¯BzÂ¿»ƒ««¬…
È‡˜ הכוונה˙eiÓÈt ÏÚ »≈«¿ƒƒ

‰aÈÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL) ‰¯Bz‰«»∆«∆»¿ƒ»
Ì‰Ï ÔzÈpL Ì‰Ï ˙Ú„B ‰¯˙È¿≈»««»∆∆ƒ»»∆

‰cÓÁ ÈÏk את יותר שמדגיש ביטוי ¿ƒ∆¿»
המעלה  את ופחות התורה, מעלת

עצמם  ישראל בני של ),והחביבות
daL התורה יותר Lb¯בפנימיות ∆»ƒ¿»

הנגלה בחלק מאשר «»∆Bz‰L¯‰בגלוי
,C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,‡˜Èc È˙¯Bz»ƒ»¿»¿»≈«¿≈

‰¯B˙c ‰Ï‚ „eÓÈÏ ÌbL ÌÈÏÚBt ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»¬ƒ∆«ƒƒ¿∆¿»
„enÈl‰ ‰È‰È ‡lL ,ÈÚ·„k ‰È‰È כמו רצויות לא מטרות בשביל ƒ¿∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿∆«ƒ

'eÎ da ¯cb˙‰Ï60‡e‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ Bz¯‰,האדם , „ÓÏÈ ¿ƒ¿«≈»¿…ƒ¿«∆ƒ¿«»
B˙B‡ „nÏz ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡61 זה ודבר אותו, תזכך שתעדן היינו ∆»««»¿«≈

פנימיות  לימוד ידי על במיוחד נפעל

אלוקות. בענייני המדברת התורה

,È˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»≈¿»ƒ
כראוי ה' בתורת שעוסק »≈Ú„BÈמי

,e·ÊÚz Ï‡c של הבטחה שישנה ¿««¬…
Ï‡¯NÈהקדושֿברוךֿהוא ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈

Ì‰ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔÈ·ÊÚ∆¡»ƒ«¿»∆»≈
ÏÎa C¯a˙È Bz‡Ó ÌÈÁbLeÓ¿»ƒ≈ƒƒ¿»≈¿»
‰ÁbL‰a ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó»¿»¿«¿«¿»»

˙eiË¯t ÈË¯Ùa62ÔÙB‡·e , ƒ¿»≈¿»ƒ¿∆
Ì‰Ï CLÓpL מהשגחה כתוצאה ∆ƒ¿»»∆

זו  Ï‚p‰Â‰,פרטית ‰‡¯p‰ ·BË«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
ÌÈLw·ÓL BÓÎe63 בתפילות ¿∆¿«¿ƒ

,ÁzÙ˙ eÏ ·Bh‰ E¯ˆB‡Â¿»¿«»ƒ¿«
‡˜Èc eÏ ·Bh‰64, מדייקים «»«¿»

טוב  היינו לנו", "הטוב ומבקשים

טוב בתור לנו ונגלה »¿ÚÂ„שנראה
‰·Bh‰ ÌˆÚÏ העצמית הטובה ¿∆∆«»

ישראל CLÓezLוהמוחלטת  לבני ∆¿«
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
È˜MÈ „eÚÈ‰ ÌÈe˜È Ê‡L∆»¿««ƒƒ»≈ƒ

e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ65, רש"י וכפירוש ƒ¿ƒƒ
דודיך  טובים "כי הפסוק המשך על

ודיבר  תורתו להם שנתן ..." מיין":

דודים  ואותם פנים, אל פנים עמהם

שעשוע  מכל עליהם ערבים עודם

עליהם  עוד להופיע מאיתו ומובטחים

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר

דברו", לקיים פניו ומחלים צפונותיה

ÏL B˙¯Bz ÈelÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»∆
„nÏiL ,ÁÈLÓ וצפונות סודות »ƒ«∆¿«≈

ÌÚ‰ Ïk ˙‡ ‰¯Bz66ÏÏBk , »∆»»»≈
ea¯ ‰LÓe ˙B·‡‰ Ìb«»»…∆«≈
Ïk ¯·k ÔÈÚ„BÈÂ e„ÓlL∆»¿¿¿ƒ¿»»
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הּתֹורה  ּכל ּכבר ויֹודעין ׁשּלמדּו רּבנּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּומׁשה

ּפנימּיּות  ילּמד ׁשּמׁשיח לפי והינּו, ּכּולּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנגלית

האמּונה' ּב'ׁשער (ּכמבאר זה 67הּתֹורה וכל .( ְְְֱֶַַַַָָָָָֹ

 ֿ ׁשּבעל ּדתֹורה ּבפרטים הּיגיעה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָנעׂשה

הּגילּוי  מעין ׁשהיא החסידּות ּבתֹורת ּובפרט ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּפה,

לּגילּוי  ההכנה וזֹוהי מׁשיח, ׁשל ְְֲִִִֶַַַָָָָּדתֹורתֹו

אֹותי  ידעּו ׁשּֿכּולם ּבאֹופן יבֹוא 68ּדלעתידֿלבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו

•
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שם.67) לקו"ת ואילך. לג.68)פנ"ו לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,eÈ‰Â ,dÏek ˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰«»«ƒ¿≈»¿«¿
˙eiÓÈt „nÏÈ ÁÈLnL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ«¿«≈¿ƒƒ
¯ÚL'a ¯‡·Ók) ‰¯Bz‰«»«¿…»¿««

'‰eÓ‡‰67‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .( »¡»¿»∆«¬∆
ÌÈË¯Ùa ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»«¿»ƒ

,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙c שכאמור ¿»∆¿«∆
מהפרטים, שלמעלה גילוי מביאה

מהכלל  שלמעלה גילוי מזו, ויתירה

לעיל  כמבואר לפרטים, שמעל

היגיעה Ë¯Ù·eבאריכות, ידי על ƒ¿»

ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a¿««¬ƒ∆ƒ≈≈
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙c ÈeÏÈb‰«ƒ¿»∆»ƒ«
ÈeÏÈbÏ ‰Î‰‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¬»»«ƒ
ÌÏekL ÔÙB‡a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿∆∆»

È˙B‡ eÚ„È68ÁÈLÓ ˙‡È·a , ≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«
·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈¿»
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הּתֹורה  ּכל ּכבר ויֹודעין ׁשּלמדּו רּבנּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּומׁשה

ּפנימּיּות  ילּמד ׁשּמׁשיח לפי והינּו, ּכּולּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנגלית
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לּגילּוי  ההכנה וזֹוהי מׁשיח, ׁשל ְְֲִִִֶַַַָָָָּדתֹורתֹו

אֹותי  ידעּו ׁשּֿכּולם ּבאֹופן יבֹוא 68ּדלעתידֿלבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו

•

1

2

3

4

5

6

7

8
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מוגה  בלתי

תורתנו",‡. מתן "זמן השבועות, חג של התשלומין ימי סיום הוא - הזה השבתֿקודש יום - סיון י"ב
בו  י"ב עד סיון "מראשֿחודש תחנון: בהם אומרים שאין לימים בנוגע בסידורו, הזקן רבינו שכתב כמו
שאףֿעלֿפי  והיינו, שבעה", כל תשלומין לו יש החג כי השבועות, חג אחר ימים ה' דהיינו בכלל, ועד
מקריבים  שאין הזה בזמן ולכאורה, וכו', ראיה עולת הקרבנות, להקרבת בנוגע הוא התשלומין שענין
והיינו, עתה, גם התשלומין ענין ישנו הענינים ברוחניות מכלֿמקום התשלומין, ענין גם שייך לא קרבנות,

מקום. ובכל זמן בכל ישנו התשלומין שענין

והזמן, המקום מגדרי למעלה היא שהתורה - בזה הענין ונקודת

במדבר  דוקא התורה ניתנה ולכן למקום,1- ממקום חילוקים יש ישוב במקום כי ישוב, במקום ולא ,
שהוא  המדבר, מהֿשאיןֿכן כו', ומדבר לחי בנוגע וכן מיוחדים, צמחים לגדל עליה שנגזר ארץ יש שהרי
שבזה  - מציור מופשט להיותו ציור, עדיין בו שאין היולי חומר ובדוגמת חילוקים, בו אין דומם, רק

המקום, מהגבלת למעלה היא שהתורה מודגש

אור' ב'תורה כמבואר - הזמן מהגבלת למעלה היא יום 2וכן אלא אינו שחגֿהשבועות מה "הטעם
שהוא  התורה קבלת זמן הוא השבועות בחג כי ימים, ז' שהן וסוכות בפסח מהֿשאיןֿכן בלבד, אחד
ויתירה  למעלה", ימים ז' שנקראות מדות, ז' מהתחלקות שלמעלה יחידה בחינת שהוא הכתר, בבחינת
ששה, פעמים חמשה, פעמים "עצרת, שהרי הזמן, בהגבלת אינו דחגֿהשבועות אחד" ה"יום גם מזה,

כו'" שבעה -3פעמים

ז"ל  חכמינו כלשון - למטה שניתנה בגלל של 4ורק וגבולים מיצרים בה יש - כו'" ירדתם "למצרים :
ומקום. מזמן למעלה היא בעצם אבל ומקום, זמן

שישנו  - והמקום הזמן מהגבלת שלמעלה באופן הוא מתןֿתורה לזמן התשלומין דימי הענין גם ולכן,
מקום  ובכל זמן .5בכל

ב ·. מיוחדת מעלה יש גופא, הוא meiqובזה ענין כל של והחוזק שהתוקף כידוע - התשלומין ימי
בתחילתו. מאשר יותר עוד דוקא, הענין  וסיום בגמר

היה  מתןֿתורה שבזמן כיון השבועות, לחג במיוחד ששייך - השמש מאור זה, על המשל וכידוע
ד" שכתוב 6(אלקים)"ied'(ומגן)ynyהגילוי כמו השמים 7, ושמי השמים "הרכין סיני", הר על הוי' "וירד

.8כו'"

מלבדו" עוד ד"אין הענין היה לפניֿזה שגם שאףֿעלֿפי כבר 9והיינו, ישנו בראשית ימי ומששת ,
בשמים" נצב דברך הוי' ד"לעולם הבעלֿשםֿטוב 10הענין כתורת בנפעל 11, הפועל כח להיות ש"צריך

עולם" אֿל ה' בשם שם ד"ויקרא הענין פעל שאברהם לאחרי ובפרט ולקיימו", להחיותו "פירוש,12תמיד ,
אֿל ולא חד, כולא עולם, אֿל הוא הוי' המחיה dשהשם והוא בפניֿעצמו ודבר יש הוא שהעולם עולם,

כו'" (הפסק 13אותם גזירה היתה מתןֿתורה לפני הרי יעלו 14- לא ותחתונים למטה, ירדו לא ש"עליונים (
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וש"נ.1) .52 ע' חכ"ג מנחם תורת גם ראה
סע"ד.2) קט, בהוספות יתרו
ב.3) ו, ר"ה
ב.4) פח, שבת
(5.84 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.6) רפ"ד. שעהיחוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים
כ.7) יט, יתרו

יט.8) כ, שם פירש"י
לה.9) ד, ואתחנן

פט.10) קיט, תהלים
בתחלתו.11) שעהיחוה"א תניא
לג.12) כא, וירא
ג.13) מג, תבוא לקו"ת
חמ"ז 14) מנחם תורת גם וראה סרס"א. להה"מ לקו"א ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת   - סיון,  מי"א  למכתבו  במענה 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

ובמ"ש אשר בדרך חסידות לא יוכל להתנהג - מובנת הפליאה והתמי', איך זה איש הישראלי 

ובפרט בן ישיבה, שולל מעצמו דרך בעבודת השם איזה שתהי', ובפרט שנפסק הדין, כל האומר שמועה 

זו נאה וכו' מאבד וכו' ]ז.א. שגם הוא אומר, ששתיהם שמועות הן, אלא שאומר שבשבילו אין זה נאה 

)עיין היטב עירובין ס"ד ע"א([, וחבל שלא חלי ולא מרגיש, אשר סגנון האמור, הוא סגנונו של היצר 

וכו' ואין להאריך בדבר הפשוט, ובפרט ע"פ זכות מוצאו שהוא מגזע אחב"י הספרדים שמאז ומקדם 

התעסקו בלימוד פנימיות התורה, וזרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי.

כן מ"ש שלא מצא חבר, והיצר אינו מסור בידו, לא מצא דרך וכו' - כל הנ"ל הן מפיתויי היצר, 

וכמבואר הענינים בספרי מוסר ובספרי חסידות בארוכה, איך שהמלך זקן וכסיל בא בערמומיות לכל 

אחד ומנסה בכמה דרכים שונים ומשונים.

יזכור את האמור, אשר האמת הוא, אשר עומד הוא בקרן  ולהבא,  ויהי רצון שעכ"פ מכאן 

אורה, ז.א. בד' אמות של תורה, ועליו לנצל חלק יפה זה במילואו, ז.א. ללמוד בהתמדה ושקידה נגלה 

דתורה ופנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות ולקיים המצות בהידור ולעבוד השי"ת 

מבלי להתבלבל בפיתויי היצר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הּתֹורה  ּכל ּכבר ויֹודעין ׁשּלמדּו רּבנּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּומׁשה

ּפנימּיּות  ילּמד ׁשּמׁשיח לפי והינּו, ּכּולּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנגלית

האמּונה' ּב'ׁשער (ּכמבאר זה 67הּתֹורה וכל .( ְְְֱֶַַַַָָָָָֹ
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הּגילּוי  מעין ׁשהיא החסידּות ּבתֹורת ּובפרט ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּפה,
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אֹותי  ידעּו ׁשּֿכּולם ּבאֹופן יבֹוא 68ּדלעתידֿלבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו
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.g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

תורתנו",‡. מתן "זמן השבועות, חג של התשלומין ימי סיום הוא - הזה השבתֿקודש יום - סיון י"ב
בו  י"ב עד סיון "מראשֿחודש תחנון: בהם אומרים שאין לימים בנוגע בסידורו, הזקן רבינו שכתב כמו
שאףֿעלֿפי  והיינו, שבעה", כל תשלומין לו יש החג כי השבועות, חג אחר ימים ה' דהיינו בכלל, ועד
מקריבים  שאין הזה בזמן ולכאורה, וכו', ראיה עולת הקרבנות, להקרבת בנוגע הוא התשלומין שענין
והיינו, עתה, גם התשלומין ענין ישנו הענינים ברוחניות מכלֿמקום התשלומין, ענין גם שייך לא קרבנות,

מקום. ובכל זמן בכל ישנו התשלומין שענין

והזמן, המקום מגדרי למעלה היא שהתורה - בזה הענין ונקודת

במדבר  דוקא התורה ניתנה ולכן למקום,1- ממקום חילוקים יש ישוב במקום כי ישוב, במקום ולא ,
שהוא  המדבר, מהֿשאיןֿכן כו', ומדבר לחי בנוגע וכן מיוחדים, צמחים לגדל עליה שנגזר ארץ יש שהרי
שבזה  - מציור מופשט להיותו ציור, עדיין בו שאין היולי חומר ובדוגמת חילוקים, בו אין דומם, רק

המקום, מהגבלת למעלה היא שהתורה מודגש

אור' ב'תורה כמבואר - הזמן מהגבלת למעלה היא יום 2וכן אלא אינו שחגֿהשבועות מה "הטעם
שהוא  התורה קבלת זמן הוא השבועות בחג כי ימים, ז' שהן וסוכות בפסח מהֿשאיןֿכן בלבד, אחד
ויתירה  למעלה", ימים ז' שנקראות מדות, ז' מהתחלקות שלמעלה יחידה בחינת שהוא הכתר, בבחינת
ששה, פעמים חמשה, פעמים "עצרת, שהרי הזמן, בהגבלת אינו דחגֿהשבועות אחד" ה"יום גם מזה,

כו'" שבעה -3פעמים

ז"ל  חכמינו כלשון - למטה שניתנה בגלל של 4ורק וגבולים מיצרים בה יש - כו'" ירדתם "למצרים :
ומקום. מזמן למעלה היא בעצם אבל ומקום, זמן

שישנו  - והמקום הזמן מהגבלת שלמעלה באופן הוא מתןֿתורה לזמן התשלומין דימי הענין גם ולכן,
מקום  ובכל זמן .5בכל

ב ·. מיוחדת מעלה יש גופא, הוא meiqובזה ענין כל של והחוזק שהתוקף כידוע - התשלומין ימי
בתחילתו. מאשר יותר עוד דוקא, הענין  וסיום בגמר

היה  מתןֿתורה שבזמן כיון השבועות, לחג במיוחד ששייך - השמש מאור זה, על המשל וכידוע
ד" שכתוב 6(אלקים)"ied'(ומגן)ynyהגילוי כמו השמים 7, ושמי השמים "הרכין סיני", הר על הוי' "וירד

.8כו'"

מלבדו" עוד ד"אין הענין היה לפניֿזה שגם שאףֿעלֿפי כבר 9והיינו, ישנו בראשית ימי ומששת ,
בשמים" נצב דברך הוי' ד"לעולם הבעלֿשםֿטוב 10הענין כתורת בנפעל 11, הפועל כח להיות ש"צריך

עולם" אֿל ה' בשם שם ד"ויקרא הענין פעל שאברהם לאחרי ובפרט ולקיימו", להחיותו "פירוש,12תמיד ,
אֿל ולא חד, כולא עולם, אֿל הוא הוי' המחיה dשהשם והוא בפניֿעצמו ודבר יש הוא שהעולם עולם,

כו'" (הפסק 13אותם גזירה היתה מתןֿתורה לפני הרי יעלו 14- לא ותחתונים למטה, ירדו לא ש"עליונים (
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וש"נ.1) .52 ע' חכ"ג מנחם תורת גם ראה
סע"ד.2) קט, בהוספות יתרו
ב.3) ו, ר"ה
ב.4) פח, שבת
(5.84 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.6) רפ"ד. שעהיחוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים
כ.7) יט, יתרו

יט.8) כ, שם פירש"י
לה.9) ד, ואתחנן

פט.10) קיט, תהלים
בתחלתו.11) שעהיחוה"א תניא
לג.12) כא, וירא
ג.13) מג, תבוא לקו"ת
חמ"ז 14) מנחם תורת גם וראה סרס"א. להה"מ לקו"א ראה
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בתחילת 15למעלה" שהיה (כפי בתחתונים שכינה דעיקר הגילוי ונעשה הגזירה, בטלה במתןֿתורה ורק ,
במתן  למטה ונמשכה וחזרה למעלה, השכינה נסתלקה שאחרֿכך אלא ונמצא,16ֿתורה)הבריאה, .

מגיע  השמש אור כאשר שדווקא - הוי'" ד"שמש הגילוי שזהו אלקות, גילוי בעולם נעשה ֿ תורה שבמתן
יותר  בתוקף הוא השמש וחום אור אזי זריחתו, וסיום סוף שזהו ביותר, .17למטה

שיכולה 18וכידוע  אחרונה היותר הנקודה עד האבן הילוך בגמר שדווקא האבן, מזריקת המשל גם
כמה  ועוד יותר. גדול בכח ונזרקת האבן חוזרת אזי לכותל, כשמגעת והיינו, הילוכה, בדרך להתפשט

בזה. דוגמאות וכמה

להשלים  יכולים - עדיין נפעלו ולא השבועות, בחג לפעול צריכים שהיו הענינים שכל מובן, ומזה
יותר. בתוקף זה הרי - הענין וסיום שבגמר וכאמור, התשלומין, ימי בסיום עתה, אותם

לא ‚. הזמן קוצר ומפני השבועות, בחג אודותם שדובר ענינים כמה להשלים גם יש לכך, ובהתאם
אותם. השלימו

אותנו" עורבים ד"בנינו לענין בנוגע - שמזה 19ולכלֿלראש התורה, נתינת את פעל זה ענין שדווקא ,
הקטנים  שבחינוך מצוה 20מובן שזוהי (אף הגדולים עלֿידי התורה לימוד לגבי גם יותר גדול עילוי יש

ההלוואה  את לפרוע בכחו ויש יותר, סמכא בר הוא שה"ערב" כפשוטה, הערבות ענין ובדוגמת שבגופו),
המבואר  עלֿפי ובפרט ללוה. המעות את מלווים הערב על שסומכים בגלל ורק עצמו, הלוה מאשר יותר

חסידות  ממנו.21בדרושי מהנגרם יותר חזק הוא הדבר את שהגורם ,

בהמדובר „. גם להוסיף יש לזה, של 22ובהמשך מחיובו כתוצאה עצמו הקטן על שחל החיוב אודות
צדק' ה'צמח שכתב מה עלֿדרך האב 23האב, מחוייב תורה ש"בתלמוד דכיון תורה, תלמוד למצות בנוגע

מ  חיוב יש הקטן על גם שמא בנו.. את ללמוד דאורייתא":מדאורייתא

בנוגע  פרטי ענין שזהו או המצוות, לכל בנוגע כללי ענין רק זהו אם חקירה יש החינוך, לענין בנוגע
בזה  וכיוצא מגילה מקרא המזון, ברכת כמו בפניֿעצמה, מצוה .24לכל

שיעור  לחצי בנוגע החקירה דם,25[ועלֿדרך או חלב של פרטי איסור ישנו שלם בשיעור רק האם -
ענין  בכל פרטי איסור יש שיעור בחצי שגם או הענינים, בכל כללי איסור ישנו שיעור בחצי מהֿשאיןֿכן

מכשול" תתן לא עור ד"לפני לאיסור בנוגע וכן לפרשת 26בפניֿעצמו; ששייך בענין - [ולדוגמא
נהרא")27השבוע  עברי ("בתרי לנזיר יין כוס המושיט בפניֿעצמו,28: ענין בכל פרטי איסור יש האם - [

הענינים  בכל כללי איסור שזהו ].29או

נתחייב  אם בינתיים, ידיעה הפסק ללא בחינוך ענינים ב' על להעובר בנוגע - לפועל ונפקאֿמינה
ענין  כל על מרדות מכת חיוב שיש או חינוך, של הכללי הענין על שעבר כיון אחת, פעם מרדות מכת

בפניֿעצמו.
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וש"נ. .89 ע'
ועוד.15) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(16111 ע' תש"י סה"מ רפ"ה. שהש"ר ז. פי"ט, ב"ר ראה
ואילך.
צב,17) שלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ג. ה, ואתחנן לקו"ת ראה

ובכ"מ. הבאה. בהערה הנסמן ב.
נח 18) ח. ע' בראשית התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי ראה

א'תקח. ע' בלק ואילך. תנג ס"ע ויחי אדהאמ"צ מאמרי נט. ע'
ועוד. פז. ע' תרנ"ב סה"מ

יום 19) שיחת ראה - ב. ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר
.(53 ע' חנ"ג מנחם (תורת סכ"ו דחה"ש ב'

קטנים 20) של ומצב במעמד בנ"י כל היו שבמ"ת ולהעיר,

(ממדרש)). רע"א קטז, שבת תוס' (ראה לחינוך שצריכים
ס"ע 21) ח"ב תרל"ז (סה"מ ופכ"א פט"ו תרל"ז וככה המשך

ואילך). תכח ס"ע ואילך. תטז
(2255 ס"ע חנ"ג מנחם (תורת ס"ל דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. ואילך).
בתחלתו.23) הרמב"ם על חידושים - פס"ד
(24.23 הערה 58 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה
וש"נ.25) .98 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
יד.26) יט, קדושים
ואילך.27) ב ו,
ע"ב.28) ריש ו, ע"ז
וש"נ.29) .296 ס"ע שם מנחם תורת גם ראה

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

הגדול  את להוציא יכול שקטן מזה - בפניֿעצמו ענין בכל הוא החינוך שחיוב להוכיח יש ולכאורה
ב  הקטן מחוייב החינוך ענין שמצד מוכח שמזה המזון, oefndבברכת zkxa30 פרטי חיוב שזהו והיינו, ,

בפניֿעצמו. ענין בכל

על  החינוך שחיוב לומר, אפשר באמת עניןa`dאבל אמנם המצוות,illkהוא לכל בנוגע
הנה  צדק'), ה'צמח מדברי (כנ"ל הבן על גם חיוב נעשה האב, על החיוב שמצד כיון ואףֿעלֿפיֿכן

ל  חיובoadבנוגע נעשה ,ihxt.בפניֿעצמו ענין כל על

שנת  ממה גם במאמר [ולהעיר מוסיפים 31באר והפרטים בפרטים, מוסיף שהכלל ופרט, לכלל בנוגע
כו']. בכלל

לעיל ‰. כמדובר - ההורים,32והעיקר באמצעות רק לא החינוך, בענין בהתעסקות להוסיף שצריך
ללמוד  יש ומזה ב'לעומתֿזה', זה בענין ה"הצלחה" את שרואים כפי הילדים, על ישירות לפעול גם אלא

הבעלֿשםֿטוב  כתורת הקדושה, לצד בנוגע ממנו 33גם ללמוד ויש פרטית, בהשגחה הוא ענין שכל
ה'. בעבודת הוראה

הכתוב  הילדים 34ובלשון את עוזבים והאם האב שכאשר והיינו, יאספני", וה' עזבוני, ואמי אבי "כי :
יתומים" של "אביהם ביתֿדין, על בזה החיוב מוטל אזי ומצוות, התורה בדרך (בנוגע 35מלחנכם

הפנימי  הפירוש (ועלֿדרך יאספני" "ה' - ועלֿידיֿזה ברוחניות), ועלֿדרךֿזה בגשמיות, 36ל"יתומים"

שהולך  ומצב במעמד הוא הרי שכלו שמצד היינו, "עזבוני", וכאשר חכמהֿובינה, היינו ואמי" ש"אבי
יאספני"). "ה' אזי כו', בחושך

ישאר  לא מישראל אחד שאף באופן שתהיה דכיון - והשלימה האמיתית לגאולה גם נוגע זה וענין
אזי 37בגלות  ומצוות, לתורה חינוכו עלֿידי הפרטי מהגלות להוציאו יהודי עוד על פועלים כאשר הרי ,

ממש. בקרוב ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח עלֿידי ישראל, בני של הכללית הגאולה את ממהרים

***

.Â ענינים שני עוד יש - השבועות בחג אודותם שדובר הענינים השלמת אודות להאמור בהמשך
הבהרה. הדורשים אודותם שדובר

לעיל  דובר הימין,38ובהקדמה: קו - מצוותֿעשה קדושה, עניני (א) סוגים: לג' נחלקים העולם שעניני
לאֿתעשה  מצוות קליפה, עניני הרשות.(ב) דברי - ביניהם והממוצע (ג) השמאל, קו -

שהם כפי העולם לעניני בנוגע היא זו חלוקה האדם;mnvrÎcvnאמנם, עם במגע שבאים קודם ,

ל  ביחס mc`dאבל zcearולזככם לבררם חיוב יש הרשות, לעניני בנוגע גם הנה -mzelrdle,לקדושה
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל דעהו"39עלֿידיֿזה דרכיך "בכל מזה: ויתירה ב'שולחן 40, שמצינו כפי -

שלם  סימן אורחֿחיים פועל41ערוך' אזי - כן עושה אינו ואם זה; לענין הרשות,dcixiשמוקדש בדברי
קליפות  שבשלוש גמור ברע שעה "לפי נכללים עלֿידו ואילו נוגה, מקליפת הם הרי שמצדֿעצמם
בשובו  עמו ולעלות לחזור "יכולים יותר בנקל הנה איסור), (ולא הרשות דברי שלהיותם אלא הטמאות",

בתניא  (כמבואר ה'" ).42לעבודת
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(30.(234 ע' חי"ז (לקו"ש דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
ע'31) חנ"ג  מנחם  (תורת דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר ד"ה

ואילך). 19
(32.(54 ע' שם חנ"ג מנחם (תורת סכ"ח הנ"ל שיחה
ואילך.33) סרכ"ג ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה

וש"נ.
יו"ד.34) כז, תהלים
ס"אֿו.35) סר"צ חו"מ שו"ע

ל 36) ב.ראה פט, שמע"צ א. סז, ש"ש דרושי קו"ת
וש"נ.37) .395 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
(38.(60 ע' חנ"ג מנחם (תורת סל"ד דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ.
מי"ב.39) פ"ב אבות
ו.40) ג, משלי
סרל"א.41)
פ"ז.42)
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בתחילת 15למעלה" שהיה (כפי בתחתונים שכינה דעיקר הגילוי ונעשה הגזירה, בטלה במתןֿתורה ורק ,
במתן  למטה ונמשכה וחזרה למעלה, השכינה נסתלקה שאחרֿכך אלא ונמצא,16ֿתורה)הבריאה, .

מגיע  השמש אור כאשר שדווקא - הוי'" ד"שמש הגילוי שזהו אלקות, גילוי בעולם נעשה ֿ תורה שבמתן
יותר  בתוקף הוא השמש וחום אור אזי זריחתו, וסיום סוף שזהו ביותר, .17למטה

שיכולה 18וכידוע  אחרונה היותר הנקודה עד האבן הילוך בגמר שדווקא האבן, מזריקת המשל גם
כמה  ועוד יותר. גדול בכח ונזרקת האבן חוזרת אזי לכותל, כשמגעת והיינו, הילוכה, בדרך להתפשט

בזה. דוגמאות וכמה

להשלים  יכולים - עדיין נפעלו ולא השבועות, בחג לפעול צריכים שהיו הענינים שכל מובן, ומזה
יותר. בתוקף זה הרי - הענין וסיום שבגמר וכאמור, התשלומין, ימי בסיום עתה, אותם

לא ‚. הזמן קוצר ומפני השבועות, בחג אודותם שדובר ענינים כמה להשלים גם יש לכך, ובהתאם
אותם. השלימו

אותנו" עורבים ד"בנינו לענין בנוגע - שמזה 19ולכלֿלראש התורה, נתינת את פעל זה ענין שדווקא ,
הקטנים  שבחינוך מצוה 20מובן שזוהי (אף הגדולים עלֿידי התורה לימוד לגבי גם יותר גדול עילוי יש

ההלוואה  את לפרוע בכחו ויש יותר, סמכא בר הוא שה"ערב" כפשוטה, הערבות ענין ובדוגמת שבגופו),
המבואר  עלֿפי ובפרט ללוה. המעות את מלווים הערב על שסומכים בגלל ורק עצמו, הלוה מאשר יותר

חסידות  ממנו.21בדרושי מהנגרם יותר חזק הוא הדבר את שהגורם ,

בהמדובר „. גם להוסיף יש לזה, של 22ובהמשך מחיובו כתוצאה עצמו הקטן על שחל החיוב אודות
צדק' ה'צמח שכתב מה עלֿדרך האב 23האב, מחוייב תורה ש"בתלמוד דכיון תורה, תלמוד למצות בנוגע

מ  חיוב יש הקטן על גם שמא בנו.. את ללמוד דאורייתא":מדאורייתא

בנוגע  פרטי ענין שזהו או המצוות, לכל בנוגע כללי ענין רק זהו אם חקירה יש החינוך, לענין בנוגע
בזה  וכיוצא מגילה מקרא המזון, ברכת כמו בפניֿעצמה, מצוה .24לכל

שיעור  לחצי בנוגע החקירה דם,25[ועלֿדרך או חלב של פרטי איסור ישנו שלם בשיעור רק האם -
ענין  בכל פרטי איסור יש שיעור בחצי שגם או הענינים, בכל כללי איסור ישנו שיעור בחצי מהֿשאיןֿכן

מכשול" תתן לא עור ד"לפני לאיסור בנוגע וכן לפרשת 26בפניֿעצמו; ששייך בענין - [ולדוגמא
נהרא")27השבוע  עברי ("בתרי לנזיר יין כוס המושיט בפניֿעצמו,28: ענין בכל פרטי איסור יש האם - [

הענינים  בכל כללי איסור שזהו ].29או

נתחייב  אם בינתיים, ידיעה הפסק ללא בחינוך ענינים ב' על להעובר בנוגע - לפועל ונפקאֿמינה
ענין  כל על מרדות מכת חיוב שיש או חינוך, של הכללי הענין על שעבר כיון אחת, פעם מרדות מכת

בפניֿעצמו.
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וש"נ. .89 ע'
ועוד.15) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(16111 ע' תש"י סה"מ רפ"ה. שהש"ר ז. פי"ט, ב"ר ראה
ואילך.
צב,17) שלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ג. ה, ואתחנן לקו"ת ראה

ובכ"מ. הבאה. בהערה הנסמן ב.
נח 18) ח. ע' בראשית התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי ראה

א'תקח. ע' בלק ואילך. תנג ס"ע ויחי אדהאמ"צ מאמרי נט. ע'
ועוד. פז. ע' תרנ"ב סה"מ

יום 19) שיחת ראה - ב. ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר
.(53 ע' חנ"ג מנחם (תורת סכ"ו דחה"ש ב'

קטנים 20) של ומצב במעמד בנ"י כל היו שבמ"ת ולהעיר,

(ממדרש)). רע"א קטז, שבת תוס' (ראה לחינוך שצריכים
ס"ע 21) ח"ב תרל"ז (סה"מ ופכ"א פט"ו תרל"ז וככה המשך

ואילך). תכח ס"ע ואילך. תטז
(2255 ס"ע חנ"ג מנחם (תורת ס"ל דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. ואילך).
בתחלתו.23) הרמב"ם על חידושים - פס"ד
(24.23 הערה 58 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה
וש"נ.25) .98 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
יד.26) יט, קדושים
ואילך.27) ב ו,
ע"ב.28) ריש ו, ע"ז
וש"נ.29) .296 ס"ע שם מנחם תורת גם ראה

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

הגדול  את להוציא יכול שקטן מזה - בפניֿעצמו ענין בכל הוא החינוך שחיוב להוכיח יש ולכאורה
ב  הקטן מחוייב החינוך ענין שמצד מוכח שמזה המזון, oefndבברכת zkxa30 פרטי חיוב שזהו והיינו, ,

בפניֿעצמו. ענין בכל

על  החינוך שחיוב לומר, אפשר באמת עניןa`dאבל אמנם המצוות,illkהוא לכל בנוגע
הנה  צדק'), ה'צמח מדברי (כנ"ל הבן על גם חיוב נעשה האב, על החיוב שמצד כיון ואףֿעלֿפיֿכן

ל  חיובoadבנוגע נעשה ,ihxt.בפניֿעצמו ענין כל על

שנת  ממה גם במאמר [ולהעיר מוסיפים 31באר והפרטים בפרטים, מוסיף שהכלל ופרט, לכלל בנוגע
כו']. בכלל

לעיל ‰. כמדובר - ההורים,32והעיקר באמצעות רק לא החינוך, בענין בהתעסקות להוסיף שצריך
ללמוד  יש ומזה ב'לעומתֿזה', זה בענין ה"הצלחה" את שרואים כפי הילדים, על ישירות לפעול גם אלא

הבעלֿשםֿטוב  כתורת הקדושה, לצד בנוגע ממנו 33גם ללמוד ויש פרטית, בהשגחה הוא ענין שכל
ה'. בעבודת הוראה

הכתוב  הילדים 34ובלשון את עוזבים והאם האב שכאשר והיינו, יאספני", וה' עזבוני, ואמי אבי "כי :
יתומים" של "אביהם ביתֿדין, על בזה החיוב מוטל אזי ומצוות, התורה בדרך (בנוגע 35מלחנכם

הפנימי  הפירוש (ועלֿדרך יאספני" "ה' - ועלֿידיֿזה ברוחניות), ועלֿדרךֿזה בגשמיות, 36ל"יתומים"

שהולך  ומצב במעמד הוא הרי שכלו שמצד היינו, "עזבוני", וכאשר חכמהֿובינה, היינו ואמי" ש"אבי
יאספני"). "ה' אזי כו', בחושך

ישאר  לא מישראל אחד שאף באופן שתהיה דכיון - והשלימה האמיתית לגאולה גם נוגע זה וענין
אזי 37בגלות  ומצוות, לתורה חינוכו עלֿידי הפרטי מהגלות להוציאו יהודי עוד על פועלים כאשר הרי ,

ממש. בקרוב ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח עלֿידי ישראל, בני של הכללית הגאולה את ממהרים

***

.Â ענינים שני עוד יש - השבועות בחג אודותם שדובר הענינים השלמת אודות להאמור בהמשך
הבהרה. הדורשים אודותם שדובר

לעיל  דובר הימין,38ובהקדמה: קו - מצוותֿעשה קדושה, עניני (א) סוגים: לג' נחלקים העולם שעניני
לאֿתעשה  מצוות קליפה, עניני הרשות.(ב) דברי - ביניהם והממוצע (ג) השמאל, קו -

שהם כפי העולם לעניני בנוגע היא זו חלוקה האדם;mnvrÎcvnאמנם, עם במגע שבאים קודם ,

ל  ביחס mc`dאבל zcearולזככם לבררם חיוב יש הרשות, לעניני בנוגע גם הנה -mzelrdle,לקדושה
שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל דעהו"39עלֿידיֿזה דרכיך "בכל מזה: ויתירה ב'שולחן 40, שמצינו כפי -

שלם  סימן אורחֿחיים פועל41ערוך' אזי - כן עושה אינו ואם זה; לענין הרשות,dcixiשמוקדש בדברי
קליפות  שבשלוש גמור ברע שעה "לפי נכללים עלֿידו ואילו נוגה, מקליפת הם הרי שמצדֿעצמם
בשובו  עמו ולעלות לחזור "יכולים יותר בנקל הנה איסור), (ולא הרשות דברי שלהיותם אלא הטמאות",

בתניא  (כמבואר ה'" ).42לעבודת
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(30.(234 ע' חי"ז (לקו"ש דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
ע'31) חנ"ג  מנחם  (תורת דחה"ש ב' דיום אלקים וידבר ד"ה

ואילך). 19
(32.(54 ע' שם חנ"ג מנחם (תורת סכ"ח הנ"ל שיחה
ואילך.33) סרכ"ג ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה

וש"נ.
יו"ד.34) כז, תהלים
ס"אֿו.35) סר"צ חו"מ שו"ע

ל 36) ב.ראה פט, שמע"צ א. סז, ש"ש דרושי קו"ת
וש"נ.37) .395 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
(38.(60 ע' חנ"ג מנחם (תורת סל"ד דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ.
מי"ב.39) פ"ב אבות
ו.40) ג, משלי
סרל"א.41)
פ"ז.42)
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שניצלו  כאלו היו השומעים ובין השבועות, בחג אודותם שדיברו ענינים שני ישנם לעניננו: ובנוגע
שמים), לשם שלא בו משתמש שהאדם הרשות דבר (בדוגמת בלתיֿרצוי באופן הנאמרים הדברים את

כדלקמן.

.Ê להמדובר בנוגע - הראשון ענין 43ענין לצורך ישראל מבני גדול קהל אסיפת של המאורע אודות
תהיה  מתי יודע מי (שהרי זו הזדמנות לנצל צריכים שהיו תלמידֿחכם, פני וקבלת אורחים הכנסת של
המצוות  וקיום התורה ללימוד בנוגע התעוררות דברי לדבר כזה) גדול קהל לאסיפת הבאה ההזדמנות

ה'. ויראת ה' אהבת מתוך בהידור,

"גדולה  שהיא אמרו שעליה כזו מצוה ובפרט מצוה, של ענין עם קשורה היתה הנ"ל שאסיפה ואף
שכינה" פני ומ 44מהקבלת התורה בקיום התחזקות אודות לעורר החיוב את פוטר זה אין מכלֿמקום צוות ,

המצוה" מן פטור במצוה ד"העוסק הכלל בזה שייך ולא שניהם,45כו', לקיים יכול כשאינו רק שזהו ,
בתוספות  (כמבואר שניהם לקיים כשיכולים מן 46מהֿשאיןֿכן פטורין מצוה ש"שלוחי אמרו ולכן .(

מן 47הסוכה" פטורין מצוה ששלוחי אמרו לא אבל בסוכה, לישב יכולים אינם הליכתם שבשעת כיון ,
של  מעשה בשעת הרי ובנידוןֿדידן, תפילין. מצות לקיים יכולים הליכתם בשעת שגם כיון התפילין,
ומצוות. התורה לקיום התעוררות דברי עבור זו הזדמנות לנצל יכולים היו תלמידֿחכם, אורח פני קבלת

העבר" על צועקין "אין שהרי להעבר, בנוגע היה לא - הנ"ל ענין אודות בהתוועדות הדיבור ,48והנה,
לדבר  כדי זאת ינצלו ישראל, מבני וכמה כמה שיתאספו כזו הזדמנות תהיה שכאשר להעתיד, בנוגע אלא
ידברו  שאחרים ישתדל אזי בעצמו, לדבר יכול אינו ואם ומצוות, התורה לקיום בנוגע התעוררות דברי

כו'.

מכוונים שהדברים דעתו על עולה לא הדברים, את ששומע פלוני הנה - לפועל בנוגע ,eil`49אך
דברים ed`ש  לו יש מזה... למעלה כבר שהוא בחשבו ומצוות, התורה לקיום בנוגע נוסף יהודי על יפעל

תורת  אודות יודע הוא והרי הנאמרים , הדברים את שמע זאת שבכל כיון אך יותר... ונחוצים חשובים
שכלו 33הבעלֿשםֿטוב  את מנצל - בפועל לעבודה בנוגע הוראה מהווה שומע או רואה שאדם דבר שכל

באופן  באלקות להתבונן שכלו את ניצל שכבר וטוען חכמהֿבינהֿודעת... לו שיש חב"ד'ניק הוא [שהרי
בתניא  (כמבואר כו'" היראה אליו יגיע מיד ולגלות50ש"כשיתבונן.. ולדרוש לחקור רק] לו ונשאר ,(in

df `ed...מכוונים הדברים היו שאליו

כי  חסֿושלום, מישהו לצער כדי אינה הכוונה כי כו', שמות נתפרשו שלא באופן דוקא היה הדיבור
גם  ולספר מדובר, מי על לברר צריך הוא אבל ענין"); דעם געמיינט ("מ'האט דברים של לגופם ָאם
לגלות  שהצליח ווער"), אבי ניט איז ("ער חכמתו גודל להם להראות כדי בעצמם, זאת תפסו שלא ַלאלו

מדובר!... מי על

"עםֿהארצות": של ענין כאן יש - לכלֿלראש ובכן,

שבת  במסכת בגמרא אומר 51איתא הוא וכן צלפחד, זה - מקושש רבנן, "תנו ישראל 52: בני ויהיו
אומר  הוא ולהלן וגו', איש וימצאו דברי 53במדבר צלפחד, כאן אף צלפחד, להלן מה במדבר, מת אבינו

כדבריך, אם הדין, את ליתן עתיד אתה כך ובין כך בין עקיבא, בתירא, בן יהודה רבי לו אמר עקיבא. רבי
צדיק". אותו על לעז מוציא אתה לאו, ואם אותו. מגלה ואתה כיסתו, התורה
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ע'43) חנ"ג מנחם (תורת ואילך סל"ו דחה"ש ב' יום שיחת
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וש"נ.45) סע"א. כה, סוכה
שם.46) מצוה שלוחי ד"ה
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טושו"ע 48) הכ"ב. פ"י ברכות הל' רמב"ם א. נד, ברכות ראה

ס"א. סר"ל או"ח

שנערכה 49) אסיפה אודות ששאל אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
התעוררות  דברי אמר פלוני האם השבועות, חג שלאחרי בימים

שלילי. מענה וקיבל כו',
ב).50) (נט, פמ"ב
ואילך.51) סע"ב צו,
לב.52) טו, שלח
ג.53) כז, פינחס

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

ענין  בוודאי זה הרי - נכונה אינה פלוני) אודות (שמדובר השערתו אם בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
ש  באופן היה זה בענין שהדיבור כיון הרי - נכונה השערתו אם וגם (מבלי eqikבלתיֿרצוי; הדברים את

מעיז שהוא היתכן מדובר), מי על זאת?!zelblלפרש

עקיבא... רבי שיטת לפי היא שהנהגתו טוען הוא מאי, אלא

התורה, כיסתו לא כן, "ואם גזירהֿשוה", "גמיר עקיבא שרבי הגמרא, דברי כהמשך - היא האמת אך
כמפורש" ליה בגמרא 54דהוה איתא שבעלֿפה תורה עניני לכל שבנוגע גם ומה דרבי 55. אליבא ש"כולהו

ובכל  שבכתב. בתורה שמכוסים הענינים את לגלות הוא שבעלֿפה תורה של ענינה כל והרי עקיבא",
לגלותם. שאין בוודאי הרי הדברים, את שמכסים באופן דוקא שדובר דכיון לעניננו, שייך זה אין אופן,

מצוה" גוררת ש"מצוה (בגלל 56וכשם המכוסה דבר לגלות שמההנהגה - ב'לעומתֿזה' גם הוא כן ,
שלדעתו "עםֿהאר  - לפלוני גם הולך הוא יותר: חמור לענין בא הנ"ל) הגמרא דברי יודעים שלא צות",

- ליהודי צער גורם ועלֿידיֿזה וכך, כך עליך שאמרו לך דע לו: ואומר - אליו מכוונים הדברים היו
אונאה. בהלכות הזקן רבינו שפוסק כפי מצוה), הידור או סופרים, מדברי רק (לא התורה מן איסור שזהו

לחלק  מגיע ומי הזקן, אדמו"ר של ערוך' 'שולחן של ששי בחלק דין שזהו טוען הוא מאי, אלא
ששי?!...

- יהודי לאהוב מצוה יש ואדרבה: יהודי, לצער שאסור יודע חמש בן ילד שגם היא, האמת אבל,
כמוך" לרעך בתורה"57"ואהבת גדול "כלל שזהו "עםֿהארץ",58, שבפחותים, פחות גם שיודע וכפי ,

ואהבת  של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני לומר צריך התפילה שלפני מידי, לא ותו ל"סידור", רק ששייך
כמוך" ודעת"...59לרעך בינה חכמה מאתך "חננו מהקב"ה ולבקש להתפלל לגשת יכול אחרֿכך ורק ,

פרהסיא  לך שאין מישראל, עשרה במעמד זאת שעושה אלא עוד ולא ליהודי, צער גורם - הוא ואילו
מזו  !60גדולה

השכינה  פני מהקבלת שגדולה אורחים, הכנסת של בענין ועסק זכה הנ"ל שיהודי בשעה בה - זה וכל
שעה  באותה הנה - הוא ואילו ומצוות); תורה בעניני להתעוררות זאת ולנצל להוסיף יכול שהיה (אלא

"דזשוס"... ולשתות רדיו, לשמוע או עיתון לקרוא עסוק היה הוא אורחים, בהכנסת עסק שפלוני

חומשֿתהליםֿתניא, שיעורי לשמור הפחות ולכל בתניא, שורות כמה ללמוד יכול היה זה במקום -
ולכן  מה... דבר לחדש צריך הוא ואילו צעיר, בחור כל יכול חומשֿתהליםֿתניא שללמוד טוען, הוא אבל

ב"וואשינגטאן"... נעשה ומה ב"לאסֿאנדזשלעס", גוי הרג מי לדעת כדי עיתון לקרוא ַַָָצריך

עונה, - זאגער")?! א פאר ביסטו ("וואס דבריֿמוסר לומר אתה מי כזה, במצב לו: אומרים ַַָָוכאשר
"קבל  כלל שאומרה"...61שישנו ממי האמת את

יה  לא שכנראה אלא מפלוני, מחילה לבקש לו להורות צריכים היו דין, עלֿפי לעשות באמת, מוכן יה
מחילה, יבקש אם וגם מחבירו, מחילה לבקש לו קשה האדם טבע מצד ואכן עצמו, ישות בגלל זאת,
עוד  ויש מחילה... ממנו לבקש שהוצרך גופא מזה יצטער שפלוני יגרום ועוד שלם, בלב זאת יעשה לא

השבת. ביום זה בענין להאריך שאין אלא בזה, טעמים

השומע  מנצל כזו, הנהגה עלֿידי במאמרי 62ובכן: מתובלים חסידית, בהתוועדות שנאמרו דברים
שעלֿידיֿזה  זאת, ועוד הטמאות!... קליפות לג' יניקה שיש באופן הפכית, למטרה - וכו' ז"ל רבותינו
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שם.54) פירש"י
רע"א.55) פו, סנהדרין
מ"ב.56) פ"ד אבות
יח.57) יט, קדושים
עה"פ.58) ופירש"י תו"כ
וש"נ.59) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

וש"נ.60) .272 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
בהקדמה 61) רמ"א פרקים. לשמונה בהקדמה רמב"ם ראה

יין. מחיר לספרו
(62- השלישי הסוג כבר עדיף כזה, שבמצב נוספת, ברשימה

הדברים... את כלל שומעים ולא ההתוועדות, בעת שישנים אלו



לה g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

שניצלו  כאלו היו השומעים ובין השבועות, בחג אודותם שדיברו ענינים שני ישנם לעניננו: ובנוגע
שמים), לשם שלא בו משתמש שהאדם הרשות דבר (בדוגמת בלתיֿרצוי באופן הנאמרים הדברים את

כדלקמן.

.Ê להמדובר בנוגע - הראשון ענין 43ענין לצורך ישראל מבני גדול קהל אסיפת של המאורע אודות
תהיה  מתי יודע מי (שהרי זו הזדמנות לנצל צריכים שהיו תלמידֿחכם, פני וקבלת אורחים הכנסת של
המצוות  וקיום התורה ללימוד בנוגע התעוררות דברי לדבר כזה) גדול קהל לאסיפת הבאה ההזדמנות

ה'. ויראת ה' אהבת מתוך בהידור,

"גדולה  שהיא אמרו שעליה כזו מצוה ובפרט מצוה, של ענין עם קשורה היתה הנ"ל שאסיפה ואף
שכינה" פני ומ 44מהקבלת התורה בקיום התחזקות אודות לעורר החיוב את פוטר זה אין מכלֿמקום צוות ,

המצוה" מן פטור במצוה ד"העוסק הכלל בזה שייך ולא שניהם,45כו', לקיים יכול כשאינו רק שזהו ,
בתוספות  (כמבואר שניהם לקיים כשיכולים מן 46מהֿשאיןֿכן פטורין מצוה ש"שלוחי אמרו ולכן .(

מן 47הסוכה" פטורין מצוה ששלוחי אמרו לא אבל בסוכה, לישב יכולים אינם הליכתם שבשעת כיון ,
של  מעשה בשעת הרי ובנידוןֿדידן, תפילין. מצות לקיים יכולים הליכתם בשעת שגם כיון התפילין,
ומצוות. התורה לקיום התעוררות דברי עבור זו הזדמנות לנצל יכולים היו תלמידֿחכם, אורח פני קבלת

העבר" על צועקין "אין שהרי להעבר, בנוגע היה לא - הנ"ל ענין אודות בהתוועדות הדיבור ,48והנה,
לדבר  כדי זאת ינצלו ישראל, מבני וכמה כמה שיתאספו כזו הזדמנות תהיה שכאשר להעתיד, בנוגע אלא
ידברו  שאחרים ישתדל אזי בעצמו, לדבר יכול אינו ואם ומצוות, התורה לקיום בנוגע התעוררות דברי

כו'.

מכוונים שהדברים דעתו על עולה לא הדברים, את ששומע פלוני הנה - לפועל בנוגע ,eil`49אך
דברים ed`ש  לו יש מזה... למעלה כבר שהוא בחשבו ומצוות, התורה לקיום בנוגע נוסף יהודי על יפעל

תורת  אודות יודע הוא והרי הנאמרים , הדברים את שמע זאת שבכל כיון אך יותר... ונחוצים חשובים
שכלו 33הבעלֿשםֿטוב  את מנצל - בפועל לעבודה בנוגע הוראה מהווה שומע או רואה שאדם דבר שכל

באופן  באלקות להתבונן שכלו את ניצל שכבר וטוען חכמהֿבינהֿודעת... לו שיש חב"ד'ניק הוא [שהרי
בתניא  (כמבואר כו'" היראה אליו יגיע מיד ולגלות50ש"כשיתבונן.. ולדרוש לחקור רק] לו ונשאר ,(in

df `ed...מכוונים הדברים היו שאליו

כי  חסֿושלום, מישהו לצער כדי אינה הכוונה כי כו', שמות נתפרשו שלא באופן דוקא היה הדיבור
גם  ולספר מדובר, מי על לברר צריך הוא אבל ענין"); דעם געמיינט ("מ'האט דברים של לגופם ָאם
לגלות  שהצליח ווער"), אבי ניט איז ("ער חכמתו גודל להם להראות כדי בעצמם, זאת תפסו שלא ַלאלו

מדובר!... מי על

"עםֿהארצות": של ענין כאן יש - לכלֿלראש ובכן,

שבת  במסכת בגמרא אומר 51איתא הוא וכן צלפחד, זה - מקושש רבנן, "תנו ישראל 52: בני ויהיו
אומר  הוא ולהלן וגו', איש וימצאו דברי 53במדבר צלפחד, כאן אף צלפחד, להלן מה במדבר, מת אבינו

כדבריך, אם הדין, את ליתן עתיד אתה כך ובין כך בין עקיבא, בתירא, בן יהודה רבי לו אמר עקיבא. רבי
צדיק". אותו על לעז מוציא אתה לאו, ואם אותו. מגלה ואתה כיסתו, התורה
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וש"נ.44) סע"א. קכז, שבת
וש"נ.45) סע"א. כה, סוכה
שם.46) מצוה שלוחי ד"ה
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טושו"ע 48) הכ"ב. פ"י ברכות הל' רמב"ם א. נד, ברכות ראה
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שנערכה 49) אסיפה אודות ששאל אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
התעוררות  דברי אמר פלוני האם השבועות, חג שלאחרי בימים
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ענין  בוודאי זה הרי - נכונה אינה פלוני) אודות (שמדובר השערתו אם בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
ש  באופן היה זה בענין שהדיבור כיון הרי - נכונה השערתו אם וגם (מבלי eqikבלתיֿרצוי; הדברים את

מעיז שהוא היתכן מדובר), מי על זאת?!zelblלפרש

עקיבא... רבי שיטת לפי היא שהנהגתו טוען הוא מאי, אלא

התורה, כיסתו לא כן, "ואם גזירהֿשוה", "גמיר עקיבא שרבי הגמרא, דברי כהמשך - היא האמת אך
כמפורש" ליה בגמרא 54דהוה איתא שבעלֿפה תורה עניני לכל שבנוגע גם ומה דרבי 55. אליבא ש"כולהו

ובכל  שבכתב. בתורה שמכוסים הענינים את לגלות הוא שבעלֿפה תורה של ענינה כל והרי עקיבא",
לגלותם. שאין בוודאי הרי הדברים, את שמכסים באופן דוקא שדובר דכיון לעניננו, שייך זה אין אופן,

מצוה" גוררת ש"מצוה (בגלל 56וכשם המכוסה דבר לגלות שמההנהגה - ב'לעומתֿזה' גם הוא כן ,
שלדעתו "עםֿהאר  - לפלוני גם הולך הוא יותר: חמור לענין בא הנ"ל) הגמרא דברי יודעים שלא צות",

- ליהודי צער גורם ועלֿידיֿזה וכך, כך עליך שאמרו לך דע לו: ואומר - אליו מכוונים הדברים היו
אונאה. בהלכות הזקן רבינו שפוסק כפי מצוה), הידור או סופרים, מדברי רק (לא התורה מן איסור שזהו

לחלק  מגיע ומי הזקן, אדמו"ר של ערוך' 'שולחן של ששי בחלק דין שזהו טוען הוא מאי, אלא
ששי?!...

- יהודי לאהוב מצוה יש ואדרבה: יהודי, לצער שאסור יודע חמש בן ילד שגם היא, האמת אבל,
כמוך" לרעך בתורה"57"ואהבת גדול "כלל שזהו "עםֿהארץ",58, שבפחותים, פחות גם שיודע וכפי ,

ואהבת  של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני לומר צריך התפילה שלפני מידי, לא ותו ל"סידור", רק ששייך
כמוך" ודעת"...59לרעך בינה חכמה מאתך "חננו מהקב"ה ולבקש להתפלל לגשת יכול אחרֿכך ורק ,

פרהסיא  לך שאין מישראל, עשרה במעמד זאת שעושה אלא עוד ולא ליהודי, צער גורם - הוא ואילו
מזו  !60גדולה

השכינה  פני מהקבלת שגדולה אורחים, הכנסת של בענין ועסק זכה הנ"ל שיהודי בשעה בה - זה וכל
שעה  באותה הנה - הוא ואילו ומצוות); תורה בעניני להתעוררות זאת ולנצל להוסיף יכול שהיה (אלא

"דזשוס"... ולשתות רדיו, לשמוע או עיתון לקרוא עסוק היה הוא אורחים, בהכנסת עסק שפלוני

חומשֿתהליםֿתניא, שיעורי לשמור הפחות ולכל בתניא, שורות כמה ללמוד יכול היה זה במקום -
ולכן  מה... דבר לחדש צריך הוא ואילו צעיר, בחור כל יכול חומשֿתהליםֿתניא שללמוד טוען, הוא אבל

ב"וואשינגטאן"... נעשה ומה ב"לאסֿאנדזשלעס", גוי הרג מי לדעת כדי עיתון לקרוא ַַָָצריך

עונה, - זאגער")?! א פאר ביסטו ("וואס דבריֿמוסר לומר אתה מי כזה, במצב לו: אומרים ַַָָוכאשר
"קבל  כלל שאומרה"...61שישנו ממי האמת את

יה  לא שכנראה אלא מפלוני, מחילה לבקש לו להורות צריכים היו דין, עלֿפי לעשות באמת, מוכן יה
מחילה, יבקש אם וגם מחבירו, מחילה לבקש לו קשה האדם טבע מצד ואכן עצמו, ישות בגלל זאת,
עוד  ויש מחילה... ממנו לבקש שהוצרך גופא מזה יצטער שפלוני יגרום ועוד שלם, בלב זאת יעשה לא

השבת. ביום זה בענין להאריך שאין אלא בזה, טעמים

השומע  מנצל כזו, הנהגה עלֿידי במאמרי 62ובכן: מתובלים חסידית, בהתוועדות שנאמרו דברים
שעלֿידיֿזה  זאת, ועוד הטמאות!... קליפות לג' יניקה שיש באופן הפכית, למטרה - וכו' ז"ל רבותינו
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שם.54) פירש"י
רע"א.55) פו, סנהדרין
מ"ב.56) פ"ד אבות
יח.57) יט, קדושים
עה"פ.58) ופירש"י תו"כ
וש"נ.59) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

וש"נ.60) .272 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
בהקדמה 61) רמ"א פרקים. לשמונה בהקדמה רמב"ם ראה

יין. מחיר לספרו
(62- השלישי הסוג כבר עדיף כזה, שבמצב נוספת, ברשימה

הדברים... את כלל שומעים ולא ההתוועדות, בעת שישנים אלו
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ל"מקום  אותי גם אבל 63מכניס אחרת, הזדמנות לעצמך חפש פלוני, את לצער רצונך - הרעים"... מים
בזה!... אותי תערב אל

היצרֿהרע  ואם חסידות... מאמר בלימוד זאת שיראה מוטב - (כנ"ל) חכמתו גודל להראות רצונו ְֶַואם
הכתוב  ובלשון עליו... ישפיע החסידות לימוד שמא שמתיירא כיון לכך, יסכים בעיניו 64לא יראה "פן :

על  האבןֿעזרא בפירוש קטע בלימוד חכמתו את יראה אזי - לו" ורפא ושב יבין ולבבו ישמע ְֶַובאזניו
התורה,

קאּפ א פאר ("וואס הילד של כשרונותיו את לבחון רוצים שכשהיו ב"חדר", פעם נהוג שהיה כפי -ַַָָ
פירוש  את ומסתירים האבןֿעזרא, פירוש עם חומש פסוק ללמוד אותו מושיבים היו האט"), ָער

- בעצמו... ילמד כיצד לראות המפרשים,

האבןֿעזרא דברי את ילמד כאשר כי היצרֿהרע, גם יסכים `xgולזה ote`a,האבןֿעזרא מפרשי מכל
יהודי!... לצער מאשר יותר כדאי זה וכל ישות!... אצלו יתוסף אזי 

.Á להמדובר בנוגע - השני בענין מו"ח 65ועלֿדרךֿזה כ"ק אומר שעלֿזה משקה, שתיית אודות
המאוס. דבר שזהו אדמו"ר

משגיח, או משפיע ראשֿישיבה, הוא שהרי אליו, מכוונים הדברים שאין שחושב מי ישנו ובכן:
השלים  כבר זה שבענין - הגלויים בכחותיו רק לא ה' את לעבוד שיוכל בכדי היא משקה שתיית ואצלו

חיל" אל "מחיל לילך אלא ולה 66עבודתו... שיוכל , ובכדי הנעלמים. כחותיו עלֿידי גם בעבודתו וסיף
יצא  יין "נכנס שהרי משקה, לשתות עליו ה', לעבודת בהם גם ולהשתמש הנעלמים כחותיו את לגלות

בגמרא 67סוד" וכדאיתא כו'".68, אדרדקי חמרא "אגברו :

לך  ואין וועלט"), דער אויף האלט ער וואּו ניט ווייסט ("ער מקומו את מכיר שאינו היא האמת -ַ
- גדול... הכי לחכם עצמו את שמחזיק מזה גדולה שטות

את  שמע זאת שבכל כיון הרי אליו, שייך אינו משקה שתיית אודות שהמדובר שאף לחשוב, וממשיך
הבעלֿשםֿטוב  תורת עלֿפי להתנהג ועליו הוראה 33הדברים, זה הרי שומע או רואה שאדם דבר שכל
ולדרוש לחקור שעליו ברעיונו, נופל אזי - ed`בעבודתו in אודות ה"מסירה" הגיעה שעלֿידו ה"מוסר"

עליו!... ולהתרעם משקה... ששותים אלו

צריך שהיה בשעה בה - elוזאת zecedl כזה איסור ובפרט איסור, מדבר מישראל נפש הצלת על
אותו  שממאיס המאוס, דבר שהוא אומר נשיאינו עצמו),69שרבינו על גם - הזמן (ובמשך ביתו בני על

כולה. הסביבה ועל

- משקה לשתות להמשיך ורוצה בכך...) הורגלתי (וכבר בקולי לשמוע מוכן אינו אם גם אופן, ובכל
בדבר. אותי לערב וגם זה, בגלל יהודי לצער לו אין אבל ("געזונטערהייט"), לבריאות לו שיהיה

.Ë לגבי גם עילוי יש בסוף והרי התשלומין, ימי בסוף שנמצאים שכיון סיים, שליט"א אדמו"ר כ"ק
כו'. בתשובה ולשוב ("אריינכאּפן") "לחטוף" יכולים אזי ב), סעיף (כנ"ל ַַההתחלה

מתוך  בהידור, המצוות קיום לידי המביא באופן וחסידות, נגלה התורה, בלימוד הצלחה בברכת וסיים
השדרה" "חוט שהיא התפילה, ושנת 70עבודת אורה שנת שתהיה כולה, השנה כל על שיומשך ובאופן ,

וכו'. תורה

***
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זו).63) בשבת (שאומרים מי"א פ"א אבות - חז"ל לשון
יו"ד.64) ו, ישעי'
(6532 ע' חנ"ג מנחם (תורת ס"ה דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. ואילך).
ח.66) פד, תהלים

רע"א.67) לח, סנהדרין סע"א. סה, עירובין
שם.68) סנהדרין
הרי 69) - חב"ד'ניק שהוא שיודעים וכיון נוספת: ברשימה

חב"ד!... כל את גם ממאיס הוא
ד.70) ע, בלק לקו"ת ראה

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

.È.'גו המזבח חנוכת זאת דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‡È,השבועות חג עם הקשור ענין ישנו - השבוע בפרשת פסוק על רש"י פירוש ללמוד למנהג בנוגע
הפסוק  שזהו - מתןֿתורה וגו'".71זמן אתו לדבר מועד אוהל אל משה "ובבוא

ג' מצינו וגו'") מועד אוהל אל משה ד"בבוא הענין שייך (שאז המשכן למעשה שבנוגע - ובהקדים
:72דעות 

רש"י  פירוש שיטת עשיית 73א) אודות ישראל) לבני משה אמירת רק (לא למשה הקב"ה ציווי שגם -
כדברך" "סלחתי ואמר העגל, חטא על הקב"ה שנתרצה לאחרי הכיפורים, יום למחרת היה 74המשכן

אודות  מדובר שבה כיֿתשא לפרשת קודמת המשכן עשיית אודות מדובר שבה תרומה שפרשת (ואף
בתורה" ומאוחר מוקדם "אין הרי - העגל ).75חטא

לישראל  משה אמירת אבל מתןֿתורה, לאחרי מיד היה למשה הקב"ה שציווי - ממוצעת שיטה ב)
בפרשת  המשכן, אודות למשה הקב"ה ציווי - תרומה בפרשת הכתובים: (כסדר העגל חטא לאחרי היתה

המשכן) אודות ישראל לבני משה אמירת - ויקהל ובפרשת העגל, חטא - .76כיֿתשא

הזהר  שיטת משה 77ג) אמירת והן למשה, הקב"ה ציווי שהן - מקרא של מפשוטו גם שמוכחת -
"למי  נאמר העגל במעשה שהרי לדבר, וראיה העגל), חטא (קודם מתןֿתורה לאחרי מיד היו ישראל לבני

באזניהם"78זהב" אשר הזהב נזמי את גו' "ויתפרקו להתפרק 79, ישראל בני הוצרכו למה ולכאורה, ,
שכתוב  (כמו מצרים מביזת זהב ריבוי להם שהיה בשעה בה וינצלו 80מתכשיטיהם, זהב.. כלי "וישאלו..

יו  ועוד מצרים"), ז"ל את חכמינו במדרשי שמצינו (כפי הים מביזת שהוצרך 81תר החמורים מספר אודות
על  כבר נצטוו העגל מעשה שקודם מוכח, ומזה - גדול")?! ה"רכוש את לשאת כדי מישראל אחד כל
(וכמבואר  גופם שעל התכשיטים רק להם ונשארו המשכן, לנדבת הזהב כל את והביאו המשכן, עשיית

אליהו  פתח דיבורֿהמתחיל אור' שמתקשט 82ב'תורה האדם את המייפה שהוא התכשיט "תיקון בענין
להם  היתה לא העגל במעשה ולכן, ממש"), מגופו הוא כאילו זה תכשיט עם ש"מתאחד ומתנאה", בו

תכשיטיהם. את ליתן אלא ברירה

ל"ד: פרק בתניא הזקן רבינו בדברי והכרעה בירור יש זה ובענין

המרכבה" הן הן ד"האבות להענין גוף 83בנוגע ש"אברי כיון מישראל, אחד כל לעבודת גם [ששייך
היד  כגון העליון, לרצון ממש מרכבה נעשו הם המצוות וקיום מעשה בשעת המצוה.. המקיימים האדם

וכו'" לעניים צדקה הפסיקו 84המחלקת לא לעולם ימיהם ש"כל באופן] זה היה האבות שאצל אלא ,
רבינו  מבאר - יתברך" ליחודו הנ"ל בביטול העולמים לרבון ונשמתם דעתם מלקשר אחת שעה אפילו

ז"ל  רבותינו כמאמר לסבול, יכלו שלא רק סיני, הר במעמד ישראל זכו זה ש"מעין דיבור 4הזקן, כל שעל
לכן הנ"ל, במציאות ביטול ענין שהוא כו', נשמתן cin85mdlפרחה xn` קדשי ובו משכן לו לעשות
כו'". יתברך יחודו גילוי שהוא שכינתו, להשראת הקדשים
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פט).71) (ז, פרשתנו סוף
וש"נ.72) ואילך. 253 ס"ע חל"ג מנחם תורת גם ראה
י).73) תרומה תנחומא (וראה יא לג, יח. לא, תשא
כ.74) יד, שלח
יח.75) לא, תשא פירש"י
ויקרא 76) ר"פ רמב"ן תרומה. ר"פ ראב"ע א. קצה, זח"ב ראה

שם). תשא שבפירש"י בחצע"ג (וראה
א.77) רכד, ח"ב
כד.78) לב, תשא

ג.79) שם,
להֿלו.80) יב, בא
עה"ת 81) בפירש"י הובא כה. בשלח תנחומא ב. ה, בכורות

יג. יג, בא
גֿד.82) יג, וירא
ו.83) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.84) תניא
רז 85) (ע ' כאן לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, גם ראה

וש"נ. ואילך).
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ל"מקום  אותי גם אבל 63מכניס אחרת, הזדמנות לעצמך חפש פלוני, את לצער רצונך - הרעים"... מים
בזה!... אותי תערב אל

היצרֿהרע  ואם חסידות... מאמר בלימוד זאת שיראה מוטב - (כנ"ל) חכמתו גודל להראות רצונו ְֶַואם
הכתוב  ובלשון עליו... ישפיע החסידות לימוד שמא שמתיירא כיון לכך, יסכים בעיניו 64לא יראה "פן :

על  האבןֿעזרא בפירוש קטע בלימוד חכמתו את יראה אזי - לו" ורפא ושב יבין ולבבו ישמע ְֶַובאזניו
התורה,

קאּפ א פאר ("וואס הילד של כשרונותיו את לבחון רוצים שכשהיו ב"חדר", פעם נהוג שהיה כפי -ַַָָ
פירוש  את ומסתירים האבןֿעזרא, פירוש עם חומש פסוק ללמוד אותו מושיבים היו האט"), ָער

- בעצמו... ילמד כיצד לראות המפרשים,

האבןֿעזרא דברי את ילמד כאשר כי היצרֿהרע, גם יסכים `xgולזה ote`a,האבןֿעזרא מפרשי מכל
יהודי!... לצער מאשר יותר כדאי זה וכל ישות!... אצלו יתוסף אזי 

.Á להמדובר בנוגע - השני בענין מו"ח 65ועלֿדרךֿזה כ"ק אומר שעלֿזה משקה, שתיית אודות
המאוס. דבר שזהו אדמו"ר

משגיח, או משפיע ראשֿישיבה, הוא שהרי אליו, מכוונים הדברים שאין שחושב מי ישנו ובכן:
השלים  כבר זה שבענין - הגלויים בכחותיו רק לא ה' את לעבוד שיוכל בכדי היא משקה שתיית ואצלו

חיל" אל "מחיל לילך אלא ולה 66עבודתו... שיוכל , ובכדי הנעלמים. כחותיו עלֿידי גם בעבודתו וסיף
יצא  יין "נכנס שהרי משקה, לשתות עליו ה', לעבודת בהם גם ולהשתמש הנעלמים כחותיו את לגלות

בגמרא 67סוד" וכדאיתא כו'".68, אדרדקי חמרא "אגברו :

לך  ואין וועלט"), דער אויף האלט ער וואּו ניט ווייסט ("ער מקומו את מכיר שאינו היא האמת -ַ
- גדול... הכי לחכם עצמו את שמחזיק מזה גדולה שטות

את  שמע זאת שבכל כיון הרי אליו, שייך אינו משקה שתיית אודות שהמדובר שאף לחשוב, וממשיך
הבעלֿשםֿטוב  תורת עלֿפי להתנהג ועליו הוראה 33הדברים, זה הרי שומע או רואה שאדם דבר שכל
ולדרוש לחקור שעליו ברעיונו, נופל אזי - ed`בעבודתו in אודות ה"מסירה" הגיעה שעלֿידו ה"מוסר"

עליו!... ולהתרעם משקה... ששותים אלו

צריך שהיה בשעה בה - elוזאת zecedl כזה איסור ובפרט איסור, מדבר מישראל נפש הצלת על
אותו  שממאיס המאוס, דבר שהוא אומר נשיאינו עצמו),69שרבינו על גם - הזמן (ובמשך ביתו בני על

כולה. הסביבה ועל

- משקה לשתות להמשיך ורוצה בכך...) הורגלתי (וכבר בקולי לשמוע מוכן אינו אם גם אופן, ובכל
בדבר. אותי לערב וגם זה, בגלל יהודי לצער לו אין אבל ("געזונטערהייט"), לבריאות לו שיהיה

.Ë לגבי גם עילוי יש בסוף והרי התשלומין, ימי בסוף שנמצאים שכיון סיים, שליט"א אדמו"ר כ"ק
כו'. בתשובה ולשוב ("אריינכאּפן") "לחטוף" יכולים אזי ב), סעיף (כנ"ל ַַההתחלה

מתוך  בהידור, המצוות קיום לידי המביא באופן וחסידות, נגלה התורה, בלימוד הצלחה בברכת וסיים
השדרה" "חוט שהיא התפילה, ושנת 70עבודת אורה שנת שתהיה כולה, השנה כל על שיומשך ובאופן ,

וכו'. תורה

***
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זו).63) בשבת (שאומרים מי"א פ"א אבות - חז"ל לשון
יו"ד.64) ו, ישעי'
(6532 ע' חנ"ג מנחם (תורת ס"ה דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. ואילך).
ח.66) פד, תהלים

רע"א.67) לח, סנהדרין סע"א. סה, עירובין
שם.68) סנהדרין
הרי 69) - חב"ד'ניק שהוא שיודעים וכיון נוספת: ברשימה

חב"ד!... כל את גם ממאיס הוא
ד.70) ע, בלק לקו"ת ראה
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.È.'גו המזבח חנוכת זאת דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‡È,השבועות חג עם הקשור ענין ישנו - השבוע בפרשת פסוק על רש"י פירוש ללמוד למנהג בנוגע
הפסוק  שזהו - מתןֿתורה וגו'".71זמן אתו לדבר מועד אוהל אל משה "ובבוא

ג' מצינו וגו'") מועד אוהל אל משה ד"בבוא הענין שייך (שאז המשכן למעשה שבנוגע - ובהקדים
:72דעות 

רש"י  פירוש שיטת עשיית 73א) אודות ישראל) לבני משה אמירת רק (לא למשה הקב"ה ציווי שגם -
כדברך" "סלחתי ואמר העגל, חטא על הקב"ה שנתרצה לאחרי הכיפורים, יום למחרת היה 74המשכן

אודות  מדובר שבה כיֿתשא לפרשת קודמת המשכן עשיית אודות מדובר שבה תרומה שפרשת (ואף
בתורה" ומאוחר מוקדם "אין הרי - העגל ).75חטא

לישראל  משה אמירת אבל מתןֿתורה, לאחרי מיד היה למשה הקב"ה שציווי - ממוצעת שיטה ב)
בפרשת  המשכן, אודות למשה הקב"ה ציווי - תרומה בפרשת הכתובים: (כסדר העגל חטא לאחרי היתה

המשכן) אודות ישראל לבני משה אמירת - ויקהל ובפרשת העגל, חטא - .76כיֿתשא

הזהר  שיטת משה 77ג) אמירת והן למשה, הקב"ה ציווי שהן - מקרא של מפשוטו גם שמוכחת -
"למי  נאמר העגל במעשה שהרי לדבר, וראיה העגל), חטא (קודם מתןֿתורה לאחרי מיד היו ישראל לבני

באזניהם"78זהב" אשר הזהב נזמי את גו' "ויתפרקו להתפרק 79, ישראל בני הוצרכו למה ולכאורה, ,
שכתוב  (כמו מצרים מביזת זהב ריבוי להם שהיה בשעה בה וינצלו 80מתכשיטיהם, זהב.. כלי "וישאלו..

יו  ועוד מצרים"), ז"ל את חכמינו במדרשי שמצינו (כפי הים מביזת שהוצרך 81תר החמורים מספר אודות
על  כבר נצטוו העגל מעשה שקודם מוכח, ומזה - גדול")?! ה"רכוש את לשאת כדי מישראל אחד כל
(וכמבואר  גופם שעל התכשיטים רק להם ונשארו המשכן, לנדבת הזהב כל את והביאו המשכן, עשיית

אליהו  פתח דיבורֿהמתחיל אור' שמתקשט 82ב'תורה האדם את המייפה שהוא התכשיט "תיקון בענין
להם  היתה לא העגל במעשה ולכן, ממש"), מגופו הוא כאילו זה תכשיט עם ש"מתאחד ומתנאה", בו

תכשיטיהם. את ליתן אלא ברירה

ל"ד: פרק בתניא הזקן רבינו בדברי והכרעה בירור יש זה ובענין

המרכבה" הן הן ד"האבות להענין גוף 83בנוגע ש"אברי כיון מישראל, אחד כל לעבודת גם [ששייך
היד  כגון העליון, לרצון ממש מרכבה נעשו הם המצוות וקיום מעשה בשעת המצוה.. המקיימים האדם

וכו'" לעניים צדקה הפסיקו 84המחלקת לא לעולם ימיהם ש"כל באופן] זה היה האבות שאצל אלא ,
רבינו  מבאר - יתברך" ליחודו הנ"ל בביטול העולמים לרבון ונשמתם דעתם מלקשר אחת שעה אפילו

ז"ל  רבותינו כמאמר לסבול, יכלו שלא רק סיני, הר במעמד ישראל זכו זה ש"מעין דיבור 4הזקן, כל שעל
לכן הנ"ל, במציאות ביטול ענין שהוא כו', נשמתן cin85mdlפרחה xn` קדשי ובו משכן לו לעשות
כו'". יתברך יחודו גילוי שהוא שכינתו, להשראת הקדשים
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פט).71) (ז, פרשתנו סוף
וש"נ.72) ואילך. 253 ס"ע חל"ג מנחם תורת גם ראה
י).73) תרומה תנחומא (וראה יא לג, יח. לא, תשא
כ.74) יד, שלח
יח.75) לא, תשא פירש"י
ויקרא 76) ר"פ רמב"ן תרומה. ר"פ ראב"ע א. קצה, זח"ב ראה

שם). תשא שבפירש"י בחצע"ג (וראה
א.77) רכד, ח"ב
כד.78) לב, תשא

ג.79) שם,
להֿלו.80) יב, בא
עה"ת 81) בפירש"י הובא כה. בשלח תנחומא ב. ה, בכורות

יג. יג, בא
גֿד.82) יג, וירא
ו.83) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.84) תניא
רז 85) (ע ' כאן לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, גם ראה

וש"נ. ואילך).
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כפי  הנ"ל ביטול בענין מחשבתו האדם שיעמיק ש"אחר - מישראל אחד כל לעבודת נוגע זה וענין
יתברך  ליחודו ומשכן מרכבה להיות מהכיל נשמתי ושרש שכלי קטן מהיות כי לבו, אל ישיב זאת יכלתו,
משכן  לו אעשה לזאת "אי כו'"), אברהם "אלקי באמרו התפילה בהתחלת (שמזכירם האבות כמו כו'",

כו'" תורה בתלמוד העסק הוא לשבתו משכן ומכון בעולמו להקב"ה לו אין ביתֿהמקדש ש"משחרב (כיון
צריך  בתפילה, ה'רצוא' לאחרי מיד ולכן, הלכה"), של אמות ארבע אלא יתברך יחודו הוא לשבתו ומכון

לביתֿהמדרש" "מביתֿהכנסת - התורה לימוד עלֿידי ה'שוב' .86להיות

ש  הזהר, כשיטת הזקן לאדמו"ר שסביראֿליה מוכח dxezÎoznומזה ixg`l cin הקב"ה ציווי רק  לא היה
אמר "מיד - המשכן עשיית אודות ישראל לבני משה אמירת גם אלא l`xyiכו'",mdlלמשה, ipal

כו'. להמתין יכולים היו שלא כך נשמתן", ש"פרחה

כשם  הפשט, לחלק בנוגע בירור למצוא יכולים שבתורה הסוד מחלק שגם רואים שמכאן ולהעיר,
תורה". של ל"יינה השייכים ענינים גם למצוא יכולים מקרא, של פשוטו רש"י, שבפירוש

לעניננו: ובנוגע

מיהרו  ישראל ובני מתןֿתורה, לאחרי מיד היתה המשכן עשיית אודות ישראל לבני האמירה שגם כיון
מוכן  הכל היה ימים ב' שבמשך באופן המשכן נדבת את אל 87להביא משה ש"בבוא אףֿעלֿפי הרי ,

לאחריֿזה  רק היה בפועל) המשכן והקמת עשיית (לאחרי מועד" הנה88אוהל ,l`xyi ipa cvn שייך היה
זה ענין dxezÎoznכבר ixg`l cin.

התיבות  על רש"י וכפירוש בלבד, למשה ששייך ענין אודות כאן שמדובר אליו",71[ואף "וידבר
למשה  נאמר אחרֿכך מיד הרי - ישראל בני שאר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הדברות", מן אהרן את "למעט

גו'" הנרות את בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל בנ"י 89"דבר כל העלאת שהו"ע לעיל 90, וכמדובר ,91

רועה" היה "ומשה - משה של ענינו כל ישראל 92שזהו בני לכל להמשיך -93.[

***

.·È הכתובים בפשטות ענין להתברר יכול והתניא הזהר מדברי שגם יא) (סעיף לעיל להאמור בהמשך
דתורה: בנגלה הלכה של לענין בנוגע בירור בתניא מצינו שבו נוסף ענין על להתעכב יש -

הגירות  ענין היה שבמתןֿתורה שכיון - דמי"94ובהקדים שנולד כקטן שנתגייר ו"גר שבני 95, נמצא, ,
במדריגת אז היו mixenbישראל miwicv אחר שנידון לפי ועונש, שכר לענין המושאל "בשם רק לא -

והמעלה" התואר שם אמיתת "לענין גם אלא בדין", שזוכה מאחר בדינו צדיק ומקרי  ובפרט 96רובו, .
במדרש  שכתוב מה שזהו 97עלֿפי - יצרֿהרע" מלבם נעקר לך" יהיה "לא ישראל ששמעו ש"בשעה

בתענית" ש"הרגו בגלל אם יצרֿהרע", לו "שאין גמור, צדיק של והמעלה התואר שם או 96אמיתת ,
ממנו. שנעקר בגלל

דרגות  חילוקי היו מכלֿמקום גמורים, צדיקים במדריגת אז היו ישראל בני שכל שאףֿעלֿפי ולהעיר,
וכו'" לעצמו מחיצה ואהרן לעצמך, מחיצה (משה) "אתה כמו ישראל 98ביניהם, שבני מזה גם וכמובן ,

לך" יהיה ולא "אנכי רק הגבורה מפי גם 99שמעו ולהעיר דרגות. חילוקי יש גמורים בצדיקים גם כי -
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וש"נ.86) בסופה. ברכות
(אות 87) ג לו, ויקהל עה"פ בתו"ש שהובאו מדרשים ראה

ד).
כו'.88) באמצע ענין איזה שנתערב בגלל נוספת: ברשימה

כו'. יתערב שלא למנוע יכולים הרי זאת, יודעים שעכשיו וכיון
בהעלותך.89) ר"פ
בהעלותך.90) ר"פ לקו"ת ראה
(91.(45 ע' חנ"ג מנחם (תורת ס"כ דחה"ש ב' יום שיחת

א.92) ג, שמות
(המו"ל).93) הסיום חסר
וש"נ.94) אֿב. מו, יבמות
וש"נ.95) א. כב, שם
פ"א.96) תניא
(ד).97) ב פ"א, שהש"ר
כד.98) יט, יתרו ופירש"י מכילתא
וש"נ.99) רע"א. כד, מכות
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ז"ל  רבותינו שישנם 100ממאמר וכיון ודור", דור בכל ושתלן עמד מועטים, שהם בצדיקים הקב"ה "ראה
כו'. צדיקים וכמה כמה ישנם הרי דורות, וכמה כמה

קידושין  במסכת הגמרא לדברי באים ה 101ומכאן את המקדש רשע , אפילו צדיק, שאני "עלֿמנת אשה
(מספק  מקודשת תשובה 102גמור, ש"הרהר בוודאות יודעים היו אילו (אבל בדעתו" תשובה הרהר שמא ,(

בקצה  נגע שרק כך אחד, ברגע תשובה הרהור עלֿידי שאפילו והיינו, מקודשת), ודאי היתה בדעתו",
ומצבו  ממעמדו רושם נשאר לא שאז מאהבה, דתשובה לשלימות הגיע לא [ובוודאי התשובה ענין

מקודשת.103הקודם  ולכן צדיק, נקרא אזי ,[

האחרונים  בדברי חקירה יש זה, צדיק104ובענין שאני "עלֿמנת האומר :xenb הגמרא כלשון לא - "
בזה, וכיוצא גמור שאינו צדיק או גמור לצדיק כוונתו אם לפרש מבלי (סתם), צדיק" שאני "עלֿמנת

צדיק שאני ֿ מנת "על בפירוש אמר "צדיקxenbאלא ההוספה האם - "xenb לתואר חדשה משמעות נותנת "
בדעתו"? תשובה ש"הרהר מה יספיק לא זה שבשביל "צדיק",

שם  יש והרמז, הסוד חלק על שנוסף התניא, ספר בהתחלת הזקן רבינו דברי עלֿפי – בזה והבירור
חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו באופן רק לא שהם לענינים (ועד דתורה בנגלה ענינים נוגעים 105גם אלא ,

("מ'האלט  ומדגישים שחוזרים שלמרות ולפלא, שבדורנו), הפוסק הוא הזקן רבינו שהרי הלכה, לפסק ַגם
כו' אות ובכל תיבה בכל התניא בספר הדיוק גודל אודות חזר'ן") איין לכך:106אין לב שמים לא ,

מבאר  הזקן עוונות,96רבינו ומחצה זכויות מחצה אינו "שבוודאי הבינוני", מדרגת ל"מהות בנוגע
רשע  נקרא עוונות שעושה בשעה שהרי ועוד, וכו'. בינוני שהוא לומר בעצמו רבה טעה איך שאםֿכן

צדיק נקרא תשובה עשה אחרֿכך "ואם ומוסיף, והמעלה,xenbגמור", התואר שם אמיתת לענין (לא "
עדות). לדין בנוגע - תורה ֿ פי על וגם העולם, בלשון שנקרא כפי כיֿאם

"עלֿמנת  הנ"ל, קידושין בגמרא הוא - צדיק נעשה תשובה ֿ ידי שעל הדברים מקור צדיק,והרי שאני
עשה  אחרֿכך ש"אם כותב הזקן שרבינו וכיון בדעתו", תשובה הרהר  שמא  מקודשת, גמור, רשע אפילו
מנת  "על בהאומר שגם מוכח, הרי סתם, "צדיק" נאמר  שבגמרא אףֿעלֿפי גמור", צדיק נקרא תשובה

מקודשת. גמור", צדיק שאני

זרוע' ב'אור להדיא הוא כצדיק107וכן הוא הרי תשובה, כשהרהר "מיד :xenb..כולה התורה לכל
הרהר  שמא מקודשת גמור, רשע אפילו צדיק, שאני עלֿמנת מקדש: האיש פרק דאמרינן לדבר, וראיה

כו'" .108תשובה

***

.‚È הפסוק על רש"י פירוש לביאור נבוא זה,71ועתה את זה המכחישים כתובים "שני משה": "ובבוא
אחד  כתוב ביניהם. והכריע שלישי וכתוב 109בא לפרוכת. חוץ והוא מועד, מאוהל אליו ה' וידבר אומר

שומע 110אחד  ושם מועד, אוהל אל בא משה ביניהם. והכריע זה בא הכפורת. מעל אתך ודברתי אומר
יצא  ומשם הכרובים שני לבין השמים מן יוצא הקול הכרובים, שני מבין הכפורת, מעל הבא הקול את

מועד". לאוהל
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כפי  הנ"ל ביטול בענין מחשבתו האדם שיעמיק ש"אחר - מישראל אחד כל לעבודת נוגע זה וענין
יתברך  ליחודו ומשכן מרכבה להיות מהכיל נשמתי ושרש שכלי קטן מהיות כי לבו, אל ישיב זאת יכלתו,
משכן  לו אעשה לזאת "אי כו'"), אברהם "אלקי באמרו התפילה בהתחלת (שמזכירם האבות כמו כו'",

כו'" תורה בתלמוד העסק הוא לשבתו משכן ומכון בעולמו להקב"ה לו אין ביתֿהמקדש ש"משחרב (כיון
צריך  בתפילה, ה'רצוא' לאחרי מיד ולכן, הלכה"), של אמות ארבע אלא יתברך יחודו הוא לשבתו ומכון

לביתֿהמדרש" "מביתֿהכנסת - התורה לימוד עלֿידי ה'שוב' .86להיות

ש  הזהר, כשיטת הזקן לאדמו"ר שסביראֿליה מוכח dxezÎoznומזה ixg`l cin הקב"ה ציווי רק  לא היה
אמר "מיד - המשכן עשיית אודות ישראל לבני משה אמירת גם אלא l`xyiכו'",mdlלמשה, ipal

כו'. להמתין יכולים היו שלא כך נשמתן", ש"פרחה

כשם  הפשט, לחלק בנוגע בירור למצוא יכולים שבתורה הסוד מחלק שגם רואים שמכאן ולהעיר,
תורה". של ל"יינה השייכים ענינים גם למצוא יכולים מקרא, של פשוטו רש"י, שבפירוש

לעניננו: ובנוגע

מיהרו  ישראל ובני מתןֿתורה, לאחרי מיד היתה המשכן עשיית אודות ישראל לבני האמירה שגם כיון
מוכן  הכל היה ימים ב' שבמשך באופן המשכן נדבת את אל 87להביא משה ש"בבוא אףֿעלֿפי הרי ,

לאחריֿזה  רק היה בפועל) המשכן והקמת עשיית (לאחרי מועד" הנה88אוהל ,l`xyi ipa cvn שייך היה
זה ענין dxezÎoznכבר ixg`l cin.

התיבות  על רש"י וכפירוש בלבד, למשה ששייך ענין אודות כאן שמדובר אליו",71[ואף "וידבר
למשה  נאמר אחרֿכך מיד הרי - ישראל בני שאר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הדברות", מן אהרן את "למעט

גו'" הנרות את בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל בנ"י 89"דבר כל העלאת שהו"ע לעיל 90, וכמדובר ,91

רועה" היה "ומשה - משה של ענינו כל ישראל 92שזהו בני לכל להמשיך -93.[

***

.·È הכתובים בפשטות ענין להתברר יכול והתניא הזהר מדברי שגם יא) (סעיף לעיל להאמור בהמשך
דתורה: בנגלה הלכה של לענין בנוגע בירור בתניא מצינו שבו נוסף ענין על להתעכב יש -

הגירות  ענין היה שבמתןֿתורה שכיון - דמי"94ובהקדים שנולד כקטן שנתגייר ו"גר שבני 95, נמצא, ,
במדריגת אז היו mixenbישראל miwicv אחר שנידון לפי ועונש, שכר לענין המושאל "בשם רק לא -

והמעלה" התואר שם אמיתת "לענין גם אלא בדין", שזוכה מאחר בדינו צדיק ומקרי  ובפרט 96רובו, .
במדרש  שכתוב מה שזהו 97עלֿפי - יצרֿהרע" מלבם נעקר לך" יהיה "לא ישראל ששמעו ש"בשעה

בתענית" ש"הרגו בגלל אם יצרֿהרע", לו "שאין גמור, צדיק של והמעלה התואר שם או 96אמיתת ,
ממנו. שנעקר בגלל

דרגות  חילוקי היו מכלֿמקום גמורים, צדיקים במדריגת אז היו ישראל בני שכל שאףֿעלֿפי ולהעיר,
וכו'" לעצמו מחיצה ואהרן לעצמך, מחיצה (משה) "אתה כמו ישראל 98ביניהם, שבני מזה גם וכמובן ,

לך" יהיה ולא "אנכי רק הגבורה מפי גם 99שמעו ולהעיר דרגות. חילוקי יש גמורים בצדיקים גם כי -
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וש"נ.86) בסופה. ברכות
(אות 87) ג לו, ויקהל עה"פ בתו"ש שהובאו מדרשים ראה

ד).
כו'.88) באמצע ענין איזה שנתערב בגלל נוספת: ברשימה

כו'. יתערב שלא למנוע יכולים הרי זאת, יודעים שעכשיו וכיון
בהעלותך.89) ר"פ
בהעלותך.90) ר"פ לקו"ת ראה
(91.(45 ע' חנ"ג מנחם (תורת ס"כ דחה"ש ב' יום שיחת

א.92) ג, שמות
(המו"ל).93) הסיום חסר
וש"נ.94) אֿב. מו, יבמות
וש"נ.95) א. כב, שם
פ"א.96) תניא
(ד).97) ב פ"א, שהש"ר
כד.98) יט, יתרו ופירש"י מכילתא
וש"נ.99) רע"א. כד, מכות
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ז"ל  רבותינו שישנם 100ממאמר וכיון ודור", דור בכל ושתלן עמד מועטים, שהם בצדיקים הקב"ה "ראה
כו'. צדיקים וכמה כמה ישנם הרי דורות, וכמה כמה

קידושין  במסכת הגמרא לדברי באים ה 101ומכאן את המקדש רשע , אפילו צדיק, שאני "עלֿמנת אשה
(מספק  מקודשת תשובה 102גמור, ש"הרהר בוודאות יודעים היו אילו (אבל בדעתו" תשובה הרהר שמא ,(

בקצה  נגע שרק כך אחד, ברגע תשובה הרהור עלֿידי שאפילו והיינו, מקודשת), ודאי היתה בדעתו",
ומצבו  ממעמדו רושם נשאר לא שאז מאהבה, דתשובה לשלימות הגיע לא [ובוודאי התשובה ענין

מקודשת.103הקודם  ולכן צדיק, נקרא אזי ,[

האחרונים  בדברי חקירה יש זה, צדיק104ובענין שאני "עלֿמנת האומר :xenb הגמרא כלשון לא - "
בזה, וכיוצא גמור שאינו צדיק או גמור לצדיק כוונתו אם לפרש מבלי (סתם), צדיק" שאני "עלֿמנת

צדיק שאני ֿ מנת "על בפירוש אמר "צדיקxenbאלא ההוספה האם - "xenb לתואר חדשה משמעות נותנת "
בדעתו"? תשובה ש"הרהר מה יספיק לא זה שבשביל "צדיק",

שם  יש והרמז, הסוד חלק על שנוסף התניא, ספר בהתחלת הזקן רבינו דברי עלֿפי – בזה והבירור
חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו באופן רק לא שהם לענינים (ועד דתורה בנגלה ענינים נוגעים 105גם אלא ,

("מ'האלט  ומדגישים שחוזרים שלמרות ולפלא, שבדורנו), הפוסק הוא הזקן רבינו שהרי הלכה, לפסק ַגם
כו' אות ובכל תיבה בכל התניא בספר הדיוק גודל אודות חזר'ן") איין לכך:106אין לב שמים לא ,

מבאר  הזקן עוונות,96רבינו ומחצה זכויות מחצה אינו "שבוודאי הבינוני", מדרגת ל"מהות בנוגע
רשע  נקרא עוונות שעושה בשעה שהרי ועוד, וכו'. בינוני שהוא לומר בעצמו רבה טעה איך שאםֿכן

צדיק נקרא תשובה עשה אחרֿכך "ואם ומוסיף, והמעלה,xenbגמור", התואר שם אמיתת לענין (לא "
עדות). לדין בנוגע - תורה ֿ פי על וגם העולם, בלשון שנקרא כפי כיֿאם

"עלֿמנת  הנ"ל, קידושין בגמרא הוא - צדיק נעשה תשובה ֿ ידי שעל הדברים מקור צדיק,והרי שאני
עשה  אחרֿכך ש"אם כותב הזקן שרבינו וכיון בדעתו", תשובה הרהר  שמא  מקודשת, גמור, רשע אפילו
מנת  "על בהאומר שגם מוכח, הרי סתם, "צדיק" נאמר  שבגמרא אףֿעלֿפי גמור", צדיק נקרא תשובה

מקודשת. גמור", צדיק שאני

זרוע' ב'אור להדיא הוא כצדיק107וכן הוא הרי תשובה, כשהרהר "מיד :xenb..כולה התורה לכל
הרהר  שמא מקודשת גמור, רשע אפילו צדיק, שאני עלֿמנת מקדש: האיש פרק דאמרינן לדבר, וראיה

כו'" .108תשובה

***

.‚È הפסוק על רש"י פירוש לביאור נבוא זה,71ועתה את זה המכחישים כתובים "שני משה": "ובבוא
אחד  כתוב ביניהם. והכריע שלישי וכתוב 109בא לפרוכת. חוץ והוא מועד, מאוהל אליו ה' וידבר אומר

שומע 110אחד  ושם מועד, אוהל אל בא משה ביניהם. והכריע זה בא הכפורת. מעל אתך ודברתי אומר
יצא  ומשם הכרובים שני לבין השמים מן יוצא הקול הכרובים, שני מבין הכפורת, מעל הבא הקול את

מועד". לאוהל
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פעם  דובר שכבר - התיבות 111ובהקדים לפרש שמקדים זה, בפסוק רש"י בפירוש הסדר שינוי אודות
"eil` xacie" התיבות את שמבאר לפני ,"lewd z` rnyie לפניֿזה שנאמרו כמה 71" עברו שכבר ולמרות ,

" התיבות את גם שמפרש - זה בפסוק רש"י בפירוש נוסף שינוי שישנו אחד אף העיר לא מאז, lrnשנים
zxetkd..miaexkd ipy oian לפניֿזה שנאמרו הקול" את "וישמע התיבות את שמפרש לפני ,"112.

ר  שבפירוש השינויים על להתעכב יש הסדר, שינוי על הכתובים ונוסף בשני פירושו לגבי זה ש"י
ויקרא  בפרשת תרומה 109הנ"ל: הנ"ל 110ובפרשת בפסוקים רש"י בפירוש מסתכלים רק כאשר שהרי ,

כדלקמן. קושיות, ריבוי שישנן רואים המדפיסים), עלֿידי צויינו (שכבר

.„È אחר "ובמקום רש"י: ומפרש הכפורת", מעל אתך "ודברתי נאמר תרומה אומר 109בפרשת הוא
זה. את זה מכחישים כתובים שני נמצאו לפרוכת, מחוץ המשכן זה לאמר, מועד מאוהל אליו ה' וידבר
מעל  אליו מדבר הקול את וישמע מועד אוהל אל משה ובבוא ביניהם, והכריע השלישי הכתוב בא

וגו' הכרובים,71הכפורת  לבין השמים מן יורד קול הפתח, בתוך שבא וכיון למשכן, נכנס היה משה ,
מועד". באוהל למשה ונשמע יוצא ומשם

מעל  תלמודֿלומר הבית, מכל "יכול לאמר", מועד "מאוהל שכתוב מה רש"י מפרש ויקרא ובפרשת
הכרובים". שני מבין תלמודֿלומר כולה, הכפורת מעל יכול הכפורת.

להבין: וצריך

"נמצאו  ואםֿכן כו'", אומר הוא אחר "ובמקום בשאלה: רש"י פותח תרומה שבפרשת הטעם מהו א)
בפרשתנו  ואילו ביניהם". והכריע השלישי הכתוב ש"בא ומתרץ, זה", את זה מכחישים כתובים שני
הסתירה, את מביא ואחרֿכך ביניהם", והכריע שלישי בא המכחישים.. כתובים "שני כלל שישנו מקדים

כו'"? אומר אחד וכתוב כו' אומר אחד ש"כתוב

"מאוהל  שכתוב מה מפרש אלא הכתובים, בין סתירה שיש כלל רש"י מביא לא - ויקרא בפרשת ב)
הכרובים". שני מבין כיֿאם) "כולה", לא (אבל הכפורת.. "מעל אלא הבית", "מכל הכוונה שאין מועד",

הכפורת" ש"מעל כשם - הבית" "מכל היא שהכוונה מכריח אינו מועד", "מאוהל שכתוב מה כלומר:
שני  ל"מבין הכפורת" "מעל בין סתירה שאין וכשם כולה"; הכפורת "מעל היא שהכוונה מכריח אינו
הכרובים" שני "מבין ומפרט מפרש ואחרֿכך כללי, באופן הכפורת" "מעל נאמר שתחילה כיון הכרובים",
הכפורת.. ל"מעל מועד" "מאוהל בין סתירה אין כמוֿכן – הכפורת") "מעל התיבות ופירוש המשך (שזהו
"מעל  ומפרט מפרש ואחרֿכך בכללות, מועד" "מאוהל נאמר שתחילה כיון הכרובים", שני מבין

הכתובים. בין סתירה שאין כך הכרובים", שני מבין הכפורת..

האבןֿעזרא  יכחיש 110ובלשון איך אבין "לא גו'": הכפורת מעל אתך ודברתי גו' "ונועדתי הפסוק על
ל  מועד מאוהל אליו ה' וידבר פסוק - הפסוק אשר זה וכל המשכן את כולל שם מועד אוהל כי אמר,

למכריע"! צורך ואין בו,

מעל  אתך "ודברתי תרומה בפרשת שהכתוב ובפרשתנו, תרומה בפרשת רש"י אומר מדוע ואםֿכן,
זה, את זה המכחישים כתובים שני הם מועד" מאוהל גו' "וידבר ויקרא בפרשת והכתוב גו'", הכפורת

ביניהם? שמכריע - בפרשתנו - השלישי בכתוב צורך ויש

אליו ה' "וידבר שכתוב שמה רש"י מפרש תרומה בפרשת crenג) lde`nהמשכן "זה ,"uegn
"והוא בפרשתנו: וכן היינו uegלפרוכת", מועד" ש"מאוהל רש"י מפרש ויקרא בפרשת ואילו לפרוכת";

zianתלמודֿלומר הבית, מכל "יכול - zxetkdלפרוכת lrn..miaexkd ipy oian?"
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ס"ע 111) חמ"ד מנחם (תורת ס"י תשכ"ה נשא ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך). 11

"גודל 112) את רואים שמכאן אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

מעש  בשעת שיודעים ההתעניינות"... או השאלות, את זוכרים ה
אם  שכן, לא. ותו הדברים), את כותבים (באם כתבם" "מפי זאת
הנ"ל. הסדר בשינוי מבחינים היו רש"י, בפירוש מסתכלים רק היו

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

מפרש  שבפרשתנו - הקול" את "וישמע התיבות על רש"י בפירוש השינוי טעם להבין צריך גם ד)
עמו שנדבר הקול המפורשipiqa"הוא הקול "הוא מפרש ויקרא בפרשת ואילו ,"mildza113,בכח ה' קול

ארזים"? שובר ה' קול בהדר, ה' קול

כהנים' שב'תורת המתפרש 109ולהעיר, ומהו בכתובים, המתפרש הקול הקול, תלמודֿלומר "ומה איתא
חכמינו  מדרשי להעתיק רש"י של ענינו שאין פעמים כמה כמדובר אבל, וכו'". בכח ה' קול בכתובים,
בפרשת  לפרש מקרא של בפשוטו רש"י של הכרחו מהו ואםֿכן מקרא, של פשוטו לפרש אלא ז"ל,

המפורש הקול "הוא עמו mildzaויקרא שנדבר הקול ש"הוא כבפרשתנו לפרש שיכול בשעה בה ,"
בסיני"?

קול  בהדר, ה' קול בכח, ה' "קול קולות: ג' רש"י מפרט מדוע גם לבאר יש להכי, דאתינן וכיון ה)
שו  נאמר ה' [ולפניֿזה קולות ז' נימנו בפסוק הרי - ארזים" מקיף 114בר ענין "הוא כבוד", לה' "הבו

קולות" הז' אחרֿכך נמשך להיות כדי כולם) (שכוללת יתירה רש"י 115והארה מונה לא ואףֿעלֿפיֿכן ,[
בכח ה' "קול לכתוב  יכול היה ואםֿכן כולם, בכח,ebe'את ה' "קול - קולות ג' לפרט הוצרך ולמה ,"

ארזים"? שובר ה' קול בהדר, ה' קול

"וישבר  הכתוב המשך על (נוסף הובא ששם כהנים', ה'תורת מלשון משנה שרש"י - יוקשה וביותר
אש" להבות חוצב ה' "קול גם) הלבנון", ארזי את שבו 116ה' מדרש איזה מצא שרש"י נאמר אם וגם .

זה  על הכרח שיש לומר  צריך  כן ועל  דוקא. זה מדרש רש"י  בחר למה להבין צריך הקולות, ג' רק נימנו
לקמן. שיתבאר וכפי הכתובים. מפשטות

***

.ÂË:פסוק או ז"ל רבותינו מאמר סוגיא , ללימוד בגישה דרכים שני יש

כל  שיתורצו באופן הענין את מבארים ואחרֿכך בהענין, שיש הקושיות את מציעים לכלֿלראש א)
שבדבר. החידוש את רואים - כזה ובאופן הקושיות.

אין  ממילא שבדרך כך בסוגיא, הנכון הפירוש את מלכתחילה שאומרים באופן הוא הלימוד ב)
ומאי  הפשוט, כפירוש מלכתחילה שנאמר כיון שבדבר, החידוש את רואים לא - אז אבל קושיות.

זה. פירוש עלֿידי שנתבטלו הקושיות את לראות יכולים וההעמקה העיון לאחרי ורק קמשמעֿלן,

ללא  הדברים פירוש לומר רש"י של שדרכו - ה'תוספות' לפירוש רש"י פירוש בין החילוק וכמו
כו'); קושיא יש זה שבענין רש"י מקדים יספרם, קטן שנער ספורים, במקומות (ורק הקושיא הקדמת
כו'" לומר "ויש מתרץ, ואחרֿכך "תימה", תאמר", "ואם הקושיא, להקדים 'תוספות' של דרכו ואילו

קושיא). הקדמת ללא הסוגיא לבאר שמתחיל ספורים במקומות (מלבד

ומסיק" ל"מתון ומקשה" "חריף שבין החילוק זה הרי - .117ובכללות

ואחרֿכך  הסוגיא, או הפסוק של הפשוט הפירוש את תחילה שלומדים - הוא הלימוד סדר אמנם,
יתור  ואיך שבענין, הקושי את לבאר שלימוד מוסיפים - הש"ס בלימוד וכמו הדברים. ביאור עלֿידי ץ

למרי  צריכין הכל עדיף.. "סיני הגמרא: ובלשון ה'קונטרס'. פירוש לימוד לאחרי בא ה'תוספות'
ליסבר"117חטיא" והדר איניש "ליגמר ;118.

פרטי  עם שמתחילים אופן יש קושיות: על תירוץ אמירת באופן אופנים ב' גם יש לכך, ובהתאם
אופן  ויש התירוץ; נקודת - באמבע")... ("די ה"פצצה" את זורקים זו, הכנה לאחרי ורק ָהענינים,

זו. מנקודה שמסתעפים הענינים פרטי את מבארים ולאחריֿזה התירוץ, נקודת את תחילה שאומרים
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דֿה.113) כט,
אֿב.114) שם
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ז.116) שם,
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מי g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

פעם  דובר שכבר - התיבות 111ובהקדים לפרש שמקדים זה, בפסוק רש"י בפירוש הסדר שינוי אודות
"eil` xacie" התיבות את שמבאר לפני ,"lewd z` rnyie לפניֿזה שנאמרו כמה 71" עברו שכבר ולמרות ,

" התיבות את גם שמפרש - זה בפסוק רש"י בפירוש נוסף שינוי שישנו אחד אף העיר לא מאז, lrnשנים
zxetkd..miaexkd ipy oian לפניֿזה שנאמרו הקול" את "וישמע התיבות את שמפרש לפני ,"112.

ר  שבפירוש השינויים על להתעכב יש הסדר, שינוי על הכתובים ונוסף בשני פירושו לגבי זה ש"י
ויקרא  בפרשת תרומה 109הנ"ל: הנ"ל 110ובפרשת בפסוקים רש"י בפירוש מסתכלים רק כאשר שהרי ,

כדלקמן. קושיות, ריבוי שישנן רואים המדפיסים), עלֿידי צויינו (שכבר

.„È אחר "ובמקום רש"י: ומפרש הכפורת", מעל אתך "ודברתי נאמר תרומה אומר 109בפרשת הוא
זה. את זה מכחישים כתובים שני נמצאו לפרוכת, מחוץ המשכן זה לאמר, מועד מאוהל אליו ה' וידבר
מעל  אליו מדבר הקול את וישמע מועד אוהל אל משה ובבוא ביניהם, והכריע השלישי הכתוב בא

וגו' הכרובים,71הכפורת  לבין השמים מן יורד קול הפתח, בתוך שבא וכיון למשכן, נכנס היה משה ,
מועד". באוהל למשה ונשמע יוצא ומשם

מעל  תלמודֿלומר הבית, מכל "יכול לאמר", מועד "מאוהל שכתוב מה רש"י מפרש ויקרא ובפרשת
הכרובים". שני מבין תלמודֿלומר כולה, הכפורת מעל יכול הכפורת.

להבין: וצריך

"נמצאו  ואםֿכן כו'", אומר הוא אחר "ובמקום בשאלה: רש"י פותח תרומה שבפרשת הטעם מהו א)
בפרשתנו  ואילו ביניהם". והכריע השלישי הכתוב ש"בא ומתרץ, זה", את זה מכחישים כתובים שני
הסתירה, את מביא ואחרֿכך ביניהם", והכריע שלישי בא המכחישים.. כתובים "שני כלל שישנו מקדים

כו'"? אומר אחד וכתוב כו' אומר אחד ש"כתוב

"מאוהל  שכתוב מה מפרש אלא הכתובים, בין סתירה שיש כלל רש"י מביא לא - ויקרא בפרשת ב)
הכרובים". שני מבין כיֿאם) "כולה", לא (אבל הכפורת.. "מעל אלא הבית", "מכל הכוונה שאין מועד",

הכפורת" ש"מעל כשם - הבית" "מכל היא שהכוונה מכריח אינו מועד", "מאוהל שכתוב מה כלומר:
שני  ל"מבין הכפורת" "מעל בין סתירה שאין וכשם כולה"; הכפורת "מעל היא שהכוונה מכריח אינו
הכרובים" שני "מבין ומפרט מפרש ואחרֿכך כללי, באופן הכפורת" "מעל נאמר שתחילה כיון הכרובים",
הכפורת.. ל"מעל מועד" "מאוהל בין סתירה אין כמוֿכן – הכפורת") "מעל התיבות ופירוש המשך (שזהו
"מעל  ומפרט מפרש ואחרֿכך בכללות, מועד" "מאוהל נאמר שתחילה כיון הכרובים", שני מבין

הכתובים. בין סתירה שאין כך הכרובים", שני מבין הכפורת..

האבןֿעזרא  יכחיש 110ובלשון איך אבין "לא גו'": הכפורת מעל אתך ודברתי גו' "ונועדתי הפסוק על
ל  מועד מאוהל אליו ה' וידבר פסוק - הפסוק אשר זה וכל המשכן את כולל שם מועד אוהל כי אמר,

למכריע"! צורך ואין בו,

מעל  אתך "ודברתי תרומה בפרשת שהכתוב ובפרשתנו, תרומה בפרשת רש"י אומר מדוע ואםֿכן,
זה, את זה המכחישים כתובים שני הם מועד" מאוהל גו' "וידבר ויקרא בפרשת והכתוב גו'", הכפורת

ביניהם? שמכריע - בפרשתנו - השלישי בכתוב צורך ויש

אליו ה' "וידבר שכתוב שמה רש"י מפרש תרומה בפרשת crenג) lde`nהמשכן "זה ,"uegn
"והוא בפרשתנו: וכן היינו uegלפרוכת", מועד" ש"מאוהל רש"י מפרש ויקרא בפרשת ואילו לפרוכת";

zianתלמודֿלומר הבית, מכל "יכול - zxetkdלפרוכת lrn..miaexkd ipy oian?"
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ס"ע 111) חמ"ד מנחם (תורת ס"י תשכ"ה נשא ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך). 11

"גודל 112) את רואים שמכאן אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

מעש  בשעת שיודעים ההתעניינות"... או השאלות, את זוכרים ה
אם  שכן, לא. ותו הדברים), את כותבים (באם כתבם" "מפי זאת
הנ"ל. הסדר בשינוי מבחינים היו רש"י, בפירוש מסתכלים רק היו

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

מפרש  שבפרשתנו - הקול" את "וישמע התיבות על רש"י בפירוש השינוי טעם להבין צריך גם ד)
עמו שנדבר הקול המפורשipiqa"הוא הקול "הוא מפרש ויקרא בפרשת ואילו ,"mildza113,בכח ה' קול

ארזים"? שובר ה' קול בהדר, ה' קול

כהנים' שב'תורת המתפרש 109ולהעיר, ומהו בכתובים, המתפרש הקול הקול, תלמודֿלומר "ומה איתא
חכמינו  מדרשי להעתיק רש"י של ענינו שאין פעמים כמה כמדובר אבל, וכו'". בכח ה' קול בכתובים,
בפרשת  לפרש מקרא של בפשוטו רש"י של הכרחו מהו ואםֿכן מקרא, של פשוטו לפרש אלא ז"ל,

המפורש הקול "הוא עמו mildzaויקרא שנדבר הקול ש"הוא כבפרשתנו לפרש שיכול בשעה בה ,"
בסיני"?

קול  בהדר, ה' קול בכח, ה' "קול קולות: ג' רש"י מפרט מדוע גם לבאר יש להכי, דאתינן וכיון ה)
שו  נאמר ה' [ולפניֿזה קולות ז' נימנו בפסוק הרי - ארזים" מקיף 114בר ענין "הוא כבוד", לה' "הבו

קולות" הז' אחרֿכך נמשך להיות כדי כולם) (שכוללת יתירה רש"י 115והארה מונה לא ואףֿעלֿפיֿכן ,[
בכח ה' "קול לכתוב  יכול היה ואםֿכן כולם, בכח,ebe'את ה' "קול - קולות ג' לפרט הוצרך ולמה ,"

ארזים"? שובר ה' קול בהדר, ה' קול

"וישבר  הכתוב המשך על (נוסף הובא ששם כהנים', ה'תורת מלשון משנה שרש"י - יוקשה וביותר
אש" להבות חוצב ה' "קול גם) הלבנון", ארזי את שבו 116ה' מדרש איזה מצא שרש"י נאמר אם וגם .

זה  על הכרח שיש לומר  צריך  כן ועל  דוקא. זה מדרש רש"י  בחר למה להבין צריך הקולות, ג' רק נימנו
לקמן. שיתבאר וכפי הכתובים. מפשטות

***

.ÂË:פסוק או ז"ל רבותינו מאמר סוגיא , ללימוד בגישה דרכים שני יש

כל  שיתורצו באופן הענין את מבארים ואחרֿכך בהענין, שיש הקושיות את מציעים לכלֿלראש א)
שבדבר. החידוש את רואים - כזה ובאופן הקושיות.

אין  ממילא שבדרך כך בסוגיא, הנכון הפירוש את מלכתחילה שאומרים באופן הוא הלימוד ב)
ומאי  הפשוט, כפירוש מלכתחילה שנאמר כיון שבדבר, החידוש את רואים לא - אז אבל קושיות.

זה. פירוש עלֿידי שנתבטלו הקושיות את לראות יכולים וההעמקה העיון לאחרי ורק קמשמעֿלן,

ללא  הדברים פירוש לומר רש"י של שדרכו - ה'תוספות' לפירוש רש"י פירוש בין החילוק וכמו
כו'); קושיא יש זה שבענין רש"י מקדים יספרם, קטן שנער ספורים, במקומות (ורק הקושיא הקדמת
כו'" לומר "ויש מתרץ, ואחרֿכך "תימה", תאמר", "ואם הקושיא, להקדים 'תוספות' של דרכו ואילו

קושיא). הקדמת ללא הסוגיא לבאר שמתחיל ספורים במקומות (מלבד

ומסיק" ל"מתון ומקשה" "חריף שבין החילוק זה הרי - .117ובכללות

ואחרֿכך  הסוגיא, או הפסוק של הפשוט הפירוש את תחילה שלומדים - הוא הלימוד סדר אמנם,
יתור  ואיך שבענין, הקושי את לבאר שלימוד מוסיפים - הש"ס בלימוד וכמו הדברים. ביאור עלֿידי ץ

למרי  צריכין הכל עדיף.. "סיני הגמרא: ובלשון ה'קונטרס'. פירוש לימוד לאחרי בא ה'תוספות'
ליסבר"117חטיא" והדר איניש "ליגמר ;118.

פרטי  עם שמתחילים אופן יש קושיות: על תירוץ אמירת באופן אופנים ב' גם יש לכך, ובהתאם
אופן  ויש התירוץ; נקודת - באמבע")... ("די ה"פצצה" את זורקים זו, הכנה לאחרי ורק ָהענינים,

זו. מנקודה שמסתעפים הענינים פרטי את מבארים ולאחריֿזה התירוץ, נקודת את תחילה שאומרים
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דֿה.113) כט,
אֿב.114) שם
ב).115) (כט, פרשתנו סוף לקו"ת

ז.116) שם,
הוריות.117) מסכת סוף
א.118) סג, שבת
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תרומה  בפרשת להמדובר ויקרא בפרשת המדובר בין החילוק - היא התירוץ נקודת לעניננו: ובנוגע
ויקרא  בפרשת ואילו לבדו, למשה ששייך ענין אודות מדובר  ובפרשתנו תרומה שבפרשת ובפרשתנו,
כמעט  זאת רואים העיון שלאחרי רש"י, מפירוש (כדמוכח ישראל בני לשאר גם ששייך ענין אודות מדובר

הנ"ל  השאלות כל יתורצו זו נקודה ועלֿפי כדלקמן 119בפירוש); ,120.

.ÊË הפסוק ד"109על ההקדמה מהי מובן: אינו דלכאורה - משה" אל לפני xwie`"ויקרא משה" אל
"xacie."חיבה לשון קריאה, קדמה ציוויים וכל אמירות ולכל דברות "לכל רש"י: מפרש - אליו" ה'

שנאמר  וטומאה, עראי בלשון אליהן נגלה העולם אומות לנביאי "אבל רש"י: אלקים 121וממשיך ויקר
בלעם". אל

יהיה 122ובהקדמה  שהשומע כדי לדיבור, הקדמה בתור המוכרח דבר הוא - כשלעצמו הקריאה ענין :
כו'. יתבלבל ולא הדברים את לשמוע מוכן

לו" ויאמר האדם אל אלקים ה' "ויקרא - הראשון באדם ולדוגמא: לפניֿזה, כבר שמצינו ,123וכפי
- באברהם גו'"וכן ויאמר השמים מן ה' מלאך אליו חיבה 124"ויקרא לשון שזהו מפרש אינו ורש"י ,

אברהם" "אברהם חיבה 124[ורק "לשון שמו"125, את שכופל שייכת 126הוא אינה הנ"ל שקריאה כיון - [
היא שהרי החיבה, (zgxkenלענין הדיבור שמיעת הראשון:jxcÎlreלצורך לאדם בנוגע רש"י פירוש

כו'" נבהל יהא שלא בדברים עמו כו'"123"ליכנס פתאום לערבבו "שלא לאברהם: בנוגע וכן ,127.(

ובמכלֿשכן  העולם, אומות נביאי אצל גם ישנה הדיבור) שמיעת (לצורך כזו שקריאה ומובן,
 ֿ עלֿאחתֿכמה הרי כו', יתבלבל שלא כדי אליו מדבר שה' לפני לקריאה זקוק אברהם אם וקלֿוחומר:

כזו. לקריאה זקוקים העולם אומות שנביאי וכמה

שהיא לקריאה בנוגע הוא ויקרא בפרשת החידוש daigאמנם, oeyl ישראל לבני רק שייך זה וענין ;
עראי  בלשון אליהן נגלה העולם אומות "לנביאי מהֿשאיןֿכן ישראל), בני לכל גם אלא למשה, רק (לא

חיבה. לשון היפך וטומאה",

לפרש רש"י הוצרך למה להבין: צריך עראי o`kאך בלשון אליהן נגלה העולם אומות לנביאי "אבל
בלעם" אל אלקים "ויקר הפסוק לפירוש ששייך ענין זה הרי - בלעם" אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה,

ויקרא? לפרשת ולא בלק, שבפרשת

אלא) למשה, רק (לא שייך - חיבה לשון הקריאה שענין להדגיש רש"י שכוונת לבאר, צריך כן ועל
ישראל: בני נביאי לשאר גם

לאברהם  בנוגע למד שכבר כפי - נביאים וכמה כמה היו ישראל שלבני יודע למקרא' חמש ה'בן
הוא" נביא "כי בנביאות"128אבינו לשרה "טפל היה שאברהם ועד שרה, נביא,129[וכן היה אהרן וכן ,[
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(119- זה שענין שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר השיחה בסיום
למה  גם נוגע - השאלות כל מתורצות העיקרית הנקודה שע"פ
במדבר  ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות משנ"ת על ששאלו
על  רש"י בפירוש וש"נ) בסופו). חנ"ב מנחם (תורת בסופה
מזכיר  "ואינו ומשה", אהרן תולדות "ואלה א) ג, (במדבר הפסוק
כו'" תורה שלמדן לפי משה תולדות ונקראו אהרן, בני אלא
"שהיו  לענין בנוגע וכן הנ"ל); בשיחה נכלל - הביאור (המשך
הדברות  עשרת הקב"ה "שאמר אף לאו", לאו ועל הן הן על עונין
מפי  שמעו "לא בנ"י שהרי - א) כ, יתרו (פירש"י אחד" בדיבור
מדבר  משה "הי' הדברות ושאר לך", יהי' ולא אנכי אלא הגבורה
פעם  להקב"ה שענו י"ל ועפ"ז יט), יט, (שם לישראל"* ומשמיע
ח' שאר על ולאו הן למשה ענו ואח"כ לאו, אחת ופעם הן אחת

הדברות.

בהעלותך.120) ש"פ משיחת פרטים כמה נכללו לקמן בהבא
ד.121) כג, בלק
מנחם 122) (תורת ס"בֿד תשכ"ה ויקרא ש"פ שיחת גם ראה

.(325ֿ6 ע' חמ"ב
ט.123) ג, בראשית
יא.124) כב, וירא
"האלקים 125) כי - הפרשה בהתחלת חיבה לשון נזכר ולא

אין  בנסיון, עמד לא שעדיין זמן וכל א), (שם, אברהם" את נסה
החיבה. ענין את להדגיש מקום

עה"פ.126) פירש"י
ב.127) שם, וירא
ז.128) כ, וירא
יב.129) כא, שם פירש"י

.my mi`elinae g"q (` ,k) exzil y"ez d`x - c"dyr zrinye zxin` ote`a zehiyd (*

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

הפסוק  על רש"י שפירש עוד 130כפי שהיו שמע וכמוֿכן היה", ש"נביא גו'", הלוי אחיך אהרן "הלוא
וכו'. ירמיהו ישעיהו נביאים: כמה

לשון  היא זו שקריאה מפרש ורש"י משה", אל "ויקרא הפסוק לומד למקרא' חמש ה'בן כאשר ולכן:
נביאי שאצל רש"י מוסיף - mlerdחיבה zene` חמש ה'בן מבין ומזה חיבה, לשון קריאה היתה לא

נביאי שאצל l`xyiלמקרא', ipa שאצל נאמר אם שהרי חיבה, לשון קריאה היתה משה) אצל רק (לא
לשלול  צריך רש"י היה ישראל, בני נביאי שאר אצל ולא משה, אצל רק זה ענין היה גופא ישראל בני
קריאה  היתה לא אצלו שגם אהרן, וכמו ישראל, בני נביאי שאר גם) אלא העולם, אומות נביאי רק (לא
שוללים  ולכן חיבה, לשון קריאה היתה ישראל בני נביאי שאר אצל שגם לומר, צריך כן ועל חיבה, לשון

העולם. אומות נביאי את רק

נאמר  - לדיבור [ועלֿדרךֿזה 109[בנוגע אהרן" את "למעט רש"י: ומפרש אליו", ה' "וידבר
ולאהרן,71בפרשתנו  למשה נאמרו דברות "י"ג וממשיך הדברות"], מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר :

לשון  הקריאה אבל לאהרן"; שיאמר למשה אלא נאמרו, לאהרן שלא ללמדך מיעוטין, י"ג נאמרו וכנגדן
מן אהרן את "למעט וכהדיוק: (לאהרן, גם אלא) למשה, רק (לא שייכת - כשלעצמה ",zexacdחיבה

ישראל]. בני נביאי ו)לכל הקריאה, מן לא אבל

.ÊÈ(גם אלא למשה, רק (לא ששייכת חיבה לשון הקריאה אודות מדובר ויקרא שבפרשת lklוכיון
l`xyi ipa i`iap'גו וידבר גו' "ויקרא שכתוב מה רש"י מפרש -cren lde`n לאלה ביחס שהוא כפי "

הקריאה  קול את ששמעו ישראל :131מבני

היה הנביאים) גם (כולל ישראל בני של אפילו uegnמקומם או מועד, אוהל (בחצר מועד לאוהל
לפרוכת  שמחוץ למשכן לפרוכת שמבית קודשֿהקדשים בין חילוק רואים לא שמשם החצר), לקלעי מחוץ
גו' "וידבר שכתוב מה לפרש יש אליהם, ביחס ולכן, כאחד). כולו המשכן את מכסות שהיריעות (כיון

cren lde`n שני מבין הכפורת.. ("מעל לפרוכת מבית - עצמו מועד באוהל מסויים מקום על דקאי "
כיון הכפורת"), "מעל (ולא מועד" "מאוהל נאמר שאףֿעלֿפיֿכן אלא דוקא, `mdilהכרובים") qgiay

לפרוכת). למחוץ לפרוכת מבית בין לחלק (מבלי בכללותו מועד" "מאוהל הוא הדיבור הרי

אודות מדובר שבה תרומה, בפרשת ודברתיjl("ונועדתיdynמהֿשאיןֿכן נכנס `jzשם שהיה ,("
ל  ביחס הנה - לפרוכת מבית להכנס לו ואסור הפרוכת, עד רק להכנס וצריך שיכול ורואה dynבפנים,

envrאליו ה' ש"וידבר לפרש crenאיֿאפשר lde`n מבית) עצמו מועד באוהל מסויים מקום על קאי "
שם  מועד ש"אוהל האבןֿעזרא שכתב (כמו בכללותו מועד" "אוהל בשם שנקרא אלא דוקא), לפרוכת

שנמצא למי ביחס רק שייך שזה כיון בו"), אשר וכל המשכן את רואה uegnכולל ואינו מועד לאוהל
המשכן "זה מועד", "אוהל - בפנים שנמצא למי ביחס אבל שבו, לפרוכת".uegnהחילוקים

המשכן זה לאמר, מועד מאוהל אליו ה' וידבר אומר הוא אחר ש"במקום ולא uegnוכיון לפרוכת",
אתך "ודברתי תרומה) (בפרשת כאן שכתוב miaexkdכמו ipy oian zxetkd lrn כתובים שני "נמצאו - "

זה". את זה מכחישים

אליו  מדבר הקול את וישמע מועד אוהל אל משה ובבוא ביניהם: והכריע השלישי הכתוב "בא ולכן
הפ  בתוך שבא וכיון למשכן, נכנס היה משה וגו', הכפורת הכרובים,מעל לבין השמים מן יורד קול תח,

גו' ד"וידבר שהפירוש מובן, ומזה מועד", באוהל למשה ונשמע יוצא crenומשם lde`n לא) הוא "
xeaicdy היה שהקול אלא), הכרובים", שני מבין הכפורת "מעל היה הדיבור שהרי מועד, מאוהל היה

rnyp.מועד אוהל בכל

"וידבר  שכתוב מה רש"י מפרש גו'"), משה ("ובבוא משה אודות שמדובר בפרשתנו, ועלֿדרךֿזה
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יד.130) ד, שמות
וע"ד 131) שליט"א: אדמו"ר כ"ק ציין - זה לענין בנוגע

ד. יב, בהעלותך המפורש
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תרומה  בפרשת להמדובר ויקרא בפרשת המדובר בין החילוק - היא התירוץ נקודת לעניננו: ובנוגע
ויקרא  בפרשת ואילו לבדו, למשה ששייך ענין אודות מדובר  ובפרשתנו תרומה שבפרשת ובפרשתנו,
כמעט  זאת רואים העיון שלאחרי רש"י, מפירוש (כדמוכח ישראל בני לשאר גם ששייך ענין אודות מדובר

הנ"ל  השאלות כל יתורצו זו נקודה ועלֿפי כדלקמן 119בפירוש); ,120.

.ÊË הפסוק ד"109על ההקדמה מהי מובן: אינו דלכאורה - משה" אל לפני xwie`"ויקרא משה" אל
"xacie."חיבה לשון קריאה, קדמה ציוויים וכל אמירות ולכל דברות "לכל רש"י: מפרש - אליו" ה'

שנאמר  וטומאה, עראי בלשון אליהן נגלה העולם אומות לנביאי "אבל רש"י: אלקים 121וממשיך ויקר
בלעם". אל

יהיה 122ובהקדמה  שהשומע כדי לדיבור, הקדמה בתור המוכרח דבר הוא - כשלעצמו הקריאה ענין :
כו'. יתבלבל ולא הדברים את לשמוע מוכן

לו" ויאמר האדם אל אלקים ה' "ויקרא - הראשון באדם ולדוגמא: לפניֿזה, כבר שמצינו ,123וכפי
- באברהם גו'"וכן ויאמר השמים מן ה' מלאך אליו חיבה 124"ויקרא לשון שזהו מפרש אינו ורש"י ,

אברהם" "אברהם חיבה 124[ורק "לשון שמו"125, את שכופל שייכת 126הוא אינה הנ"ל שקריאה כיון - [
היא שהרי החיבה, (zgxkenלענין הדיבור שמיעת הראשון:jxcÎlreלצורך לאדם בנוגע רש"י פירוש

כו'" נבהל יהא שלא בדברים עמו כו'"123"ליכנס פתאום לערבבו "שלא לאברהם: בנוגע וכן ,127.(

ובמכלֿשכן  העולם, אומות נביאי אצל גם ישנה הדיבור) שמיעת (לצורך כזו שקריאה ומובן,
 ֿ עלֿאחתֿכמה הרי כו', יתבלבל שלא כדי אליו מדבר שה' לפני לקריאה זקוק אברהם אם וקלֿוחומר:

כזו. לקריאה זקוקים העולם אומות שנביאי וכמה

שהיא לקריאה בנוגע הוא ויקרא בפרשת החידוש daigאמנם, oeyl ישראל לבני רק שייך זה וענין ;
עראי  בלשון אליהן נגלה העולם אומות "לנביאי מהֿשאיןֿכן ישראל), בני לכל גם אלא למשה, רק (לא

חיבה. לשון היפך וטומאה",

לפרש רש"י הוצרך למה להבין: צריך עראי o`kאך בלשון אליהן נגלה העולם אומות לנביאי "אבל
בלעם" אל אלקים "ויקר הפסוק לפירוש ששייך ענין זה הרי - בלעם" אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה,

ויקרא? לפרשת ולא בלק, שבפרשת

אלא) למשה, רק (לא שייך - חיבה לשון הקריאה שענין להדגיש רש"י שכוונת לבאר, צריך כן ועל
ישראל: בני נביאי לשאר גם

לאברהם  בנוגע למד שכבר כפי - נביאים וכמה כמה היו ישראל שלבני יודע למקרא' חמש ה'בן
הוא" נביא "כי בנביאות"128אבינו לשרה "טפל היה שאברהם ועד שרה, נביא,129[וכן היה אהרן וכן ,[
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(119- זה שענין שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר השיחה בסיום
למה  גם נוגע - השאלות כל מתורצות העיקרית הנקודה שע"פ
במדבר  ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות משנ"ת על ששאלו
על  רש"י בפירוש וש"נ) בסופו). חנ"ב מנחם (תורת בסופה
מזכיר  "ואינו ומשה", אהרן תולדות "ואלה א) ג, (במדבר הפסוק
כו'" תורה שלמדן לפי משה תולדות ונקראו אהרן, בני אלא
"שהיו  לענין בנוגע וכן הנ"ל); בשיחה נכלל - הביאור (המשך
הדברות  עשרת הקב"ה "שאמר אף לאו", לאו ועל הן הן על עונין
מפי  שמעו "לא בנ"י שהרי - א) כ, יתרו (פירש"י אחד" בדיבור
מדבר  משה "הי' הדברות ושאר לך", יהי' ולא אנכי אלא הגבורה
פעם  להקב"ה שענו י"ל ועפ"ז יט), יט, (שם לישראל"* ומשמיע
ח' שאר על ולאו הן למשה ענו ואח"כ לאו, אחת ופעם הן אחת

הדברות.

בהעלותך.120) ש"פ משיחת פרטים כמה נכללו לקמן בהבא
ד.121) כג, בלק
מנחם 122) (תורת ס"בֿד תשכ"ה ויקרא ש"פ שיחת גם ראה

.(325ֿ6 ע' חמ"ב
ט.123) ג, בראשית
יא.124) כב, וירא
"האלקים 125) כי - הפרשה בהתחלת חיבה לשון נזכר ולא

אין  בנסיון, עמד לא שעדיין זמן וכל א), (שם, אברהם" את נסה
החיבה. ענין את להדגיש מקום

עה"פ.126) פירש"י
ב.127) שם, וירא
ז.128) כ, וירא
יב.129) כא, שם פירש"י

.my mi`elinae g"q (` ,k) exzil y"ez d`x - c"dyr zrinye zxin` ote`a zehiyd (*

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

הפסוק  על רש"י שפירש עוד 130כפי שהיו שמע וכמוֿכן היה", ש"נביא גו'", הלוי אחיך אהרן "הלוא
וכו'. ירמיהו ישעיהו נביאים: כמה

לשון  היא זו שקריאה מפרש ורש"י משה", אל "ויקרא הפסוק לומד למקרא' חמש ה'בן כאשר ולכן:
נביאי שאצל רש"י מוסיף - mlerdחיבה zene` חמש ה'בן מבין ומזה חיבה, לשון קריאה היתה לא

נביאי שאצל l`xyiלמקרא', ipa שאצל נאמר אם שהרי חיבה, לשון קריאה היתה משה) אצל רק (לא
לשלול  צריך רש"י היה ישראל, בני נביאי שאר אצל ולא משה, אצל רק זה ענין היה גופא ישראל בני
קריאה  היתה לא אצלו שגם אהרן, וכמו ישראל, בני נביאי שאר גם) אלא העולם, אומות נביאי רק (לא
שוללים  ולכן חיבה, לשון קריאה היתה ישראל בני נביאי שאר אצל שגם לומר, צריך כן ועל חיבה, לשון

העולם. אומות נביאי את רק

נאמר  - לדיבור [ועלֿדרךֿזה 109[בנוגע אהרן" את "למעט רש"י: ומפרש אליו", ה' "וידבר
ולאהרן,71בפרשתנו  למשה נאמרו דברות "י"ג וממשיך הדברות"], מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר :

לשון  הקריאה אבל לאהרן"; שיאמר למשה אלא נאמרו, לאהרן שלא ללמדך מיעוטין, י"ג נאמרו וכנגדן
מן אהרן את "למעט וכהדיוק: (לאהרן, גם אלא) למשה, רק (לא שייכת - כשלעצמה ",zexacdחיבה

ישראל]. בני נביאי ו)לכל הקריאה, מן לא אבל

.ÊÈ(גם אלא למשה, רק (לא ששייכת חיבה לשון הקריאה אודות מדובר ויקרא שבפרשת lklוכיון
l`xyi ipa i`iap'גו וידבר גו' "ויקרא שכתוב מה רש"י מפרש -cren lde`n לאלה ביחס שהוא כפי "

הקריאה  קול את ששמעו ישראל :131מבני

היה הנביאים) גם (כולל ישראל בני של אפילו uegnמקומם או מועד, אוהל (בחצר מועד לאוהל
לפרוכת  שמחוץ למשכן לפרוכת שמבית קודשֿהקדשים בין חילוק רואים לא שמשם החצר), לקלעי מחוץ
גו' "וידבר שכתוב מה לפרש יש אליהם, ביחס ולכן, כאחד). כולו המשכן את מכסות שהיריעות (כיון

cren lde`n שני מבין הכפורת.. ("מעל לפרוכת מבית - עצמו מועד באוהל מסויים מקום על דקאי "
כיון הכפורת"), "מעל (ולא מועד" "מאוהל נאמר שאףֿעלֿפיֿכן אלא דוקא, `mdilהכרובים") qgiay

לפרוכת). למחוץ לפרוכת מבית בין לחלק (מבלי בכללותו מועד" "מאוהל הוא הדיבור הרי

אודות מדובר שבה תרומה, בפרשת ודברתיjl("ונועדתיdynמהֿשאיןֿכן נכנס `jzשם שהיה ,("
ל  ביחס הנה - לפרוכת מבית להכנס לו ואסור הפרוכת, עד רק להכנס וצריך שיכול ורואה dynבפנים,

envrאליו ה' ש"וידבר לפרש crenאיֿאפשר lde`n מבית) עצמו מועד באוהל מסויים מקום על קאי "
שם  מועד ש"אוהל האבןֿעזרא שכתב (כמו בכללותו מועד" "אוהל בשם שנקרא אלא דוקא), לפרוכת

שנמצא למי ביחס רק שייך שזה כיון בו"), אשר וכל המשכן את רואה uegnכולל ואינו מועד לאוהל
המשכן "זה מועד", "אוהל - בפנים שנמצא למי ביחס אבל שבו, לפרוכת".uegnהחילוקים

המשכן זה לאמר, מועד מאוהל אליו ה' וידבר אומר הוא אחר ש"במקום ולא uegnוכיון לפרוכת",
אתך "ודברתי תרומה) (בפרשת כאן שכתוב miaexkdכמו ipy oian zxetkd lrn כתובים שני "נמצאו - "

זה". את זה מכחישים

אליו  מדבר הקול את וישמע מועד אוהל אל משה ובבוא ביניהם: והכריע השלישי הכתוב "בא ולכן
הפ  בתוך שבא וכיון למשכן, נכנס היה משה וגו', הכפורת הכרובים,מעל לבין השמים מן יורד קול תח,

גו' ד"וידבר שהפירוש מובן, ומזה מועד", באוהל למשה ונשמע יוצא crenומשם lde`n לא) הוא "
xeaicdy היה שהקול אלא), הכרובים", שני מבין הכפורת "מעל היה הדיבור שהרי מועד, מאוהל היה

rnyp.מועד אוהל בכל

"וידבר  שכתוב מה רש"י מפרש גו'"), משה ("ובבוא משה אודות שמדובר בפרשתנו, ועלֿדרךֿזה
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יד.130) ד, שמות
וע"ד 131) שליט"א: אדמו"ר כ"ק ציין - זה לענין בנוגע

ד. יב, בהעלותך המפורש



g"kyz'dמד ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

אליו crenה' lde`nשהוא כפי "dynl qgia לפרוכת מבית בין החילוק את ורואה בפנים שנמצא שכיון -
"הוא מועד", "אוהל הרי לפרוכת, אתךuegלמחוץ ודברתי ה"כתוב.. יכחיש שלא וכדי lrnלפרוכת".

zxetkd הקול את שומע ושם מועד, אוהל אל בא משה ביניהם: והכריע בפרשתנו) (הכתוב זה "בא - "
לאוהל  יצא ומשם הכרובים, שני לבין השמים מן יוצא הקול הכרובים, שני מבין הכפורת, מעל הבא

מועד".

.ÁÈ הכלל מקדים אלא תרומה, כבפרשת כו'" אומר הוא אחר "ובמקום רש"י כותב לא בפרשתנו אבל
וכתוב  כו' אומר אחד "כתוב מפרט ואחרֿכך ביניהם", והכריע שלישי בא המכחישים.. כתובים "שני
בפרשת  רש"י אותה תירץ שכבר הכתובים, בין הסתירה לא - הוא בפרשתנו הקושי כי כו'", אומר אחד

זה שפסוק - אלא תרומה xzeinתרומה, בפרשת כבר מדובר למשה ה' של דיבורו אודות שהרי לכאורה,
נוסף? בפסוק הצורך ומהו ויקרא, ובפרשת

ביניהם": והכריע שלישי בא המכחישים.. כתובים "שני - רש"י מתרץ זה ועל

כתובים, שני בין סתירה תהיה לא שמלכתחילה באופן הענין את לכתוב אמנם יכולה היתה התורה
של  - למקרא' חמש ל'בן רש"י אומר - הוא הסדר אבל ביניהם, להכריע צורך יהיה כותבת ולא פעמים

ביניהם. שיכריע שלישי כתוב כותבת ואז זה", את זה המכחישים כתובים "שני התורה

מעל  אומר.. אחד וכתוב מועד, מאוהל אומר.. אחד "כתוב כי - מיותר אינו בפרשתנו הכתוב ולכן
את  שומע ושם מועד, אוהל אל בא משה ביניהם: והכריע שבפרשתנו) השלישי (הכתוב זה בא הכפורת,

מועד" לאוהל יצא ומשם הכרובים.. שני מבין הכפורת מעל הבא .132הקול

***

.ËÈ בני לכל ששייך הקריאה לענין עצמו למשה הדיבור בין (החילוק הנ"ל הביאור נקודת ועלֿפי
עמו  שנדבר הקול "הוא רש"י מפרש שבפרשתנו הקול", "את בפירוש החילוק גם יתבאר - ישראל)

וכו'": בכח ה' קול בתהלים המפורש הקול "הוא מפרש ויקרא ובפרשת בסיני",

אודות שמדובר שנדברdynבפרשתנו, הקול "הוא - הקול" את "וישמע רש"י מפרש ,enr."בסיני

- ישראל בני לכל ששייך חיבה, לשון הקריאה ענין הוא שבה החידוש שעיקר ויקרא בפרשת אבל
לומר  איֿאפשר ולכן ישראל, בני לכל ששייך באופן להיות צריכה הקול" ל"את ההתייחסות גם הרי
הדיבור  את לשמוע שיוכלו בכדי חיבה לשון לקריאה שייך אינו  בסיני" "הקול.. כי בסיני", הקול.. ש"הוא

כו'" לאחוריהם נרתעין ש"היו פעל בסיני הקול אדרבה: שהרי כו', יתבלבלו ש"פרחה 133ולא ועד ,
נמות"4נשמתן" פן אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה "דבר למשה אמרו ולכן ,134;

ושמע  בסיני", עמו שנדבר מ"הקול למטה שהוא בתהלים", המפורש הקול "הוא רש"י מפרש ולכן
דוד. גם אותו

.Î:"ארזים שובר ה' קול בהדר, ה' קול בכח, ה' "קול ומפרט מוסיף ורש"י

ה' "קול שכתוב מה מביא ולכן נמוך", "קול היה שלא להבהיר רש"י בא ֿ לראש וכיון gkaלכל ,"
הר  וגבורה, כח של באופן הוא זה נמוך".שקול "קול שאינו מובן י

חיבה? לשון - הקריאה ענין עם זה יתאים איך וגבורה, כח של באופן הוא זה שקול כיון אמנם,

ה' "קול גם נאמר זה קול שעל רש"י מוסיף בהתאם xcdaולכן זה הרי ולכן היופי, ענין שהוא ,"
חיבה. לשון - הקריאה לענין

לשמוע. יכולים היו לא ישראל שבני בסיני", עמו שנדבר "הקול זה שאין ראיה להביא צורך יש ועדיין
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ש"פ 132) משיחות קונטרס גם וראה .119 הערה לעיל ראה
ואילך). 333 ע' ח"ג תשמ"ט (התוועדויות תשמ"ט נשא

טו.133) כ, יתרו פירש"י
טז.134) שם, יתרו

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

ה' "קול נאמר זה קול שעל רש"י מוסיף `mifxולכן xaey עלֿכרחך במתןֿתורה, זאת מצינו שלא וכיון ,"
דוד. ששמעו אחר קול אלא דמתן ֿתורה, הקול זה שאין לומר, צריך

"קול  בתהלים: רש"י מפירוש - דמתןֿתורה הקול זה שאין האמור על להקשות יש לכאורה [ולהעיר:
כו'". מתןֿתורה בשעת - בכח ה'

מזה  יתירה להקשות יש מתןֿתורה135ובאמת ש"בשעת נאמר בתהלים, רש"י בפירוש שהרי -mvnv
elew z` התגברות מעלת אודות ולא הקול, צמצום אודות כאן שמדובר והיינו, ישראל", של כוחן לפי

נמוך". מ"קול להיפך הקול,

בזה: והביאור

ענין  שהרי - הקול התגברות מעלת את להדגיש דוד שכוונת לפרש רש"י יכול לא לתהלים, בפירושו
גדול" "קול בתורה: נתפרש את 136זה ש"צמצם הוא שהחידוש רש"י, מפרש ולכן דוד?! מחדש ומה ,

באופן  שהיה - כפשוטו - בכח" ה' "קול רש"י מפרש בחומש בפירושו אבל ישראל"; של כוחן לפי קולו
כהנים']. ה'תורת כפירוש נמוך", "קול היה שלא לבאר כדי כו', התגברות של

מזה  כי - בכח" ה' ש"קול להביא עדיין צריך ארזים", שובר ה' "קול מביא שרש"י לאחרי גם אמנם,
יש  הקב"ה מפי שיוצא נמוך קול גם שהרי נמוך", "קול שאינו הוכחה אין ארזים", שובר ה' ש"קול
הכח  ענין את שמדגיש הפסוק את גם להביא רש"י צריך ולכן ארזים, שבירת של "מופת" לעשות בכוחו

"קול היה שלא מוכח שמזה בכח", ה' "קול - נמוך".והגבורה

.‡Î רש"י בפירוש הדברים סדר את לבאר נבוא :120ועתה

את  "וישמע התיבות את שמבאר לפני הכרובים" שני מבין הכפורת.. "מעל התיבות את מבאר רש"י
מביאור  חלק הוא הכרובים" שני מבין הכפורת.. "מעל התיבות שביאור כיון - לפניֿזה שנאמרו הקול"

weqtd zellk.(יח סעיף (כנ"ל זה את זה המכחישים כתובים שני בין להכריע שבא כיון מיותר, שאינו ,

מה  לבאר רש"י מוסיף - ביניהם שמכריע הנ"ל לכתובים בפרשתנו הכתוב בין להחילוק ובהמשך
"מּדּבר" ויקרא) בפרשת (ולא כאן דוקא בינו 71שכתוב מדבר כן, לומר מעלה של כבודו מתדבר, "כמו , ִֵַ

הדיבור ֿ כן (מהֿשאין מאליו" שומע ומשה עצמו, הכבוד):`eilלבין היפך הוא אליו, שזקוק כמו שזהו ,

העיקרי  המקום הוא ששם ויקרא, בפרשת ולא בפרשתנו, זה ענין נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
"לדיבור  כו'", קריאה קדמה כו' דברות "לכל גו'", וידבר גו' "ויקרא - למשה הדיבור סדר נתבאר שבו
בינו  ש"מדבר באופן היה שהדיבור שם לומר צריך הכתוב היה ואםֿכן להפסקות", ולא קריאה היתה

עצמו"? לבין

בפשטות: - בזה והביאור

הקריאה  שענין וכיון וידבר". גו' "ויקרא - הקריאה ענין עם ביחד הדיבור ענין נאמר ויקרא, בפרשת
 ֿ ועלֿאחתֿכמה כו', יתבלבל שלא השומע, אל היא הקריאה [שהרי עצמו" לבין "בינו להיות יכול אינו
כאן  נאמר לא לכן אותו], שמחבבים למי קוראים כאשר רק ששייכת חיבה, לשון לקריאה בנוגע וכמה
לבין  ד'בינו באופן היתה הקריאה שגם קסלקאֿדעתא תהיה שלא כדי - עצמו" לבין בינו ד"מדבר הענין

היה הקריאה שלאחרי הדיבור שגם בגלל או (ורק dynlעצמו', עצמו לבין בינו דמדבר באופן ולא ,
עצמו'). לבין בינו ד'מדבר באופן היה קריאה, לו קדמה שלא ההפסקות, שלאחרי הדיבור

מאליו" שומע ומשה עצמו, לבין בינו מדבר מתדבר.. "כמו פירושו ש"מּדּבר" האמור עלֿפי ִֵַאמנם,
"מּד הפירוש מהו מובן: אינו "?`eilּבר- ִֵַ
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של 135) המהירות שמרוב אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
קיץ  (סה"ש הזקן רבינו תורת והזכיר לכך. לב שמו לא השואלים,
הפסוק  על (222 ע' ריש תרצ"ז סה"ש גם וראה .59 ע' ה'ש"ת

המהירות  את לאבד שצריך מהרה", "ואבדתם יז) יא, (עקב
("מהרה")...

יט.136) ה, ואתחנן



מה g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

אליו crenה' lde`nשהוא כפי "dynl qgia לפרוכת מבית בין החילוק את ורואה בפנים שנמצא שכיון -
"הוא מועד", "אוהל הרי לפרוכת, אתךuegלמחוץ ודברתי ה"כתוב.. יכחיש שלא וכדי lrnלפרוכת".

zxetkd הקול את שומע ושם מועד, אוהל אל בא משה ביניהם: והכריע בפרשתנו) (הכתוב זה "בא - "
לאוהל  יצא ומשם הכרובים, שני לבין השמים מן יוצא הקול הכרובים, שני מבין הכפורת, מעל הבא

מועד".

.ÁÈ הכלל מקדים אלא תרומה, כבפרשת כו'" אומר הוא אחר "ובמקום רש"י כותב לא בפרשתנו אבל
וכתוב  כו' אומר אחד "כתוב מפרט ואחרֿכך ביניהם", והכריע שלישי בא המכחישים.. כתובים "שני
בפרשת  רש"י אותה תירץ שכבר הכתובים, בין הסתירה לא - הוא בפרשתנו הקושי כי כו'", אומר אחד

זה שפסוק - אלא תרומה xzeinתרומה, בפרשת כבר מדובר למשה ה' של דיבורו אודות שהרי לכאורה,
נוסף? בפסוק הצורך ומהו ויקרא, ובפרשת

ביניהם": והכריע שלישי בא המכחישים.. כתובים "שני - רש"י מתרץ זה ועל

כתובים, שני בין סתירה תהיה לא שמלכתחילה באופן הענין את לכתוב אמנם יכולה היתה התורה
של  - למקרא' חמש ל'בן רש"י אומר - הוא הסדר אבל ביניהם, להכריע צורך יהיה כותבת ולא פעמים

ביניהם. שיכריע שלישי כתוב כותבת ואז זה", את זה המכחישים כתובים "שני התורה

מעל  אומר.. אחד וכתוב מועד, מאוהל אומר.. אחד "כתוב כי - מיותר אינו בפרשתנו הכתוב ולכן
את  שומע ושם מועד, אוהל אל בא משה ביניהם: והכריע שבפרשתנו) השלישי (הכתוב זה בא הכפורת,

מועד" לאוהל יצא ומשם הכרובים.. שני מבין הכפורת מעל הבא .132הקול

***

.ËÈ בני לכל ששייך הקריאה לענין עצמו למשה הדיבור בין (החילוק הנ"ל הביאור נקודת ועלֿפי
עמו  שנדבר הקול "הוא רש"י מפרש שבפרשתנו הקול", "את בפירוש החילוק גם יתבאר - ישראל)

וכו'": בכח ה' קול בתהלים המפורש הקול "הוא מפרש ויקרא ובפרשת בסיני",

אודות שמדובר שנדברdynבפרשתנו, הקול "הוא - הקול" את "וישמע רש"י מפרש ,enr."בסיני

- ישראל בני לכל ששייך חיבה, לשון הקריאה ענין הוא שבה החידוש שעיקר ויקרא בפרשת אבל
לומר  איֿאפשר ולכן ישראל, בני לכל ששייך באופן להיות צריכה הקול" ל"את ההתייחסות גם הרי
הדיבור  את לשמוע שיוכלו בכדי חיבה לשון לקריאה שייך אינו  בסיני" "הקול.. כי בסיני", הקול.. ש"הוא

כו'" לאחוריהם נרתעין ש"היו פעל בסיני הקול אדרבה: שהרי כו', יתבלבלו ש"פרחה 133ולא ועד ,
נמות"4נשמתן" פן אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה "דבר למשה אמרו ולכן ,134;

ושמע  בסיני", עמו שנדבר מ"הקול למטה שהוא בתהלים", המפורש הקול "הוא רש"י מפרש ולכן
דוד. גם אותו

.Î:"ארזים שובר ה' קול בהדר, ה' קול בכח, ה' "קול ומפרט מוסיף ורש"י

ה' "קול שכתוב מה מביא ולכן נמוך", "קול היה שלא להבהיר רש"י בא ֿ לראש וכיון gkaלכל ,"
הר  וגבורה, כח של באופן הוא זה נמוך".שקול "קול שאינו מובן י

חיבה? לשון - הקריאה ענין עם זה יתאים איך וגבורה, כח של באופן הוא זה שקול כיון אמנם,

ה' "קול גם נאמר זה קול שעל רש"י מוסיף בהתאם xcdaולכן זה הרי ולכן היופי, ענין שהוא ,"
חיבה. לשון - הקריאה לענין

לשמוע. יכולים היו לא ישראל שבני בסיני", עמו שנדבר "הקול זה שאין ראיה להביא צורך יש ועדיין
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ש"פ 132) משיחות קונטרס גם וראה .119 הערה לעיל ראה
ואילך). 333 ע' ח"ג תשמ"ט (התוועדויות תשמ"ט נשא

טו.133) כ, יתרו פירש"י
טז.134) שם, יתרו

g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

ה' "קול נאמר זה קול שעל רש"י מוסיף `mifxולכן xaey עלֿכרחך במתןֿתורה, זאת מצינו שלא וכיון ,"
דוד. ששמעו אחר קול אלא דמתן ֿתורה, הקול זה שאין לומר, צריך

"קול  בתהלים: רש"י מפירוש - דמתןֿתורה הקול זה שאין האמור על להקשות יש לכאורה [ולהעיר:
כו'". מתןֿתורה בשעת - בכח ה'

מזה  יתירה להקשות יש מתןֿתורה135ובאמת ש"בשעת נאמר בתהלים, רש"י בפירוש שהרי -mvnv
elew z` התגברות מעלת אודות ולא הקול, צמצום אודות כאן שמדובר והיינו, ישראל", של כוחן לפי

נמוך". מ"קול להיפך הקול,

בזה: והביאור

ענין  שהרי - הקול התגברות מעלת את להדגיש דוד שכוונת לפרש רש"י יכול לא לתהלים, בפירושו
גדול" "קול בתורה: נתפרש את 136זה ש"צמצם הוא שהחידוש רש"י, מפרש ולכן דוד?! מחדש ומה ,

באופן  שהיה - כפשוטו - בכח" ה' "קול רש"י מפרש בחומש בפירושו אבל ישראל"; של כוחן לפי קולו
כהנים']. ה'תורת כפירוש נמוך", "קול היה שלא לבאר כדי כו', התגברות של

מזה  כי - בכח" ה' ש"קול להביא עדיין צריך ארזים", שובר ה' "קול מביא שרש"י לאחרי גם אמנם,
יש  הקב"ה מפי שיוצא נמוך קול גם שהרי נמוך", "קול שאינו הוכחה אין ארזים", שובר ה' ש"קול
הכח  ענין את שמדגיש הפסוק את גם להביא רש"י צריך ולכן ארזים, שבירת של "מופת" לעשות בכוחו

"קול היה שלא מוכח שמזה בכח", ה' "קול - נמוך".והגבורה

.‡Î רש"י בפירוש הדברים סדר את לבאר נבוא :120ועתה

את  "וישמע התיבות את שמבאר לפני הכרובים" שני מבין הכפורת.. "מעל התיבות את מבאר רש"י
מביאור  חלק הוא הכרובים" שני מבין הכפורת.. "מעל התיבות שביאור כיון - לפניֿזה שנאמרו הקול"

weqtd zellk.(יח סעיף (כנ"ל זה את זה המכחישים כתובים שני בין להכריע שבא כיון מיותר, שאינו ,

מה  לבאר רש"י מוסיף - ביניהם שמכריע הנ"ל לכתובים בפרשתנו הכתוב בין להחילוק ובהמשך
"מּדּבר" ויקרא) בפרשת (ולא כאן דוקא בינו 71שכתוב מדבר כן, לומר מעלה של כבודו מתדבר, "כמו , ִֵַ

הדיבור ֿ כן (מהֿשאין מאליו" שומע ומשה עצמו, הכבוד):`eilלבין היפך הוא אליו, שזקוק כמו שזהו ,

העיקרי  המקום הוא ששם ויקרא, בפרשת ולא בפרשתנו, זה ענין נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
"לדיבור  כו'", קריאה קדמה כו' דברות "לכל גו'", וידבר גו' "ויקרא - למשה הדיבור סדר נתבאר שבו
בינו  ש"מדבר באופן היה שהדיבור שם לומר צריך הכתוב היה ואםֿכן להפסקות", ולא קריאה היתה

עצמו"? לבין

בפשטות: - בזה והביאור

הקריאה  שענין וכיון וידבר". גו' "ויקרא - הקריאה ענין עם ביחד הדיבור ענין נאמר ויקרא, בפרשת
 ֿ ועלֿאחתֿכמה כו', יתבלבל שלא השומע, אל היא הקריאה [שהרי עצמו" לבין "בינו להיות יכול אינו
כאן  נאמר לא לכן אותו], שמחבבים למי קוראים כאשר רק ששייכת חיבה, לשון לקריאה בנוגע וכמה
לבין  ד'בינו באופן היתה הקריאה שגם קסלקאֿדעתא תהיה שלא כדי - עצמו" לבין בינו ד"מדבר הענין

היה הקריאה שלאחרי הדיבור שגם בגלל או (ורק dynlעצמו', עצמו לבין בינו דמדבר באופן ולא ,
עצמו'). לבין בינו ד'מדבר באופן היה קריאה, לו קדמה שלא ההפסקות, שלאחרי הדיבור

מאליו" שומע ומשה עצמו, לבין בינו מדבר מתדבר.. "כמו פירושו ש"מּדּבר" האמור עלֿפי ִֵַאמנם,
"מּד הפירוש מהו מובן: אינו "?`eilּבר- ִֵַ
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של 135) המהירות שמרוב אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
קיץ  (סה"ש הזקן רבינו תורת והזכיר לכך. לב שמו לא השואלים,
הפסוק  על (222 ע' ריש תרצ"ז סה"ש גם וראה .59 ע' ה'ש"ת

המהירות  את לאבד שצריך מהרה", "ואבדתם יז) יא, (עקב
("מהרה")...

יט.136) ה, ואתחנן



g"kyz'dמו ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

הדברות". מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר רש"י: ממשיך ולכן

" להיות: וצריך מהכתוב, רש"י שמעתיק בתיבות הדפוס טעות שנפלה לומר, `eilוקרוב xacie eil`"
ביאור דורש אליו", "מּדּבר שהרי -xzei..מתדבר "כמו פירושו ש"מּדּבר" דכיון אליו", "וידבר מאשר ִִֵֵַַ

" זה אין הרי עצמו", לבין בינו ".`eilמדבר

באותיות  לכתבה שבמקום (או מהם אחד השמיט פעמים, ב' אליו" "אליו שכתוב ראה שהמדפיס ויתכן
שומע  "ומשה שלפניֿזה: ה'דיבורֿהמתחיל' בסיום קטנות באותיות כתבה כ'דיבורֿהמתחיל', גדולות

").`eilמ 

אליו". ד"מּדּבר ל"אליו" גם היא הדברות" מן אהרן "למעט שכתב במה רש"י כוונת אופן, ִֵַובכל

שיתבאר  וכפי ה', בעבודת ההוראה וכן רש"י, שבפירוש תורה" של ה"יינה את גם להוסיף ויש
.137לקמן 

***

.·Î יש השבועות, חג של התשלומין ימי סיום סיון, שבי"ב  פעם עוד הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
מתןֿתורה. זמן השבועות, חג עניני כל את להשלים כח יתר

ונשמעה" עמנו אתה "דבר במתןֿתורה למשה אמרו ישראל בני שכאשר משה 134והזכיר, את מינו ,
[כידוע  שבשליחות נעלה היותר באופן זה שהיה ומובן השליח 138לשליח, מעשה (א) אופנים: ג' בזה שיש

המציאות  נעשית השליח מציאות כל (ג) המשלח, של נעשה השליח של המעשה כח (ב) למשלח, מתייחס
יצרֿהרע), מהם שפסק יב) (סעיף לעיל (כאמור המעלה בתכלית אז היו ישראל שבני דכיון המשלח], של

השלימות. בתכלית היה השליחות ענין שגם בוודאי הרי המעלה, איש הוא רבינו ומשה

ילדו" כאילו חבירו.. בן את המלמד ש"כל החינוך, לענין בנוגע דובר לזה הלימוד 139ובהמשך והרי ,
גו'" משה לנו צוה "תורה הוא הקטן בנו את מלמד בשוה 140שהאב הקטן ולבן לאב דייקא, "לנו" ,141,

בשוה  ישראל בני לכל שייכים ומשה שהתורה .142היינו,
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(המו"ל).137) לע"ע לידינו הגיע לא
תורת 138) גם וראה א. כלל ענגיל) (למהר"י טוב לקח ראה

וש"נ. ואילך. 139 ס"ע חמ"ח מנחם
ג,139) במדבר עה"ת בפירש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין

.119 הערה לעיל וראה א.
ד.140) לג, ברכה
(141.91 שבהערה דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
(המו"ל).142) ההתוועדות לסיום עד ההמשך חסר
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הדברות". מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר רש"י: ממשיך ולכן

" להיות: וצריך מהכתוב, רש"י שמעתיק בתיבות הדפוס טעות שנפלה לומר, `eilוקרוב xacie eil`"
ביאור דורש אליו", "מּדּבר שהרי -xzei..מתדבר "כמו פירושו ש"מּדּבר" דכיון אליו", "וידבר מאשר ִִֵֵַַ

" זה אין הרי עצמו", לבין בינו ".`eilמדבר

באותיות  לכתבה שבמקום (או מהם אחד השמיט פעמים, ב' אליו" "אליו שכתוב ראה שהמדפיס ויתכן
שומע  "ומשה שלפניֿזה: ה'דיבורֿהמתחיל' בסיום קטנות באותיות כתבה כ'דיבורֿהמתחיל', גדולות

").`eilמ 

אליו". ד"מּדּבר ל"אליו" גם היא הדברות" מן אהרן "למעט שכתב במה רש"י כוונת אופן, ִֵַובכל
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"...Ô‰ÎÏ Â·È¯˜È ¯˘‡ ...‰ÓÂ¯˙ ÏÎÂ"

לו  לכהן יקריבו אשר תרומה... "וכל הפסוק מן
תרומה...",1יהיה" "וכל המלים את רש"י מצטט

כך  על תרומה 2ומפרש וכי ישמעאל, רבי "אמר :
לבית  אחריה המחזר הוא והלא לכהנים, מקריבין

אלו 3הגרנות  לכהן, יקריבו אשר לומר תלמוד ומה ,
אלקיך  ה' בית תביא בהם שנאמר ואיני 4הביכורים, ,

בא  יהיה, לו לכהן לומר תלמוד בהם, יעשה מה יודע
לכהן". ניתנין שיהיו הביכורים על ולימד הכתוב

להבין: וצריך

תרומה, על מדובר זה שבפסוק הסברא לפי א)
"אשר הביטוי רק לרש"י כיון eaixwiקשה לכהן":

אין  הגרנות, לבית התרומה אחר המחזר הוא שהכהן
היא, שמשמעותו לכהן", "יקריבו הביטוי כאן מתאים
עצם  אך לכהן. זאת להביא צריכים שהבעלים להיפך,
– לכהן להינתן צריכה שהתרומה – בפסוק החידוש
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הקודמות  שבפרשות להפריש 5כיון שצריך מוזכר רק
לכהן 6תרומה  זאת לתת שיש להזכיר בלי ,7.
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שיש "תביא" מהמילה הביכורים iadl`להוכיח את

נכון  כך ומשום הכהנים, נמצאים שבו המקדש, לבית
היא  הכוונה שבפסוקנו "יקריבו" שבמילה להסיק
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"אלו  המסקנה לפי רש"י בפירוש נוסף שוני ד)
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ט.1) ה, פרשתנו
המחזר 2) הוא "והלא ובהוספת וסגנון, לשון (בשינוי כאן מספרי

באו"א). הספרי כוונת שמפרש כאן, רמב"ן וראה כו'".
(3" ולא (בלמ"ד), הגרנות" "לבית רש"י לשון הגרנות"aדיוק בית

כו' חיללו הגרנות בבית המסייעים כהנים לומר: יש – כאן) (כברמב"ן
גם מובן וזה – הי"ח פי"ב תרומות הל' רמב"ם ב. כו, ),zehyta(בכורות

בבית  (מסייע) ולא – הגרנות" לבית אחרי' "מחזר רש"י מדייק ולכן
בפרש"י. לדייק יש כמה עד נראה בזה וגם עצמו. הגרנות

כו.4) לד, תשא יט. כג, משפטים
בפרשיות5) ד).f"g`lyמשא"כ יח, שופטים יב. יח, (קרח
שם.6) ובפרש"י כח כב, משפטים ראה
כו'.7) להשלים שבא או ו': פסוק כאן רמב"ן גם ראה

רק 8) שנאכלת יֿיג) (כב, אמור בפ' מצינו לתרומה, בנוגע ואדרבה:
(היינו  קדש יאכל כי "ואיש יד) (שם, שנאמר ממה מזו: [ויתירה לכהנים

ונתן גו' בשגגה שם) פרש"י – לכאורה odklתרומה מוכח – גו'"
שאין  לפרש רש"י הוזקק לא ומ"מ – תרומה] של הבעלים הם שהכהנים

שהיא הוכחה* לכאורהzpzipמשם מובן וא"כ שאין k"yknaלכהנים; ,
נזכר  שלא – ה"א" בית "תביא מהכתוב לכהנים ניתנין שביכורים להוכיח

כהן. ענין כלל בו
[שהרי 9) אחר ענין בשביל הוא לביהמ"ק שהבאתם אפשר שהרי

ה"א" יבחר אשר המקום "אל הביכורים הבאת שמקשר תבא, בפ' אפילו
רש"י  מפרש גו'", מידך הטנא הכהן ולקח גו' הכהן אל "ובאת עם

" (רק) הוא מידך" הטנא הכהן לאsipdlש"ולקח אבל zpzipyאותו"],
לכהן.

(*oirn.l"i cere .dxtkl edfy l"t` ± odkl oinelyzd ;(`k ,ci d`x) "ixkpl xekn" xacl `nbec

נוסח המברק לקראת חג השבועות תשכ"ב

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות וחג שמח

/מקום החתימה/



מז g"kyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay zgiy

הדברות". מן אהרן את "למעט אליו", "וידבר רש"י: ממשיך ולכן

" להיות: וצריך מהכתוב, רש"י שמעתיק בתיבות הדפוס טעות שנפלה לומר, `eilוקרוב xacie eil`"
ביאור דורש אליו", "מּדּבר שהרי -xzei..מתדבר "כמו פירושו ש"מּדּבר" דכיון אליו", "וידבר מאשר ִִֵֵַַ

" זה אין הרי עצמו", לבין בינו ".`eilמדבר

באותיות  לכתבה שבמקום (או מהם אחד השמיט פעמים, ב' אליו" "אליו שכתוב ראה שהמדפיס ויתכן
שומע  "ומשה שלפניֿזה: ה'דיבורֿהמתחיל' בסיום קטנות באותיות כתבה כ'דיבורֿהמתחיל', גדולות

").`eilמ 

אליו". ד"מּדּבר ל"אליו" גם היא הדברות" מן אהרן "למעט שכתב במה רש"י כוונת אופן, ִֵַובכל

שיתבאר  וכפי ה', בעבודת ההוראה וכן רש"י, שבפירוש תורה" של ה"יינה את גם להוסיף ויש
.137לקמן 

***

.·Î יש השבועות, חג של התשלומין ימי סיום סיון, שבי"ב  פעם עוד הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
מתןֿתורה. זמן השבועות, חג עניני כל את להשלים כח יתר

ונשמעה" עמנו אתה "דבר במתןֿתורה למשה אמרו ישראל בני שכאשר משה 134והזכיר, את מינו ,
[כידוע  שבשליחות נעלה היותר באופן זה שהיה ומובן השליח 138לשליח, מעשה (א) אופנים: ג' בזה שיש

המציאות  נעשית השליח מציאות כל (ג) המשלח, של נעשה השליח של המעשה כח (ב) למשלח, מתייחס
יצרֿהרע), מהם שפסק יב) (סעיף לעיל (כאמור המעלה בתכלית אז היו ישראל שבני דכיון המשלח], של

השלימות. בתכלית היה השליחות ענין שגם בוודאי הרי המעלה, איש הוא רבינו ומשה

ילדו" כאילו חבירו.. בן את המלמד ש"כל החינוך, לענין בנוגע דובר לזה הלימוד 139ובהמשך והרי ,
גו'" משה לנו צוה "תורה הוא הקטן בנו את מלמד בשוה 140שהאב הקטן ולבן לאב דייקא, "לנו" ,141,

בשוה  ישראל בני לכל שייכים ומשה שהתורה .142היינו,
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תרומה...",1יהיה" "וכל המלים את רש"י מצטט
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בא  יהיה, לו לכהן לומר תלמוד בהם, יעשה מה יודע
לכהן". ניתנין שיהיו הביכורים על ולימד הכתוב

להבין: וצריך

תרומה, על מדובר זה שבפסוק הסברא לפי א)
"אשר הביטוי רק לרש"י כיון eaixwiקשה לכהן":

אין  הגרנות, לבית התרומה אחר המחזר הוא שהכהן
היא, שמשמעותו לכהן", "יקריבו הביטוי כאן מתאים
עצם  אך לכהן. זאת להביא צריכים שהבעלים להיפך,
– לכהן להינתן צריכה שהתרומה – בפסוק החידוש
זאת, להבהיר צריכה היתה התורה לרש"י: קשה אינה

הקודמות  שבפרשות להפריש 5כיון שצריך מוזכר רק
לכהן 6תרומה  זאת לתת שיש להזכיר בלי ,7.

לפי  שהתעורר הקושי מהו להבין: יש זה ולפי
על  ליישבו מתכוון שרש"י הביכורים", "אלו המסקנה
לומר  תלמוד – בהם יעשה מה יודע "ואיני ההבהרה ידי

לכהן..."?

הפסוק  את מצטט שרש"י שלאחר לומר, אין
כדי  אלקיך", ה' בית "תביא הביכורים בענין המופיע

שיש "תביא" מהמילה הביכורים iadl`להוכיח את

נכון  כך ומשום הכהנים, נמצאים שבו המקדש, לבית
היא  הכוונה שבפסוקנו "יקריבו" שבמילה להסיק
זה  שמפסוק לומר, האפשרות קיימת היתה לביכורים,
צריך  לפיכך לכהן. זאת להביא שיש מובן כבר עצמו

" זה פסוק שלמרות ולומר, זאת לשלול rceiרש"י ipi`
בהם" יעשה מה

מובן הדבר כי כך, לומר אין אך –zehyta אף ,
במלים  כך על להתבטא ייתכן ולא רש"י, פירוש ללא
בפסוק  בכך? החידוש מהו כי: – יודע..." "ואיני

אין אלקיך" ה' בית יעשה 8הסבר mey"תביא "מה
שב  מכך, משתמע אין ובודאי הביכורים z`adבהם",

ycwnd zialהיא odklהכוונה mzpizpl9 כל ואדרבה: .
להישאר  לכאורה, הם, צריכים אחרת, הוראה אין עוד

הבעלים. ברשות

החידוש  את לבאר זאת בכל מתכוון רש"י אם ב)
באומרו  היה די הביכורים", "אלו פירושו לפי שבפסוק,
הוא  מדוע יהיה". לו לכהן לומר תלמוד יודע... "ואיני

הביכורים yxtlצריך על ולימד הכתוב "בא מכן לאחר
לכהן"? ניתנין שיהיו

כלשהי, מסיבה רש"י, נזקק זאת בכל אם אף ג)
על  ולימד הכתוב "בא דבריו שבסיום לפירוש
קשה  עדיין זאת בכל לכהן", ניתנין שיהיו הביכורים
"על  המלים את להוסיף רש"י צריך מדוע להבין:
"אלו  במפורש כן לפני ציין שכבר לאחר הביכורים"
שיהיו  ולימד הכתוב "בא באומרו היה ודי הביכורים",

לכהן"? ניתנין

"אלו  המסקנה לפי רש"י בפירוש נוסף שוני ד)
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ט.1) ה, פרשתנו
המחזר 2) הוא "והלא ובהוספת וסגנון, לשון (בשינוי כאן מספרי

באו"א). הספרי כוונת שמפרש כאן, רמב"ן וראה כו'".
(3" ולא (בלמ"ד), הגרנות" "לבית רש"י לשון הגרנות"aדיוק בית

כו' חיללו הגרנות בבית המסייעים כהנים לומר: יש – כאן) (כברמב"ן
גם מובן וזה – הי"ח פי"ב תרומות הל' רמב"ם ב. כו, ),zehyta(בכורות

בבית  (מסייע) ולא – הגרנות" לבית אחרי' "מחזר רש"י מדייק ולכן
בפרש"י. לדייק יש כמה עד נראה בזה וגם עצמו. הגרנות

כו.4) לד, תשא יט. כג, משפטים
בפרשיות5) ד).f"g`lyמשא"כ יח, שופטים יב. יח, (קרח
שם.6) ובפרש"י כח כב, משפטים ראה
כו'.7) להשלים שבא או ו': פסוק כאן רמב"ן גם ראה

רק 8) שנאכלת יֿיג) (כב, אמור בפ' מצינו לתרומה, בנוגע ואדרבה:
(היינו  קדש יאכל כי "ואיש יד) (שם, שנאמר ממה מזו: [ויתירה לכהנים

ונתן גו' בשגגה שם) פרש"י – לכאורה odklתרומה מוכח – גו'"
שאין  לפרש רש"י הוזקק לא ומ"מ – תרומה] של הבעלים הם שהכהנים

שהיא הוכחה* לכאורהzpzipמשם מובן וא"כ שאין k"yknaלכהנים; ,
נזכר  שלא – ה"א" בית "תביא מהכתוב לכהנים ניתנין שביכורים להוכיח

כהן. ענין כלל בו
[שהרי 9) אחר ענין בשביל הוא לביהמ"ק שהבאתם אפשר שהרי

ה"א" יבחר אשר המקום "אל הביכורים הבאת שמקשר תבא, בפ' אפילו
רש"י  מפרש גו'", מידך הטנא הכהן ולקח גו' הכהן אל "ובאת עם

" (רק) הוא מידך" הטנא הכהן לאsipdlש"ולקח אבל zpzipyאותו"],
לכהן.

(*oirn.l"i cere .dxtkl edfy l"t` ± odkl oinelyzd ;(`k ,ci d`x) "ixkpl xekn" xacl `nbec
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האפשרית, הסברא לפי פירושו לבין הביכורים",
"וכי  הקושי בסיום תרומה: על מדובר זה שבפסוק
יקריבו  אשר לומר תלמוד "ומה אומר הוא תרומה..."

"לכהן" המילה כלומר, – למלים `dpiלכהן" קשורה
למ  אלא יהיה", "לו ואילו הבאות יקריבו". "אשר לים

לו  לכהן לומר "תלמוד הוא הניסוח המסקנה, לפי
ובקשר  בסמיכות מופיעה "לכהן" המילה – יהיה"

יהיה"? ל"לו

קשורה, מקריבין..." תרומה "וכי רש"י שאלת ה)
יקריבו  "אשר ולמלים "תרומה", למילה רק לכאורה,
מצטט  אפוא מדוע ב"וגו'". רש"י רומז שאליהן לכהן",
שאינה  וגו')", (תרומה "וכל המילה את גם רש"י
כאשר  ובמיוחד פירושו? לתוכן לכאורה, קשורה,

כן  לפני פסוקים אין 10מספר לנפש", טמא "וכל לגבי ,
"וכל". המילה את מצטט רש"י

הפירוש  בעל של שמו את רש"י מציין מדוע ו)
"וכי  בפתיחה מסתפק ואינו ישמעאל" רבי "אמר
הידיעה  הפסוק להבנת מוסיפה מה כלומר, תרומה...".

l`rnyiש  iax?זאת אמר

.·
?ÌÈ¯ÂÎÈ· Y "‰ÓÂ¯˙ ÏÎÂ"

בכללותו, הפירוש מובן אין אלו, לדיוקים בנוסף
כאן  הכוונה אין תרומה" שב"וכל לכך ההוכחה

לביכורים: אלא כפשוטה, לתרומה

תרומה" "וכל המלים יקריבו iptlלאחר "אשר
ורש"י ישראל", בני קדשי "לכל נאמר `epiלכהן",

רואה  שרש"י ניכר, מזה אלו. מלים משמעות מציין
(למקרא)" חמש "בן שאפילו פשוט, כה כדבר זאת

בעצמו: זאת מבין

"כך zncew11בפרשה הכלל את רש"י קבע כבר
יודע  כבר לכן יתירה". למ"ד לכתוב המקראות דרך

לפרשה  אפשר שאי בלמ"ד, הפותחת שמילה התלמיד,
הרי  – הקודמות למלים בהמשך הרגיל השימוש לפי
בפסוקנו, גם בפשטות מובן מזה יתירה. למ"ד זאת
שאי  כיון ישראל", בני קדשי "לכל שנאמר שלמרות

תרומה" ל"וכל כהמשך זאת לפרש igxkd,12אפשר
קדשי  שב"(ל)כל יוצא, ולכן יתירה. למ"ד שזוהי לומר

לכל היא הכוונה ישראל" ישראל",x`yבני בני "קדשי
mpi`y כהונה מתנות כלומר, תרומה", ב"וכל נכללים

.13האחרות 

יקריבו  מ"אשר רש"י מסיק כיצד מובן: לא זה ולפי
הכוונה  אין תרומה" "וכל שבמלים המסקנה את לכהן"
מקריבין  תרומה "וכי השאלה מפני בפשטות, לתרומה
הכוונה  תרומה" שב"וכל להסביר, אפשר והרי לכהן",
יקריבו  "אשר והמלים כפשוטה, לתרומה אכן היא

למלים `opiלכהן" אלא תרומה", ל"וכל קשורות
ישראל", בני קדשי odl"(ל)כל jenqa zeritend ורוב ,

הן  אלא אחריהן, "מחזר" הכהן אין הכהונה מתנות
הכהן? אל מובאות

את  מבדילה שהתורה כיון מתגברת: אף זו שאלה
ב" זאת כוללת ואינה תרומה", "וכל של lklהפרט

ש  לכאורה, מוכח, ישראל" בני מקריבים `oiקדשי
תרומה" "כל את להפריד 14לכהן התורה צריכה ולכן ,

ישראל בני מ"קדשי odklזאת eaixwi xy` זה ולפי ."
סברא  היא לכהן" מקריבין תרומה "וכי ההיפך: יוצא
דוקא  היא הכוונה תרומה" שב"וכל לומר המסייעת

לביכורים! ולא לתרומה,

.‚
¯‚‰ ÏÊ‚ ÔÈ·Ï ‰ÓÂ¯˙ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

החיבור, בוא"ו תרומה...", "וכל הפסוק מלשון
כן, לפני המוזכר לדין בהמשך מופיע זה שדין מוכח,
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ב.10) ה,
כח.11) יד, בשלח
בכל".12) נוהגת שתהא התרומה על ולימד הכתוב "בא כאן: בספרי

"אלו  מסיק שהרי – פרש"י לפי כן לומר שא"א לזה [נוסף אבל
תשא  יט. כג, משפטים (רש"י המינין" משבעת "אלא ואינם הביכורים"

ב)] כו, תבא בפ' גם רש"י מפרש וכן שם.
"לכל הלשון פשטות (ולא iycw(א) קדשים סוגי כל על מורה בנ"י"

יב. יח, (קרח הכתובים מפשטות (ב) המינין); מכל בקדשים אחד סוג
גם  (וראה ויצהר. תירוש בדגן רק נוהגת שתרומה מוכח, ד) יח, שופטים
דגן  הן מקום בכל ומעשרות בתרומות "המצות כב: יד, ראה רמב"ן
מה"ת  חייבין האילן פירות ובכל הזרעים בכל אחר מין ויצהר..ואין תירוש
ובספרי  בתו"כ שנויות ברייתות ויש במעשרות. ולא בתרומות לא כלל

zezknq`lוהןzerhen ושני תוד"ה פ"ב. תרומות הל' ראב"ד וראה ."

א). נד, בכורות – מינין
שקאי 13) יט) (שם שפרש"י ח) יח, (קרח בנ"י" קדשי "לכל וכמו

רש"י  הוזקק לא הפשיטות רוב מצד שם, וגם כהונה. מתנות כ"ד על
זה ח').enewnaלפרש (בפסוק

ש"14) שנקראים lkוי"ל וחלה מעשר תרומת גם כולל תרומה"
קרח  יטֿכא. טו, (שלח גדולה לתרומה אותם השווה שהכתוב ועד תרומה,
יקריבו  אשר בנ"י קדשי ב"כל תרומה" "כל הכתוב כלל ולא כוֿכח), יח,

אחריהם. מחזר הכהן בהם גם כי – לכהן"
[נוסף  הרי – יא) שם, ו. יב, (ראה תרומה נקראת ביכורים שגם ואף
ידכם"; "תרומת – ליווי בשם כ"א סתם תרומה נקראת שאינה למה

א)], יג, סוכה מ"ו. פי"ד מנגעים (ולהעיר ידך" ותרו"מ wx"תרומת בחלה
גו'". תרימו כן גו' הגורן מן "כדגן גורן"; "כתרומת נאמר

`yp zyxt zegiyÎihewl

לכהן  לתת יש הגר גזל שאת כשם הגר: גזל ,15לגבי
לתת  יש ישראל", בני קדשי ו"כל תרומה" "כל גם כך

לכהן.

בזה: להבין צריך אך

מתנות יש בפרשות zeaxא) נאמר שעליהן ,
zencewd את התורה מקשרת ומדוע לכהן. לתיתן שיש

הגר  לגזל דוקא לכהן..." תרומה... "וכל של ?16הענין

מ"כל  תרומה" "כל את התורה מפרידה מדוע ב)
"אשר ואומרת ישראל", בני דבר eaixwiקדשי לכהן",

לתרומה. ולא אחרות, כהונה למתנות רק שמתאים

וכדומה. לכהן" יתנו "אשר לומר היה צריך לכאורה,
מטרת של epweqtשהרי, הדינים פרטי את לבאר אינה

dpedk zepzn הקודם לענין בהמשך מופיע הפסוק שהרי ,
שצריך  הפרט רק חשוב הגר גזל ולגבי הגר, גזל של

ezizl ידי על זאת עושים אם לציין חשוב ולא לכהן,
אליו? זאת שמביאים או הגרנות לבית מחזר שהוא

תרומה..." "וכל של שהקשר לומר, הכרחי מכך
מפני  אלא לכהן, ניתנים שהם מפני רק אינו הגר לגזל
מתנות  משאר המבדילם משותף משהו ביניהם שיש
לגזל  תרומה" "כל של זה מיוחד קשר ומפני כהונה.
בני  "קדשי שאר של מהכלל התרומה הוצאה הגר,

בנפרד. בפסוק מופיעה והיא ישראל",

.„
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מתנות  משאר הגר" "גזל נבדל שבו ה"חידוש"

כהונה  מתנות שאר כל הוא: חלקים 17כהונה, הן
אותם  נתנה התורה אשר ישראל, מנכסי מסויימים
שייכים  אלו מסויימים חלקים כלומר, לכהנים.

dligzkln ייתכן לא הגר גזל לגבי זאת, לעומת לכהן.
לפני  לכהן: מלכתחילה שייך זה גזול שדבר לומר
לאחר  אף לגר. שייך בודאי היה הוא הדבר, שנגזל
הגזילה  את להשיב הגזלן חייב הגר, מן נגזל שהוא
בלי  נפטר, שהנגזל לאחר ואפילו לכהן. ולא לנגזל,
כל  שהרי לכהן, שייך הגזל אין עדיין יורשים, להשאיר
מעידים  עדים כאשר אף בגזילה, מודה הגזלן אין עוד

החו  עליו חלה אין הגזילה, הגזילה על את לתת בה
ודוקא  בגזילה, מודה בעצמו הגזלן כאשר רק לכהן.

,ורוצההגזלןלשובבתשובהולהשיב 18לאחרשהנגזלנפטר 
אין  אז, ואפילו לכהן. לתיתה צריך הוא הגזילה, את
שחובת  כלומר, הנגזל, במקום הוא שהכהן הכוונה

הכהן  כלפי מועברת לנגזל שהגזלן 19ההשבה אלא ,
זאת להשיב הבית"edÎjexaÎyecwl`חייב ל"בעל ,

(ה')20האמיתי  "נתנו אז ה'", ש"קנאו ולאחר ,
.21לכהן"

ניתן  שהדבר בכך, הוא החידוש הגר שבגזל וכיון
ממשיכה  לכן בעצם, לו שייך אינו שהוא למרות לכהן
"וכל  הדין את ומביאה מכן לאחר מיד התורה
"וכל  בין מבדילה והיא הגר, לגזל הדומה תרומה...",
נקודה  להם שאין ישראל", בני קדשי "כל לבין תרומה"

זו  לכהן 22משותפת הנתינה חובת התרומה לגבי גם :
לאחר  רק כ"תרומה 23קיימת אותה מפרישים שהבעלים
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על 15) ונשבע גוזל "פרשת נשנית שבשבילם הדברים שאחד ובפרט,
ו). ה, לעיל (רש"י לכהנים ניתן הגר שגזל – הוא שקר"

הם16) שכולם מ"כ, משאר הגר גזל דשאני י"ל, בענין בדוחק פרט
בהדינים  פרט שהוא כא) כז, (בחוקותי אחוזתו" תהי' "לכהן וכמו אחר,
פרט  שהם ועוד) ויקרא. פ' (ראה שבקדשים המ"כ וכן אחוזה; דשדה
נאמר  שלא מכיון לכהנים, שניתן הגר דגזל הדין משא"כ – קרבנות. בדיני
זה  חידוש בגלל כאן נשנית כ"א ויקרא, שבפ' שקר על ונשבע גוזל בענין
העיקרי  הענין הוא לכהנים הנתינה הרי הקודמת), הערה (ראה

שבפרשתנו.
בשביל נשנית זו פרשה שהרי דוחק. בה.ipyאבל שנתחדשו דברים

(ריש 17) וברמב"ם ב) קלג, חולין ב. קי, (ב"ק בגמרא מנויות כולן
מבכורים  (חוץ בירושלים" ו"ארבע במקדש"* ה"עשר והרי ביכורים). הל'
ועד"ז  הגר**. מגזל (לבד בגבולין" ה"עשרה וגם ה'), סעיף להלן וראה –

ב" שנכללים וחלה תרו"מ וכן הם lkeתרומה, שם), כדלקמן תרומה",
dlgzkln.לכהנים שייכים

להתוודות 18) זה כשנמלך התובע.. שמת ח: ה, לעיל פרש"י ראה

ב. קט, ב"ק גם וראה כו'.
(19" שענינה – כסף).dxtkובפרט תוד"ה שם גם וראה ב. קי, (ב"ק "
ח.20) ה, ספורנו
שכהנים 21) ב) (קט, ב"ק גם וראה ח. ה, כאן רש"י ב. קט, ב"ק

בגז  הוו יורשים) (ולא מתנה הגר.מקבלי ל
כמה 22) לומר: יש – ישראל" בני קדשי "כל גם כאן שנאמר ומה

דומים תרומה" ב"וכל נכללים שאינם ישראל" בני לגזל zvwna"קדשי
שלאח"ז  הערה ראה – תרומה" כ"וכל כ"כ דומים שאינם (אלא הגר
בנ"י" קדשי ב"וכל שהכוונה א) י"ל: ולכן .(17 להערה הב' שוה"ג ולעיל
במדב"ר  עד"ז (ראה הגר לגזל עכ"פ במקצת הדומים אלו למתנות רק היא

סתומין.. אחרים קדשים "ריבה ו): (פ"ח, xn`yעה"פ myk על המושב
כמה  וגם תרומה" "כל כאן למנות שהוזקק מכיון ב) כו'"). הגר גזל

מכיון בנ"י, קדשי כל כבר מזכיר – בנ"י קדשי משאר ניתנין mlekyמתנות
לכהן.

עד 23) בהם זכות לכהנים שאין ע"ז נוסף הרי בקדשים, שגם ואף
האישים" מתנות אחר אלא בה חלק להם "אין לאח"ז גם קדשים, שייעשו

.23 dxrd onwl d`x (*
xafbd xkn `ly onf lk) dlgzkln la` ,"dcyd z` l`bi `l (yicwnd) m`"a wx `ed da odkd ly ezekf ixdy .xbd lfb znbec `id "dfeg` dcy" mb ,dxe`kl (**

,daxc`e] dze` le`bl yicwnd leki ,(xg` yi`l dcyd z`devn[("aeh ixd dl`bp m`y" (fh ,fk) izewega i"yx mb d`xe .d"tx oikxr 'ld m"anx) dzectl eilr
mbe) laeid zpy ribdyn ixd ,dfeg` dcya ik .xbd lfbl dnec epi` ,f"ka la` ±f"ptl,(xg` yi`l xafbd dxknyn ,rwtplfba k"`yn .dcydn milrad zekf xak

mby ,xbdixg`lielz mipdkdl dpizpd aeig ± xbd zzinmilrada.(22 dxrd onwl d`xe) ez`ceda ,
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האפשרית, הסברא לפי פירושו לבין הביכורים",
"וכי  הקושי בסיום תרומה: על מדובר זה שבפסוק
יקריבו  אשר לומר תלמוד "ומה אומר הוא תרומה..."

"לכהן" המילה כלומר, – למלים `dpiלכהן" קשורה
למ  אלא יהיה", "לו ואילו הבאות יקריבו". "אשר לים

לו  לכהן לומר "תלמוד הוא הניסוח המסקנה, לפי
ובקשר  בסמיכות מופיעה "לכהן" המילה – יהיה"

יהיה"? ל"לו

קשורה, מקריבין..." תרומה "וכי רש"י שאלת ה)
יקריבו  "אשר ולמלים "תרומה", למילה רק לכאורה,
מצטט  אפוא מדוע ב"וגו'". רש"י רומז שאליהן לכהן",
שאינה  וגו')", (תרומה "וכל המילה את גם רש"י
כאשר  ובמיוחד פירושו? לתוכן לכאורה, קשורה,

כן  לפני פסוקים אין 10מספר לנפש", טמא "וכל לגבי ,
"וכל". המילה את מצטט רש"י

הפירוש  בעל של שמו את רש"י מציין מדוע ו)
"וכי  בפתיחה מסתפק ואינו ישמעאל" רבי "אמר
הידיעה  הפסוק להבנת מוסיפה מה כלומר, תרומה...".

l`rnyiש  iax?זאת אמר

.·
?ÌÈ¯ÂÎÈ· Y "‰ÓÂ¯˙ ÏÎÂ"

בכללותו, הפירוש מובן אין אלו, לדיוקים בנוסף
כאן  הכוונה אין תרומה" שב"וכל לכך ההוכחה

לביכורים: אלא כפשוטה, לתרומה

תרומה" "וכל המלים יקריבו iptlלאחר "אשר
ורש"י ישראל", בני קדשי "לכל נאמר `epiלכהן",

רואה  שרש"י ניכר, מזה אלו. מלים משמעות מציין
(למקרא)" חמש "בן שאפילו פשוט, כה כדבר זאת

בעצמו: זאת מבין

"כך zncew11בפרשה הכלל את רש"י קבע כבר
יודע  כבר לכן יתירה". למ"ד לכתוב המקראות דרך

לפרשה  אפשר שאי בלמ"ד, הפותחת שמילה התלמיד,
הרי  – הקודמות למלים בהמשך הרגיל השימוש לפי
בפסוקנו, גם בפשטות מובן מזה יתירה. למ"ד זאת
שאי  כיון ישראל", בני קדשי "לכל שנאמר שלמרות

תרומה" ל"וכל כהמשך זאת לפרש igxkd,12אפשר
קדשי  שב"(ל)כל יוצא, ולכן יתירה. למ"ד שזוהי לומר

לכל היא הכוונה ישראל" ישראל",x`yבני בני "קדשי
mpi`y כהונה מתנות כלומר, תרומה", ב"וכל נכללים

.13האחרות 

יקריבו  מ"אשר רש"י מסיק כיצד מובן: לא זה ולפי
הכוונה  אין תרומה" "וכל שבמלים המסקנה את לכהן"
מקריבין  תרומה "וכי השאלה מפני בפשטות, לתרומה
הכוונה  תרומה" שב"וכל להסביר, אפשר והרי לכהן",
יקריבו  "אשר והמלים כפשוטה, לתרומה אכן היא

למלים `opiלכהן" אלא תרומה", ל"וכל קשורות
ישראל", בני קדשי odl"(ל)כל jenqa zeritend ורוב ,

הן  אלא אחריהן, "מחזר" הכהן אין הכהונה מתנות
הכהן? אל מובאות

את  מבדילה שהתורה כיון מתגברת: אף זו שאלה
ב" זאת כוללת ואינה תרומה", "וכל של lklהפרט

ש  לכאורה, מוכח, ישראל" בני מקריבים `oiקדשי
תרומה" "כל את להפריד 14לכהן התורה צריכה ולכן ,

ישראל בני מ"קדשי odklזאת eaixwi xy` זה ולפי ."
סברא  היא לכהן" מקריבין תרומה "וכי ההיפך: יוצא
דוקא  היא הכוונה תרומה" שב"וכל לומר המסייעת

לביכורים! ולא לתרומה,

.‚
¯‚‰ ÏÊ‚ ÔÈ·Ï ‰ÓÂ¯˙ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

החיבור, בוא"ו תרומה...", "וכל הפסוק מלשון
כן, לפני המוזכר לדין בהמשך מופיע זה שדין מוכח,
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ב.10) ה,
כח.11) יד, בשלח
בכל".12) נוהגת שתהא התרומה על ולימד הכתוב "בא כאן: בספרי

"אלו  מסיק שהרי – פרש"י לפי כן לומר שא"א לזה [נוסף אבל
תשא  יט. כג, משפטים (רש"י המינין" משבעת "אלא ואינם הביכורים"

ב)] כו, תבא בפ' גם רש"י מפרש וכן שם.
"לכל הלשון פשטות (ולא iycw(א) קדשים סוגי כל על מורה בנ"י"

יב. יח, (קרח הכתובים מפשטות (ב) המינין); מכל בקדשים אחד סוג
גם  (וראה ויצהר. תירוש בדגן רק נוהגת שתרומה מוכח, ד) יח, שופטים
דגן  הן מקום בכל ומעשרות בתרומות "המצות כב: יד, ראה רמב"ן
מה"ת  חייבין האילן פירות ובכל הזרעים בכל אחר מין ויצהר..ואין תירוש
ובספרי  בתו"כ שנויות ברייתות ויש במעשרות. ולא בתרומות לא כלל

zezknq`lוהןzerhen ושני תוד"ה פ"ב. תרומות הל' ראב"ד וראה ."

א). נד, בכורות – מינין
שקאי 13) יט) (שם שפרש"י ח) יח, (קרח בנ"י" קדשי "לכל וכמו

רש"י  הוזקק לא הפשיטות רוב מצד שם, וגם כהונה. מתנות כ"ד על
זה ח').enewnaלפרש (בפסוק

ש"14) שנקראים lkוי"ל וחלה מעשר תרומת גם כולל תרומה"
קרח  יטֿכא. טו, (שלח גדולה לתרומה אותם השווה שהכתוב ועד תרומה,
יקריבו  אשר בנ"י קדשי ב"כל תרומה" "כל הכתוב כלל ולא כוֿכח), יח,

אחריהם. מחזר הכהן בהם גם כי – לכהן"
[נוסף  הרי – יא) שם, ו. יב, (ראה תרומה נקראת ביכורים שגם ואף
ידכם"; "תרומת – ליווי בשם כ"א סתם תרומה נקראת שאינה למה

א)], יג, סוכה מ"ו. פי"ד מנגעים (ולהעיר ידך" ותרו"מ wx"תרומת בחלה
גו'". תרימו כן גו' הגורן מן "כדגן גורן"; "כתרומת נאמר

`yp zyxt zegiyÎihewl

לכהן  לתת יש הגר גזל שאת כשם הגר: גזל ,15לגבי
לתת  יש ישראל", בני קדשי ו"כל תרומה" "כל גם כך

לכהן.

בזה: להבין צריך אך

מתנות יש בפרשות zeaxא) נאמר שעליהן ,
zencewd את התורה מקשרת ומדוע לכהן. לתיתן שיש

הגר  לגזל דוקא לכהן..." תרומה... "וכל של ?16הענין

מ"כל  תרומה" "כל את התורה מפרידה מדוע ב)
"אשר ואומרת ישראל", בני דבר eaixwiקדשי לכהן",

לתרומה. ולא אחרות, כהונה למתנות רק שמתאים

וכדומה. לכהן" יתנו "אשר לומר היה צריך לכאורה,
מטרת של epweqtשהרי, הדינים פרטי את לבאר אינה

dpedk zepzn הקודם לענין בהמשך מופיע הפסוק שהרי ,
שצריך  הפרט רק חשוב הגר גזל ולגבי הגר, גזל של

ezizl ידי על זאת עושים אם לציין חשוב ולא לכהן,
אליו? זאת שמביאים או הגרנות לבית מחזר שהוא

תרומה..." "וכל של שהקשר לומר, הכרחי מכך
מפני  אלא לכהן, ניתנים שהם מפני רק אינו הגר לגזל
מתנות  משאר המבדילם משותף משהו ביניהם שיש
לגזל  תרומה" "כל של זה מיוחד קשר ומפני כהונה.
בני  "קדשי שאר של מהכלל התרומה הוצאה הגר,

בנפרד. בפסוק מופיעה והיא ישראל",

.„
'‰Ï ‰È˙ Y ‰ÓÂ¯˙Â ¯‚‰ ÏÊ‚

מתנות  משאר הגר" "גזל נבדל שבו ה"חידוש"

כהונה  מתנות שאר כל הוא: חלקים 17כהונה, הן
אותם  נתנה התורה אשר ישראל, מנכסי מסויימים
שייכים  אלו מסויימים חלקים כלומר, לכהנים.

dligzkln ייתכן לא הגר גזל לגבי זאת, לעומת לכהן.
לפני  לכהן: מלכתחילה שייך זה גזול שדבר לומר
לאחר  אף לגר. שייך בודאי היה הוא הדבר, שנגזל
הגזילה  את להשיב הגזלן חייב הגר, מן נגזל שהוא
בלי  נפטר, שהנגזל לאחר ואפילו לכהן. ולא לנגזל,
כל  שהרי לכהן, שייך הגזל אין עדיין יורשים, להשאיר
מעידים  עדים כאשר אף בגזילה, מודה הגזלן אין עוד

החו  עליו חלה אין הגזילה, הגזילה על את לתת בה
ודוקא  בגזילה, מודה בעצמו הגזלן כאשר רק לכהן.

,ורוצההגזלןלשובבתשובהולהשיב 18לאחרשהנגזלנפטר 
אין  אז, ואפילו לכהן. לתיתה צריך הוא הגזילה, את
שחובת  כלומר, הנגזל, במקום הוא שהכהן הכוונה

הכהן  כלפי מועברת לנגזל שהגזלן 19ההשבה אלא ,
זאת להשיב הבית"edÎjexaÎyecwl`חייב ל"בעל ,

(ה')20האמיתי  "נתנו אז ה'", ש"קנאו ולאחר ,
.21לכהן"

ניתן  שהדבר בכך, הוא החידוש הגר שבגזל וכיון
ממשיכה  לכן בעצם, לו שייך אינו שהוא למרות לכהן
"וכל  הדין את ומביאה מכן לאחר מיד התורה
"וכל  בין מבדילה והיא הגר, לגזל הדומה תרומה...",
נקודה  להם שאין ישראל", בני קדשי "כל לבין תרומה"

זו  לכהן 22משותפת הנתינה חובת התרומה לגבי גם :
לאחר  רק כ"תרומה 23קיימת אותה מפרישים שהבעלים
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על 15) ונשבע גוזל "פרשת נשנית שבשבילם הדברים שאחד ובפרט,
ו). ה, לעיל (רש"י לכהנים ניתן הגר שגזל – הוא שקר"

הם16) שכולם מ"כ, משאר הגר גזל דשאני י"ל, בענין בדוחק פרט
בהדינים  פרט שהוא כא) כז, (בחוקותי אחוזתו" תהי' "לכהן וכמו אחר,
פרט  שהם ועוד) ויקרא. פ' (ראה שבקדשים המ"כ וכן אחוזה; דשדה
נאמר  שלא מכיון לכהנים, שניתן הגר דגזל הדין משא"כ – קרבנות. בדיני
זה  חידוש בגלל כאן נשנית כ"א ויקרא, שבפ' שקר על ונשבע גוזל בענין
העיקרי  הענין הוא לכהנים הנתינה הרי הקודמת), הערה (ראה

שבפרשתנו.
בשביל נשנית זו פרשה שהרי דוחק. בה.ipyאבל שנתחדשו דברים

(ריש 17) וברמב"ם ב) קלג, חולין ב. קי, (ב"ק בגמרא מנויות כולן
מבכורים  (חוץ בירושלים" ו"ארבע במקדש"* ה"עשר והרי ביכורים). הל'
ועד"ז  הגר**. מגזל (לבד בגבולין" ה"עשרה וגם ה'), סעיף להלן וראה –

ב" שנכללים וחלה תרו"מ וכן הם lkeתרומה, שם), כדלקמן תרומה",
dlgzkln.לכהנים שייכים

להתוודות 18) זה כשנמלך התובע.. שמת ח: ה, לעיל פרש"י ראה

ב. קט, ב"ק גם וראה כו'.
(19" שענינה – כסף).dxtkובפרט תוד"ה שם גם וראה ב. קי, (ב"ק "
ח.20) ה, ספורנו
שכהנים 21) ב) (קט, ב"ק גם וראה ח. ה, כאן רש"י ב. קט, ב"ק

בגז  הוו יורשים) (ולא מתנה הגר.מקבלי ל
כמה 22) לומר: יש – ישראל" בני קדשי "כל גם כאן שנאמר ומה

דומים תרומה" ב"וכל נכללים שאינם ישראל" בני לגזל zvwna"קדשי
שלאח"ז  הערה ראה – תרומה" כ"וכל כ"כ דומים שאינם (אלא הגר
בנ"י" קדשי ב"וכל שהכוונה א) י"ל: ולכן .(17 להערה הב' שוה"ג ולעיל
במדב"ר  עד"ז (ראה הגר לגזל עכ"פ במקצת הדומים אלו למתנות רק היא

סתומין.. אחרים קדשים "ריבה ו): (פ"ח, xn`yעה"פ myk על המושב
כמה  וגם תרומה" "כל כאן למנות שהוזקק מכיון ב) כו'"). הגר גזל

מכיון בנ"י, קדשי כל כבר מזכיר – בנ"י קדשי משאר ניתנין mlekyמתנות
לכהן.

עד 23) בהם זכות לכהנים שאין ע"ז נוסף הרי בקדשים, שגם ואף
האישים" מתנות אחר אלא בה חלק להם "אין לאח"ז גם קדשים, שייעשו

.23 dxrd onwl d`x (*
xafbd xkn `ly onf lk) dlgzkln la` ,"dcyd z` l`bi `l (yicwnd) m`"a wx `ed da odkd ly ezekf ixdy .xbd lfb znbec `id "dfeg` dcy" mb ,dxe`kl (**

,daxc`e] dze` le`bl yicwnd leki ,(xg` yi`l dcyd z`devn[("aeh ixd dl`bp m`y" (fh ,fk) izewega i"yx mb d`xe .d"tx oikxr 'ld m"anx) dzectl eilr
mbe) laeid zpy ribdyn ixd ,dfeg` dcya ik .xbd lfbl dnec epi` ,f"ka la` ±f"ptl,(xg` yi`l xafbd dxknyn ,rwtplfba k"`yn .dcydn milrad zekf xak

mby ,xbdixg`lielz mipdkdl dpizpd aeig ± xbd zzinmilrada.(22 dxrd onwl d`xe) ez`ceda ,
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dl חלה ה'", "תרומת נעשית שהיא לאחר ורק ,"'
את "ונתתם... d'החובה znexz"הכהן .24לאהרן

.‰
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הגר, גזל לבין תרומה" "וכל בין שהסמיכות כיון

הדמיון  מפני היא ישראל", בני קדשי מ"כל והבדלתה
שב"וכל  לומר הכרחי הגר, גזל לבין התרומה שבין

לכל  גם אלא גדולה, לתרומה רק הכוונה אין תרומה"

וביכורים  חלה מעשר, תרומת – כהונה מתנות 25שאר

"תרומה" בשם הנקראות אותו 26– קיים לגביהן גם כי ,

כבתרומה  הגר לגזל :27דמיון

ומעשרו  תרומות ההלכה,לגבי קובעת וחלה ת

ידי  על מופרשות להיות צריכות הן ובראשונה שבראש

לתיתן  החובה נוצרת ואז לה'", כ"תרומה הבעלים
חובה 28לכהן  שמלכתחילה בביכורים, גם כך .

myicwdl29 פרטי עם אלקיך", ה' "בית ולהביאם
כמפורט  המקדש, לבית הבאתם אופן לגבי ההלכות

הקדשתם  הפרשתם, לאחר ודוקא תבא, פרשת בתחילת

החובה  חלה אז רק – לקדושֿברוךֿהוא והבאתם
לכהן  .30לתיתם

.Â
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שהובאו  השאלות ששתי מובן, לעיל האמור לפי

רש"י, של ההכרח נובע מנין – ב' בסעיף לעיל
רק  מתייחסות אינן לכהן" יקריבו "אשר שהמלים

תרומה", ל"וכל גם אלא ישראל", בני קדשי ל"לכל
" המלים את מצטט שהוא לכך הסיבה lkeומהי

מקריבין  תרומה "וכי ששאלתו למרות תרומה...",

– "וכל" למילה לכאורה, קשורה, אינה לכהן..."
ההכרח  נובע "וכל" מהמילה כי בזו, זו מתורצות

ל"וכל  מתייחסות לכהן" יקריבו "אשר שהמלים

תרומה":

שב" כדלעיל lkeכיון ביכורים, גם נכללים תרומה"

ה' בית "תביא במפורש נאמר ביכורים ולגבי ו', בסעיף
– אחריהם לחזר צריך אינו שהכהן כלומר, אלקיך",

מופיע  לכהן" יקריבו "אשר שהענין ברור, כך אם

תרומה". ל"וכל ובקשר כהמשך

.Ê
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תרומה  "וכי השאלה על משיב שרש"י לאחר אך
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שב"מתנות", כמו כי, לתרומה. דומים שאינם י"ל – ג) ב, ויקרא (רש"י
וקודם  ג), יח, (שופטים הזבח" זובחי "מאת דוקא הוא הכהנים" "משפט
שעי"ז  אף – לנכרי למכרה או הבהמה את להקדיש בעליו יכולים הזביחה
הוא  לכהנים הנתינה שחיוב הגז, בראשית ועד"ז ה"מתנות", את הוא מונע
הוא  בהם הכהנים" ש"משפט בקדשים, הוא עד"ז – דוקא הגיזה בעת

) מסויימים קרבנות המקריבים מאת חלקים mdayדוקא התורה זיכתה
חלק  בהקרבן, עיקר הוא האשים" ש"מתנות ומכיון להכהנים), מסויימים

האישים. מתנות אחר הוא בה הכהנים
] הוא העם מאת בה הכהנים משפט הרי תרומה, מצד l`משא"כ

אותה מפרישים ועד"ז dl'שהבעלים גו'". דגנך "ראשית שהיא לפי כ"א] ,
[שלכן, וביכורים חלה בתרו"מ, dnexzהוא lk,'לה הרימו שהבעלים

ואעפ"כ, לכהנים], ניתן מהם חלק שרק כבקרבנות, ולא – לכהן ניתנת
כבפנים  לה'", "תרומה שנעשית לאחרי דוקא הוא לכהן נתינתה חיוב
וכו'" "זרוע השם עליהם שחל שמיד הגז, וראשית כ"מתנות" (ודלא
נתינה  חיוב עליהם יש צאנך", גז ו"ראשית דוקא) הזביחה לאחרי (שזהו

לכהן).
(24" שם: ולפנ"ז מעשר. תרומה (לענין כח יח, גם okקרח תרימו

(שם, עצמה גדולה תרומה בדין וגם כו'"). מרימים שישראל כמו – אתם
נתתים". לך – לה' יתנו "אשר נאמר יב)

בתרומה  הגר, בגזל שדוקא מה גם יובן בפנים, מ"ש שע"פ וי"ל
ישיבו "אשר בפ"ע) הפרטים כשמונה (גם הכתוב מדגיש ";ilובביכורים

יתנו יביאוdl'"אשר "אשר ;"'dl הפרשה בתחלת שנאמר למה נוסף – *"
לה'". בנ"י ירימו "אשר שלי); (תרומות "תרומותי" (בה"כלל") ובסופה

הקודמת). הערה (וראה
מהדמיון 25) יותר הוא הגר לגזל דביכורים הדמיון אדרבה: שהרי

המעשר", מן "מעשר שיעור בה שיש מכיון תרו"מ כי – וחלה דתרו"מ
(לאחרי  ינתן זה שסכום מסויים שיעור כבר נקבע ההפרשה קודם גם הרי
שלא  (אף בחלה וגם ;(71 ,70 ע' ח"ה לקו"ש (וראה לכהן ההפרשה)

" בה שנא' מכיון כ), טו, שלח רש"י – שיעור בה "dnexzלה'epzzנאמר
(גם י"ל שם), פרש"י וראה כא. שם, dnexzdyש"מ)eheyta(שלח

היא  שהנתינה (אף ובמילא נתינה***, כדי צ"ל בחלה** (ההפרשה)
"ראשית  כשנעשית מיד להכהן שייכות איזה יש תרומה) שנעשית לאחרי
שבחיוב  מכיון – תרומה" "תרימו החיוב עלי' כשחל עריסותיכם",
נזכר  לא הבאתם שבחיוב בביכורים, משא"כ הנתינה. ענין כבר יש ההרמה

כלל. הנתינה ענין
שנאמר 26) ידך" "תרומת שהלשון י"ל אבל .14 הערה לעיל ראה

הל' רמב"ם (וראה התרומות. משאר להבדילה בכדי רק הוא ביכורים, גבי
ה"ד). פ"י תרומות

שמ"מ,27) תרומ xwirאלא על קאי גדולההכתוב כמובן dheytkה ,
לגזל  דביכורים שהדמיון ,25 הערה וראה הגרנות". "לבית רש"י מלשון
הגר  לגזל יותר דומה תרו"ג והרי וחלה, דתרו"מ מהדמיון יותר הוא הגר

ז'. סעיף כדלקמן מביכורים, גם
כח.28) יח, קרח יטֿכא. טו, שלח
יט.29) כג, משפטים רש"י
(3024 הערה לעיל וראה יג. שם, קרח – הכתוב לשון כפשטות

שם. ובשוה"ג

oeyld k"`yn .('h sirq seq oldl d`x) ely eyriiy `wec e`l `edy "odkl eaixwi" c"r yxtl xyt` "eaixwi" ixd ± "'dl eaixwi xy`" (eh ,gi) xn`p xekaa mby s`e (*
xy`"eaiyixy`" ,"ilepzixy`" oeyld mbe "'dl'dl e`iaie`iai" `le) mixekiaa xn`py "zialoenn) 'd ly dligz miyrp mdy dxen ± (`yz 'te mihtyn 'tak ,"'d

."'idi jl" k"g`e (deab
.odkl dzpizp mr dzyxtd xywn epi` aezkdy ,dlecb dnexza k"`yn (**

.(my m"`xd ziiyew ayein f"tre .dnvr dyxtdd cvn `le ,dpizpd cvn `ed df xeriyy `l`) ."dnexz" zaiz mb my wizrn i"yxy dn oaen dfae (***
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שב"וכל  הביכורים", ש"אלו לכהן...", מקריבין
היא הכוונה לתרומה le`לביכורים,wxתרומה"

וחלה  מעשר תרומת במה 31גדולה, הקושי: מתעורר –
גדולה? מתרומה יותר הגר לגזל הביכורים קשורים

" ואומר רש"י ממשיך rceiלפיכך ipi`e יעשה מה
הכתוב בא בין cnileבהם... מבדילה התורה :"...

לבין מתרומה lkהביכורים אף כהונה, מתנות שאר
וכו', יותר l`גדולה רב דמיון יש שלביכורים מפני

גדולה  לתרומה מאשר הגר לגזל

של  הדין קיים ביכורים שלגבי כיון אדרבה: (שהרי,
שביכרה..." שאף32"תאנה ,iptl מפרישים שהבעלים

ראשון, החונט המסויים, הפרי שייך כבר הביכורים את
חטים 33לכהן  ההפרשה לפני אין בתרומה, ואילו .

הכהן  של וזכותו כתרומה, להפרישן שיש מסויימות
אף  גדולה תרומה ולכן ההפרשה. לאחר רק מתקיימת

לביכורים) מאשר הגר לגזל יותר דומה

מפני  עצמם בפני הביכורים את מבדילה היא אלא
ולימד ipi`eש" הכתוב "בא ולכן בהם". יעשה מה יודע

לכהן. ניתנין שיהיו הביכורים על

נאמרת  לכהן, ניתנים שהביכורים ההלכה אמנם,
קרח  יביאו 34בפרשת אשר בארצם אשר כל "בכורי –

פרשתנו, לאחר יותר, מאוחר (א) וזאת – יהיה" לך לה'
מתנות  שאר כל עם ביחד אגב, דרך שם מוזכר הדין (ב)

זה,35כהונה  לדין והמקור הראשונה הפעם אך ,
"וכל  בפסוקנו, כאן הוא לכהן, ניתנים שהביכורים
מופיע  והפסוק הכתוב". "בא זה דין מפני תרומה...".
שביכורים  זה, טעם מפני הגר לגזל ובהמשך בסמוך

הגר. לגזל הדומות כהונה ממתנות אחת היא

.Á
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שוב  לבאר רש"י צריך מדוע מובן זה הסבר לפי
שיהיו הביכורים על ולימד הכתוב לכהן""בא ניתנין

"אלו  הקודמים מדבריו זאת לדעת שאפשר למרות –
שדוקא  להדגיש, רש"י מתכוון בכך כי – הביכורים"

זה:mixekiaלגבי מפסוק ה"לימד" נדרש

שונים  הביכורים אין הגר לגזל הדמיון בענין
יותר  דומה גדולה תרומה ואדרבה: גדולה, מתרומה
שהפסוק  כיון אך כדלעיל. הביכורים, מאשר הגר לגזל

הכתובepcnllבא "בא – הוא cnileדינים לכן – "
הביכורים" "על רק .36מכוון

.Ë
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קושי  מתעורר הביכורים" "אלו הפירוש לפי אך
יהיה": לו לכהן יקריבו "אשר הפסוק לשון לגבי אחר,
שכבר  לאחר יהיה" "לו המלים את להוסיף יש מדוע

יקריבו "אשר כן לפני שמקריבים odklנאמר כיון – "
לכהן, ישראל" בני קדשי "כל ואת התרומה את ונותנים

יהיה"? ש"לו מובן

תרומה" שב"וכל רש"י, שמעלה הסברא לפי
גדולה  לתרומה בעיקר היא כהונה 37הכוונה ומתנות

להסביר, היה אפשר ו', בסעיף כדלעיל אחרות,
אלא  לכהן, מתכוונת התורה אין "לו" שבמילה
בין  (הבחירה מהתרומה ההנאה טובת כלומר: לבעלים.

לבעלים  שייכת אחר) או זה לכהן" כפי 38"יקריבו .
תרומת  גבי וכן גדולה, תרומה לגבי ההלכה שקובעת
לפי  לכהן לתיתם רשאים שהבעלים וחלה, מעשר

.39רצונם 

הפסוקים: רצף לפי גם מתקבל היה זה הסבר
לכהן  הגר גזל את לתת שצריך נאמר הקודם בפסוק

xnyn eze`ay40 וכל" שלגבי התורה, מדגישה ולכן .
שהוסבר  כפי הגר, לגזל דומה שהיא למרות תרומה",

– יהיה" "לו זאת בכל בהרחבה, לבעל yiלעיל
בחירתו. לפי לכהן לתיתה הזכות התרומה

אפשר  אי הביכורים", "אלו המסקנה לפי ואילו
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(31" (וע"ד שמרימים הבכורים כל – הוא תרומה" "וכל חלב lkופי'
גדולה).lkeיצהר תרומה גבי שנאמר יב) שם, (קרח ודגן" תירוש חלב

בנ"י" קדשי "לכל בא הביכורים", "אלו רש"י מסקנת שלפי י"ל, גם
"כל  הוא בנ"י" קדשי לכל תרומה "וכל ופי' תרומה". ל"וכל בהמשך
שדין  אף כי כאן). הרמב"ן פי' (ע"ד בנ"י" שמקדישים (ביכורים) התרומה

שיעור. בזה אין שביכרה", "תאנה הוא הביכורים
משא"כ  רש"י. מסקנת לפי דוקא לומר אפשר אלו פירושים שב' אלא
הגר, דגזל איידי שבא ורק חידוש מלמדנו אינו זה שכתוב הקס"ד, לפי
מכיון  – וביכורים חלה תרו"מ, גם כולל תרומה" ש"וכל לומר מסתבר
הערה  כנ"ל יותר, דומה גדולה שתרומה (אף הגר לגזל דומים הם שגם

.((27
ב.32) כו, תבא יט. כג, משפטים רש"י
(33.71ֿ70 ע' ח"ה לקו"ש ראה

יג.34) יח,
פרש"י 35) ראה – ט (שם, קרח בפ' נמנה עצמו הגר" ש"גזל וכמו

בפרשתנו. הוא זה דין של שעיקרו אף – שם)
בפ'36) הוא מקומה לכהן, ניתנת גדולה שתרומה הדין משא"כ

ד). (יח, שופטים
(37.27 הערה לעיל ראה
יהיו".38) לו קדשיו את "ואיש י) (ה, שלאח"ז בכתוב וכדפרש"י

כי  – פעמים ב' יהי'" "לו נאמר למה הקס"ד, לפי להקשות ואין
רק  קאי יהיו" לו קדשיו את "ואיש ש)הכתוב לומר אפשר הקס"ד (לפי

לוי'. מתנות על
הט"ו.39) תרומות מהל' פי"ב רמב"ם
ח.40) ה, כאן רש"י



ני `yp zyxt zegiyÎihewl

dl חלה ה'", "תרומת נעשית שהיא לאחר ורק ,"'
את "ונתתם... d'החובה znexz"הכהן .24לאהרן

.‰
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הגר, גזל לבין תרומה" "וכל בין שהסמיכות כיון

הדמיון  מפני היא ישראל", בני קדשי מ"כל והבדלתה
שב"וכל  לומר הכרחי הגר, גזל לבין התרומה שבין

לכל  גם אלא גדולה, לתרומה רק הכוונה אין תרומה"

וביכורים  חלה מעשר, תרומת – כהונה מתנות 25שאר

"תרומה" בשם הנקראות אותו 26– קיים לגביהן גם כי ,

כבתרומה  הגר לגזל :27דמיון

ומעשרו  תרומות ההלכה,לגבי קובעת וחלה ת

ידי  על מופרשות להיות צריכות הן ובראשונה שבראש

לתיתן  החובה נוצרת ואז לה'", כ"תרומה הבעלים
חובה 28לכהן  שמלכתחילה בביכורים, גם כך .

myicwdl29 פרטי עם אלקיך", ה' "בית ולהביאם
כמפורט  המקדש, לבית הבאתם אופן לגבי ההלכות

הקדשתם  הפרשתם, לאחר ודוקא תבא, פרשת בתחילת

החובה  חלה אז רק – לקדושֿברוךֿהוא והבאתם
לכהן  .30לתיתם

.Â
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שהובאו  השאלות ששתי מובן, לעיל האמור לפי

רש"י, של ההכרח נובע מנין – ב' בסעיף לעיל
רק  מתייחסות אינן לכהן" יקריבו "אשר שהמלים

תרומה", ל"וכל גם אלא ישראל", בני קדשי ל"לכל
" המלים את מצטט שהוא לכך הסיבה lkeומהי

מקריבין  תרומה "וכי ששאלתו למרות תרומה...",

– "וכל" למילה לכאורה, קשורה, אינה לכהן..."
ההכרח  נובע "וכל" מהמילה כי בזו, זו מתורצות

ל"וכל  מתייחסות לכהן" יקריבו "אשר שהמלים

תרומה":

שב" כדלעיל lkeכיון ביכורים, גם נכללים תרומה"

ה' בית "תביא במפורש נאמר ביכורים ולגבי ו', בסעיף
– אחריהם לחזר צריך אינו שהכהן כלומר, אלקיך",

מופיע  לכהן" יקריבו "אשר שהענין ברור, כך אם

תרומה". ל"וכל ובקשר כהמשך

.Ê
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תרומה  "וכי השאלה על משיב שרש"י לאחר אך
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שב"מתנות", כמו כי, לתרומה. דומים שאינם י"ל – ג) ב, ויקרא (רש"י
וקודם  ג), יח, (שופטים הזבח" זובחי "מאת דוקא הוא הכהנים" "משפט
שעי"ז  אף – לנכרי למכרה או הבהמה את להקדיש בעליו יכולים הזביחה
הוא  לכהנים הנתינה שחיוב הגז, בראשית ועד"ז ה"מתנות", את הוא מונע
הוא  בהם הכהנים" ש"משפט בקדשים, הוא עד"ז – דוקא הגיזה בעת

) מסויימים קרבנות המקריבים מאת חלקים mdayדוקא התורה זיכתה
חלק  בהקרבן, עיקר הוא האשים" ש"מתנות ומכיון להכהנים), מסויימים

האישים. מתנות אחר הוא בה הכהנים
] הוא העם מאת בה הכהנים משפט הרי תרומה, מצד l`משא"כ

אותה מפרישים ועד"ז dl'שהבעלים גו'". דגנך "ראשית שהיא לפי כ"א] ,
[שלכן, וביכורים חלה בתרו"מ, dnexzהוא lk,'לה הרימו שהבעלים

ואעפ"כ, לכהנים], ניתן מהם חלק שרק כבקרבנות, ולא – לכהן ניתנת
כבפנים  לה'", "תרומה שנעשית לאחרי דוקא הוא לכהן נתינתה חיוב
וכו'" "זרוע השם עליהם שחל שמיד הגז, וראשית כ"מתנות" (ודלא
נתינה  חיוב עליהם יש צאנך", גז ו"ראשית דוקא) הזביחה לאחרי (שזהו

לכהן).
(24" שם: ולפנ"ז מעשר. תרומה (לענין כח יח, גם okקרח תרימו

(שם, עצמה גדולה תרומה בדין וגם כו'"). מרימים שישראל כמו – אתם
נתתים". לך – לה' יתנו "אשר נאמר יב)

בתרומה  הגר, בגזל שדוקא מה גם יובן בפנים, מ"ש שע"פ וי"ל
ישיבו "אשר בפ"ע) הפרטים כשמונה (גם הכתוב מדגיש ";ilובביכורים

יתנו יביאוdl'"אשר "אשר ;"'dl הפרשה בתחלת שנאמר למה נוסף – *"
לה'". בנ"י ירימו "אשר שלי); (תרומות "תרומותי" (בה"כלל") ובסופה

הקודמת). הערה (וראה
מהדמיון 25) יותר הוא הגר לגזל דביכורים הדמיון אדרבה: שהרי

המעשר", מן "מעשר שיעור בה שיש מכיון תרו"מ כי – וחלה דתרו"מ
(לאחרי  ינתן זה שסכום מסויים שיעור כבר נקבע ההפרשה קודם גם הרי
שלא  (אף בחלה וגם ;(71 ,70 ע' ח"ה לקו"ש (וראה לכהן ההפרשה)

" בה שנא' מכיון כ), טו, שלח רש"י – שיעור בה "dnexzלה'epzzנאמר
(גם י"ל שם), פרש"י וראה כא. שם, dnexzdyש"מ)eheyta(שלח

היא  שהנתינה (אף ובמילא נתינה***, כדי צ"ל בחלה** (ההפרשה)
"ראשית  כשנעשית מיד להכהן שייכות איזה יש תרומה) שנעשית לאחרי
שבחיוב  מכיון – תרומה" "תרימו החיוב עלי' כשחל עריסותיכם",
נזכר  לא הבאתם שבחיוב בביכורים, משא"כ הנתינה. ענין כבר יש ההרמה

כלל. הנתינה ענין
שנאמר 26) ידך" "תרומת שהלשון י"ל אבל .14 הערה לעיל ראה

הל' רמב"ם (וראה התרומות. משאר להבדילה בכדי רק הוא ביכורים, גבי
ה"ד). פ"י תרומות

שמ"מ,27) תרומ xwirאלא על קאי גדולההכתוב כמובן dheytkה ,
לגזל  דביכורים שהדמיון ,25 הערה וראה הגרנות". "לבית רש"י מלשון
הגר  לגזל יותר דומה תרו"ג והרי וחלה, דתרו"מ מהדמיון יותר הוא הגר

ז'. סעיף כדלקמן מביכורים, גם
כח.28) יח, קרח יטֿכא. טו, שלח
יט.29) כג, משפטים רש"י
(3024 הערה לעיל וראה יג. שם, קרח – הכתוב לשון כפשטות

שם. ובשוה"ג

oeyld k"`yn .('h sirq seq oldl d`x) ely eyriiy `wec e`l `edy "odkl eaixwi" c"r yxtl xyt` "eaixwi" ixd ± "'dl eaixwi xy`" (eh ,gi) xn`p xekaa mby s`e (*
xy`"eaiyixy`" ,"ilepzixy`" oeyld mbe "'dl'dl e`iaie`iai" `le) mixekiaa xn`py "zialoenn) 'd ly dligz miyrp mdy dxen ± (`yz 'te mihtyn 'tak ,"'d

."'idi jl" k"g`e (deab
.odkl dzpizp mr dzyxtd xywn epi` aezkdy ,dlecb dnexza k"`yn (**

.(my m"`xd ziiyew ayein f"tre .dnvr dyxtdd cvn `le ,dpizpd cvn `ed df xeriyy `l`) ."dnexz" zaiz mb my wizrn i"yxy dn oaen dfae (***
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שב"וכל  הביכורים", ש"אלו לכהן...", מקריבין
היא הכוונה לתרומה le`לביכורים,wxתרומה"

וחלה  מעשר תרומת במה 31גדולה, הקושי: מתעורר –
גדולה? מתרומה יותר הגר לגזל הביכורים קשורים

" ואומר רש"י ממשיך rceiלפיכך ipi`e יעשה מה
הכתוב בא בין cnileבהם... מבדילה התורה :"...

לבין מתרומה lkהביכורים אף כהונה, מתנות שאר
וכו', יותר l`גדולה רב דמיון יש שלביכורים מפני

גדולה  לתרומה מאשר הגר לגזל

של  הדין קיים ביכורים שלגבי כיון אדרבה: (שהרי,
שביכרה..." שאף32"תאנה ,iptl מפרישים שהבעלים

ראשון, החונט המסויים, הפרי שייך כבר הביכורים את
חטים 33לכהן  ההפרשה לפני אין בתרומה, ואילו .

הכהן  של וזכותו כתרומה, להפרישן שיש מסויימות
אף  גדולה תרומה ולכן ההפרשה. לאחר רק מתקיימת

לביכורים) מאשר הגר לגזל יותר דומה

מפני  עצמם בפני הביכורים את מבדילה היא אלא
ולימד ipi`eש" הכתוב "בא ולכן בהם". יעשה מה יודע

לכהן. ניתנין שיהיו הביכורים על

נאמרת  לכהן, ניתנים שהביכורים ההלכה אמנם,
קרח  יביאו 34בפרשת אשר בארצם אשר כל "בכורי –

פרשתנו, לאחר יותר, מאוחר (א) וזאת – יהיה" לך לה'
מתנות  שאר כל עם ביחד אגב, דרך שם מוזכר הדין (ב)

זה,35כהונה  לדין והמקור הראשונה הפעם אך ,
"וכל  בפסוקנו, כאן הוא לכהן, ניתנים שהביכורים
מופיע  והפסוק הכתוב". "בא זה דין מפני תרומה...".
שביכורים  זה, טעם מפני הגר לגזל ובהמשך בסמוך

הגר. לגזל הדומות כהונה ממתנות אחת היא

.Á
ÌÈ¯ÂÎÈ· È·‚Ï ‡˜Â„ Y "„ÓÈÏÂ"

שוב  לבאר רש"י צריך מדוע מובן זה הסבר לפי
שיהיו הביכורים על ולימד הכתוב לכהן""בא ניתנין

"אלו  הקודמים מדבריו זאת לדעת שאפשר למרות –
שדוקא  להדגיש, רש"י מתכוון בכך כי – הביכורים"

זה:mixekiaלגבי מפסוק ה"לימד" נדרש

שונים  הביכורים אין הגר לגזל הדמיון בענין
יותר  דומה גדולה תרומה ואדרבה: גדולה, מתרומה
שהפסוק  כיון אך כדלעיל. הביכורים, מאשר הגר לגזל

הכתובepcnllבא "בא – הוא cnileדינים לכן – "
הביכורים" "על רק .36מכוון

.Ë
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קושי  מתעורר הביכורים" "אלו הפירוש לפי אך
יהיה": לו לכהן יקריבו "אשר הפסוק לשון לגבי אחר,
שכבר  לאחר יהיה" "לו המלים את להוסיף יש מדוע

יקריבו "אשר כן לפני שמקריבים odklנאמר כיון – "
לכהן, ישראל" בני קדשי "כל ואת התרומה את ונותנים

יהיה"? ש"לו מובן

תרומה" שב"וכל רש"י, שמעלה הסברא לפי
גדולה  לתרומה בעיקר היא כהונה 37הכוונה ומתנות

להסביר, היה אפשר ו', בסעיף כדלעיל אחרות,
אלא  לכהן, מתכוונת התורה אין "לו" שבמילה
בין  (הבחירה מהתרומה ההנאה טובת כלומר: לבעלים.

לבעלים  שייכת אחר) או זה לכהן" כפי 38"יקריבו .
תרומת  גבי וכן גדולה, תרומה לגבי ההלכה שקובעת
לפי  לכהן לתיתם רשאים שהבעלים וחלה, מעשר

.39רצונם 

הפסוקים: רצף לפי גם מתקבל היה זה הסבר
לכהן  הגר גזל את לתת שצריך נאמר הקודם בפסוק

xnyn eze`ay40 וכל" שלגבי התורה, מדגישה ולכן .
שהוסבר  כפי הגר, לגזל דומה שהיא למרות תרומה",

– יהיה" "לו זאת בכל בהרחבה, לבעל yiלעיל
בחירתו. לפי לכהן לתיתה הזכות התרומה

אפשר  אי הביכורים", "אלו המסקנה לפי ואילו
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(31" (וע"ד שמרימים הבכורים כל – הוא תרומה" "וכל חלב lkופי'
גדולה).lkeיצהר תרומה גבי שנאמר יב) שם, (קרח ודגן" תירוש חלב

בנ"י" קדשי "לכל בא הביכורים", "אלו רש"י מסקנת שלפי י"ל, גם
"כל  הוא בנ"י" קדשי לכל תרומה "וכל ופי' תרומה". ל"וכל בהמשך
שדין  אף כי כאן). הרמב"ן פי' (ע"ד בנ"י" שמקדישים (ביכורים) התרומה

שיעור. בזה אין שביכרה", "תאנה הוא הביכורים
משא"כ  רש"י. מסקנת לפי דוקא לומר אפשר אלו פירושים שב' אלא
הגר, דגזל איידי שבא ורק חידוש מלמדנו אינו זה שכתוב הקס"ד, לפי
מכיון  – וביכורים חלה תרו"מ, גם כולל תרומה" ש"וכל לומר מסתבר
הערה  כנ"ל יותר, דומה גדולה שתרומה (אף הגר לגזל דומים הם שגם

.((27
ב.32) כו, תבא יט. כג, משפטים רש"י
(33.71ֿ70 ע' ח"ה לקו"ש ראה

יג.34) יח,
פרש"י 35) ראה – ט (שם, קרח בפ' נמנה עצמו הגר" ש"גזל וכמו

בפרשתנו. הוא זה דין של שעיקרו אף – שם)
בפ'36) הוא מקומה לכהן, ניתנת גדולה שתרומה הדין משא"כ

ד). (יח, שופטים
(37.27 הערה לעיל ראה
יהיו".38) לו קדשיו את "ואיש י) (ה, שלאח"ז בכתוב וכדפרש"י

כי  – פעמים ב' יהי'" "לו נאמר למה הקס"ד, לפי להקשות ואין
רק  קאי יהיו" לו קדשיו את "ואיש ש)הכתוב לומר אפשר הקס"ד (לפי

לוי'. מתנות על
הט"ו.39) תרומות מהל' פי"ב רמב"ם
ח.40) ה, כאן רש"י
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הנאתן" "שטובת היא הכוונה יהיה" שב"לו להסביר
ה' בית "תביא נאמר ביכורים לגבי כי – לבעלים

מובן  ומכך לתיתם41אלקיך", שחובה ,eze`l הכהן
נמצא המקדש.`fאשר בבית

יהיה", לו לכהן לומר "תלמוד רש"י: מבהיר לפיכך
שלא  אחד, ברצף באות יהיה" ו"לו "לכהן" שהמלים
ולא  לכהן" יקריבו "אשר רש"י אומר שלפיה כבסברא,
אין  "לו" במילה כלומר, לעיל. שהוסבר כפי מכך, יותר

לכהן. אלא לבעלים, הכוונה

פירוש לפי השאלה,dfאך נשארת יהיה" "לו על
נאמר  שכבר לאחר יהיה" "לו במלים הפסוק מחדש מה
ואומר  רש"י ממשיך כך על – לכהן"? יקריבו "אשר

שיהיו ולימד... הכתוב לכהן".oipzip"בא

אפשר  לכהן", יקריבו "אשר רק נאמר היה אילו
הלכות  בפרטי כרוכים שהביכורים כיון להבין, היה
צריך  שהיהודי וכדומה, המקדש לבית הבאה של שונות

לאiadl`רק אך לכהן, הביכורים אותם,xeqnlאת לו
תבא  שבפרשת מידך" הטנא הכהן ל"ולקח ,42בדומה

" רק רש"י , כדברי מדגישה sipdlשמטרתו, לכן אותו".
"שיהיו יהיה", "לו שהביכורים oipzipהתורה לכהן",

mikiiy.לו

.È
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אפשר  לשאול:לכאורה היה

יודע "ואיני רש"י dyriדברי dn ואיני" (ולא בהם"
ש  מוכיחים, וכדומה) יתנם" למי llkיודע mircei oi`

zeyrl dn מפורטות תבא שבפרשת למרות בביכורים,
מכך  לכהן. הנתינה מדין חוץ הביכורים, הלכות כל
לדבריו  מתייחסות יודע..." "ואיני שהמלים מובן,
כלומר, אלקיך". ה' בית תביא "שנאמר הקודמים

בפרשות המופיע "תביא..." "איני zencewdמהפסוק –
בהם". יעשה מה יודע

ולימד..." הכתוב בא יודע... "ואיני במלים וקשה:
שביכורים  ח', בסעיף כדלעיל להסביר, רש"י מתכוון
למרות  כהונה, מתנות שאר מכל בפסוקנו מובדלים
הביכורים, מאשר הגר לגזל יותר דומה גדולה שתרומה

זה  דין ידוע אין – יודע" "איני פסוקנו שללא מפני
מפרשות לא אף אחר, מקום xzeiמשום zexge`n,

שופטים  בפרשת נאמר שלגביה מתרומה, 43בשונה

לכהן, – לו" תתן דגנך... "ראשית

שיהיו  יודע "ואיני לומר רש"י היה צריך כך, ואם
odkl oipzip שבפסוקנו ("לימד") החידוש הוא שבכך ,"

"ואיני lkלעומת רש"י אומר מדוע הפסוקים. שאר
dyriיודע dn מתייחס שהוא מבהיר, הוא כיצד  בהם",

אלקיך"? ה' בית "תביא לפסוק רק

יהיה", לו "לכהן הפסוק מלשון הוא: לכך ההסבר
כנאמר  וכדומה, לכהן" "יתנו גדולה ולא תרומה לגבי

שהפסוק  מוכח, אחרות, כהונה במתנות וכן לו", "תתן
(ב) לכהן", יקריבו "אשר (א) דינים: שני כאן קובע
רש"י  אומר כך על – אלו? דינים שני מהם יהיה". "לו
"תביא  הפסוק מן כלומר, בהם". יעשה מה יודע "ואיני
יודעים  אין כן, לפני בתורה המופיע אלקיך" ה' בית

בהדרגה,dyri"מה הבירור, מופיע כך ועל בהם".
בית  ש"תביא לאחר – לכהן" יקריבו "אשר בפסוקנו:

לכהן" "יקריבו בהם יעשה אלקיך" מכן 44ה' ולאחר .
הבאתם  שלאחר יהיה", "לו אחר דין הפסוק מציין
למסור  – יהיה" "לו של פעולה בהם לעשות יש לכהן,

לכהן. אותם

.‡È
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"„ÚÂÓ
את  לתת שיש ההלכה מופיעה מדוע מובן: אין אך
בפסוק  כן, לפני ולא בפסוקנו, רק לכהן הביכורים

אלקיך". ה' בית "תביא

"אמר רש"י אומר כך l`rnyiעל iax,"...
הכתוב  בא בהם... יעשה מה יודע "ואיני שהפירוש

הסובר  ישמעאל, רבי ידי על נאמר 45ולימד..."

משום  מועד". באהל ופרטות בסיני נאמרו ש"כללות
תשא  ובפרשת משפטים שבפרשת מסביר, הוא כך
ורק  "תביא...". – הכלל רק מופיע "בסיני", שנאמרו
מופיעים  מועד" "באהל שנאמרה נשא, בפרשת

יהיה".46פרטים  לו לכהן יקריבו "אשר –
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רפ"ג.41) ביכורים הל' רמב"ם ספ"ג. ביכורים וראה הפשט. בדרך
ד.42) כו,
ד.43) יח,
(משא"כ44) ד"יקריבו" בית mzpizpוי"ל ב"תביא פרט הוא לכהן)

טרם  – לעזרה שהביאם לאחר אפילו הפשט, שבדרך י"ל ועפ"ז ה"א".
ביכורים  וראה ביכורים. הבאת מצות קיים לא מידך", הטנא הכהן "ולקח

ה"כ. פ"ב שם לרמב"ם רדב"ז מ"ח. פ"א
לכהן  ונתינתם לכהן הבאתם – שבביכורים הענינים שב' י"ל, ואולי

"איל  המושב": ו"אשם הכפורים" ד"איל הענינים ב' דוגמת הם –
אשר (ויקרא milradבו"xtkiהכפורים כמ"ש הכהן, ע"י הוא זה (שגם

דוגמת – גו'") הכהן עליו "וכפר כו) שהוא z`adה, לכהן, הביכורים
דוגמת  – לכהן" גו' המושב "אשם הבעלים; של הביכורים בהבאת פרט

dpizpd עי"ז שהרי אלו, ענינים ב' – עצמו המושב שבאשם י"ל, או לכהן.
.(19 הערה לעיל (ראה כפרתו הוא

ב.45) לז, סוטה
דרך 46) (ע"פ רש"י כותב בהר פ' בתחלת להקשות: אפשר לכאורה

`yp zyxt zegiyÎihewl
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תורה", של "יינה גם רש"י פירושי כוללים כידוע,
תורה" של "יינה את התורה. פנימיות של ענינים
אחת  ביאור ידי על להבין אפשר זה רש"י שבפירוש

הכלליות  ביכורים.47ההוראות ממצות הנלמדות

ביותר  משובחים פירות ובמיוחד פירות, צמיחת
חרישה, האדם: של רבה ביגיעה כרוכה כביכורים,
את  לראות ציפה כבר היהודי כאשר ועוד. ועוד זריעה,
עליו  מצווה רב, כה עמל לאחר שצמחו הפירות,
לכהן, מהם חלק לתת שעליו בלבד זו שלא התורה,

" שחנטו ziy`xאלא: הפירות את – אדמתך" ביכורי
mipey`x להביא עליו לעצמו, משהו שנטל לפני אף ,

לכהן. ולתת המקדש לבית

הור  שכל ובכל וכיון זמן בכל נצחיות, התורה אות
גם  מיהודי נדרשת הנהגה שאותה מובן, מקום,
כאשר  רווחיו: מכל לארץ, ובחוץ הגלות בתקופת
בכך  להתחשב לו אל צדקה, מצות קיום לו מתאפשר
והמשובח  הראשון ואת בקושי, מושגת שפרנסתו
– אלקיך" ה' בית "תביא בקושי המושגים מרווחיו

לצדקה. לקדושֿברוךֿהוא, לתת עליו

.„È
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כלפי  ולטעון לשכנע ומתחיל הרע היצר מגיע אך
כגון  – קדושה למטרת בצדקה מדובר כאשר היהודי:
אף  אשר הרבים, ובטובת – וכו' מדרש בית ישיבה,
הדעת. על הדבר מתקבל עדיין – בכללם הנותן, הוא,
לכהן, ליחיד, הניתנים "ביכורים" על מדובר כאן אך

נעשים zlefdוהם ly eyekx48 כיון הרע: היצר וטוען .
נאמר  ישראל כל על והרי נצרך, עצמך אתה שגם

כהנים" ממלכת לי תהיו לתת 49"ואתם עליך מדוע –
ה" הרבziy`xאת מעמלך "zlefl עדיף הוא במה ?

רווחיך  את ה"ביכורים", את חלק היותר, ולכל ממך?
וחלקם חלקים, למספר נצרכים,xtqnlהמשובחים,

עמלת  שאתה כיון ובמיוחד, עצמך! לך גם – ובכללם
"וברכך אמנם להשיגם. `jiwlכדי 'd התורה גם אך ,"

אשר "בכל מתקיימת שהברכה .dyrz"50אומרת,

לעשות  מה לדעת שכדי  ההוראה, נלמדת כך על
כאשר  ובראשונה, בראש היהודי צריך ב"ביכורים",
אינו  לפחות, או, בהם", יעשה מה יודע "איני  עדיין
לגמרי  למוסרם אם לצדקה: לתיתם אופן באיזה יודע
להביאם  עליו וכו', לעצמו חלק ליטול או אחר, ליהודי
האמת, את יידע הוא ושם אז ורק אלקיך", ה' "בית

לכהן" .51ש"ניתנין

ליטול  רשאי הוא נצרך שבהיותו הרע, היצר טענת
לא  שהוא מכך רק נובעת לעצמו, מהביכורים חלק
למרות  צדקה. כספי הם שהביכורים להחלטה הגיע
לא  עדיין הוא לצדקה, הכסף את לתת החלטתו

רכושו שזהו מהתחושה דברelyהשתחרר ,`edy עמל
שאילו  אלא, לזולת. זאת למסור לו קשה ולכן בעבורו.
רב  כה ממון תתן אל בגלוי: וטוען בא הרע היצר היה
מתחיל  הוא ולכן לו, מציית היה לא הוא לצדקה,
נצרך, עצמו הוא שגם כיון "צודקת": בטענה בהיחבא
שאפשר  כפי לעצמו. גם להשאיר יכול המחלק הרי

קודמים" עירך "עניי מהדין בקלֿוחומר ,52להסיק
אדם  לכל קודמים ביתו ובני עצמו .53שהוא

אלקיך" ה' בית "תביא את מקיים הוא כאשר אך
– הקדושֿברוךֿהוא של לרשותו ה"ביכורים" הבאת –

אצלו didi"ש zehytaהתקבל el odkl" על יעלה לא .
על  עולה שלא כפי מכך, חלק מגיע לעצמו שגם דעתו,

אחרים. צדקה מכספי ליטול דעתו

אצלו  מתקיימים זו, בהנהגה נוהג יהודי וכאשר
– לכהן יתן אשר "איש הבא: בפסוק רש"י דברי
 ֿ שהקדוש הרבה", ממון – יהיה לו לו, הראויות מתנות
הקדושה  הפתוחה המליאה מידו לו יעניק ברוךֿהוא
– ובכולם ומזוני, חיי בבני, לו, המצטרך בכל והרחבה

רוויחי.

(h"kyz jzlrdae `yp t"y zgiyn)
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"אף כאן olekהפשט) מפרש ואיך מסיני", ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו
מדייק  שם בהר בפ' כי אינו. – אבל דר"י? אליבא הפשט) דרך ע"פ (וג"כ

כללותיהן "אף "כללותיהןodiwecwceרש"י (ולא odihxteמסיני"
בנוגע לפנ"ז כמ"ש הוא dhinylודקדוקיהן", לכאן שנוגע ומה ,(

נתבאר  – ל"דקדוק" "פרט" בין (ההפרש "דקדוקים". ולא "פרטים"
שם). 2 (ובהערה ואילך 276 ע' חי"ז לקו"ש וראה בההתועדות).

(47.391 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה

הי"ד.48) פ"ד בכורים הל' רמב"ם ספ"ג. בכורים
תתז).49) (ע' עה"פ אוה"ת עה"פ. המכילתא וכפי' ו. יט, יתרו
יח.50) טו, ראה
ואילך.51) 67 ע' תש"ג מסה"ש להעיר
א.52) עא, מציעא בבא
גומל 53) פכ"ט: מתניא ולהעיר כו'. שאשתו רק ס"ט: אגה"ק ראה

כו'. חסד
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הנאתן" "שטובת היא הכוונה יהיה" שב"לו להסביר
ה' בית "תביא נאמר ביכורים לגבי כי – לבעלים

מובן  ומכך לתיתם41אלקיך", שחובה ,eze`l הכהן
נמצא המקדש.`fאשר בבית

יהיה", לו לכהן לומר "תלמוד רש"י: מבהיר לפיכך
שלא  אחד, ברצף באות יהיה" ו"לו "לכהן" שהמלים
ולא  לכהן" יקריבו "אשר רש"י אומר שלפיה כבסברא,
אין  "לו" במילה כלומר, לעיל. שהוסבר כפי מכך, יותר

לכהן. אלא לבעלים, הכוונה

פירוש לפי השאלה,dfאך נשארת יהיה" "לו על
נאמר  שכבר לאחר יהיה" "לו במלים הפסוק מחדש מה
ואומר  רש"י ממשיך כך על – לכהן"? יקריבו "אשר

שיהיו ולימד... הכתוב לכהן".oipzip"בא

אפשר  לכהן", יקריבו "אשר רק נאמר היה אילו
הלכות  בפרטי כרוכים שהביכורים כיון להבין, היה
צריך  שהיהודי וכדומה, המקדש לבית הבאה של שונות

לאiadl`רק אך לכהן, הביכורים אותם,xeqnlאת לו
תבא  שבפרשת מידך" הטנא הכהן ל"ולקח ,42בדומה

" רק רש"י , כדברי מדגישה sipdlשמטרתו, לכן אותו".
"שיהיו יהיה", "לו שהביכורים oipzipהתורה לכהן",

mikiiy.לו

.È
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אפשר  לשאול:לכאורה היה

יודע "ואיני רש"י dyriדברי dn ואיני" (ולא בהם"
ש  מוכיחים, וכדומה) יתנם" למי llkיודע mircei oi`

zeyrl dn מפורטות תבא שבפרשת למרות בביכורים,
מכך  לכהן. הנתינה מדין חוץ הביכורים, הלכות כל
לדבריו  מתייחסות יודע..." "ואיני שהמלים מובן,
כלומר, אלקיך". ה' בית תביא "שנאמר הקודמים

בפרשות המופיע "תביא..." "איני zencewdמהפסוק –
בהם". יעשה מה יודע

ולימד..." הכתוב בא יודע... "ואיני במלים וקשה:
שביכורים  ח', בסעיף כדלעיל להסביר, רש"י מתכוון
למרות  כהונה, מתנות שאר מכל בפסוקנו מובדלים
הביכורים, מאשר הגר לגזל יותר דומה גדולה שתרומה

זה  דין ידוע אין – יודע" "איני פסוקנו שללא מפני
מפרשות לא אף אחר, מקום xzeiמשום zexge`n,

שופטים  בפרשת נאמר שלגביה מתרומה, 43בשונה

לכהן, – לו" תתן דגנך... "ראשית

שיהיו  יודע "ואיני לומר רש"י היה צריך כך, ואם
odkl oipzip שבפסוקנו ("לימד") החידוש הוא שבכך ,"

"ואיני lkלעומת רש"י אומר מדוע הפסוקים. שאר
dyriיודע dn מתייחס שהוא מבהיר, הוא כיצד  בהם",

אלקיך"? ה' בית "תביא לפסוק רק

יהיה", לו "לכהן הפסוק מלשון הוא: לכך ההסבר
כנאמר  וכדומה, לכהן" "יתנו גדולה ולא תרומה לגבי

שהפסוק  מוכח, אחרות, כהונה במתנות וכן לו", "תתן
(ב) לכהן", יקריבו "אשר (א) דינים: שני כאן קובע
רש"י  אומר כך על – אלו? דינים שני מהם יהיה". "לו
"תביא  הפסוק מן כלומר, בהם". יעשה מה יודע "ואיני
יודעים  אין כן, לפני בתורה המופיע אלקיך" ה' בית

בהדרגה,dyri"מה הבירור, מופיע כך ועל בהם".
בית  ש"תביא לאחר – לכהן" יקריבו "אשר בפסוקנו:

לכהן" "יקריבו בהם יעשה אלקיך" מכן 44ה' ולאחר .
הבאתם  שלאחר יהיה", "לו אחר דין הפסוק מציין
למסור  – יהיה" "לו של פעולה בהם לעשות יש לכהן,

לכהן. אותם

.‡È
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"„ÚÂÓ
את  לתת שיש ההלכה מופיעה מדוע מובן: אין אך
בפסוק  כן, לפני ולא בפסוקנו, רק לכהן הביכורים

אלקיך". ה' בית "תביא

"אמר רש"י אומר כך l`rnyiעל iax,"...
הכתוב  בא בהם... יעשה מה יודע "ואיני שהפירוש

הסובר  ישמעאל, רבי ידי על נאמר 45ולימד..."

משום  מועד". באהל ופרטות בסיני נאמרו ש"כללות
תשא  ובפרשת משפטים שבפרשת מסביר, הוא כך
ורק  "תביא...". – הכלל רק מופיע "בסיני", שנאמרו
מופיעים  מועד" "באהל שנאמרה נשא, בפרשת

יהיה".46פרטים  לו לכהן יקריבו "אשר –
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רפ"ג.41) ביכורים הל' רמב"ם ספ"ג. ביכורים וראה הפשט. בדרך
ד.42) כו,
ד.43) יח,
(משא"כ44) ד"יקריבו" בית mzpizpוי"ל ב"תביא פרט הוא לכהן)

טרם  – לעזרה שהביאם לאחר אפילו הפשט, שבדרך י"ל ועפ"ז ה"א".
ביכורים  וראה ביכורים. הבאת מצות קיים לא מידך", הטנא הכהן "ולקח

ה"כ. פ"ב שם לרמב"ם רדב"ז מ"ח. פ"א
לכהן  ונתינתם לכהן הבאתם – שבביכורים הענינים שב' י"ל, ואולי

"איל  המושב": ו"אשם הכפורים" ד"איל הענינים ב' דוגמת הם –
אשר (ויקרא milradבו"xtkiהכפורים כמ"ש הכהן, ע"י הוא זה (שגם

דוגמת – גו'") הכהן עליו "וכפר כו) שהוא z`adה, לכהן, הביכורים
דוגמת  – לכהן" גו' המושב "אשם הבעלים; של הביכורים בהבאת פרט

dpizpd עי"ז שהרי אלו, ענינים ב' – עצמו המושב שבאשם י"ל, או לכהן.
.(19 הערה לעיל (ראה כפרתו הוא

ב.45) לז, סוטה
דרך 46) (ע"פ רש"י כותב בהר פ' בתחלת להקשות: אפשר לכאורה

`yp zyxt zegiyÎihewl

.·È
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תורה", של "יינה גם רש"י פירושי כוללים כידוע,
תורה" של "יינה את התורה. פנימיות של ענינים
אחת  ביאור ידי על להבין אפשר זה רש"י שבפירוש

הכלליות  ביכורים.47ההוראות ממצות הנלמדות

ביותר  משובחים פירות ובמיוחד פירות, צמיחת
חרישה, האדם: של רבה ביגיעה כרוכה כביכורים,
את  לראות ציפה כבר היהודי כאשר ועוד. ועוד זריעה,
עליו  מצווה רב, כה עמל לאחר שצמחו הפירות,
לכהן, מהם חלק לתת שעליו בלבד זו שלא התורה,

" שחנטו ziy`xאלא: הפירות את – אדמתך" ביכורי
mipey`x להביא עליו לעצמו, משהו שנטל לפני אף ,

לכהן. ולתת המקדש לבית

הור  שכל ובכל וכיון זמן בכל נצחיות, התורה אות
גם  מיהודי נדרשת הנהגה שאותה מובן, מקום,
כאשר  רווחיו: מכל לארץ, ובחוץ הגלות בתקופת
בכך  להתחשב לו אל צדקה, מצות קיום לו מתאפשר
והמשובח  הראשון ואת בקושי, מושגת שפרנסתו
– אלקיך" ה' בית "תביא בקושי המושגים מרווחיו

לצדקה. לקדושֿברוךֿהוא, לתת עליו

.„È
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כלפי  ולטעון לשכנע ומתחיל הרע היצר מגיע אך
כגון  – קדושה למטרת בצדקה מדובר כאשר היהודי:
אף  אשר הרבים, ובטובת – וכו' מדרש בית ישיבה,
הדעת. על הדבר מתקבל עדיין – בכללם הנותן, הוא,
לכהן, ליחיד, הניתנים "ביכורים" על מדובר כאן אך

נעשים zlefdוהם ly eyekx48 כיון הרע: היצר וטוען .
נאמר  ישראל כל על והרי נצרך, עצמך אתה שגם

כהנים" ממלכת לי תהיו לתת 49"ואתם עליך מדוע –
ה" הרבziy`xאת מעמלך "zlefl עדיף הוא במה ?

רווחיך  את ה"ביכורים", את חלק היותר, ולכל ממך?
וחלקם חלקים, למספר נצרכים,xtqnlהמשובחים,

עמלת  שאתה כיון ובמיוחד, עצמך! לך גם – ובכללם
"וברכך אמנם להשיגם. `jiwlכדי 'd התורה גם אך ,"

אשר "בכל מתקיימת שהברכה .dyrz"50אומרת,

לעשות  מה לדעת שכדי  ההוראה, נלמדת כך על
כאשר  ובראשונה, בראש היהודי צריך ב"ביכורים",
אינו  לפחות, או, בהם", יעשה מה יודע "איני  עדיין
לגמרי  למוסרם אם לצדקה: לתיתם אופן באיזה יודע
להביאם  עליו וכו', לעצמו חלק ליטול או אחר, ליהודי
האמת, את יידע הוא ושם אז ורק אלקיך", ה' "בית

לכהן" .51ש"ניתנין

ליטול  רשאי הוא נצרך שבהיותו הרע, היצר טענת
לא  שהוא מכך רק נובעת לעצמו, מהביכורים חלק
למרות  צדקה. כספי הם שהביכורים להחלטה הגיע
לא  עדיין הוא לצדקה, הכסף את לתת החלטתו

רכושו שזהו מהתחושה דברelyהשתחרר ,`edy עמל
שאילו  אלא, לזולת. זאת למסור לו קשה ולכן בעבורו.
רב  כה ממון תתן אל בגלוי: וטוען בא הרע היצר היה
מתחיל  הוא ולכן לו, מציית היה לא הוא לצדקה,
נצרך, עצמו הוא שגם כיון "צודקת": בטענה בהיחבא
שאפשר  כפי לעצמו. גם להשאיר יכול המחלק הרי

קודמים" עירך "עניי מהדין בקלֿוחומר ,52להסיק
אדם  לכל קודמים ביתו ובני עצמו .53שהוא

אלקיך" ה' בית "תביא את מקיים הוא כאשר אך
– הקדושֿברוךֿהוא של לרשותו ה"ביכורים" הבאת –

אצלו didi"ש zehytaהתקבל el odkl" על יעלה לא .
על  עולה שלא כפי מכך, חלק מגיע לעצמו שגם דעתו,

אחרים. צדקה מכספי ליטול דעתו

אצלו  מתקיימים זו, בהנהגה נוהג יהודי וכאשר
– לכהן יתן אשר "איש הבא: בפסוק רש"י דברי
 ֿ שהקדוש הרבה", ממון – יהיה לו לו, הראויות מתנות
הקדושה  הפתוחה המליאה מידו לו יעניק ברוךֿהוא
– ובכולם ומזוני, חיי בבני, לו, המצטרך בכל והרחבה

רוויחי.

(h"kyz jzlrdae `yp t"y zgiyn)
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"אף כאן olekהפשט) מפרש ואיך מסיני", ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו
מדייק  שם בהר בפ' כי אינו. – אבל דר"י? אליבא הפשט) דרך ע"פ (וג"כ

כללותיהן "אף "כללותיהןodiwecwceרש"י (ולא odihxteמסיני"
בנוגע לפנ"ז כמ"ש הוא dhinylודקדוקיהן", לכאן שנוגע ומה ,(

נתבאר  – ל"דקדוק" "פרט" בין (ההפרש "דקדוקים". ולא "פרטים"
שם). 2 (ובהערה ואילך 276 ע' חי"ז לקו"ש וראה בההתועדות).

(47.391 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה

הי"ד.48) פ"ד בכורים הל' רמב"ם ספ"ג. בכורים
תתז).49) (ע' עה"פ אוה"ת עה"פ. המכילתא וכפי' ו. יט, יתרו
יח.50) טו, ראה
ואילך.51) 67 ע' תש"ג מסה"ש להעיר
א.52) עא, מציעא בבא
גומל 53) פכ"ט: מתניא ולהעיר כו'. שאשתו רק ס"ט: אגה"ק ראה

כו'. חסד



נד

קעג

תפלת מנחה תיקנה יצחק בחי' גבורות, וזהו"ע "מנוחה" 
)בתוספות אות ו'( בחי' המתקת הגבורות וכו'

וכו',  ממותקות  גבורות   – גבורות  בחי'1  הוא  יצחק 
ומצד הגבורות דלעומת זה אין מנוחה שתמיד מתנענעים, 
וכמ"ש2 השקט לא יוכל. היפך משרשי הגבורות בקדושה, 

שהם 3כחמר דשקיט ושכיך.
ויצחק תיקן תפלת4 מנחה, ומתיבת מנחה5 נעשה מנוחה 

בתוספות ו'.
שמסטרא6  עלמין  ק"ג  בגי'  מנחה  הוא  ו'  ובחסרון 

1( ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 
התורה חלק ב' עמוד תקפ. וש"נ. תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.

2( ישעי' נז, כ. ירמי' מט, כג.
3( זהר חלק ג – אדרא רבא דף קכח, ב. "כיין דשקיט ונשקט". ראה 

אור התורה פ' וישב עמוד תתקג-1806.
4( ברכות כו: מובא לעיל סימן קסט.

5( ראה תורת חיים פרשת וישלח עמוד קצ, ג. ד. וז"ל: י"ל למה נקרא 
בשם מנחה דוקא ולא בשם דורון ומתנה וכה"ג. אך הנה יש להקדים 
שנמשך  וההמשכה  מ"ן  העלאת  בשם  שנק'  הקרבנות  ענין  בכללות 
עי"ז נקרא המשכות מ"ד כו'... וזהו ג"כ עיקר הטעם מה שנק' כללות 
כל הקרבנות בשם מנחה דוקא להיות שכללות ענין הקרבנות הוא רק 
בחינת העלאת מ"ן לבד שהוא מחידוש דבירורים דרפ"ח שנפל בק"נ 
כו'. וזהו המרומז בתיבת מנחה דאותיות מ"נ דמנחה היינו בחינת מיין 
נוקבין שנק' העלאת מ"ן מן המקבל אל המשפיע בהעלאה ותשוקה 
מ"ד,  המשכת  בחינת  היינו  דמנחה  והה"א  החי"ת  וענין  כידוע,  כו' 
דבחינת  תתאה  חכ'  והה"א  בראש,  חכמה  ח"ע  בחינת  הוא  דחי"ת 

המל' שבה"א בראם כו'.
מ"ן  העלאת  בבחינת  למעלה  עולים  הקרבנות  דגופי  הוא,  והענין 
לנהורא  דק"נ  חשוכא  שנהפך  דבירורים  התחדשות  בחינת  דהיינו 
מלמטה למעלה ועי"ז חוזר ויורד ונמשך המשכת מ"ד דהיינו מבחינת 
החסד דאבא שרש התיקון שמקבל ממזל הח' ונוצר שלזה נק' חי"ת 
שהוא חי"ת דחכמה כמו שמאין ממש תמצא כידוע, והוא אות החי"ת 
דמנחה שיורד מלמעלה למטה להשפיע לבחינת המל' שהוא הה"א 
דמנחה כנ"ל דבה"א נברא העה"ז בחינת עלמא דאתגלייא להמתיק 
לשון  וגם  ניחוח  לשון  המנחה  ענין  עיקר  וזהו  שבמל'  הדינים  כל 
לאוהב  ומאויב  לחסד  מדין  נהפך  דרוחא שעי"ז  נייחא  היינו  מנוחה 
דמ"ן  התחברות  שע"י  עליונים  בחסדים  הדינין  המתקות  ענין  שזהו 

ומ"ד כו' וד"ל.
ע"ב.  קסו  דף  תרומה  פרשת   – ג  חלק  זהר   .7 הערה  לקמן  ראה   )6
מאורי אור ע' מ' – מנח"ה )אות ע"ג(. והענין מבואר בקהלת יעקב 
ערך ש"י, דיש ש"י עולמות )משנה סוף עוקצין( והם מתחלקים לג' 
קווים, קו הימין )חסד( ק"ג עולמות, קו השמאל )גבורה( ק"ג עולמות, 
קו האמצעי )תפארת( ק"ד עולמות, וחסד ותפארת מצטרפים ונעשה 
ר"ז עולמות לימין וק"ג משמאל, ע"ש. ראה אור התורה ענינים עמוד 

א. פרשת וישלח עמוד רלד-468.
וטעם דקו האמצעי תפארת הוא מספר "קד", א' יותר על ק"ג מחסד 
מ"ש  וע"ד  ביחד,  וגבורה  חסד  המחבר  הוא  היותר  ד"א"  וגבורה, 
לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר בראשית סוף עמוד ט מובא לקמן סימן 

דשמאלא, שמצד זה אין מנוחה וכמו המנחה דעשו, ועיין 
בלקוטי תורה להאריז"ל ריש פ' וישלח7.

ו'  אות  כי  הריבוי,  על  מורה  אינו  דמנוחה  ו'  ואות 
בכלל מורה על הריבוי כשהיא בתוך התיבה, כמו ברכת 
ברכות, צדקת צדקות, וכדומה הרבה, וכל רבוי8 הוא מצד 

הגבורות וכו'.
ו'  אות  וכמו  הרבוי,  על  מורה  אינו  דמנוחה  בו'  וכאן 
שבראש התיבה מורה על קו האמצעי, וכמו ו' דו'הנורא9 

כידוע, והוא מה שו' הוא אות10 אמת.
מלקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלה

רא הערה 21. ראה גם לעיל סימן קנט הערה 7.
)ומספר ק"ג הוא ג"כ מספר עג"ל, ראה גם תורת מנחם התוועדויות 

ה'תנש"א חלק ב' עמוד 351, ובהערות שם(.
מציאות  כאן  לך  לבאר  רצוני  מנחה,  בידו  הבא  מן  ויקח  וז"ל:   )7
מ"ש  ידעת  כבר  כי  דע  והנה  פסוקים,  כמה  וביאור  הוא  מה  המנחה 
ר"ז  כרסיי'  תחות  דשריין  עולמות  ש"י  מענין  קס"ו  תרומה  בזוהר 
בסטר ימינא וק"ג בסטר שמאלא והענין כי הלא ביארתי בס' פע"ח 

מה ענין ש"י עולמות אלו ע"ש.
והנה אותן ק"ג עולמות שבצד שמאל גימ' מנח"ה כי הם מתעוררין 
תפלת  נקרא  לכן  איתער  דיצחק  אז שמאל  כי  כנודע  היום  חצי  אחר 
ואותיות מ"נ  כי הנה סוד הדינין כולם מסוד מנצפ"ך  גם דע  מנחה, 
חוזרים  הם  הה"ג  אלו  שכל  נודע  גם  דמנצפ"ך,  מ"נ  הם  מנחה  של 
להתאסף בחוטמא ח' ששם מקור כל הדינין והתבסמותן כמבואר בפ' 
וזהו  כנודע,  ה'  אות  שהוא  בפומא  נמשכין  אח"כ  טהור  איש  ואסף 
ח"ה דמנחה הרי ידעת איך מנחה מעורר כל הדינין של גבורה שהוא 
ק"ג כמנין מנחה, והנה כבר הודעתיך כי בתפלת מנחה אז הוא זיווג 
אב"א בשיעור קומתו ממש וזה הענין לא היה רק במשכן שילה, ולזה 
נחלה  שילה  זה  מנוחה  הנחלה  ואל  המנוחה  אל  באמרם  רז"ל  כיונו 
זה בית עולמים כי שם במשכן שילה היה ג"כ הזיווג ע"ד הנ"ל, וזהו 
מנוחה כי היא מנחה ו' פי' סוד המנחה של ו' שהיא גבורה דז"א נקרא 
מן  נמשך  הוא  כי  טוב  כי  מנוחה  וירא  שאמר  וזה  ו',  מנחה  מנוחה 
האו"ר עולמות שבחסד הנק' טוב ובין כולם הם ש"י עולמות, אמנם 

סוד מנח"ה שהם גבור' יחזרו לעתיד ב"ב לאותיות נחמ"ה.
8( ראה גם לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קכט. 

רפז.
9( הכוונה מ"ש "האל הגדול )בחי' חסד( "הגבור" )גבורה( "והנורא" 
)בואו המוסיף בחי' תפארת, דיעקב בחי' תפארת אמר )בראשית כח, 
ויצא  א.  יא,  נח  אור פרשת  נורא המקום הזה"(. ראה תורה  יז( "מה 
עמוד כג, א. לקוטי תורה פרשת ואתחנן עמוד ח, ד. אור התורה פרשת 

תזריע עמוד תקכ-א.
10( ראה זהר ויקרא דף ב, א. וז"ל: מה כתיב )יהושע ב, יב( ונתתם 
לי אות אמת, דא אות ו' דדא איקרי אות אמת )זו היא אות ו' שזאת 
נקראת אות אמת(, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון אמת )ואם תאמר 
וכי שאר אותיות אינן אמת, ומתרץ(, אין )ודאי כל האותיות הן אמת(, 
אלא אות דא אות אמת איקרי )אלא עצם אות ו' נקראת אות אמת לפי 

שהיא אות ו' דשם הוי' וכו'(.
ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה. רשימות מכ"ק 

אדמו"ר זי"ע חוברת קסט )מובא לעיל סימן מז הערה 5(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נה

לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו   – ז  ו, 
יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו

היין,  מן  עצמו  דפורש  קדוש,  נק'  דנזיר  ביאור 
בעין,  עור  כתנות  דגרם  גפן,  ע"י  הי'  עה"ד  דחטא 
באלף,  אור  כתנות  יהי'  לע"ל  וכן(  החטא,  )דקודם 
קודם  אדה"ר  בגדר  דהוא  עליו"  אלקיו  "נזר  וזהו 

החטא וכו'

על ראשו  אלקיו  נזר  כי  ז(  ו,  )במדבר  הנזיר  כתיב אצל 
כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר 

הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש.

אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להנזר אלא 
על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזר אלקיו עליו, ודבר זה 
צריך ביאור, ויתבאר גם כן בזה מה שאמר )שם שם, ב( כי 
ונעלם  מכוסה  פירושו  מופלא  ויהי'  נזיר  נדר  לנדור  יפליא 

כמו כי לא נפלאת היא ממך.

כתנות  קדוש  גופו  הי'  אדם  חטא  לא  אלו  כי  והענין 
אור1 ועתה נעשה כתנות עור ובשר חומר והושם בגן עדן 
ועתה  זר.  הי'  לא  כי  ראוי לעבודה  הי'  כי  ולשמרה  לעבדה 
שהוא  אהרן  בוא  עד  זר  נעשה  עור  כתנות  בהתלבשות 
במקום אדם ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש. 
משה  בענין  מזה  שכתבתי  מה  תצוה2  בפרשת  לעיל  ועיין 
זר  הי'  שלא  כלומר  לבן  בחלוק  משמש  שהי'  ע"ה  רבינו 
שלבסוף  עד  אורה  הבית  נתמלא  שנולד  מעת  כי  מעולם, 
חלוק  וזהו  אור,  בכתנות  מלובש  הי'  והוא  פניו  אור  קרן 
הלבן נמצא לא הי' זר ולא הוצרך לתיקון כי לא בא הזרות 
אלא לאחר שנסתלק כתנות אור המאיר ונגנז זה האור עד 
זכה תכף  לעתיד כמו שנגנז אור העליון, ומשה רבינו ע"ה 

לאורה.

לילך  הוא  כוונתו  מהיין  עצמו  את  שפירש  הנזיר  הנה 
במופלא, כלומר במה שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא 
מכתנות  נפשט  להיות  לאדם  שגרם  התאוה  היפך  דהיינו 
אור, והי' על ידי גפן כי גפן הי' והוא אומר הריני נזיר כלומר 
במה  זמן  וקובע  יכולתי  בכל  מהתאוות  עצמי  את  אפרוש 
שאפשר לגופו להתקיים כי מה שהוא הכרחיי לקיום הגוף 
כדי שתשאר הנשמה דביקה בגוף אין זה נקרא הולך אחר 

התאוה.

והנה נצטווה לגדל שער ואחר כך במלאת ימי נזרו לגלח, 
כי אין ספק שהשער הגדל ביותר אז הגלוח הגמור יפסיד 

1( אדם הי' גופו קדוש כתנות אור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן שמ. פרשת ויקרא סימן יב. לג. פרשת צו סימן ו. לקמן סימן קלא. 

פרשת תזריע סימן קס.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שכתבתי:  מה  תצוה  בפרשת  לעיל  ועיין   )2

פרשת מצורע סימן כג אות כד. כה. לב.

תואר בן אדם, ואינו מבקש תאוה מה שאין כן בדרך אמצעי 
מסלסל בשערו.

ואיתא בנזיר ריש פרק קמא )ד, ב( אמר שמעון הצדיק 
מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא )בלשון הגמרא חוץ מאדם 
אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים( אלא פעם אחד בא 
אחד לפני מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
להשחית  ראית  מה  בני  לו  אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות 
והלכתי  בעירי  לאבא  הייתי  רועה  לי  אמר  נאה,  זה  שערך 
בבואה שלי  ונסתכלתי  המעיין  מן  ]לשאוב[ מים  למלאות 
ופחז יצרי עלי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו רשע 
שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  מה[  מפני  ]ריקה  למה 
ותולעה,  רמה  להיות  עתיד  שהוא  במי  להיות[  ]שסופך 
על  ונשקתיו  עמדתי  )מיד(  לשמים.  שאגלחך  העבודה 
ראשו ואמרתי לו )בני( כמותך ירבו )נודרי נזירות( ]נזירים 
יפליא  כי  ב( איש  ו,  )במדבר  בישראל[, עליך הכתוב אמר 

לנדור נדר נזיר להזיר לה', עד כאן.

הראשון  אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו  אלקיו  נזר  וזהו 
קודם שחטא שלא הי' זר ואז הי' נזר אלקיו בלי שום אמצעי 
כמו הכהן שהוצרך לשמן, וזה הנזר עליו כל זמן נזרו אבל 
בכלות הזמן וישוב להיות כשאר בני אדם אזי מסתלק ממנו 
הנזר ועל זה הוצרך להביא קרבנות דוגמא של אדם הראשון 
שהוצרך לקרבן אחר שחטא כמו שאמרו רז"ל )שבת כח, 

ב( שור שהקריב אדם וזהו טעם קרבן הנזיר.
של"ה עה"ת

ו, כג – דבר אל אהרן ואל בניו לאמור3 כה 
תברכו את בני ישראל אמור להם

ג' ברכות של ברכת כהנים יתקיים רק לע"ל וזהו 
"אמור" בתוס' וא"ו, כשיבואו תולדות מלא וא"ו – 

משיח, ורמזים בזה

ג' ברכות של ברכת כהנים בעולם הזה לא נתקיימו כלל 
רק לעתיד לבוא, אמור להם מלא בו' כשיבואו תולדות4 מלא 
גבי נחשון, כי שמו של משיח  יתירה5  ו'  וקרבנו  כן  בו', על 
קודם שנברא העולם6, בראשי"ת שית דרגין שמעיטה בהם 

משיח וירם קרן משיחו.
מגלה עמוקות

3( כה תברכו את בני ישראל: עיין בענין ברכת כהנים, ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תצוה סימן קנב.

4( כשיבואו תולדות מלא בו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי 

סימן קמב, ובהנסמן שם.

5( וקרבנו ו' יתירה גבי נחשון: עיין בזה לקמן סימן קיב. )קיד(.

6( שמו של משיח קודם שנברא העולם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן א, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת נשא
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(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ הּתחּתֹונֹות ÚBÓ„.עׂשר Ï‰‡Œ˙‡Â∑ עליו לאהל העׂשּויֹות עּזים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆…∆≈ְְֲִִִֶָָָֹƒ¿≈

מאּדמים  אילים Á˙t.עֹורֹות CÒÓ∑ הּמזרחי .וילֹון ְִִֵָָ»«∆«ְִִִַָ

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)íb ïBLøâ éða Làø úà àNð̈Ÿ¤Ÿ§¥¥§©
íäéúéevL Bîk Yúä÷ éða ìò E¯ ¥§¤¦¦¦©§¥§¨

ixdW ,zdw ipA z` zipOW FnM `le§Ÿ§¤¨¦¨¤§¥§¨¤£¥
oOwl wx `N`] ,Epnp `l oicr zdw ipA§¥§¨£©¦Ÿ¦§¤¨©§©¨

FnM :Wxtn okle ,[cl wEqtALiziESW §¨§¨¥§¨¥§¤¦¦¦
ip` ,zdw ipA z` zFpnldEvnLzF` ¦§¤§¥§¨£¦§©¤§

oFWxb ipA z` zFpnl)m"`x(. ¦§¤§¥¥§
ììëì eòébäL Lé änk úBàøì¦§©¨¥¤¦¦¦§©

äãBáò¯oA cre miWlW oAn mdW £¨¤¥¦¤§¦§©¤
.mW i"WxaE a ,c lirlcM ,miXing£¦¦§¦§¥§©¦¨
iPWxBd zFgRWn lkA Wi dOM `le§Ÿ©¨¥§¨¦§§©¥§ª¦
xaM df oipn ixdW ,dlrne Wcg oAn¦¤Ÿ¤¨©§¨¤£¥¦§¨¤§¨
mB" zFaiY xnFlM .ak ,b lirl Epnp¦§§¥§©¥©
mzFgRWnl" lr zFaqEn opi` "md¥¥¨¨©§¦§§¨
"`Up" lr `N` ,"mzFa` zial§¥£¨¤¨©¨Ÿ

)`"eb(.bk dxez

(dk)ïkLnä úòéøé úàøNò Y ¤§¦Ÿ©¦§¨¤¤
úBðBzçzä¯,b lirl i"Wx mB d`x ©©§§¥©©¦§¥

."zFpFYgYd zFrixi ± oMWOd" :dk©¦§¨§¦©©§

o`MW ipRn ,aEW o`M Wxtl KxvEde§§©§¨¥¨¦§¥¤¨
" aEzMzFrixioYip dide ,"oMWOd ¨§¦©¦§¨§¨¨¦¨

,oMWOd zFrixi lM lr i`w dGW Wxtl§¨¥¤¤¨¥©¨§¦©¦§¨
" odW o`M siqFd mB oklexUr §¨¥©¦¨¤¥¤¤

zFrixi" xRqn EdGW ,"zFpFYgYd©©§¤¤¦§©§¦
."oMWOd©¦§¨

ãòBî ìäà úàåíéfò úBòéøé Y §¤Ÿ¤¥§¦¦¦
åéìò ìäàì úBéeNòä¯oFWlaE ¨£§Ÿ¤¨¨¦§

aEzMd)f ,ek zeny(,"oMWOd lr ld`l" : ©¨§Ÿ¤©©¦§¨
zFrixi lr ozF` UFxtl" :mW i"WxaE§©¦¨¦§¨©§¦
,"ld`" `xwp KM mEXnE ."zFpFYgYd©©§¦¨¦§¨Ÿ¤
lr zFkMqnE zFlid`OW ipRn¦§¥¤©£¦§©§©

zFpFYgYd)ai weqt my i"yx(mB d`xE . ©©§§¥©
o`M Wxtl KxvEde .dk ,b lirl i"Wx©¦§¥§§©§¨¥¨
ENi`e ,"ld`d" aEzM mXW ipRn ,aEW¦§¥¤¨¨¨Ÿ¤§¦
llM KxcAW ,"crFn ld`" aEzM o`M̈¨Ÿ¤¥¤§¤¤§¨

.Fnvr oMWOd lr FWExiR¥©©¦§¨©§
eäñëîíéîcàî íéìéà úBøBò Y¯ ¦§¥¥¦§¨¨¦
lirlzFxFr mB "Edqkn"A llkp mW §¥¨¦§¨§¦§¥©

aEzMd wNig o`M la` ,miWgY§¨¦£¨¨¦¥©¨
WgYd dqkne ,Edqkn" azke mdipiA¥¥¤§¨©¦§¥§¦§¥©©©
xAEcn o`MW mEXn ,"eilr xW £̀¤¨¨¦¤¨§¨
dqkn lM mi`UFp Eide ,`VOd zrWA¦§©©©¨§¨§¦¨¦§¤
Îdn ,aEzMd mwNig okle ,Fnvr iptA¦§¥©§§¨¥¦§¨©¨©
oiprl xAEcn mW lirl oMÎoi`X¤¥¥§¥¨§¨§¦§©
f`e ,Fcnr lr cnr oMWOdWM ,dxinW§¦¨§¤©¦§¨¨©©¨§§¨
ld`d lW "Edqkn" E`xwp cgi mdipW§¥¤©©¦§§¦§¥¤¨Ÿ¤

)`"eb(.
çút Cñîéçøænä ïBìéå Y¯d`x ¨¨¤©¦©¦§¨¦§¥

mzq azM mWe ,dk ,b lirl i"Wx mB©©¦§¥§¨¨©§¨
,"igxfOd" siqFd `le ,"oFNiEd `Ed"©¦§Ÿ¦©¦§¨¦
xidadl icM "igxfOd" siqFd o`ke§¨¦©¦§¨¦§¥§©§¦
"KqOd zkFxt"l dpEMd oi`W¤¥©©¨¨§¨¤©¨¨
Wcwl WcTd oiA dliCadW)¤¦§¦¨¥©Ÿ¤§Ÿ¤

miWcTd(mW lirl oMÎoi`XÎdn , ©¢¨¦©¤¥¥§¥¨
,Dnvr iptA "KqOd zkFxR" zxMfp¦§¤¤¨¤©¨¨¦§¥©§¨

.Ff dxdadA KxFv oi`eek dxez §¥¤§©§¨¨

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e oey`x meil inei xeriy

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑ הּנחׁשת מזּבח ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, ׁשל והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

Ì‰Ï.סביב  ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ּגרׁשֹון לבני – להֹון" יתמסר ּדי  ּכל "וית .ּכתרּגּומֹו: ִָ¿≈»¬∆≈»∆»∆ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ הּכהן ּבןֿאהרן איתמר ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים .ואיזה «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
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(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a jxk g"nyz zegiyd xtq)

אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד .... .... מררימררימררימררי כט)ּבּבּבּבניניניני (ד, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר מציאמציאמציאמציאּוּוּוּות ת ת ת לא ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת ּבלי ּבּבּבּבּטּטּטּטּוּוּוּולללל– לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּפנּיֹות

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא ְְֲִִַַַַָמעלתֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

:äìñ øàeö-ãr ãBñé úBør òLø úéaî LàøŸ¸¦¥´¨½̈¨²§¬©©−̈¤«¨

ãééðöéôäì eørñé åéæøt Làø åéhîá zá÷ð̈©³§¨§©¨¸´Ÿ§¨½̈¦§£−©«£¦¥®¦

:øzñna éðr ìëàì-Bîk íúöéìråèzëøc £¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−©¦§¨«¨©¬§¨

éñeñ íiá:íéaø íéî øîç EæèézrîL| ©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦©¦«¨©´§¦

á÷ø àBáé éúôN eììö ìB÷ì éðèa æbøzå©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´§¨©½¨¬¨¨²

äøö íBéì çeðà øLà æbøà ézçúå éîöra©«£¨©−§©§©´¤§¨®£¤³¨¸©̧§´¨½̈

:epãeâé írì úBìrìæéçøôú-àì äðàú-ék ©«£−§©¬§¤«¦«§¥¨´«Ÿ¦§À̈

úBîãLe úéæ-äNrî Lçk íéðôba ìeáé ïéàå§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸©«£¥©½¦§¥−

ø÷a ïéàå ïàö äìënî øæb ìëà äNr-àì«Ÿ¨´¨®Ÿ¤¨©³¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈

:íéúôøaçé:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéa éðàåèééðãà äåäé ¨«§¨¦«©«£¦−©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧

:éúBðéâða çöðîì éðëéøãé éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«

mixn zxhrmixn zxhr
òLø úéaîCàìnä éãé ìò áéøçðñ äðçnîúBørä úà úélbãBñé ¦¥´¨½̈¦©£¥©§¥¦©§¥©©§¨¨²¦¦¨¤©§¬

øàeö-ãräðçnä ìk zãáàääìñíe÷ì eôéñBé àìå íìBò ãò:ãé,áéøçðñ ©©−̈¤¡©§¨¨©©£¤¤«¨©¨§Ÿ¦¨©§¥¦

åéhîá zá÷ðìk EhîaLàøéLðàéøòa íéáLBiä Eåéæøték ,äîBç éìa ¨©³§¨§©¨¸§©§¨´Ÿ£¨¤©§¦§¨¥§¨½̈§¦¨¦

íä ,äîBç óweî íB÷î íìéëé àì åéLðà áBøîeørñéäøòñ çeøa eàaéðöéôäì ¥£¨¨Ÿ§¦¥¨¨¨¥¦§£−¨§©§¨¨©«£¦¥®¦
ìáà ,úBøçà úBöøàaíúöéìróBñ ©£¨£¥£¨£¦´ª½̈
äéä íúçìöä úçîNBîkeáLçL elà ¦§©©§¨¨¨¨¨§¥¤¨§

ìëàìäéäL ìàøNé úàéðräpeòî ¤«¡¬Ÿ¤¦§¨¥¤¨¨¨¦−§¤

íúBlëìeøzñnaíéøöî Bîk ,øaãna §©¨©¦§¨«©¦§¨§¦§©¦

ìàøNé úà úBlëì íäéøçà eôãøL¤¨§©£¥¤§©¤¦§¨¥

íéøönî íúàöa:åèzëøczñîø §¥¨¦¦§©¦¨©¬§¨¨©§

íiáañeñéEíäéìò íéððòä íä ©−̈§¤®¥¨£¨¦£¥¤

øîçúîøòáeíéaø íéîúàa −Ÿ¤©£¥©©¬¦©¦«¨¨

íãaàìe íänò íçläì:æèøîà §¦¨¥¦¨¤§©§¨¨©

àéápäézrîLda eéäiL äøväî ©¨¦¨©´§¦¥©¨¨¤¦§¨

,âBâ àa íBéa àéää úòa ìàøNé¦§¨¥¨¥©¦§Ÿ

døeáòáeæbøzåãøçzìB÷ì éðèa ©£¨©¦§©´¤¡©¦§¦À§¸
äòeîMäeììöeãòø,éúôNáBøî ©§¨¨«§´¨£§¨©½¥

øòväá÷ø àBáéïBáwøéîöra ©©©¨¬¨¨²¦¨©«£¨©−
ézçúåéãîò íB÷î ìëaæbøà,ãøçà §©§©´§¨§¨§¦¤§®̈¤¡©

ézòîL ékçeðà øLàáeLç éúééä ¦¨©§¦£¤³¨¸©̧¨¦¦¨

úeìbäî éáeL øçà éöøàa çeðàL¤¨©§©§¦©©¦¥©¨

éúçeðî äëôäð äpäå ,éöøàìíBéì §©§¦§¦¥¤¤§¨§¨¦§´
äøöâBb áLçL íBiä àeä ékúBìrì ¨½̈¦©¤¨©©«£−

írììàøNéå íéìLeøéepãeâéíénòä éãeãb åéìò àéáéå:æéäðàú-ékìàøNé §©¬§¨©¦§¦§¨¥§¤«§¨¦¨¨§¥¨©¦¦«§¥¨´¦§¨¥

çøôú-àìíìeîì äîçìîa ãBîòì álä úeöîàå äøeáb eð÷ àì ïéãòïéàå «Ÿ¦§À̈£©¦Ÿ¨§¨§©§©¥©£§¦§¨¨§¨§¥³
ìeáééøt ïéà ïéãòLçk íéðôbaLeçkúBîãLe úéæ-äNrîúBãNe §¸£©¦¥§¦©§¨¦½¦¥¸¨©«£¥©½¦§¥−§

äàeázìëà äNr-àììëàî eçéîöä àì ïéãòïàö äìënî øæbïàvä ïéc §¨«Ÿ¨´¨®Ÿ¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¨©³¦¦§¨¸½Ÿ¦©Ÿ

eèòî ék Bàìk íB÷nî úøëðø÷a ïéàå ¦§¨¦§¦§¦¨£§¥¬¨−̈
íéúôøaìááa íúBéäa ìàøNé äpä ¨«§¨¦«¦¥¦§¨¥¦§¨§¨¤

éàå ,eèòîúðáøä ïBîä ìeî eãîòé C ¦§©£§¥©©§¨¨©

äfä:çéäæ ìk íòéðàåìàøNé úñðk ©¤¦¨¤©«£¦−§¤¤¦§¨¥

äìéâà äæBìrà ýåýéaçîNà ©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¤§©

úBøeáâáe 'ä úðòLîa:érLé éýìûa §¦§¤¤¦§¥«Ÿ¥¬¦§¦«
èéäpä ,èòîä eðçðà ék íòäåäé ¦¦£©§©§©¦¥¡Ÿ¦´

éðãàíB÷îa éìéìâø íNiå éìéç £Ÿ¨̧¦¦§¥¦½©¨³¤©§©̧
úBl÷úBìiàkáéBàä øçà óBcøì ©¨«©¨½¦§©©¨¥

éðëéøãé éúBîa-ìråéøãééúBà C §©¨«©−©§¦¥®¦©§¦¦

úBáéáñ øLà íéøää éäáb ìò óBcøì¦§©¨§¥¤¨¦£¤§¦

,íéìLeøéçöðîìçvðîä éåì ïáì §¨©¦©§©¥−©§¤¥¦©§©¥©

øéLaéúBðéâðaøLà ïebpa dðbðì §¦¦§¦«¨«§©§¨©¦£¤

dì ézãçé: ¦©§¦¨

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Edf ,"odMd oxd` oA xnzi`" iM ,"odMd oxd` oAWExiRxnzi` `Ede ,eipAn cg` :FWExiRW ,"eipaE" lW)m"`x ¤©£Ÿ©Ÿ¥¦¦¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¤¥¤¨¨¤¥¤¨¦¨¨§¦¨¨
g"tye(.gk dxez

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

ß oeiq 'f ipy mei ß

ì"åçá úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôä

á ÷øô ÷å÷áç

áë-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéå©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨

:õøàäâàìr àéápä ÷ewáçì älôz ¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−

:úBðéâLáýåýé éúàøé ErîL ézrîL ýåýé ¦§Ÿ«§Ÿ̈À¨©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À

réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrẗ«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©
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(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a jxk g"nyz zegiyd xtq)

אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד .... .... מררימררימררימררי כט)ּבּבּבּבניניניני (ד, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר מציאמציאמציאמציאּוּוּוּות ת ת ת לא ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת ּבלי ּבּבּבּבּטּטּטּטּוּוּוּולללל– לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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åéúBàìôða eøékä ílk ék äìòîì: §©§¨¦ª¨¦¦§¦§§¨

àéòLBäé éîéaçøé LîLãçà ìk ¦¥§ª©¤¬¤¨¥−©¨¤¨

íäîäìáæ ãîràìå dlL øBãna ¥¤¨´©§ª®¨©¨¤¨§Ÿ

àlà dëìäî äëìäévç øBàìEévç ¨§¨©£¨¨¤¨§³¦¤̧¸¦¥

àeä Ceøa íB÷nä÷øa dâðì eëläé ©¨¨§©¥½§−Ÿ©§©¬
:EúéðçáéíræaäòáL ìò Eîòæa £¦¤«§©−©§©©§©¦§¨

íéBbãrözä éáLBé zñîøõøà ¦¦§©¨©§¨§¥¨®̈¤
Leãz óàaúòáL úà zLøb:íéBb §©−¨¬¥©§¨¤¦§©¦«

âéíìBòîòLéì úàöéúà òéLBäì ¥¨¨¨̧¨̧§¥´©§¦©¤

EçéLî-úà òLéì Enreäi÷æç ©¤½§¥−©¤§¦¤®¦§¦¨

ék äãeäé CìîzöçîìkLàø ¤¤§¨¦¨©³§¨¨Ÿ¸



yp`סב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְַַַַָָָָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ורׁש"י למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א ּכּונתֹו, העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך חמּׁשים.(רש"י ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fn)äãáò úãáòøéMä àeä Y £Ÿ©£Ÿ̈©¦
íézìöîa¯,eh ` minId ixaC d`x ¦§¦§©¦§¥¦§¥©¨¦

."mirinWn miYlvnE" :fh§¦§©¦©§¦¦
úBøBpëå¯gM miWxFCW milM mdW §¦¤¥¥¦¤§¦Ÿ©

mB milFki dtA dxiW la` ,un`nE©£¨£¨¦¨§¤§¦©
,g oOwl i"Wx d`x ,miXng liB xg`l§©©¦£¦¦§¥©¦§©¨

d)iaxd(.
úøçà äãBáòì äãBáò àéäL¯zxiW ¤¦£¨©£¨©¤¤¦©

,zxg` dcFar xEar dcFar `id mIeld©§¦¦¦£¨££¨©¤¤

zFpAxTd zaxwd `idW)m"`x(d`xE . ¤¦©§¨©©¨§¨§¥
± zxg` dcFar" :` ,`i oikxr i"Wx mB©©¦£¨¦£¨©¤¤
lr `N` xn`p Fpi`W ,oAxw zcFar£©¨§¨¤¥¤¡©¤¨©

aizkcM ,oAxw iMqp lW oiId)i ,i onwl(: ©©¦¤¦§¥¨§¨§¦§¦
."mkizFlFr lr zFxvFvgA mYrwzE§©§¤©£§©¥¤

àOî úãáòåBòîLîk Y¯dcFar ©£Ÿ©©¨§©§¨£¨
,szMA `Vn zcFar Epid .`Vn lW¤©¨©§£©©¨©¨¥

milFki zFlbr oFrhl la`mB zFUrl £¨¦§£¨§¦©£©
,g i"WxA oOwlcM ,miXing liB xg`l§©©¦£¦¦§¦§©¨§©¦

dk)iaxd(`A i"WxW mB xnFl Wie .§¥©©¤©¦¨
WExiRA `aEOd WExiRd z` hrnl§©¥¤©¥©¨©¥
,hk a minId ixacA i"Wxl qgEind©§¨§©¦§¦§¥©¨¦
lr Wxtl oFkp ,`Vn zcFare" :dk©£©©¨¨§¨¥©

aizkcM ,xiXd)ak ,h ` minid ixac(: ©¦§¦§¦
`VOA xqi `VnA mIeld xU EdippkE§©§¨©©§¦¦§©¨¨Ÿ©©¨
lFw mixdl dPEnn didW ,`Ed oian iM¦¥¦¤¨¨§¤§¨¦

."xiW lW oEBPdgn dxez ©¦¤¦

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתלֹות  סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומיתרים
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים הּמׁשּכן"ּבהם ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)íäéøúéîe íúãúéåìL Y ¦¥Ÿ¨¥§¥¤¤
íéãenò¯.mirlTd lW `le ©¦§Ÿ¤©§¨¦

àOîa íéòìwä éøúéîe úBãúé éøäL¤£¥§¥¥§¥©§¨¦§©¨
eéä ïBLøb éða¯.ek wEqtA WxFtnM §¥¥§¨©§¨§¨

okle ,"mdixzinE" wx xMfp mXW `N ¤̀¨¤¨¦§©©¥§¥¤§¨¥
mB EidW gikFdl i"Wx o`M KiWnn©§¦¨©¦§¦©¤¨©

.zFczi§¥
úBòéøéì eéä íéøúéîe úBãúéå¦¥¥¨¦¨©§¦
íäéaâz àlL ,ähîlî íéòìwìå§©§¨¦¦§©¨¤Ÿ©§¦¥

çeøä¯:gi ,dl zFnW i"Wx d`x ¨©§¥©¦§

itFq mdA xFWwle rFwzl ± zFczi"§¥¦§©§¦§¨¤¥
NW ux`A zFrixid.gExA ErEpi ` ©§¦¨¨¤¤Ÿ¨¨©

."xFWwl milag ± mdixzin¥§¥¤£¨¦¦§
áéáñ íéãenòì eéä íéøúéîe úBãúéå¦¥¥¨¦¨¨©¦¨¦
íúôNa íéòìwä íäa úBìúì¦§¨¤©§¨¦¦§¨¨

ïéñcð÷å úBñðeìëa äðBéìòä¯d`x ¨¤§¨¦§§§ª§¨¦§¥
miaWFi mipc`d" :i ,fk zFnW i"Wx mB©©¦§¨£¨¦§¦
,okFzl mirEwY micEOrde ,ux`d lr©¨¨¤§¨©¦§¦§¨
dXW oMx` ,oiqCpw oinM dUFr dide§¨¨¤§¦ª§¨¦¨§¨¦¨
zWgp zrAhe ,dWlW oAgxe migth§¨¦§¨§¨§¨§©©©§¤

rlTd ztU KxFke ,Frvn`A FA drEaw§¨§¤§¨§¥§©©¤©
,cEOre cEOr lM cbpM mixzinA eiaiaq§¦¨§¥¨¦§¤¤¨©§©
zFIlwpE`A FYrAh KxC qCpTd dlFze§¤©ª§¨¤¤©©§¨§¨¦
sEwf FW`x ,e"ie oinM iEUrd cEOrAW¤¨©¤¨§¦¨Ÿ¨
,cEOrA rEwY cg` FW`xe dlrnl§©§¨§Ÿ¤¨¨©¨©
znFw `ide ,dHnNn iElY rlTd agxe§Ÿ©©¤©¨¦§©¨§¦©

."xvgd zFSign§¦¤¨¥
"ïkLnä úëàìî"a äéeðML Bîk¯ §¤§¨¦§¤¤©¦§¨

.d wxRbl dxez ¤¤



סג `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְַַַַָָָָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ורׁש"י למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א ּכּונתֹו, העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך חמּׁשים.(רש"י ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fn)äãáò úãáòøéMä àeä Y £Ÿ©£Ÿ̈©¦
íézìöîa¯,eh ` minId ixaC d`x ¦§¦§©¦§¥¦§¥©¨¦

."mirinWn miYlvnE" :fh§¦§©¦©§¦¦
úBøBpëå¯gM miWxFCW milM mdW §¦¤¥¥¦¤§¦Ÿ©

mB milFki dtA dxiW la` ,un`nE©£¨£¨¦¨§¤§¦©
,g oOwl i"Wx d`x ,miXng liB xg`l§©©¦£¦¦§¥©¦§©¨

d)iaxd(.
úøçà äãBáòì äãBáò àéäL¯zxiW ¤¦£¨©£¨©¤¤¦©

,zxg` dcFar xEar dcFar `id mIeld©§¦¦¦£¨££¨©¤¤

zFpAxTd zaxwd `idW)m"`x(d`xE . ¤¦©§¨©©¨§¨§¥
± zxg` dcFar" :` ,`i oikxr i"Wx mB©©¦£¨¦£¨©¤¤
lr `N` xn`p Fpi`W ,oAxw zcFar£©¨§¨¤¥¤¡©¤¨©

aizkcM ,oAxw iMqp lW oiId)i ,i onwl(: ©©¦¤¦§¥¨§¨§¦§¦
."mkizFlFr lr zFxvFvgA mYrwzE§©§¤©£§©¥¤

àOî úãáòåBòîLîk Y¯dcFar ©£Ÿ©©¨§©§¨£¨
,szMA `Vn zcFar Epid .`Vn lW¤©¨©§£©©¨©¨¥

milFki zFlbr oFrhl la`mB zFUrl £¨¦§£¨§¦©£©
,g i"WxA oOwlcM ,miXing liB xg`l§©©¦£¦¦§¦§©¨§©¦

dk)iaxd(`A i"WxW mB xnFl Wie .§¥©©¤©¦¨
WExiRA `aEOd WExiRd z` hrnl§©¥¤©¥©¨©¥
,hk a minId ixacA i"Wxl qgEind©§¨§©¦§¦§¥©¨¦
lr Wxtl oFkp ,`Vn zcFare" :dk©£©©¨¨§¨¥©

aizkcM ,xiXd)ak ,h ` minid ixac(: ©¦§¦§¦
`VOA xqi `VnA mIeld xU EdippkE§©§¨©©§¦¦§©¨¨Ÿ©©¨
lFw mixdl dPEnn didW ,`Ed oian iM¦¥¦¤¨¨§¤§¨¦

."xiW lW oEBPdgn dxez ©¦¤¦

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתלֹות  סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומיתרים
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים הּמׁשּכן"ּבהם ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)íäéøúéîe íúãúéåìL Y ¦¥Ÿ¨¥§¥¤¤
íéãenò¯.mirlTd lW `le ©¦§Ÿ¤©§¨¦

àOîa íéòìwä éøúéîe úBãúé éøäL¤£¥§¥¥§¥©§¨¦§©¨
eéä ïBLøb éða¯.ek wEqtA WxFtnM §¥¥§¨©§¨§¨

okle ,"mdixzinE" wx xMfp mXW `N ¤̀¨¤¨¦§©©¥§¥¤§¨¥
mB EidW gikFdl i"Wx o`M KiWnn©§¦¨©¦§¦©¤¨©

.zFczi§¥
úBòéøéì eéä íéøúéîe úBãúéå¦¥¥¨¦¨©§¦
íäéaâz àlL ,ähîlî íéòìwìå§©§¨¦¦§©¨¤Ÿ©§¦¥

çeøä¯:gi ,dl zFnW i"Wx d`x ¨©§¥©¦§

itFq mdA xFWwle rFwzl ± zFczi"§¥¦§©§¦§¨¤¥
NW ux`A zFrixid.gExA ErEpi ` ©§¦¨¨¤¤Ÿ¨¨©

."xFWwl milag ± mdixzin¥§¥¤£¨¦¦§
áéáñ íéãenòì eéä íéøúéîe úBãúéå¦¥¥¨¦¨¨©¦¨¦
íúôNa íéòìwä íäa úBìúì¦§¨¤©§¨¦¦§¨¨

ïéñcð÷å úBñðeìëa äðBéìòä¯d`x ¨¤§¨¦§§§ª§¨¦§¥
miaWFi mipc`d" :i ,fk zFnW i"Wx mB©©¦§¨£¨¦§¦
,okFzl mirEwY micEOrde ,ux`d lr©¨¨¤§¨©¦§¦§¨
dXW oMx` ,oiqCpw oinM dUFr dide§¨¨¤§¦ª§¨¦¨§¨¦¨
zWgp zrAhe ,dWlW oAgxe migth§¨¦§¨§¨§¨§©©©§¤

rlTd ztU KxFke ,Frvn`A FA drEaw§¨§¤§¨§¥§©©¤©
,cEOre cEOr lM cbpM mixzinA eiaiaq§¦¨§¥¨¦§¤¤¨©§©
zFIlwpE`A FYrAh KxC qCpTd dlFze§¤©ª§¨¤¤©©§¨§¨¦
sEwf FW`x ,e"ie oinM iEUrd cEOrAW¤¨©¤¨§¦¨Ÿ¨
,cEOrA rEwY cg` FW`xe dlrnl§©§¨§Ÿ¤¨¨©¨©
znFw `ide ,dHnNn iElY rlTd agxe§Ÿ©©¤©¨¦§©¨§¦©

."xvgd zFSign§¦¤¨¥
"ïkLnä úëàìî"a äéeðML Bîk¯ §¤§¨¦§¤¤©¦§¨

.d wxRbl dxez ¤¤



yp`סד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
'הּנּזקין' ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא Án‰ŒÔÓ‰.)דף eÁlLÈÂ∑ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָƒ«¿ƒ««¬∆ְֲֲִַַָָָָָָֹ

לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, מחנה היא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקלעים
מּתר  הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים מחנה סֹוף ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּומּׁשם
וכל  ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. מן ּומׁשּלח יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻּבמחנה

ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו סז)זה LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ»≈»»∆ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָ
ּבב"ר יׁש והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אדרּיא (פע"ח)אני עצמֹות : ׁשחיק – טמיא ׁשחיק .נּוס ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

l`xUi dpgnE ,dIel dpgnE),q oihib i"yx ©£¥§¦¨©£¥¦§¨¥
`"rq(oFWlA xn`p rECn dfA x`anE .§¨¥¨¤©©¤¡©¦§

ev oi`W mEXn ,"l`xUi ipA z` ev"©¤§¥¦§¨¥¦¤¥©
oMWOd mwEdWkE ,fExif oFWl `N ¤̀¨§¥§¤©©¦§¨
z` gNWl dEhvp ,zFpgOd ErAwEde§§§©©£¦§©¨§©¥©¤

cIn mi`nHd)cecl likyn(. ©§¥¦¦¨
íBiá Ba eøîàð úBiLøt äðîLe¯ §Ÿ¤¨¨¦¤¤§©

Dpi` Ff dWxR ixd ,dWwEi `NW icM§¥¤Ÿ§¤£¥¨¨¨¥¨
siqFd okl ,oMWOd znwdl dkEnq§¨©£¨©©¦§¨¨¥¦
zFIWxR dpFnW ixdW ,diWEw df oi`W¤¥¤§¨¤£¥§¤¨¨¦
`l odn zg` s`e ,mFi FzF`A Exn`p¤¤§§§©©©¥¤Ÿ

oMWOd znwdl KEnq daYkp)`"eb(. ¦§§¨¨©£¨©©¦§¨
÷øôa ïéhb úëqîa àúéàãk¦§¦¨§©¤¤¦¦§¤¤

"ïé÷fpä"¯:od EN`e .a"rxÎ`"rq ,q ©¦¨¦§¥¥
± mipdMd l` xFn`] mipdM zWxR̈¨©Ÿ£¦¡¤©Ÿ£¦
± mIeld z` gw] mIel zWxtE ,[i"yx¨¨©§¦¦©¤©§¦¦
,[ipW gqR] mi`nh zWxtE ,[i"yx¨¨©§¥¦¤©¥¦
ixg` zWxtE ,mi`nh gENiW zWxtE¨¨©¦©§¥¦¨¨©©£¥
zFxp zWxtE ,oii iiEzW zWxtE ,zFn¨¨©§¥©¦¨¨©¥
zWxtE ,[i"yx ± zFxPd z` LzFlrdA]§©£§¤©¥¨¨©
mrHd mW i"Wx d`xE .dOEc` dxR̈¨£¨§¥©¦¨©©©
.`weC mFIA FA EN` zFIWxR Exn`PW¤¤¤§¨¨¦¥©©§¨

äðçnä ïî eçlLéåìL YúBðçî L ¦©§¦©©£¤¨Ÿ©£
ïúiðç úòLa íL eéä¯`l la` ¨¨¦§©£¦©¨£¨Ÿ

mi`nHl xYEn did f`W ,orQn zrWA¦§©©¨¨¤¨¨¨¨©§¥¦
ziprY d`x ± zFpgOd KFzA qpMdl§¦¨¥§©©£§¥©£¦

.a ,dv zFgpn .a ,`k§¨
,äðéëL äðçî àéä íéòìwä CBz©§¨¦¦©£¥§¦¨
LøônL Bîk áéáñ íiåìä úiðç£¦©©§¦¦¨¦§¤§Ÿ̈

"éðéñ øaãîa" úLøôa¯.bp ,` lirl §¨¨©§¦§©¦©§¥
óBñ ãòå íMîe ,äiåì äðçî àéä¦©£¥§¦¨¦¨§©
úBçeøä òaøà ìëì íéìâcä äðçî©£¥©§¨¦§¨©§©¨
çlzLð "òeøv"ä .ìàøNé äðçî àéä¦©£¥¦§¨¥©¨©¦§©©

ïlëì õeç¯.en ,bi `xwIe i"WxmB d`x §ª¨§¥©©¦©¦§¨
çlLîe ìàøNé äðçîa øzî "áf"ä©¨ª¨§©£¥¦§¨¥§ª¨
óà øzî "Lôðì àîè"å ,íézMä ïî¦©§©¦§¨¥¨¤¤ª¨©
ìMî àlà çlLî Bðéàå ,äiåì ìLa§¤§¦¨§¥§ª¨¤¨¦¤

äðéëL¯EgNWie" :dNigY xn`p okle §¦¨§¨¥¤¡©§¦¨¦©§
Îxg`e ,"af lke" KMÎxg`e ,"rExv lM ..¨¨©§©©¨§¨¨§©©

."WtPl `nh lke" KM̈§¨¨¥©¨¤
úBàø÷nä ïî eðéúBaø eLøc äæ ìëå§¨¤¨§©¥¦©¦§¨

íéçñt úëqîa¯.` ,fq §©¤¤§¨¦
Lôðì àîèàLôð éîèì áàñîc" Y ¨¥¨¨¤¦§¨¨¦§¥©§¨

"àLðàã¯mEBxzA i"Wx zqxiB oM ¤¤¨¨¥¦§©©¦§©§

zFnvrl `nhp `EdW xnFlM .qFlwpE`§§§©¤¦§¨§©§
.mc`d Wtp¤¤¨¨¨

àeäL éðà øîBà¯"inh" zaiY ¥£¦¤¥©§¥
.qFlwpE`AW¤§§§

ìúBîöò ïBL¯,d`nEh oFWNn `le §©§§Ÿ¦§§¨
."a`qn" oFWl `EdW¤§§¨¨

íãà¯icEgi oFWl Edf ,xnFlM ¨¨§©¤¨¦¦
llFM) zFnvr mzq iM ,mc` zFnvrl§©§¨¨¦§¨£¨¥

mc` lW(zF`xwpENi`e ,"inxB" ¤¨¨¦§¨©§¥§¦
wx Edf ,"inh"iEPiM.mc` zFnvrl §¥¤©¦§©§¨¨

ìaénøà ïBL¯ziW`xA i"Wx mB d`x ¦§£©¦§¥©©¦§¥¦
.g ,`n

'äaø úéLàøá'a Lé äaøäå¯b ,i §©§¥¥¦§¥¦©¨
zFnvr wigW)(l"PM) h ,bi .(f ,ci . §¦£¨©©

l"PM)(l"PM) b ,gk .(l"PM) ` ,hn .(,gr . ©©©©©©
`Inh wigW) `(ziW`xa'A ,xnFlM . §¦§©¨§©¦§¥¦

"`Inh wigW" minrtl ritFn 'dAx©¨¦©¦§¨¦§¦§©¨
ixd ,"zFnvr wigW" minrtle§¦§¨¦§¦£¨£¥

.zFnvr Epid "`Inh"W¤§©¨©§£¨
÷éçL" ,"àiîè ÷éçL ñeðiøãà"©§¦¨§¦§©¨§¦

"úBîöò¯.k ,` l`IpC i"Wx mB d`x £¨§¥©©¦¨¦¥
,"dlnUe mgl" d`xE .` ,hp zFkxA§¨§¥¤¤§¦§¨

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr gi jxk y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדה עבדה עבדה  עבדתעבדתעבדתעבדת לעבדלעבדלעבדלעבד ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבאאאא ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים ועדועדועדועד ומעלהומעלהומעלהומעלה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹממממּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא וכוכוכוכּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּבּבּבּבמצלמצלמצלמצלּתּתּתּתיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשיריריריר ובפרש"י)ההההּוּוּוּואאאא מז. (ד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש הל'ּכן רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי
רׁש"י  מפרׁש הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

נשא) ד"ה ג ד, מכחיׁש".(במדבר ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻרב,

ּונבלים? ּבחלילים ְְֲִִִִַָֹלנׁשף
ׁשהם  וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ּבּפה ׁשירה על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻולכן

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם מצלּתים ּובפרט יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות ערכין עבֹודֹות עבידתא, ד"ה (רש"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ב) והעבֹודה יג, וק"ל., זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים הּלוּיים רק ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑"חמּׁשים ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים .ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß oeiq 'g iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑,ּבּיֹום ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה  «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hn)äLî úà 'ä äeö øLà åéã÷ôe§ª¨£¤¦¨¤Ÿ¤
ïaî äåöna eéä íéãe÷tä ïúBàå Y§¨©§¦¨©¦§¨¦¤

ìLíéMîç ïa ãòå äðL íéL¯ §Ÿ¦¨¨§©¤£¦¦
i"Wx ixaC z` EWxiR i"Wx iWxtn§¨§¥©¦¥§¤¦§¥©¦
itl K` .mipFW mipt`A minEzQd EN ¥̀©§¦¨¢¨¦¦©§¦
'd iEEivA :KM Wxtl d`xp iYrC zEIpr£¦©§¦¦§¤§¨¥¨§¦
zcFarl miIeld z` zFpnl dWnl§¤¦§¤©§¦¦©£©

` :miwlg ipW Wi oMWOd(iEEiSd ©¦§¨¥§¥£¨¦©¦
dWnlmiWlW oAn miIeld z` zFpnl §¤¦§¤©§¦¦¦¤§¦

a ,miXing oA cre(lr iEEiSdmiIeld §©¤£¦¦©¦©©§¦¦

miXing oA cre miWlW oAn zFpOdl§¦¨¦¤§¦§©¤£¦¦
dPde .oMWOd zcFarA cFarl icM§¥©£©£©©¦§¨§¦¥

devOd z` mIw dWOW cFrAdrWA §¤¤¦¥¤©¦§¨§¨¨
Eid miIeld mzF`W ixd ,mzF` dpOW¤¨¨¨£¥¤¨©§¦¦¨

Ff devnA,dGd onGd lMEpnPW drXn §¦§¨¨©§©©¤¦¨¨¤¦§
oMW ,dpW miXing mdl E`lOW cr©¤¨§¨¤£¦¦¨¨¤¥
zFcFar z` cFarl EEhvp f` cr©¨¦§©©£¤£
xEYIn i"Wx cnFl df z`e .oMWOd©¦§¨§¤¤¥©¦¦¦
z` 'd dEv xW` eicEwtE" zFaiYd©¥§¨£¤¦¨¤
'd iRÎlr" :aEzMd xEriW Kke ."dWn¤§¨¦©¨©¦

dWn dfaE ,"'ebe dWn ciA mzF` cwR̈©¨§©¤¨¤¤
,"eicEwtE" ENi`e ,Fzevn z` mIw¦¥¤¦§¨§¦§¨
xW`" ± dWn cwRW micEwRd mzF`¨©§¦¤¨©¤£¤
:'d zevnA Eid md ,"dWn z` 'd dEv¦¨¤¤¥¨§¦§©

An"oA cre dpW miWlW o ¦¤§¦¨¨§©¤
."miXing` dxez £¦¦

(a)'Bâå ìàøNé éða úà åöäLøt Y ©¤§¥¦§¨¥§¨¨¨
ïkLnä í÷eäL íBia äøîàð Bæ¯ ¤¤§¨©¤©©¦§¨

mFId FzF`AW .oqip Wcg W`xA§ŸŸ¤¦¨¤§©
,dpikW dpgn ,zFpgn WlW ErAwEd§§¨©£©£¥§¦¨



סה `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
'הּנּזקין' ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא Án‰ŒÔÓ‰.)דף eÁlLÈÂ∑ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָƒ«¿ƒ««¬∆ְֲֲִַַָָָָָָֹ

לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, מחנה היא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקלעים
מּתר  הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים מחנה סֹוף ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּומּׁשם
וכל  ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. מן ּומׁשּלח יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻּבמחנה

ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו סז)זה LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ»≈»»∆ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָ
ּבב"ר יׁש והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אדרּיא (פע"ח)אני עצמֹות : ׁשחיק – טמיא ׁשחיק .נּוס ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

l`xUi dpgnE ,dIel dpgnE),q oihib i"yx ©£¥§¦¨©£¥¦§¨¥
`"rq(oFWlA xn`p rECn dfA x`anE .§¨¥¨¤©©¤¡©¦§

ev oi`W mEXn ,"l`xUi ipA z` ev"©¤§¥¦§¨¥¦¤¥©
oMWOd mwEdWkE ,fExif oFWl `N ¤̀¨§¥§¤©©¦§¨
z` gNWl dEhvp ,zFpgOd ErAwEde§§§©©£¦§©¨§©¥©¤

cIn mi`nHd)cecl likyn(. ©§¥¦¦¨
íBiá Ba eøîàð úBiLøt äðîLe¯ §Ÿ¤¨¨¦¤¤§©

Dpi` Ff dWxR ixd ,dWwEi `NW icM§¥¤Ÿ§¤£¥¨¨¨¥¨
siqFd okl ,oMWOd znwdl dkEnq§¨©£¨©©¦§¨¨¥¦
zFIWxR dpFnW ixdW ,diWEw df oi`W¤¥¤§¨¤£¥§¤¨¨¦
`l odn zg` s`e ,mFi FzF`A Exn`p¤¤§§§©©©¥¤Ÿ

oMWOd znwdl KEnq daYkp)`"eb(. ¦§§¨¨©£¨©©¦§¨
÷øôa ïéhb úëqîa àúéàãk¦§¦¨§©¤¤¦¦§¤¤

"ïé÷fpä"¯:od EN`e .a"rxÎ`"rq ,q ©¦¨¦§¥¥
± mipdMd l` xFn`] mipdM zWxR̈¨©Ÿ£¦¡¤©Ÿ£¦
± mIeld z` gw] mIel zWxtE ,[i"yx¨¨©§¦¦©¤©§¦¦
,[ipW gqR] mi`nh zWxtE ,[i"yx¨¨©§¥¦¤©¥¦
ixg` zWxtE ,mi`nh gENiW zWxtE¨¨©¦©§¥¦¨¨©©£¥
zFxp zWxtE ,oii iiEzW zWxtE ,zFn¨¨©§¥©¦¨¨©¥
zWxtE ,[i"yx ± zFxPd z` LzFlrdA]§©£§¤©¥¨¨©
mrHd mW i"Wx d`xE .dOEc` dxR̈¨£¨§¥©¦¨©©©
.`weC mFIA FA EN` zFIWxR Exn`PW¤¤¤§¨¨¦¥©©§¨

äðçnä ïî eçlLéåìL YúBðçî L ¦©§¦©©£¤¨Ÿ©£
ïúiðç úòLa íL eéä¯`l la` ¨¨¦§©£¦©¨£¨Ÿ

mi`nHl xYEn did f`W ,orQn zrWA¦§©©¨¨¤¨¨¨¨©§¥¦
ziprY d`x ± zFpgOd KFzA qpMdl§¦¨¥§©©£§¥©£¦

.a ,dv zFgpn .a ,`k§¨
,äðéëL äðçî àéä íéòìwä CBz©§¨¦¦©£¥§¦¨
LøônL Bîk áéáñ íiåìä úiðç£¦©©§¦¦¨¦§¤§Ÿ̈

"éðéñ øaãîa" úLøôa¯.bp ,` lirl §¨¨©§¦§©¦©§¥
óBñ ãòå íMîe ,äiåì äðçî àéä¦©£¥§¦¨¦¨§©
úBçeøä òaøà ìëì íéìâcä äðçî©£¥©§¨¦§¨©§©¨
çlzLð "òeøv"ä .ìàøNé äðçî àéä¦©£¥¦§¨¥©¨©¦§©©

ïlëì õeç¯.en ,bi `xwIe i"WxmB d`x §ª¨§¥©©¦©¦§¨
çlLîe ìàøNé äðçîa øzî "áf"ä©¨ª¨§©£¥¦§¨¥§ª¨
óà øzî "Lôðì àîè"å ,íézMä ïî¦©§©¦§¨¥¨¤¤ª¨©
ìMî àlà çlLî Bðéàå ,äiåì ìLa§¤§¦¨§¥§ª¨¤¨¦¤

äðéëL¯EgNWie" :dNigY xn`p okle §¦¨§¨¥¤¡©§¦¨¦©§
Îxg`e ,"af lke" KMÎxg`e ,"rExv lM ..¨¨©§©©¨§¨¨§©©

."WtPl `nh lke" KM̈§¨¨¥©¨¤
úBàø÷nä ïî eðéúBaø eLøc äæ ìëå§¨¤¨§©¥¦©¦§¨

íéçñt úëqîa¯.` ,fq §©¤¤§¨¦
Lôðì àîèàLôð éîèì áàñîc" Y ¨¥¨¨¤¦§¨¨¦§¥©§¨

"àLðàã¯mEBxzA i"Wx zqxiB oM ¤¤¨¨¥¦§©©¦§©§

zFnvrl `nhp `EdW xnFlM .qFlwpE`§§§©¤¦§¨§©§
.mc`d Wtp¤¤¨¨¨

àeäL éðà øîBà¯"inh" zaiY ¥£¦¤¥©§¥
.qFlwpE`AW¤§§§

ìúBîöò ïBL¯,d`nEh oFWNn `le §©§§Ÿ¦§§¨
."a`qn" oFWl `EdW¤§§¨¨

íãà¯icEgi oFWl Edf ,xnFlM ¨¨§©¤¨¦¦
llFM) zFnvr mzq iM ,mc` zFnvrl§©§¨¨¦§¨£¨¥

mc` lW(zF`xwpENi`e ,"inxB" ¤¨¨¦§¨©§¥§¦
wx Edf ,"inh"iEPiM.mc` zFnvrl §¥¤©¦§©§¨¨

ìaénøà ïBL¯ziW`xA i"Wx mB d`x ¦§£©¦§¥©©¦§¥¦
.g ,`n

'äaø úéLàøá'a Lé äaøäå¯b ,i §©§¥¥¦§¥¦©¨
zFnvr wigW)(l"PM) h ,bi .(f ,ci . §¦£¨©©

l"PM)(l"PM) b ,gk .(l"PM) ` ,hn .(,gr . ©©©©©©
`Inh wigW) `(ziW`xa'A ,xnFlM . §¦§©¨§©¦§¥¦

"`Inh wigW" minrtl ritFn 'dAx©¨¦©¦§¨¦§¦§©¨
ixd ,"zFnvr wigW" minrtle§¦§¨¦§¦£¨£¥

.zFnvr Epid "`Inh"W¤§©¨©§£¨
÷éçL" ,"àiîè ÷éçL ñeðiøãà"©§¦¨§¦§©¨§¦

"úBîöò¯.k ,` l`IpC i"Wx mB d`x £¨§¥©©¦¨¦¥
,"dlnUe mgl" d`xE .` ,hp zFkxA§¨§¥¤¤§¦§¨

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr gi jxk y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדה עבדה עבדה  עבדתעבדתעבדתעבדת לעבדלעבדלעבדלעבד ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבאאאא ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים ועדועדועדועד ומעלהומעלהומעלהומעלה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹממממּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא וכוכוכוכּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּבּבּבּבמצלמצלמצלמצלּתּתּתּתיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשיריריריר ובפרש"י)ההההּוּוּוּואאאא מז. (ד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש הל'ּכן רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי
רׁש"י  מפרׁש הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

נשא) ד"ה ג ד, מכחיׁש".(במדבר ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻרב,

ּונבלים? ּבחלילים ְְֲִִִִַָֹלנׁשף
ׁשהם  וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ּבּפה ׁשירה על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻולכן

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם מצלּתים ּובפרט יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות ערכין עבֹודֹות עבידתא, ד"ה (רש"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ב) והעבֹודה יג, וק"ל., זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים הּלוּיים רק ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑"חמּׁשים ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים .ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß oeiq 'g iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑,ּבּיֹום ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה  «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hn)äLî úà 'ä äeö øLà åéã÷ôe§ª¨£¤¦¨¤Ÿ¤
ïaî äåöna eéä íéãe÷tä ïúBàå Y§¨©§¦¨©¦§¨¦¤

ìLíéMîç ïa ãòå äðL íéL¯ §Ÿ¦¨¨§©¤£¦¦
i"Wx ixaC z` EWxiR i"Wx iWxtn§¨§¥©¦¥§¤¦§¥©¦
itl K` .mipFW mipt`A minEzQd EN ¥̀©§¦¨¢¨¦¦©§¦
'd iEEivA :KM Wxtl d`xp iYrC zEIpr£¦©§¦¦§¤§¨¥¨§¦
zcFarl miIeld z` zFpnl dWnl§¤¦§¤©§¦¦©£©

` :miwlg ipW Wi oMWOd(iEEiSd ©¦§¨¥§¥£¨¦©¦
dWnlmiWlW oAn miIeld z` zFpnl §¤¦§¤©§¦¦¦¤§¦

a ,miXing oA cre(lr iEEiSdmiIeld §©¤£¦¦©¦©©§¦¦

miXing oA cre miWlW oAn zFpOdl§¦¨¦¤§¦§©¤£¦¦
dPde .oMWOd zcFarA cFarl icM§¥©£©£©©¦§¨§¦¥

devOd z` mIw dWOW cFrAdrWA §¤¤¦¥¤©¦§¨§¨¨
Eid miIeld mzF`W ixd ,mzF` dpOW¤¨¨¨£¥¤¨©§¦¦¨

Ff devnA,dGd onGd lMEpnPW drXn §¦§¨¨©§©©¤¦¨¨¤¦§
oMW ,dpW miXing mdl E`lOW cr©¤¨§¨¤£¦¦¨¨¤¥
zFcFar z` cFarl EEhvp f` cr©¨¦§©©£¤£
xEYIn i"Wx cnFl df z`e .oMWOd©¦§¨§¤¤¥©¦¦¦
z` 'd dEv xW` eicEwtE" zFaiYd©¥§¨£¤¦¨¤
'd iRÎlr" :aEzMd xEriW Kke ."dWn¤§¨¦©¨©¦

dWn dfaE ,"'ebe dWn ciA mzF` cwR̈©¨§©¤¨¤¤
,"eicEwtE" ENi`e ,Fzevn z` mIw¦¥¤¦§¨§¦§¨
xW`" ± dWn cwRW micEwRd mzF`¨©§¦¤¨©¤£¤
:'d zevnA Eid md ,"dWn z` 'd dEv¦¨¤¤¥¨§¦§©

An"oA cre dpW miWlW o ¦¤§¦¨¨§©¤
."miXing` dxez £¦¦

(a)'Bâå ìàøNé éða úà åöäLøt Y ©¤§¥¦§¨¥§¨¨¨
ïkLnä í÷eäL íBia äøîàð Bæ¯ ¤¤§¨©¤©©¦§¨

mFId FzF`AW .oqip Wcg W`xA§ŸŸ¤¦¨¤§©
,dpikW dpgn ,zFpgn WlW ErAwEd§§¨©£©£¥§¦¨



yp`סו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr gl jxk y"ewl t"r)

zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־חחחחּטּטּטּטאתםאתםאתםאתם ז)והתווהתווהתווהתוּדּדּדּדּוּוּוּו (ה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . ה ּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתו ּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה מנה.(מנ"ח לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְֲִִֵַּובארּו

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש
אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות (זח"א וׁשס"ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ב) וחּיּות"קע, ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר נא). פרק ּבׁשמירת (תניא ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מחּסר  נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז מצֹות, הּתרי"ג ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכל

ג)איבר" מה, נצבים תורה .(לקוטי ֵָ
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁשה חּיּות מּׁשם נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא הּתׁשּובה ולכן מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ּבּפה  ׁשהיא  הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹמּגיעה
הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶֶַ

אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלהתוּדֹות
יֹורׁשים  לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ‰Len·.ׁשאר ÌL‡‰∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»»«»

הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם, ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑ האמּור ְֶֶֶֶַַֹ««…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא  צרי ׁשהּוא .ּב'וּיקרא' ְְְִִִֶַָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)ìàb Léàì ïéà íàåúnL Y §¦¥¨¦Ÿ¥¤¥
íéLøBé Bì ïéàå ,BòéaLäL òáBzä©¥©¤¦§¦§¥§¦
äæ CìîpLk "åéìà íLàä áéLäì"§¨¦¨¨¨¥¨§¤¦§©¤

úBcåúäì¯.zFcFdl §¦§©§
eðéúBaø eøîàå .BðBò ìò¯`Ow `aA ©£§¨§©¥¨¨©¨

.a ,gq oixcdpq .` ,hw©§¤§¦
Bì ïéàL ìàøNéa íãà Eì Lé éëå§¦¥§¨¨§¦§¨¥¤¥

çà Bà ïá Bà íéìàBb¯`aA i"WxA £¦¥¨§©¦¨¨
."g` F` zA F` oA" :` ,hw `Ow©¨¥©¨

åéáà úçtLnî áBøwä øNa øàL Bà§¥¨¨©¨¦¦§©©¨¦
á÷òé ãò äìòîì¯aFxw aFxTde §©§¨©©£Ÿ§©¨¨

mcFw)a ,gq oixcdpq i"yx(. ¥
.íéLøBé Bì ïéàå únL øbä äæ àlà¤¨¤©¥¤¥§¥§¦

áLenä íLàäLîçäå ïøwä äæ Y¯ ¨¨¨©¨¤©¤¤§©Ÿ¤
WnFg df "aWEOd" ,oxw df "mW`d"¨¨¨¤¤¤©¨¤¤

)` ,iw w"a(.
ïäkì 'äìïäkì Bðúðe íMä Bàð÷ Y ©©Ÿ¥§¨©¥§¨©Ÿ¥

øîLî BúBàaL¯dPEdM zFpYn lMW ¤§¦§¨¤¨©§§¨
ENi`e ,dvxIW odM lkl oYil lFki mc`̈¨¨¦¥§¨Ÿ¥¤¦§¤§¦
lW odkl `N` oYil lFki Fpi` xBd lfB¤¤©¥¥¨¦¥¤¨§Ÿ¥¤

xnWn FzF`)`"eb(,`xw xn`w ikde . ¦§¨§¨¦¨¨©§¨
`di mixERMd li`A FA xRknd odMNW¤©Ÿ¥©§©¥§¥©¦¦§¥

WnFge oxw)a ,gk oikxr i"yx(o`MW mEXn . ¤¤¨¤¦¤¨
df `Ede ,xBd lfB z` dpTW `Ed 'd¤¨¨¤¤¤©¥§¤
.mipdM lW xnWn FzF`l dpwdW¤¦§¨§¦§¨¤Ÿ£¦

.gk ,fk `xwIeA dfÎKxCÎlr d`xE§¥©¤¤¤§©¦§¨

íéøtkä ìéà ãálîøeîàä Y ¦§©¥©¦ª¦¨¨
"àø÷iå"a¯"caNn" oFWl iM .dk ,d §©¦§¨¦§¦§©

okl ,dxFYA FaEIg xMfp xaMW FrnWn©§¨¤§¨¦§©¦©¨¨¥
"`xwIeA xEn`d" azM)`"eb(. ¨©¨¨§©¦§¨

éøö àeäLàéáäì C¯FnW` z`e" ¤¨¦§¨¦§¤£¨
LMxrA o`Sd on minY li` 'dl `iaï¦©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§

."odMd l` mW`lh dxez §¨¨¤©Ÿ¥
(h)'Bâå äîeøz ìëåéaø øîà Y §¨§¨§¨©©¦

ìàòîLé¯.ixtq ¦§¨¥¦§¥
àìäå ?ïäkì ïéáéø÷î äîeøz éëå§¦§¨©§¦¦©Ÿ¥©£Ÿ

úBðøbä úéáì äéøçà øfçnä àeä¯ ©§©¥©£¤¨§¥©§¨
d`EaY mW mixvF`W mFwn),a l`ei v"evn ¨¤§¦¨§¨

gk(.

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר (ויקרא הרי ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ה) האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נּתן  ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים עלּֿפי ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"והתוּדּו",

.לּכהנים  ֲִַֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו (ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

iM ,d`nEh oFWNn ff Fpi` df lM mrW¤¦¨¤¥¨¦§§¨¦
zFnvr EpidC ,d`nEh oFWNn xfbp `Ed¦§©¦§§¨§©§£¨
mBxEzn zFnvr mzq la` ,zF`nh§¥£¨§¨£¨§§¨

."inxB"b dxez ©§¥
(e)'äa ìòî ìòîìáúëå øæç éøä Y ¦§Ÿ©©©£¥¨©§¨©

ø÷L ìò òaLðå ìæBb úLøt ïàk¯ ¨¨¨©¥§¦§¨©¤¤
d`x ,"'dA lrn lFrnl" WExiR EdGW¤¤¥¦§©©©§¥

.`k ,d `xwIe i"Wx©¦©¦§¨
"àø÷iå" úLøôa äøeîàä àéä¯,d ¦¨£¨§¨¨©©¦§¨

.`k
Búéîòa Lçëå 'äa ìòî äìòîe"¨£¨©©©§¦¥©£¦

"'Bâå¯Edn aEzMd o`M WxiR `l okle §§¨¥Ÿ¥©¨©¨©
WxFtnd lr Knq iM ,"'dA lrn"d©©©©¦¨©©©§¨

`xwIe zWxtA)cecl likyn(. §¨¨©©¦§¨
íéøáã éðL ìéáLa ïàk úéðLðå§¦§¥¨¦§¦§¥§¨¦
áúkL ,ãçàä :dá eLcçúpL¤¦§©§¨¨¤¨¤¨©
Lîç áiç BðéàL ãnì ,"ecåúäå"§¦§©¦¥¤¥©¨Ÿ¤
øáca äãBiL ãò íéãò ét-ìò íLàå§¨¨©¦¥¦©¤¤©¨¨

¯,xnFlM .xwW lr rAWpe lfBW¤¨©§¦§©©¤¤§©
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סז `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr gl jxk y"ewl t"r)

zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־חחחחּטּטּטּטאתםאתםאתםאתם ז)והתווהתווהתווהתוּדּדּדּדּוּוּוּו (ה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . ה ּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתו ּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה מנה.(מנ"ח לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְֲִִֵַּובארּו

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש
אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות (זח"א וׁשס"ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ב) וחּיּות"קע, ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר נא). פרק ּבׁשמירת (תניא ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מחּסר  נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז מצֹות, הּתרי"ג ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכל

ג)איבר" מה, נצבים תורה .(לקוטי ֵָ
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁשה חּיּות מּׁשם נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא הּתׁשּובה ולכן מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ּבּפה  ׁשהיא  הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹמּגיעה
הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶֶַ

אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלהתוּדֹות
יֹורׁשים  לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ‰Len·.ׁשאר ÌL‡‰∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»»«»

הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם, ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑ האמּור ְֶֶֶֶַַֹ««…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא  צרי ׁשהּוא .ּב'וּיקרא' ְְְִִִֶַָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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gk(.

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר (ויקרא הרי ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ה) האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נּתן  ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים עלּֿפי ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"והתוּדּו",
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dxFYd dzAixW mrHA `Ed WbCd©¨¥©©©¤¦§¨©¨
aEzMd xn` okle ,dAxd zFIWing£¦¦©§¥§¨¥¨©©¨
,"FNW oFnOdW inl" ,"Fl `Ed xW`l"©£¤§¦¤©¨¤
zFIWingd lM okl ,FNW oxTdW oeiMW¤¥¨¤©¤¤¤¨¥¨©£¦¦
ENi`e .Fl zFriBn oxTd zngn zF`Ad©¨¥£©©¤¤©¦§¦
oiCd mvr lr `Ed WbCd o`M̈©¨¥©¤¤©¦
sqFpA Fxagl mNWl Kixv mNWndW¤©§©¥¨¦§©¥©£¥§¨
`id ziWingd ixde ,ziWing mB oxTl©¤¤©£¦¦©£¥©£¦¦¦
dfl Wi zEkIW dnE ,xwW zrEaW llbA¦§©§©¤¤©©¨¥¨¤
xW`l" dxFYd zxnF` okl ,Fxiag mr¦£¥¨¥¤¤©¨©£¤
,"Fl aIgzPW inl" :FWExiRW ,"Fl mW`̈©¤¥§¦¤¦§©¥
ixd ,oxw Fxagl aIgzd `EdW oeiMW¤¥¨¤¦§©¥©£¥¤¤£¥
.oxTd lr qpw oirM `id ziWingd©£¦¦¦§¥§¨©©¤¤
aIgzPW inl mNWn oxTd z`W oeike§¥¨¤¤©¤¤§©¥§¦¤¦§©¥
Îlre) WnFgd z` mB Fl mNWn KM ,Fl¨§©¥©¤©¤§©
KlFd ltMd mBW ,ltMd mElWY KxC¤¤©§©¥¤¤©©¤¤¥

milrAl(Wi "dcVA x`A"d WExitlE . ©§¨¦§¥©§¥©¨¤¥
inl" i"Wx hwPW mrHd x`al§¨¥©©©¤¨©©¦§¦

EPOn lfBW inl `le "Fl aIgzPWipRn , ¤¦§©¥§Ÿ§¦¤¨©¦¤¦§¥
lkA `N` dlfbA wx `l o`M xAEcndW¤©§¨¨Ÿ©¦§¥¨¤¨§¨

.zFriaYd ibEqg dxez ¥©§¦



yp`סח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
הּסֹוטה  את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ‡LÈ.מעּכב LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה, ׁשל מלחמה ּבאיׁש ‡BzL.ּבׁשּתים: ‰ËN˙ŒÈk∑ נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִֵֵַַָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ׁשּתּכנס ז)עד ׁשל (משלי ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" ד)מקרא: ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה יׂשט (שם "אל : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
"לּב ÏÚÓ.אלּֿדרכיה B· ‰ÏÚÓe∑?הּמעל .ּומהּו ְִֶֶֶָָ»¬»»«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a jxk y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אאאאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשטהטהטהטה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש יב)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֽֽֽֽ
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׁשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אלא־אם־ּכן עברה עֹובר אדם א)אין ג, .(סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין  ׁשהראיה מה לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָיׁש
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`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ּומה כג)הּגרנֹות?! ה'(שמות ּבית "ּתביא : ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאלהי
לּכהן  .נּתנין ִִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g jxk zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגרנרנרנרנֹוֹוֹוֹותתתת לביתלביתלביתלבית אחריהאחריהאחריהאחריה ההההּמּמּמּמחחחחּזּזּזּזרררר ההההּוּוּוּואאאא ט)והלאוהלאוהלאוהלא ה, "(רש"י מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתלביתלביתלביתיׁש נקט ולא הּגרנֹות".ּבּבּבּבביתביתביתביתהּגרנֹות", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נֹותנין  אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹויׁש

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה ּכּמה לבית לבית לבית לבית להם עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק ְְִֵֵֵַַיׁש

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֻ
ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר:

אּגדה ראה)ּומדרׁש פ' הּמעׂשרֹות,(תנחומא יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש : ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא עֹוׂשה ׂשדהּו ׁשאין Ô‰kÏ.סֹוף ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑ הראּויֹות מּתנֹות ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָ

È‰È‰.לֹו BÏ∑ הרּבה .ממֹון ƒ¿∆ְֵַָ

ß oeiq 'h iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָָָ

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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סט `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
הּסֹוטה  את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ‡LÈ.מעּכב LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה, ׁשל מלחמה ּבאיׁש ‡BzL.ּבׁשּתים: ‰ËN˙ŒÈk∑ נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִֵֵַַָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ׁשּתּכנס ז)עד ׁשל (משלי ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" ד)מקרא: ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה יׂשט (שם "אל : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
"לּב ÏÚÓ.אלּֿדרכיה B· ‰ÏÚÓe∑?הּמעל .ּומהּו ְִֶֶֶָָ»¬»»«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a jxk y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אאאאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשטהטהטהטה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש יב)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֽֽֽֽ
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׁשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אלא־אם־ּכן עברה עֹובר אדם א)אין ג, .(סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין  ׁשהראיה מה לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָיׁש

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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xEAC ` ,bw oixcdpq i"Wx mB d`xE§¥©©¦©§¤§¦¦

.mkg Wi` ligzOd©©§¦¦¨¨
dLéàå ,äìòîlL¯.DlrA ¤§©§¨§¦¨©§¨

.ähîlîBzLà äèNú ékeðL Y ¦§©¨¦¦§¤¦§¨
eðéúBaø¯d`xE .d oniq `nEgpY ©¥©§¨¦¨§¥

.` ,b dhFq¨
ïéôàðnä ïéà¯.dX`d ode Wi`d od ¥©§¨£¦¥¨¦§¥¨¦¨

úeèL çeø ïäa ñðkzL ãò ïéôàBð¯ £¦©¤¦¨¥¨¤©§
KxCn xEql FA dHWnE drhn `idW¤¦©§¨§©¨¨¦¤¤

drx Kxcl daFh)my dheq `"yxdn(iM , ¨§¤¤¨¨¦
lW aSnl miriBn Eid `l oM `l m ¦̀Ÿ¥Ÿ¨©¦¦§©¨¤
la` .xzFiA xEng `hg `EdW sE`ip¦¤¥§¨§¥£¨
dfA WECigdW ck wxR `ipY d`x§¥©§¨¤¤¤©¦¨¤

zt`pnd dX` ENit`C" :`EdDYrCW ©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨
dNwilEl Dze`Y gExA zlWFn dzid , ©¨¨§¨¤¤§©©£¨¨¥

d`xE ."DAW zEhW gEx`ipYA cFr ©§¤¨§¥©©§¨
`Ed zEhW gExd oiprW ci wxR¤¤¤¦§©¨©§
EPcFr Ff dxiarAW Fl dncp"W¤¦§¤¤©£¥¨¤
idl`n zlCaEn FznWp oi`e ,FzEcdiA§©£§¥¦§¨§¤¤¥¡Ÿ¥
'dl Fzad` gkFW mbe ,l`xUi¦§¨¥§©¥©©£¨©
,siqFn ck wxtaE ,"FAlA zxYEqnd©§¤¤§¦§¤¤¦
milrnE xiYqnE dQkn" zEhW gExdW¤¨©§§©¤©§¦©§¦
DWtpAW zxYEqn dad`d z ¤̀¨©£¨§¤¤¤§©§¨
ze`ze xvId WFAkl .. zidl`d̈¡Ÿ¦¦§©¥¤§©£©

."sE`ipd©¦
"äèùú ék" áéúëc¯F`xwl oYipe" ¦§¦¦¦§¤§¦©§¨§

zEhW oFWNn) "dhWz"(. ¦§¤¦§§
Ba áeúëå¯.s`FPd Wi`A §¨§¦©¥

"áì øñç äMà óàBð"¯.ai ,e ilWn ¥¦¨£©¥¦§¥
.zEhW gEx dqpkp FA mBW Epide§©§¤©¦§§¨©§
xqg"dW ,Wxtn mW dhFq `"WxdOaE©©©§¨¨¨§¨¥¤©£©
FzF` dYtn dX`dW `Ed FNW "al¥¤¤¨¦¨§©¨
d`xE .DpFvx dUFr `Ede zEhW ixacA§¦§¥§§¤§¨§¥
lr FWxtOW ` ,gl oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦¤§¨§©

.al zxqg `idW dX`d̈¦¨¤¦©§©¥
àø÷î ìL BèeLôe¯z` dNigY `iad §¤¦§¨¥¦§¦¨¤

Fl did FhEWt itl iM ,EpizFAx WExiR¥©¥¦§¦§¨¨

dhqz iM F` ,dHz iM :xnFl)`"yxdn t"r ©¦¦¤¦¦§¤
my dheq(.

úeòéðö éëøcî èz ,"äèNú ék"¯ ¦¦§¤¥¦©§¥§¦
,drEpv dX` lM zFidl miWPd KxCW¤¤¤©¨¦¦§¨¦¨§¨

Ff KxCn dzhp z`fe)`"eb(. §Ÿ¨§¨¦¤¤
åéðéòa ãLçúå¯mrHd dfA x`an §¥¨¥§¥¨§¨¥¨¤©©©

dhUz iM" xnFl aEzMd Kix`dW¤¤¡¦©¨©¦¦§¤
lFrnz iM" dxvwA azM `le ,"FYW ¦̀§§Ÿ¨©¦§¨¨¦¦§
ikxCn DzIhPW Epl xnFl icM ,"lrn©©§¥©¨¤§¦¨¨¦©§¥
DA cFWgl Fl dnxBW `id zEripSd©§¦¦¤¨§¨©£¨
hY :WxiR `l okle ."lrn Fa dlrn"W¤¨£¨©©§¨¥Ÿ¥©¥
FrnWn did f` iM ,dxFYd ikxCn¦©§¥©¨¦¨¨¨©§¨
Ktid ,d`nhp xaMW i`Ce xaCdW¤©¨¨©©¤§¨¦§§¨¥¤
xaCdW dWxRA aEzMd zErnWn©§¨©¨©¨¨¨¤©¨¨

d`nhp m` Dlral wREqn)m"`x(. §¨§©§¨¦¦§§¨
xW`M :FWExiR "dhUz iM" df WExitlE§¥¤¦¦§¤¥©£¤
zEripSd ikxCn dHYW) dhUz(, ¦§¤¤¦¤¦©§¥©§¦

FnM "dhUz m`" `le ,i`Ce otF`A§¤©¨¦§Ÿ¦¦§¤§
.xE`iAA mW oIr ,k wEqR oOwl WxiRW¤¥©§©¨¨©¥¨©¥

"øáòå åéìòî äèN" :Bîk¯,c ilWn §§¥¥¨¨©£Ÿ¦§¥
xEq .eh)my i"yx(.

"Eaì äéëøc ìà èNé ìà"¯,f ilWn ©¥§§¤§¨¤¨¦¤¦§¥
KlFdd KxCd l` LAl xEqi l` .dk©¨¦§¤©¤¤©¥

dpFGd zial)my c"evn(i"Wx mB d`xE . §¥©¨§¥©©¦
,dhUz iM oFWl ± mihq" :b ,`w miNdY§¦¦¥¦§¦¦§¤

."KxCd on xEql̈¦©¤¤
ìòî Bá äìòîe¯`xwIe i"Wx d`x ¨£¨¨©§¥©¦©¦§¨

`N` mFwn lkA dlirn oi`" :eh ,d¥§¦¨§¨¨¤¨
Fa dlrnE dhFqA xnF` `Ed oke ,iEPiW¦§¥¥§¨¨£¨

."lrn̈©
"dúà Léà áëLå" ?"ìòn"ä eäîe¯ ©©©©§¨©¦Ÿ¨

Edf "DzF` Wi` akWe"W `le .bi wEqR̈§Ÿ¤§¨©¦¨¤
oi`e ."lrn Fa dlrn"l sqFp xaC̈¨¨§¨£¨¨©§¥
,DzF` Wi` akW zn`AW WExiRd©¥¤¤¡¤¨©¦¨

DA cWFg lrAd KMW `N`)m"`x ¤¨¤¨©©©¥¨
`"ebe(.bi dxez

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ּומה כג)הּגרנֹות?! ה'(שמות ּבית "ּתביא : ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאלהי
לּכהן  .נּתנין ִִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g jxk zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגרנרנרנרנֹוֹוֹוֹותתתת לביתלביתלביתלבית אחריהאחריהאחריהאחריה ההההּמּמּמּמחחחחּזּזּזּזרררר ההההּוּוּוּואאאא ט)והלאוהלאוהלאוהלא ה, "(רש"י מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתלביתלביתלביתיׁש נקט ולא הּגרנֹות".ּבּבּבּבביתביתביתביתהּגרנֹות", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נֹותנין  אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹויׁש

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה ּכּמה לבית לבית לבית לבית להם עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק ְְִֵֵֵַַיׁש

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֻ
ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר:

אּגדה ראה)ּומדרׁש פ' הּמעׂשרֹות,(תנחומא יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש : ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא עֹוׂשה ׂשדהּו ׁשאין Ô‰kÏ.סֹוף ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑ הראּויֹות מּתנֹות ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָ

È‰È‰.לֹו BÏ∑ הרּבה .ממֹון ƒ¿∆ְֵַָ

ß oeiq 'h iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָָָ

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eáéø÷é øLà" øîBì ãeîìz äîe©©§©£¤©§¦
íäa øîàpL ,íéøekaä elà ?"ïäkì©Ÿ¥¥©¦¦¤¤¡©¨¤

éäìà 'ä úéa àéáz"òãBé éðéàå ,"E ¨¦¥¡Ÿ¤§¥¦¥©
:øîBì ãeîìz ,íäá äNòi äî©¥¨¤¨¤©§©
ãnìå áeúkä àa ,"äéäé Bì ïäkì"©Ÿ¥¦§¤¨©¨§¦¥

.ïäkì ïéðzð eéäiL íéøekaä ìò¯ ©©¦¦¤¦§¦¨¦©Ÿ¥
.ek ,cl mW .hi ,bk zFnWi dxez §¨

(i)eéäé Bì åéLã÷ úà Léàåéôì Y §¦¤¢¨¨¦§§¦
Läiåìe äpäk úBðzî eøîàp¯ ¤¤¤§©§§ª¨§¦¨

lr mB "eiWcw" WxtOW rnWn©§©¤§¨¥¢¨¨©©
.ieNl mipYiPd zFxUrn©©§©¦¨¦©¥¦

ãeîìz ?òBøæa íeìhéå eàBáé ìBëé̈¨§¦§¦§©©§
"eéäé Bì åéLã÷ úà Léàå" :øîBì¯ ©§¦¤¢¨¨¦§

.dvxIW odM dfi`l FpYil FciAW¤§¨¦§§¥¤Ÿ¥¤¦§¤
ãébî¯"Eidi Fl" oFWlA xn`X dn ©¦©¤¨©¦§¦§

miWcTd oYil lFkIW xnFl wx m`W)¤¦©©¤¨¦¥©¢¨¦
oYi" :xnFl Fl did ,dvxIW odM dfi`l§¥¤Ÿ¥¤¦§¤¨¨©¦¥

"odMl(. ©Ÿ¥

íéìòaì ïúàðä úáBhL¯zaFHW ¤©£¨¨¨©§¨¦¤©
Fl") milrAl `id Ff dpizp xEar d`pd£¨¨£§¦¨¦©§¨¦

"Eidi(zgwl milFki milrAdW EpidC , ¦§§©§¤©§¨¦§¦¨©©
lM oYIW xEarA xg` l`xUIn rlq¤©¦¦§¨¥©¥©£¤¦¥¨
Ff z`xwpe .odM FYA oal eizFnExY§¨§¤¦Ÿ¥§¦§¥
la` .hrEn xaC EpidC ,d`pd zaFh©£¨¨§©§¨¨¨£¨
zFnExYd oYIW icM rlq ozFPW odMŸ¥¤¥¤©§¥¤¦¥©§
d`xPW oeiM ,xEq` FaFxw xg` odkl§Ÿ¥©¥§¨¥¨¤¦§¤

xEq`W zFpxBd ziaA rIqnd odkM)t"r §Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨¤¨
my i"yxe ` ,fk zexeka(.

Ba eLøc äaøä íéLøãî ãBòå§¦§¨¦©§¥¨§
äãbà Løãîe .éøôña¯`nEgpY §¦§¥¦§©©¨¨©§¨

zFkxA mB d`xE .i oniq d`x zWxR̈¨©§¥¦¨§¥©§¨
.` ,bq

éî ,"eéäé Bì åéLã÷ úà Léàå"§¦¤¢¨¨¦§¦
ïðúBð Bðéàå åéúBøNòî ákònL¯ ¤§©¥©©§¨§¥§¨

dWxCdn wlg `Ed "Eidi Fl"W rnWn©§©¤¦§¥¤¥©§¨¨
zFxUrOd z` Flv` aMrOWoke . ¤§©¥¤§¤©©©§§¥

oke .bi wEqR oOwl i"Wx oFWNn rnWn©§©¦§©¦§©¨¨§¥
z` Wi`" :mW zFkxA i"WxA `Ed§©¦§¨¨¦¤
EN` eiWcw aMrOW ± Eidi Fl eiWcw¢¨¨¦§¤§©¥¢¨¨¥

."mIelle mipdMl opzFp Fpi`e§¥§¨©Ÿ£¦§©§¦¦
úBøNònä "eéäé Bì"¯Fl" ,xnFlM ¦§©©©§§©

oiprl mB ,mipEEMd ipWl Wxcp "Eidi¦§¦§¨¦§¥©¦¦©§¦§©
.WpFrd oiprl mbe `hgd©¥§§©§¦§©¨¤

ãçà àlà äNBò eäãN ïéàL óBñ¤¥¨¥¨¤¨¤¨
.úBNòì äãeîì äúéäL äøNòî¥£¨¨¤¨§¨§¨©£
úBðzî "ïäkì ïzé øLà Léà"¦£¤¦¥©Ÿ¥©¨
ïBîî "äéäé Bì" Y Bì úBéeàøä̈§¦§¤¨

äaøä¯Fl" `kd inp aizM `lCn ©§¥¦§¨§¦©¦¨¨
"eiWcw"` i`wC lirlcM e"ieA "Eidi¦§§¨§¦§¥§¨¥©¢¨¨
"didi Fl" aizM `kd la` ,xkGW¤¨©£¨¨¨§¦¦§¤
,"eiWcw"` i`wC rOYWn `lC ,`"dA§¥§¨¦§©©§¨¥©¢¨¨
dAxd oFnn ± didi Fl :FA EWxC oM lre§©¥¨§¦§¤¨©§¥

)my zekxa `"yxdn(.`i dxez

(ai)BzLà äèNú ék Léà LéàY ¦¦¦¦§¤¦§



yp`ע zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´

BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½
:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי B‚Â'.אל ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË ‡Â‰Â∑,התראתֹו על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְִַַַָָָָָָ

לאו  אם נטמאה אם ידּוע .ואין ְְְִִִֵַָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ּבחׁש עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ÔzÈŒ‡ÏÂ.ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ¿…ƒ≈

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.`Ad xEACA i"Wx d`xE .dX`Ä¦¨§¥©¦©¦©¨
ãçà ãò elôà¯EXwzd i"Wx iWxtn £¦¥¤¨§¨§¥©¦¦§©

dAEkix`de ,EN` i"Wx ixaC zpa ©£¨©¦§¥©¦¥§¤¡¦
zEIprl K` .FMxc itl cg` lM Wxtl§¨¥¨¤¨§¦©§©©£¦
z` m`FY o`M WExiRdW d`xp iYrC©§¦¦§¤¤©¥¨¥¤
ax zrcA ,` ,e dhFqA i"Wx WExiR¥©¦§¨§©©©
`MilC" ± "DA oi` cre" WxtOW zWW¥¤¤§¨¥§¥¥¨§¥¨
oi` cre" :mW i"Wx WxitE ,"DA rciC§¨©¨¥©©¦¨§¥¥
z` Wi`d `iade xn`C `Ed ± DÄ§¨©§¥¦¨¦¤
± cr DA Wi `d ,dWxRd lke FYW ¦̀§§¨©¨¨¨¨¥¨¥
i"Wx azFke ."DzF` oiwcFA miOd oi ¥̀©©¦§¦¨§¥©¦
lW FhEWR iRÎlr `Ed df WExiRW mẄ¤¥¤©¦§¤
WxCd iRÎlr oMÎoi`XÎdn ,`xwn¦§¨©¤¥¥©¦©§¨

mW `xnBd ixackE ,dpFW WExiRd),a ©¥¤§¦§¥©§¨¨¨
`(aEzMd mipWA" ± "DA oi` cre" :§¥¥¨¦§©¦©¨

mFwn lkAW `Ed llMd oMW ,"xAcn§©¥¤¥©§¨¤§¨¨
cr mipW o`M ixd "cr" aEzMd xn`W¤¨©©¨¥£¥¨§©¦©
mB `aEd) "cg` cr" aEzMd Ll hxtIW¤§¨¥§©¨¥¤¨¨©

eh ,hi mixaC i"WxA(WExitl mB K` . §©¦§¨¦©©§¥
on`p cg` crW o`Mn micnFl df¤§¦¦¨¤¥¤¨¤¡¨
cEOiNd otF` d`x ,dhFq z`nEhA§§©¨§¥¤©¦
Wxtl xgA i"WxW `N` ,mW dhFqA§¨¨¤¨¤©¦¨©§¨¥
xEACaE ,`xwn lW FhEWR iRÎlr o`M̈©¦§¤¦§¨©¦

.WxCd iRÎlr Wxtn dfÎixg`NW¤§©£¥¤§¨¥©¦©§¨
úàîèð :øîàL¯"DA oi` cre" oMW ¤¨©¦§¥¤¥§¥¥¨

iptl xEn`d "d`nhp `ide" lr aqEn¨©§¦¦§¨¨¨¨¦§¥
.ok¥

äúBL äúéä àì¯,on`p `EdW oeiM Ÿ¨§¨¨¥¨¤¤¡¨
lrAl dxEq`e dAEzk `lA z`vFie§¥§Ÿ§¨©£¨©©©

lrFAle)` ,a dheq i"yx(. §©¥

da ïéà ãòåäàîhì Y¯WExiRd Edf §¥¥¨©ª§¨¤©¥
,b dhFq i"Wx mB d`xE .d`nHA ,"DA"¨©ª§¨§¥©©¦¨
:wilq DPin `dC ,i`w d`nH`e" :a§©ª§¨¨¥§¨¦¨¨¥

."DA oi` cre d`nhp `ide§¦¦§¨¨§¥¥¨
äøéúqì íéãò Lé ìáà¯oM cnFl £¨¥¥¦©§¦¨¥¥

,hErin DrnWOW ,"DA" zaiY xEYIn¦¦¥©¨¤©§¨¨¦
,"cr" oi` d`nHA "DA" `weCW¤©§¨¨©ª§¨¥¥
mFwn lM oMW ,micr ipWl dpEMde§©©¨¨¦§¥¥¦¤¥¨¨

ipWl dpEMd "cr" xn`PW,micr ¤¤¡©¥©©¨¨¦§¥¥¦
micr Wi la` ,lirl dxrdA x`FanM©§¨©¤¨¨§¥£¨¥¥¦
E`x micr ipXW xnFlM ,dxizQl©§¦¨§©¤§¥¥¦¨
xEriWM) ipFlR Wi` mr dxYqPW¤¦§§¨¦¦§¦§¦

i"WxA lirl x`FanM d`nEh(f` wxe , §¨©§¨§¥§©¦§©¨
ipW oi` m` la` ,dzFW dzid `id¦¨§¨¨£¨¦¥§¥

.dzFW dzid `l ± dxYqPW micr¥¦¤¦§§¨Ÿ¨§¨¨
äNtúðäñðàð Y¯dqp`p `id m`W ¦§¨¨¤¤§¨¤¦¦¤¤§¨

.Dlral zxYEn¤¤§©§¨
"dnò áëLå dNôúe" Bîk¯mixaC §§¨¨§¨©¦¨§¨¦

.gk ,akci dxez

(ci)åéìò øáòåäøéúqì íã÷ Y¯ §¨©¨¨Ÿ¤©§¦¨
"d`pw gEx eilr xare"W s` ,xnFlM§©©¤§¨©¨¨©¦§¨
did iEPiTd ,"dxYqpe" xg`l aEzM̈§©©§¦§§¨©¦¨¨
oFWl zErnWn oMW ,dxizQd iptl¦§¥©§¦¨¤¥©§¨§
xaMW EpidC ,"xar xaMW" ,"xare"§¨©¤§¨¨©§©§¤§¨

"dxYqp"W iptl Dl `Piw)` ,b dheq d`x(. ¦¥¨¦§¥¤¦§§¨
"äàð÷ çeø"¯,zE`Pw oFWNn ©¦§¨¦§©¨

Wi` m`" :`l wEqR i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¨¦¦
."`Ed i`Pw©©

àp÷åeðéúBaø eLøt Y¯.` ,b dhFq §¦¥¥§©¥¨
ìäàøúä ïBL¯mi`ian mW `xnBaE §©§¨¨©§¨¨¨§¦¦

wEqRdn dgkFd)gi ,a l`ei('d `Pwie" ¨¨¥©¨©§©¥
.d`xzd oFWNn FWExiRW ,"Fvx`l§©§¤¥¦§©§¨¨
WxiR dNigYW mW l`Fi i"Wx d`xE§¥©¦¥¨¤§¦¨¥©
:azFM KMÎxg`e ,d`pw oFWNn¦§¦§¨§©©¨¥
dxzd ,d`xzd oFWl EWxiR EpizFAxe"§©¥¥§§©§¨¨¦§¨

."Fvx` iwqr lr i`aFBA©©©¦§¥©§
Léà íò éøúqz ìà :dá äøúnL¤©§¤¨©¦¨§¦¦¦

.éðBìtåéìò øáò Bà äàîèð àéäå §¦§¦¦§¨¨¨©¨¨
'Bâå¯."d`nhp `l `ide" §§¦Ÿ¦§¨¨

ìò äøáòå dá äøúä àeä øîBìk§©¦§¨¨§¨§¨©
íà äàîèð íà òeãé ïéàå ,Búàøúä©§¨¨§¥¨©¦¦§§¨¦

åàì¯EpiciA `Ed wtQW)` ,b dheq i"yx(. ¨¤¨¥§¨¥
`l `ide .. d`nhp `ide" WExiRd Edfe§¤©¥§¦¦§¨¨§¦Ÿ
F` ,d`nhPW Fl rcFPW `le ,"d`nhp¦§¨¨§Ÿ¤©¤¦§§¨
oaEOd itM ,d`nhp `NW Fl rcFp©¤Ÿ¦§§¨§¦©¨
,"d`nhp `l `ide .. d`nhp `ide"n¦§¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
aizM "DWi` ipirn mlrpe" `dC§¨§¤§©¥¥¥¦¨§¦

)m"`x(.eh dxez

(eh)çî÷úìqî àäé àlL Y¯gnw ¤©¤Ÿ§¥¦Ÿ¤¤©
zlFq EN`e ,oghPW FnM axFrn lMd ±©Ÿ§¨§¤¦§©§¦¤
dxUr WlWA dREpn ,xgaEn gnw `Ed¤©§¨§¤¦§¤§¥

dtp)` ,ci dheq i"yx d`x(. ¨¨
íéøòNíéhç àìå Y¯zFgpn x`WM §Ÿ¦§Ÿ¦¦¦§¨§¨

aizkC ,miHgd on zF`AW)a ,hk zeny( ¤¨¦©¦¦¦§¦
"mzF` dUrY miHg zlFq"),ci dheq i"yx ¤¦¦©£¤¨

`(.
äîäá äNòî äúNò àéä¯ ¦¨§¨©£¥§¥¨

Fpi`W inl WinWzl Dnvr dxiwtdW¤¦§¦¨©§¨§©§¦§¦¤¥
DbEf oA)a ,eh dheq i"yx(. ¤¨

äîäa ìëàî dðaø÷å¯mixFrU)i"yx §¨§¨¨©£©§¥¨§¦

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא  איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" רצֹון קצת)העֹוׂשה לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי ׁשהרי (ּתּנא קל, רצֹון על אפילּו לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
נֹוגעת  עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים אם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאפילּו
על־מנת  אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. רחמנא־לצלן נפרדים קּלה עברה על־ידי ׁשּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּכיון

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת קּלה עברה ׁשּגם ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָלהדּגיׁש

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִָָ

אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה לזֹוּפֹוסלת זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÈÈÚÓ.ּכּמעׂשה ÌÏÚÂ ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈
dLÈ‡∑(כז ּבֹודקין (סוטה הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ּפרט ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּביאה ∑zÒÂ¯‰.אֹותּה לטמאת ׁשּתראה da.ׁשעּור ÔÈ‡ „ÚÂ∑:ׁשאמר אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ָ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה  היתה לא da.נטמאת! ÔÈ‡ „ÚÂ∑ לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑Nt˙‰.ּבטמאה, (דברים נאנסה, ְְִֵָָָֹ¿≈≈»ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְְֶֶָ
עּמּה"כב) וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְִַָָָָ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Léà áëLåïè÷ì èøt Y¯ §¨©¦§¨§¨¨
."Wi`" `xwp Fpi`W¤¥¦§¨¦
"Léà" BðéàL éîe¯dndA)a ,ek dheq(. ¦¤¥¦§¥¨

.mdici lr Dlral zxq`p Dpi`W¤¥¨¤¡¤¤§©§¨©§¥¤
òøæ úáëL dúà¯ciÎiazM dAxdA Ÿ¨¦§©¤©§©§¥¦§¥¨

df xEAC miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¦¤
.llM§¨

dúBà úìñBt dúáéëL¯.DlrA lr §¦¨¨¤¤¨©©§¨
Kixve ."zxqF`" :` ,dv zFnai `xnBA©§¨¨§¨¤¤§¨¦
mi`zOW ,"zlqFR" i"Wx oFWl oEIr¦§©¦¤¤¤©§¦
d`xE .mixOd in zIzW oiprl xzFi¥§¦§©§¦©¥©¨¦§¥

.xE`iAA oOwl§©¨©¥
dúBà úìñBt dúBçà úáéëL ïéàå¯ §¥§¦©£¨¤¤¨

zxq`p `l ,FYW` zFg` lr `A m ¦̀¨©£¦§Ÿ¤¡¤¤
s` ,dX` zFg` oiCn eilr FYW ¦̀§¨¨¦¦£¦¨©
:xnFgeÎlTn eilr Dxq`l oYip didW¤¨¨¦¨§¨§¨¨¨¦©¨¤
`id ixd ,Wi` zW` lr `A m` dnE¨¦¨©¥¤¦£¥¦
lrAd oi`W s` ,Dlral dxEq £̀¨§©§¨©¤¥©©©
ixdW mlFr xEQi` DlrFA lr DxqF`§¨©£¨¦¨¤£¥
lr `al xnFgeÎlw ,hbA xYid Dl Wi¥¨¤¥§¥©¨¤§¨©
dxEq` FYW` `dYW FYW` zFg £̀¦§¤§¥¦§£¨
DzFg` z` zxqF` FYW` ixdW ,eilr̈¨¤£¥¦§¤¤¤£¨
xn`p okle ,dini lM DlrFA lr©£¨¨¨¤¨§¨¥¤¡©

["DOr" `le] "DzF`")i"yxe ` ,dv zenai ¨§Ÿ¦¨
my(.

úBîBc eéäL úBéçà ézLa äNòîk§©£¤¦§¥£¨¤¨
Bæì Bæ¯oFxMGd xtqe "dix` xEB"d §©©§¥§¥¤©¦¨

TW EazMiYWA dUrnM" lW df rh ¨§¤¤©¤¤§©£¤¦§¥
,drFh cinlY ztqFd `Ed "'ek zFig £̀¨¨©©§¦¤
Kke .llM EpiptNW oiprl KIW Fpi`e§¥©¨¨¦§¨¤§¨¥§¨§¨

:i oniq `nEgpY WxcnA dUrOd oFWl§©©£¤§¦§©©§¨¦¨
Ff zFnFC EidW zFig` iYWA dUrn"©£¤¦§¥£¨¤¨
,zg` xirA d`EUp zg` dzide ,Ffl̈§¨§¨©©§¨§¦©©
,zxg` xirA d`EUp dzid zg`e§©©¨§¨§¨§¦©¤¤
zF`Pwl odn zg` lW DlrA WTiA¦¥©§¨¤©©¥¤§©
mixOd min DzFwWdlE ,DÄ§©§¨©¦©¨¦
dzidW xird DzF`l Ekld ,milWExiA¦¨©¦¨§§¨¨¦¤¨§¨
:DzFg` Dl dxn` ,mW d`EUp DzFg £̀¨§¨¨¨§¨¨£¨
:Dl dxn` ,o`kA `al mzi`x dn̈§¦¤¨Ÿ§¨¨§¨¨
Dl dxn` ,izF` zFwWdl WTan ilrA©§¦§©¥§©§¦¨§¨¨
,dzFWe KiYgY zklFd ip` :DzFg £̀¨£¦¤¤©§©¦§¨
DzFg` icbA dWal .ikl :Dl dxn`̈§¨¨§¦¨§¨¦§¥£¨
mixOd in dzzWe ,diYgY dklde§¨§¨©§¤¨§¨§¨¥©¨¦
,DzFg` zial dxfge ,dxFdh z`vnpe§¦§¥§¨§¨§¨§¥£¨
,DwXpe DwAge dgnU Dz`xwl dzvï§¨¦§¨¨§¥¨§¦§¨§¦§¨
miOA dgixd ,Ffl Ff dwXPW oeiM¥¨¤¦§¨¨¥¦¨©©¦
xWt` K` ."dzn cInE ,mixOd©¨¦¦©¥¨©¤§¨
oihElgl dpFW i"Wx ixacA WExiRdW¤©¥§¦§¥©¦¤©£¦
iYWA dUrOde ,miWxtnd zpadn¥£¨©©§¨§¦§©©£¤¦§¥
Edfe ,WExiRd z` milWn zFig £̀¨©§¦¤©¥§¤
DzaikW" :iYrC zEIprl WExiRd©¥©£¦©§¦§¦¨¨
in z` zFYWNn Epid ,"DzF` zlqFR¤¤¨©§¦¦§¤¥
`idW xaCd xExA m` xnFlM ,mixOd©¨¦§©¦¨©¨¨¤¦
z` zFYWNn dlEqR `id ixd ,dakẄ§¨£¥¦§¨¦¦§¤
miOd oi` ± dzzW m`e ,mixOd in¥©¨¦§¦¨§¨¥©©¦
DzFg` zaikW oi`e" .DzF` miwcFA§¦¨§¥§¦©£¨
m`W EpidC ,zFYWNn "DzF` zlqFR¤¤¨¦¦§§©§¤¦
zFg`d mFwnA dzFW dxWMd zFg`d̈¨©§¥¨¨¦§¨¨
milrFtE DzF` miwcFA miOd ,dzPiGW¤¦§¨©©¦§¦¨£¦
oaEn `l xaC EdGW oeike .mzNErR z ¤̀§¨¨§¥¨¤¤¨¨Ÿ¨

KM lr i"Wx `iad ,iEvn `l mbe§©Ÿ¨¥¦©¦©¨
,zFnFC zFig` iYWA didW dUrn©£¤¤¨¨¦§¥£¨
miOdW ,mi`Fx dUrOd xERiQOW¤¦¦©©£¤¦¤©©¦
ElrR dzzW dxWMd zFg`dW¤¨¨©§¥¨¨§¨¨£
DzFg`W s` ,zEnY dakXW DzFg`W¤£¨¤¨§¨¨©¤£¨
dn ,zE`CeA dakXW diptA dzcFd§¨§¨¤¨¤¨§¨§©¨©
mpi` miOd dfM dxwnAW gikFOX¤¦©¤§¦§¤¨¤©©¦¥¨

.mzNErR z` milrFR `N` milEqR§¦¤¨£¦¤§¨¨
dLéà éðéòî íìòðåàîeñì èøt Y §¤§©¥¥¥¦¨§¨§¨

¯did `l `nEq did lrAd m`W¤¦©©©¨¨¨Ÿ¨¨
DzF` dwWn)` ,fk dheq(df xace . ©§¤¨§¨¨¤

hxR ,"ipirn" zaiY xEYIn micnl§¥¦¦¦¥©¥¥¥§¨
mipir Fl oi`W `nEql)m"`x(. §¨¤¥¥©¦

àä¯sqFp cEOil Edf)m"`x(. ¨¤¦¨
íòîòîe äàBø äéä íà¯ddkn ¦¨¨¤§©§¥©§¤

dUr xnFlM ,FzI`x z` WilgnE©£¦¤§¦¨§©¨¨
:ipW qEtcA .d`x `l EN`M Fnvr©§§¦Ÿ¨¨¦§¥¦

.eipir milrnE©§¦¥¨
dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà¯df xaC ¥©©¦§¦¨¨¨¤

"n micnlmlrpe"DWi` ipirn)m"`x §¥¦¦§¤§©¥¥¥¦¨
`"ebe(zn`A eipirn mlrp m` wxW ,¤©¦¤§©¥¥¨¤¡¤

d`x m` la` ,DzF` miwcFA Eid miOd©©¦¨§¦¨£¨¦¨¨
miwcFA miOd oi` dxYqp `idW¤¦¦§§¨¥©©¦§¦
,dxYqp `idW d`x `EdW oeiM ,DzF`¨¥¨¤¨¨¤¦¦§§¨

.wtq o`M Fl oi`e§¥¨¨¥
äøzñðåúàîèì äàøzL øeòL Y §¦§§¨¦¤¥¨¤§ª§©

äàéa¯icM dxYqPW ,"d`nhpe" Edfe ¦¨§¤§¦§§¨¤¦§§¨§¥
d`nhPW `le ,d`iA z`nEh xEriW¦§©¦¨§Ÿ¤¦§§¨

.zE`CeA§©¨
da ïéà ãòå"da" Lé íà àä Y¯ §¥¥¨¨¦¥¨



עי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´

BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½
:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי B‚Â'.אל ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË ‡Â‰Â∑,התראתֹו על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְִַַַָָָָָָ

לאו  אם נטמאה אם ידּוע .ואין ְְְִִִֵַָָָ

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ּבחׁש עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ÔzÈŒ‡ÏÂ.ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ¿…ƒ≈

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.`Ad xEACA i"Wx d`xE .dX`Ä¦¨§¥©¦©¦©¨
ãçà ãò elôà¯EXwzd i"Wx iWxtn £¦¥¤¨§¨§¥©¦¦§©

dAEkix`de ,EN` i"Wx ixaC zpa ©£¨©¦§¥©¦¥§¤¡¦
zEIprl K` .FMxc itl cg` lM Wxtl§¨¥¨¤¨§¦©§©©£¦
z` m`FY o`M WExiRdW d`xp iYrC©§¦¦§¤¤©¥¨¥¤
ax zrcA ,` ,e dhFqA i"Wx WExiR¥©¦§¨§©©©
`MilC" ± "DA oi` cre" WxtOW zWW¥¤¤§¨¥§¥¥¨§¥¨
oi` cre" :mW i"Wx WxitE ,"DA rciC§¨©¨¥©©¦¨§¥¥
z` Wi`d `iade xn`C `Ed ± DÄ§¨©§¥¦¨¦¤
± cr DA Wi `d ,dWxRd lke FYW ¦̀§§¨©¨¨¨¨¥¨¥
i"Wx azFke ."DzF` oiwcFA miOd oi ¥̀©©¦§¦¨§¥©¦
lW FhEWR iRÎlr `Ed df WExiRW mẄ¤¥¤©¦§¤
WxCd iRÎlr oMÎoi`XÎdn ,`xwn¦§¨©¤¥¥©¦©§¨

mW `xnBd ixackE ,dpFW WExiRd),a ©¥¤§¦§¥©§¨¨¨
`(aEzMd mipWA" ± "DA oi` cre" :§¥¥¨¦§©¦©¨

mFwn lkAW `Ed llMd oMW ,"xAcn§©¥¤¥©§¨¤§¨¨
cr mipW o`M ixd "cr" aEzMd xn`W¤¨©©¨¥£¥¨§©¦©
mB `aEd) "cg` cr" aEzMd Ll hxtIW¤§¨¥§©¨¥¤¨¨©

eh ,hi mixaC i"WxA(WExitl mB K` . §©¦§¨¦©©§¥
on`p cg` crW o`Mn micnFl df¤§¦¦¨¤¥¤¨¤¡¨
cEOiNd otF` d`x ,dhFq z`nEhA§§©¨§¥¤©¦
Wxtl xgA i"WxW `N` ,mW dhFqA§¨¨¤¨¤©¦¨©§¨¥
xEACaE ,`xwn lW FhEWR iRÎlr o`M̈©¦§¤¦§¨©¦

.WxCd iRÎlr Wxtn dfÎixg`NW¤§©£¥¤§¨¥©¦©§¨
úàîèð :øîàL¯"DA oi` cre" oMW ¤¨©¦§¥¤¥§¥¥¨

iptl xEn`d "d`nhp `ide" lr aqEn¨©§¦¦§¨¨¨¨¦§¥
.ok¥

äúBL äúéä àì¯,on`p `EdW oeiM Ÿ¨§¨¨¥¨¤¤¡¨
lrAl dxEq`e dAEzk `lA z`vFie§¥§Ÿ§¨©£¨©©©

lrFAle)` ,a dheq i"yx(. §©¥

da ïéà ãòåäàîhì Y¯WExiRd Edf §¥¥¨©ª§¨¤©¥
,b dhFq i"Wx mB d`xE .d`nHA ,"DA"¨©ª§¨§¥©©¦¨
:wilq DPin `dC ,i`w d`nH`e" :a§©ª§¨¨¥§¨¦¨¨¥

."DA oi` cre d`nhp `ide§¦¦§¨¨§¥¥¨
äøéúqì íéãò Lé ìáà¯oM cnFl £¨¥¥¦©§¦¨¥¥

,hErin DrnWOW ,"DA" zaiY xEYIn¦¦¥©¨¤©§¨¨¦
,"cr" oi` d`nHA "DA" `weCW¤©§¨¨©ª§¨¥¥
mFwn lM oMW ,micr ipWl dpEMde§©©¨¨¦§¥¥¦¤¥¨¨

ipWl dpEMd "cr" xn`PW,micr ¤¤¡©¥©©¨¨¦§¥¥¦
micr Wi la` ,lirl dxrdA x`FanM©§¨©¤¨¨§¥£¨¥¥¦
E`x micr ipXW xnFlM ,dxizQl©§¦¨§©¤§¥¥¦¨
xEriWM) ipFlR Wi` mr dxYqPW¤¦§§¨¦¦§¦§¦

i"WxA lirl x`FanM d`nEh(f` wxe , §¨©§¨§¥§©¦§©¨
ipW oi` m` la` ,dzFW dzid `id¦¨§¨¨£¨¦¥§¥

.dzFW dzid `l ± dxYqPW micr¥¦¤¦§§¨Ÿ¨§¨¨
äNtúðäñðàð Y¯dqp`p `id m`W ¦§¨¨¤¤§¨¤¦¦¤¤§¨

.Dlral zxYEn¤¤§©§¨
"dnò áëLå dNôúe" Bîk¯mixaC §§¨¨§¨©¦¨§¨¦

.gk ,akci dxez

(ci)åéìò øáòåäøéúqì íã÷ Y¯ §¨©¨¨Ÿ¤©§¦¨
"d`pw gEx eilr xare"W s` ,xnFlM§©©¤§¨©¨¨©¦§¨
did iEPiTd ,"dxYqpe" xg`l aEzM̈§©©§¦§§¨©¦¨¨
oFWl zErnWn oMW ,dxizQd iptl¦§¥©§¦¨¤¥©§¨§
xaMW EpidC ,"xar xaMW" ,"xare"§¨©¤§¨¨©§©§¤§¨

"dxYqp"W iptl Dl `Piw)` ,b dheq d`x(. ¦¥¨¦§¥¤¦§§¨
"äàð÷ çeø"¯,zE`Pw oFWNn ©¦§¨¦§©¨

Wi` m`" :`l wEqR i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¨¦¦
."`Ed i`Pw©©

àp÷åeðéúBaø eLøt Y¯.` ,b dhFq §¦¥¥§©¥¨
ìäàøúä ïBL¯mi`ian mW `xnBaE §©§¨¨©§¨¨¨§¦¦

wEqRdn dgkFd)gi ,a l`ei('d `Pwie" ¨¨¥©¨©§©¥
.d`xzd oFWNn FWExiRW ,"Fvx`l§©§¤¥¦§©§¨¨
WxiR dNigYW mW l`Fi i"Wx d`xE§¥©¦¥¨¤§¦¨¥©
:azFM KMÎxg`e ,d`pw oFWNn¦§¦§¨§©©¨¥
dxzd ,d`xzd oFWl EWxiR EpizFAxe"§©¥¥§§©§¨¨¦§¨

."Fvx` iwqr lr i`aFBA©©©¦§¥©§
Léà íò éøúqz ìà :dá äøúnL¤©§¤¨©¦¨§¦¦¦

.éðBìtåéìò øáò Bà äàîèð àéäå §¦§¦¦§¨¨¨©¨¨
'Bâå¯."d`nhp `l `ide" §§¦Ÿ¦§¨¨

ìò äøáòå dá äøúä àeä øîBìk§©¦§¨¨§¨§¨©
íà äàîèð íà òeãé ïéàå ,Búàøúä©§¨¨§¥¨©¦¦§§¨¦

åàì¯EpiciA `Ed wtQW)` ,b dheq i"yx(. ¨¤¨¥§¨¥
`l `ide .. d`nhp `ide" WExiRd Edfe§¤©¥§¦¦§¨¨§¦Ÿ
F` ,d`nhPW Fl rcFPW `le ,"d`nhp¦§¨¨§Ÿ¤©¤¦§§¨
oaEOd itM ,d`nhp `NW Fl rcFp©¤Ÿ¦§§¨§¦©¨
,"d`nhp `l `ide .. d`nhp `ide"n¦§¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
aizM "DWi` ipirn mlrpe" `dC§¨§¤§©¥¥¥¦¨§¦

)m"`x(.eh dxez

(eh)çî÷úìqî àäé àlL Y¯gnw ¤©¤Ÿ§¥¦Ÿ¤¤©
zlFq EN`e ,oghPW FnM axFrn lMd ±©Ÿ§¨§¤¦§©§¦¤
dxUr WlWA dREpn ,xgaEn gnw `Ed¤©§¨§¤¦§¤§¥

dtp)` ,ci dheq i"yx d`x(. ¨¨
íéøòNíéhç àìå Y¯zFgpn x`WM §Ÿ¦§Ÿ¦¦¦§¨§¨

aizkC ,miHgd on zF`AW)a ,hk zeny( ¤¨¦©¦¦¦§¦
"mzF` dUrY miHg zlFq"),ci dheq i"yx ¤¦¦©£¤¨

`(.
äîäá äNòî äúNò àéä¯ ¦¨§¨©£¥§¥¨

Fpi`W inl WinWzl Dnvr dxiwtdW¤¦§¦¨©§¨§©§¦§¦¤¥
DbEf oA)a ,eh dheq i"yx(. ¤¨

äîäa ìëàî dðaø÷å¯mixFrU)i"yx §¨§¨¨©£©§¥¨§¦

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא  איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" רצֹון קצת)העֹוׂשה לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי ׁשהרי (ּתּנא קל, רצֹון על אפילּו לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
נֹוגעת  עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים אם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאפילּו
על־מנת  אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. רחמנא־לצלן נפרדים קּלה עברה על־ידי ׁשּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּכיון

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת קּלה עברה ׁשּגם ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָלהדּגיׁש

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִָָ

אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה לזֹוּפֹוסלת זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÈÈÚÓ.ּכּמעׂשה ÌÏÚÂ ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈
dLÈ‡∑(כז ּבֹודקין (סוטה הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ּפרט ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּביאה ∑zÒÂ¯‰.אֹותּה לטמאת ׁשּתראה da.ׁשעּור ÔÈ‡ „ÚÂ∑:ׁשאמר אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ָ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה  היתה לא da.נטמאת! ÔÈ‡ „ÚÂ∑ לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑Nt˙‰.ּבטמאה, (דברים נאנסה, ְְִֵָָָֹ¿≈≈»ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְְֶֶָ
עּמּה"כב) וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְִַָָָָ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Léà áëLåïè÷ì èøt Y¯ §¨©¦§¨§¨¨
."Wi`" `xwp Fpi`W¤¥¦§¨¦
"Léà" BðéàL éîe¯dndA)a ,ek dheq(. ¦¤¥¦§¥¨

.mdici lr Dlral zxq`p Dpi`W¤¥¨¤¡¤¤§©§¨©§¥¤
òøæ úáëL dúà¯ciÎiazM dAxdA Ÿ¨¦§©¤©§©§¥¦§¥¨

df xEAC miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¦¤
.llM§¨

dúBà úìñBt dúáéëL¯.DlrA lr §¦¨¨¤¤¨©©§¨
Kixve ."zxqF`" :` ,dv zFnai `xnBA©§¨¨§¨¤¤§¨¦
mi`zOW ,"zlqFR" i"Wx oFWl oEIr¦§©¦¤¤¤©§¦
d`xE .mixOd in zIzW oiprl xzFi¥§¦§©§¦©¥©¨¦§¥

.xE`iAA oOwl§©¨©¥
dúBà úìñBt dúBçà úáéëL ïéàå¯ §¥§¦©£¨¤¤¨

zxq`p `l ,FYW` zFg` lr `A m ¦̀¨©£¦§Ÿ¤¡¤¤
s` ,dX` zFg` oiCn eilr FYW ¦̀§¨¨¦¦£¦¨©
:xnFgeÎlTn eilr Dxq`l oYip didW¤¨¨¦¨§¨§¨¨¨¦©¨¤
`id ixd ,Wi` zW` lr `A m` dnE¨¦¨©¥¤¦£¥¦
lrAd oi`W s` ,Dlral dxEq £̀¨§©§¨©¤¥©©©
ixdW mlFr xEQi` DlrFA lr DxqF`§¨©£¨¦¨¤£¥
lr `al xnFgeÎlw ,hbA xYid Dl Wi¥¨¤¥§¥©¨¤§¨©
dxEq` FYW` `dYW FYW` zFg £̀¦§¤§¥¦§£¨
DzFg` z` zxqF` FYW` ixdW ,eilr̈¨¤£¥¦§¤¤¤£¨
xn`p okle ,dini lM DlrFA lr©£¨¨¨¤¨§¨¥¤¡©

["DOr" `le] "DzF`")i"yxe ` ,dv zenai ¨§Ÿ¦¨
my(.

úBîBc eéäL úBéçà ézLa äNòîk§©£¤¦§¥£¨¤¨
Bæì Bæ¯oFxMGd xtqe "dix` xEB"d §©©§¥§¥¤©¦¨

TW EazMiYWA dUrnM" lW df rh ¨§¤¤©¤¤§©£¤¦§¥
,drFh cinlY ztqFd `Ed "'ek zFig £̀¨¨©©§¦¤
Kke .llM EpiptNW oiprl KIW Fpi`e§¥©¨¨¦§¨¤§¨¥§¨§¨

:i oniq `nEgpY WxcnA dUrOd oFWl§©©£¤§¦§©©§¨¦¨
Ff zFnFC EidW zFig` iYWA dUrn"©£¤¦§¥£¨¤¨
,zg` xirA d`EUp zg` dzide ,Ffl̈§¨§¨©©§¨§¦©©
,zxg` xirA d`EUp dzid zg`e§©©¨§¨§¨§¦©¤¤
zF`Pwl odn zg` lW DlrA WTiA¦¥©§¨¤©©¥¤§©
mixOd min DzFwWdlE ,DÄ§©§¨©¦©¨¦
dzidW xird DzF`l Ekld ,milWExiA¦¨©¦¨§§¨¨¦¤¨§¨
:DzFg` Dl dxn` ,mW d`EUp DzFg £̀¨§¨¨¨§¨¨£¨
:Dl dxn` ,o`kA `al mzi`x dn̈§¦¤¨Ÿ§¨¨§¨¨
Dl dxn` ,izF` zFwWdl WTan ilrA©§¦§©¥§©§¦¨§¨¨
,dzFWe KiYgY zklFd ip` :DzFg £̀¨£¦¤¤©§©¦§¨
DzFg` icbA dWal .ikl :Dl dxn`̈§¨¨§¦¨§¨¦§¥£¨
mixOd in dzzWe ,diYgY dklde§¨§¨©§¤¨§¨§¨¥©¨¦
,DzFg` zial dxfge ,dxFdh z`vnpe§¦§¥§¨§¨§¨§¥£¨
,DwXpe DwAge dgnU Dz`xwl dzvï§¨¦§¨¨§¥¨§¦§¨§¦§¨
miOA dgixd ,Ffl Ff dwXPW oeiM¥¨¤¦§¨¨¥¦¨©©¦
xWt` K` ."dzn cInE ,mixOd©¨¦¦©¥¨©¤§¨
oihElgl dpFW i"Wx ixacA WExiRdW¤©¥§¦§¥©¦¤©£¦
iYWA dUrOde ,miWxtnd zpadn¥£¨©©§¨§¦§©©£¤¦§¥
Edfe ,WExiRd z` milWn zFig £̀¨©§¦¤©¥§¤
DzaikW" :iYrC zEIprl WExiRd©¥©£¦©§¦§¦¨¨
in z` zFYWNn Epid ,"DzF` zlqFR¤¤¨©§¦¦§¤¥
`idW xaCd xExA m` xnFlM ,mixOd©¨¦§©¦¨©¨¨¤¦
z` zFYWNn dlEqR `id ixd ,dakẄ§¨£¥¦§¨¦¦§¤
miOd oi` ± dzzW m`e ,mixOd in¥©¨¦§¦¨§¨¥©©¦
DzFg` zaikW oi`e" .DzF` miwcFA§¦¨§¥§¦©£¨
m`W EpidC ,zFYWNn "DzF` zlqFR¤¤¨¦¦§§©§¤¦
zFg`d mFwnA dzFW dxWMd zFg`d̈¨©§¥¨¨¦§¨¨
milrFtE DzF` miwcFA miOd ,dzPiGW¤¦§¨©©¦§¦¨£¦
oaEn `l xaC EdGW oeike .mzNErR z ¤̀§¨¨§¥¨¤¤¨¨Ÿ¨

KM lr i"Wx `iad ,iEvn `l mbe§©Ÿ¨¥¦©¦©¨
,zFnFC zFig` iYWA didW dUrn©£¤¤¨¨¦§¥£¨
miOdW ,mi`Fx dUrOd xERiQOW¤¦¦©©£¤¦¤©©¦
ElrR dzzW dxWMd zFg`dW¤¨¨©§¥¨¨§¨¨£
DzFg`W s` ,zEnY dakXW DzFg`W¤£¨¤¨§¨¨©¤£¨
dn ,zE`CeA dakXW diptA dzcFd§¨§¨¤¨¤¨§¨§©¨©
mpi` miOd dfM dxwnAW gikFOX¤¦©¤§¦§¤¨¤©©¦¥¨

.mzNErR z` milrFR `N` milEqR§¦¤¨£¦¤§¨¨
dLéà éðéòî íìòðåàîeñì èøt Y §¤§©¥¥¥¦¨§¨§¨

¯did `l `nEq did lrAd m`W¤¦©©©¨¨¨Ÿ¨¨
DzF` dwWn)` ,fk dheq(df xace . ©§¤¨§¨¨¤

hxR ,"ipirn" zaiY xEYIn micnl§¥¦¦¦¥©¥¥¥§¨
mipir Fl oi`W `nEql)m"`x(. §¨¤¥¥©¦

àä¯sqFp cEOil Edf)m"`x(. ¨¤¦¨
íòîòîe äàBø äéä íà¯ddkn ¦¨¨¤§©§¥©§¤

dUr xnFlM ,FzI`x z` WilgnE©£¦¤§¦¨§©¨¨
:ipW qEtcA .d`x `l EN`M Fnvr©§§¦Ÿ¨¨¦§¥¦

.eipir milrnE©§¦¥¨
dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà¯df xaC ¥©©¦§¦¨¨¨¤

"n micnlmlrpe"DWi` ipirn)m"`x §¥¦¦§¤§©¥¥¥¦¨
`"ebe(zn`A eipirn mlrp m` wxW ,¤©¦¤§©¥¥¨¤¡¤

d`x m` la` ,DzF` miwcFA Eid miOd©©¦¨§¦¨£¨¦¨¨
miwcFA miOd oi` dxYqp `idW¤¦¦§§¨¥©©¦§¦
,dxYqp `idW d`x `EdW oeiM ,DzF`¨¥¨¤¨¨¤¦¦§§¨

.wtq o`M Fl oi`e§¥¨¨¥
äøzñðåúàîèì äàøzL øeòL Y §¦§§¨¦¤¥¨¤§ª§©

äàéa¯icM dxYqPW ,"d`nhpe" Edfe ¦¨§¤§¦§§¨¤¦§§¨§¥
d`nhPW `le ,d`iA z`nEh xEriW¦§©¦¨§Ÿ¤¦§§¨

.zE`CeA§©¨
da ïéà ãòå"da" Lé íà àä Y¯ §¥¥¨¨¦¥¨



yp`עב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ספרי)∑Ú¯Ùe.ּכדי יד. לבנֹות (שם מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ»«ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי ‰'.יׂשראל ÈÙÏ∑(ספרי) הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, .ּבׁשער  ְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ׁשם ∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, על ¿»«««∆»ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒֵַ
לּה מרים ׁשהם לׁשֹון∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.סֹופן העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים יּתכן (יחזקאל ולא ממאיר. סּלֹון : ִֵֶָָָ«¿»¿ƒְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

אֹונקלּוס  ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן. קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים, מים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפרׁש
זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם .לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)'Bâå ïäkä ãéîòäåøák àìäå Y §¤¡¦©Ÿ¥§©£Ÿ§¨
øîàð¯.fh wEqtA ¤¡©§¨

ïéòéqî àlà ?"'ä éðôì dãîòäå"§¤¡¦¨¦§¥¤¨©¦¦
éãk íB÷îì íB÷nî dúBà eéä̈¨¦¨§¨§¥

äãBúå dzòc óøhúå ,dòbéì¯ §©§¨§¦¨¥©§¨§¤
,miOd on b`cze" :` ,g dhFq i"WxA§©¦¨§¦§©¦©©¦

."DzxvA d`xYWM dcFze§¤§¤¦§¤§¨¨¨
òøôedøòN úòéì÷ úà øúBñ Y¯ ¨©¥¤§¦©§¨¨

,`Ed iENiB oFWl mFwn lkA "rxtE"¨©§¨¨§¦
Dzrilw xzFQW ,DiENbA dAxn [o`ke]§¨©§¤§¦¨¤¥§¦¨¨

)` ,g dheq i"yx(.
ìàøNé úBðáì ïàkî .dúBfáì éãk§¥§©¨¦¨¦§¦§¨¥

ïäì éàðb Làøä éelbL¯opicarCn ¤¦¨Ÿ§©¨¤¦§¨§¦©
FnM ,dCn cbpM dCn ,DlEpl ikd Dl̈¨¦§©§¨¦¨§¤¤¦¨§
llMn ,DlrFA lr zF`pzdl dzUrW¤¨§¨§¦§¨©£¨¦§¨
,"rxtE" aizkCn ,inp i` .xEq`C§¨¦©¦¦¦§¦¨©
,zed drExR e`l `YrW `EddC llMn¦§¨§©©§¨¨§¨£©
l`xUi zFpA KxC oi` :DPin rnW§©¦¨¥¤¤§¦§¨¥

xTir oke .W`x zFrExR z`vl)i"yx ¨¥§Ÿ§¥¦¨
` ,ar zeaezk(.
'ä éðôìøBðwð øòLa Y¯mB d`x ¦§¥§©©¦¨§¥©

.`i ,ci `xwIe i"Wx©¦©¦§¨
éçøænä äøæòä øòL àeä¯`Ede ©©¨£¨¨©¦§¨¦§

zxfr oiAW dnFgAW oFilrd xrW©©¨¤§¤©¨¤¥¤§©
miWp zxfrl l`xUi)` ,f dheq i"yx(. ¦§¨¥§¤§©¨¦
íéñðëpä ìk Cøc¯`xwp df okle ¤¤¨©¦§¨¦§¨¥¤¦§¨

df xrWA miqpkPd lM oMW ,"'d iptl"¦§¥¤¥¨©¦§¨¦§©©¤
.lkidd mXW ,axrn iRlM mdipR§¥¤§©¥©£¨¤¨©¥¨
xnFl i"Wx zpEMW azM "WEal"aE©§¨©¤©¨©©¦©
."miqpkPd lM" iptA DzFGal icM EdGW¤¤§¥§©¨¦§¥¨©¦§¨¦
:` ,g dhFq i"Wx oFWNn rnWn oke§¥©§©¦§©¦¨
dqipM KxC FAW gzRd `Ede ± 'd iptl"¦§¥§©¤©¤¤¤§¦¨

d`ivie."dxfr i`A lkl ¦¦¨§¨¨¥£¨¨
äétk ìò ïúðådòbéì Y¯icM `le §¨©©©¤¨§©§¨§Ÿ§¥

dk wEqR oOwl ixdW ,FOr sipYW¤¨¦¦¤£¥§©¨¨

sipde dX`d cIn odMd gwle" aEzM̈§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨§¥¦
xg` wxW ,"dgpOd z`dPOn gwNW ¤©¦§¨¤©©©¤¨©¦¤¨

,DciA DcFrA `le ,FOr dtipn `id¦§¦¨¦§Ÿ§¨§¨¨
rECnE`N` ,diRM lr dNigYn Dpzp ©©§¨¨¦§¦¨©©¤¨¤¨

DrBil icM i`Ce)m"`x(. ©©§¥§©§¨
äãBúå dzòc óøhz éìeà¯azM o`M ©¦¨¥©§¨§¤¨¨©

sxHze" lirlcM `lC) "ilE`" oFWlA¦§©§¨§¦§¥§¦¨¥
"dcFze DYrC(xaMW xg`nW mEXn , ©§¨§¤¦¤¥©©¤§¨

EriQdW ici lr dNigY DzF` ErBi¦§¨§¦¨©§¥¤¦¦
,lirl x`FanM ,mFwnl mFwOn DzF`¨¦¨§¨©§¨§¥
dcFYW zE`Ce oi` aEW ,zicFd `le§Ÿ¥¥©¨¤¤
dxrd d`xE .z`Gd dribiA zrM̈¥©§¦¨©Ÿ§¥¤¨¨

.d`Ad©¨¨
ãçénä íL äçné àìå¯aEzMd §Ÿ¦¨¤¥©§ª¨©¨

dribid ,xnFlM .dhFq zWxtA§¨¨©¨§©©§¦¨
icM ,DliaWA Dpi` zrM Dl oiUFrW¤¦¨¨¥¥¨¦§¦¨§¥
KM mWNW ,mixOd miOd on DliSdl§©¦¨¦©©¦©¨¦¤§¥¨
`l aEWe ,zicFd `le ,DzF` ErBi xaM§¨¦§¨§Ÿ¥§Ÿ
rWxl Edhirld" iM ,Dl mib`FC£¦¨¦©§¦¥¨¨¨
icM aEW DzF` oirBin `N` ,"zEnie§¨¤¨§©§¦¨§¥

WxFtnd mXd dgOi `NW)dcya x`a(. ¤Ÿ¦¨¤©¥©§¨
DzF` mirBin oiprd zxnEg mEXnE¦§©¨¦§¨§©§¦¨
oFWlM ,calA wtq lr ENit` o`M̈£¦©¨¥¦§¨¦§

" :i"WxilE`."dcFze DYrC sxHY ©¦©¦¨¥©§¨§¤
íénä ìò¯.bk wEqR oOwlcM ©©©¦§¦§©¨¨

íéønäïôBñ íL ìò Y¯mdW `le ©¨¦©¥¨§Ÿ¤¥
.zn`A mixn̈¦¤¡¤

dì íéøî íäL¯oOwl xnF`W FnkE ¤¥¨¦¨§¤¥§©¨
mixx`nd miOd Da E`aE" :ck wEqR̈¨¨©©¦©§¨§¦
zFidl" :mW i"Wx WExitkE ,"mixnl§¨¦§¥©¦¨¦§
,"mixOd in" WExitE ."mixnE mirx Dl̈¨¦¨¦¥¥©¨¦

mixOd miOd)m"`x(dhFq `xnBA K` . ©©¦©¨¦©©§¨¨¨
xn xaC oYIW o`Mn micnFl ` ,k§¦¦¨¤¦¥¨¨©
mixOW" :mW i"Wx WxitE ,miOd KFzA§©©¦¥©©¦¨¤¨¦
xaC zngn `N` ,dwign mcFw xaM§¨¤§¦¨¤¨¥£©¨¨

mW lr dxixn oi`e ,mixn md xg ©̀¥¥¨¦§¥§¦¨©¥
,`xwp mzwicA zllw`dCiOTn ¦§©§¦¨¨¦§¨§¨¦©¥

Edpip wCain ipA e`l dwigni"Wxe ." §¦¨¨§¥¦§©¦§§©¦
mW lr" FazkA Ff diWEw uxiY miptA¦§¦¥¥§¨§¨§©¥
dwica ipA miOd EidIWM EpidC ,"otFq¨§©§§¤¦§©©¦§¥§¦¨
.ozF` dzFXd dX`l mixn miOd Eidi¦§©©¦¨¦¨¦¨©¨¨

íéøøàîäïî dúBà íéøqçîä Y ©§¨§¦©§©§¦¨¦
íìBòä¯iM ,dllw oFWNn WxiR `l ¨¨Ÿ¥©¦§§¨¨¦

millwn mdW min lr xnFl KIW `lŸ©¨©©©¦¤¥§©§¦
)oexkfd xtq(.
ì"øéàîî ïBlñ" ïBL¯,gk l`wfgi §¦©§¦§¤§¥

uFTd) oFNQdW FWExitE .ck(xQgn ¥¤©¦©§©¥
i"Wx d`x la` .EPOn xwcPW in z ¤̀¦¤¦§¨¦¤£¨§¥©¦
Îlre ."da`kd oipr ± xi`nn" :mẄ©§¦¦§©©§¨¨§©

.`p ,bi `xwIeA WxiR dfÎKxC¤¤¤¥©§©¦§¨
,íéøeøà íéî :Løôì ïëzé àìå§Ÿ¦¨¥§¨¥©¦£¦

ïä íéLBã÷ éøäL¯.fi wEqR lirlcM ¤£¥§¦¥§¦§¥¨
áeúkä áúk "íéøeøà" àìå¯Edf §Ÿ£¦¨©©¨¤

.mixEx` min Wxtl oi`W sqFp mrh©©¨¤¥§¨¥©¦£¦
íéøçà úà "íéøøàî" àlà¯la` ¤¨§¨§¦¤£¥¦£¨

.miWFcw mnvr miOd©©¦©§¨§¦
"àièéì" íbøú àì ñBì÷ðeà óàå¯ §©§§Ÿ¦§¥¦©¨

.milNEwnd©§¨¦
"àièhìî" àlà¯.milNwnd ¤¨§©§©¨©§©§¦

Bæ ìL dôeâa äìì÷ úBàønL¯`l ¤©§§¨¨§¨¤Ÿ
oMW ,dX`d z` millwn miOdW azM̈©¤©©¦§©§¦¤¨¦¨¤¥
mdW min lr xnFl KIW `l xEn`M̈¨Ÿ©¨©©©¦¤¥

millwn)kfd xtqoex(milrFR mdW `N` , §©§¦¤¨¤¥£¦
`tEB dfA mbe .mzF` dzFXA dllw§¨¨©¤¨§©¨¤¨
`le "dllw zF`xn" aFYkl wIC¦¥¦§©§§¨¨§Ÿ
miOd `l oMW ,"dllw zFlrFR"£§¨¨¤¥Ÿ©©¦
md diUrn `N` ,dllTd z` milrFR£¦¤©§¨¨¤¨©£¤¨¥
wx miOde ,dllTd z` minxFBW¤§¦¤©§¨¨§©©¦©

.DzF` miNbnE mi`xnhi dxez ©§¦§©¦¨

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
‰·Ï ÂÈÏÚ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): מּדרכיהן (סוטה ּפירׁשה .והיא »»¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
˙ÁÓŒÈk‡e‰ ˙‡˜∑ זכר לׁשֹון – קמח הּזה. ˜‡˙.הּקמח ˙ÁÓ∑ קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה מעֹוררת ƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«¿»…ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

הּבעל  וקנאת .הּמקֹום ְְִַַַַַָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו ּפירׁשה (כתובות וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו ∑N¯ÁŒÈÏÎa.מּדרכיהן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆
ז) ׁשל (סוטה ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף את הׁשקתה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהיא

.חרס  ֶֶ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»
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`(.gi dxez



עג `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ספרי)∑Ú¯Ùe.ּכדי יד. לבנֹות (שם מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ»«ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי ‰'.יׂשראל ÈÙÏ∑(ספרי) הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, .ּבׁשער  ְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ׁשם ∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, על ¿»«««∆»ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒֵַ
לּה מרים ׁשהם לׁשֹון∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.סֹופן העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים יּתכן (יחזקאל ולא ממאיר. סּלֹון : ִֵֶָָָ«¿»¿ƒְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

אֹונקלּוס  ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן. קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים, מים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפרׁש
זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם .לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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uFTd) oFNQdW FWExitE .ck(xQgn ¥¤©¦©§©¥
i"Wx d`x la` .EPOn xwcPW in z ¤̀¦¤¦§¨¦¤£¨§¥©¦
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`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
‰·Ï ÂÈÏÚ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): מּדרכיהן (סוטה ּפירׁשה .והיא »»¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
˙ÁÓŒÈk‡e‰ ˙‡˜∑ זכר לׁשֹון – קמח הּזה. ˜‡˙.הּקמח ˙ÁÓ∑ קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה מעֹוררת ƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«¿»…ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

הּבעל  וקנאת .הּמקֹום ְְִַַַַַָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו ּפירׁשה (כתובות וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו ∑N¯ÁŒÈÏÎa.מּדרכיהן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆
ז) ׁשל (סוטה ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף את הׁשקתה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהיא

.חרס  ֶֶ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

` ,h dheq(.
ïîL åéìò ÷öé àìàäé àlL Y Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤¤Ÿ§¥

øcäî dðaø÷¯Kixv did oiCd on iM ¨§¨¨§ª¨¦¦©¦¨¨¨¦
onW dpErh Dzgpn `dYW zFidl¦§¤§¥¦§¨¨§¨¤¤
xMUp `hFg `di `NW icM ,dpFalE§¨§¥¤Ÿ§¥¥¦§¨
,zFgpn x`Xn xzFi FzgpnA lwdl§¨¥§¦§¨¥¦§¨§¨
`di `NW ?dpErh Dpi` dn ipRnE¦§¥¨¥¨§¨¤Ÿ§¥

xCEdn DpAxw)my i"yxe ` ,eh dheq(d`xE . ¨§¨¨§¨§¥
.`i ,d `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨

øBà éeø÷ ïîMäL¯"dAx xAcOA"A ¤©¤¤¨§©¦§¨©¨
aEzMdW ,mlFrl dxF` onXdW" :bi ,h¤©¤¤¨¨¨¤©¨
xF` onXdW" :`nEgpzaE ."xdvi F`xw§¨¦§¨§©§¨¤©¤¤
xdFv zxfBn `Ed xdvie ."xdvi iExwe§¨¦§¨§¦§¨¦¦§©©

mixdve)m"`x(. §¨¢©¦
CLça äúNò àéäå¯sqFp mrh Edf §¦¨§¨©Ÿ¤¤©©¨

."onW eilr wvi `l" dOl̈¨Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤
äðáì åéìò ïzé àìåúBänàäL Y §Ÿ¦¥¨¨§Ÿ¨¤¨¦¨

øîàpL ,"äðáì" úBàø÷ð¯xiW ¦§¨§Ÿ¨¤¤¡©¦
.e ,c mixiXd©¦¦

"äðBálä úòáb ìàå"¯`aEOM §¤¦§©©§¨©¨
xd l` il Kl`" :mW "dAx xAcOA"A§©¦§¨©¨¨¥¥¦¤©
zraB l`e" ,mlFrd zFa` EN` ,"xFOd©¥£¨¨§¤¦§©
i"Wx mB d`xE .zFdO`d EN` ,"dpFaNd©§¨¥¨¦¨§¥©©¦
."zFraB" E`xwp zFdO`dW h ,bk oOwl§©¨¤¨¦¨¦§§§¨

ïäéëøcî äLøt àéäå¯`di `l okl §¦¨§¨¦©§¥¤¨¥Ÿ§¥

DpAxwA opFxkf)my x"acna(. ¦§¨§¨§¨¨
àeä úàð÷ úçðî ékäfä çîwä Y ¦¦§©§¨Ÿ©¤©©¤

¯,dawp oFWl `idW dgpOd `le§Ÿ©¦§¨¤¦§§¥¨
xnFl ,"dGd" siqFde .gi wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¦©¤©
`Ed llM KxcAW ,"`Ed" xn`PW s`W¤©¤¤¡©¤§¤¤§¨
oFWlA ,dGd :FWExiR o`M ,xYqp oFWl§¦§¨¨¥©¤¦§
.o`M xMfPd gnTA xAEcn oMW ,gkFp¥©¤¥§¨©¤©©¦§¨¨

ì çî÷.øëæ ïBLúàð÷ úçðîY ¤©§¨¨¦§©§¨Ÿ
úàð÷ ,"úàð÷" ézL äéìò úøøBòî§¤¤¨¤¨§¥§¨Ÿ¦§©

ìòaä úàð÷å íB÷nä¯i"Wx mB d`x ©¨§¦§©©©©§¥©©¦
.ai wEqR lirlfh dxez §¥¨

(fi)íéLã÷ íéîøBika eLãwL Y¯ ©¦§Ÿ¦¤¨§©¦
"miWFcw" oi`e ,"miWFcw min" aizkC¦§¦©¦§¦§¥§¦
`ipY ikd ,ilkA EWCwzPW `N ¤̀¨¤¦§©§¦§¦¨¦©§¨

ixtQA)a ,eh dheq i"yx(. ©¦§¥
úBàøî" úLçpî øBikä äNòpL éôì§¦¤©£¨©¦¦§Ÿ¤©§

"úBàáBvä¯,gl zFnWA aEzMW FnM ©§§¤¨¦§
ociA Eid l`xUi zFpA" :mW i"WxaE .g§©¦¨§¦§¨¥¨§¨¨
odWM odA zF`FxW ,zF`xn©§¤¨¤§¤¥

ozF` s`e ,zFhXwznEaMr `l ¦§©§§©¨Ÿ¦§
q`Fn dide ,oMWOd zacpl `iadNn¦§¨¦§¦§©©¦§¨§¨¨¥
,rxd xvil miiEUrW ipRn ,odA dWn¤¨¤¦§¥¤£¦§¥¤¨¨
iM ,lAw `EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`̈©©¨¨©¥¦
mdici lrW ,lMd on ilr oiaiag EN ¥̀£¦¦¨©¦©Ÿ¤©§¥¤
.mixvnA zFAx zF`av miWPd Ecinrd¤¡¦©¨¦§¨©§¦§©¦

,KxR zcFarA mirbi mdilrA EidWM§¤¨©§¥¤§¥¦©£©¤¤
lk`n mdl zFkilFnE zFklFd Eid̈§¦¨¤©£¨
zFlhFpe ,mzF` zFlik`nE dYWnE¦§¤©£¦¨§§
mr Dnvr d`Fx zg` lke ,zF`xOd©©§§¨©©¤©§¨¦
,mixacA FYlCWnE d`xOA DlrA©§¨©©§¨§©©§¦§¨¦
KM KFYnE ,LOn d`p ip` xnFl©£¦¨¨¦§¦¨
de`z icil odilrA z` zF`ian§¦¤©§¥¤¦¥©£¨
,mW zFclFie zFxArznE ,mdl zFwwfpe§¦§¨¨¤¦§©§§§¨
.. LiYxxFr gERYd zgY xn`PW¤¤¡©©©©©©©§¦
mEUl `EdW ,mdn xFIMd dUrpe§©£¨©¦¥¤¤¨
zFwWdl ,FYW`l Wi` oiA mFlẄ¥¦§¦§§©§
DlrA Dl `PTW z` FkFzAW miOn¦©¦¤§¤¤¦¥¨©§¨

."dxYqpe§¦§§¨
úBìòáð eéäL ,ïäéëøcî äLøt Bæå§¨§¨¦©§¥¤¤¨¦§¨

"çetzä úçz" íéøöîa ïäéìòáì¯ §©£¥¤§¦§©¦©©©©©
.d ,g mixiXd xiW¦©¦¦

.Ba ÷ãaz Y øçàì äì÷ì÷ Bæåéìëa §¦§§¨§©¥¦¨¥¦§¦
Nøçïéé óàBpä úà äú÷Lä àéä Y ¨¤¦¦§§¨¤©¥©¦

íéçaLî úBñBëa çaLî¯KxC oMW §ª¨§§ª¨¦¤¥¤¤
.mit`FPd©£¦

íéønä íéî äzLz Cëéôì¯mFwnA §¦¨¦§¤©¦©¨¦¦§
."gAEWn oii"©¦§¨

ñøç ìL äéeæa äc÷îa¯`idW ¦§¦¨§¨¤¤¤¤¦
zFqFMAW dPEbnE dzEgR),h dheq i"yx §¨§¨¤©

`(.gi dxez



yp`עד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
אֹומר הּוא סה)וכן רׁשעים,(ישעיה ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הּברכה לענין יא)וכן וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ∆¿≈≈ְְִִַָָ
ּתחּלה  ּבעברה התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, נפּוחה ∑ˆ·‰.יר .ּכתרּגּומֹו: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם : «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א) ּומּפילים (דברים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּיר C¯È.את ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו ֵֶַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ
אמּור  נבעלת ׁשל הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ.ÔÓ‡ ÔÓ‡∑,האלה על "אמן" ׁשבּועה: קּבלת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ»≈»≈ְֵַַַָָָָָָ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íà]¯ciÎiazM dAxdA `qxiBd oM ¦¥©¦§¨§©§¥¦§¥¨
.m"`xd zqxiB oke .mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¥¦§©¨§¥
.eh ,dq dirWiA i"Wx oFWl `Ed oke§¥§©¦¦©§¨
m`"W dk ,ci lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¤¦

drEaW oFWl `Ed "`l)lld sqei([. Ÿ§§¨
àì¯xW`M zn` `l m` ,xnFlM Ÿ§©¦Ÿ¡¤©£¤

iYxn`)g"ty(. ¨©§¦
ïëå .úéðBìôì òøàL Cøãk éì òøàé¤¡©¦§¤¤¤¥©¦§¦§¥

øîBà àeä¯.eh ,dq dirWi ¥§©§¨
ì íëîL ízçpäå","éøéçáì äòeáL §¦©§¤¦§¤¦§¨¦§¦©

ìL ïúeðòøôa íéòaLð íé÷écväL¤©©¦¦¦§¨¦§ª§¨¨¤
íéòLø¯gwFl" :mW dirWi i"WxA §¨¦§©¦§©§¨¨¥©

m` ,zFxFcl drEaWE dllw mknXn¦¦§¤§¨¨§¨§¦
."ipFltl rxi` xW`M Epxwi ± `lŸ¦§¥©£¤¥©¦§¦
rAWPdW" :c ,ek ziW`xA i"WxaE§©¦§¥¦¤©¦§¨
KM iziUr m` ipFltM `d` xnF`¥¡¥¦§¦¦¨¦¦¨

."Kke§¨
"'Bâå eëøáðå" :äëøaä ïéðòì ïëå¯ §¥§¦§©©§¨¨§¦§§§

`dY Fpal xnF` mc` .b ,ai ziW`xA§¥¦¨¨¥¦§§¥
mdxa`M)my i"yx(. §©§¨¨

"øîàì ìàøNé Cøáé Ea"¯,gn mW §§¨¥¦§¨¥¥Ÿ¨
mkxai ,eipA z` Kxal `Ad .k©¨§¨¥¤¨¨§¨§¥
LniUi :Fpal Wi` xn`ie ,mzkxaA§¦§¨¨§Ÿ©¦¦§§¦§

dXpnke mixt`M miwl`)my i"yx(. ¡Ÿ¦§¤§©¦§¦§©¤
Cëøé úàCøé íéc÷ä äììwa Y ¤§¥¥©§¨¨¦§¦¨¥

ïèaì¯dwFl ohAd lrFtAW s` ©¤¤©¤§©©¤¤¨
.fk wEqR oOwlcM ,dNigY§¦¨§¦§©¨¨

älçz äøáòa äìéçúä daL éôì¯ §¦¤¨¦§¦¨¨£¥¨§¦¨
dNigY dpdp KxId ,WinWY KxcA§¤¤©§¦©¨¥¤¡¤§¦¨

xUA aExiwA)a ,g dheq i"yx(. §¥¨¨
äáöBîebøúk Y¯± "oigitp ikirn" ¨¨§©§§©§¦§¦¦

.migEtp Kirn¥©¦§¦
äçeôð¯i"Wx mB d`xE .dgEtp KphA §¨¦§¥§¨§¥©©¦

.fh ,`i dixkfak dxez §©§¨

(ak)ïèa úBaöìúBaöäì Bîk Y ©§¤¤§§©§
ã"îläL ç"zt LenL eäæ ,ïèa¤¤¤¦©¨¤©¨¤

Bá äãe÷ð¯c"nNdW oeiM ,xnFlM §¨§©¥¨¤©¨¤
df ixd ,w"ixigA `le g"YtA dcEwp§¨§©¨§Ÿ§¦¦£¥¤
,lirtd oipAn ,zFAvdl :aEzMW FnM§¤¨§©§¦¦§©¦§¦
,`"dd z` mixiqn xSwl icMW `N ¤̀¨¤§¥§©¥§¦¦¤©¥
diYgYW g"YRd z` mixiarnE©£¦¦¤©©¨¤©§¤¨
DpFxqg lr zF`xdl ,diptNW c"nNl©¨¤¤§¨¤¨§©§©¤§¨

)zeaegx x`a(.
"Cøcä íúçðì" ïëå¯.`k ,bi zFnW §¥©§Ÿ¨©¤¤§

mzFgpdl FnM `EdW ,g"YR cEwp)i"yx ¨©¨¤§§©§¨
my(.

øca íëúàøì""dá eëìz øLà C¯ ©§Ÿ§¤©¤¤£¤¥§¨
mkzF`xdl FnM .bl ,` mixaC)my i"yx(. §¨¦§§©§§¤

,Cøé ìétðäì Y "Cøé ìtðì" ïëå§¥©§¦¨¥§©§¦¨¥
íéìétîe ïèaä úà íéaöî íénäL¤©©¦©§¦¤©¤¤©¦¦

êøiä úà¯oipAn `EdW dfA x`an ¤©¨¥§¨¥¨¤¤¦¦§©
oM mdA milrFRW md miOdW ,lirtd¦§¦¤©©¦¥¤£¦¨¤¥

)`ikc `xin(.
Cøé ìtðìå ïèa úBaöìBðèa Y ©§¤¤§©§¦¨¥¦§

ìòBa ìL Bëøéå¯xn`p KM mEXnE ¦¥¤¥¦¨¤¡©
"DphA" `le) mzq "Kxi"e "ohA"¤¤§¨¥§¨§Ÿ¦§¨

"Dkxi"e(miOdW mWMW xnFl , §§¥¨©¤§¥¤©©¦
z` miwcFA md KM ,DzF` miwcFA§¦¨¨¥§¦¤

lrFAd)` ,gk dheq t"r(aEzMW s`e . ©¥§©¤¨
.. miOd E`aE"KirnA:`Ed WExiRd ," ¨©©¦§¥©¦©¥

Elrti md ± KirnA E`ai miOdWMW¤§¤©©¦¨Ÿ§¥©¦¥¦§£
."Kxi liRple ohA zFAvl" lrFAd lv ¥̀¤©¥©§¤¤§©§¦¨¥
odMdW dpEMd oi`W xnFl Kixve§¨¦©¤¥©©¨¨¤©Ÿ¥
KMW dX`l dl`d zrEaWA xnF`¥¦§©¨¨¨¨¦¨¤¨
Fl did oM m`W ,lrFAd lv` mB dxwi¦§¤©¥¤©¥¤¦¥¨¨
,ohA KMÎxg`e Kxi dNigY xiMfdl§©§¦§¦¨¨¥§©©¨¤¤
`N` ,dX`d zllwA xiMfdW mWM§¥¤¦§¦§¦§©¨¦¨¤¨
,zinzq oFWlA ohaE Kxi xnF` odMdW¤©Ÿ¥¥¨¥¤¤§¨§¨¦

drcFd `N` Ff oi`e ,lrFAd lr FzpEke§©¨¨©©¥§¥¤¨¨¨
hwp okle ,lrFAd lv` dxwi KMW¤¨¦§¤¥¤©¥§¨¥¨©
dNigY ,lrFtA Wprd zNrR xcqM§¥¤§ª©¨Ÿ¤§©§¦¨
.fk wEqR oOwlckE ,Kxi KMÎxg`e ohA¤¤§©©¨¨¥§¦§©¨¨
àeäLk ?úìòáð ìL àlà Bðéà Bà¥¤¨¤¦§¤¤§¤

øîBàð Cëøé úà"ðèa úàå úìôC ¥¤§¥¥Ÿ¤¤§¤¦§¥
.øeîà úìòáð ìL éøä ,"äáö¯ ¨¨£¥¤¦§¤¤¨

.`k wEqtA§¨
ïîà ïîàäòeáL úìa÷ Y¯"on`" ¨¥¨¥©¨©§¨¨¥

mIwe zn` :FrnWn o`M)ziy`xa i"yx t"r ¨©§¨¡¤§©¨
k ,an(,drEaXd dilr dlAw Ff dIpraE .©£¦¨¦§¨¨¤¨©§¨

.drAWp `l Dnvr `idW iRÎlrÎs ©̀©¦¤¦©§¨Ÿ¦§§¨
dpFrd" :` ,el zFrEaW i"Wx d`xE§¥©¦§¨¤
drEaW `ivFnM ,drEaW xg` on`̈¥©©§¨§¦§¨
e`l i`C" :mW KWndaE ."eiRn¦¦©¤§¥¨§¦¨
i`O` ,`inC drEaW d`ivFnM§¦¨§¨¨§¨©©
oi` mixg` iRn rAWEn ENit` ,dwcAn¦©§¨£¦§¨¦¦£¥¦¥
xg` mElM dxn` `l ixdW ,o`M̈¤£¥Ÿ¨§¨§©©

."drEaW§¨
äìàä ìò "ïîà"¯ebe zltFp Kkxi""' ¨¥©¨¨¨§¥¥¤¤

[`k wEqR])` ,fk oiyeciw i"yx(oeike . ¨§¥¨
KM lr ,dpFxg`A Dl dxn`p Ff dl`W¤¨¨¤¤§¨¨¨©£¨©¨

.dpFW`xA on` zxnF` `id¦¤¤¨¥¨¦¨
äòeáMä ìò "ïîà"¯DzF` riAWOW ¨¥©©§¨¤©§¦©¨

z`nhp `NW Kilr ipriAWn ,odMd©Ÿ¥©§¦£¦¨©¦¤Ÿ¦§¥
[hi wEqtA xEn`d])my oiyeciw i"yx(Kkl . ¨¨§¨§¨

[on` on`] lFRkl dkxvEd),gi dheq i"yx §§¨¦§¨¥¨¥
`"rq(xnFl oYip did zElitMd `lEle .§¥©§¦¨¨¦¨©

dl`d z` wx dilr zlAwn `idW¤¦§©¤¤¨¤¨©¤¨¨¨
.sFQA Dl dxn`PW¤¤¤§¨¨©

Léàî íà "ïîà" ,äæ Léàî íà "ïîà"¨¥¦¥¦¤¨¥¦¥¦
øçà¯,drEaW lEBlB ici lr df oi` ©¥¥¤©§¥¦§§¨

iM Y`e" aEzMX dnA llkp dGW oeiM¥¨¤¤¦§¨§©¤¨§©§¦
EN` lM llFM dGW ,"KWi` zgY zihÜ¦©©¦¥¤¤¥¨¥

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ׁשכב לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל .ּתּנקי), ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ
לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, לפלֹונית.(סוטה ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)'Bâå dúà òéaLäåàéä äîe Y §¦§¦©Ÿ¨§©¦
äòeáMä¯drEaXd oi`W ,xnFlM ©§¨§©¤¥©§¨

,cg` lMd `N` ,cEgl dxin`de cEgl§§¨£¦¨§¤¨©Ÿ¤¨
odMd DzF` riAWde :aEzM ENi`kE§¦¨§¦§¦©¨©Ÿ¥

xn`l)m"`x(. ¥Ÿ
"é÷pä .. áëL àì íà"¯dIwp `dY ¦Ÿ¨©¦¨¦§¥§¦¨

)` ,aq oiyeciw i"yx(.
é÷pç Y áëL íà àä¯xnFlM ¨¦¨©¦¨¦§©

iwPgzY)` ,aq oiyeciw i"yx(aEzMW oeiM . ¦§©§¦¥¨¤¨
:FWxclE F`xwl oYip c"Ei `lA "iwPd"¦¨¦§Ÿ¦¨§¨§§¨§

"iwPg"),el zereay .` ,aq oiyeciw .` ,fi dheq i"yx ¦¨¦
`(zFtNgzn z"ige `"d ixdW ,)m"`x(. ¤£¥¥§¥¦§©§

`l ± akW m`e" :i"WxA miqxFB Wie§¥§¦§©¦§¦¨©Ÿ
i"Wx oFWl zErnWn oke ."iwPY¦¨¦§¥©§¨§©¦
,fi dhFqaE ` cEOr Wix aq oiWECiwA§¦¦¥©§¨

.d`Ad dxrd d`xE .`§¥¤¨¨©¨¨
ïä òîBL äzà åàì ììknL¯xnFlM ¤¦§©¨©¨¥©¥§©

akW `l m`" aEzMd xn`X dn llMn¦§©©¤¨©©¨¦Ÿ¨©
m` Dl dxwI dn micnFl Ep` ,"iwPd ..¦¨¦¨§¦©¦§¤¨¦
ip` cal "e`l llMn" mpn` .akW oM¥¨©¨§¨¦§©¨§¨£¦

akW m`) "od"dW wx rnFW(± `Ed ¥©©¤©¥¦¨©
aEzMd xn`W oeiM K` ,"iwPd `l"Ÿ¦¨¦©¥¨¤¨©©¨
aEzMd ixd ,c"Ei `lA "iwPd"¦¨¦§Ÿ£¥©¨
`vFId "od"dW dfA EprinWn©§¦¥¨¤¤©¥©¥

"iwPg" `Ed "e`N"dn)m"`x(d`xE . ¥©¨¦¨¦§¥

ltM `l" :` ,aq oiWECiw i"Wx oFWl§©¦¦¦Ÿ¨©
dkxA llMn `N` ,iwPd `l akW m`e§¦¨©Ÿ¦¨¦¤¨¦§©§¨¨
dxF`kNW s`e ."dllw rnFW dY ©̀¨¥©§¨¨§©¤¦§¨

aEzMA WxFtn xaCdixg`NW wEqRA ©¨¨§¨©¨©¨¤§©£¥
Kixv dOle ,"'ebe zihU iM Y`e" :df¤§©§¦¨¦§¨¨¨¦
uxzn ?"od rnFW dY` e`l llMn"l§¦§©¨©¨¥©¥§¨¥
Wxtn `l `Edd" :mW oiWECiwA i"yx§¦¦¨©¨§¨©
`N` ,`ziOw drEaX` dllw DiA¥§¨¨©§¨©¨§¨¤¨
:Dil KinqC i`w DixzaC drEaX ©̀§¨§©§¥¨¥¦§¦¥
zrEaWA dX`d z` odMd riAWde§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©
,dl` DA oi`W drEaW `ziOwe ,dl`d̈¨¨§©¨§¨§¨¤¥¨¨¨
,'ebe odMd DzF` riAWde :aizM ikdC§¨¦§¦§¦§¦©¨©Ÿ¥

`N` dllw WxiR `lellMn."dkxA §Ÿ¥©§¨¨¤¨¦§©§¨¨
úBLôð éðéãa çzôì äåönL àlà¤¨¤¦§¨¦§Ÿ©§¦¥§¨

úeëæì älçz¯zEcr zlAw xg`l §¦¨¦§§©©©¨©¥
KFYn :mixnF`e ,zEkfA mipICd oigzFR§¦©©¨¦¦§§§¦¦
KMÎxg`e ,ipFlR dMCfn mkixaC¦§¥¤¦§©¤§¦§©©¨

mipzFpe oi`UFp)a ,al oixcdpq i"yx(okle . §¦§§¦§¨¥
i`pYd zNigY aEzMd xn` o`M mB©¨¨©©¨§¦©©§©
,"iwPd .. akW `l m`" :zEkf oFWlA¦§§¦Ÿ¨©¦¨¦
z` mirnFW Ep` df llMnE¦§©¤¨§¦¤

.daFgdk dxez ©¨
(k)úéèN ék zàåLnLî "ék" Y §©§¦¨¦¦§©¥
ìa"íà" ïBL¯drAx`n cg` `EdW ¦§¦¤¤¨¥©§¨¨

"iM" oFWl iWEOiW).eh ,gi ziy`xa i"yx d`x ¦¥§¦

p"ye(wtq ixdW ,zihU m` :FWExitE .¥¦¨¦¤£¥¨¥
" ok iptl xn`W FnM ,xaCd `Edm` ©¨¨§¤¨©¦§¥¥¦

dnFC Fpi`e ."KzF` Wi` akW `lŸ¨©¦¨§¥¤
WxiRW ,"dhUz iM" lirl xEn`l̈¨§¥¦¦§¤¤¥©
"zEripSd ikxCn hY" i`Ce oFWlA¦§©©¥¦©§¥©§¦
ikxCn dzhU i`Ce `idW xnFlM]§©¤¦©©¨§¨¦©§¥
,eipirA dcWgp okle ,zEripSd©§¦§¨¥¤§§¨§¥¨
o`M la` ,[mW i"WxA WxFtnM©§¨§©¦¨£¨¨
oFWlM ,d`nEh "zihU" :FWExiR¥¨¦§¨¦§
KIW `l dfe ,"z`nhp ike" aEzMd©¨§¦¦§¥§¤Ÿ©¨

i`Ce oFWlA xnFl)m"`x(.`k dxez ©¦§©©
(`k)äìàä úòáLaìL äòeáL Y ¦§ª©¨¨¨§¨¤

äìì÷¯Kilr ipriAWn :Dl xnF`W §¨¨¤¥¨©§¦£¦¨©¦
`NW zn` zxnF` Y`W ,mXA©¥¤©§¤¤¡¤¤Ÿ

pmiOd KA E`Fai z`nhp m`W ,z`nh ¦§¥¤¦¦§¥¨¨©¨¦
dl` Epide ,"'ebe ohA zFAvl")` ,gi dheq ©§¤¤§©§¨¨

my i"yxe(.
äìàì CúBà 'ä ïzéìkä eéäiL Y ¦¥¨§¨¨¤¦§©Ÿ

¯."KOr KFzA" aEzMd oFWlM¦§©¨§©¥
éa ïéìl÷îàaL Cøãk EàBáé :C §©§¦¥§¥§¤¤¤¨

úéðBìôì¯c ,ek ziW`xA i"Wx d`xE ¦§¦§¥©¦§¥¦
fk wEqR oOwl xEn`dn oM `iadW¤¥¦¥¥¨¨§©¨¨
lNwndW" ,"dl`l dX`d dzide"§¨§¨¨¦¨§¨¨¤©§©¥

."zipFltM `dY :xnF` ,F`pFU§¥§¥¦§¦
ìåäòáLéa ïéòaLð ìkä eéäiL Y:C §¦§ª¨¤¦§©Ÿ¦§¨¦¥



עה `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
אֹומר הּוא סה)וכן רׁשעים,(ישעיה ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הּברכה לענין יא)וכן וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ∆¿≈≈ְְִִַָָ
ּתחּלה  ּבעברה התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, נפּוחה ∑ˆ·‰.יר .ּכתרּגּומֹו: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם : «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א) ּומּפילים (דברים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּיר C¯È.את ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו ֵֶַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ
אמּור  נבעלת ׁשל הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ.ÔÓ‡ ÔÓ‡∑,האלה על "אמן" ׁשבּועה: קּבלת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ»≈»≈ְֵַַַָָָָָָ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íà]¯ciÎiazM dAxdA `qxiBd oM ¦¥©¦§¨§©§¥¦§¥¨
.m"`xd zqxiB oke .mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¥¦§©¨§¥
.eh ,dq dirWiA i"Wx oFWl `Ed oke§¥§©¦¦©§¨
m`"W dk ,ci lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¤¦

drEaW oFWl `Ed "`l)lld sqei([. Ÿ§§¨
àì¯xW`M zn` `l m` ,xnFlM Ÿ§©¦Ÿ¡¤©£¤

iYxn`)g"ty(. ¨©§¦
ïëå .úéðBìôì òøàL Cøãk éì òøàé¤¡©¦§¤¤¤¥©¦§¦§¥

øîBà àeä¯.eh ,dq dirWi ¥§©§¨
ì íëîL ízçpäå","éøéçáì äòeáL §¦©§¤¦§¤¦§¨¦§¦©

ìL ïúeðòøôa íéòaLð íé÷écväL¤©©¦¦¦§¨¦§ª§¨¨¤
íéòLø¯gwFl" :mW dirWi i"WxA §¨¦§©¦§©§¨¨¥©

m` ,zFxFcl drEaWE dllw mknXn¦¦§¤§¨¨§¨§¦
."ipFltl rxi` xW`M Epxwi ± `lŸ¦§¥©£¤¥©¦§¦
rAWPdW" :c ,ek ziW`xA i"WxaE§©¦§¥¦¤©¦§¨
KM iziUr m` ipFltM `d` xnF`¥¡¥¦§¦¦¨¦¦¨

."Kke§¨
"'Bâå eëøáðå" :äëøaä ïéðòì ïëå¯ §¥§¦§©©§¨¨§¦§§§

`dY Fpal xnF` mc` .b ,ai ziW`xA§¥¦¨¨¥¦§§¥
mdxa`M)my i"yx(. §©§¨¨

"øîàì ìàøNé Cøáé Ea"¯,gn mW §§¨¥¦§¨¥¥Ÿ¨
mkxai ,eipA z` Kxal `Ad .k©¨§¨¥¤¨¨§¨§¥
LniUi :Fpal Wi` xn`ie ,mzkxaA§¦§¨¨§Ÿ©¦¦§§¦§

dXpnke mixt`M miwl`)my i"yx(. ¡Ÿ¦§¤§©¦§¦§©¤
Cëøé úàCøé íéc÷ä äììwa Y ¤§¥¥©§¨¨¦§¦¨¥

ïèaì¯dwFl ohAd lrFtAW s` ©¤¤©¤§©©¤¤¨
.fk wEqR oOwlcM ,dNigY§¦¨§¦§©¨¨

älçz äøáòa äìéçúä daL éôì¯ §¦¤¨¦§¦¨¨£¥¨§¦¨
dNigY dpdp KxId ,WinWY KxcA§¤¤©§¦©¨¥¤¡¤§¦¨

xUA aExiwA)a ,g dheq i"yx(. §¥¨¨
äáöBîebøúk Y¯± "oigitp ikirn" ¨¨§©§§©§¦§¦¦

.migEtp Kirn¥©¦§¦
äçeôð¯i"Wx mB d`xE .dgEtp KphA §¨¦§¥§¨§¥©©¦

.fh ,`i dixkfak dxez §©§¨

(ak)ïèa úBaöìúBaöäì Bîk Y ©§¤¤§§©§
ã"îläL ç"zt LenL eäæ ,ïèa¤¤¤¦©¨¤©¨¤

Bá äãe÷ð¯c"nNdW oeiM ,xnFlM §¨§©¥¨¤©¨¤
df ixd ,w"ixigA `le g"YtA dcEwp§¨§©¨§Ÿ§¦¦£¥¤
,lirtd oipAn ,zFAvdl :aEzMW FnM§¤¨§©§¦¦§©¦§¦
,`"dd z` mixiqn xSwl icMW `N ¤̀¨¤§¥§©¥§¦¦¤©¥
diYgYW g"YRd z` mixiarnE©£¦¦¤©©¨¤©§¤¨
DpFxqg lr zF`xdl ,diptNW c"nNl©¨¤¤§¨¤¨§©§©¤§¨

)zeaegx x`a(.
"Cøcä íúçðì" ïëå¯.`k ,bi zFnW §¥©§Ÿ¨©¤¤§

mzFgpdl FnM `EdW ,g"YR cEwp)i"yx ¨©¨¤§§©§¨
my(.

øca íëúàøì""dá eëìz øLà C¯ ©§Ÿ§¤©¤¤£¤¥§¨
mkzF`xdl FnM .bl ,` mixaC)my i"yx(. §¨¦§§©§§¤

,Cøé ìétðäì Y "Cøé ìtðì" ïëå§¥©§¦¨¥§©§¦¨¥
íéìétîe ïèaä úà íéaöî íénäL¤©©¦©§¦¤©¤¤©¦¦

êøiä úà¯oipAn `EdW dfA x`an ¤©¨¥§¨¥¨¤¤¦¦§©
oM mdA milrFRW md miOdW ,lirtd¦§¦¤©©¦¥¤£¦¨¤¥

)`ikc `xin(.
Cøé ìtðìå ïèa úBaöìBðèa Y ©§¤¤§©§¦¨¥¦§

ìòBa ìL Bëøéå¯xn`p KM mEXnE ¦¥¤¥¦¨¤¡©
"DphA" `le) mzq "Kxi"e "ohA"¤¤§¨¥§¨§Ÿ¦§¨

"Dkxi"e(miOdW mWMW xnFl , §§¥¨©¤§¥¤©©¦
z` miwcFA md KM ,DzF` miwcFA§¦¨¨¥§¦¤

lrFAd)` ,gk dheq t"r(aEzMW s`e . ©¥§©¤¨
.. miOd E`aE"KirnA:`Ed WExiRd ," ¨©©¦§¥©¦©¥

Elrti md ± KirnA E`ai miOdWMW¤§¤©©¦¨Ÿ§¥©¦¥¦§£
."Kxi liRple ohA zFAvl" lrFAd lv ¥̀¤©¥©§¤¤§©§¦¨¥
odMdW dpEMd oi`W xnFl Kixve§¨¦©¤¥©©¨¨¤©Ÿ¥
KMW dX`l dl`d zrEaWA xnF`¥¦§©¨¨¨¨¦¨¤¨
Fl did oM m`W ,lrFAd lv` mB dxwi¦§¤©¥¤©¥¤¦¥¨¨
,ohA KMÎxg`e Kxi dNigY xiMfdl§©§¦§¦¨¨¥§©©¨¤¤
`N` ,dX`d zllwA xiMfdW mWM§¥¤¦§¦§¦§©¨¦¨¤¨
,zinzq oFWlA ohaE Kxi xnF` odMdW¤©Ÿ¥¥¨¥¤¤§¨§¨¦

drcFd `N` Ff oi`e ,lrFAd lr FzpEke§©¨¨©©¥§¥¤¨¨¨
hwp okle ,lrFAd lv` dxwi KMW¤¨¦§¤¥¤©¥§¨¥¨©
dNigY ,lrFtA Wprd zNrR xcqM§¥¤§ª©¨Ÿ¤§©§¦¨
.fk wEqR oOwlckE ,Kxi KMÎxg`e ohA¤¤§©©¨¨¥§¦§©¨¨
àeäLk ?úìòáð ìL àlà Bðéà Bà¥¤¨¤¦§¤¤§¤

øîBàð Cëøé úà"ðèa úàå úìôC ¥¤§¥¥Ÿ¤¤§¤¦§¥
.øeîà úìòáð ìL éøä ,"äáö¯ ¨¨£¥¤¦§¤¤¨

.`k wEqtA§¨
ïîà ïîàäòeáL úìa÷ Y¯"on`" ¨¥¨¥©¨©§¨¨¥

mIwe zn` :FrnWn o`M)ziy`xa i"yx t"r ¨©§¨¡¤§©¨
k ,an(,drEaXd dilr dlAw Ff dIpraE .©£¦¨¦§¨¨¤¨©§¨

.drAWp `l Dnvr `idW iRÎlrÎs ©̀©¦¤¦©§¨Ÿ¦§§¨
dpFrd" :` ,el zFrEaW i"Wx d`xE§¥©¦§¨¤
drEaW `ivFnM ,drEaW xg` on`̈¥©©§¨§¦§¨
e`l i`C" :mW KWndaE ."eiRn¦¦©¤§¥¨§¦¨
i`O` ,`inC drEaW d`ivFnM§¦¨§¨¨§¨©©
oi` mixg` iRn rAWEn ENit` ,dwcAn¦©§¨£¦§¨¦¦£¥¦¥
xg` mElM dxn` `l ixdW ,o`M̈¤£¥Ÿ¨§¨§©©

."drEaW§¨
äìàä ìò "ïîà"¯ebe zltFp Kkxi""' ¨¥©¨¨¨§¥¥¤¤

[`k wEqR])` ,fk oiyeciw i"yx(oeike . ¨§¥¨
KM lr ,dpFxg`A Dl dxn`p Ff dl`W¤¨¨¤¤§¨¨¨©£¨©¨

.dpFW`xA on` zxnF` `id¦¤¤¨¥¨¦¨
äòeáMä ìò "ïîà"¯DzF` riAWOW ¨¥©©§¨¤©§¦©¨

z`nhp `NW Kilr ipriAWn ,odMd©Ÿ¥©§¦£¦¨©¦¤Ÿ¦§¥
[hi wEqtA xEn`d])my oiyeciw i"yx(Kkl . ¨¨§¨§¨

[on` on`] lFRkl dkxvEd),gi dheq i"yx §§¨¦§¨¥¨¥
`"rq(xnFl oYip did zElitMd `lEle .§¥©§¦¨¨¦¨©

dl`d z` wx dilr zlAwn `idW¤¦§©¤¤¨¤¨©¤¨¨¨
.sFQA Dl dxn`PW¤¤¤§¨¨©

Léàî íà "ïîà" ,äæ Léàî íà "ïîà"¨¥¦¥¦¤¨¥¦¥¦
øçà¯,drEaW lEBlB ici lr df oi` ©¥¥¤©§¥¦§§¨

iM Y`e" aEzMX dnA llkp dGW oeiM¥¨¤¤¦§¨§©¤¨§©§¦
EN` lM llFM dGW ,"KWi` zgY zihÜ¦©©¦¥¤¤¥¨¥

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ׁשכב לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל .ּתּנקי), ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ
לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, לפלֹונית.(סוטה ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)'Bâå dúà òéaLäåàéä äîe Y §¦§¦©Ÿ¨§©¦
äòeáMä¯drEaXd oi`W ,xnFlM ©§¨§©¤¥©§¨

,cg` lMd `N` ,cEgl dxin`de cEgl§§¨£¦¨§¤¨©Ÿ¤¨
odMd DzF` riAWde :aEzM ENi`kE§¦¨§¦§¦©¨©Ÿ¥

xn`l)m"`x(. ¥Ÿ
"é÷pä .. áëL àì íà"¯dIwp `dY ¦Ÿ¨©¦¨¦§¥§¦¨

)` ,aq oiyeciw i"yx(.
é÷pç Y áëL íà àä¯xnFlM ¨¦¨©¦¨¦§©

iwPgzY)` ,aq oiyeciw i"yx(aEzMW oeiM . ¦§©§¦¥¨¤¨
:FWxclE F`xwl oYip c"Ei `lA "iwPd"¦¨¦§Ÿ¦¨§¨§§¨§

"iwPg"),el zereay .` ,aq oiyeciw .` ,fi dheq i"yx ¦¨¦
`(zFtNgzn z"ige `"d ixdW ,)m"`x(. ¤£¥¥§¥¦§©§

`l ± akW m`e" :i"WxA miqxFB Wie§¥§¦§©¦§¦¨©Ÿ
i"Wx oFWl zErnWn oke ."iwPY¦¨¦§¥©§¨§©¦
,fi dhFqaE ` cEOr Wix aq oiWECiwA§¦¦¥©§¨

.d`Ad dxrd d`xE .`§¥¤¨¨©¨¨
ïä òîBL äzà åàì ììknL¯xnFlM ¤¦§©¨©¨¥©¥§©

akW `l m`" aEzMd xn`X dn llMn¦§©©¤¨©©¨¦Ÿ¨©
m` Dl dxwI dn micnFl Ep` ,"iwPd ..¦¨¦¨§¦©¦§¤¨¦
ip` cal "e`l llMn" mpn` .akW oM¥¨©¨§¨¦§©¨§¨£¦

akW m`) "od"dW wx rnFW(± `Ed ¥©©¤©¥¦¨©
aEzMd xn`W oeiM K` ,"iwPd `l"Ÿ¦¨¦©¥¨¤¨©©¨
aEzMd ixd ,c"Ei `lA "iwPd"¦¨¦§Ÿ£¥©¨
`vFId "od"dW dfA EprinWn©§¦¥¨¤¤©¥©¥

"iwPg" `Ed "e`N"dn)m"`x(d`xE . ¥©¨¦¨¦§¥

ltM `l" :` ,aq oiWECiw i"Wx oFWl§©¦¦¦Ÿ¨©
dkxA llMn `N` ,iwPd `l akW m`e§¦¨©Ÿ¦¨¦¤¨¦§©§¨¨
dxF`kNW s`e ."dllw rnFW dY ©̀¨¥©§¨¨§©¤¦§¨

aEzMA WxFtn xaCdixg`NW wEqRA ©¨¨§¨©¨©¨¤§©£¥
Kixv dOle ,"'ebe zihU iM Y`e" :df¤§©§¦¨¦§¨¨¨¦
uxzn ?"od rnFW dY` e`l llMn"l§¦§©¨©¨¥©¥§¨¥
Wxtn `l `Edd" :mW oiWECiwA i"yx§¦¦¨©¨§¨©
`N` ,`ziOw drEaX` dllw DiA¥§¨¨©§¨©¨§¨¤¨
:Dil KinqC i`w DixzaC drEaX ©̀§¨§©§¥¨¥¦§¦¥
zrEaWA dX`d z` odMd riAWde§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©
,dl` DA oi`W drEaW `ziOwe ,dl`d̈¨¨§©¨§¨§¨¤¥¨¨¨
,'ebe odMd DzF` riAWde :aizM ikdC§¨¦§¦§¦§¦©¨©Ÿ¥

`N` dllw WxiR `lellMn."dkxA §Ÿ¥©§¨¨¤¨¦§©§¨¨
úBLôð éðéãa çzôì äåönL àlà¤¨¤¦§¨¦§Ÿ©§¦¥§¨

úeëæì älçz¯zEcr zlAw xg`l §¦¨¦§§©©©¨©¥
KFYn :mixnF`e ,zEkfA mipICd oigzFR§¦©©¨¦¦§§§¦¦
KMÎxg`e ,ipFlR dMCfn mkixaC¦§¥¤¦§©¤§¦§©©¨

mipzFpe oi`UFp)a ,al oixcdpq i"yx(okle . §¦§§¦§¨¥
i`pYd zNigY aEzMd xn` o`M mB©¨¨©©¨§¦©©§©
,"iwPd .. akW `l m`" :zEkf oFWlA¦§§¦Ÿ¨©¦¨¦
z` mirnFW Ep` df llMnE¦§©¤¨§¦¤

.daFgdk dxez ©¨
(k)úéèN ék zàåLnLî "ék" Y §©§¦¨¦¦§©¥
ìa"íà" ïBL¯drAx`n cg` `EdW ¦§¦¤¤¨¥©§¨¨

"iM" oFWl iWEOiW).eh ,gi ziy`xa i"yx d`x ¦¥§¦

p"ye(wtq ixdW ,zihU m` :FWExitE .¥¦¨¦¤£¥¨¥
" ok iptl xn`W FnM ,xaCd `Edm` ©¨¨§¤¨©¦§¥¥¦

dnFC Fpi`e ."KzF` Wi` akW `lŸ¨©¦¨§¥¤
WxiRW ,"dhUz iM" lirl xEn`l̈¨§¥¦¦§¤¤¥©
"zEripSd ikxCn hY" i`Ce oFWlA¦§©©¥¦©§¥©§¦
ikxCn dzhU i`Ce `idW xnFlM]§©¤¦©©¨§¨¦©§¥
,eipirA dcWgp okle ,zEripSd©§¦§¨¥¤§§¨§¥¨
o`M la` ,[mW i"WxA WxFtnM©§¨§©¦¨£¨¨
oFWlM ,d`nEh "zihU" :FWExiR¥¨¦§¨¦§
KIW `l dfe ,"z`nhp ike" aEzMd©¨§¦¦§¥§¤Ÿ©¨

i`Ce oFWlA xnFl)m"`x(.`k dxez ©¦§©©
(`k)äìàä úòáLaìL äòeáL Y ¦§ª©¨¨¨§¨¤

äìì÷¯Kilr ipriAWn :Dl xnF`W §¨¨¤¥¨©§¦£¦¨©¦
`NW zn` zxnF` Y`W ,mXA©¥¤©§¤¤¡¤¤Ÿ

pmiOd KA E`Fai z`nhp m`W ,z`nh ¦§¥¤¦¦§¥¨¨©¨¦
dl` Epide ,"'ebe ohA zFAvl")` ,gi dheq ©§¤¤§©§¨¨

my i"yxe(.
äìàì CúBà 'ä ïzéìkä eéäiL Y ¦¥¨§¨¨¤¦§©Ÿ

¯."KOr KFzA" aEzMd oFWlM¦§©¨§©¥
éa ïéìl÷îàaL Cøãk EàBáé :C §©§¦¥§¥§¤¤¤¨

úéðBìôì¯c ,ek ziW`xA i"Wx d`xE ¦§¦§¥©¦§¥¦
fk wEqR oOwl xEn`dn oM `iadW¤¥¦¥¥¨¨§©¨¨
lNwndW" ,"dl`l dX`d dzide"§¨§¨¨¦¨§¨¨¤©§©¥

."zipFltM `dY :xnF` ,F`pFU§¥§¥¦§¦
ìåäòáLéa ïéòaLð ìkä eéäiL Y:C §¦§ª¨¤¦§©Ÿ¦§¨¦¥



yp`עו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ׁשעלֿידי  הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה כז)ּומׁשקין B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְִֶַַַָָ
ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים ּתחּלה, יר Ï‡Ï‰.הזּכיר ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִֵֶֶַ

ּבּה אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש הפרׁש ִַָָֹ¿∆∆«»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.נּכר  ִָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑ אחר המאררים,∑wÂ˙‰.מּמקֹום מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְִִִַַָ
לבנים  יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה אּלא עֹוד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹולא

כז) .(סוטה

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)dúøkæà-ìòL ,õîwä àeä Y ©§¨¨¨©Ÿ¤¤©
ïBøkæì äàa äçðnä Búøè÷ä éãé§¥©§¨¨©¦§¨¨¨§¦¨

dBáâì¯lW dxMf` ,"DzxMf`" Edfe §¨©§¤©§¨¨¨©§¨¨¤
:siqFd a ,a `xwIe i"WxA .dgpOd©¦§¨§©¦©¦§¨¦
."gEx zgplE daFhl dilrA xMfp FAW"¤¦§¨§¨¤¨§¨§©©©
okle ,dhFqA KIW df oi` dxF`kle§¦§¨¥¤©¨§¨§¨¥

.FhinWdfk dxez ¦§¦
(fk)íénä úà d÷LäåúBaøì Y §¦§¨¤©©¦§©

äúBL éðéà äøîà íàL¯zngn ¤¦¨§¨¥¦¨¥£©
EwiGie DzF` EwCai miOdW zWWFgW¤¤¤¤©©¦¦§§¨§©¦

dxFdh `idW iRÎlrÎs` Dl)i"yx t"r ¨©©¦¤¦§¨
a"rq ,hi dheq(.

ïéøòøòî ,älânä ä÷çîpL øçàì§©©¤¦§£¨©§¦¨§©§§¦
dúBà¯`NW diR z` oigzFR xnFlM ¨§©§¦¤¦¨¤Ÿ

KFzl miOd z` oiktFWe ,DzaFhA§¨¨§§¦¤©©¦§
DpFxB)a"rx ,hi dheq i"yx(. §¨

dçøk-ìòa dúBà ïé÷Lîe¯okle ©§¦¨§©¨§¨§¨¥
."miOd z` DwWde" :aEW xn`p¤¡©§¦§¨¤©©¦

éðà äàîè :äøîà ïk-íà-àlà¯ ¤¨¦¥¨§¨§¥¨¨¦
`Ed miOd zIzW oipr lM ixdW¤£¥¨¦§©§¦©©©¦
,d`nh F` `id dxFdh m` Dwcal§¨§¨¦§¨¦§¥¨
`id ixd ,ip` d`nh dxn`W rbxaE§¤©¤¨§¨§¥¨£¦£¥¦

d`nh `idW dcFOW ,zcnFre dwEcA§¨§¤¤¤¨¤¦§¥¨
)my i"yxae a ,hi dheq d`x(.

'Bâå dðèá äúáöåét-ìò-óà Y §¨§¨¦§¨§©©¦
älçz Cøé øékæä äììwaL¯lirl ¤©§¨¨¦§¦¨¥§¦¨§¥

.mW i"WxaE `k wEqR̈§©¦¨
Cøãk àlà ïé÷ãBa ïðéà íénä©©¦¥¨§¦¤¨§¤¤

da ïúñéðk¯miqpkp mirOAW §¦¨¨¨¤©¥©¦¦§¨¦
KMÎxg`e ,ozF` milwlwnE dNigY§¦¨§©§§¦¨§©©¨

KxIl zFltFp)a ,h dheq i"yx(. §©¨¥
äìàì äMàä äúéäåBîk Y §¨§¨¨¦¨§¨¨§

ézLøtL¯i"Wx mB d`xE .`k wEqR ¤¥©§¦¨§¥©©¦
dl`l dX`d dzide" :c ,ek ziW`xA§¥¦§¨§¨¨¦¨§¨¨
`dY :xnF` F`pFU lNwndW ±¤©§©¥§¥§¥

."zipFltM¦§¦
da ïéìà ìkä eéäiL¯lirNW `N` ¤¦§©Ÿ¨¦¨¤¨¤§¥

zrWA oM Dl xnF` odMdW xAcn§©¥¤©Ÿ¥¥¨¥¦§©
oMW EpricFn aEzMd dYre ,drEaXd©§¨§©¨©¨¦¥¤¥
DzF` EwCaIW xg`l lrFtA didi¦§¤§©§©©¤¦§§¨

.miOd©©¦
dnò áø÷aíãà ïéa Lé Løôä Y §¤¤©¨¤§¥¥¥¨¨

íãàì ,økpL íB÷îa ìeðúnä©¦§©¥§¨¤¦¨§¨¨
.økð BðéàL íB÷îa ìeðúnä¯ ©¦§©¥§¨¤¥¦¨

f`W ,DzF` mixiMOW mFwnA xnFlM§©§¨¤©¦¦¨¤¨
xzFi lFcB i`pBd)g"ty(oEIr Kixve . ©§©¨¥§¨¦¦

lr `k wEqtA lirl oM WxiR `l rECn©©Ÿ¥©¥§¥§¨©
KFzA" zFaiYd"KOr)awri zlgp(Wie . ©¥§©¥§¥

micnFl mW lirNW mEXn `EdW xnFl©¤¦¤§¥¨§¦
ENi`e ,DA Ellwi lMdW "KOr KFzA"n¦§©¥¤©Ÿ§©§¨§¦

zFxYEin EN` zFaiY o`M)dcya x`a(mB . ¨¥¥§¨©
iEPiW z` dfA x`an i"WxW xWt ¤̀§¨¤©¦§¨¥¨¤¤¦

" :o`M aEzMd oFWlaxwA`NW ,"DOr §©¨¨§¤¤©¨¤Ÿ
" oFWlMKFzAokle ,lirl xMfPd "KOr ¦§§©¥©¦§¨§¥§¨¥

miaFxw oFWNn `Ed "axwA"W x`an§¨¥¤§¤¤¦§§¦
z` mixiMOW mFwn xnFlM ,mixMnE©¨¦§©¨¤©¦¦¤

.dX`dgk dxez ¨¦¨
(gk)äMàä äàîèð àì íàåY §¦Ÿ¦§§¨¨¦¨

Bæ äøéúña¯.bi wEqR lirlcM ¦§¦¨§¦§¥¨
àåä äøäèeøçà íB÷nî Y¯Wi`n §Ÿ̈¦¦¨©¥¥¦

DlrA Dl `Piw `NW iOn ,xg`)m"`x(. ©¥¦¦¤Ÿ¦¥¨©§¨
äúwðå"íéøøàîä íén"î Y¯FnkE §¦§¨¦©¦©§¨§¦§

iOn iwPd" :hi wEqR lirl aEzMW¤¨§¥¨¦¨¦¦¥
."mixOd©¨¦
ãBò àìå¯.calA Ff `le §Ÿ§Ÿ¦§¨

"òøæ äòøæðå" àlà¯"mgpn zxFz"A ¤¨§¦§§¨¨©§©§©¥

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" זה, מאיׁש אם "אמן" הּׁשבּועה. על ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ"אמן"

ּוכנּוסה  יבם .ׁשֹומרת ְֶֶָָָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
בּה, ּובאּו לֹומר : ּתלמּוד  הּגּוף? ּכל לׁשאר  מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר "ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכּלּה.

ּומרים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  רעים לּה .להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.·È¯˜‰Â ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ

d˙‡∑ מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל  מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו …»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`EUp dzidWM mdOr dxYqPW)d`x ¤¦§§¨¦¨¤§¤¨§¨§¨
` ,fk oiyeciw(.

äñeøà éúéèN àlL "ïîà"¯ici lr ¨¥¤Ÿ¨¦¦£¨©§¥
zEpf dilr lBlbn `Ed drEaW lEBlb¦§§¨§©§¥¨¤¨§
DA did `NW iRÎlrÎs` oiqExi` lW¤¥¦©©¦¤Ÿ¨¨¨
on drEaW lEBlbl o`MnE ,iEPiw¦¦¨§¦§§¨¦

dxFYd)my dheq i"yx("on`" [Edfe] . ©¨§¤¨¥
lEBlB DiA Wxcinl ,`xizi)oiyeciw i"yx §¥¨§¦§©¥¦§

my(.
äñeðëe íáé úøîBL ,äàeNðe¯m` §¨¤¤¨¨§¨¦

,dxYqpe Dl `Piwe DqpkE FYnai dzid̈§¨§¦§§¨¨§¦¥¨§¦§§¨
z`nhp `NW drEaW dilr lBlbn§©§¥¨¤¨§¨¤Ÿ¦§¥

mai zxnFW `idWM)a"rx ,gi dheq i"yx(. §¤¦¤¤¨¨
odiYW lr DzF` oiwcFA minE)zenai i"yx ©¦§¦¨©§¥¤

my(zFAxl ,ipnif ixY on` on` [Edfe] .§¤¨¥¨¥§¥¦§¥§©
ipd lM)` ,gp zenai i"yx(`idW s`e . ¨¨¥§©¤¦

oYip ,"on`" minrt iYW wx dxn`̈§¨©§¥§¨¦¨¥¦¨
mixaC dXXd lM z` mdA zFAxl§©¨¤¤¨©¦¨§¨¦
mixaCd EN` lMW oeiM ,i"Wx xiMfdW¤¦§¦©¦¥¨¤¨¥©§¨¦
oi`W ixd ,"on` on`"A llMdl mipYip¦¨¦§¦¨¥§¨¥¨¥£¥¤¥

mdn cg` s` `ivFdl)`wp xnr(Wi F` . §¦©¤¨¥¤¥
lr "on`" dUrnNW mEXn ,xnFl©¦¤§©£¤¨¥©
Wi`e df Wi` lre drEaXd lre dl`d̈¨¨§©©§¨§©¦¤§¦

milFki xg`"on`"A mNEM llMdl ©¥§¦§¦¨¥¨¨¨¥
oFWlA mixMfp EN` lM ixdW ,oFW`xd̈¦¤£¥¨¥¦§¨¦¦§
mi`AW x`Xd lM z`e ,drEaXd©§¨§¤¨©§¨¤¨¦

ici lr zFAxl oYip drEaW lEBlbA§¦§§¨¦¨§©©§¥
`ivFdl oYip `NW `vnp ,ipXd "on`"¨¥©¥¦¦§¨¤Ÿ¦¨§¦
aEW oM m`e ,iEAixdn mdn cg` s ©̀¤¨¥¤¥©¦§¦¥
hExiRd itM "on` on`" cFnll oYip¦¨¦§¨¥¨¥§¦©¥

.i"WxAWbk dxez ¤§©¦
(ck)äMàä úà ä÷Läåäæ ïéà Y §¦§¨¤¨¦¨¥¤

áéø÷î älçza éøäL ,äNònä øãñ¥¤©©£¤¤£¥©§¦¨©§¦
dúçðî¯:ek wEqR oOwl aEzMW FnM ¦§¨¨§¤¨§©¨¨

z` dwWi xg`e ,dgAfOd xihwde"§¦§¦©¦§¥¨§©©©§¤¤
."dX`d̈¦¨

äp÷LiLkL EøOáî áeúkä àlà¤¨©¨§©¤§¤§¤©§¤¨
"íéøîì" dá eàBáé¯oFWl mEIqM ¨¨§¨¦§¦§

wEqR lirl xn`p df mBW s`e .aEzMd©¨§©¤©¤¤¡©§¥¨
,DtEB lkA EdGW xnFl `A o`M ,ak¨¨©¤¤§¨¨

.cIn x`al KiWnOW itkE§¦¤©§¦§¨¥¦¨
Cøéå ïèa øîàpL éôì¯wEqR lirl §¦¤¤¡©¤¤§¨¥§¥¨

.ak
ì ïépî:øîBì ãeîìz ?óebä ìk øàL ¦©¦¦§¨¨©©§©

äî ,ïk íà .dlëa ,"dá eàáe"¨¨§ª¨¦¥©
ïäL éôì ?Cøéå ïèa :øîBì ãeîìz©§©¤¤§¨¥§¦¤¥

älçz äøáòa eìéçúä¯Fl dhWRW ¦§¦¨£¥¨§¦¨¤¨§¨
DqxM lr EYlAiwe Dkxi z`)` ,h dheq(. ¤§¥¨§¦§©©§¥¨

.úeðòøtä íäî äìéçúä Cëéôì§¦¨¦§¦¨¥¤©ª§¨
íéøîìdì úBéäì Y¯miOdW `le §¨¦¦§¨§Ÿ¤©©¦

wEqR i"WxA lirlckE ,mixn mnvr©§¨¨¦§¦§¥§©¦¨
.gi

íéøîe íéòø¯e`l mixn ,xnFlM ¨¦¨¦§©¨¦¨
xn `xwp rx xaC lM `N` ,`weC©§¨¤¨¨¨¨¨¦§¨©

)`"eb(.dk dxez

(dk)éðäåóéìBî Yàéáîe C¯rAx`l §¥¦¦¥¦§©§©
.zFgEx

ãéøBîe äìòî¯,bk `xwIe i"Wx d`x ©£¤¦§¥©¦©¦§¨
dlrn `ianE KilFn dtEpY lM" :`i¨§¨¦¥¦©£¤

."cixFnE¦
Bnò äôéðî àéä óàå¯lM oMW §©¦§¦¨¦¤¥¨

d`x ± milrA ci mB dkixv dtEpY§¨§¦¨©©§¨¦§¥
'deW dxfB'n oM micnFNW ` ,hi dhFq¨¤§¦¥¦§¥¨¨¨
itNW xWt`e .mW oIr ,"ci" "ci"¨¨©¥¨§¤§¨¤§¦
xEYIn `Ed cEOiNd `xwn lW FhEWR§¤¦§¨©¦¦¦

odMd gwle" :ci zaiYcIn.. dX`d ¥©¨§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
llkA "dX`d ci" mBW EpidC ,"sipde§¥¦§©§¤©©¨¦¨¦§©

.dtpdd©£¨¨
ïäk ìL Bãiî äìòîì dãiL¯okle ¤¨¨§©§¨¦¨¤Ÿ¥§¨¥

sipOd `Ed odMdW ,"sipde" xn`p¤¡©§¥¦¤©Ÿ¥©¥¦
.dX`d cIn dHnl FcIW ,ixTird̈¦¨¦¤¨§©¨¦©¨¦¨

dúà áéø÷äådúLbä àéä Bæ Y¯ §¦§¦Ÿ¨¦©¨¨¨
xn`p df xaC ixdW ,dxhwd `le§Ÿ©§¨¨¤£¥¨¨¤¤¡©
wx KIW df mbe ,ek wEqtA KMÎxg ©̀©¨§¨§©¤©¨©

DNM dgpOA `le unFTA)m"`x(. ©¤§Ÿ©¦§¨ª¨
çaæî ìL úéáøòî úéîBøc ïø÷a§¤¤§¦©£¨¦¤¦§¥©

úBçðî øàLk ,äöéî÷ íã÷¯d`x Ÿ¤§¦¨¦§¨§¨§¥
.mW i"WxaE f ,e `xwIeek dxez ©¦§¨§©¦¨



עז `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ׁשעלֿידי  הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה כז)ּומׁשקין B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְִֶַַַָָ
ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים ּתחּלה, יר Ï‡Ï‰.הזּכיר ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִֵֶֶַ

ּבּה אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש הפרׁש ִַָָֹ¿∆∆«»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.נּכר  ִָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑ אחר המאררים,∑wÂ˙‰.מּמקֹום מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְִִִַַָ
לבנים  יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה אּלא עֹוד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹולא

כז) .(סוטה

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)dúøkæà-ìòL ,õîwä àeä Y ©§¨¨¨©Ÿ¤¤©
ïBøkæì äàa äçðnä Búøè÷ä éãé§¥©§¨¨©¦§¨¨¨§¦¨

dBáâì¯lW dxMf` ,"DzxMf`" Edfe §¨©§¤©§¨¨¨©§¨¨¤
:siqFd a ,a `xwIe i"WxA .dgpOd©¦§¨§©¦©¦§¨¦
."gEx zgplE daFhl dilrA xMfp FAW"¤¦§¨§¨¤¨§¨§©©©
okle ,dhFqA KIW df oi` dxF`kle§¦§¨¥¤©¨§¨§¨¥

.FhinWdfk dxez ¦§¦
(fk)íénä úà d÷LäåúBaøì Y §¦§¨¤©©¦§©

äúBL éðéà äøîà íàL¯zngn ¤¦¨§¨¥¦¨¥£©
EwiGie DzF` EwCai miOdW zWWFgW¤¤¤¤©©¦¦§§¨§©¦

dxFdh `idW iRÎlrÎs` Dl)i"yx t"r ¨©©¦¤¦§¨
a"rq ,hi dheq(.

ïéøòøòî ,älânä ä÷çîpL øçàì§©©¤¦§£¨©§¦¨§©§§¦
dúBà¯`NW diR z` oigzFR xnFlM ¨§©§¦¤¦¨¤Ÿ

KFzl miOd z` oiktFWe ,DzaFhA§¨¨§§¦¤©©¦§
DpFxB)a"rx ,hi dheq i"yx(. §¨

dçøk-ìòa dúBà ïé÷Lîe¯okle ©§¦¨§©¨§¨§¨¥
."miOd z` DwWde" :aEW xn`p¤¡©§¦§¨¤©©¦

éðà äàîè :äøîà ïk-íà-àlà¯ ¤¨¦¥¨§¨§¥¨¨¦
`Ed miOd zIzW oipr lM ixdW¤£¥¨¦§©§¦©©©¦
,d`nh F` `id dxFdh m` Dwcal§¨§¨¦§¨¦§¥¨
`id ixd ,ip` d`nh dxn`W rbxaE§¤©¤¨§¨§¥¨£¦£¥¦

d`nh `idW dcFOW ,zcnFre dwEcA§¨§¤¤¤¨¤¦§¥¨
)my i"yxae a ,hi dheq d`x(.

'Bâå dðèá äúáöåét-ìò-óà Y §¨§¨¦§¨§©©¦
älçz Cøé øékæä äììwaL¯lirl ¤©§¨¨¦§¦¨¥§¦¨§¥

.mW i"WxaE `k wEqR̈§©¦¨
Cøãk àlà ïé÷ãBa ïðéà íénä©©¦¥¨§¦¤¨§¤¤

da ïúñéðk¯miqpkp mirOAW §¦¨¨¨¤©¥©¦¦§¨¦
KMÎxg`e ,ozF` milwlwnE dNigY§¦¨§©§§¦¨§©©¨

KxIl zFltFp)a ,h dheq i"yx(. §©¨¥
äìàì äMàä äúéäåBîk Y §¨§¨¨¦¨§¨¨§

ézLøtL¯i"Wx mB d`xE .`k wEqR ¤¥©§¦¨§¥©©¦
dl`l dX`d dzide" :c ,ek ziW`xA§¥¦§¨§¨¨¦¨§¨¨
`dY :xnF` F`pFU lNwndW ±¤©§©¥§¥§¥

."zipFltM¦§¦
da ïéìà ìkä eéäiL¯lirNW `N` ¤¦§©Ÿ¨¦¨¤¨¤§¥

zrWA oM Dl xnF` odMdW xAcn§©¥¤©Ÿ¥¥¨¥¦§©
oMW EpricFn aEzMd dYre ,drEaXd©§¨§©¨©¨¦¥¤¥
DzF` EwCaIW xg`l lrFtA didi¦§¤§©§©©¤¦§§¨

.miOd©©¦
dnò áø÷aíãà ïéa Lé Løôä Y §¤¤©¨¤§¥¥¥¨¨

íãàì ,økpL íB÷îa ìeðúnä©¦§©¥§¨¤¦¨§¨¨
.økð BðéàL íB÷îa ìeðúnä¯ ©¦§©¥§¨¤¥¦¨

f`W ,DzF` mixiMOW mFwnA xnFlM§©§¨¤©¦¦¨¤¨
xzFi lFcB i`pBd)g"ty(oEIr Kixve . ©§©¨¥§¨¦¦

lr `k wEqtA lirl oM WxiR `l rECn©©Ÿ¥©¥§¥§¨©
KFzA" zFaiYd"KOr)awri zlgp(Wie . ©¥§©¥§¥

micnFl mW lirNW mEXn `EdW xnFl©¤¦¤§¥¨§¦
ENi`e ,DA Ellwi lMdW "KOr KFzA"n¦§©¥¤©Ÿ§©§¨§¦

zFxYEin EN` zFaiY o`M)dcya x`a(mB . ¨¥¥§¨©
iEPiW z` dfA x`an i"WxW xWt ¤̀§¨¤©¦§¨¥¨¤¤¦

" :o`M aEzMd oFWlaxwA`NW ,"DOr §©¨¨§¤¤©¨¤Ÿ
" oFWlMKFzAokle ,lirl xMfPd "KOr ¦§§©¥©¦§¨§¥§¨¥

miaFxw oFWNn `Ed "axwA"W x`an§¨¥¤§¤¤¦§§¦
z` mixiMOW mFwn xnFlM ,mixMnE©¨¦§©¨¤©¦¦¤

.dX`dgk dxez ¨¦¨
(gk)äMàä äàîèð àì íàåY §¦Ÿ¦§§¨¨¦¨

Bæ äøéúña¯.bi wEqR lirlcM ¦§¦¨§¦§¥¨
àåä äøäèeøçà íB÷nî Y¯Wi`n §Ÿ̈¦¦¨©¥¥¦

DlrA Dl `Piw `NW iOn ,xg`)m"`x(. ©¥¦¦¤Ÿ¦¥¨©§¨
äúwðå"íéøøàîä íén"î Y¯FnkE §¦§¨¦©¦©§¨§¦§

iOn iwPd" :hi wEqR lirl aEzMW¤¨§¥¨¦¨¦¦¥
."mixOd©¨¦
ãBò àìå¯.calA Ff `le §Ÿ§Ÿ¦§¨

"òøæ äòøæðå" àlà¯"mgpn zxFz"A ¤¨§¦§§¨¨©§©§©¥

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" זה, מאיׁש אם "אמן" הּׁשבּועה. על ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ"אמן"

ּוכנּוסה  יבם .ׁשֹומרת ְֶֶָָָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
בּה, ּובאּו לֹומר : ּתלמּוד  הּגּוף? ּכל לׁשאר  מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר "ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכּלּה.

ּומרים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  רעים לּה .להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.·È¯˜‰Â ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ

d˙‡∑ מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל  מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו …»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`EUp dzidWM mdOr dxYqPW)d`x ¤¦§§¨¦¨¤§¤¨§¨§¨
` ,fk oiyeciw(.

äñeøà éúéèN àlL "ïîà"¯ici lr ¨¥¤Ÿ¨¦¦£¨©§¥
zEpf dilr lBlbn `Ed drEaW lEBlb¦§§¨§©§¥¨¤¨§
DA did `NW iRÎlrÎs` oiqExi` lW¤¥¦©©¦¤Ÿ¨¨¨
on drEaW lEBlbl o`MnE ,iEPiw¦¦¨§¦§§¨¦

dxFYd)my dheq i"yx("on`" [Edfe] . ©¨§¤¨¥
lEBlB DiA Wxcinl ,`xizi)oiyeciw i"yx §¥¨§¦§©¥¦§

my(.
äñeðëe íáé úøîBL ,äàeNðe¯m` §¨¤¤¨¨§¨¦

,dxYqpe Dl `Piwe DqpkE FYnai dzid̈§¨§¦§§¨¨§¦¥¨§¦§§¨
z`nhp `NW drEaW dilr lBlbn§©§¥¨¤¨§¨¤Ÿ¦§¥

mai zxnFW `idWM)a"rx ,gi dheq i"yx(. §¤¦¤¤¨¨
odiYW lr DzF` oiwcFA minE)zenai i"yx ©¦§¦¨©§¥¤

my(zFAxl ,ipnif ixY on` on` [Edfe] .§¤¨¥¨¥§¥¦§¥§©
ipd lM)` ,gp zenai i"yx(`idW s`e . ¨¨¥§©¤¦

oYip ,"on`" minrt iYW wx dxn`̈§¨©§¥§¨¦¨¥¦¨
mixaC dXXd lM z` mdA zFAxl§©¨¤¤¨©¦¨§¨¦
mixaCd EN` lMW oeiM ,i"Wx xiMfdW¤¦§¦©¦¥¨¤¨¥©§¨¦
oi`W ixd ,"on` on`"A llMdl mipYip¦¨¦§¦¨¥§¨¥¨¥£¥¤¥

mdn cg` s` `ivFdl)`wp xnr(Wi F` . §¦©¤¨¥¤¥
lr "on`" dUrnNW mEXn ,xnFl©¦¤§©£¤¨¥©
Wi`e df Wi` lre drEaXd lre dl`d̈¨¨§©©§¨§©¦¤§¦

milFki xg`"on`"A mNEM llMdl ©¥§¦§¦¨¥¨¨¨¥
oFWlA mixMfp EN` lM ixdW ,oFW`xd̈¦¤£¥¨¥¦§¨¦¦§
mi`AW x`Xd lM z`e ,drEaXd©§¨§¤¨©§¨¤¨¦

ici lr zFAxl oYip drEaW lEBlbA§¦§§¨¦¨§©©§¥
`ivFdl oYip `NW `vnp ,ipXd "on`"¨¥©¥¦¦§¨¤Ÿ¦¨§¦
aEW oM m`e ,iEAixdn mdn cg` s ©̀¤¨¥¤¥©¦§¦¥
hExiRd itM "on` on`" cFnll oYip¦¨¦§¨¥¨¥§¦©¥

.i"WxAWbk dxez ¤§©¦
(ck)äMàä úà ä÷Läåäæ ïéà Y §¦§¨¤¨¦¨¥¤

áéø÷î älçza éøäL ,äNònä øãñ¥¤©©£¤¤£¥©§¦¨©§¦
dúçðî¯:ek wEqR oOwl aEzMW FnM ¦§¨¨§¤¨§©¨¨

z` dwWi xg`e ,dgAfOd xihwde"§¦§¦©¦§¥¨§©©©§¤¤
."dX`d̈¦¨

äp÷LiLkL EøOáî áeúkä àlà¤¨©¨§©¤§¤§¤©§¤¨
"íéøîì" dá eàBáé¯oFWl mEIqM ¨¨§¨¦§¦§

wEqR lirl xn`p df mBW s`e .aEzMd©¨§©¤©¤¤¡©§¥¨
,DtEB lkA EdGW xnFl `A o`M ,ak¨¨©¤¤§¨¨

.cIn x`al KiWnOW itkE§¦¤©§¦§¨¥¦¨
Cøéå ïèa øîàpL éôì¯wEqR lirl §¦¤¤¡©¤¤§¨¥§¥¨

.ak
ì ïépî:øîBì ãeîìz ?óebä ìk øàL ¦©¦¦§¨¨©©§©

äî ,ïk íà .dlëa ,"dá eàáe"¨¨§ª¨¦¥©
ïäL éôì ?Cøéå ïèa :øîBì ãeîìz©§©¤¤§¨¥§¦¤¥

älçz äøáòa eìéçúä¯Fl dhWRW ¦§¦¨£¥¨§¦¨¤¨§¨
DqxM lr EYlAiwe Dkxi z`)` ,h dheq(. ¤§¥¨§¦§©©§¥¨

.úeðòøtä íäî äìéçúä Cëéôì§¦¨¦§¦¨¥¤©ª§¨
íéøîìdì úBéäì Y¯miOdW `le §¨¦¦§¨§Ÿ¤©©¦

wEqR i"WxA lirlckE ,mixn mnvr©§¨¨¦§¦§¥§©¦¨
.gi

íéøîe íéòø¯e`l mixn ,xnFlM ¨¦¨¦§©¨¦¨
xn `xwp rx xaC lM `N` ,`weC©§¨¤¨¨¨¨¨¦§¨©

)`"eb(.dk dxez

(dk)éðäåóéìBî Yàéáîe C¯rAx`l §¥¦¦¥¦§©§©
.zFgEx

ãéøBîe äìòî¯,bk `xwIe i"Wx d`x ©£¤¦§¥©¦©¦§¨
dlrn `ianE KilFn dtEpY lM" :`i¨§¨¦¥¦©£¤

."cixFnE¦
Bnò äôéðî àéä óàå¯lM oMW §©¦§¦¨¦¤¥¨

d`x ± milrA ci mB dkixv dtEpY§¨§¦¨©©§¨¦§¥
'deW dxfB'n oM micnFNW ` ,hi dhFq¨¤§¦¥¦§¥¨¨¨
itNW xWt`e .mW oIr ,"ci" "ci"¨¨©¥¨§¤§¨¤§¦
xEYIn `Ed cEOiNd `xwn lW FhEWR§¤¦§¨©¦¦¦

odMd gwle" :ci zaiYcIn.. dX`d ¥©¨§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
llkA "dX`d ci" mBW EpidC ,"sipde§¥¦§©§¤©©¨¦¨¦§©

.dtpdd©£¨¨
ïäk ìL Bãiî äìòîì dãiL¯okle ¤¨¨§©§¨¦¨¤Ÿ¥§¨¥

sipOd `Ed odMdW ,"sipde" xn`p¤¡©§¥¦¤©Ÿ¥©¥¦
.dX`d cIn dHnl FcIW ,ixTird̈¦¨¦¤¨§©¨¦©¨¦¨

dúà áéø÷äådúLbä àéä Bæ Y¯ §¦§¦Ÿ¨¦©¨¨¨
xn`p df xaC ixdW ,dxhwd `le§Ÿ©§¨¨¤£¥¨¨¤¤¡©
wx KIW df mbe ,ek wEqtA KMÎxg ©̀©¨§¨§©¤©¨©

DNM dgpOA `le unFTA)m"`x(. ©¤§Ÿ©¦§¨ª¨
çaæî ìL úéáøòî úéîBøc ïø÷a§¤¤§¦©£¨¦¤¦§¥©

úBçðî øàLk ,äöéî÷ íã÷¯d`x Ÿ¤§¦¨¦§¨§¨§¥
.mW i"WxaE f ,e `xwIeek dxez ©¦§¨§©¦¨



yp`עח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ  עצמֹו ניאּוףיּזיר לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִִֵֵֶַַַַ∆∆»ƒְְְִִֵֶַָָָָָ

הּיין  מן ׁשּפירׁש Ï‰'.ּכאן ¯Èf‰Ï∑ ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ִִִֶַַַָ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑ יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל אֹו .ּבמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)àìôé ékLøôé Y¯,WExiR oFWl ¦©§¦§¨¥§¥
xq`e WxiRW ,"Wxti ix`" FnEBxzM§©§£¥§¨¥¤¥©§¨©
d`xE .` ,i dbibg i"Wx) xcpA Fnvr©§§¤¤©¦£¦¨§¥
WxtIW opiraC" :a ,d mixcp i"Wx mB©©¦§¨¦§¨¥©¤§¨¥
oke ."`ilti iM aizkC ,zExifpl¦§¦¦§¦¦©§¦§¥
:a ,a xifp i"Wxl qgEind WExiRA©¥©§¨§©¦¨¦
cr d`ltdl `N` zExifp dpYp `lC"§Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨©
,xFCpl `ilti iM xn`PW ,WxtIW¤§¨¥¤¤¡©¦©§¦¦§

"Wxti ix` opinBxznE(i"Wx d`xE . §©§§¦©£¥§¨¥§¥©¦
Wxti" :a ,fk `xwIeeitAxEB"d K` ." ©¦§¨§¨¥§¦©©

:`id `qxiBdW azM "dix`,"Wixti" ©§¥¨©¤©¦§¨¦©§¦
d`xE .dlCade dWxtd oFWNn `Ede§¦§©§¨¨§©§¨¨§¥
d`ltd lM" :g ,fi mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦¨©§¨¨
dGn la` ."dWixtE dlCad oFWl§©§¨¨§¦¨£¨¦¤

o`M i"WxW)xcp d"ca("xifp"W azFM ¤©¦¨¥¤¨¦
oM m` ,dWixR oFWl `Ed o`M xEn`d̈¨¨§§¦¨¦¥
.WExiR oFWl `Ed "`lRi iM"W gxkdA§¤§¥©¤¦¦¨¥§¥
:fh ,i aFI` i"Wx oFWl zpEkA oIrl Wie§¥§©¥§©¨©§©¦¦
`iltdlE wCwcl ± ia `NRzY"¦§©¨¦§©§¥§©§¦

."`ilti iM oFWl ,hRWnA§¦§¨§¦©§¦
úLøôì øéæð úLøt äëîñð änì̈¨¦§§¨¨¨©¨¦§¨¨©

äèBñ¯mEW odl oi` zFIWxRd ixdW ¨¤£¥©¨¨¦¥¨¤
Ffl Ff oFince Kxr)m"`x(dhFQdW , ¤¤§¦§¨¤©¨

,zFxACd zxUrn zg` lr zxaFr¤¤©©©¥£¤¤©¦§
Fl xYEOA Fnvr WCwn xifPde)`"eb(, §©¨¦§©¥©§©¨

zExifp zWxR aFYkl Kixv dide§¨¨¨¦¦§¨¨©§¦
zWxtA mixcp zWxtl zEkinqA¦§¦§¨¨©§¨¦§¨¨©

zFHn)g"ty(. ©
äèBñ äàBøä ìkL :Eì øîBì©§¤¨¨¤¨

dìe÷ì÷a¯DYWaaE DlEEpA)dheq i"yx §¦§¨§¦¨§¨§¨

` ,a(.
øéfé¯.`Ad xEACA oOwlcM ,Wixti ©¦©§¦§¦§©¨©¦©¨

ïéiä ïî Bîöò¯oiIn" b wEqtA xEn`M ©§¦©©¦¨¨§¨¦©¦
,o`M df oipr azMX dnE ."xiGi xkWe§¥¨©¦©¤¨©¦§¨¤¨
ixg` `Ad xEACl KWndA `le§Ÿ§¤§¥©¦©¨©£¥
,dWixR FWExiR xifPW mW azFMW¤¥¨¤¨¦¥§¦¨
mB x`an dfAW mEXn ,xnFl Wi ilE`©¥©¦¤¨¤§¨¥©
aFxM DWExiR oi`W ,"iM" zaiY WExiR¥¥©¦¤¥¥¨§
"xW`" F` "m`" `EdW dxFYAW "iM"¦¤©¨¤¦£¤

zEWx mpiprW)(xiGi") devn `N` , ¤¦§¨¨§¤¨¦§¨©¦
"oiId on Fnvr(.dn oaEn dfÎiRÎlre ©§¦©©¦§©¦¤¨©

zaiY z` xEACd zNigzA wiYrOX¤©§¦¦§¦©©¦¤¥©
zaiY z` wx WxtOW s` "iM"¦©¤§¨¥©¤¥©

."`ilti"©§¦
óeàð éãéì àéáî àeäL¯i"WxA ¤¥¦¦¥¦§©¦

zENw icil `ian oiIdW" :mW dhFq¨¨¤©©¦¥¦¦¥©
."Dl mxB `Ede ,W`xŸ§¨©¨

øéæð øãðíB÷î ìëa äøéæð ïéà Y ¤¤¨¦¥§¦¨§¨¨
äLéøt àlà¯`xwIe i"Wx mB d`x ¤¨§¦¨§¥©©¦©¦§¨

.a ,ak mW .`l ,eh¨
ïéiä ïî LøtL ïàk óà¯"xifp xcp" ©¨¤¥©¦©©¦¤¤¨¦

dfe ,zEWixR lW xcp :FWExiR¥¤¤¤§¦§¤
micnl Ep` ,oiId on `id zEWixRdW¤©§¦¦¦©©¦¨§¥¦
xiGi xkWe oiIn" :b wEqtA xEn`dn¥¨¨§¨¦©¦§¥¨©¦
xcB xTirW i"Wx oFWNn rnWnE ."'ebe©§©¦§©¦¤¦©¤¤
x`W lke ,oiIdn dWxtd `Ed zExifPd©§¦©§¨¨¥©©¦§¨§¨

znl d`nEhe zglbY) mixEQi`d(md ¨¦¦¦§©©§§¨§¥¥
.oiIn xifp FzFidn d`vFY¨¨¦§¨¦¦©¦

'äì øéfäìïéiä ïî Bîöò ìécáäì Y §©¦©§©§¦©§¦©©¦
¯WxRW" oFWlA hwp mcFTd xEACA©¦©¥¨©¦§¤¥©

dUrnA xAEcn mW iM ,"oiId on¦©©¦¦¨§¨§©£¥
oFWlA hwp o`M ENi`e ,lrFtA zExifPd©§¦§©§¦¨¨©¦§
zEki`A xAEcnd iM ,"liCadl"§©§¦¦©§¨§¥

WxFRW wx `NW ,zExifPdzIzXn ©§¦¤Ÿ©¤¥¦§¦©
liCan `N` oiIdFnvr.oiIdn ixnbl ©©¦¤¨©§¦©§§©§¦¥©©¦

ìíéîL íL¯mWl xcFPW xnFlM §¥¨©¦§©¤¥§¥
minW)a ,c xifp i"yx(F` qrM mEXn `le . ¨©¦§Ÿ¦©©

FpFnn lr qgW mEXn)dcya x`a(F` , ¦¤©©¨
df ixd f`W ,Fnvr xrvl liaWA¦§¦§©¥©§¤¨£¥¤

.`i wEqR i"WxA oOwlcM ,`hFgb dxez ¥§¦§©¨§©¦¨
(b)øëLå ïéiî:Bîebøúk Y ¦©¦§¥¨§©§

"÷ézòå úãç øîçî"¯Wcg oiIn ¥£©£©§©¦¦©¦¨¨
.oWie§¨¨

ïLé àeäLk økLî ïéiäL¯okle ¤©©¦§©¥§¤¨¨§¨¥
"xkW" `xwp)g"ty(.lkM df oi`e ¦§¨¥¨§¥¤§¨

.`xwOA xMfPd "xkW"¥¨©¦§¨©¦§¨
úøLî ìëåì Yäòéáö ïBL §¨¦§©§§¦¨

íéîa¯FA miWOYWn dIxW oFWl §©¦§§¦¨¦§©§¦
rAvp dxWPd F` dxFXd xaCdWM§¤©¨¨©¤©¦§¨¦§¨
miOdWM o`M oke ,Ff dIxW ici lr©§¥§¦¨§¥¨§¤©©¦
mrHW oniq Edf ,oiId ravA ErAvp¦§§§¤©©©¦¤¦¨¤©©
,h dhFq i"Wx d`xE .miOA xar oiId©©¦¨©©©¦§¥©¦¨
dxXW xifp oFbM ,miapr zxWn" :`¦§©£¨¦§¨¦¤¨¨

."oii mrh mdA Wie minA miapr£¨¦§©¦§¥¨¤©©©¦
ìáe .ä÷Lî ìëa BàLé äðLî ïBL §¨©§¤¦§¦§¨¥

"íéðîîñå Béc ïéøBL ïéà" :äaøä©§¥¥¦§§©§¨¦
¯ravl .a ,fi zAW)my i"yx(. ©¨§¤©

"ïééa Bzt äøML øéæð"¯xifp ¨¦¤¨¨¦§©¦¨¦
.a ,cloiiA drAvp zRdW¤©©¦§§¨§©¦

.mFc`c dxez ¨
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(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑.הענׁש מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: .(ספרי)ּדבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

drxfpe"W ,xnFl i"Wx zpEMW x`an§¨¥¤©¨©©¦©¤§¦§§¨
iESitM) mzq xkU ztqFd Dpi` "rxf̈©¥¨¨©¨¨§¨§¦
oA`"d ixacM Dl dnxbPW dWEAd lr©©¨¤¦§§¨¨§¦§¥¨¦§

wEqRd lr "`xfr(lW d`vFY Ff `N` , ¤§¨©©¨¤¨¨¨¤
xnF` aEzMde ,mzNrtE mnvr miOd©©¦©§¨§ª¨¨§©¨¥
miOdn dTpzY `idW wx `NW¤Ÿ©¤¦¦§©¤¥©©¦
Eidi `l miOdW EpidC ,mixx`nd©§¨§¦§©§¤©©¦Ÿ¦§
`N` ,Dl EwiGi `l `liOnE ,mixx`n§¨§¦¦¥¨Ÿ©¦¨¤¨
KxAzY mnvr miOd ici lr z`f cFrŸ©§¥©©¦©§¨¦§¨¥

.dX`d̈¦¨
z Y øòöa úãìBé äúéä íàãì ¦¨§¨¤¤§©©¥¥

Y íéøçL úãìBé äúéä íà ,çåøa§¤©¦¨§¨¤¤§Ÿ¦
íéðáì úãìBé¯dzid m`W `le ¤¤§¨¦§Ÿ¤¦¨§¨

lM ExzQi oM m`W ,zcwtp dxwr£¨¨¦§¤¤¤¦¥¦¨§¨
l`rnWi iAx zrcM) EcwRie zFxwrd̈£¨§¦¨§§©©©¦¦§¨¥

` ,ek dhFqA(:azM "mgpn zxFz"aE . §¨§©§©¥¨©
EN` zF`nbEC iYW wx i"Wx hwPX dn©¤¨©©¦©§¥§¨¥
zclFi dzid m`W mB azM `le ,calA¦§¨§Ÿ¨©©¤¦¨§¨¤¤
zclFi dzid m`e ,mixkf clY zFawp§¥¥¥§¨¦§¦¨§¨¤¤
,ixtQA `aEOM ,miMEx` KlY mixvw§¨¦¥¥£¦©¨©¦§¥
drxfpe"W ,lirl x`Fand iRÎlr oaEi¨©¦©§¨§¥¤§¦§§¨
oeike ,mnvr miOd ici lr lrtp "rxf̈©¦§©©§¥©©¦©§¨§¥¨
daFhl dNErRdW xnFl xAYqn ,KMW¤¨¦§©¥©¤©§¨§¨
dNErRl DzEdnA dnFC miOd lW¤©©¦¨§©¨©§¨
miOdW oeike ,miOd lW drxl§¨¨¤©©¦§¥¨¤©©¦
dX`l mFxbl zFkixv Eid mixx`nd©§¨§¦¨§¦¦§¨¦¨
`HAzdW ,mixEQie xrv KFYn dzin¦¨¦©©§¦¦¤¦§©¥
ixd ,mipRd zExgWe dziOd xrvA§©©©¦¨§©£©¨¦£¥
`ll gexA dX`d clY df zxEnY§©¤¥¥¨¦¨§¤©§Ÿ

.mixFgW mFwnA mipalE ,xrvhk dxez ©©§¨¦¦§§¦
(l)Léà Bà"òãBð Bà" Bîk Y¯ ¦§©

rcFp m` :FWExitE .el ,`k zFnW)i"yx §¥¦©

d ,fk diryi .`n ,ek my .bk ,c `xwie(i"Wx la` .£¨©¦
,mY did `l F`" :WxiR mW zFnWA¦§¨¥©Ÿ¨¨¨

.xE`iAA mW d`xE ."rcFp `N ¤̀¨©§¥¨©¥
àeä éàp÷ "Léà" íà øîBìk¯`l §©¦¦©©Ÿ

d`pw gEx eilr xFarYW FhEWtMWxiR¥©¦§¤©£¨¨©¦§¨
ci wEqR lirlcM)(zaiY xEYi ipRn , §¦§¥¨¦§¥¦¥©

`EdW Wi`A o`M xAEcOW ,"Wi`"¦¤§¨¨§¦¤
"i"Wx ipEIr"aE .`Pwn `Ed okle ,i`Pw©©§¨¥§©¥§¦¥©¦
xAEcnd oi`WdfA WiBcn i"WxW ,azM̈©¤©¦©§¦¨¤¤¥©§¨
F` qrM KFYn KM mzq Dl `PwOW¤§©¥¨§¨¨¦©©
` ,` dhFq inlWExiA `aEOM) daixn(, §¦¨©¨©§©§¦¨

lW zE`PwA xEcgW Wi` `Ed `N ¤̀¨¦¤¨§©¨¤
.zF`Pwl lFki f` wxe ,dxdḧ¢¨§©¨¨§©
"äMàä úà ãéîòäå" Cëì¯xnFlM §¨§¤¡¦¤¨¦¨§©

,mcFTd wEqRl KWnd `Ed df wEqR̈¤¤§¥©¨©¥
cg` aSn ,miaSn ipW o`M WIW `le§Ÿ¤¥¨§¥©¨¦©¨¤¨
m` rEci `NW ipW aSnE d`nhPW¤¦§§¨©¨¥¦¤Ÿ¨©¦
± zE`CeA d`nhp `id m` iM ,d`nhp¦§§¨¦¦¦¦§§¨§©¨
xEriW KM `N` .dzFW dzid `lŸ¨§¨¨¤¨¨¦
xW` zF`pTd zxFY z`f :miwEqRd©§¦Ÿ©©§¨£¤
`id dnE ,DWi` zgY dX` dhUY¦§¤¦¨©©¦¨©¦
z` `Pwe i`Pw Wi` `Ed m` ?dxFYd©¨¦¦©©§¦¥¤
"dX`d z` cinrde" if` ,KkA FYW ¦̀§§¨£©§¤¡¦¤¨¦¨

)oexkfd xtq(wEqtA) aEzMX dn ,df itlE .§¦¤©¤¨§¨
hk(:`Ed WExiRd ,"d`nhpe"okYie §¦§§¨©¥§¦¨¥

ci wEqR lirl x`Fanke ,d`nhPW¤¦§§¨§©§¨§¥¨
`Ed WExiRdW F` .mW i"WxaE§©¦¨¤©¥
lirlckE ,d`nEh xEriWM dxYqPW¤¦§§¨§¦§¨§¦§¥
qEtcA K` .mW i"WxaE bi wEqR̈§©¦¨©¦§
otF`A `Ed miwEqRd WExiR oFW`x¦¥©§¦§¤

:xg`)hk(zgY dX` dhUY xW` ©¥£¤¦§¤¦¨©©
d`nhpe DWi`Dlral dxEq`W ± ¦¨§¦§¨¨¤£¨§©§¨

dlrnl EpWxiRW FnM ,d`nhPW crA§¥¤¦§§¨§¤¥©§§©§¨
.DA WIW lFki ± DA oi` cre :[bi wEqR]¨§¥¥¨¨¤¥¨

)l(eilr xFarY xW` Wi` F`xaCde ± ¦£¤©£¨¨§©¨¨
z` cinrde ,e`l m` d`nhp m` wtq̈¥¦¦§§¨¦¨§¤¡¦¤

."'ebe dX`d`l dxez ¨¦¨
(`l)ïBòî Léàä äwðåäe÷ãa íà Y §¦¨¨¦¥¨¦§¨¨

ézáç :øîBì âàãé ìà ,íénä©©¦©¦§©©©§¦
dúúéîa¯s`e .Dl `PiTW ici lr §¦¨¨©§¥¤¦¥¨§©

e`lA oM m`e ,d`nhp `idW xxAzdW¤¦§¨¥¤¦¦§§¨§¦¥§¨
,minW iciA dzin zaIg dzid ikdÎ¨¦¨§¨©¤¤¦¨¦¥¨©¦

Wi`d orFh z`f lkAFl did `NW §¨Ÿ¥¨¦¤Ÿ¨¨
xi`Wdl `N` ,Dzzinl mFxble `Pwl§©¥§¦§§¦¨¨¤¨§©§¦

minW iciA Dzzin z`)i"gp(Edf K` . ¤¦¨¨¦¥¨©¦©¤
l`rnWi iAx zrcM)` ,b dheq(iEPiTdW §©©©¦¦§¨¥¤©¦

mFwn Wi okle ,daFg `le zEWx `Ed§§Ÿ¨§¨¥¥¨
`aiwr iAx zrcl la` ,Ff db`cl¦§¨¨£¨§©©©¦£¦¨
daFgd lr b`ci dOl ,daFg `idW¤¦¨¨¨¦§©©©¨
WExiR i"Wx `iad KM mEXnE ,mITW¤¦¥¦¨¥¦©¦¥

ipW)dcya x`a(. ¥¦
Lðòä ïî àeä é÷ð¯`idd dX`d iM ¨¦¦¨Ÿ¤¦¨¦¨©¦

.aEzMd oFWl mEIqM ,DpFr z` d`Up̈§¨¤£¨§¦§©¨
,WpFrn :FWExiR "oFrn" df WExitlE§¥¤¥¨¥¥¤

.DWpr :FWExiR "DpFr" oke§¥£¨¥¨§¨
Bìöà àäz äp÷LiMî :øçà øác̈¨©¥¦¤©§¤¨§¥¤§
äèBqäL ,"ïBòî .. äwðå" ,øzäa§¤¥§¦¨¥¨¤©¨

dìòáì äøeñà¯eiWkr cr :WExiR £¨§©§¨¥©©§¨
d`lde dzzXXnE ,Fl dxEq` dzid̈§¨£¨¦¤¨§¨¨¨§¨
,"oFrn .. dTpe" WExitE .Fl dxYEd§¨¥§¦¨¥¨

`Edd xEQi`d oFrn)m"`x(dn ,df itlE . ¥£¨¦©§¦¤©
z` `VY `idd dX`de" aEzMX¤¨§¨¦¨©¦¦¨¤
DzF` miwcFA miOdWM Edf ,"DpFr£¨¤§¤©©¦§¦¨

.zWprpe` dxez §¤¡¤¤
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å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ  עצמֹו ניאּוףיּזיר לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִִֵֵֶַַַַ∆∆»ƒְְְִִֵֶַָָָָָ

הּיין  מן ׁשּפירׁש Ï‰'.ּכאן ¯Èf‰Ï∑ ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ִִִֶַַַָ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑ יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל אֹו .ּבמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
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:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑.הענׁש מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: .(ספרי)ּדבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
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l`rnWi iAx zrcM)` ,b dheq(iEPiTdW §©©©¦¦§¨¥¤©¦

mFwn Wi okle ,daFg `le zEWx `Ed§§Ÿ¨§¨¥¥¨
`aiwr iAx zrcl la` ,Ff db`cl¦§¨¨£¨§©©©¦£¦¨
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Bìöà àäz äp÷LiMî :øçà øác̈¨©¥¦¤©§¤¨§¥¤§
äèBqäL ,"ïBòî .. äwðå" ,øzäa§¤¥§¦¨¥¨¤©¨
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ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְִִֵֶֶַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד .לגמרי? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע ּומּׁשמיני לּקרבין ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

.והלאה  ְָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר .ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àeä¯:eh ,e ilWn i"Wx mB d`x]§¥©©¦¦§¥
`le ,`Ed dtikY oFWl rztE mF`zR"¦§¤©§§¦¨§Ÿ
lFRil daFxTd dlROd z` rcï©¤©©¨¨©§¨¦
oipr lr mixFn mdipW ,xnFlM .["eilr̈¨§©§¥¤¦©¦§©
rzR :` ,hk ilWn i"Wx d`x] zExidn§¦§¥©¦¦§¥¤©
WiBxi `NW ,["xaXi xdn ± xaXi¦¨¥©¥¦¨¥¤Ÿ©§¦
dUFrW izRd FnM ,didIW cr FA mc`̈¨©¤¦§¤§©¤¦¤¤
mdA WiBxi `le ,zExidnA eixaC lM̈§¨¨¦§¦§Ÿ©§¦¨¤

mzFid cr)m"`x(. ©¡¨
"íàút" ìL äø÷î¯i"Wx mB d`xE] ¦§¤¤¦§Ÿ§¥©©¦

dxwn ± mF`zR rzR" :d ,hk dirWi§©§¨¤©¦§¦§¤
xnFl FzpEM oi` .["mF`zR lW¤¦§¥©¨¨©
`N` ,"rzR" lW WExiR Edf "dxwn"W¤¦§¤¤¥¤¤©¤¨
rztA" `AW FzF`W xnFl dvFx¤©¤¤¨§¤©

dxTW dxwOd `Ed "mF`zR)m"`x(. ¦§©¦§¤¤¨¨
aEzMd xnF`W) zeOd dxwOW EpidC§©§¤¦§¤©¨¤¤¥©¨

KWndA(zrA dxEnB drYtdA Fl `A ©¤§¥¨§©§¨¨§¨§¥
i"Wx x`aOW itM ,ld`A FzIdW§¦¨¨Ÿ¤§¦¤§¨¥©¦
WExiRl oMÎoi`XÎdn .KWndA©¤§¥©¤¥¥©¥
aqEn Fpi` "mF`zR rztA" ,oFW`xd̈¦§¤©¦§¥¨
z`nEh lr `N` ,dziOd dxwn lr©¦§¥©¦¨¤¨©§©

.zn z`nEhA xifPd©¨¦§§©¥
åéìò úî úeîé éëåBa àeäL ìäàa Y §¦¨¥¨¨¨Ÿ¤¤

¯lirlckE .Flv` FnM "eilr" WExitE¥¨¨§¤§§¦§¥
k ,a i"WxA)g"ty(WExiRd itl Edf . §©¦¤§¦©¥

dxwn" :FWExiR "mF`zR rzR"W ipXd©¥¦¤¤©¦§¥¦§¤
WExiRd itl ENi`e ,"mF`zR lW¤¦§§¦§¦©¥
,mipFW mixwn ipW o`M Wi oFW`xd̈¦¥¨§¥¦§¦¦
Edn dNigY Wxtl i"Wx miCwd okle§¨¥¦§¦©¦§¨¥§¦¨©
zEni ike" KMÎxg` wxe ,"mF`zR rzR"¤©¦§§©©©¨§¦¨

"eilr)cecl likyn(. ¨¨
Búøäè íBéaBúéfä íBéa Y¯mFIA §¨¢¨§©¨¨©

FzF` `xFwe .dxR xt` in eilr miGOW¤©¦¨¨¥¥¤¨¨§¥
ixnbl xdhp `NW iRÎlrÎs` ,"Fzxdh"¨¢¨©©¦¤Ÿ¦§©§©§¦
mFIW ipRn ,FzxRM `iad `NW cFr lM̈¤Ÿ¥¦©¨¨¦§¥¤

Fzxdh zvwn `Ed Fz`Gd)m"`x(. ©¨¨¦§¨¨¢¨
øBäè àeäL éðéîMa àlà Bðéà Bà¥¤¨©§¦¦¤¨
íBia" :øîBì ãeîìz ?éøîâì§©§¥©§©©
àì elôà ìBëé éòéáL éà ,"éòéáMä©§¦¦¦§¦¦¨£¦Ÿ

"Búøäè íBéa" :øîBì ãeîìz ?äfä¯ ¦¨©§©§¨¢¨
mFiA" :EN`d miaEzMd ipW EaYkp okle§¨¥¦§§§¥©§¦¨¥§

."iriaXd mFIa"E ,"Fzxdhi dxez ¨¢¨©©§¦¦
(i)íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáeY ©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦

éòéáMä úà àéöBäì¯z` `le §¦¤©§¦¦§Ÿ¤
.iriWYd©§¦¦

?éòéLzä úà àéöBäì àlà Bðéà Bà¥¤¨§¦¤©§¦¦
ïéáøwì ïîæ òá÷¯FnM ,zFpAxTl ¨©§©©§¥¦©¨§¨§

xn`PW)fk ,ak `xwie(mini zraW dide" ¤¤¡©§¨¨¦§©¨¦
dvxi d`lde ipinXd mFInE ,FO` zgY©©¦¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤

."'dl dX` oAxwl§¨§©¦¤©
ïéáéø÷nì ïîæ òá÷å¯`vFIke ,xifp §¨©§©©©§¦¦¨¦§©¥

.FA
éðéîMîe éðéîL øéLëä ïéáøw äî©§¥¦¦§¦§¦¦¦§¦¦
éðéîMîe éðéîL ïéáéø÷î óà äàìäå̈¨§¨©©§¦¦§¦¦¦§¦¦

.äàìäå¯`xwIeA WxFtnM ¨¨§¨©§¨§©¦§¨
.mW`i dxez ¨
(`i)Lôpä ìò àèç øLàîàlL Y ¥£¤¨¨©©¨¤¤Ÿ

únä úàîhî øäæð¯lr" df itlE ¦§©¦ª§©©¥§¦¤©
i"Wx mB d`xE .zOd lr aqEn "WtPd©¨¤¨©©¥§¥©©¦
,WtPd lr `hg xW`n" :` ,`i ziprY©£¦¥£¤¨¨©©¨¤

d`xE ."znA `nhPW lr `xwOd hWR§©©¦§¨©¤¦§¨§¥§¥
`OiHW mW lr" :` ,i mixcp i"Wx mB©©¦§¨¦©¥¤¦¥
`hg xW` `xw xn`w ,znA Fnvr z ¤̀©§§¥¨¨©§¨£¤¨¨

."WtPd lr©©¨¤
øîBà øtwä øæòìà éaø¯ziprY ©¦¤§¨¨©©¨¥©£¦

.x`Azp mWe .mẄ§¨¦§¨¥
ïéiä ïî Bîöò øòvL¯devn oi`W ¤¦¥©§¦©©¦¤¥¦§¨

Fnvr xrvl)my ziprz i"yx(lr" df itlE . §©¥©§§¦¤©
Epide .FNW FWtpA ,FWExiR "WtPd©¨¤¥§©§¤§©§
la` ,Fnvr xrvl liaWA wx xcFPWM§¤¥©¦§¦§©¥©§£¨

minW mWl xcFp m`,devn dUr ixd ¦¥§¥¨©¦£¥¨¨¦§¨
,hi xifp d`xE .a wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¥¨¦
."`hFg ied inp xFdh xifp"W `¤¨¦¨©¦¨¥¥
Dil dedC `Ed oice" :mW i"WxaE§©¦¨§¦©£¨¥
xW`n eilr xRke i`dl DiaYknl§¦§§¥§©§¦¤¨¨¥£¤
i`de ,xFdh xifpA WtPd lr `hg̈¨©©¨¤§¨¦¨§©
dpWe li`Fd ,`nh xifpA DiazkC§©§¥§¨¦¨¥¦§¨¨
,oiId on Fnvr xiGd xaMW ,`hgA©¥§¤§¨¦¦©§¦©©¦
xdGdl Fl didW ,`hgA dpFW eiWkre§©§¨¤©¥§¤¨¨§¦¨¥
dfÎKxCÎlre ."`nhpe d`nEHd on¦©§¨§¦§¨§©¤¤¤
mW lrC" :` ,i mixcp i"WxA azM̈©§©¦§¨¦§©¥
cFre ,Fnvr xfPW ,`hgA Fnvr dpXW¤¨¨©§©¥§¤¨©©§§
xW` DiA aizM ikdl ,FzExifp `OiHW¤¦¥§¦§¨¦§¦¥£¤
x`Wl inp oiCd `Ede ,WtPd lr `hg̈¨©©¨¤§©¦©¦¦§¨
`pngx iNbe ,mi`hFg Exwi`C oixifp§¦¦§¦§§¦§©¥©£¨¨
dNiB ikd`e ,EdNEkl oiCd `Ede i`dA§©§©¦§§§©¨¦¦¨
ipW `hgA dpFW dfC mEXn ,i`dA§©¦§¤¤©¥§§¥
."lwlEwnA dlwlTd oilFze ,minrt§¨¦§¦©©§¨¨©§§¨
`aA zFtqFYaE ` ,b xifp d`x la £̀¨§¥¨¦©¨¨¨

.`N` ligzOdÎxEAC a ,`v `Ow©¨¦©©§¦¤¨

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּבּזּוג ∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ׁשהּוא ∑Ú¯t.הּׂשער לפי (ס ּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָ

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער כא)ּדבּוק יפ (ויקרא לא ראׁשֹו רע.את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות ּפרע קרּוי .ואין ְְִִֵֶַָָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ּפתאם ∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. .זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)íépöøçî.ïéðéòøbä íä YâæY ¥©§©¦¥©©§¦¦¨
ïépöøçäL ,õeçanL úBtìwä íä¥©§¦¤¦©¤©©§©¦

âBfa ìaðòk ïëBúa¯d`x .oFnrRA §¨§¦§¨©©©£§¥
mBxzOW cl ,gk zFnW qFlwpE`§§§¤§©§¥
i"Wx ixaCn rnWnE ."`Bf" oFnrR©£©¨©§©¦¦§¥©¦
,iOx` oFWl `Ed o`M xEn`d "bf"W¤¨¨¨¨§£©¦
dnFCW mW lr oM `xwpe§¦§¨¥©¥¤¤

.oFnrtld dxez §©£
(d)äéäé Lã÷BlL øòOä Y¯ ¨Ÿ¦§¤©¥¨¤

xn`p ,Fnvr xifPd lW sEBd zXEcwE§©©¤©¨¦©§¤¡©
.mW i"WxaE g wEqR oOwl§©¨¨§©¦¨

"ìcâ"ì¯,"lCB" zaizA c"nl siqFd §©¥¦¨¤§¥©©¥
xrU lW dXEcTd `id FGW xnFl©¤¦©§¨¤§©
KlFde lcB zFidl EdgiPIW ,FW`xŸ¤©¦¥¦§¨¥§¥

)m"`x(.
."BLàø øòN" ìL "òøt"äòøtY ©¤©¤§©Ÿ¤©

ç"zt ãe÷ð¯dOkA `qxiBd KM ¨©¨¨©¦§¨§©¨
xnFlM .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§©

d`xE .u"nwA `le g"YtA cEwp W"ixd̈¥¨§©¨§Ÿ§¨©§¥
.zF`Ad zFxrd¤¨©¨

ïè÷)¯.EpiptNW miqEtCA `qxiBd KM ¨¨¨©¦§¨©§¦¤§¨¥
`le l"FBqA cEwp `"RdW dpEMde§©©¨¨¤©¥¨§¤§Ÿ

.d`Ad dxrd d`xE .wgFce .u"nwA(- §¨©§©§¥¤¨¨©¨¨
ixaC z` Wxtl EXwzp i"Wx iWxtn§¨§¥©¦¦§©§¨¥¤¦§¥
`"R aYkp "rxR" ixdW ,EN` i"Wx©¦¥¤£¥¤©¦§¨¥
wEaC `EdW oiA ,g"YtA W"ixe l"FBqA§¤§¥§©¨¥¤¨
:k ,cn l`wfgi d`x ,wEaC Fpi`W oiA¥¤¥¨§¥§¤§¥
xn`p oM m` `N` ."EgNWi `l rxtE"¤©Ÿ§©¥¤¨¦¥Ÿ©

i"Wx zrcNWcETiPdzFidl Kixv mW ¤§©©©¦©¦¨¨¦¦§
.u"nwA W"ix¥§¨©

,"BLàø øòN"ì ÷eác àeäL éôì§¦¤¨¦§©Ÿ
øòN ìL òøt¯lCbl :aEzM ENi`kE ¤©¤¥¨§¦¨§©¥

FW`x xrU lW xrVd lECiB)m"`x(. ¦©¥¨¤§©Ÿ
,øòN ìL ìecb Y "òøt" ìL Leøôe¥¤¤©¦¤¥¨

"òøôé àì BLàø úà" ïëå¯`xwIe §¥¤ŸŸ¦§¨©¦§¨
rxR lCbi `l .i ,`k)my i"yx(d`xE . Ÿ§©¥¤©§¥

± EgNWi `l rxtE" :k ,cn l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥¤©Ÿ§©¥
."EAxi `l xrU lW lECiB¦¤¥¨Ÿ©§

ìMî úBçt "òøt" éeø÷ ïéàåíBé íéL §¥¨¤©¨¦§Ÿ¦
¯`xnBaE .mW `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨¨©§¨¨

zaiYn df z` micnFl ` ,fi ziprY©£¦§¦¤¤¦¥©
WFcw)"(`IxhObA "didi"W ,"didi ¨¦§¤¤¦§¤§¦©§¦¨

zExifp mzQW Ecnl dGnE ,miWlW§¦¦¤¨§¤§¨§¦
.mFi miWlWe dxez §¦

(g)àeä Lã÷ Bøæð éîé ìkBæ Y Ÿ§¥¦§¨Ÿ
íéúîì àîhälî ,óebä úMã÷¯ §ª©©¦§¦©¥§¥¦

:df ixg`NW wEqRA aEzMd xnF` okle§¨¥¥©¨©¨¤§©£¥¤
."'ebe eilr zn zEni ike"h dxez §¦¨¥¨¨

(h)òúôñðà äæ Y¯.qpF`A `nhPW ¤©¤Ÿ¤¤¦§¨§¤
± rztA" :ak ,dl oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¤©

."qpF`A§¤
íàútââBL äæ Y¯,bbFWA `nhPW ¦§Ÿ¤¥¤¦§¨§¥

.mWl qpkpe ld`A zn WIW rci `NW¤Ÿ¨©¤¥¥¨Ÿ¤§¦§©§¨
ãçà øác "íàút òút" :íéøîBà Léå§¥§¦¤©¦§Ÿ¨¨¤¨



פי `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְִִֵֶֶַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד .לגמרי? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע ּומּׁשמיני לּקרבין ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

.והלאה  ְָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר .ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àeä¯:eh ,e ilWn i"Wx mB d`x]§¥©©¦¦§¥
`le ,`Ed dtikY oFWl rztE mF`zR"¦§¤©§§¦¨§Ÿ
lFRil daFxTd dlROd z` rcï©¤©©¨¨©§¨¦
oipr lr mixFn mdipW ,xnFlM .["eilr̈¨§©§¥¤¦©¦§©
rzR :` ,hk ilWn i"Wx d`x] zExidn§¦§¥©¦¦§¥¤©
WiBxi `NW ,["xaXi xdn ± xaXi¦¨¥©¥¦¨¥¤Ÿ©§¦
dUFrW izRd FnM ,didIW cr FA mc`̈¨©¤¦§¤§©¤¦¤¤
mdA WiBxi `le ,zExidnA eixaC lM̈§¨¨¦§¦§Ÿ©§¦¨¤

mzFid cr)m"`x(. ©¡¨
"íàút" ìL äø÷î¯i"Wx mB d`xE] ¦§¤¤¦§Ÿ§¥©©¦

dxwn ± mF`zR rzR" :d ,hk dirWi§©§¨¤©¦§¦§¤
xnFl FzpEM oi` .["mF`zR lW¤¦§¥©¨¨©
`N` ,"rzR" lW WExiR Edf "dxwn"W¤¦§¤¤¥¤¤©¤¨
rztA" `AW FzF`W xnFl dvFx¤©¤¤¨§¤©

dxTW dxwOd `Ed "mF`zR)m"`x(. ¦§©¦§¤¤¨¨
aEzMd xnF`W) zeOd dxwOW EpidC§©§¤¦§¤©¨¤¤¥©¨

KWndA(zrA dxEnB drYtdA Fl `A ©¤§¥¨§©§¨¨§¨§¥
i"Wx x`aOW itM ,ld`A FzIdW§¦¨¨Ÿ¤§¦¤§¨¥©¦
WExiRl oMÎoi`XÎdn .KWndA©¤§¥©¤¥¥©¥
aqEn Fpi` "mF`zR rztA" ,oFW`xd̈¦§¤©¦§¥¨
z`nEh lr `N` ,dziOd dxwn lr©¦§¥©¦¨¤¨©§©

.zn z`nEhA xifPd©¨¦§§©¥
åéìò úî úeîé éëåBa àeäL ìäàa Y §¦¨¥¨¨¨Ÿ¤¤

¯lirlckE .Flv` FnM "eilr" WExitE¥¨¨§¤§§¦§¥
k ,a i"WxA)g"ty(WExiRd itl Edf . §©¦¤§¦©¥

dxwn" :FWExiR "mF`zR rzR"W ipXd©¥¦¤¤©¦§¥¦§¤
WExiRd itl ENi`e ,"mF`zR lW¤¦§§¦§¦©¥
,mipFW mixwn ipW o`M Wi oFW`xd̈¦¥¨§¥¦§¦¦
Edn dNigY Wxtl i"Wx miCwd okle§¨¥¦§¦©¦§¨¥§¦¨©
zEni ike" KMÎxg` wxe ,"mF`zR rzR"¤©¦§§©©©¨§¦¨

"eilr)cecl likyn(. ¨¨
Búøäè íBéaBúéfä íBéa Y¯mFIA §¨¢¨§©¨¨©

FzF` `xFwe .dxR xt` in eilr miGOW¤©¦¨¨¥¥¤¨¨§¥
ixnbl xdhp `NW iRÎlrÎs` ,"Fzxdh"¨¢¨©©¦¤Ÿ¦§©§©§¦
mFIW ipRn ,FzxRM `iad `NW cFr lM̈¤Ÿ¥¦©¨¨¦§¥¤

Fzxdh zvwn `Ed Fz`Gd)m"`x(. ©¨¨¦§¨¨¢¨
øBäè àeäL éðéîMa àlà Bðéà Bà¥¤¨©§¦¦¤¨
íBia" :øîBì ãeîìz ?éøîâì§©§¥©§©©
àì elôà ìBëé éòéáL éà ,"éòéáMä©§¦¦¦§¦¦¨£¦Ÿ

"Búøäè íBéa" :øîBì ãeîìz ?äfä¯ ¦¨©§©§¨¢¨
mFiA" :EN`d miaEzMd ipW EaYkp okle§¨¥¦§§§¥©§¦¨¥§

."iriaXd mFIa"E ,"Fzxdhi dxez ¨¢¨©©§¦¦
(i)íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáeY ©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦

éòéáMä úà àéöBäì¯z` `le §¦¤©§¦¦§Ÿ¤
.iriWYd©§¦¦

?éòéLzä úà àéöBäì àlà Bðéà Bà¥¤¨§¦¤©§¦¦
ïéáøwì ïîæ òá÷¯FnM ,zFpAxTl ¨©§©©§¥¦©¨§¨§

xn`PW)fk ,ak `xwie(mini zraW dide" ¤¤¡©§¨¨¦§©¨¦
dvxi d`lde ipinXd mFInE ,FO` zgY©©¦¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤

."'dl dX` oAxwl§¨§©¦¤©
ïéáéø÷nì ïîæ òá÷å¯`vFIke ,xifp §¨©§©©©§¦¦¨¦§©¥

.FA
éðéîMîe éðéîL øéLëä ïéáøw äî©§¥¦¦§¦§¦¦¦§¦¦
éðéîMîe éðéîL ïéáéø÷î óà äàìäå̈¨§¨©©§¦¦§¦¦¦§¦¦

.äàìäå¯`xwIeA WxFtnM ¨¨§¨©§¨§©¦§¨
.mW`i dxez ¨
(`i)Lôpä ìò àèç øLàîàlL Y ¥£¤¨¨©©¨¤¤Ÿ

únä úàîhî øäæð¯lr" df itlE ¦§©¦ª§©©¥§¦¤©
i"Wx mB d`xE .zOd lr aqEn "WtPd©¨¤¨©©¥§¥©©¦
,WtPd lr `hg xW`n" :` ,`i ziprY©£¦¥£¤¨¨©©¨¤

d`xE ."znA `nhPW lr `xwOd hWR§©©¦§¨©¤¦§¨§¥§¥
`OiHW mW lr" :` ,i mixcp i"Wx mB©©¦§¨¦©¥¤¦¥
`hg xW` `xw xn`w ,znA Fnvr z ¤̀©§§¥¨¨©§¨£¤¨¨

."WtPd lr©©¨¤
øîBà øtwä øæòìà éaø¯ziprY ©¦¤§¨¨©©¨¥©£¦

.x`Azp mWe .mẄ§¨¦§¨¥
ïéiä ïî Bîöò øòvL¯devn oi`W ¤¦¥©§¦©©¦¤¥¦§¨

Fnvr xrvl)my ziprz i"yx(lr" df itlE . §©¥©§§¦¤©
Epide .FNW FWtpA ,FWExiR "WtPd©¨¤¥§©§¤§©§
la` ,Fnvr xrvl liaWA wx xcFPWM§¤¥©¦§¦§©¥©§£¨

minW mWl xcFp m`,devn dUr ixd ¦¥§¥¨©¦£¥¨¨¦§¨
,hi xifp d`xE .a wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¥¨¦
."`hFg ied inp xFdh xifp"W `¤¨¦¨©¦¨¥¥
Dil dedC `Ed oice" :mW i"WxaE§©¦¨§¦©£¨¥
xW`n eilr xRke i`dl DiaYknl§¦§§¥§©§¦¤¨¨¥£¤
i`de ,xFdh xifpA WtPd lr `hg̈¨©©¨¤§¨¦¨§©
dpWe li`Fd ,`nh xifpA DiazkC§©§¥§¨¦¨¥¦§¨¨
,oiId on Fnvr xiGd xaMW ,`hgA©¥§¤§¨¦¦©§¦©©¦
xdGdl Fl didW ,`hgA dpFW eiWkre§©§¨¤©¥§¤¨¨§¦¨¥
dfÎKxCÎlre ."`nhpe d`nEHd on¦©§¨§¦§¨§©¤¤¤
mW lrC" :` ,i mixcp i"WxA azM̈©§©¦§¨¦§©¥
cFre ,Fnvr xfPW ,`hgA Fnvr dpXW¤¨¨©§©¥§¤¨©©§§
xW` DiA aizM ikdl ,FzExifp `OiHW¤¦¥§¦§¨¦§¦¥£¤
x`Wl inp oiCd `Ede ,WtPd lr `hg̈¨©©¨¤§©¦©¦¦§¨
`pngx iNbe ,mi`hFg Exwi`C oixifp§¦¦§¦§§¦§©¥©£¨¨
dNiB ikd`e ,EdNEkl oiCd `Ede i`dA§©§©¦§§§©¨¦¦¨
ipW `hgA dpFW dfC mEXn ,i`dA§©¦§¤¤©¥§§¥
."lwlEwnA dlwlTd oilFze ,minrt§¨¦§¦©©§¨¨©§§¨
`aA zFtqFYaE ` ,b xifp d`x la £̀¨§¥¨¦©¨¨¨

.`N` ligzOdÎxEAC a ,`v `Ow©¨¦©©§¦¤¨

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּבּזּוג ∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ׁשהּוא ∑Ú¯t.הּׂשער לפי (ס ּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָ

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער כא)ּדבּוק יפ (ויקרא לא ראׁשֹו רע.את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות ּפרע קרּוי .ואין ְְִִֵֶַָָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ּפתאם ∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. .זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)íépöøçî.ïéðéòøbä íä YâæY ¥©§©¦¥©©§¦¦¨
ïépöøçäL ,õeçanL úBtìwä íä¥©§¦¤¦©¤©©§©¦

âBfa ìaðòk ïëBúa¯d`x .oFnrRA §¨§¦§¨©©©£§¥
mBxzOW cl ,gk zFnW qFlwpE`§§§¤§©§¥
i"Wx ixaCn rnWnE ."`Bf" oFnrR©£©¨©§©¦¦§¥©¦
,iOx` oFWl `Ed o`M xEn`d "bf"W¤¨¨¨¨§£©¦
dnFCW mW lr oM `xwpe§¦§¨¥©¥¤¤

.oFnrtld dxez §©£
(d)äéäé Lã÷BlL øòOä Y¯ ¨Ÿ¦§¤©¥¨¤

xn`p ,Fnvr xifPd lW sEBd zXEcwE§©©¤©¨¦©§¤¡©
.mW i"WxaE g wEqR oOwl§©¨¨§©¦¨

"ìcâ"ì¯,"lCB" zaizA c"nl siqFd §©¥¦¨¤§¥©©¥
xrU lW dXEcTd `id FGW xnFl©¤¦©§¨¤§©
KlFde lcB zFidl EdgiPIW ,FW`xŸ¤©¦¥¦§¨¥§¥

)m"`x(.
."BLàø øòN" ìL "òøt"äòøtY ©¤©¤§©Ÿ¤©

ç"zt ãe÷ð¯dOkA `qxiBd KM ¨©¨¨©¦§¨§©¨
xnFlM .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§©

d`xE .u"nwA `le g"YtA cEwp W"ixd̈¥¨§©¨§Ÿ§¨©§¥
.zF`Ad zFxrd¤¨©¨

ïè÷)¯.EpiptNW miqEtCA `qxiBd KM ¨¨¨©¦§¨©§¦¤§¨¥
`le l"FBqA cEwp `"RdW dpEMde§©©¨¨¤©¥¨§¤§Ÿ

.d`Ad dxrd d`xE .wgFce .u"nwA(- §¨©§©§¥¤¨¨©¨¨
ixaC z` Wxtl EXwzp i"Wx iWxtn§¨§¥©¦¦§©§¨¥¤¦§¥
`"R aYkp "rxR" ixdW ,EN` i"Wx©¦¥¤£¥¤©¦§¨¥
wEaC `EdW oiA ,g"YtA W"ixe l"FBqA§¤§¥§©¨¥¤¨
:k ,cn l`wfgi d`x ,wEaC Fpi`W oiA¥¤¥¨§¥§¤§¥
xn`p oM m` `N` ."EgNWi `l rxtE"¤©Ÿ§©¥¤¨¦¥Ÿ©

i"Wx zrcNWcETiPdzFidl Kixv mW ¤§©©©¦©¦¨¨¦¦§
.u"nwA W"ix¥§¨©

,"BLàø øòN"ì ÷eác àeäL éôì§¦¤¨¦§©Ÿ
øòN ìL òøt¯lCbl :aEzM ENi`kE ¤©¤¥¨§¦¨§©¥

FW`x xrU lW xrVd lECiB)m"`x(. ¦©¥¨¤§©Ÿ
,øòN ìL ìecb Y "òøt" ìL Leøôe¥¤¤©¦¤¥¨

"òøôé àì BLàø úà" ïëå¯`xwIe §¥¤ŸŸ¦§¨©¦§¨
rxR lCbi `l .i ,`k)my i"yx(d`xE . Ÿ§©¥¤©§¥

± EgNWi `l rxtE" :k ,cn l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥¤©Ÿ§©¥
."EAxi `l xrU lW lECiB¦¤¥¨Ÿ©§

ìMî úBçt "òøt" éeø÷ ïéàåíBé íéL §¥¨¤©¨¦§Ÿ¦
¯`xnBaE .mW `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨¨©§¨¨

zaiYn df z` micnFl ` ,fi ziprY©£¦§¦¤¤¦¥©
WFcw)"(`IxhObA "didi"W ,"didi ¨¦§¤¤¦§¤§¦©§¦¨

zExifp mzQW Ecnl dGnE ,miWlW§¦¦¤¨§¤§¨§¦
.mFi miWlWe dxez §¦

(g)àeä Lã÷ Bøæð éîé ìkBæ Y Ÿ§¥¦§¨Ÿ
íéúîì àîhälî ,óebä úMã÷¯ §ª©©¦§¦©¥§¥¦

:df ixg`NW wEqRA aEzMd xnF` okle§¨¥¥©¨©¨¤§©£¥¤
."'ebe eilr zn zEni ike"h dxez §¦¨¥¨¨

(h)òúôñðà äæ Y¯.qpF`A `nhPW ¤©¤Ÿ¤¤¦§¨§¤
± rztA" :ak ,dl oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¤©

."qpF`A§¤
íàútââBL äæ Y¯,bbFWA `nhPW ¦§Ÿ¤¥¤¦§¨§¥

.mWl qpkpe ld`A zn WIW rci `NW¤Ÿ¨©¤¥¥¨Ÿ¤§¦§©§¨
ãçà øác "íàút òút" :íéøîBà Léå§¥§¦¤©¦§Ÿ¨¨¤¨



yp`פב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש ‡˙B˙ÁÓŒ.עלֿמנת ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי)– הּנזיר" "וגּלח אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת ג)לאחר מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ˙ÁzŒ¯L‡∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¬∆««∆««¿»ƒ
אחר  הּזרֹוע הּכהן לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתחת

ה' לפני ּולהניף .ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ¤©§¨¦©©©©©
íéîìMä úà èçLé Y¯WExiRd Edf ¦§©¤©§¨¦¤©¥
."minlW gaf dUri"©£¤¤©§¨¦

íçlä úà Lc÷ì úðî-ìò¯Edfe ©§¨§©¥¤©¤¤§¤
lq" WxitE ,"zFSOd lq lr" WExiRd©¥©©©©¥©©
Fpi`W ipRn ,mgNd lr ,"zFSOd©©©©¤¤¦§¥¤¥
z` `N` ,mgNd FAW lQd z` WCwn§©¥¤©©¤©¤¤¤¨¤

lQAW mgNd)m"`x(. ©¤¤¤©©
Bkñð úàå Búçðî úàìéà ìL Y¯ ¤¦§¨§¤¦§¤©¦

z` `ian Fpi` ixdW ,xifp lW `le§Ÿ¤¨¦¤£¥¥¥¦¤
`N` ,mnvr iptA mikqPde dgpOd©¦§¨§©§¨¦¦§¥©§¨¤¨

cgieil` milth mde ,li`d mr ©©¦¨©¦§¥§¥¦¥¨
)`"eb(.gi dxez

(gi)ãòBî ìäà çút øéæpä çlâåY §¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
äøæòa çlâé ìBëé¯oFWl zEhWtM ¨§©©¨£¨¨§©§§

gzR `EdW ,"crFn ld` gzR" aEzMd©¨¤©Ÿ¤¥¤¤©
.dxfrA Epid ,lkidd©¥¨©§¨£¨¨

ïBéfa Cøc äæ éøä¯Fpi`e ,gNbl £¥¤¤¤¦¨§©¥©§¥
dxfrA oM zFUrl i`Xx),dn xifp i"yx t"r ©©©£¥¨£¨¨

`(.
úèéçL øçàì "øéæpä çlâå" àlà¤¨§¦©©¨¦§©©§¦©

íéîìMä¯xifp lW FYglbY xTirW ©§¨¦¤¦©¦§©§¤¨¦
Fl EwwfEd ixdW ,einlWA diElY§¨¦§¨¨¤£¥§§
lr" aizkcM ,cECd zgY FxrU gNWl§©¥©§¨©©©§¦§¦©

"minlXd gaf zgY xW` W`d)i"yx ¨¥£¤©©¤©©§¨¦
` ,dp migaf(.

ïäa áeúkL¯.a ,b `xwIe ¤¨¨¤©¦§¨
"ãòBî ìäà çút BèçLe"¯`NW §¨¤©Ÿ¤¥¤Ÿ

ld` gzR oipErh miWcw x`W Epivn̈¦§¨¢¨¦§¦¤©Ÿ¤
lWl `N` crFnliaWA ,calA min ¥¤¨¦§¨¦¦§¨¦§¦

oFxFC odW)my xifp i"yx(gNbe" Edfe . ¤¥§¤§¦©
" `le] "crFn ld` gzR xifPdAgzt ©¨¦¤©Ÿ¤¥§Ÿ§¤©

lr xifp lW FgENB xnFlM ,["crFn ldŸ̀¤¥§©¦¤¨¦©
ld` gzR FhgWE" FA xn`PW xaC ici§¥¨¨¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤

minlW Epide ,"crFn)my migaf i"yx(. ¥§©§§¨¦
íéîìMä çáæ úçz øLàúçz Y £¤©©¤©©§¨¦©©

éîìML éôì ,Ba ïìMáî àeäL ãecä©¤§©§¨§¦¤©§¥
äøæòa ïéìMaúî eéä øéæð¯okle ¨¦¨¦§©§¦¨£¨¨§¨¥

zgY zFxrVd EtxVIW dxFY dciRwd¦§¦¨¨¤¦¨§©§¨©©
minlXd FA milXAzOW cECd)`"eb(. ©¤¦§©§¦©§¨¦

éøvLøçà òBøfä ïäkä ìhì C ¤¨¦¦Ÿ©Ÿ¥©§©©©
éðäìe ìMaúpL'ä éðôì ó¯oOwlcM ¤¦§©¥§¨¦¦§¥§¦§©¨

lXAzn did okle .kÎhi miwEqR§¦§¨¥¨¨¦§©¥
lk`p did xUAdW s` ,dxfrÄ£¨¨©¤©¨¨¨¨¤¡¨

.mFwn lkA milrAlhi dxez ©§¨¦§¨¨
(hi)äìLa òøfäøçàì Y ©§Ÿ©§¥¨§©©

äìMaúpL¯FWExiR "dlWA" xnFlM ¤¦§©§¨§©§¥¨¥
zrA `le ,zlXEan xaM `idWM§¤¦§¨§¤¤§Ÿ§¥
lM dlXAzp `l oicrW s` ,DlEXiA¦¨©¤£©¦Ÿ¦§©§¨¨
dn lirFO dn oM m`W ,DMxv̈§¨¤¦¥©¦©

lXAzdl dligzdW)`"eb(.k dxez ¤¦§¦¨§¦§©¥

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'אתי"ם' מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את (ויקרא יביא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹוכב) ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו לד): עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑– לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן BvÓ˙.החזירן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

BLàø úà Lc÷åìéçúäìe øæçì Y §¦©¤Ÿ©£Ÿ§©§¦
Búeøéæð ïéðî¯oikie oinfi ,xnFlM ¦§©§¦§©©§¦§¨¦

dpnfd oFWNn "WCwe") Kkl Fnvr©§§¨§¦©¦§©§¨¨
dpkde(,KM lr dEvn Fpi` oicr K` , ©£¨¨©£©¦¥§©¤©¨

i"Wx WExitkE ,eixg`NW wEqRA `N ¤̀¨©¨¤§©£¨§¥©¦
:a ,a zFzixM i"Wx mB d`xE .mẄ§¥©©¦¨¥
dxdh zExifpl ,FW`x z` WCwe"§¦©¤Ÿ¦§¦¨¢¨

."dIpWai dxez §¦¨
(ai)Bøæð éîé úà 'äì øéfäåøæçé Y §¦¦©¤§¥¦§©£Ÿ

.älçzák Búeøéæð äðîéåíéîiäå §¦§¤§¦§©§¦¨§©¨¦
eìté íéðLàøäïéðnä ïî eìòé àì Y ¨¦Ÿ¦¦§Ÿ©£¦©¦§¨

¯zvwn dpOW xg`l `nhp m`W¤¦¦§¨§©©¤¨¨¦§¨
,gNbnE ,dpOX dn lM xzFq ± FzExifp§¦¥¨©¤¨¨§©¥

dpFnE ligznE xfFge),ht oileg i"yx §¥©§¦¤
a(.bi dxez

(bi)Búà àéáéBîöò úà àéáé Y¯ ¨¦Ÿ¨¦¤©§
`N` ,`iai in z` WxFtn `l ixdW¤£¥Ÿ§¨¤¦¨¦¤¨

.Fnvrl dpEMdW i`Ce©©¤©©¨¨§©§
ìMî ãçà äæå"íé"úà" äL¯ §¤¤¨¦§Ÿ¨¤¦

.dxFYAW¤©¨
ïk LøBc ìàòîLé éaø äéäL¯ ¤¨¨©¦¦§¨¥¥¥

aYkPW s` ,Fnvr mc`A mixAcOW¤§©§¦¨¨¨©§©¤¦§©
.xYqp oFWlA¦§¦§¨

ïBò íúBà eàéOäå" :Bá àöBik©¥§¦¦¨£
"äîLà¯.fh ,ak `xwIe ©§¨©¦§¨

íîöò úà¯mi`iVn mixg` ike ¤©§¨§¦£¥¦©¦¦
mnvr z` mi`iVn md `N` ,mzF`¨¤¨¥©¦¦¤©§¨

)e ,cl mixac i"yx(oFr EprHi mnvr z` .¤©§¨¦¨£¨
mdiWcw z` mlk`A)my `xwie i"yx(. §¨§¨¤¨§¥¤

"ébá Búà øa÷iå" Bá àöBik¯mixaC ©¥©¦§ŸŸ©©§¨¦
.e ,cl

Bîöò úà øá÷ àeä¯i"Wx mB d`x ¨©¤©§§¥©©¦
WExiR dNigY `iad mW K` .mẄ©¨¥¦§¦¨¥

.FzF` xaw `EdÎKExAÎWFcTdWci dxez ¤©¨¨¨©
(eh)íäékñðå íúçðîeäìBò ìL Y ¦§¨¨§¦§¥¤¤¨

íéîìLe¯Dpi`W ,z`Hg lW `le §¨¦§Ÿ¤©¨¤¥¨
mikqpE dgpn dpErh)a ,`v zegpn d`x(. §¨¦§¨§¨¦

éôì¯`A Fpi`W oeiM ,x`al FzpEM §¦©¨¨§¨¥¥¨¤¥¨
,mikqpE zFgpnl z`Hg dfA zFAxl§©¨¤©¨¦§¨§¨¦
minlWE dlFrW aFYkl Wi KxFS dn©¤¥¦§¤¨§¨¦
`Ed hEWR ixd ,mikqpE dgpn mipErh§¦¦§¨§¨¦£¥¨
zWxtA aEzMW FnM ,oM mipErh mdW¤¥§¦¥§¤¨§¨¨©

.bÎa ,eh oOwl mikqp§¨¦§©¨
ììka eéäL¯xifp lW minlWE dlFr ¤¨©§¨¨§¨¦¤¨¦

mixEn`d minlWE zFlFr llkA Eid̈¦§©§¨¦¨£¦
mikqp zWxtA oOwl)a ,ehbÎ(. §©¨§¨¨©§¨¦

eàöéå¯.wEqRA o`M §¨§¨©¨
íçì eðéòèiL ,Lãç øáãa ïBcì¯FnM ¦§¨¨¨¨¤©§¦¤¤§

."'ebe zFSn lqe" :wEqRA o`M aEzMW¤¨¨©¨§©©
ïììëì ïøéæçä¯dCOd `id oMW ¤¡¦¨¦§¨¨¤¥¦©¦¨

zWxcp dxFYdW zFCn b"in)(xaC lM : ¦¦¤©¨¦§¤¤¨¨¨
,Wcg xacA oFCil `vie llMA didW¤¨¨©§¨§¨¨¦§¨¨¨¨
cr ,Fllkl Fxifgdl lFki dY` i ¦̀©¨¨§©£¦¦§¨©

.WExitA Fllkl aEzMd EPxifgIW¤©£¦¤©¨¦§¨§¥
íéîìLe äìBò ïéãk íéëñð eðéòèiL¤©§¦§¨¦§¦¨§¨¦

¯mzgpnE" aEW o`M azM okle§¨¥¨©¨¦§¨¨
`l ,oxifgn did `lEle ."mdiMqpe§¦§¥¤§¥¨¨©£¦¨Ÿ
,mikqpE dgpn mikixSW mircFi Epiid̈¦§¦¤§¦¦¦§¨§¨¦

calA mgl `N`)m"`x(. ¤¨¤¤¦§¨
úBvî é÷é÷øe .. úìeìa úlçY ©Ÿ§Ÿ§¦¥©

ïéî ìkî øNò¯dcFz inglA FnM ¤¤¦¨¦§§©§¥¨
[ai ,f `xwie i"yx d`x]),fr zegpn

a(.fi dxez



פג `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש ‡˙B˙ÁÓŒ.עלֿמנת ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי)– הּנזיר" "וגּלח אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת ג)לאחר מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ˙ÁzŒ¯L‡∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¬∆««∆««¿»ƒ
אחר  הּזרֹוע הּכהן לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתחת

ה' לפני ּולהניף .ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ¤©§¨¦©©©©©
íéîìMä úà èçLé Y¯WExiRd Edf ¦§©¤©§¨¦¤©¥
."minlW gaf dUri"©£¤¤©§¨¦

íçlä úà Lc÷ì úðî-ìò¯Edfe ©§¨§©¥¤©¤¤§¤
lq" WxitE ,"zFSOd lq lr" WExiRd©¥©©©©¥©©
Fpi`W ipRn ,mgNd lr ,"zFSOd©©©©¤¤¦§¥¤¥
z` `N` ,mgNd FAW lQd z` WCwn§©¥¤©©¤©¤¤¤¨¤

lQAW mgNd)m"`x(. ©¤¤¤©©
Bkñð úàå Búçðî úàìéà ìL Y¯ ¤¦§¨§¤¦§¤©¦

z` `ian Fpi` ixdW ,xifp lW `le§Ÿ¤¨¦¤£¥¥¥¦¤
`N` ,mnvr iptA mikqPde dgpOd©¦§¨§©§¨¦¦§¥©§¨¤¨

cgieil` milth mde ,li`d mr ©©¦¨©¦§¥§¥¦¥¨
)`"eb(.gi dxez

(gi)ãòBî ìäà çút øéæpä çlâåY §¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
äøæòa çlâé ìBëé¯oFWl zEhWtM ¨§©©¨£¨¨§©§§

gzR `EdW ,"crFn ld` gzR" aEzMd©¨¤©Ÿ¤¥¤¤©
.dxfrA Epid ,lkidd©¥¨©§¨£¨¨

ïBéfa Cøc äæ éøä¯Fpi`e ,gNbl £¥¤¤¤¦¨§©¥©§¥
dxfrA oM zFUrl i`Xx),dn xifp i"yx t"r ©©©£¥¨£¨¨

`(.
úèéçL øçàì "øéæpä çlâå" àlà¤¨§¦©©¨¦§©©§¦©

íéîìMä¯xifp lW FYglbY xTirW ©§¨¦¤¦©¦§©§¤¨¦
Fl EwwfEd ixdW ,einlWA diElY§¨¦§¨¨¤£¥§§
lr" aizkcM ,cECd zgY FxrU gNWl§©¥©§¨©©©§¦§¦©

"minlXd gaf zgY xW` W`d)i"yx ¨¥£¤©©¤©©§¨¦
` ,dp migaf(.

ïäa áeúkL¯.a ,b `xwIe ¤¨¨¤©¦§¨
"ãòBî ìäà çút BèçLe"¯`NW §¨¤©Ÿ¤¥¤Ÿ

ld` gzR oipErh miWcw x`W Epivn̈¦§¨¢¨¦§¦¤©Ÿ¤
lWl `N` crFnliaWA ,calA min ¥¤¨¦§¨¦¦§¨¦§¦

oFxFC odW)my xifp i"yx(gNbe" Edfe . ¤¥§¤§¦©
" `le] "crFn ld` gzR xifPdAgzt ©¨¦¤©Ÿ¤¥§Ÿ§¤©

lr xifp lW FgENB xnFlM ,["crFn ldŸ̀¤¥§©¦¤¨¦©
ld` gzR FhgWE" FA xn`PW xaC ici§¥¨¨¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤

minlW Epide ,"crFn)my migaf i"yx(. ¥§©§§¨¦
íéîìMä çáæ úçz øLàúçz Y £¤©©¤©©§¨¦©©

éîìML éôì ,Ba ïìMáî àeäL ãecä©¤§©§¨§¦¤©§¥
äøæòa ïéìMaúî eéä øéæð¯okle ¨¦¨¦§©§¦¨£¨¨§¨¥

zgY zFxrVd EtxVIW dxFY dciRwd¦§¦¨¨¤¦¨§©§¨©©
minlXd FA milXAzOW cECd)`"eb(. ©¤¦§©§¦©§¨¦

éøvLøçà òBøfä ïäkä ìhì C ¤¨¦¦Ÿ©Ÿ¥©§©©©
éðäìe ìMaúpL'ä éðôì ó¯oOwlcM ¤¦§©¥§¨¦¦§¥§¦§©¨

lXAzn did okle .kÎhi miwEqR§¦§¨¥¨¨¦§©¥
lk`p did xUAdW s` ,dxfrÄ£¨¨©¤©¨¨¨¨¤¡¨

.mFwn lkA milrAlhi dxez ©§¨¦§¨¨
(hi)äìLa òøfäøçàì Y ©§Ÿ©§¥¨§©©

äìMaúpL¯FWExiR "dlWA" xnFlM ¤¦§©§¨§©§¥¨¥
zrA `le ,zlXEan xaM `idWM§¤¦§¨§¤¤§Ÿ§¥
lM dlXAzp `l oicrW s` ,DlEXiA¦¨©¤£©¦Ÿ¦§©§¨¨
dn lirFO dn oM m`W ,DMxv̈§¨¤¦¥©¦©

lXAzdl dligzdW)`"eb(.k dxez ¤¦§¦¨§¦§©¥

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'אתי"ם' מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את (ויקרא יביא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹוכב) ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו לד): עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑– לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן BvÓ˙.החזירן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

BLàø úà Lc÷åìéçúäìe øæçì Y §¦©¤Ÿ©£Ÿ§©§¦
Búeøéæð ïéðî¯oikie oinfi ,xnFlM ¦§©§¦§©©§¦§¨¦

dpnfd oFWNn "WCwe") Kkl Fnvr©§§¨§¦©¦§©§¨¨
dpkde(,KM lr dEvn Fpi` oicr K` , ©£¨¨©£©¦¥§©¤©¨

i"Wx WExitkE ,eixg`NW wEqRA `N ¤̀¨©¨¤§©£¨§¥©¦
:a ,a zFzixM i"Wx mB d`xE .mẄ§¥©©¦¨¥
dxdh zExifpl ,FW`x z` WCwe"§¦©¤Ÿ¦§¦¨¢¨

."dIpWai dxez §¦¨
(ai)Bøæð éîé úà 'äì øéfäåøæçé Y §¦¦©¤§¥¦§©£Ÿ

.älçzák Búeøéæð äðîéåíéîiäå §¦§¤§¦§©§¦¨§©¨¦
eìté íéðLàøäïéðnä ïî eìòé àì Y ¨¦Ÿ¦¦§Ÿ©£¦©¦§¨

¯zvwn dpOW xg`l `nhp m`W¤¦¦§¨§©©¤¨¨¦§¨
,gNbnE ,dpOX dn lM xzFq ± FzExifp§¦¥¨©¤¨¨§©¥

dpFnE ligznE xfFge),ht oileg i"yx §¥©§¦¤
a(.bi dxez

(bi)Búà àéáéBîöò úà àéáé Y¯ ¨¦Ÿ¨¦¤©§
`N` ,`iai in z` WxFtn `l ixdW¤£¥Ÿ§¨¤¦¨¦¤¨

.Fnvrl dpEMdW i`Ce©©¤©©¨¨§©§
ìMî ãçà äæå"íé"úà" äL¯ §¤¤¨¦§Ÿ¨¤¦

.dxFYAW¤©¨
ïk LøBc ìàòîLé éaø äéäL¯ ¤¨¨©¦¦§¨¥¥¥

aYkPW s` ,Fnvr mc`A mixAcOW¤§©§¦¨¨¨©§©¤¦§©
.xYqp oFWlA¦§¦§¨

ïBò íúBà eàéOäå" :Bá àöBik©¥§¦¦¨£
"äîLà¯.fh ,ak `xwIe ©§¨©¦§¨

íîöò úà¯mi`iVn mixg` ike ¤©§¨§¦£¥¦©¦¦
mnvr z` mi`iVn md `N` ,mzF`¨¤¨¥©¦¦¤©§¨

)e ,cl mixac i"yx(oFr EprHi mnvr z` .¤©§¨¦¨£¨
mdiWcw z` mlk`A)my `xwie i"yx(. §¨§¨¤¨§¥¤

"ébá Búà øa÷iå" Bá àöBik¯mixaC ©¥©¦§ŸŸ©©§¨¦
.e ,cl

Bîöò úà øá÷ àeä¯i"Wx mB d`x ¨©¤©§§¥©©¦
WExiR dNigY `iad mW K` .mẄ©¨¥¦§¦¨¥

.FzF` xaw `EdÎKExAÎWFcTdWci dxez ¤©¨¨¨©
(eh)íäékñðå íúçðîeäìBò ìL Y ¦§¨¨§¦§¥¤¤¨

íéîìLe¯Dpi`W ,z`Hg lW `le §¨¦§Ÿ¤©¨¤¥¨
mikqpE dgpn dpErh)a ,`v zegpn d`x(. §¨¦§¨§¨¦

éôì¯`A Fpi`W oeiM ,x`al FzpEM §¦©¨¨§¨¥¥¨¤¥¨
,mikqpE zFgpnl z`Hg dfA zFAxl§©¨¤©¨¦§¨§¨¦
minlWE dlFrW aFYkl Wi KxFS dn©¤¥¦§¤¨§¨¦
`Ed hEWR ixd ,mikqpE dgpn mipErh§¦¦§¨§¨¦£¥¨
zWxtA aEzMW FnM ,oM mipErh mdW¤¥§¦¥§¤¨§¨¨©

.bÎa ,eh oOwl mikqp§¨¦§©¨
ììka eéäL¯xifp lW minlWE dlFr ¤¨©§¨¨§¨¦¤¨¦

mixEn`d minlWE zFlFr llkA Eid̈¦§©§¨¦¨£¦
mikqp zWxtA oOwl)a ,ehbÎ(. §©¨§¨¨©§¨¦

eàöéå¯.wEqRA o`M §¨§¨©¨
íçì eðéòèiL ,Lãç øáãa ïBcì¯FnM ¦§¨¨¨¨¤©§¦¤¤§

."'ebe zFSn lqe" :wEqRA o`M aEzMW¤¨¨©¨§©©
ïììëì ïøéæçä¯dCOd `id oMW ¤¡¦¨¦§¨¨¤¥¦©¦¨

zWxcp dxFYdW zFCn b"in)(xaC lM : ¦¦¤©¨¦§¤¤¨¨¨
,Wcg xacA oFCil `vie llMA didW¤¨¨©§¨§¨¨¦§¨¨¨¨
cr ,Fllkl Fxifgdl lFki dY` i ¦̀©¨¨§©£¦¦§¨©

.WExitA Fllkl aEzMd EPxifgIW¤©£¦¤©¨¦§¨§¥
íéîìLe äìBò ïéãk íéëñð eðéòèiL¤©§¦§¨¦§¦¨§¨¦

¯mzgpnE" aEW o`M azM okle§¨¥¨©¨¦§¨¨
`l ,oxifgn did `lEle ."mdiMqpe§¦§¥¤§¥¨¨©£¦¨Ÿ
,mikqpE dgpn mikixSW mircFi Epiid̈¦§¦¤§¦¦¦§¨§¨¦

calA mgl `N`)m"`x(. ¤¨¤¤¦§¨
úBvî é÷é÷øe .. úìeìa úlçY ©Ÿ§Ÿ§¦¥©

ïéî ìkî øNò¯dcFz inglA FnM ¤¤¦¨¦§§©§¥¨
[ai ,f `xwie i"yx d`x]),fr zegpn

a(.fi dxez



yp`פד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור. זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם .ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ
¯BÓ‡∑(תנחומא) ׁשלם ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא .מלא, »ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי לעבּדֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאינֹו
ּבּספרי  ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל .זֹו? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

::::ויויויויׁשׁשׁשׁשמרמרמרמר יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽיברכיברכיברכיברכְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ
נכסינכסינכסינכסי ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתתתתּבּבּבּברכרכרכרכּוּוּוּו –––– ובפרש"י)יברכיברכיברכיברכ כד. (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

רׁש"י  ּפרׁש מּדּוע וא"כ עניניו, ּבכל האדם את יבר ׁשהּקּב"ה ּכללית ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיׁש
ּבלבד? הּנכסים על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּברכה

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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dxinW wxmiccFXnsiqFd okl , ©§¦¨¦§¦¨¥¦

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùez‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ּבּדבר  לּדֹון ויצאּו ּבּכלל, נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע  נזיר  ׁשלמי  על מּוסף  ׁשלמים, מּכל לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהראּויים
וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – זרֹוע להפרׁשת – .החדׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח עלֿמנת נזיר הריני אמר: .ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„ ÈÙk∑:אמר ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח עלֿמנת נזירּיֹות חמׁש נזיר .הריני ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»
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פה `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור. זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם .ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ
¯BÓ‡∑(תנחומא) ׁשלם ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא .מלא, »ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי לעבּדֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאינֹו
ּבּספרי  ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל .זֹו? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

::::ויויויויׁשׁשׁשׁשמרמרמרמר יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽיברכיברכיברכיברכְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ
נכסינכסינכסינכסי ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתתתתּבּבּבּברכרכרכרכּוּוּוּו –––– ובפרש"י)יברכיברכיברכיברכ כד. (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

רׁש"י  ּפרׁש מּדּוע וא"כ עניניו, ּבכל האדם את יבר ׁשהּקּב"ה ּכללית ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיׁש
ּבלבד? הּנכסים על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּברכה

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)íäì øBîà¯dOl oEIr Kixv ¨¨¤¨¦¦¨¨
Fpi` ixdW ,"mdl" zaiY wiYrn©§¦¥©¨¤¤£¥¥

.DzF` Wxtn§¨¥¨
"øBëæ" Bîk¯al EpY ,lFrR oFWl §¨§¨§¥

zAXd mFi z` cinY xFMfl),k zeny i"yx ¦§¨¦¤©©¨
g(.

"øBîL"¯lFrR oFWl).my zeny i"yx ¨§¨
hi ,fl diryi(deFd oFWl .).fi ,dk onwl i"yx §¤

.` ,fk mixac .dl ,eh onwl i"yx mb d`xe .fh ,` mixac

ek ,`l my(`Ad xFwn oFWl `Ed ,xnFlM .§©§¨©¨
cTEpn "xFn`" okle ,iEEiv oFWl mFwnA¦§§¦§¨¥¨§¨
zFpFWl lkM ,s"l`d zgY u"nwA§¨©©©¨¨¤§¨§
zFpFWl lkM `"eWA `le ,xFwOd©¨§Ÿ¦§¨§¨§

iEEiSd)zeaegx x`a(azM m"`xd K` . ©¦©¨§¥¨©
miwCwcnd EWxiRW FnM df oi`W¤¥¤§¤¥§©§©§§¦
`Ed `N` ,iEEiv mFwnA xFwn `EdW¤¨¦§¦¤¨
zcnzd lr dxFOd deFd oFWl§¤©¤©©§¨©
`N` ,iEEiv `EdW oaEOke .dNErRd©§¨§©¨¤¦¤¨
oFWl mFwnA deFd oFWlA aYkPW¤¦§©¦§¤¦§§

EivdeFd oFWl minrtNW xirdlE .iE ¦§¨¦¤¦§¨¦§¤
DzEwGgzd z` oIvl `A i"Wx oFWlA¦§©¦¨§©¥¤¦§©§¨
zxEvA oi`W dNErRd lW DzExABzde§¦§©§¨¤©§¨¤¥§©

xFwn)mb` ipiirn(.d`Ad dxrd d`xE . ¨§¥¤¨¨©¨¨
è"ðùéã æòìa¯disant.mkxn`A , §©©§¨§§¤

"l`xUi ipA z` Ekxaz dM" :FrnWnE©§¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥
mdl mkxn`A)i"yx ifrl xve`(wgFC K` . §¨§§¤¨¤©©

okle ,minrh dOMn i"Wx z` oM Wxtl§¨¥¥¤©¦¦©¨§¨¦§¨¥
KFld F` ,xnF` did :FnEBxYW d`xp¦§¤¤©§¨¨¥¨

xFn`e)mb` ipiirn(. §¨

íäì øBîàíéòîBL ílk eéäiL Y¯ ¨¨¤¤¦§ª¨§¦
,eipaE oxd` lr zaqEn "xFn`" zaiYW¤¥©¨¤¤©©£Ÿ¨¨
xn`IW ,l`xUi ipA lr "mdl" zaize§¥©¨¤©§¥¦§¨¥¤Ÿ©
xn`i mdn cg` lMW ,eipalE oxd`l§©£Ÿ§¨¨¤¨¤¨¥¤Ÿ©
,"x`i" ,"Lkxai" zFkxAd l`xUil§¦§¨¥©§¨§¨¤§¨¥

KWndA mixEn`d "`Vi")m"`x(otF`A , ¦¨¨£¦©¤§¥§¤
oM cnFle ,zFkxAd z` ErnWi mdW¤¥¦§§¤©§¨§¥¥
ixdW ,"mdl xFn`" zFaiYd xEYIn¦¦©¥¨¨¤¤£¥
ipA z` Ekxaz dM" xnFl iC did̈¨©©Ÿ§¨§¤§¥
dpEMd `N` ,"'ebe 'd Lkxai" ,"l`xUi¦§¨¥§¨¤§¤¨©©¨¨
,"mdl xFn`" lW otF`A EkxaIW¤§¨§§¤¤¨¨¤
FxnF`W ,Fxiagl xaC xnF`d mc`M§¨¨¨¥¨¨©£¥¤§
,Fl xnF`X dn rnFW FxagW otF`A§¤¤£¥¥©©¤¥
mx lFwA EkxaIW o`M s ©̀¨¤§¨§§¨

dkxAd ErnWi mikxAzOdW)dheq d`x ¤©¦§¨§¦¦§§©§¨¨
` ,gl(,mwlg `le ,"mNM EidIW" xn`e .§¨©¤¦§ª¨§Ÿ¤§¨

.mdn cg` lM Epid ,"mdl" aEzM ixdW¤£¥¨¨¤©§¨¤¨¥¤
øBîààìî Y¯.e"`eA ,`ln aizkA ¨¨¥¦§¦¨¥§¨

.xqg aizkA aFYkl oYiPW s ©̀¤¦¨¦§¦§¦¨¥
àlà ,úeìéäááe ïBætça íëøáú àìŸ§¨§¥§¦¨¦§¦¤¨

íìL áìáe äðeëa¯dn fnFx KklE §©¨¨§¥¨¥§¨¥©
dkxAdW xnFl ,`ln aYkp "xFn`"X¤¨¦§©¨¥©¤©§¨¨
od ,mlWEnE `ln otF`A didY¦§¤§¤¨¥§¨¥
zpEkA ode dtA Dzxin`A©£¦¨¨§¤§¥§©¨©

.aNdck dxez ©¥
(ck)Eëøáééñëð eëøaúiL Y.E §¨¤§¤¦§¨§§¨¤

EøîLéå¯:o`M sqFp oFW`x qEtcA §¦§§¤¦§¦¨¨
,zFpaA ± LxnWie ,mipaA ± Lkxai"§¨¤§§¨¦§¦§§¤§¨

."xEOiW zFkixv zFpAdW¤©¨§¦¦

éìò eàBáé àlLìhì íéããBL E ¤Ÿ¨¨¤§¦¦Ÿ
ðBîîE¯miccFXn dxinW `weC hwp ¨§¨©©§¨§¦¨¦§¦

ipRn ,`EdW wfp lMn dxinW `le§Ÿ§¦¨¦¨¤¤¤¦§¥
,"Lkxai"l KWnd `Ed "LxnWie"W¤§¦§§¤¤§¥§§¨¤§
lElrW wfPn LzF` xFnWIW FrnWnE©§¨¤¦§§¦¤¤¤¨
dkxAdW oeike ,"Lkxai" zngn `al̈Ÿ¥£©§¨¤§§¥¨¤©§¨¨
lElr dGW ixd ,eiqkp EAxzIW `id¦¤¦§©§¨¨£¥¤¤¨
,miccFXd lW mze`Y z` xxFrl§¥¤©£¨¨¤©§¦
,mdipRn dxinXd zMxal KxvEde§§©§¦§©©§¦¨¦§¥¤
miwfp x`Xn dxinWl dkxAd la £̀¨©§¨¨¦§¦¨¦§¨§¨¦
dPde .Dnvr dkxAA dlElM xaM§¨§¨©§¨¨©§¨§¦¥
llFM dGW ,"Liqkp" xn` dkxAA©§¨¨¨©§¨¤¤¤¥
dxinXA ENi`e ,oilhlHnE zFrwxw©§¨¦©§§¦§¦©§¦¨
oFnOd Epid ,"LpFnn" xn`̈©¨§©§©¨
xaCd EdGW mEXn ,oilhlHOAW¤©¦©§§¦¦¤¤©¨¨

apBdl xzFiA lElrd)iaxd(. ¤¨§¥§¦¨¥
ìBëé Bðéà Bcáòì äðzî ïúBpäL¤©¥©¨¨§©§¥¨

ìíãà ìkî BøîL¯mB zEllkAW s` §¨§¦¨¨¨©¤¦§¨©
K` ,miaPB ipRn xFnWl lFki mc`d̈¨¨¨¦§¦§¥©¨¦©
FnM ,mc` lMn FxnWl FgkA oi ¥̀§Ÿ§¨§¦¨¨¨§

KWndA xnF`W itM ,"mihql"n)iaxd(. ¦¦§¦§¦¤¥©¤§¥
ò íéèñì íéàaL ïåéëåïéìèBðå åéì §¥¨¤¨¦¦§¦¨¨§§¦

Bì Lé äàðä äî ,epnî dúBà¨¦¤©£¨¨¥
àeä-Ceøa-LBãwä ìáà ?Bæ äðzîa§©¨¨£¨©¨¨

øîBMä àeä ïúBpä àeä¯,mc` lMn ©¥©¥¦¨¨¨
miccFXnE mihqiNn s`)iaxd(. ©¦¦§¦¦§¦

éøôña Ba eLøc íéLøãî äaøäå¯ §©§¥¦§¨¦¨§§¦§¥
"W xiaq df oi`W mEXnLxnWie`Ed " ¦¤¥¤¨¦¤§¦§§¤

dxinW wxmiccFXnsiqFd okl , ©§¦¨¦§¦¨¥¦

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùez‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ּבּדבר  לּדֹון ויצאּו ּבּכלל, נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע  נזיר  ׁשלמי  על מּוסף  ׁשלמים, מּכל לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהראּויים
וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – זרֹוע להפרׁשת – .החדׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח עלֿמנת נזיר הריני אמר: .ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„ ÈÙk∑:אמר ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח עלֿמנת נזירּיֹות חמׁש נזיר .הריני ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)ïäkì àeä Lã÷älçä Y Ÿ¤©Ÿ¥©©¨
òBøfäå ÷é÷øäå¯,"`Ed Wcw" xnFlM §¨¨¦§©§©§©Ÿ¤

wx aqEn Fpi` ,cigi oFWlA xn`PW s ©̀¤¤¡©¦§¨¦¥¨©
dOn cg` lM lr `N` ,mdn cg` lr©¤¨¥¤¤¨©¨¤¨¦©

sipn `EdX)m"`x(. ¤¥¦
ïäkì ïä äîeøz¯o`M "Wcw" xnFlM §¨¥©Ÿ¥§©Ÿ¤¨

,odMl dnExY odW ,dnExY FWExiR¥§¨¤¥§¨©Ÿ¥
,dXEcw bdpn mdA bdpi odMdW `le§Ÿ¤©Ÿ¥¦§©¨¤¦§©§¨
lr dpEMd iM ,miAx oFWlA "od" xn`e§¨©¥¦§©¦¦©©¨¨©
z` dfA oTize ,rFxGde wiwxde dNgd©©¨§¨¨¦§©§©§¦¥¨¤¤

aEzMAW "`Ed" oFWl)m"`x(. §¤©¨
äôeðzä äæç ìòãálî Y¯Edf ©£¥©§¨¦§©¤

`xwIe i"Wx d`x ,"lre .. lr" WExiR¥©§©§¥©¦©¦§¨
.d ,b

íéîìL ìkî Bì íééeàøä ÷BLå äæç̈¤§¨§¦¦¨§¨¦
¯dfg z` iM" :cl ,f `xwIeA xEn`M̈¨§©¦§¨¦¤£¥

iYgwl dnExYd wFW z`e dtEpYd©§¨§¤©§¨¨©§¦
,mdinlW igaGn l`xUi ipA z`n¥¥§¥¦§¨¥¦¦§¥©§¥¤
wgl eipalE odMd oxd`l mzF` oY`ë¤¥¨§©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¨

."l`xUi ipA z`n mlFr¨¥¥§¥¦§¨¥
äfä òBøfä øéæð éîìL ìò óñeî¯ ¨©©§¥¨¦©§©©¤

odMd lAwOW wFWe dfgl sqFpA§¨§¨¤§¤§©¥©Ÿ¥
`Ed lAwn ,xifPd `iaOW minlXdn¥©§¨¦¤¥¦©¨¦§©¥
,xnFl i"Wx zpEke .rFxGd z` mB©¤©§©§©¨©©¦©
rFxGd `Ed xifp inlW lr sqEOdW¤©¨©©§¥¨¦©§©

ipRn ,wiwxde dNgd `le ,calA¦§¨§Ÿ©©¨§¨¨¦¦§¥
inlW lr sqEOd xnFl aEzMd zpEMW¤©¨©©¨©©¨©©§¥
dNgd ENi`e ,minlXd sEBn xifPd©¨¦¦©§¨¦§¦©©¨
sEBn `le minlXd mr mi`A wiwxde§¨¨¦¨¦¦©§¨¦§Ÿ¦

minlXd)m"`x(. ©§¨¦
éôì¯aEzMd KxvEd rECn dfA x`an §¦§¨¥¨¤©©§©©¨

z`e "dtEpYd dfg" z` o`M xiMfdl§©§¦¨¤£¥©§¨§¤
."dnExYd wFW"©§¨

ììka øéæð éîìL eéäL¯.minlXd ¤¨©§¥¨¦©§¨©§¨¦
úLøôäì ,Lãçä øáca ïBcì eàöéå§¨§¦©¨¨¤¨¨§©§¨©

ïììëì ïøéæçäì Cøöä ,òBøæ¯ §©ª§©§©£¦¨¦§¨¨
lre dtEpYd dfg lr" o`M aFYkle§¦§¨©£¥©§¨§©

."dnExYd wFW©§¨
÷BLå äæça óà ïBcì¯dCOd itM ¦©§¨¤§§¦©¦¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

ׁשּיהיה ויהי־רצֹון גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ּדלפנים ּבאֹופן ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
נקרא  אני ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הוי', ׁשם מּלׁשֹון ּגילּוי ּכתיב' 'לעלם ׁשּיהיה ׁשּבמקֹום לעֹולם, ׁשמי זה אּלא זכרי זה רק לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ׁשּמה לֹומר ּדיׁש ּבּתניא, ּכמבֹואר מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים היה ּוכבר ּבגּלּוי, הוי' ׁשם יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהעלם,
הּוא  ׁשהּגילּוי  ב' אצילּות־ּבריאה־יצירה־עׂשּיה, עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ב' ּבֹו יׁש רּבים לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלעֹולמים
ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ּבּתניא ּבהּגהה ּכמבֹואר הּׁשביעי ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי עֹולמים, ּולעֹולמי לעד נצחי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבאֹופן
ּבערב  הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל וטֹועמים זכּו, חּיים טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא הּׂשכר קּבלת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּדעיקר

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשּבת,

ß oeiq 'i iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה יֹום (במדבר ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְִִַַַָָָָֹ

לחּפה  הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן LÓ‰.הקמת ˙Blk∑ את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָ
ּבהר  ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
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LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ
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על  ּכהנים ּבברּכת החּדּוׁש מה קׁשה ּכן ואם ּומצֹות, ּתֹורה למקּימי ּברכֹות רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוי"ל

ּבחּקֹותי ׁשּבפרׁשת ּכאן)הּברכֹות זקנים ּומֹוׁשב רזא ּבפענח הקׁשּו ?(וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ּברכה ׁשהיא ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻולכן
ּוכׁשמדּבר  ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי יׂשראל לבני ׁשּיׁשּפע ּבכּמּות הּטֹוב רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻּדבפרׁשת

מׁשּתּמרין" יהיּו ׁש"הּפרֹות רק היא הּברכה והּפרֹות, הּתבּואה ואכלתם)על ד"ה י שם, .(רש"י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
יֹותר  ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשהּנכסים ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן 

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה "וּימצא – ּביצחק ׁשּמצינּו על־דר וטבעם. מּדתם יב)מּכפי כו, ׁש"הארץ (תולדות דאף־על־ּפי , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מאה" ׁשאמדּוה אחת על "עׂשתה קׁשה", והּׁשנה שם)קׁשה .(פרש"י ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

ּבלּתי  לריּבּוי ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום, ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּמהּטעמים
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי (ּבׁשרׁשֹו) הּוא ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּוגּבל
לבאר  יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום. אּלא ליׂשראל ּברכה מחזיק ּכלי הּקּב"ה מצא ּדלא הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלמעלה
היא  ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, הּמהירּות ענין אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין האתהּפכא ּדמעלת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּׁשּיכּות
ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם אּלא מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק לא הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבריּבּוי

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָואמיּתית
ּבריּבּוי  ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת יהיה לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוּתכלית

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוברכה
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ׁשּיהיה ויהי־רצֹון גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ּדלפנים ּבאֹופן ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
נקרא  אני ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הוי', ׁשם מּלׁשֹון ּגילּוי ּכתיב' 'לעלם ׁשּיהיה ׁשּבמקֹום לעֹולם, ׁשמי זה אּלא זכרי זה רק לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ׁשּמה לֹומר ּדיׁש ּבּתניא, ּכמבֹואר מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים היה ּוכבר ּבגּלּוי, הוי' ׁשם יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהעלם,
הּוא  ׁשהּגילּוי  ב' אצילּות־ּבריאה־יצירה־עׂשּיה, עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ב' ּבֹו יׁש רּבים לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלעֹולמים
ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ּבּתניא ּבהּגהה ּכמבֹואר הּׁשביעי ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי עֹולמים, ּולעֹולמי לעד נצחי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבאֹופן
ּבערב  הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל וטֹועמים זכּו, חּיים טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא הּׂשכר קּבלת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּדעיקר

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשּבת,

ß oeiq 'i iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה יֹום (במדבר ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְִִַַַָָָָֹ

לחּפה  הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן LÓ‰.הקמת ˙Blk∑ את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָ
ּבהר  ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ
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`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
על  ּכהנים ּבברּכת החּדּוׁש מה קׁשה ּכן ואם ּומצֹות, ּתֹורה למקּימי ּברכֹות רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוי"ל

ּבחּקֹותי ׁשּבפרׁשת ּכאן)הּברכֹות זקנים ּומֹוׁשב רזא ּבפענח הקׁשּו ?(וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ּברכה ׁשהיא ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻולכן
ּוכׁשמדּבר  ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי יׂשראל לבני ׁשּיׁשּפע ּבכּמּות הּטֹוב רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻּדבפרׁשת

מׁשּתּמרין" יהיּו ׁש"הּפרֹות רק היא הּברכה והּפרֹות, הּתבּואה ואכלתם)על ד"ה י שם, .(רש"י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
יֹותר  ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשהּנכסים ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן 

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה "וּימצא – ּביצחק ׁשּמצינּו על־דר וטבעם. מּדתם יב)מּכפי כו, ׁש"הארץ (תולדות דאף־על־ּפי , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מאה" ׁשאמדּוה אחת על "עׂשתה קׁשה", והּׁשנה שם)קׁשה .(פרש"י ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

ּבלּתי  לריּבּוי ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום, ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּמהּטעמים
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי (ּבׁשרׁשֹו) הּוא ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּוגּבל
לבאר  יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום. אּלא ליׂשראל ּברכה מחזיק ּכלי הּקּב"ה מצא ּדלא הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלמעלה
היא  ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, הּמהירּות ענין אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין האתהּפכא ּדמעלת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּׁשּיכּות
ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם אּלא מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק לא הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבריּבּוי

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָואמיּתית
ּבריּבּוי  ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת יהיה לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוּתכלית

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוברכה

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט הּכהנים.(חולין עם ואסּכים ליׂשראל, ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
לּכהנים  – אברכם" "ואני אחר: .ּדבר  ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ
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yp`פח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו "וּיּכּו(שמות : ≈¿ƒ≈««…ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשניניניני עגלהעגלהעגלהעגלה צבצבצבצב........ ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש־־־־עגלתעגלתעגלתעגלת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי ב־ג)ווווּיּיּיּיקריבקריבקריבקריבּוּוּוּו (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, הּקרׁשים נׂשיאת לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ז־ח)עגלֹות גֹו'(ז, העגלֹות ׁשּתי "את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עבֹודתם". ּכפי מררי לבני נתן גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָנתן
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש הּמקּדׁש ּולבית לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ב)ולכאֹורה קב, ,(שבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקרׁשים לנׂשיאת הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים נׂשיאת לצר עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו (עיין מּכל־מק ֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
א) צט, .שבת

לתכליתֹו לגמרי מנּצל ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ּברחבּות צ"ל הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבספרי וכדאיתא מיּתר. אחד ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, פה)ּובכל ז, ּכּלן (פרשתנו ּבמׁשקלן מכּונים הּמקּדׁש ּכלי "היּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻ

כּו'". ריבה לא ְִֶָָֹּכאחד,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו ּבאם הרי הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹואם־ּכן,

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
לבּטלה" אחד ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ׁש"ּכל ,יתּבר הׁשם עבֹודת  ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּזה

ב) עז, אּלא (שבת לבּטלה? רגעים ּכּמה ילכּו ּבאם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת הקּדׁשּתי הּיֹום ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל .ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל להיֹות צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻעליו
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ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא הּמלאכה לעֹוׂשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהֹורֹות

קלב)ׁשּנאמר: ׁשּנאמר (תהילים ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור : ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יב) א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ּובאֹותֹו ּומפרק ֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹימי
היה ניסן חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ס)להקים", הּזיה (גיטין הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּגּלחּו ּובּׁשביעי .ראׁשֹונה ְְִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨©¥¦¦§¥©¦§¨©§

עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני  עגלהעגלהעגלהעגלה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה לפנילפנילפנילפני אתאתאתאת־־־־קרקרקרקרּבּבּבּבנםנםנםנם ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי .... .... אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן להקיםלהקיםלהקיםלהקים ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א)ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  (ז, ְְְְִִִִִִִִַַַַ

הּכתּוב  (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָולכאֹורה
והֹותר" . . ז)"דּים לו, [ּובפרט (ויקהל נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ּכל־ּכ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ּביֹום ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּתרּומתם
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, מׁשּכן (במדב"ר להם אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

התנּדבּות  ׁשעל־ידי ׁשּכיון י"ל, ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעׂשיתם
ּתרּומתם  כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהעגלֹות,
מּמקֹום  נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא למׁשּכן ׁשּנעׂשה עצמֹו מהּמׁשּכן חלק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּותה

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלמקֹום,
ּבכּמּות  יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּובזה
ּולכ ּדהּמׁשּכן, הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּובגדל

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו ְְְִִִִִַָָֹלא
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i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו "וּיּכּו(שמות : ≈¿ƒ≈««…ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשניניניני עגלהעגלהעגלהעגלה צבצבצבצב........ ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש־־־־עגלתעגלתעגלתעגלת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי ב־ג)ווווּיּיּיּיקריבקריבקריבקריבּוּוּוּו (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, הּקרׁשים נׂשיאת לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ז־ח)עגלֹות גֹו'(ז, העגלֹות ׁשּתי "את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עבֹודתם". ּכפי מררי לבני נתן גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָנתן
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש הּמקּדׁש ּולבית לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ב)ולכאֹורה קב, ,(שבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקרׁשים לנׂשיאת הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים נׂשיאת לצר עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו (עיין מּכל־מק ֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
א) צט, .שבת

לתכליתֹו לגמרי מנּצל ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ּברחבּות צ"ל הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבספרי וכדאיתא מיּתר. אחד ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, פה)ּובכל ז, ּכּלן (פרשתנו ּבמׁשקלן מכּונים הּמקּדׁש ּכלי "היּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻ

כּו'". ריבה לא ְִֶָָֹּכאחד,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו ּבאם הרי הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹואם־ּכן,

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
לבּטלה" אחד ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ׁש"ּכל ,יתּבר הׁשם עבֹודת  ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּזה

ב) עז, אּלא (שבת לבּטלה? רגעים ּכּמה ילכּו ּבאם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת הקּדׁשּתי הּיֹום ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל .ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל להיֹות צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻעליו
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ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא הּמלאכה לעֹוׂשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהֹורֹות

קלב)ׁשּנאמר: ׁשּנאמר (תהילים ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור : ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יב) א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ּובאֹותֹו ּומפרק ֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹימי
היה ניסן חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ס)להקים", הּזיה (גיטין הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּגּלחּו ּובּׁשביעי .ראׁשֹונה ְְִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨©¥¦¦§¥©¦§¨©§

עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני  עגלהעגלהעגלהעגלה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה לפנילפנילפנילפני אתאתאתאת־־־־קרקרקרקרּבּבּבּבנםנםנםנם ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי .... .... אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן להקיםלהקיםלהקיםלהקים ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א)ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  (ז, ְְְְִִִִִִִִַַַַ

הּכתּוב  (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָולכאֹורה
והֹותר" . . ז)"דּים לו, [ּובפרט (ויקהל נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ּכל־ּכ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ּביֹום ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּתרּומתם
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, מׁשּכן (במדב"ר להם אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

התנּדבּות  ׁשעל־ידי ׁשּכיון י"ל, ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעׂשיתם
ּתרּומתם  כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהעגלֹות,
מּמקֹום  נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא למׁשּכן ׁשּנעׂשה עצמֹו מהּמׁשּכן חלק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּותה

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלמקֹום,
ּבכּמּות  יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּובזה
ּולכ ּדהּמׁשּכן, הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּובגדל

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו ְְְִִִִִַָָֹלא

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
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(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ

הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּכסדר (זבחים אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם .ּתֹולדֹותם, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»
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."adGd gAfnE dxFpOdei dxez §©§¨¦§©©¨¨
(i)úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦©§¦¦¥£ª©

çaænäúBìâòä eácðúäL øçàì Y ©¦§¥©§©©¤¦§©§¨£¨
íaì íàNð ,ïkLnä úàNì ø÷aäå¯ §©¨¨¨¥©¦§¨§¨¨¦¨

aEzMX dnA fOExn xaCdW xnFl Wie§¥©¤©¨¨§¨§©¤¨
mzq) "mi`UPd EaixwIe"(i`iUp" `le , ©©§¦©§¦¦§¨§Ÿ§¦¥

FGn dxzie ,b wEqR lirlcM "l`xUi¦§¨¥§¦§¥¨¦¥¨¦
`le) c"Ei xqg "mi`UPd" aYkp¦§©©§¦¦£©§Ÿ
"mi`iUPd" aYkPW zFnFwOd aFxaM(, ¦§©§¤¦§©©§¦¦

oM E`iadW ,WiBcdl `AW mEXn¦¤¨§©§¦¤¥¦¥
"W mEXnm`Up."mAl ¦¤§¨¨¦¨
ácðúäì¯mdl dOl ,oM `l m` iM §¦§©¥¦¦Ÿ¥¨¨¨¤

EaCpzd xaMW xg`l ,aEW aCpzdl§¦§©¥§©©¤§¨¦§©§
d`xE .oMWOd z` z`Ul xwaE zFlbr£¨¨¨¨¥¤©¦§¨§¥

la` .mW xE`iAaE b wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨©¥¨£¨
`iUPW gi wEqR oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¨¤§¦
xWt`e ,Ff dvr mdl `iVd xkyVi¦¨¨¦¦¨¤¥¨§¤§¨
mrhM wx mW i"Wx FazM KM mEXOW¤¦¨§¨©¦¨©§©©

.ipW¥¦
Bëpçì çaænä úBðaø÷¯WExiR Edf ¨§§©¦§¥©§©§¤¥

,"gAfOd zMpg z` .. EaixwIe"©©§¦¥£ª©©¦§¥©
EaixwdW.gAfOd KEPigl zFpAxw ¤¦§¦¨§¨§¦©¦§¥©

oFWNW ci ,ci ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¤§
zqipM zlgzd oFWl `Ed" KEPig¦§©§¨©§¦©
cizr `EdW zEpOE`l ilM F` mc`d̈¨¨§¦§¨¤¨¦

."DA cFnrl©£¨
íðaø÷ úà íéàéNpä eáéø÷iåéðôì ©©§¦©§¦¦¤¨§¨¨¦§¥

çaænäíãiî äLî ìa÷ àì ék Y ©¦§¥©¦Ÿ¦¥Ÿ¤¦¨¨
¯"gAfOd iptl" xn`p okl)m"`x(lre . ¨¥¤¡©¦§¥©¦§¥©§©
Îiptl" b wEqR lirl xEn`d KxC¤¤¨¨§¥¨¦§¥

.mW i"WxaE "oMWOd©¦§¨§©¦¨
äøeábä étî Bì øîàpL ãò¯ ©¤¤¡©¦¦©§¨

wEqR oOwlcM ,mdn lAwIW¤§©¥¥¤§¦§©¨¨
.`i`i dxez

(`i)úkðçì íðaø÷ úà eáéø÷é"©§¦¤¨§¨¨©£ª©
äLî òãBé äéä àì ïéãòå ."çaænä©¦§¥©©£©¦Ÿ¨¨¥©Ÿ¤
íúBãìBz øãñk íà ,eáéø÷é Càéä¥©©§¦¦§¥¤§¨

¯.oFW`x aixwi oaE`x haW `iUpE§¦¥¤§¥©§¦¦
úBòqnä øãñk íà¯haW `iUpE ¦§¥¤©©¨§¦¥¤

did `EdW oeiM ,oFW`x aixwi dcEdi§¨©§¦¦¥¨¤¨¨
ÎlrÎs`e .h ,a lirlcM ,oFW`x rqFp¥©¦§¦§¥§©©
xcq lr dWn dEhvp `l oicrW iR¦¤£©¦Ÿ¦§©¨¤©¥¤

rEci did xaCd ,xI`A '` cr zFrQOd©©¨©§¦¨©¨¨¨¨¨©
WxiRW FnkE ,Epia` awri onGn xaM§¨¦§©©£Ÿ¨¦§¤¥©

a ,a lirl i"Wx)`"eb(. ©¦§¥
-Ceøa-LBãwä étî Bì øîàpL ãò©¤¤¡©¦¦©¨¨

úBòqnì "eáéø÷é" :àeä¯dGn ©§¦©©¨¦¤
" ai wEqtA xn`PWidieaixwOdmFIA ¤¤¡©§¨©§¦©©§¦©

axwIe" `le) "dcEdi dHnl .. oFW`xd̈¦§©¥§¨§Ÿ©©§¥
"oFW`xd mFIA(dEhvp KMW rnWn , ©¨¦©§©¤¨¦§©¨

`EdÎKExAÎWFcTd iRn)ixtqd mya m"`x(. ¦¦©¨¨
`l df iEEiv m` s` ,xnFl Wi mB©¥©©¦¦¤Ÿ
micnl Ep` KMW ixd ,aEzMA WxRzp¦§¨¥©¨£¥¤¨¨§¥¦
EUr `l i`CeAW ,lrFtA didX dOn¦©¤¨¨§©¤§©©Ÿ¨
Fl xn` m`W ,mnvr zrC lr oM¥©©©©§¨¤¦¨©
,mFIl cg` `iUp" `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¦¤¨©
mB Fl xn` i`CeA ,"mFIl cg` `iUp̈¦¤¨©§©©¨©©
i"Wx mB d`xE .Eaixwi xcq dfi`A§¥¤¥¤©§¦§¥©©¦
iRn ,dWn Fl xn`" :gi wEqR oOwl§©¨¨¨©¤¦¦
xcqM EaixwIW il xn`p dxEaBd©§¨¤¡©¦¤©§¦§¥¤
dxrdA d`xE ."mdilbcl orQn©¨¨§¦§¥¤§¥©¤¨¨

.d`Ad©¨¨
BîBé Léà¯X dnmIqOWi`" i"Wx ¦©¤§©¥©¦¦

Eaixwi" 'd Fl xn`W xg`l "FnFi§©©¤¨©©§¦
dWOW azM `NW s` ,"zFrQOl©©¨©¤Ÿ¨©¤¤
:mipt` dOkA xnFl Wi ,xaCA wRYqd¦§©¥©¨¨¥©§©¨¢¨¦

`(cg` `iUp"W xnFl i"Wx zpEM©¨©©¦©¤¨¦¤¨
dprn mEIq `Ed ,"mFIlÎWFcTd lW ©¦©£¤¤©¨

,"zFrQOl Eaixwi"W dWnl `EdÎKExÄ§¤¤©§¦©©¨
,"mFIl cg` `iUp" Fl xn`W drWAW¤§¨¨¤¨©¨¦¤¨©

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑:נתן רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה ק ּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה
ׁשּנאמר  הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיתנּדבּו

לו) לאפֹוד (שמות והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה מעּתה אמרּו: ּדּים", היתה "והּמלאכה :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ .ולחׁשן, ְְְְְִִֶַַָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lAw dWOW cr ,mciA EidW `N` ,mẄ¤¨¤¨§¨¨©¤¤¦¥
mdn)m"`x(. ¥¤

íB÷nä étî Bì øîàpL ãò¯gw" ©¤¤¡©¦¦©¨©
"'ebe mY`n)d weqt(lAw :FWExitE , ¥¦¨¥©¥
mcIn mzF`)m"`x(o`MW oIvl Wi . ¨¦¨¨¥§©¥¤¨

wEqR oNdlE ,"mFwOd iRn" i"Wx azFM¥©¦¦¦©¨§©¨¨
iRn" azFM gAfOd zFpAxw iAB i©¥¨§§©¦§¥©¥¦¦
oeiM o`MW ,xnFl Wi ilE`e ,"dxEaBd©§¨§©¥©¤¨¥¨
zFlbr) oMWOd oiprA xAEcOW¤§¨§¦§©©¦§¨£¨

oMWOd z` E`UIW(z`xWd FpiprW , ¤¦§¤©¦§¨¤¦§¨©§¨©
aFYkl wIC ,oMWOA dpikXd©§¦¨©¦§¨¦¥¦§
zFpAxw iAB oOwl ENi`e ,"mFwOd"©¨§¦§©¨©¥¨§§
aFYkl wIC ,"'d iX`" mdW ,gAfOd©¦§¥©¤¥¦¥¦¥¦§

."dxEaBd"©§¨
ïúð éaø øîà¯mB d`xE .ixtq ¨©©¦¨¨¦§¥§¥©

i"Wx mXW `N` .fk ,dl zFnW i"Wx©¦§¤¨¤¨©¦
oiprl ozp iAx ixaC z` `ian¥¦¤¦§¥©¦¨¨§¦§©
,gAfOd zMEpgl EaCpzdW zFpAxTd©¨§¨¤¦§©§©£©©¦§¥©

azM i"Wx o`M ENi`e ,i wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¦¨©¦¨©
zFlbrd EaCpzdX dn oiprl df oipr¦§¨¤§¦§©©¤¦§©§¨£¨
mEXn ,oMWOd z` z`Ul xwAde§©¨¨¨¥¥©¦§¨¦
dn ,i wEqR oOwl FWExiR itNW¤§¦¥§©¨¨©
`id gAfOd zMEpgl EaCpzdX¤¦§©§©£©©¦§¥©¦
zFlbrd EaCpzdX dOn d`vFY¨¨¦©¤¦§©§¨£¨

.oMWOd z` z`Ul xwAde§©¨¨¨¥¥©¦§¨
ïàk ácðúäì íéàéNpä eàø äî̈¨©§¦¦§¦§©¥¨
àì ïkLnä úëàìîáe ,älçza©§¦¨¦§¤¤©¦§¨Ÿ
eøîà Ck àlà ,älçz eácðúä¦§©§§¦¨¤¨¨¨§

Npääî øeaö eácðúé :íéàé ©§¦¦¦§©§¦©
eðà ïéøqçnL äîe ,eácðúiM¤¦§©§©¤§©§¦¨
eîéìLäL eàøL ïåék ,ïéîéìLî©§¦¦¥¨¤¨¤¦§¦

øîàpL ,ìkä úà øeaö¯zFnW ¦¤©Ÿ¤¤¡©§
.f ,el

:eøîà ,"íiã äúéä äëàìnäå"§©§¨¨¨§¨©¨¨§
eàéáä ?úBNòì eðl äî äzòî¥©¨©¨©£¥¦
íéàelnäå íäMä éðáà úà¤©§¥©Ÿ©§©¦¦

ïLçìå ãBôàì¯.fk ,dl zFnW ¨¥§©Ÿ¤§
älçz ïàk eácðúä Cëì¯itlE §¨¦§©§¨§¦¨§¦

zF` dxqgp ,dNgYn ElSrzPW¤¦§©§¦§¦¨¤§§¨
aizM "m`UPde" mnXn)zeny i"yx ¦§¨§©§¦¦§¦

my(.c dxez

(f)íúãáò éôkéða àOî äéäL Y §¦£Ÿ̈¨¤¨¨©¨§¥
éøøî ìMî ì÷ ïBLøb¯ozp okle ¥§©¦¤§¨¦§¨¥¨©

drAx`e zFlbr iYW wx oFWxb ipal¦§¥¥§©§¥£¨§©§¨¨
dzidW ,"mzcFar itM" Epide ,xwÄ¨§©§§¦£¨¨¤¨§¨
ozp ixxn ipal ENi`e ,xzFi dNw©¨¥§¦¦§¥§¨¦¨©
itM" ,xwA dpFnWE zFlbr rAx ©̀§©£¨§¨¨¨§¦

.xzFi dWw dzidW "mzcFar£¨¨¤¨§¨¨¨¥
eéäL¯.ixxn ipA ¤¨§¥§¨¦

íéãenòäå íéLøwä íéàNBð§¦©§¨¦§¨©¦
íéðãàäå¯ipA ENi`e .`l ,c lirlcM §¨£¨¦§¦§¥§¦§¥

oMWOd zFrixi z` E`Up oFWxb¥§¨§¤§¦©¦§¨
.dk ,c lirlcM ,dfA `vFIkeg dxez §©¥¨¤§¦§¥



צי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ

הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּכסדר (זבחים אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם .ּתֹולדֹותם, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)íäìò Lãwä úãáò ékàOî Y ¦£Ÿ©©Ÿ¤£¥¤©¨
äMãwä øác¯zcFar" WExiR Edf §©©§ª¨¤¥£©

dzid `VOd zcFarW `l ,"WcTd©Ÿ¤Ÿ¤£©©©¨¨§¨
did E`UPW `VOdW `N` ,WcwŸ¤¤¨¤©©¨¤¨§¨¨

.WFcẅ
"'Bâå ïçìMäå ïBøàä"¯dxFpOde" ¨¨§©ª§¨§§©§¨

,b lirl ± "'ebe WcTd ilkE zFgAfOde§©¦§§§¥©Ÿ¤§¥
.`l

Cëéôì¯.mzXEcw ipRn §¦¨¦§¥§¨¨
"eàOé óúka"¯d`x .zFlbrA `le ©¨¥¦¨§Ÿ©£¨§¥

gl dhFq i"Wx mBzFlbr ozp `l" :` , ©©¦¨Ÿ¨©£¨
mdilr WIW itl ,zdw ipal dWn¤¦§¥§¨§¦¤¥£¥¤
`N` miPEnn Eid `l iM ,szMA z`Ul̈¥©¨¥¦Ÿ¨§¦¤¨
oglEXde oFx`d zXEcw xaC lr©§©§©¨¨§©§¨

."adGd gAfnE dxFpOdei dxez §©§¨¦§©©¨¨
(i)úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦©§¦¦¥£ª©

çaænäúBìâòä eácðúäL øçàì Y ©¦§¥©§©©¤¦§©§¨£¨
íaì íàNð ,ïkLnä úàNì ø÷aäå¯ §©¨¨¨¥©¦§¨§¨¨¦¨

aEzMX dnA fOExn xaCdW xnFl Wie§¥©¤©¨¨§¨§©¤¨
mzq) "mi`UPd EaixwIe"(i`iUp" `le , ©©§¦©§¦¦§¨§Ÿ§¦¥

FGn dxzie ,b wEqR lirlcM "l`xUi¦§¨¥§¦§¥¨¦¥¨¦
`le) c"Ei xqg "mi`UPd" aYkp¦§©©§¦¦£©§Ÿ
"mi`iUPd" aYkPW zFnFwOd aFxaM(, ¦§©§¤¦§©©§¦¦

oM E`iadW ,WiBcdl `AW mEXn¦¤¨§©§¦¤¥¦¥
"W mEXnm`Up."mAl ¦¤§¨¨¦¨
ácðúäì¯mdl dOl ,oM `l m` iM §¦§©¥¦¦Ÿ¥¨¨¨¤

EaCpzd xaMW xg`l ,aEW aCpzdl§¦§©¥§©©¤§¨¦§©§
d`xE .oMWOd z` z`Ul xwaE zFlbr£¨¨¨¨¥¤©¦§¨§¥

la` .mW xE`iAaE b wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨©¥¨£¨
`iUPW gi wEqR oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¨¤§¦
xWt`e ,Ff dvr mdl `iVd xkyVi¦¨¨¦¦¨¤¥¨§¤§¨
mrhM wx mW i"Wx FazM KM mEXOW¤¦¨§¨©¦¨©§©©

.ipW¥¦
Bëpçì çaænä úBðaø÷¯WExiR Edf ¨§§©¦§¥©§©§¤¥

,"gAfOd zMpg z` .. EaixwIe"©©§¦¥£ª©©¦§¥©
EaixwdW.gAfOd KEPigl zFpAxw ¤¦§¦¨§¨§¦©¦§¥©

oFWNW ci ,ci ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¤§
zqipM zlgzd oFWl `Ed" KEPig¦§©§¨©§¦©
cizr `EdW zEpOE`l ilM F` mc`d̈¨¨§¦§¨¤¨¦

."DA cFnrl©£¨
íðaø÷ úà íéàéNpä eáéø÷iåéðôì ©©§¦©§¦¦¤¨§¨¨¦§¥

çaænäíãiî äLî ìa÷ àì ék Y ©¦§¥©¦Ÿ¦¥Ÿ¤¦¨¨
¯"gAfOd iptl" xn`p okl)m"`x(lre . ¨¥¤¡©¦§¥©¦§¥©§©
Îiptl" b wEqR lirl xEn`d KxC¤¤¨¨§¥¨¦§¥

.mW i"WxaE "oMWOd©¦§¨§©¦¨
äøeábä étî Bì øîàpL ãò¯ ©¤¤¡©¦¦©§¨

wEqR oOwlcM ,mdn lAwIW¤§©¥¥¤§¦§©¨¨
.`i`i dxez

(`i)úkðçì íðaø÷ úà eáéø÷é"©§¦¤¨§¨¨©£ª©
äLî òãBé äéä àì ïéãòå ."çaænä©¦§¥©©£©¦Ÿ¨¨¥©Ÿ¤
íúBãìBz øãñk íà ,eáéø÷é Càéä¥©©§¦¦§¥¤§¨

¯.oFW`x aixwi oaE`x haW `iUpE§¦¥¤§¥©§¦¦
úBòqnä øãñk íà¯haW `iUpE ¦§¥¤©©¨§¦¥¤

did `EdW oeiM ,oFW`x aixwi dcEdi§¨©§¦¦¥¨¤¨¨
ÎlrÎs`e .h ,a lirlcM ,oFW`x rqFp¥©¦§¦§¥§©©
xcq lr dWn dEhvp `l oicrW iR¦¤£©¦Ÿ¦§©¨¤©¥¤

rEci did xaCd ,xI`A '` cr zFrQOd©©¨©§¦¨©¨¨¨¨¨©
WxiRW FnkE ,Epia` awri onGn xaM§¨¦§©©£Ÿ¨¦§¤¥©

a ,a lirl i"Wx)`"eb(. ©¦§¥
-Ceøa-LBãwä étî Bì øîàpL ãò©¤¤¡©¦¦©¨¨

úBòqnì "eáéø÷é" :àeä¯dGn ©§¦©©¨¦¤
" ai wEqtA xn`PWidieaixwOdmFIA ¤¤¡©§¨©§¦©©§¦©

axwIe" `le) "dcEdi dHnl .. oFW`xd̈¦§©¥§¨§Ÿ©©§¥
"oFW`xd mFIA(dEhvp KMW rnWn , ©¨¦©§©¤¨¦§©¨

`EdÎKExAÎWFcTd iRn)ixtqd mya m"`x(. ¦¦©¨¨
`l df iEEiv m` s` ,xnFl Wi mB©¥©©¦¦¤Ÿ
micnl Ep` KMW ixd ,aEzMA WxRzp¦§¨¥©¨£¥¤¨¨§¥¦
EUr `l i`CeAW ,lrFtA didX dOn¦©¤¨¨§©¤§©©Ÿ¨
Fl xn` m`W ,mnvr zrC lr oM¥©©©©§¨¤¦¨©
,mFIl cg` `iUp" `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¦¤¨©
mB Fl xn` i`CeA ,"mFIl cg` `iUp̈¦¤¨©§©©¨©©
i"Wx mB d`xE .Eaixwi xcq dfi`A§¥¤¥¤©§¦§¥©©¦
iRn ,dWn Fl xn`" :gi wEqR oOwl§©¨¨¨©¤¦¦
xcqM EaixwIW il xn`p dxEaBd©§¨¤¡©¦¤©§¦§¥¤
dxrdA d`xE ."mdilbcl orQn©¨¨§¦§¥¤§¥©¤¨¨

.d`Ad©¨¨
BîBé Léà¯X dnmIqOWi`" i"Wx ¦©¤§©¥©¦¦

Eaixwi" 'd Fl xn`W xg`l "FnFi§©©¤¨©©§¦
dWOW azM `NW s` ,"zFrQOl©©¨©¤Ÿ¨©¤¤
:mipt` dOkA xnFl Wi ,xaCA wRYqd¦§©¥©¨¨¥©§©¨¢¨¦

`(cg` `iUp"W xnFl i"Wx zpEM©¨©©¦©¤¨¦¤¨
dprn mEIq `Ed ,"mFIlÎWFcTd lW ©¦©£¤¤©¨

,"zFrQOl Eaixwi"W dWnl `EdÎKExÄ§¤¤©§¦©©¨
,"mFIl cg` `iUp" Fl xn`W drWAW¤§¨¨¤¨©¨¦¤¨©

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑:נתן רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה ק ּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה
ׁשּנאמר  הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיתנּדבּו

לו) לאפֹוד (שמות והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה מעּתה אמרּו: ּדּים", היתה "והּמלאכה :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ .ולחׁשן, ְְְְְִִֶַַָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lAw dWOW cr ,mciA EidW `N` ,mẄ¤¨¤¨§¨¨©¤¤¦¥
mdn)m"`x(. ¥¤

íB÷nä étî Bì øîàpL ãò¯gw" ©¤¤¡©¦¦©¨©
"'ebe mY`n)d weqt(lAw :FWExitE , ¥¦¨¥©¥
mcIn mzF`)m"`x(o`MW oIvl Wi . ¨¦¨¨¥§©¥¤¨

wEqR oNdlE ,"mFwOd iRn" i"Wx azFM¥©¦¦¦©¨§©¨¨
iRn" azFM gAfOd zFpAxw iAB i©¥¨§§©¦§¥©¥¦¦
oeiM o`MW ,xnFl Wi ilE`e ,"dxEaBd©§¨§©¥©¤¨¥¨
zFlbr) oMWOd oiprA xAEcOW¤§¨§¦§©©¦§¨£¨

oMWOd z` E`UIW(z`xWd FpiprW , ¤¦§¤©¦§¨¤¦§¨©§¨©
aFYkl wIC ,oMWOA dpikXd©§¦¨©¦§¨¦¥¦§
zFpAxw iAB oOwl ENi`e ,"mFwOd"©¨§¦§©¨©¥¨§§
aFYkl wIC ,"'d iX`" mdW ,gAfOd©¦§¥©¤¥¦¥¦¥¦§

."dxEaBd"©§¨
ïúð éaø øîà¯mB d`xE .ixtq ¨©©¦¨¨¦§¥§¥©

i"Wx mXW `N` .fk ,dl zFnW i"Wx©¦§¤¨¤¨©¦
oiprl ozp iAx ixaC z` `ian¥¦¤¦§¥©¦¨¨§¦§©
,gAfOd zMEpgl EaCpzdW zFpAxTd©¨§¨¤¦§©§©£©©¦§¥©

azM i"Wx o`M ENi`e ,i wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¦¨©¦¨©
zFlbrd EaCpzdX dn oiprl df oipr¦§¨¤§¦§©©¤¦§©§¨£¨
mEXn ,oMWOd z` z`Ul xwAde§©¨¨¨¥¥©¦§¨¦
dn ,i wEqR oOwl FWExiR itNW¤§¦¥§©¨¨©
`id gAfOd zMEpgl EaCpzdX¤¦§©§©£©©¦§¥©¦
zFlbrd EaCpzdX dOn d`vFY¨¨¦©¤¦§©§¨£¨

.oMWOd z` z`Ul xwAde§©¨¨¨¥¥©¦§¨
ïàk ácðúäì íéàéNpä eàø äî̈¨©§¦¦§¦§©¥¨
àì ïkLnä úëàìîáe ,älçza©§¦¨¦§¤¤©¦§¨Ÿ
eøîà Ck àlà ,älçz eácðúä¦§©§§¦¨¤¨¨¨§

Npääî øeaö eácðúé :íéàé ©§¦¦¦§©§¦©
eðà ïéøqçnL äîe ,eácðúiM¤¦§©§©¤§©§¦¨
eîéìLäL eàøL ïåék ,ïéîéìLî©§¦¦¥¨¤¨¤¦§¦

øîàpL ,ìkä úà øeaö¯zFnW ¦¤©Ÿ¤¤¡©§
.f ,el

:eøîà ,"íiã äúéä äëàìnäå"§©§¨¨¨§¨©¨¨§
eàéáä ?úBNòì eðl äî äzòî¥©¨©¨©£¥¦
íéàelnäå íäMä éðáà úà¤©§¥©Ÿ©§©¦¦

ïLçìå ãBôàì¯.fk ,dl zFnW ¨¥§©Ÿ¤§
älçz ïàk eácðúä Cëì¯itlE §¨¦§©§¨§¦¨§¦

zF` dxqgp ,dNgYn ElSrzPW¤¦§©§¦§¦¨¤§§¨
aizM "m`UPde" mnXn)zeny i"yx ¦§¨§©§¦¦§¦

my(.c dxez

(f)íúãáò éôkéða àOî äéäL Y §¦£Ÿ̈¨¤¨¨©¨§¥
éøøî ìMî ì÷ ïBLøb¯ozp okle ¥§©¦¤§¨¦§¨¥¨©

drAx`e zFlbr iYW wx oFWxb ipal¦§¥¥§©§¥£¨§©§¨¨
dzidW ,"mzcFar itM" Epide ,xwÄ¨§©§§¦£¨¨¤¨§¨
ozp ixxn ipal ENi`e ,xzFi dNw©¨¥§¦¦§¥§¨¦¨©
itM" ,xwA dpFnWE zFlbr rAx ©̀§©£¨§¨¨¨§¦

.xzFi dWw dzidW "mzcFar£¨¨¤¨§¨¨¨¥
eéäL¯.ixxn ipA ¤¨§¥§¨¦

íéãenòäå íéLøwä íéàNBð§¦©§¨¦§¨©¦
íéðãàäå¯ipA ENi`e .`l ,c lirlcM §¨£¨¦§¦§¥§¦§¥

oMWOd zFrixi z` E`Up oFWxb¥§¨§¤§¦©¦§¨
.dk ,c lirlcM ,dfA `vFIkeg dxez §©¥¨¤§¦§¥



yp`צב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé)àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−
:øëùOé¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ הּׁשבטים?∑‰˜¯· ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

[sMd] `id ,mirlq dxUr lwWn=]¦§©£¨¨§¨¦¦©©
.[adf lW¤¨¨

dá äéä Lãwä éì÷L äøNò ì÷Lî¦§©£¨¨¦§¥©Ÿ¤¨¨¨
¯dfl sqFpaE "zg` sM" E`iadW `le§Ÿ¤¥¦©©©§¨¨¤

"adf dxUr")aeh wac(i"Wx d`xE . £¨¨¨¨§¥©¦
et wEqR oOwl± adf dxUr zg` sM" : §©¨¨©©©£¨¨¨¨

milwW dxUr DlwWnE ,adf lW `id¦¤¨¨¦§¨¨£¨¨§¨¦
lW zg` sM `N` Fpi` F` ,sqM lW¤¤¤¥¤¨©©©¤
,adf ilwW dxUr DlwWnE ,sqM¤¤¦§¨¨£¨¨¦§¥¨¨
lWl deW mlwWn oi` adf ilwWe§¦§¥¨¨¥¦§¨¨¨¤§¤
adf lW ,adf zFRM :xnFl cEnlY ,sqM¤¤©§©©¨¨¤¨¨

.k wEqR oOwl i"Wx d`xE ."Eid̈§¥©¦§©¨¨
úøè÷ äàìîúøè÷ eðéöî àì Y §¥¨§Ÿ¤Ÿ¨¦§Ÿ¤

ãéçéì¯lr `le inipRd gAfn lr `l §¨¦Ÿ©¦§¥©©§¦¦§Ÿ©
lXn `N` d`A Dpi`W ,oFvigd gAfn¦§¥©©¦¤¥¨¨¨¤¨¦¤
,mFIA minrR daFgl wx Ff mbe ,xEAv¦§©©§¨©£©¦©
[h ,l zFnW i"Wx d`x] dacp `le§Ÿ§¨¨§¥©¦§

)a ,b zFgpn mB d`xE .m"`x(. §¥©§¨

,ãáìa Bæ àlà ïBöéçä çaæî ìò àìå§Ÿ©¦§¥©©¦¤¨¦§©

.äúéä äòL úàøBäå¯cigil `l §¨©¨¨¨§¨Ÿ§¨¦
inipRd gAfOd lr `N` ,xEASl `le§Ÿ©¦¤¨©©¦§¥©©§¦¦

daFg mWl xEASl)zFgpn mB d`xE .m"`x ©¦§¥¨§¥©§¨

mW(.eh dxez ¨

(eh)ãçà øtBøãòaL ãçéî Y¯ ©¤¨§ª¨¤§¤§
oA cg` xR" xn`W dGn `Ed cEOiNd©¦¦¤¤¨©©¤¨¤

"cg` xwA oA xR" `le ,"xwA)oOwlcM ¨¨§Ÿ©¤¨¨¤¨§¦§©¨

g ,a ,hk(,"xR"l "cg`"d z` KinqdW ,¤¦§¦¤¨¤¨©¨
FxcrA cgEin xR did `EdW xnFl©¤¨¨©§¨§¤§

)`"eb(.fh dxez

(fh)úàhçì ãçà íéfò øéòNY §¦¦¦¤¨§©¨
íBäzä øá÷ ìò øtëì¯xaw" lM §©¥©¤¤©§¨¤¤

mFdYM ,`Ed wtq oFWl "mFdYd©§§¨¥©§
Wi `OW oiwREqn mNMW ,iElB Fpi`W¤¥¨¤ª¨§¨¦¤¨¥
,gth llg zOl Fl oi`e ,xaw mẄ¤¤§¥©¥£©¤©
dlFre zrwFA dvEvx `idW d`nEhe§§¨¤¦§¨©©§¨

riwxl)` ,`k dkeq i"yx(`A df xirUe . ¨¨¦©§¨¦¤¨
wtqA oMWOl ozqipM lr xRkl§©¥©§¦¨¨©¦§¨¦§¥

.Ff d`nEh§¨

úàîèå¯:`qxiBd oFW`x qEtcA §ª§©¦§¦©¦§¨
mFdYd xaTW EpidC ,wtq z`nEh§©¨¥§©§¤¤¤©§

.wtq z`nEh `Ed Fnvr©§§©¨¥
÷ôñ¯i`CeA ,"z`Hg" `xwPW oeiMW ¨¥¤¥¨¤¦§¨©¨§©©

i"Wx d`x la` .z`Hg lkM xRkl `Ä§©¥§¨©¨£¨§¥©¦
`l oFWgp z`Hg"W fi ,i `xwIe©¦§¨¤©©©§Ÿ
d`xE .xE`iAA mW d`xE ."`A dxRkl§©¨¨¨§¥¨©¥§¥
xRkl `A `EdW ak wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¨§©¥
lrW xnFl Wie .sqFi zxikn lr©§¦©¥§¥©¤©

.xRkl `A mdipWfi dxez §¥¤¨§©¥
(hi-gi).. øòeö ïa ìàðúð áéø÷ä¦§¦§©§¥¤¨

Bðaø÷ úà áø÷äãeîìz äî Y ¦§¦¤¨§¨©©§
,øëùOé ìL BèáLa "áø÷ä" øîBì©¦§¦§¦§¤¦¨¨
éôì ?íéèáMä ìëa øîàð àlM äî©¤Ÿ¤¡©§¨©§¨¦§¦

éc] :øîàå øòøòå ïáeàø àaL¯oM ¤¨§¥§¦§¥§¨©©¥
miqEtcE ciÎiazM dOkA `qxiBd©¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
.xg` :EpiptNW miqEtCaE .mipFW`x¦¦©§¦¤§¨¥©©

äãeäé épîãwL¯.Kln `EdW ¤§¨©¦§¨¤¤¤
éçà¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¨¦§©¨¦§¥¨§¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
עֹולם' e‰È„‰.ּב'סדר ‰hÓÏ∑ למּטה" אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו, על הּכתּוב יחסֹו ְֵֶָ¿«≈¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא .יהּודה", ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑ ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְִִֶָָֹֹ
היתה  ׁשעה והֹוראת ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על .ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`N` ,zFrQOd itl didi xcQdW xn`̈©¤©¥¤¦§¤§¦©©¨¤¨
wxe ,aEzMA dWxRzp `l Ff daEWYW¤§¨Ÿ¦§¨§¨©¨§©
xcqM lrFtA EaixwdX dOn oM oaEn¨¥¦©¤¦§¦§©§¥¤

a .zFrQOd(m` dWn lW Fwitq ©©¨§¥¤¤¦
mNEM F` mFIl cg` `iUp Eaixwi©§¦¨¦¤¨©¨
daxwdd m` wtQA xEWw ,mFi FzF`A§¨©¨¥¦©©§¨¨
xcq itl F` mzFclFY xcq itl didY¦§¤§¦¥¤§¨§¦¥¤
itl `id daxwdd m` iM ,zFrQOd©©¨¦¦©©§¨¨¦§¦
FzF`A mNEM Eaixwi mzFclFY xcq¥¤§¨©§¦¨§
xcq itl `id daxwdd m`e ,mFi§¦©©§¨¨¦§¦¥¤
lW zEaiWg lr dxFOd xaC ,zFrQOd©©¨¨¨©¤©£¦¤
mdl WIW ixd ,Fnvr iptA haW lM̈¥¤¦§¥©§£¥¤¥¨¤
oeike ,cg` `iUp mFi lM aixwdl§©§¦¨¨¦¤¨§¥¨
oaEn ,"zFrQOl Eaixwi"W 'd Fl xn`W¤¨©¤©§¦©©¨¨
miNinA ."FnFiA Wi`" EaixwIW¤©§¦¦§§¦¦
cg` `iUp" lW daEWYA ,zFxg £̀¥©§¨¤¨¦¤¨
Eaixwi"W daEWYd dpEnh ,"mFIl©§¨©§¨¤©§¦

b ."zFrQOl(`l dNigYA mpn` ©©¨¨§¨©§¦¨Ÿ
lMW aWg `N` ,xaCA dWn wRYqd¦§©¥¤©¨¨¤¨¨©¤¨
iptA mFiA gAfOd z` KFpgi `iUp̈¦©£¤©¦§¥©§¦§¥
gAfOd z` EkpgW KxCÎlre) Fnvr©§§©¤¤¤¨§¤©¦§¥©
Wcgn mFi lM mi`ENiOd ini zraWA(, §¦§©§¥©¦¦¨¥¨¨

xg`l wx Fl clFp df wtQW `N ¤̀¨¤¨¥¤©©§©©
f`W ,"zFrQOl Eaixwi"W 'd Fl xn`W¤¨©¤©§¦©©¨¤¨
zgY mirqFPd lMW aFWgl oYip did̈¨¦¨©£¤¨©§¦©©
mr cgiA cg` mFiA Eaixwi cg` lbC¤¤¤¨©§¦§¤¨§©©¦
mi`iUPd x`W lM Kke ,lbCd `iUp§¦©¤¤§¨¨§¨©§¦¦
,milbCd zWlW x`W i`iUp mr cgiA§©©¦§¦¥§¨§¤©§¨¦

`EdÎKExAÎWFcTdn iEEiSd `A df lre§©¤¨©¦¥©¨¨
Eaixwi ,zFrQOl miaixwOW s`W¤©¤©§¦¦©©¨©§¦
,FnFiA aixwi `iUp lMW ,"FnFi Wi`"¦¤¨¨¦©§¦§
`iUp aixwOW mFIA `le§Ÿ©¤©§¦§¦

.lbCdai dxez ©¤¤
(ai)ïBLàøä íBiaíBiä BúBà Y¯ ©¨¦©

.oqip Wcg W`xŸŸ¤¦¨
úBøèò øNò ìèð¯dxUrl "oFW`x" ¨©¤¤£¨¦©£¨¨

mixaC)a ,ft zay i"yx(xn`p okle . §¨¦§¨¥¤¡©
.dricid `"dA "oFW`xd"¨¦§¥©§¦¨

úéLàøá äNòîì "ïBLàø"¯cg`W ¦§©£¥§¥¦¤¤¨
did zAWA)my zay i"yx(. §©¨¨¨

"ïBLàø"íéàéNpì¯zaxwdl ¦©§¦¦§©§¨©
ziAd zMEpgl mi`iUp)my zay i"yx(. §¦¦©£©©©¦

'eëå¯oFW`x ,dPEdkl oFW`x §¦¦§¨¦
oFW`x ,W`d zcixil oFW`x ,dcFarl©£¨¦¦¦©¨¥¦
oFMWl oFW`x ,miWcw zlik`l©£¦©¢¨¦¦¦§
,l`xUi z` Kxal oFW`x ,dpikW§¦¨¦§¨¥¤¦§¨¥
oFW`x ,zFnAd xEQi`l oFW`x¦§¦©¨¦

miWcgl)a ,ft zay(. ¨¢¨¦
"íìBò øãñ"a àúéàãk¯.f wxR ¦§¦¨§¥¤¨¤¤
d`xE .a ,ft zAWA `aEdi"Wx mB ¨§©¨§¥©©¦

.` ,h `xwIe©¦§¨
äãeäé ähîììò áeúkä Bñçé Y §©¥§¨¦£©¨©

BèáL¯dHnl `iUp" xnFl Fl didW ¦§¤¨¨©¨¦§©¥
`NW Fnvr oihwdW `N` ,"dcEdi§¨¤¨¤¦§¦©§¤Ÿ
cg`M `N` ,`iUpM Fnvr z` aiWgd¤¡¦¤©§§¨¦¤¨§¤¨
aixwdl dkf df zEkfaE ,dcEdi haXn¦¥¤§¨¦§¤¨¨§©§¦

oFW`x)cecl likyn(aEzMdW F` . ¦¤©¨
aixwdl dkf oFWgPW dGW ,EprinWn©§¦¥¤¤¤©§¨¨§©§¦
zEkfA Fpi` ,mihaXd lkl oFW`x¦§¨©§¨¦¥¦§

ipRn `N` ,FnvrdHnl" qgEin `EdW ©§¤¨¦§¥¤§¨§©¥
"dcEdi)`"eb(. §¨

Bðéà Bà ,áéø÷äå BèáMî äábL àìå§Ÿ¤¨¨¦¦§§¦§¦¥
äábL àlà "äãeäé ähîì" øîBà¥§©¥§¨¤¨¤¨¨

àéáäå BèáMî¯dHnl" WxtpE ¦¦§§¥¦§¨¥§©¥
daBW ,dcEdi dHn liaWA :"dcEdi§¨¦§¦©¥§¨¤¨¨
mxEarA aixwd wx `Ede FhaXn¦¦§§©¦§¦©£¨

)m"`x(.
,"ïBLçð ïaø÷ äæ" øîBì ãeîìz©§©¤¨§©©§

.àéáä BlMî¯.fi wEqR oOwlbi dxez ¦¤¥¦§©¨¨
(bi)íäéðL¯.wxfOde dxrTd §¥¤©§¨¨§©¦§¨

úìñ íéàìîäáãð úçðîì Y¯ §¥¦Ÿ¤§¦§©§¨¨
dxEn`d ,zFgpOA dpFW`xd `idW¤¦¨¦¨©§¨¨£¨

`xwIeA)my i"yx d`x ± ` ,a(zgpnl `le , §©¦§¨§Ÿ§¦§©
Kli`e b ,eh oOwl dxEn`d) mikqp( §¨¦¨£¨§©¨§¥¨
Fl did oM m`W ,zFpAxTl zkIXd©©¤¤©¨§¨¤¦¥¨¨
Fl did mbe ,mikqPd oM mB xiMfdl§©§¦©¥©§¨¦§©¨¨
KMÎxg`e zFpAxTd dNigY xiMfdl§©§¦§¦¨©¨§¨§©©¨
itl `id mikqp zgpn ixdW ,dgpOd©¦§¨¤£¥¦§©§¨¦¦§¦
ipWE xRl mipFxUr dWlW" oAxTd©¨§¨§¨¤§¦©¨§¥

"li`l mipFxUr)`"eb(i"Wx d`x la` . ¤§¦¨©¦£¨§¥©¦
± zlq mi`ln mdipW" :a ,g zFgpn§¨§¥¤§¥¦Ÿ¤

."irYWnw mikqp zgpnaEci dxez §¦§©§¨¦¨¦§¨¥
(ci)áäæ äøNòBîebøúk Y¯ £¨¨¨¨§©§

"adcc `id ,oirlq xUr lwzn"©§©£©¦§¦¦¦§©



צג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé)àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−
:øëùOé¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ הּׁשבטים?∑‰˜¯· ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

[sMd] `id ,mirlq dxUr lwWn=]¦§©£¨¨§¨¦¦©©
.[adf lW¤¨¨

dá äéä Lãwä éì÷L äøNò ì÷Lî¦§©£¨¨¦§¥©Ÿ¤¨¨¨
¯dfl sqFpaE "zg` sM" E`iadW `le§Ÿ¤¥¦©©©§¨¨¤

"adf dxUr")aeh wac(i"Wx d`xE . £¨¨¨¨§¥©¦
et wEqR oOwl± adf dxUr zg` sM" : §©¨¨©©©£¨¨¨¨

milwW dxUr DlwWnE ,adf lW `id¦¤¨¨¦§¨¨£¨¨§¨¦
lW zg` sM `N` Fpi` F` ,sqM lW¤¤¤¥¤¨©©©¤
,adf ilwW dxUr DlwWnE ,sqM¤¤¦§¨¨£¨¨¦§¥¨¨
lWl deW mlwWn oi` adf ilwWe§¦§¥¨¨¥¦§¨¨¨¤§¤
adf lW ,adf zFRM :xnFl cEnlY ,sqM¤¤©§©©¨¨¤¨¨

.k wEqR oOwl i"Wx d`xE ."Eid̈§¥©¦§©¨¨
úøè÷ äàìîúøè÷ eðéöî àì Y §¥¨§Ÿ¤Ÿ¨¦§Ÿ¤

ãéçéì¯lr `le inipRd gAfn lr `l §¨¦Ÿ©¦§¥©©§¦¦§Ÿ©
lXn `N` d`A Dpi`W ,oFvigd gAfn¦§¥©©¦¤¥¨¨¨¤¨¦¤
,mFIA minrR daFgl wx Ff mbe ,xEAv¦§©©§¨©£©¦©
[h ,l zFnW i"Wx d`x] dacp `le§Ÿ§¨¨§¥©¦§

)a ,b zFgpn mB d`xE .m"`x(. §¥©§¨

,ãáìa Bæ àlà ïBöéçä çaæî ìò àìå§Ÿ©¦§¥©©¦¤¨¦§©

.äúéä äòL úàøBäå¯cigil `l §¨©¨¨¨§¨Ÿ§¨¦
inipRd gAfOd lr `N` ,xEASl `le§Ÿ©¦¤¨©©¦§¥©©§¦¦

daFg mWl xEASl)zFgpn mB d`xE .m"`x ©¦§¥¨§¥©§¨

mW(.eh dxez ¨

(eh)ãçà øtBøãòaL ãçéî Y¯ ©¤¨§ª¨¤§¤§
oA cg` xR" xn`W dGn `Ed cEOiNd©¦¦¤¤¨©©¤¨¤

"cg` xwA oA xR" `le ,"xwA)oOwlcM ¨¨§Ÿ©¤¨¨¤¨§¦§©¨

g ,a ,hk(,"xR"l "cg`"d z` KinqdW ,¤¦§¦¤¨¤¨©¨
FxcrA cgEin xR did `EdW xnFl©¤¨¨©§¨§¤§

)`"eb(.fh dxez

(fh)úàhçì ãçà íéfò øéòNY §¦¦¦¤¨§©¨
íBäzä øá÷ ìò øtëì¯xaw" lM §©¥©¤¤©§¨¤¤

mFdYM ,`Ed wtq oFWl "mFdYd©§§¨¥©§
Wi `OW oiwREqn mNMW ,iElB Fpi`W¤¥¨¤ª¨§¨¦¤¨¥
,gth llg zOl Fl oi`e ,xaw mẄ¤¤§¥©¥£©¤©
dlFre zrwFA dvEvx `idW d`nEhe§§¨¤¦§¨©©§¨

riwxl)` ,`k dkeq i"yx(`A df xirUe . ¨¨¦©§¨¦¤¨
wtqA oMWOl ozqipM lr xRkl§©¥©§¦¨¨©¦§¨¦§¥

.Ff d`nEh§¨

úàîèå¯:`qxiBd oFW`x qEtcA §ª§©¦§¦©¦§¨
mFdYd xaTW EpidC ,wtq z`nEh§©¨¥§©§¤¤¤©§

.wtq z`nEh `Ed Fnvr©§§©¨¥
÷ôñ¯i`CeA ,"z`Hg" `xwPW oeiMW ¨¥¤¥¨¤¦§¨©¨§©©

i"Wx d`x la` .z`Hg lkM xRkl `Ä§©¥§¨©¨£¨§¥©¦
`l oFWgp z`Hg"W fi ,i `xwIe©¦§¨¤©©©§Ÿ
d`xE .xE`iAA mW d`xE ."`A dxRkl§©¨¨¨§¥¨©¥§¥
xRkl `A `EdW ak wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¨§©¥
lrW xnFl Wie .sqFi zxikn lr©§¦©¥§¥©¤©

.xRkl `A mdipWfi dxez §¥¤¨§©¥
(hi-gi).. øòeö ïa ìàðúð áéø÷ä¦§¦§©§¥¤¨

Bðaø÷ úà áø÷äãeîìz äî Y ¦§¦¤¨§¨©©§
,øëùOé ìL BèáLa "áø÷ä" øîBì©¦§¦§¦§¤¦¨¨
éôì ?íéèáMä ìëa øîàð àlM äî©¤Ÿ¤¡©§¨©§¨¦§¦

éc] :øîàå øòøòå ïáeàø àaL¯oM ¤¨§¥§¦§¥§¨©©¥
miqEtcE ciÎiazM dOkA `qxiBd©¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
.xg` :EpiptNW miqEtCaE .mipFW`x¦¦©§¦¤§¨¥©©

äãeäé épîãwL¯.Kln `EdW ¤§¨©¦§¨¤¤¤
éçà¯miqEtcE ciÎiazM dOkA ¨¦§©¨¦§¥¨§¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
עֹולם' e‰È„‰.ּב'סדר ‰hÓÏ∑ למּטה" אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו, על הּכתּוב יחסֹו ְֵֶָ¿«≈¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא .יהּודה", ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑ ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְִִֶָָֹֹ
היתה  ׁשעה והֹוראת ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על .ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`N` ,zFrQOd itl didi xcQdW xn`̈©¤©¥¤¦§¤§¦©©¨¤¨
wxe ,aEzMA dWxRzp `l Ff daEWYW¤§¨Ÿ¦§¨§¨©¨§©
xcqM lrFtA EaixwdX dOn oM oaEn¨¥¦©¤¦§¦§©§¥¤

a .zFrQOd(m` dWn lW Fwitq ©©¨§¥¤¤¦
mNEM F` mFIl cg` `iUp Eaixwi©§¦¨¦¤¨©¨
daxwdd m` wtQA xEWw ,mFi FzF`A§¨©¨¥¦©©§¨¨
xcq itl F` mzFclFY xcq itl didY¦§¤§¦¥¤§¨§¦¥¤
itl `id daxwdd m` iM ,zFrQOd©©¨¦¦©©§¨¨¦§¦
FzF`A mNEM Eaixwi mzFclFY xcq¥¤§¨©§¦¨§
xcq itl `id daxwdd m`e ,mFi§¦©©§¨¨¦§¦¥¤
lW zEaiWg lr dxFOd xaC ,zFrQOd©©¨¨¨©¤©£¦¤
mdl WIW ixd ,Fnvr iptA haW lM̈¥¤¦§¥©§£¥¤¥¨¤
oeike ,cg` `iUp mFi lM aixwdl§©§¦¨¨¦¤¨§¥¨
oaEn ,"zFrQOl Eaixwi"W 'd Fl xn`W¤¨©¤©§¦©©¨¨
miNinA ."FnFiA Wi`" EaixwIW¤©§¦¦§§¦¦
cg` `iUp" lW daEWYA ,zFxg £̀¥©§¨¤¨¦¤¨
Eaixwi"W daEWYd dpEnh ,"mFIl©§¨©§¨¤©§¦

b ."zFrQOl(`l dNigYA mpn` ©©¨¨§¨©§¦¨Ÿ
lMW aWg `N` ,xaCA dWn wRYqd¦§©¥¤©¨¨¤¨¨©¤¨
iptA mFiA gAfOd z` KFpgi `iUp̈¦©£¤©¦§¥©§¦§¥
gAfOd z` EkpgW KxCÎlre) Fnvr©§§©¤¤¤¨§¤©¦§¥©
Wcgn mFi lM mi`ENiOd ini zraWA(, §¦§©§¥©¦¦¨¥¨¨

xg`l wx Fl clFp df wtQW `N ¤̀¨¤¨¥¤©©§©©
f`W ,"zFrQOl Eaixwi"W 'd Fl xn`W¤¨©¤©§¦©©¨¤¨
zgY mirqFPd lMW aFWgl oYip did̈¨¦¨©£¤¨©§¦©©
mr cgiA cg` mFiA Eaixwi cg` lbC¤¤¤¨©§¦§¤¨§©©¦
mi`iUPd x`W lM Kke ,lbCd `iUp§¦©¤¤§¨¨§¨©§¦¦
,milbCd zWlW x`W i`iUp mr cgiA§©©¦§¦¥§¨§¤©§¨¦

`EdÎKExAÎWFcTdn iEEiSd `A df lre§©¤¨©¦¥©¨¨
Eaixwi ,zFrQOl miaixwOW s`W¤©¤©§¦¦©©¨©§¦
,FnFiA aixwi `iUp lMW ,"FnFi Wi`"¦¤¨¨¦©§¦§
`iUp aixwOW mFIA `le§Ÿ©¤©§¦§¦

.lbCdai dxez ©¤¤
(ai)ïBLàøä íBiaíBiä BúBà Y¯ ©¨¦©

.oqip Wcg W`xŸŸ¤¦¨
úBøèò øNò ìèð¯dxUrl "oFW`x" ¨©¤¤£¨¦©£¨¨

mixaC)a ,ft zay i"yx(xn`p okle . §¨¦§¨¥¤¡©
.dricid `"dA "oFW`xd"¨¦§¥©§¦¨

úéLàøá äNòîì "ïBLàø"¯cg`W ¦§©£¥§¥¦¤¤¨
did zAWA)my zay i"yx(. §©¨¨¨

"ïBLàø"íéàéNpì¯zaxwdl ¦©§¦¦§©§¨©
ziAd zMEpgl mi`iUp)my zay i"yx(. §¦¦©£©©©¦

'eëå¯oFW`x ,dPEdkl oFW`x §¦¦§¨¦
oFW`x ,W`d zcixil oFW`x ,dcFarl©£¨¦¦¦©¨¥¦
oFMWl oFW`x ,miWcw zlik`l©£¦©¢¨¦¦¦§
,l`xUi z` Kxal oFW`x ,dpikW§¦¨¦§¨¥¤¦§¨¥
oFW`x ,zFnAd xEQi`l oFW`x¦§¦©¨¦

miWcgl)a ,ft zay(. ¨¢¨¦
"íìBò øãñ"a àúéàãk¯.f wxR ¦§¦¨§¥¤¨¤¤
d`xE .a ,ft zAWA `aEdi"Wx mB ¨§©¨§¥©©¦

.` ,h `xwIe©¦§¨
äãeäé ähîììò áeúkä Bñçé Y §©¥§¨¦£©¨©

BèáL¯dHnl `iUp" xnFl Fl didW ¦§¤¨¨©¨¦§©¥
`NW Fnvr oihwdW `N` ,"dcEdi§¨¤¨¤¦§¦©§¤Ÿ
cg`M `N` ,`iUpM Fnvr z` aiWgd¤¡¦¤©§§¨¦¤¨§¤¨
aixwdl dkf df zEkfaE ,dcEdi haXn¦¥¤§¨¦§¤¨¨§©§¦

oFW`x)cecl likyn(aEzMdW F` . ¦¤©¨
aixwdl dkf oFWgPW dGW ,EprinWn©§¦¥¤¤¤©§¨¨§©§¦
zEkfA Fpi` ,mihaXd lkl oFW`x¦§¨©§¨¦¥¦§

ipRn `N` ,FnvrdHnl" qgEin `EdW ©§¤¨¦§¥¤§¨§©¥
"dcEdi)`"eb(. §¨

Bðéà Bà ,áéø÷äå BèáMî äábL àìå§Ÿ¤¨¨¦¦§§¦§¦¥
äábL àlà "äãeäé ähîì" øîBà¥§©¥§¨¤¨¤¨¨

àéáäå BèáMî¯dHnl" WxtpE ¦¦§§¥¦§¨¥§©¥
daBW ,dcEdi dHn liaWA :"dcEdi§¨¦§¦©¥§¨¤¨¨
mxEarA aixwd wx `Ede FhaXn¦¦§§©¦§¦©£¨

)m"`x(.
,"ïBLçð ïaø÷ äæ" øîBì ãeîìz©§©¤¨§©©§

.àéáä BlMî¯.fi wEqR oOwlbi dxez ¦¤¥¦§©¨¨
(bi)íäéðL¯.wxfOde dxrTd §¥¤©§¨¨§©¦§¨

úìñ íéàìîäáãð úçðîì Y¯ §¥¦Ÿ¤§¦§©§¨¨
dxEn`d ,zFgpOA dpFW`xd `idW¤¦¨¦¨©§¨¨£¨

`xwIeA)my i"yx d`x ± ` ,a(zgpnl `le , §©¦§¨§Ÿ§¦§©
Kli`e b ,eh oOwl dxEn`d) mikqp( §¨¦¨£¨§©¨§¥¨
Fl did oM m`W ,zFpAxTl zkIXd©©¤¤©¨§¨¤¦¥¨¨
Fl did mbe ,mikqPd oM mB xiMfdl§©§¦©¥©§¨¦§©¨¨
KMÎxg`e zFpAxTd dNigY xiMfdl§©§¦§¦¨©¨§¨§©©¨
itl `id mikqp zgpn ixdW ,dgpOd©¦§¨¤£¥¦§©§¨¦¦§¦
ipWE xRl mipFxUr dWlW" oAxTd©¨§¨§¨¤§¦©¨§¥

"li`l mipFxUr)`"eb(i"Wx d`x la` . ¤§¦¨©¦£¨§¥©¦
± zlq mi`ln mdipW" :a ,g zFgpn§¨§¥¤§¥¦Ÿ¤

."irYWnw mikqp zgpnaEci dxez §¦§©§¨¦¨¦§¨¥
(ci)áäæ äøNòBîebøúk Y¯ £¨¨¨¨§©§

"adcc `id ,oirlq xUr lwzn"©§©£©¦§¦¦¦§©



yp`צד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ה)ּגזרת נאמר:(שם לפיכ ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

"אחד" ׁשל אֹותּיֹות ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"מזרק
לּמנין  Ï˜L.מצטרפֹות ÌÈÚ·L∑ מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִַָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑ הּדּברֹות עׂשרת .ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ
˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑ ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל ּגימטרּיא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

.ד"ק 

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד "וּיּקח (שם : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִֶֶַַָ
וגֹו'" יעקב∑Á‡ŒN·k„.אתֿהאיל ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְִֶַָ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úøæb äøæâpL äðL íéøNò íL ìòå§©¥¤§¦¨¨¤¦§§¨§¥©
Bîk ,åéúBãìBz íã÷ ìeanä©©Ÿ¤§¨§
äàî åéîé eéäå" ìöà ézLøtL¤¥©§¦¥¤§¨¨¨¥¨

"äðL íéøNòå¯.b ,e ziW`xA §¤§¦¨¨§¥¦
,"óñk ãçà ÷øæî" øîàð Cëéôì§¦¨¤¡©¦§¨¤¨¤¤
Bîk ,"ãçà óñk ÷øæî" øîàð àìå§Ÿ¤¡©¦§¨¤¤¤¨§

äøòwa øîàpL¯sqM zxrw" ¤¤¡©©§¨¨©£©¤¤
."zg ©̀©

"ãçà" ìL úBiúBà óàL øîBì©¤©¦¤¤¨
.ïéðnì úBôøèöîì÷L íéòáLY ¦§¨§©¦§¨¦§¦¤¤

åéðaî eàöiL úBnà íéòáL ãâðk§¤¤¦§¦ª¤¨§¦¨¨
¯mg onE ,c"i zti on ?cviM .gp lW¤Ÿ©¥©¦¤¤¦¨

"migElqM" z`e "miqExzR" z`W] 'l¤¤©§¦§¤©§¦
i"WxA x`Fand mrHdn ,cg`l mipFn¦§¤¨¥©©©©§¨§©¦
ixd ,e"k mW onE ,[ci ,i ziW`xA§¥¦¦¥£¥

aizkE ,miraW)al ,i my(dN`nE" ¦§¦§¦¥¥¤
"miFBd iI` Ecxtp)mildz yxcn)xaea( ¦§§¦¥©¦

h xenfn(.k dxez

(k)úçà ókäøBzä ãâðk Y ©©©§¤¤©¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL Bãiî äðzpL¤¦§¨¦¨¤©¨¨

¯lW Fci lr fnFx "sM" xnFlM§©©¥©¨¤
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ"הקרב"

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה יב)ּדברים א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעּתים",

זֹו עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי תתק"ל,∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.אמר ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו מנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו dÏ˜LÓ.ּכנגד ‰‡Óe ÌÈLÏL∑,העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ה)ּבן וגֹו'"(בראשית ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :.˜¯ÊÓ ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿»
ÛÒk „Á‡∑ ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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צה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ה)ּגזרת נאמר:(שם לפיכ ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

"אחד" ׁשל אֹותּיֹות ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"מזרק
לּמנין  Ï˜L.מצטרפֹות ÌÈÚ·L∑ מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִַָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑ הּדּברֹות עׂשרת .ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ
˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑ ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל ּגימטרּיא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

.ד"ק 

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד "וּיּקח (שם : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִֶֶַַָ
וגֹו'" יעקב∑Á‡ŒN·k„.אתֿהאיל ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְִֶַָ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»
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úøæb äøæâpL äðL íéøNò íL ìòå§©¥¤§¦¨¨¤¦§§¨§¥©
Bîk ,åéúBãìBz íã÷ ìeanä©©Ÿ¤§¨§
äàî åéîé eéäå" ìöà ézLøtL¤¥©§¦¥¤§¨¨¨¥¨

"äðL íéøNòå¯.b ,e ziW`xA §¤§¦¨¨§¥¦
,"óñk ãçà ÷øæî" øîàð Cëéôì§¦¨¤¡©¦§¨¤¨¤¤
Bîk ,"ãçà óñk ÷øæî" øîàð àìå§Ÿ¤¡©¦§¨¤¤¤¨§

äøòwa øîàpL¯sqM zxrw" ¤¤¡©©§¨¨©£©¤¤
."zg ©̀©

"ãçà" ìL úBiúBà óàL øîBì©¤©¦¤¤¨
.ïéðnì úBôøèöîì÷L íéòáLY ¦§¨§©¦§¨¦§¦¤¤

åéðaî eàöiL úBnà íéòáL ãâðk§¤¤¦§¦ª¤¨§¦¨¨
¯mg onE ,c"i zti on ?cviM .gp lW¤Ÿ©¥©¦¤¤¦¨

"migElqM" z`e "miqExzR" z`W] 'l¤¤©§¦§¤©§¦
i"WxA x`Fand mrHdn ,cg`l mipFn¦§¤¨¥©©©©§¨§©¦
ixd ,e"k mW onE ,[ci ,i ziW`xA§¥¦¦¥£¥

aizkE ,miraW)al ,i my(dN`nE" ¦§¦§¦¥¥¤
"miFBd iI` Ecxtp)mildz yxcn)xaea( ¦§§¦¥©¦

h xenfn(.k dxez

(k)úçà ókäøBzä ãâðk Y ©©©§¤¤©¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL Bãiî äðzpL¤¦§¨¦¨¤©¨¨

¯lW Fci lr fnFx "sM" xnFlM§©©¥©¨¤
lr "zg`"e ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©©©
:a ,dk dviA i"Wx mB d`xE .dxFYd©¨§¥©©¦¥¨
ozp Fpinin ± Fnl zC W` Fpinin"¦¦¥¨¨¦¦¨©

."dxFYd mdl̈¤©¨

áäæ äøNòúøNò ãâðk Y £¨¨¨¨§¤¤£¤¤
úBøacä¯lr aqEn "adf"W s` ©¦§©¤¨¨¨©

lirlcM ,"dxUr" lr `le dxrTd©§¨¨§Ÿ©£¨¨§¦§¥
mFwn lMn ,ci wEqR i"WxAoeiM §©¦¨¦¨¨¥¨

dfM otF`A aFYkl dwCwC dxFYdW¤©¨¦§§¨¦§§¤¨¤
lr aqEn "adf"W rnWnA WIW¤¥§©§©¤¨¨¨©
zxUr lr dGn WFxcl oYip ,"dxUr"£¨¨¦¨¦§¦¤©£¤¤

mdilr xn`PW ,zFxACd)`i ,hi mildz( ©¦§¤¤¡©£¥¤
"adGn micngPd")`"eb(mB d`xE . ©¤¡¨¦¦¨¨§¥©

adf ililB" :fh ,d mixiXd xiW i"Wx©¦¦©¦¦§¦¥¨¨
adGn micngPd ,odAW zFxACd EN` ±¥©¦§¤¨¤©¤¡¨¦¦¨¨

."ax fRnE¦©¨
úøè÷ äàìîìL àiøèîéb Y §¥¨§Ÿ¤¦©§¦¨¤

ãáìáe ,úBöî â"éøz "úøè÷"§Ÿ¤©§©¦§¦§©
éìçzLéãé ìò ,ú"ìãa ó"e÷ ó ¤©£¦§¨¤©§¥

÷"ã ø"â ù"á ú"à¯:aEzM EN`kE§¦¨
.zxhc`k dxez

(`k)ãçà øt,íäøáà ãâðk Y ©¤¨§¤¤©§¨¨
Ba øîàpL¯.f ,gi ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

"ø÷a ïa çwiå"¯Eaixwd o`M s` ©¦©¤¨¨©¨¦§¦
i"Wx mB d`xE ."xwA oA cg` xR"©¤¨¤¨¨§¥©©¦
wEqRd `iad mW K` ,hi ,gk oOwl§©¨©¨¥¦©¨
mW d`xE ,"mdxa` ux xwAd l`e"§¤©¨¨¨©§¨¨§¥¨

.xE`iAA©¥
ãçà ìéà÷çöé ãâðk Y¯Fpi` o`M ©¦¤¨§¤¤¦§¨¨¥

`l dGW oeiM ,"FA xn`PW" azFM¥¤¤¡©¥¨¤¤Ÿ
`N` ,mdxa`A `N` wgviA xn`p¤¡©§¦§¨¤¨§©§¨¨¤¨
mFwnA li`d z` aixwd mdxa`W¤©§¨¨¦§¦¤¨©¦¦§
."wgvi lW Fli`" `xwp oM lre ,wgvi¦§¨§©¥¦§¨¥¤¦§¨

.mW oOwl mB d`xE§¥©§©¨¨
"'Bâå ìéàä úà çwiå"¯EdlrIe" ©¦©¤¨©¦§©©£¥

.bi ,ak mW ± "FpA zgY dlFrl§¨©©§¨
ãçà Lák¯qEtcaE ciÎiazM dOkA ¤¤¤¨§©¨¦§¥¨¦§

Fpi` oMW ,"cg`" miqxFB `l ipW¥¦Ÿ§¦¤¨¤¥¥
."cg`" `weC dOl o`M Wxtn§¨¥¨¨¨©§¨¤¨

á÷òé ãâðk¯Fpi` o`M mBxnF` §¤¤©£Ÿ©¨¥¥
oM WxFtOW mEXn ,"FA xn`PW"¤¤¡©¦¤§¨¥

.aEzMA©¨
"á÷òé ãéøôä íéáNkäå"¯,l mW §©§¨¦¦§¦©£Ÿ¨

.mW oOwl i"Wx mB d`xE .nak dxez §¥©©¦§©¨¨
(ak)íéfò øéòNúøéëî ìò øtëì Y §¦¦¦§©¥©§¦©
óñBé¯i"WxA x`Fanl sqFpA dfe ¥§¤§¨©§¨§©¦

lr xRkl `A `EdW ,fh wEqR lirl§¥¨¤¨§©¥©
.wtq z`nEhe mFdYd xaw¤¤©§§§©¨¥

da] øîàpL¯qEtcA `qxiBd oM ¤¤¡©¨¥©¦§¨¦§
dOke ,sqFi zxiknA Epide ,oFW`x¦§©§¦§¦©¥§©¨
x`WaE ,llkA FzF` miqxFB`l miqEtC§¦Ÿ§¦¦§¨¦§¨

.sqFiA Epide ,"FA" :miqxFB miqEtC§¦§¦§©§§¥
"íéfò øéòN eèçLiå"¯,fl mW ©¦§£§¦¦¦¨

.`lbk dxez

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ"הקרב"

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה יב)ּדברים א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעּתים",

זֹו עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי תתק"ל,∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.אמר ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו מנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו dÏ˜LÓ.ּכנגד ‰‡Óe ÌÈLÏL∑,העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ה)ּבן וגֹו'"(בראשית ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :.˜¯ÊÓ ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿»
ÛÒk „Á‡∑ ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
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."ig`" miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¨¦
åéøçà éðà áéø÷à¯.xFkA ip`W ©§¦£¦©£¨¤£¦§

oaE`x `iUp ,xnFl Wi xg` otF`aE§¤©¥¥©§¦§¥
dEv `EdÎKExAÎWFcTd mpn` :orḧ©¨§¨©¨¨¦¨
xcQd K` ,zFrQOd xcq itl EaixwIW¤©§¦§¦¥¤©©¨©©¥¤
,milbCd iW`x i`iUp itl zFidl Kixv̈¦¦§§¦§¦¥¨¥©§¨¦
`Ed lbCd W`xA cnFrd `iUp lMW¤¨¨¦¨¥§Ÿ©¤¤
cnrW dcEdi okle ,oFW`x aixwn©§¦¦§¨¥§¨¤¨©
,oFW`x aixwn igxfOd lbCd W`xA§Ÿ©¤¤©¦§¨¦©§¦¦
inFxCd lbCd W`xA cnrW oaE`xE§¥¤¨©§Ÿ©¤¤©§¦
,dcEdi dpgn lbC ixg` ipW rqpe)§¨©¥¦©£¥¤¤©£¥§¨

fh ,a lirlcM(oeiM ,eixg` aixwn , §¦§¥©§¦©£¨¥¨
xzFi aEWg `Ed lbCd `iUPW¤§¦©¤¤¨¥
lW lbCd zgY ErqPW mi`iUPdn¥©§¦¦¤¨§©©©¤¤¤

.dcEdi dpgn©£¥§¨
éì øîàð äøeábä étî :äLî Bì øîà̈©Ÿ¤¦¦©§¨¤¡©¦

íäéìâãì ïòqî øãñk eáéø÷iL¯ ¤©§¦§¥¤©¨¨§¦§¥¤
did iEEiSd :oaE`x `iUpl dpr dWn¤¨¨¦§¦§¥©¦¨¨

" EaixwIWorQn xcqMmdilbcl," ¤©§¦§¥¤©¨¨§¦§¥¤
zgY mirqFPd mihaXd i`iUp lMW¤¨§¦¥©§¨¦©§¦©©
miaixwn dcEdi dpgn lW lbCd©¤¤¤©£¥§¨©§¦¦
W`xA rqp dcEdIWMW oeiM ,mipFW`x¦¦¥¨¤§¤§¨¨©§Ÿ
,eiYgYW dpgOd lM FOr Erqp ,lbCd©¤¤¨§¦¨©©£¤¤©§¨
mde ,oElEaf z`e xkyVi z` millFMd©§¦¤¦¨¨§¤§§¥

.oaE`x dpgn lW lbCd iptl Erqp̈§¦§¥©¤¤¤©£¥§¥
àeäå ,"Bðaø÷ úà áø÷ä" :øîà Cëì§¨¨©¦§¦¤¨§¨§
,"áø÷ä" :òîLî àeäL ,ã"eé øñç̈¥¤©§¨©§¥

ì:äeèöð äøeábä étnL ,éeeö ïBL §¦¤¦¦©§¨¦§©¨
"áø÷ä .. áéø÷ä" eäîe ."áø÷ä"©§¥©¦§¦¦§¦
íéøác éðL ìéáLaL ?íéîòt éðL§¥§¨¦¤¦§¦§¥§¨¦

íéèáMì éðL áéø÷äì äëæ¯s` ¨¨§©§¦¥¦©§¨¦©
`EdÎKExAÎWFcTdW lirl x`AzPW¤¦§¨¥§¥¤©¨¨
zFrQn xcq itl EaixwIW EdEv¦¨¤©§¦§¦¥¤©¨
dEv dOl dl`Xd `tEB df ,milbCd©§¨¦¤¨©§¥¨¨¨¦¨
dEv `le ,KM `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨§Ÿ¦¨
zprhM milbCd i`iUp itl EaixwIW¤©§¦§¦§¦¥©§¨¦§©£©
oM lre ,xzFi miaEWg Eid mdW ,oaE`x§¥¤¥¨£¦¥§©¥
xkyVi lW FzEkfA df didW x`an§¨¥¤¨¨¤¦§¤¦¨¨

)mgpn zxez d`xe(.

øîàpL ,äøBza íéòãBé eéäL ,úçà©©¤¨§¦©¨¤¤¡©
¯.bl ,ai ` minId ixaC¦§¥©¨¦

"íézòì äðéá éòãBé øëNOé éðaîe"¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦
¯.eh ,hn ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦

,d mihtFW .gi ,bl mixaC .gl ,b lirl§¥§¨¦§¦
.eh

íéàéNpì äöò eðúð íäL ,úçàå§©©¤¥¨§¥¨©§¦¦
eìlä úBðaø÷ ácðúäì¯d`x la` §¦§©¥¨§¨©¨£¨§¥

mAl m`Up"W i wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨¤§¨¨¦¨
rnWnE ,"gAfOd zFpAxw aCpzdl§¦§©¥¨§§©¦§¥©©§©
KM mEXn ilE`e ,mNM znfiA df didW¤¨¨¤§¨§©ª¨§©¦¨
mrhM wx df mrh o`M i"Wx `iad¥¦©¦¨©©¤©§©©

.ipW¥¦
ïLøcä äLî éaø ìL BãBñéáe¦¤©¦Ÿ¤©©§¨

øéàé ïa ñçðt éaø øîà :éúàöî¯ ¨¨¦¨©©¦¦§¨¤¨¦
xAEA) dcB` WxcnA `aEd(,f xAcOA ¨§¦§©©¨¨¤©¦§¨

.bi
Bæ äöò ïàéOä øòeö ïa ìàðúð¯ §©§¥¤¨¦¦¨¥¨

l`pzp" aYkp rECn x`Fan df iRÎlre§©¦¤§¨©©¦§©§©§¥
`NW ,"xkyVi `iUp" iptl "xrEv oA¤¨¦§¥§¦¦¨¨¤Ÿ
FzEkfAW ipRn ,mihaXd x`WaM§¦§¨©§¨¦¦§¥¤¦§
haW ixg` ipW xkyVi haW aixwd¦§¦¥¤¦¨¨¥¦©£¥¥¤

dcEdi)iaxd .cecl likyn(itl ,xnFlM . §¨§©§¦
dkf xrEv oA l`pzp oFW`xd mrHd©©©¨¦§©§¥¤¨¨¨
,FhaW lW zEkGd ipRn ipW aixwdl§©§¦¥¦¦§¥©§¤¦§
dkf xkyVi haW ipXd mrHd itlE§¦©©©©¥¦¥¤¦¨¨¨¨
l`pzp lW zEkGd ipRn ipW aixwdl§©§¦¥¦¦§¥©§¤§©§¥

.xrEv oA¤¨
óñk úøò÷åéúBiúBà ïéðî Y ©£©¤¤¦§©¦¨

ì"÷úú àiøèîéâa¯zF`n rWY §¦©§¦¨§©¥
.miWlWE§¦

ïBLàøä íãà ìL åéúBðL ãâðk¯ §¤¤§¨¤¨¨¨¦
i"Wx KxvEd .d ,d ziW`xA d`x§¥§¥¦§©©¦
FcFqin odW ,o`M EN` mifnx `iadl§¨¦§¨¦¥¨¤¥¦
dUr `NX dn ,oWxCd dWn iAx lW¤©¦¤©©§¨©¤Ÿ¨¨
EN` miWxcOW ipRn ,eixaC x`WA oM¥¦§¨§¨¨¦§¥¤¦§¨¦¥
`l m`W ,`xwn lW FhEWtl miaFxw§¦¦§¤¦§¨¤¦Ÿ
dxrTd ,ElNd milMd oipr dn oM¥¨¦§©©¥¦©¨©§¨¨
dnE ,mlwWn xRqnE sMde wxfOde§©¦§¨§©©¦§©¦§¨¨¨

lMW cr ,oxRqnE ElNd zFndAd oipr¦§©©§¥©¨¦§¨¨©¤¨
oinA oiA mNEkA EniMqd mi`iUPd©§¦¦¦§¦§¨¥§¦
zFndAd oinA oiA ,oxRqnE milMd©¥¦¦§¨¨¥§¦©§¥
,oxRqnE milMd lwWOA oiA ,oxRqnE¦§¨¨¥©¦§©©¥¦¦§¨¨
xnFl EpgxM lre ,llM iEPW mEW ilA§¦¦§¨§©¨§¥©

ElNd mixaCd Eid `NW`N` dxwnA ¤Ÿ¨©§¨¦©¨§¦§¤¤¨
dpEkA)m"`x(dn oaEn df iRÎlre . §©¨¨§©¦¤¨©

,xkyVi haWA `weC FWxtn i"WxX¤©¦§¨§©§¨§¥¤¦¨¨
ixg`W ipRn ,dcEdi haWA `le§Ÿ§¥¤§¨¦§¥¤©£¥
mzF` z` wEIcA `iad xkyVi haXW¤¥¤¦¨¨¥¦§¦¤¨
oaEn ,dcEdi haW `iadW mixaCd©§¨¦¤¥¦¥¤§¨¨

dpEM mdA WIWoM lre ,zcgEin ¤¥¨¤©¨¨§¤¤§©¥
,azM "dix` xEB"de .Fx`al KxvEd§©§¨£§©©§¥¨©
haW lv` df oipr x`iA i"WxW¤©¦¥¥¦§¨¤¥¤¥¤
o`iVd `EdW ipRn `weC xkyVi¦¨¨©§¨¦§¥¤¦¦¨
z`ad ihxR mBW oaEn dGnE ,Ff dvr¥¨¦¤¨¤©§¨¥£¨©
mdA Fl EidW ,FzvrA Eid mixaCd©§¨¦¨©£¨¤¨¨¤
zFpWl xWTd oipraE .zFlFcB zFpEM©¨§§¦§©©¤¤¦§
,"dix` xEB"d azM ,gpe oFW`xd mc`̈¨¨¦§Ÿ©¨©©©§¥
FnM dlEwW oMWOd zk`ln iM¦§¤¤©¦§¨§¨§
didW xaC lke ,mlFrd z`ixA§¦©¨¨§¨¨¨¤¨¨
lM okle ,oMWOA did mlFrd z`ixaA¦§¦©¨¨¨¨©¦§¨§¨¥¨
gpe mc` mdW mlFrd zFcFqi§¨¨¤¥¨¨§Ÿ©
zxUre dxFYd ,zFOE` miraWe§¦§¦©¨©£¤¤
,mdilr cnFr mlFrd lMW zFxACd©¦§¤¨¨¨¥£¥¤
mi`iUPd E`iadW zFpAxTA Efnxp¦§§©¨§¨¤¥¦©§¦¦
zEllkl oMWOd zFOcl ,oMWOl©¦§¨§©©¦§¨¦§¨

.mlFrd̈¨
ìLdì÷Lî äàîe íéLíL ìò Y §Ÿ¦¥¨¦§¨¨©¥

ãéîòäLkLíìBòä íei÷ì úBãìBz ¤§¤¤¡¦¨§¦¨¨
ìLe äàî ïa,äéä äðL íéL ¤¥¨§Ÿ¦¨¨¨¨

øîàpL¯.b ,d ziW`xA ¤¤¡©§¥¦
ìL íãà éçéå"äðL úàîe íéL ©§¦¨¨§Ÿ¦§©¨¨

."'Bâå Búeîãa ãìBiåãçà ÷øæî ©¤¦§§¦§¨¤¨
óñkë"÷ú äiøèîéâa Y¯Wng ¤¤§¦©§¦¨£¥

.mixUre zF`n¥§¤§¦
ïa úBãìBz ãéîòäL çð íL ìò©¥Ÿ©¤¤¡¦¨¤

äðL úBàî Lîç¯ziW`xA d`x £¥¥¨¨§¥§¥¦
.al ,d
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(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מכירתמכירתמכירתמכירת עלעלעלעל כב)לכלכלכלכּפּפּפּפרררר ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
הּדברים  ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

וׁשבט. ׁשבט לכל ְִֵֵֶֶַָָָׁשּייכים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ‡ÌÏÈ.ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ

ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּכאן  עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש חּמׁשין חמּׁשה ּכנגד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻחמּׁשּיֹות

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְִִֶֶַַַָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני  הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻ
והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר 
הּנׂשיא  היה הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשאר

ּפלֹוני  לׁשבט .הּמקריב ְְְִִֵֶַַ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)íéðL ø÷a íéîìMä çáæìeY §¤©©§¨¦¨¨§©¦
íBìL eðúpL ,ïøäàå äLî ãâðk§¤¤Ÿ¤§©£Ÿ¤¨§¨
.íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéa¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦

íéNák .. íéãzò .. íìéàY ¥¦©ª¦§¨¦
ìLíiåìe íéðäk ãâðk ,íéðéî äL §Ÿ¨¦¦§¤¤Ÿ£¦§¦¦

íéàéáð äøBz ãâðëe ,íéìàøNéå§¦§§¥¦§¤¤¨§¦¦
ìL .íéáeúëeãâðk úBiMîç L §¦¨Ÿ£¦¦§¤¤

úBøacä Lîçå ,ïéLnç äMîç£¦¨ª¨¦§¨¥©¦§
Lîçå ,ãçà çeì ìò ïéáeúkä©§¦©©¤¨§¨¥
BãBñéî ïàk ãò .éðMä ìò ïéáeúkä©§¦©©¥¦©¨¦

.ïLøcä äLî éaø ìL¯mli`" ¤©¦Ÿ¤©©§¨¥¦
ipA miUaM ,dXng micYr ,dXng£¦¨©ª¦£¦¨§¨¦§¥

."dXng dpWck dxez ¨¨£¦¨
(ck)'Bâå àéNð éLéìMä íBiaY ©©§¦¦¨¦§

"àéNð" äéä "éLéìMä íBia"©©§¦¦¨¨¨¦
"ïìeáæ éðáì" áéø÷nä¯df ixde ©©§¦¦§¥§ª©£¥¤

.xvw `xwn¦§¨¨¨
Ba øîàpL ìàðúða ìáà ,ílk ïëå§¥ª¨£¨¦§©§¥¤¤¡©

¯.gi wEqR̈
lä åéøçà ìôBð ,"ìàðúð áéø÷ä"ïBL ¦§¦§©§¥¥©£¨©¨

øákL éôì ,"øëùOé àéNð" øîBì©§¦¦¨¨§¦¤§¨
Búáø÷äå BîL øékæäàlL øàMáe ¦§¦§§©§¨¨©§¨¤Ÿ

a øîàðïäéìò ìôBð ,"áéø÷ä" ïä ¤¡©¨¤¦§¦¥£¥¤
ìBúBà ,éðBìt éðáì àéNð :äæ ïBL ¨¤¨¦¦§¥§¦

ì áéø÷nä àéNpä äéä íBiäèáL ©¨¨©¨¦©©§¦§¥¤
.éðBìt¯`iUp" xn` `l okleipal §¦§¨¥Ÿ¨©¨¦¦§¥

`iUp :FrnWn did f` iM ,"xkyVi¦¨¨¦¨¨¨©§¨¨¦
xn` xaM ixde ,xkyVi ipal aixwOd©©§¦¦§¥¦¨¨©£¥§¨¨©

"aixwd")`"eb.(dk dxez ¦§¦



צז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מכירתמכירתמכירתמכירת עלעלעלעל כב)לכלכלכלכּפּפּפּפרררר ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
הּדברים  ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

וׁשבט. ׁשבט לכל ְִֵֵֶֶַָָָׁשּייכים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ‡ÌÏÈ.ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ

ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּכאן  עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש חּמׁשין חמּׁשה ּכנגד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻחמּׁשּיֹות

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְִִֶֶַַַָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני  הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻ
והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר 
הּנׂשיא  היה הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשאר

ּפלֹוני  לׁשבט .הּמקריב ְְְִִֵֶַַ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)íéðL ø÷a íéîìMä çáæìeY §¤©©§¨¦¨¨§©¦
íBìL eðúpL ,ïøäàå äLî ãâðk§¤¤Ÿ¤§©£Ÿ¤¨§¨
.íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéa¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦

íéNák .. íéãzò .. íìéàY ¥¦©ª¦§¨¦
ìLíiåìe íéðäk ãâðk ,íéðéî äL §Ÿ¨¦¦§¤¤Ÿ£¦§¦¦

íéàéáð äøBz ãâðëe ,íéìàøNéå§¦§§¥¦§¤¤¨§¦¦
ìL .íéáeúëeãâðk úBiMîç L §¦¨Ÿ£¦¦§¤¤

úBøacä Lîçå ,ïéLnç äMîç£¦¨ª¨¦§¨¥©¦§
Lîçå ,ãçà çeì ìò ïéáeúkä©§¦©©¤¨§¨¥
BãBñéî ïàk ãò .éðMä ìò ïéáeúkä©§¦©©¥¦©¨¦

.ïLøcä äLî éaø ìL¯mli`" ¤©¦Ÿ¤©©§¨¥¦
ipA miUaM ,dXng micYr ,dXng£¦¨©ª¦£¦¨§¨¦§¥

."dXng dpWck dxez ¨¨£¦¨
(ck)'Bâå àéNð éLéìMä íBiaY ©©§¦¦¨¦§

"àéNð" äéä "éLéìMä íBia"©©§¦¦¨¨¨¦
"ïìeáæ éðáì" áéø÷nä¯df ixde ©©§¦¦§¥§ª©£¥¤

.xvw `xwn¦§¨¨¨
Ba øîàpL ìàðúða ìáà ,ílk ïëå§¥ª¨£¨¦§©§¥¤¤¡©

¯.gi wEqR̈
lä åéøçà ìôBð ,"ìàðúð áéø÷ä"ïBL ¦§¦§©§¥¥©£¨©¨

øákL éôì ,"øëùOé àéNð" øîBì©§¦¦¨¨§¦¤§¨
Búáø÷äå BîL øékæäàlL øàMáe ¦§¦§§©§¨¨©§¨¤Ÿ

a øîàðïäéìò ìôBð ,"áéø÷ä" ïä ¤¡©¨¤¦§¦¥£¥¤
ìBúBà ,éðBìt éðáì àéNð :äæ ïBL ¨¤¨¦¦§¥§¦

ì áéø÷nä àéNpä äéä íBiäèáL ©¨¨©¨¦©©§¦§¥¤
.éðBìt¯`iUp" xn` `l okleipal §¦§¨¥Ÿ¨©¨¦¦§¥

`iUp :FrnWn did f` iM ,"xkyVi¦¨¨¦¨¨¨©§¨¨¦
xn` xaM ixde ,xkyVi ipal aixwOd©©§¦¦§¥¦¨¨©£¥§¨¨©

"aixwd")`"eb.(dk dxez ¦§¦



yp`צח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
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(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa¤©¦«

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»



yp`ק zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq a"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום ואחרּֿכּבֹו ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר  – הּמׁשח" "אחרי  אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהקריב,
ז)אֹומר ּבּיֹום (ויקרא אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול (ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפססססּוּוּוּולללל ּבּבּבּבהםהםהםהם ארעארעארעארע פד)ולאולאולאולא ז, (רש"י ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמתּפּלל  :ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעבּדה
ׁשהרי  הּכלל, עם עצמ ֹו את  לאחד עליו הּתפ ּלה ּבעת  וגם הּתפ ּלה, לפני  יׂשראל  אהבת ׁשל מצות־עׂשה עליו לקּבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָצרי
ׁשל  ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּגם

ִַרּבים".

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, ּבאיזֹו ‰ÌÈÏk.ּפירׁש ÛÒk Ïk ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ct)Búà çLnä íBéaíBiá Ba Y §¦¨©Ÿ©
çLîpL¯.gAfOd ¤¦§©©¦§¥©
áéø÷ä¯.dcEdi haW `iUp ¦§¦§¦¥¤§¨

"çLnä éøçà" íi÷î éðà äîe¯ ¨£¦§©¥©£¥¦¨©
.gt wEqR oOwl§©¨¨

Bà .áéø÷ä Ck-øçàå älçz çLîpL¤¦§©§¦¨§©©¨§¦§¦
àá àìå ,ïîæ øçàì "çLnä éøçà"©£¥¦¨©§©©§©§Ÿ¨
øîBì àlà "çLnä íBéa" ãnìì§©¥§¦¨©¤¨©

øîBà àeäLk ?íBia çLîpL¯ ¤¦§©©§¤¥
.el ,f `xwIe©¦§¨

"íúà BçLî íBéa"¯xAcn df wEqR §¨§Ÿ¨¨¤§©¥
lrla` ,mipdkl eipaE oxd` zgiWn ©§¦©©£Ÿ¨¨§Ÿ£¦£¨

Dpi`W dgiWn lkl cFnll oYip dGn¦¤¦¨¦§§¨§¦¨¤¥¨
oFW`x qEtcA dPde .mFIA `N ¤̀¨©§¦¥¦§¦

oi` K` ,"FzF` FgWn mFiA" :`qxiBd©¦§¨§¨§©¥
igxfn xESiwaE .wEqR dfM `xwOA©¦§¨¨¤¨§¦¦§¨¦
Kixve ,xtFq zErh o`M WIW azM̈©¤¥¨¨¥§¨¦
dpEMde ,"FzF` gWOd mFiA" zFidl¦§§¦¨©§©©¨¨
ltMOW Epide ,i wEqR lirl xEn`dl§¨¨§¥¨§©§¤¦¤¤
:micnFl "FzF` gWOd mFiA" oFWNd©¨§¦¨©§¦
.aixwd gWnPW mFIAWe ,mFIA gWnPW¤¦§©©§¤©¤¦§©¦§¦
ãeîìz äîe ,íBia çLîpL eðãîì̈©§¤¦§©©©©§
íBia ?"Búà çLnä íBéa" :øîBì©§¦¨©Ÿ§

.áéø÷ä çLîpLíézL óñk úøò÷ ¤¦§©¦§¦©£Ÿ¤¤§¥
äøNòàìå ,eácðúäL íä íä Y ¤§¥¥¥¤¦§©§§Ÿ

ìeñt íäa òøà¯dpn KM mEXnE ¥©¨¤§¦¨¨¨
,EaCpzdW mixaCd lM mEkq aEzMd©¨§¨©§¨¦¤¦§©§
,dxUr miYW EidW mircFi Ep`W s ©̀¤¨§¦¤¨§¥¤§¥

,Eaixwd mi`iUp xUr mipW ixdW¤£¥§¥¨¨§¦¦¦§¦
EaCpzdX dn lMW Epl xnFl `N ¤̀¨©¨¤¨©¤¦§©§
lEqR rxi` `le mzXcwA Ex`Wp¦§£¦§ª¨¨§Ÿ¥©§

.mdn cg`Adt dxez §¤¨¥¤
(dt)ìLúçàä äøòwä äàîe íéL §Ÿ¦¥¨©§¨¨¨©©
'BâåøîBì ãeîìz äî Y¯xaM ixd §©©§©£¥§¨

x`W lkA oke ,bi wEqR lirl) xn`p¤¡©§¥¨§¥§¨§¨
mi`iUPd(."DlwWn d`nE miWlW" ©§¦¦§¦¥¨¦§¨¨

øîàpL éôì¯.bi wEqR lirl §¦¤¤¡©§¥¨
ìL"Løô àìå ,"dì÷Lî äàîe íéL §Ÿ¦¥¨¦§¨¨§Ÿ¥©

ì÷L Bæéàa¯xn`p wxfOA wxe)my( §¥¤¤§©©¦§¨¤¡©
."WcTd lwWA lwW miraW"¦§¦¤¤§¤¤©Ÿ¤

ìk" ïlëa ììëå ,ïàk dàðLe øæç Cëì§¨¨©§¨¨¨§¨©§ª¨Ÿ
."Lãwä ì÷La .. íéìkä óñkìk ¤¤©¥¦§¤¤©Ÿ¤Ÿ

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»



קי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq a"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום ואחרּֿכּבֹו ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר  – הּמׁשח" "אחרי  אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהקריב,
ז)אֹומר ּבּיֹום (ויקרא אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול (ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפססססּוּוּוּולללל ּבּבּבּבהםהםהםהם ארעארעארעארע פד)ולאולאולאולא ז, (רש"י ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמתּפּלל  :ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעבּדה
ׁשהרי  הּכלל, עם עצמ ֹו את  לאחד עליו הּתפ ּלה ּבעת  וגם הּתפ ּלה, לפני  יׂשראל  אהבת ׁשל מצות־עׂשה עליו לקּבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָצרי
ׁשל  ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּגם

ִַרּבים".

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, ּבאיזֹו ‰ÌÈÏk.ּפירׁש ÛÒk Ïk ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ct)Búà çLnä íBéaíBiá Ba Y §¦¨©Ÿ©
çLîpL¯.gAfOd ¤¦§©©¦§¥©
áéø÷ä¯.dcEdi haW `iUp ¦§¦§¦¥¤§¨

"çLnä éøçà" íi÷î éðà äîe¯ ¨£¦§©¥©£¥¦¨©
.gt wEqR oOwl§©¨¨

Bà .áéø÷ä Ck-øçàå älçz çLîpL¤¦§©§¦¨§©©¨§¦§¦
àá àìå ,ïîæ øçàì "çLnä éøçà"©£¥¦¨©§©©§©§Ÿ¨
øîBì àlà "çLnä íBéa" ãnìì§©¥§¦¨©¤¨©

øîBà àeäLk ?íBia çLîpL¯ ¤¦§©©§¤¥
.el ,f `xwIe©¦§¨

"íúà BçLî íBéa"¯xAcn df wEqR §¨§Ÿ¨¨¤§©¥
lrla` ,mipdkl eipaE oxd` zgiWn ©§¦©©£Ÿ¨¨§Ÿ£¦£¨

Dpi`W dgiWn lkl cFnll oYip dGn¦¤¦¨¦§§¨§¦¨¤¥¨
oFW`x qEtcA dPde .mFIA `N ¤̀¨©§¦¥¦§¦

oi` K` ,"FzF` FgWn mFiA" :`qxiBd©¦§¨§¨§©¥
igxfn xESiwaE .wEqR dfM `xwOA©¦§¨¨¤¨§¦¦§¨¦
Kixve ,xtFq zErh o`M WIW azM̈©¤¥¨¨¥§¨¦
dpEMde ,"FzF` gWOd mFiA" zFidl¦§§¦¨©§©©¨¨
ltMOW Epide ,i wEqR lirl xEn`dl§¨¨§¥¨§©§¤¦¤¤
:micnFl "FzF` gWOd mFiA" oFWNd©¨§¦¨©§¦
.aixwd gWnPW mFIAWe ,mFIA gWnPW¤¦§©©§¤©¤¦§©¦§¦
ãeîìz äîe ,íBia çLîpL eðãîì̈©§¤¦§©©©©§
íBia ?"Búà çLnä íBéa" :øîBì©§¦¨©Ÿ§

.áéø÷ä çLîpLíézL óñk úøò÷ ¤¦§©¦§¦©£Ÿ¤¤§¥
äøNòàìå ,eácðúäL íä íä Y ¤§¥¥¥¤¦§©§§Ÿ

ìeñt íäa òøà¯dpn KM mEXnE ¥©¨¤§¦¨¨¨
,EaCpzdW mixaCd lM mEkq aEzMd©¨§¨©§¨¦¤¦§©§
,dxUr miYW EidW mircFi Ep`W s ©̀¤¨§¦¤¨§¥¤§¥

,Eaixwd mi`iUp xUr mipW ixdW¤£¥§¥¨¨§¦¦¦§¦
EaCpzdX dn lMW Epl xnFl `N ¤̀¨©¨¤¨©¤¦§©§
lEqR rxi` `le mzXcwA Ex`Wp¦§£¦§ª¨¨§Ÿ¥©§

.mdn cg`Adt dxez §¤¨¥¤
(dt)ìLúçàä äøòwä äàîe íéL §Ÿ¦¥¨©§¨¨¨©©
'BâåøîBì ãeîìz äî Y¯xaM ixd §©©§©£¥§¨

x`W lkA oke ,bi wEqR lirl) xn`p¤¡©§¥¨§¥§¨§¨
mi`iUPd(."DlwWn d`nE miWlW" ©§¦¦§¦¥¨¦§¨¨

øîàpL éôì¯.bi wEqR lirl §¦¤¤¡©§¥¨
ìL"Løô àìå ,"dì÷Lî äàîe íéL §Ÿ¦¥¨¦§¨¨§Ÿ¥©

ì÷L Bæéàa¯xn`p wxfOA wxe)my( §¥¤¤§©©¦§¨¤¡©
."WcTd lwWA lwW miraW"¦§¦¤¤§¤¤©Ÿ¤

ìk" ïlëa ììëå ,ïàk dàðLe øæç Cëì§¨¨©§¨¨¨§¨©§ª¨Ÿ
."Lãwä ì÷La .. íéìkä óñkìk ¤¤©¥¦§¤¤©Ÿ¤Ÿ

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»



yp`קב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד, אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא ÔÈaÓ.הּכּפרת". ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹƒ≈

ÌÈ·e¯k‰ ÈL∑ מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים, ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא "מתּדּבר".∑acÓ¯.הּקֹול ּכמֹו ¿≈«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְִֵַ
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו, לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ קֹול ׁשּנדּבר יכֹול הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו :(במדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
לּמה  מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי הּקֹול היה טבע ׁשעל־ּפי מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלכאֹורה
להפסיק  מיחד נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל "אל לבֹוא מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפּתח ּכׁשהּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻנפסק

הּקֹול! ֶַאת

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àeäå ,"ãòBî ìäàî åéìà 'ä øaãéå"©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥§
úëøtì õeç¯uEgn oMWOA ,xnFlM ©¨Ÿ¤§©©¦§¨¦

zkFxRl)ak ,dk zeny i"yx(. ©¨¤
øîBà ãçà áeúëå¯.ak ,dk zFnW §¨¤¨¥§

äæ àa ,"úøtkä ìòî Ezà ézøaãå"§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤¨¤
íäéðéa òéøëäå¯i"Wx mB d`x §¦§¦©¥¥¤§¥©©¦

.mW zFnW§¨
ãòBî ìäà ìà àa äLî¯aEzMM Ÿ¤¨¤Ÿ¤¥©¨

dnE ."crFn ld` l` dWn `aaE"§Ÿ¤¤Ÿ¤¥©
liaWA FWExiR ,"FY` xAcl" aEzMX¤¨§©¥¦¥¦§¦
mr xAci dWOW `le ,FY` xAci 'dW¤§©¥¦§Ÿ¤¤§©¥¦
,` ,` `xwIe i"Wxn mB rnWn oke ,'d§¥©§©©¥©¦©¦§¨

mW oIr)iaxd(. ©¥¨
ìòî" àaä ìBwä úà òîBL íLå§¨¥©¤©©¨¥©

"úøtkä¯lFTd z` rnWIe" :aEzMM ©©Ÿ¤©¨©¦§©¤©
mB d`xE ."zxFRMd lrn eil` xACn¦©¥¥¨¥©©©¤§¥©
xn`l crFn ld`n" :mW `xwIe i"Wx©¦©¦§¨¨¥Ÿ¤¥¥Ÿ
lrn" :xnFl cEnlY ?ziAd lMn lFki ±¨¦¨©©¦©§©¥©
oM m`" :i"Wx siqFd mWe ,"zxFRMd©©¤§¨¦©¦¦¥
didW cOln ?crFn ld`n xn`p dOl̈¨¤¡©¥Ÿ¤¥§©¥¤¨¨
."ld`l uEg `vFi did `le wqtp lFTd©¦§¨§Ÿ¨¨¥¨Ÿ¤

`Ad xEACA i"Wx mB d`xEd`xE . §¥©©¦©¦©¨§¥
drC `iadW an ,hk zFnW i"Wx©¦§¤¥¦¥¨
did `EdÎKExAÎWFcTdW EpizFAxn¥©¥¤©¨¨¨¨
.zWFgPd gAfn lrn dWn mr xAcn§©¥¦¤¥©¦§©©§¤

íéáeøkä éðL ïéaîïî àöBé ìBwä Y ¦¥§¥©§¦©¥¦
"íéáeøkä éðL ïéá"ì íéîMä¯`le ©¨©¦§¥§¥©§¦§Ÿ

"miaExMd ipW oiAn" `vi lFTdW¤©¨¨¦¥§¥©§¦
aEzMd oFWl zErnWnM)(lFTd `N` , §©§¨§©¨¤¨©

.miaExMd ipW oiA l` minXdn riBd¦¦©¥©¨©¦¤¥§¥©§¦
lrn lFki" :mW `xwIe i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¨¨¥©
oiAn :xnFl cEnlY ?DNEM zxFRMd©©¤¨©§©¦¥

."miaExMd ipW§¥©§¦
ãòBî ìäàì àöé íMîe¯mB d`x ¦¨¨¨§Ÿ¤¥§¥©

qpkp did dWn" :ak ,dk zFnW i"Wx©¦§¤¨¨¦§¨
lFw ,gzRd KFzA `AW oeike ,oMWOl©¦§¨§¥¨¤¨§©¤©

mXnE ,miaExMd oial minXd on cxFi¥¦©¨©¦§¥©§¦¦¨
."crFn ld`A dWnl rnWpe `vFi¥§¦§¨§¤§Ÿ¤¥

øacîøaãúî Bîk Y¯KFzAW WbCd ¦©¥§¦§©¥©¨¥¤§
`Ede ,e"iYd oFxqg lr dxFn z"lCd©¨¤¤©¤§©¨§
xEACd FnvrA lrFRW ,lrRzd oFWNn¦§¦§©¥¤¥§©§©¦

)zeaegx x`a(,bl mixaC i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¨¦
.b

Bðéa øaãî ,ïk øîBì äìòî ìL BãBák§¤©§¨©¥§©¥¥
òîBL äLîe ,Bîöò ïéáìåéìàî¯ §¥©§Ÿ¤¥©¥¥¨

`EdWM" :h ,bl zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§§¤
FpiA xAcn lFTd :FpFxzR ,xACn `xFw¥¦©¥¦§©§©¥¥
.eil`n rnFW hFicdde ,Fnvr oial§¥©§§©¤§¥©¥¥¨
KlOdW rnWn ,xAcn `xFw `EdWkE§¤¥§©¥©§©¤©¤¤
i"Wx mB d`xE ."hFicdd mr xAcn§©¥¦©¤§§¥©©¦
lNnzn ± il` xACn" :e ,bn l`wfgi§¤§¥¦©¥¥©¦§©¥
dlrn iRlM xnFl `Ed cFaM ,iOr¦¦¨©§©¥©§¨
oial FpiA xnFlM ,xACzn FnM ,xACn¦©¥§¦§©¥§©¥§¥

."il` `A lFTde ,xAcn FcFaM§§©¥§©¨¥©
åéìà øaãéå¯Wxtl miCwdX dn ©§©¥¥¨©¤¦§¦§¨¥

WExiRd xg`l cIn df ligzOdÎxEAC¦©©§¦¤¦©§©©©¥
,xnFl Wi ,"xACn" ligzOdÎxEAC lW¤¦©©§¦¦©¥¥©
lr dWw dxF`kl o`MOW mEXn¦¤¦¨¦§¨¨¤©
z` rnFW did dWOW mcFTd xE`iAd©¥©¥¤¤¨¨¥©¤
xAcie" WxFtn o`M ixde ,eil`n lFTd©¥¥¨©£¥¨§¨©§©¥

eil` xAcn didW ,"eil`okle .zFxiWi ¥¨¤¨¨§©¥¥¨§¦§¨¥
z` hrnl wx `A dGW ,cIn x`an§¨¥¦¨¤¤¨©§©¥¤
xiWi xEAC qgil `le ,zFxACdn oxd ©̀£Ÿ¥©¦§§Ÿ§©¥¦¨¦

.dWnl 'd lW¤§¤
úBøacä ïî ïøäà úà èòîì¯ §©¥¤©£Ÿ¦©¦§

,"eil` xAcie" oFWNd xEYIn oM cnFl¥¥¦¦©¨©§©¥¥¨
"eil` xACn" lirl xn`p xaM ixdW¤£¥§¨¤¡©§¥¦©¥¥¨

)iaxd(`iadW mW `xwIe i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨¨¤¥¦
,`xizA oA dcEdi iAx ixaC z ¤̀¦§¥©¦§¨¤§¥¨
mFwnA mB zFxACdn hrnzd oxd`W¤©£Ÿ¦§©¥¥©¦§©§¨
mr did xEACdW WxFtnA xn`PW¤¤¡©¦§¨¤©¦¨¨¦

.oxd` mre dWn¤§¦©£Ÿ

ìBwä úà òîLiåìB÷ ìBëé Y ©¦§©¤©¨
Ceîð¯didW lirl WxiRW oeiM ¨¥¨¤¥©§¥¤¨¨

rnFW dWnE ,Fnvr oial FpiA xAcn"§©¥¥§¥©§¤¥©
df didW xnFl oYip oM m` ,"eil`n¥¥¨¦¥¦¨©¤¨¨¤
i"WxW dAiQd FGW d`xpe .KEnp lFw¨§¦§¤¤©¦¨¤©¦
WxiRW xg`l wx df xEAC WxiR¥©¦¤©§©©¤¥©
`EdW s` ,"eil` xACn" lW xEACd©¦¤¦©¥¥¨©¤

.wEqRA Fl mcẅ©©¨
"ìBwä úà" :øîBì ãeîìz¯lFTd ©§©¤©©

.rEcId©¨©
éðéña Bnò øaãpL ìBwä àeä¯ ©¤¦§©¦§¦©

lM ixdW ,mx lFw did i`CeA mWe§¨§©©¨¨¨¤£¥¨
,mdil` xAcnd lFTd z` ErnW mrd̈¨¨§¤©©§©¥£¥¤
"lFcB lFw" :gi ,d mixacA WxFtn oke§¥§¨¦§¨¦¨

)iaxd(Edn" :mW `xwIe i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦©¦§¨¨©
miNdzA WxFtnd lFTd `Ed ?lFTd©©©§¨¦§¦¦

)dÎc ,hk(lFw ,xcdA 'd lFw ,gMA 'd lFw©Ÿ©¤¨¨
."mifx` xaFW 'd¥£¨¦

÷ñôð äéä çútì òébnLëe¯ §¤©¦©©¤©¨¨¦§¨
rnWp did oicr gzRAW rnWnE©§©¤©¤©£©¦¨¨¦§¨
`aEdW i"Wx oFWNn rnWn oke .lFTd©§¥©§©¦§©¦¤¨

`AW oeike" :lirlgzRd KFzAlFw §¥§¥¨¤¨§©¤©
mXnE ,miaExMd oial minXd on cxFi¥¦©¨©¦§¥©§¦¦¨

."crFn ld`A dWnl rnWpe `vFi¥§¦§¨§¤§Ÿ¤¥
ìäàì õeç àöBé äéä àìå¯ §Ÿ¨¨¥¨Ÿ¤

z` rFnWl Elki `l l`xUi `liOnE¦¥¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§©¤
cEOilA KxFv oi` okle ,zFxACd©¦§§¨¥¥¤§¦
hriOW FnM zFxACdn mhrnl cgEin§¨§©£¨¥©¦§§¤¦¥
:a ,c `nFi i"Wx d`x la` .oxd` z ¤̀©£Ÿ£¨§¥©¦¨
did Fl ,eil` xACn lFTd z` rnWIe"©¦§©¤©¦©¥¥¨¨¨
LcOll ,eil` xACn azke ,xnFl lFkï©§¨©¦©¥¥¨§©¤§
ld`A lFTd KWnp did FCal eil`W¤¥¨§©¨¨¦§¨©§Ÿ¤
FOr xAcpe oMWOd mTEdXn ,crFn¥¦¤©©¦§¨§¦§©¦
rnWp lFTd did `l zxFRMd lrn¥©©©¤Ÿ¨¨©¦§¨

."l`xUil§¦§¨¥

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
'B‚Â∑(ספרי) ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד ¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

.מעט  ִֵ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אין  זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעׂשרה
היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה .(ספרי)מׁשקלם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים (ויקרא ׁשני ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹומר:א) אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר כח): מעל (שמות אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

'Bâå íéìkä óñkéìk eéäL Eãnìì Y ¤¤©¥¦§§©¤§¤¨§¥
ïì÷BL ,ïì÷Lîa íéðeëî Lc÷nä©¦§¨§ª¨¦§¦§¨¨§¨
àì Y ãçàk ïlk ïì÷BLå ãçà ãçà¤¨¤¨§§¨ª¨§¤¨Ÿ

èòî àìå äaø¯ilM mEWA did `NW ¦¨§Ÿ¦¥¤Ÿ¨¨§§¦
rAwPW lwWOA ztqFY F` oFrxB mdn¥¤¥¨¤¤©¦§¨¤¦§©
`vnp ,cgi mzF` ElwXWM okle ,mdl̈¤§¨¥§¤¨§¨©©¦§¨
mEW `ll ,wIEcn llFMd mlwWn¦§¨¨©¥§¨§Ÿ

.oFrxB F` ztqFYet dxez ¤¤¥¨
(et)äøNò íézL áäæ úBtkänì Y ©¨¨§¥¤§¥¨¨

øîàð¯:ct wEqtA xn`p xaM ixde ¤¡©©£¥§¨¤¡©§¨
mXOW ,"dxUr miYW adf zFRM"©¨¨§¥¤§¥¤¦¨
`liOnE ,lEqR mdA rxi` `NW micnl§¥¦¤Ÿ¥©¨¤§¦¥¨
dxUr" :wEqRd ligzdl Kixv did̈¨¨¦§©§¦©¨£¨¨
FnM] "WcTd lwWA sMd dxUr£¨¨©©§¤¤©Ÿ¤§

[dt wEqtA ligzdW)`"eb(. ¤¦§¦§¨
øîàpL éôì¯.ci wEqR lirl §¦¤¤¡©§¥¨

ìL àéä ,"áäæ äøNò úçà ók"©©©£¨¨¨¨¦¤

ìL íéì÷L äøNò dì÷Lîe ,áäæ̈¨¦§¨¨£¨¨§¨¦¤
óñk¯ElwXW milMd lM x`WM ¤¤¦§¨¨©¥¦¤¨§

i"Wx mB d`xE .sqMd ilwWA mzF`¨§¦§¥©¤¤§¥©©¦
.mW lirl§¥¨

óñk ìL úçà ók àlà Bðéà Bà¯ ¥¤¨©©©¤¤¤
EidW ,E`iadW milMd lM x`WM¦§¨¨©¥¦¤¥¦¤¨

.sqMn¦¤¤
áäæ éì÷L äøNò dì÷Lîe¯ ¦§¨¨£¨¨¦§¥¨¨

aqEn "adf"W aEzMd oFWl zEhWtM§©§§©¨¤¨¨¨
."dxUr" lr©£¨¨

ì äåL íì÷Lî ïéà áäæ éì÷LåìL §¦§¥¨¨¥¦§¨¨¨¤§¤
óñk¯adf lW lwXd lwWn ,xnFlM ¤¤§©¦§©©¤¤¤¨¨

.sqM lW lwXd lwWOn zFgR `Ed¨¦¦§©©¤¤¤¤¤
xpiC iarM" :` ,fk dbibg mB d`xE§¥©£¦¨¨¢¦¦©
d`xE ."hrEn xaC" :mW i"WxaE ,"adf̈¨§©¦¨¨¨¨§¥

.hl ,dk mW .al ,`k zFnW i"Wx©¦§¨
áäæ ìL ,"áäæ úBtk" øîBì ãeîìz©§©©¨¨¤¨¨

eéä¯sqM lW lwWA did lwWOde ¨§©¦§©¨¨§¤¤¤¤¤
oEIr Kixv oicr K` .milMd lM x`WM¦§¨¨©¥¦©£©¦¨¦¦
oYip ixd ,sqFp wEqR Kixv dn mWl§¥¨¨¦¨¨£¥¦¨
FzF` z` Fnvr ct wEqRn cFnll¦§¦¨©§¤
."adf zFRM" mW WxFtn ixdW ,xaCd©¨¨¤£¥§¨¨©¨¨
WxFtn df wEqtAW mEXn ilE`e§©¦¤§¨¤§¨
adGn odW zFRMd oiAW wENigd©¦¤¥©©¤¥¦¨¨
mB d`xE .sqk ilwWA odW olwWnl§¦§¨¨¤¥§¦§¥¤¤§¥©

."dcVA x`A"ft dxez §¥©¨¤
(ht)äLî àááe¯zFnW i"Wx d`x §ŸŸ¤§¥©¦§

oprd xW`M dxFw did dGW ,dl ,n¤¤¨¨¤©£¤¤¨¨
Îoi`XÎdn ,oMWOd lrn wNYqn did̈¨¦§©¥¥©©¦§¨©¤¥
my) xn`p ,oprd eilr okW xW`M oM(: ¥©£¤¨©¨¨¤¨¨¤¡©

`al dWn lFki `le"."crFn ld` l` §Ÿ¨¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥
,äæ úà äæ íéLéçënä íéáeúë éðL§¥§¦©©§¦¦¤¤¤
áeúk .íäéðéa òéøëäå éLéìL àä§¦¦§¦§¦©¥¥¤¨

øîBà ãçà¯.` ,` `xwIe ¤¨¥©¦§¨



קג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד, אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא ÔÈaÓ.הּכּפרת". ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹƒ≈

ÌÈ·e¯k‰ ÈL∑ מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים, ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא "מתּדּבר".∑acÓ¯.הּקֹול ּכמֹו ¿≈«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְִֵַ
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו, לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ קֹול ׁשּנדּבר יכֹול הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו :(במדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
לּמה  מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי הּקֹול היה טבע ׁשעל־ּפי מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלכאֹורה
להפסיק  מיחד נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל "אל לבֹוא מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפּתח ּכׁשהּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻנפסק

הּקֹול! ֶַאת

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àeäå ,"ãòBî ìäàî åéìà 'ä øaãéå"©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥§
úëøtì õeç¯uEgn oMWOA ,xnFlM ©¨Ÿ¤§©©¦§¨¦

zkFxRl)ak ,dk zeny i"yx(. ©¨¤
øîBà ãçà áeúëå¯.ak ,dk zFnW §¨¤¨¥§

äæ àa ,"úøtkä ìòî Ezà ézøaãå"§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤¨¤
íäéðéa òéøëäå¯i"Wx mB d`x §¦§¦©¥¥¤§¥©©¦

.mW zFnW§¨
ãòBî ìäà ìà àa äLî¯aEzMM Ÿ¤¨¤Ÿ¤¥©¨

dnE ."crFn ld` l` dWn `aaE"§Ÿ¤¤Ÿ¤¥©
liaWA FWExiR ,"FY` xAcl" aEzMX¤¨§©¥¦¥¦§¦
mr xAci dWOW `le ,FY` xAci 'dW¤§©¥¦§Ÿ¤¤§©¥¦
,` ,` `xwIe i"Wxn mB rnWn oke ,'d§¥©§©©¥©¦©¦§¨

mW oIr)iaxd(. ©¥¨
ìòî" àaä ìBwä úà òîBL íLå§¨¥©¤©©¨¥©

"úøtkä¯lFTd z` rnWIe" :aEzMM ©©Ÿ¤©¨©¦§©¤©
mB d`xE ."zxFRMd lrn eil` xACn¦©¥¥¨¥©©©¤§¥©
xn`l crFn ld`n" :mW `xwIe i"Wx©¦©¦§¨¨¥Ÿ¤¥¥Ÿ
lrn" :xnFl cEnlY ?ziAd lMn lFki ±¨¦¨©©¦©§©¥©
oM m`" :i"Wx siqFd mWe ,"zxFRMd©©¤§¨¦©¦¦¥
didW cOln ?crFn ld`n xn`p dOl̈¨¤¡©¥Ÿ¤¥§©¥¤¨¨
."ld`l uEg `vFi did `le wqtp lFTd©¦§¨§Ÿ¨¨¥¨Ÿ¤

`Ad xEACA i"Wx mB d`xEd`xE . §¥©©¦©¦©¨§¥
drC `iadW an ,hk zFnW i"Wx©¦§¤¥¦¥¨
did `EdÎKExAÎWFcTdW EpizFAxn¥©¥¤©¨¨¨¨
.zWFgPd gAfn lrn dWn mr xAcn§©¥¦¤¥©¦§©©§¤

íéáeøkä éðL ïéaîïî àöBé ìBwä Y ¦¥§¥©§¦©¥¦
"íéáeøkä éðL ïéá"ì íéîMä¯`le ©¨©¦§¥§¥©§¦§Ÿ

"miaExMd ipW oiAn" `vi lFTdW¤©¨¨¦¥§¥©§¦
aEzMd oFWl zErnWnM)(lFTd `N` , §©§¨§©¨¤¨©

.miaExMd ipW oiA l` minXdn riBd¦¦©¥©¨©¦¤¥§¥©§¦
lrn lFki" :mW `xwIe i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¨¨¥©
oiAn :xnFl cEnlY ?DNEM zxFRMd©©¤¨©§©¦¥

."miaExMd ipW§¥©§¦
ãòBî ìäàì àöé íMîe¯mB d`x ¦¨¨¨§Ÿ¤¥§¥©

qpkp did dWn" :ak ,dk zFnW i"Wx©¦§¤¨¨¦§¨
lFw ,gzRd KFzA `AW oeike ,oMWOl©¦§¨§¥¨¤¨§©¤©

mXnE ,miaExMd oial minXd on cxFi¥¦©¨©¦§¥©§¦¦¨
."crFn ld`A dWnl rnWpe `vFi¥§¦§¨§¤§Ÿ¤¥

øacîøaãúî Bîk Y¯KFzAW WbCd ¦©¥§¦§©¥©¨¥¤§
`Ede ,e"iYd oFxqg lr dxFn z"lCd©¨¤¤©¤§©¨§
xEACd FnvrA lrFRW ,lrRzd oFWNn¦§¦§©¥¤¥§©§©¦

)zeaegx x`a(,bl mixaC i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¨¦
.b

Bðéa øaãî ,ïk øîBì äìòî ìL BãBák§¤©§¨©¥§©¥¥
òîBL äLîe ,Bîöò ïéáìåéìàî¯ §¥©§Ÿ¤¥©¥¥¨

`EdWM" :h ,bl zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§§¤
FpiA xAcn lFTd :FpFxzR ,xACn `xFw¥¦©¥¦§©§©¥¥
.eil`n rnFW hFicdde ,Fnvr oial§¥©§§©¤§¥©¥¥¨
KlOdW rnWn ,xAcn `xFw `EdWkE§¤¥§©¥©§©¤©¤¤
i"Wx mB d`xE ."hFicdd mr xAcn§©¥¦©¤§§¥©©¦
lNnzn ± il` xACn" :e ,bn l`wfgi§¤§¥¦©¥¥©¦§©¥
dlrn iRlM xnFl `Ed cFaM ,iOr¦¦¨©§©¥©§¨
oial FpiA xnFlM ,xACzn FnM ,xACn¦©¥§¦§©¥§©¥§¥

."il` `A lFTde ,xAcn FcFaM§§©¥§©¨¥©
åéìà øaãéå¯Wxtl miCwdX dn ©§©¥¥¨©¤¦§¦§¨¥

WExiRd xg`l cIn df ligzOdÎxEAC¦©©§¦¤¦©§©©©¥
,xnFl Wi ,"xACn" ligzOdÎxEAC lW¤¦©©§¦¦©¥¥©
lr dWw dxF`kl o`MOW mEXn¦¤¦¨¦§¨¨¤©
z` rnFW did dWOW mcFTd xE`iAd©¥©¥¤¤¨¨¥©¤
xAcie" WxFtn o`M ixde ,eil`n lFTd©¥¥¨©£¥¨§¨©§©¥

eil` xAcn didW ,"eil`okle .zFxiWi ¥¨¤¨¨§©¥¥¨§¦§¨¥
z` hrnl wx `A dGW ,cIn x`an§¨¥¦¨¤¤¨©§©¥¤
xiWi xEAC qgil `le ,zFxACdn oxd ©̀£Ÿ¥©¦§§Ÿ§©¥¦¨¦

.dWnl 'd lW¤§¤
úBøacä ïî ïøäà úà èòîì¯ §©¥¤©£Ÿ¦©¦§

,"eil` xAcie" oFWNd xEYIn oM cnFl¥¥¦¦©¨©§©¥¥¨
"eil` xACn" lirl xn`p xaM ixdW¤£¥§¨¤¡©§¥¦©¥¥¨

)iaxd(`iadW mW `xwIe i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨¨¤¥¦
,`xizA oA dcEdi iAx ixaC z ¤̀¦§¥©¦§¨¤§¥¨
mFwnA mB zFxACdn hrnzd oxd`W¤©£Ÿ¦§©¥¥©¦§©§¨
mr did xEACdW WxFtnA xn`PW¤¤¡©¦§¨¤©¦¨¨¦

.oxd` mre dWn¤§¦©£Ÿ

ìBwä úà òîLiåìB÷ ìBëé Y ©¦§©¤©¨
Ceîð¯didW lirl WxiRW oeiM ¨¥¨¤¥©§¥¤¨¨

rnFW dWnE ,Fnvr oial FpiA xAcn"§©¥¥§¥©§¤¥©
df didW xnFl oYip oM m` ,"eil`n¥¥¨¦¥¦¨©¤¨¨¤
i"WxW dAiQd FGW d`xpe .KEnp lFw¨§¦§¤¤©¦¨¤©¦
WxiRW xg`l wx df xEAC WxiR¥©¦¤©§©©¤¥©
`EdW s` ,"eil` xACn" lW xEACd©¦¤¦©¥¥¨©¤

.wEqRA Fl mcẅ©©¨
"ìBwä úà" :øîBì ãeîìz¯lFTd ©§©¤©©

.rEcId©¨©
éðéña Bnò øaãpL ìBwä àeä¯ ©¤¦§©¦§¦©

lM ixdW ,mx lFw did i`CeA mWe§¨§©©¨¨¨¤£¥¨
,mdil` xAcnd lFTd z` ErnW mrd̈¨¨§¤©©§©¥£¥¤
"lFcB lFw" :gi ,d mixacA WxFtn oke§¥§¨¦§¨¦¨

)iaxd(Edn" :mW `xwIe i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦©¦§¨¨©
miNdzA WxFtnd lFTd `Ed ?lFTd©©©§¨¦§¦¦

)dÎc ,hk(lFw ,xcdA 'd lFw ,gMA 'd lFw©Ÿ©¤¨¨
."mifx` xaFW 'd¥£¨¦

÷ñôð äéä çútì òébnLëe¯ §¤©¦©©¤©¨¨¦§¨
rnWp did oicr gzRAW rnWnE©§©¤©¤©£©¦¨¨¦§¨
`aEdW i"Wx oFWNn rnWn oke .lFTd©§¥©§©¦§©¦¤¨

`AW oeike" :lirlgzRd KFzAlFw §¥§¥¨¤¨§©¤©
mXnE ,miaExMd oial minXd on cxFi¥¦©¨©¦§¥©§¦¦¨

."crFn ld`A dWnl rnWpe `vFi¥§¦§¨§¤§Ÿ¤¥
ìäàì õeç àöBé äéä àìå¯ §Ÿ¨¨¥¨Ÿ¤

z` rFnWl Elki `l l`xUi `liOnE¦¥¨¦§¨¥Ÿ¨§¦§©¤
cEOilA KxFv oi` okle ,zFxACd©¦§§¨¥¥¤§¦
hriOW FnM zFxACdn mhrnl cgEin§¨§©£¨¥©¦§§¤¦¥
:a ,c `nFi i"Wx d`x la` .oxd` z ¤̀©£Ÿ£¨§¥©¦¨
did Fl ,eil` xACn lFTd z` rnWIe"©¦§©¤©¦©¥¥¨¨¨
LcOll ,eil` xACn azke ,xnFl lFkï©§¨©¦©¥¥¨§©¤§
ld`A lFTd KWnp did FCal eil`W¤¥¨§©¨¨¦§¨©§Ÿ¤
FOr xAcpe oMWOd mTEdXn ,crFn¥¦¤©©¦§¨§¦§©¦
rnWp lFTd did `l zxFRMd lrn¥©©©¤Ÿ¨¨©¦§¨

."l`xUil§¦§¨¥

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
'B‚Â∑(ספרי) ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד ¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

.מעט  ִֵ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אין  זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעׂשרה
היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה .(ספרי)מׁשקלם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים (ויקרא ׁשני ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹומר:א) אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר כח): מעל (שמות אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

'Bâå íéìkä óñkéìk eéäL Eãnìì Y ¤¤©¥¦§§©¤§¤¨§¥
ïì÷BL ,ïì÷Lîa íéðeëî Lc÷nä©¦§¨§ª¨¦§¦§¨¨§¨
àì Y ãçàk ïlk ïì÷BLå ãçà ãçà¤¨¤¨§§¨ª¨§¤¨Ÿ

èòî àìå äaø¯ilM mEWA did `NW ¦¨§Ÿ¦¥¤Ÿ¨¨§§¦
rAwPW lwWOA ztqFY F` oFrxB mdn¥¤¥¨¤¤©¦§¨¤¦§©
`vnp ,cgi mzF` ElwXWM okle ,mdl̈¤§¨¥§¤¨§¨©©¦§¨
mEW `ll ,wIEcn llFMd mlwWn¦§¨¨©¥§¨§Ÿ

.oFrxB F` ztqFYet dxez ¤¤¥¨
(et)äøNò íézL áäæ úBtkänì Y ©¨¨§¥¤§¥¨¨

øîàð¯:ct wEqtA xn`p xaM ixde ¤¡©©£¥§¨¤¡©§¨
mXOW ,"dxUr miYW adf zFRM"©¨¨§¥¤§¥¤¦¨
`liOnE ,lEqR mdA rxi` `NW micnl§¥¦¤Ÿ¥©¨¤§¦¥¨
dxUr" :wEqRd ligzdl Kixv did̈¨¨¦§©§¦©¨£¨¨
FnM] "WcTd lwWA sMd dxUr£¨¨©©§¤¤©Ÿ¤§

[dt wEqtA ligzdW)`"eb(. ¤¦§¦§¨
øîàpL éôì¯.ci wEqR lirl §¦¤¤¡©§¥¨

ìL àéä ,"áäæ äøNò úçà ók"©©©£¨¨¨¨¦¤

ìL íéì÷L äøNò dì÷Lîe ,áäæ̈¨¦§¨¨£¨¨§¨¦¤
óñk¯ElwXW milMd lM x`WM ¤¤¦§¨¨©¥¦¤¨§

i"Wx mB d`xE .sqMd ilwWA mzF`¨§¦§¥©¤¤§¥©©¦
.mW lirl§¥¨

óñk ìL úçà ók àlà Bðéà Bà¯ ¥¤¨©©©¤¤¤
EidW ,E`iadW milMd lM x`WM¦§¨¨©¥¦¤¥¦¤¨

.sqMn¦¤¤
áäæ éì÷L äøNò dì÷Lîe¯ ¦§¨¨£¨¨¦§¥¨¨

aqEn "adf"W aEzMd oFWl zEhWtM§©§§©¨¤¨¨¨
."dxUr" lr©£¨¨

ì äåL íì÷Lî ïéà áäæ éì÷LåìL §¦§¥¨¨¥¦§¨¨¨¤§¤
óñk¯adf lW lwXd lwWn ,xnFlM ¤¤§©¦§©©¤¤¤¨¨

.sqM lW lwXd lwWOn zFgR `Ed¨¦¦§©©¤¤¤¤¤
xpiC iarM" :` ,fk dbibg mB d`xE§¥©£¦¨¨¢¦¦©
d`xE ."hrEn xaC" :mW i"WxaE ,"adf̈¨§©¦¨¨¨¨§¥

.hl ,dk mW .al ,`k zFnW i"Wx©¦§¨
áäæ ìL ,"áäæ úBtk" øîBì ãeîìz©§©©¨¨¤¨¨

eéä¯sqM lW lwWA did lwWOde ¨§©¦§©¨¨§¤¤¤¤¤
oEIr Kixv oicr K` .milMd lM x`WM¦§¨¨©¥¦©£©¦¨¦¦
oYip ixd ,sqFp wEqR Kixv dn mWl§¥¨¨¦¨¨£¥¦¨
FzF` z` Fnvr ct wEqRn cFnll¦§¦¨©§¤
."adf zFRM" mW WxFtn ixdW ,xaCd©¨¨¤£¥§¨¨©¨¨
WxFtn df wEqtAW mEXn ilE`e§©¦¤§¨¤§¨
adGn odW zFRMd oiAW wENigd©¦¤¥©©¤¥¦¨¨
mB d`xE .sqk ilwWA odW olwWnl§¦§¨¨¤¥§¦§¥¤¤§¥©

."dcVA x`A"ft dxez §¥©¨¤
(ht)äLî àááe¯zFnW i"Wx d`x §ŸŸ¤§¥©¦§

oprd xW`M dxFw did dGW ,dl ,n¤¤¨¨¤©£¤¤¨¨
Îoi`XÎdn ,oMWOd lrn wNYqn did̈¨¦§©¥¥©©¦§¨©¤¥
my) xn`p ,oprd eilr okW xW`M oM(: ¥©£¤¨©¨¨¤¨¨¤¡©

`al dWn lFki `le"."crFn ld` l` §Ÿ¨¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥
,äæ úà äæ íéLéçënä íéáeúë éðL§¥§¦©©§¦¦¤¤¤
áeúk .íäéðéa òéøëäå éLéìL àä§¦¦§¦§¦©¥¥¤¨

øîBà ãçà¯.` ,` `xwIe ¤¨¥©¦§¨



yp`קד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא רׁש"י ׁשּכתב ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוההסּברה

לא היה זה ׁשהפסק אּלא הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר אּלא ּבּבּבּבמקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם ּבקֹול ׁשּבמׁשּכן, ּבקֹול ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
סּלּוק ּבּבּבּבּזּזּזּזמן מן מן מן  סימן הּוא הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן הּקֹול נפסק הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ההההּקּקּקּקֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשכינה ".והפסקתוהפסקתוהפסקתוהפסקת ְְְְְְְְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ּכי הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם

ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה מקֹום ּבּבּבּבההההּגּגּגּגללללֹוֹוֹוֹות ת ת ת ענין אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הפּכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

הּקּב"ה  ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר הּקֹול ׁש"הּוא (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
היה  ולא מֹועד, אהל ּבבחינת ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻנמׁש

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות ְְְְִִִֶָָָָמקֹום
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאוּה (ּבגיּלּוי)ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ועֹוד: ּבֹו אין ׁשּמּצד-עצמֹו ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו ויגּלּו ימׁשיכּו הּקּב"ה, ׁשל ודּבּורֹו יתּבר.האדם האדם האדם האדם קֹולֹו לֹו לדירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

æðø ãåîòá äñôãð àùð úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א סיון, בקשת ברכה פ"נ עבור הנער... שי'.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו 

מתאים לתוכן כתבו.

וכפי שמתאר מצבו במכתבו, יש מקום לומר, שאם היו מעסיקים את הנער בענין שיכול להיות 

מנהיג משפיע וכיו"ב )בדוגמת מסיבות שבת של ילדים קטנים ממנו באיזה שנים וכיו"ב( הי' זה מוסיף 

וע"י  והדרכתו,  וישנם כאלה הנשמעים לקולו  כיון שהי' רואה שמצליח  וביציבות שלו,  בבטחה שלו 

הזזה זו, יש מקום לומר, שכמה מהפרעות היו בטלים מעצמן. ובודאי כמה אופנים ודרכים ישנם לסדר 

קבוצה כהאמור וכיו"ב ולהמשיכו )אריינציהען עם( שירצה להנהגה, וכשעושים בדרך הטבע ה"ז כלי 

לקבלת ברכות השם יתברך גם למעלה מדרך הטבע.

ובודאי ימצא אותיות מסבירות מתאימות, להסבירם )ההורים שי'( שכל הוספה בעניני תורה 

ומצות מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

בברכה לבשו"ט.



קה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy
ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא רׁש"י ׁשּכתב ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוההסּברה

לא היה זה ׁשהפסק אּלא הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר אּלא ּבּבּבּבמקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם ּבקֹול ׁשּבמׁשּכן, ּבקֹול ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
סּלּוק ּבּבּבּבּזּזּזּזמן מן מן מן  סימן הּוא הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן הּקֹול נפסק הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ההההּקּקּקּקֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשכינה ".והפסקתוהפסקתוהפסקתוהפסקת ְְְְְְְְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ּכי הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם

ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה מקֹום ּבּבּבּבההההּגּגּגּגללללֹוֹוֹוֹות ת ת ת ענין אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הפּכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

הּקּב"ה  ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר הּקֹול ׁש"הּוא (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
היה  ולא מֹועד, אהל ּבבחינת ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻנמׁש

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות ְְְְִִִֶָָָָמקֹום
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאוּה (ּבגיּלּוי)ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ועֹוד: ּבֹו אין ׁשּמּצד-עצמֹו ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו ויגּלּו ימׁשיכּו הּקּב"ה, ׁשל ודּבּורֹו יתּבר.האדם האדם האדם האדם קֹולֹו לֹו לדירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

æðø ãåîòá äñôãð àùð úùøôì äøèôä
יום ראשון - ו' סיון

פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' סיון
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שני - ז' סיון
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' סיון
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' סיון
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א סיון
פרק כ, מפרק ס 
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב סיון
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

לשבוע חג השבועות ופרשת נשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



oeiqקו 'e oey`x mei Ð mixn` ihewl Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ו' ראשון יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òåãé äðä êà,er 'nr cr.'úéå êøáúé

לקוטי אמרים 
:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦

:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,mby - ¦¤©¦©¦¨¨
xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy wicva
,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ± aey okn

èøôáexcq cvny ± ¦§¨
mipnfay yxcp dceard
cenri `l miniieqn
iptn ,ezbixcna wicvd
"Cläî" àø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨§©¥

,"ãîBò" àìåmc`d - §Ÿ¥
jled `ed ,"jldn" `xwp
dbixcnn dlere
ote`ae ,dbixcnl
ribd dil` dbixcndy
dlrnl jexrÎoi`a `id
edf ,zncewd dbixcndn
ly izin`d epipr

mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd "cner" `le ,"jldn"
dbixcnl miieqn qgia `id dipyd dbixcnd ly zepeilrdyk
`edy iptly (oldl xaqeiy itk) yxcp `l f`y ,dpey`xd
.dpey`xd ezbixcnn xeql gxken `ed ,dipyd dbixcnl ribn
eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd dbixcnd ,jtidl
,dipy dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd ,izin` "jldn"a
dpey`xd dbixcnd f` drixtn ± jxra `ly dpeilr `idy
ixnbl xeqiy gxkdd on okle ,dipyd dpeilrd dbixcnl

dipyd dbixcnl ribdl lkeiy ick ,dpey`xd ezbixcnn15,
éøöåC,jldnd mc`d ±Cìéì,zkll ±,äâøãîì äâøãnî §¨¦¥¥¦©§¥¨§©§¥¨

,íìBòì úçà äâøãîa ãîòì àìåmb ,xen`ky - §Ÿ©£Ÿ§©§¥¨©©§¨
,dpey`xd dbixcnl jxra `id dipyd (dpeilrd) dbixcndyk

dbixcn odizy ze`xwp odzg`,íøè äâøãîì äâøãî ïéáe¥©§¥¨§©§¥¨¤¤
"äìéôð" úðéçáa àeä ,äpnî äðBéìò äâøãîì òébiL¤©¦©§©§¥¨¤§¨¦¤¨¦§¦©§¦¨

âøãnî.äðBLàøä äddeabd ezbixcn z` el oi` f`y ,jk ± ¦©§¥¨¨¦¨
.mibeprza dad` lyáéúk "ìèeé àì ìté ék" Cà16,mb- ©¦¦ŸŸ¨§¦

,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edykúàø÷ð dðéàå§¥¨¦§¥
äìéôðmixne`y dn ±"leti ik"ray"eletiminrtly ,"wicv §¦¨

,dlitp `xwp df oi` ,dlitp ly avna `ed wicvdéaâì àlà¤¨§©¥
,äðBLàøä Búâøãîzncewd dlernd ezbixcnl d`eeyda - ©§¥¨¨¦¨

,dlitp `xwp df ,"dlitp"d iptlíãà ìk øàL éaâì àìå§Ÿ§©¥§¨¨¨¨
,íBìLå-ñçzbixcna mpi`y dl`n dhnl dlilg didiy - ©§¨

,wicvïë-ét-ìò-óàL,ely "dlitp"d zexnl ±äìòîì àeä ¤©©¦¥§©§¨

da øàLð ék ,BúãBáòa íãàä ìkî,ezceara ±úðéça ¦¨¨¨¨©£¨¦¦§©¨§¦©
eîéLø,myex ±døwò Cà .äðBLàøä Búâøãnîxwir ± §¦¦©§¥¨¨¦¨©¦¨¨

f` d`a ezcearpçúpL äáäàîíøèa ,åéøeòpî da ìbøäå C ¥©£¨¤¦§©¥§ª§©¨¦§¨§¤¤
,iptl ±.÷écö úâøãîì òébäLly xzei dpeilrd dbixcnle ± ¤¦¦©§©§¥©©¦

ezcear dzid f`y ;dad`
d`ad ef dad`da
ly dad`d ,zeppeazdn
zrk mb dpd ± "jepig"
dad`a `ed ezcear xwir

.efék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦
."'Bâå ïé÷æéda ,"ekxc"n ± ©§¦§

`l ± ."xrp"d z` mikpgn
xeqi `l ezpwfa mb" xn`p
didiyk mby ,"dpnn

ywda jxcdn xeqi `l yi
ik" aezk `l` ,jpgzp
jildza `edyk ± "oiwfi
,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda :xnelk zexbazd ly
`edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl zg` dbixcn oia ezeidae
± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd lye zexbazd ly jildza

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn) jxcdn f` xeqi `l,äpäå§¦¥
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä íéøácä úéLàø¥¦©§¨¦©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨
,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k ,ixd od d`xie dad`

d`xide dad`d ceqie ziy`xe17,äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨
:älòúéå Cøaúé Búecçàå Bãeçéa äðîàðåepiid "ezecg`" - §¤¡¨¨§¦§©§¦§¨¥§¦§©¤

dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez` micge`n mi`xapd lky dn
dlrnly mipiprd z` dpen`a "migwel"y epiid ,dxedh
gek oipr ixd df ,oky .cala dpen`d geka miqtzpe lkydn
leki lkydy xac ixdy .lkydn dlrnly dn qetzl dpen`d
gekae yega dqitz ef oi` ,dpen`a eze` "migwel"e qetzl
ly mipipr "zgwl" lky lr :"eygen qtez yeg lk" ik ,oekpd
oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dpen` lre ,lky
mze` oiadl xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray
ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ±
`id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl
lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen`
,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki
,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv
dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick

.dpadn
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äðä êà
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð

ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì

äðäåúéùàøíéøáãäíéøøåòîääáäàä
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå¨
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טז.14. כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א פה, (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא כד.16.: לז, 17.תהלים

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ ודעת הבינה ע"י שבאים –
ביחודו  הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו'

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע והוא ÍÈ‡Âכו' גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת
' הפי': ולפ"ז וכו'. כו') כדלעיל)¯‡˘È˙חייו – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – כו'.È˘‡¯Â˙הדברים' האמונה כולם

oeiq 'f ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ז' שני יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,152 'nr cr.úéùàøá éîé

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

"'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä ¯¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨

àãeçé àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨
.äàzz±w"k zxrd ©¨¨

`"hily x"enc`okez" :
dpen`de cegid xry
hrna ele ,oiadl ± "`ed
xdfa aezky dnn edyn

.` ,ai .` ,gi `"g),(cere
epiwl` 'd l`xyi rny"y
ote`d `ed "cg` 'd
zpada xzeia oeilrd
my jexa"e ,'d zecg`
"cre mlerl ezekln ceak
iteliga "cre" dlnd)
,"cg`" `id zeize`
ote`d `ed ,(xdfa xn`pk
zpada xzei oezgzd
ji` ,oiadl ,'d zecg`
dpad ipte` ipy epkzi
,oezgze oeilr ,'d zecg`a

± mxe`iae
.à ÷øtaezk1:zòãéå" ¤¤§¨©§¨

íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦
"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå ìònî2heytd eyexit ± ¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

ux`d lre lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed weqtd ly
.ux`l zgzneéøöåLiL Ezòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§¤¥

äøLð íéäìàiexy ±éøvL ,õøàì úçzî íénaC ¡Ÿ¦¦§¤©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦
?"Eááì ìà úáLäå" Ck-ìk øéäæäìopeazdl ,xnelk ± §©§¦¨¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤

?jk xacd oi` ik al miyle ahidáéúk ,äpä3,íìBòì" : ¦¥§¦§¨
:ì"æ áBè-íL-ìòaä Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä- §¨§¦¨©¨¨¦¥©©©©¥©

dvtd ly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd4weqtd yexity
:`edEøác ék,d"awd ly ±CBúa òé÷ø éäé" zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨§¦¨¦©§

"'Bâå íénä,minyd riwx `xap el` zeize`e xeaicny - ©¨¦§
CBúa íìBòì úBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§§¨§

ìk CBúa úBLaìîe ,íéîMä òé÷øíìBòì íéòé÷øä §¦©©¨©¦§ª¨§¨¨§¦¦§¨
,íúBéçäì-`"hily x"enc` w"k zxrdxacdy ± w"le" : §©£¨

xn`pxakn- "dpy mitl` dnk iptl ,:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky5:íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷åmiqgiizn mixacdy cala ef `le ± §©¨¦¨©
minyd `ave minyd) cinz miiwd ,"minya" enk `xapl
miniiw" 'ek gxie yny
mday hxt lk :"yi`a
mb `l` ± (cinz miiw
oiniiw"d) ux`d `av

oind :"oina,miiw cala
miihxtd mi`xapd eli`e
gxkdd on (mitlgzn
miiwzz `xap lkay
ziwl`d zeigd cinz
xevize ,eze` d`xay
itk ,ycgn eze` digze
iabl `ed xacdy
gxken xeaicdy ,"miny"
itk ,cinz ea cenrl

,oldl x`an `edyék¦
úBiúBàä eéä elàly ± ¦¨¨¦

`xay iwl`d xn`nd
,minyd z`úB÷lzñî¦§©§

íBìLå-ñç òâøk§¤©©§¨
ïøB÷îì úBøæBçå- §§¦§¨

zewl`a dbxc dze`l
,zeize`d ze`a dpnnyíéîMä ìk eéä,miriwxd lk ±ïéà ¨¨©¨©¦©¦

éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©£©§¦
Lnî "'eë òé÷øze`ivn mey llk zniiw dziid `l f`y ± ¨¦©©¨

riwx ly ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx ly
,owfd epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d eli`
lka mb xacd jk `l` ,riwx iabl wx `l mixen` mixacdy

:mi`xapdíéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìëa ïëå§¥§¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦
,Lnî íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàå ,íéðBzçúå§©§¦©£¦¤¤©¥©©§¦§¦©¥©¨
zeig ly drepz mey zi`xp `l mday minnecd mixacd -
ohwn lcbyk "gnev"a zi`xpd zeigd `l mb ,zeipgex lye
zi`xp `l ,dnecke mipa` ,dnc` enk ,"mnec"a eli`e ,lecbl
miiw "mnec"a mb okÎitÎlrÎs` ± cala xneg `l` ,zeig mey

,eze` `xay iwl`d gekd cinzäpnî úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§¦¤¨
úàøáð ïäaL úBøîàî äøNòî úBiúBàä íBìLå-ñç òâøk§¤©©§¨¨¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç
úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä

õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä
.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå

ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
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ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ ע"ד והוא
ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת חיזוק 226): ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' התבוננות

התבוננות כו' ÂÁÈÂ"˙האמונה Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'לט.1.כו ד, ˘ËÈÏ"‡2.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקודמו בהמשך בא "שזה :
במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת תשא Á˙Ó˙אתה למעלה) (ועד לארץ

גו'". השמימה פט.3.עיניך קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"במד"ת היא הענין שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת "וכמובא :
הפסוק]. ח.5.[על מ, ישעי'



קז oeiq 'e oey`x mei Ð mixn` ihewl Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ו' ראשון יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òåãé äðä êà,er 'nr cr.'úéå êøáúé

לקוטי אמרים 
:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦

:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,mby - ¦¤©¦©¦¨¨
xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy wicva
,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ± aey okn

èøôáexcq cvny ± ¦§¨
mipnfay yxcp dceard
cenri `l miniieqn
iptn ,ezbixcna wicvd
"Cläî" àø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨§©¥

,"ãîBò" àìåmc`d - §Ÿ¥
jled `ed ,"jldn" `xwp
dbixcnn dlere
ote`ae ,dbixcnl
ribd dil` dbixcndy
dlrnl jexrÎoi`a `id
edf ,zncewd dbixcndn
ly izin`d epipr

mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd "cner" `le ,"jldn"
dbixcnl miieqn qgia `id dipyd dbixcnd ly zepeilrdyk
`edy iptly (oldl xaqeiy itk) yxcp `l f`y ,dpey`xd
.dpey`xd ezbixcnn xeql gxken `ed ,dipyd dbixcnl ribn
eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd dbixcnd ,jtidl
,dipy dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd ,izin` "jldn"a
dpey`xd dbixcnd f` drixtn ± jxra `ly dpeilr `idy
ixnbl xeqiy gxkdd on okle ,dipyd dpeilrd dbixcnl

dipyd dbixcnl ribdl lkeiy ick ,dpey`xd ezbixcnn15,
éøöåC,jldnd mc`d ±Cìéì,zkll ±,äâøãîì äâøãnî §¨¦¥¥¦©§¥¨§©§¥¨

,íìBòì úçà äâøãîa ãîòì àìåmb ,xen`ky - §Ÿ©£Ÿ§©§¥¨©©§¨
,dpey`xd dbixcnl jxra `id dipyd (dpeilrd) dbixcndyk

dbixcn odizy ze`xwp odzg`,íøè äâøãîì äâøãî ïéáe¥©§¥¨§©§¥¨¤¤
"äìéôð" úðéçáa àeä ,äpnî äðBéìò äâøãîì òébiL¤©¦©§©§¥¨¤§¨¦¤¨¦§¦©§¦¨

âøãnî.äðBLàøä äddeabd ezbixcn z` el oi` f`y ,jk ± ¦©§¥¨¨¦¨
.mibeprza dad` lyáéúk "ìèeé àì ìté ék" Cà16,mb- ©¦¦ŸŸ¨§¦

,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edykúàø÷ð dðéàå§¥¨¦§¥
äìéôðmixne`y dn ±"leti ik"ray"eletiminrtly ,"wicv §¦¨

,dlitp `xwp df oi` ,dlitp ly avna `ed wicvdéaâì àlà¤¨§©¥
,äðBLàøä Búâøãîzncewd dlernd ezbixcnl d`eeyda - ©§¥¨¨¦¨

,dlitp `xwp df ,"dlitp"d iptlíãà ìk øàL éaâì àìå§Ÿ§©¥§¨¨¨¨
,íBìLå-ñçzbixcna mpi`y dl`n dhnl dlilg didiy - ©§¨

,wicvïë-ét-ìò-óàL,ely "dlitp"d zexnl ±äìòîì àeä ¤©©¦¥§©§¨

da øàLð ék ,BúãBáòa íãàä ìkî,ezceara ±úðéça ¦¨¨¨¨©£¨¦¦§©¨§¦©
eîéLø,myex ±døwò Cà .äðBLàøä Búâøãnîxwir ± §¦¦©§¥¨¨¦¨©¦¨¨

f` d`a ezcearpçúpL äáäàîíøèa ,åéøeòpî da ìbøäå C ¥©£¨¤¦§©¥§ª§©¨¦§¨§¤¤
,iptl ±.÷écö úâøãîì òébäLly xzei dpeilrd dbixcnle ± ¤¦¦©§©§¥©©¦

ezcear dzid f`y ;dad`
d`ad ef dad`da
ly dad`d ,zeppeazdn
zrk mb dpd ± "jepig"
dad`a `ed ezcear xwir

.efék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦
."'Bâå ïé÷æéda ,"ekxc"n ± ©§¦§

`l ± ."xrp"d z` mikpgn
xeqi `l ezpwfa mb" xn`p
didiyk mby ,"dpnn

ywda jxcdn xeqi `l yi
ik" aezk `l` ,jpgzp
jildza `edyk ± "oiwfi
,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda :xnelk zexbazd ly
`edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl zg` dbixcn oia ezeidae
± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd lye zexbazd ly jildza

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn) jxcdn f` xeqi `l,äpäå§¦¥
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä íéøácä úéLàø¥¦©§¨¦©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨
,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k ,ixd od d`xie dad`

d`xide dad`d ceqie ziy`xe17,äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨
:älòúéå Cøaúé Búecçàå Bãeçéa äðîàðåepiid "ezecg`" - §¤¡¨¨§¦§©§¦§¨¥§¦§©¤

dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez` micge`n mi`xapd lky dn
dlrnly mipiprd z` dpen`a "migwel"y epiid ,dxedh
gek oipr ixd df ,oky .cala dpen`d geka miqtzpe lkydn
leki lkydy xac ixdy .lkydn dlrnly dn qetzl dpen`d
gekae yega dqitz ef oi` ,dpen`a eze` "migwel"e qetzl
ly mipipr "zgwl" lky lr :"eygen qtez yeg lk" ik ,oekpd
oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dpen` lre ,lky
mze` oiadl xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray
ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ±
`id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl
lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen`
,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki
,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv
dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick

.dpadn
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äðä êà
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð

ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì

äðäåúéùàøíéøáãäíéøøåòîääáäàä
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå¨
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טז.14. כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א פה, (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא כד.16.: לז, 17.תהלים

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ ודעת הבינה ע"י שבאים –
ביחודו  הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו'

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע והוא ÍÈ‡Âכו' גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת
' הפי': ולפ"ז וכו'. כו') כדלעיל)¯‡˘È˙חייו – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – כו'.È˘‡¯Â˙הדברים' האמונה כולם

oeiq 'f ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ז' שני יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,152 'nr cr.úéùàøá éîé

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

"'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä ¯¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨

àãeçé àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨
.äàzz±w"k zxrd ©¨¨

`"hily x"enc`okez" :
dpen`de cegid xry
hrna ele ,oiadl ± "`ed
xdfa aezky dnn edyn

.` ,ai .` ,gi `"g),(cere
epiwl` 'd l`xyi rny"y
ote`d `ed "cg` 'd
zpada xzeia oeilrd
my jexa"e ,'d zecg`
"cre mlerl ezekln ceak
iteliga "cre" dlnd)
,"cg`" `id zeize`
ote`d `ed ,(xdfa xn`pk
zpada xzei oezgzd
ji` ,oiadl ,'d zecg`
dpad ipte` ipy epkzi
,oezgze oeilr ,'d zecg`a

± mxe`iae
.à ÷øtaezk1:zòãéå" ¤¤§¨©§¨

íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦
"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå ìònî2heytd eyexit ± ¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

ux`d lre lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed weqtd ly
.ux`l zgzneéøöåLiL Ezòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§¤¥

äøLð íéäìàiexy ±éøvL ,õøàì úçzî íénaC ¡Ÿ¦¦§¤©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦
?"Eááì ìà úáLäå" Ck-ìk øéäæäìopeazdl ,xnelk ± §©§¦¨¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤

?jk xacd oi` ik al miyle ahidáéúk ,äpä3,íìBòì" : ¦¥§¦§¨
:ì"æ áBè-íL-ìòaä Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä- §¨§¦¨©¨¨¦¥©©©©¥©

dvtd ly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd4weqtd yexity
:`edEøác ék,d"awd ly ±CBúa òé÷ø éäé" zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨§¦¨¦©§

"'Bâå íénä,minyd riwx `xap el` zeize`e xeaicny - ©¨¦§
CBúa íìBòì úBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§§¨§

ìk CBúa úBLaìîe ,íéîMä òé÷øíìBòì íéòé÷øä §¦©©¨©¦§ª¨§¨¨§¦¦§¨
,íúBéçäì-`"hily x"enc` w"k zxrdxacdy ± w"le" : §©£¨

xn`pxakn- "dpy mitl` dnk iptl ,:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky5:íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨§¨§¨¨¨¦

"'eë ãòì íéîi÷åmiqgiizn mixacdy cala ef `le ± §©¨¦¨©
minyd `ave minyd) cinz miiwd ,"minya" enk `xapl
miniiw" 'ek gxie yny
mday hxt lk :"yi`a
mb `l` ± (cinz miiw
oiniiw"d) ux`d `av

oind :"oina,miiw cala
miihxtd mi`xapd eli`e
gxkdd on (mitlgzn
miiwzz `xap lkay
ziwl`d zeigd cinz
xevize ,eze` d`xay
itk ,ycgn eze` digze
iabl `ed xacdy
gxken xeaicdy ,"miny"
itk ,cinz ea cenrl

,oldl x`an `edyék¦
úBiúBàä eéä elàly ± ¦¨¨¦

`xay iwl`d xn`nd
,minyd z`úB÷lzñî¦§©§

íBìLå-ñç òâøk§¤©©§¨
ïøB÷îì úBøæBçå- §§¦§¨

zewl`a dbxc dze`l
,zeize`d ze`a dpnnyíéîMä ìk eéä,miriwxd lk ±ïéà ¨¨©¨©¦©¦

éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©£©§¦
Lnî "'eë òé÷øze`ivn mey llk zniiw dziid `l f`y ± ¨¦©©¨

riwx ly ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx ly
,owfd epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d eli`
lka mb xacd jk `l` ,riwx iabl wx `l mixen` mixacdy

:mi`xapdíéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìëa ïëå§¥§¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦
,Lnî íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàå ,íéðBzçúå§©§¦©£¦¤¤©¥©©§¦§¦©¥©¨
zeig ly drepz mey zi`xp `l mday minnecd mixacd -
ohwn lcbyk "gnev"a zi`xpd zeigd `l mb ,zeipgex lye
zi`xp `l ,dnecke mipa` ,dnc` enk ,"mnec"a eli`e ,lecbl
miiw "mnec"a mb okÎitÎlrÎs` ± cala xneg `l` ,zeig mey

,eze` `xay iwl`d gekd cinzäpnî úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§¦¤¨
úàøáð ïäaL úBøîàî äøNòî úBiúBàä íBìLå-ñç òâøk§¤©©§¨¨¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç
úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä

õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä
.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå

ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ ע"ד והוא
ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת חיזוק 226): ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' התבוננות

התבוננות כו' ÂÁÈÂ"˙האמונה Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'לט.1.כו ד, ˘ËÈÏ"‡2.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקודמו בהמשך בא "שזה :
במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת תשא Á˙Ó˙אתה למעלה) (ועד לארץ

גו'". השמימה פט.3.עיניך קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"במד"ת היא הענין שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת "וכמובא :
הפסוק]. ח.5.[על מ, ישעי'



oeiqקח 'g iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' שלישי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr.ãç àìåë

úéLàøa éîé úLLa õøàä,mlerd z`ixa zligza ±äúéä ¨¨¤§¥¤§¥§¥¦¨§¨
,ux`d ±éîé úLL éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaf`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l ixd
`l jk ,ux` ly ze`ivn
dzr mb zniiw dziid
.ux` ly ze`ivn mey

áúkL eäæå6,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©
Bîk ,Lnî íîBãa íbL¤©§¥©¨§

,íéîe øôòå íéðáà- £¨¦§¨¨©¦
zeig mey zi`xp `l mda

,zeipgex meyeúðéça Lé¥§¦©
,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôðdpyi zipgex zeig efi` - ¤¤§©£¦§©§

z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigd mby xg`n ,"mnec"a

ef ± ?eaäøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§¦©¦¥£¨¨
úBéäì ,íîBcä úà úBeäîe úBiçnä úBøîàî`diy ± ©£¨©§©§©¤©¥¦§

mnecdñôàå ïéàî Lé¥¥©¦¨¤¤
éîé úLL éðôlL¤¦§¥¥¤§¥

úéLàøamewnay ± §¥¦
ini zyy iptly avnd
dzid `l f`y ziy`xa
ly ze`ivn mey zniiw
oi`" wx `l` ,"mnec"
eiykr didz ± "qt`e
,"mnec" ly ze`ivn
ly zeize`d zervn`a
od "zexn`n dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`n dxyr"ïáàì úeiç CLîð ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n dxyr"n ±,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé-ìò- ©§¥¥¦§¦¥¦

z` dtilgn zg` ze`
ze`d :dnbecl ,dipyd
ze`a ztlgzn s"l`
`venn od odizy ik ,`"d
,dnecke ,cg`
à"ìøa úBìbìbúnä©¦§©§§§

,øBçàå íéðt íéøòL- §¨¦¨¦§¨
zetlgzne zelblbznd
miyely miz`n itl
ly ote`a ,mipte` cg`e

"xeg`e mipt"7,Bîk§
,äøéöé øôña áeúkL¤¨§¥¤§¦¨

ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨
ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤

óeøözeednd zeize`d ± ¥
àeäå ,"ïáà" íL± ¥¤¤§

zeize`d sexiv
dxyr"n zelylzynd
zetxhvne "zexn`n

od ,"oa`" dlnlBúeiç©
íéàø÷pL úBîMä ,íìBòaL íéàøápä ìëa ïëå .ïáàä ìL¤¨¤¤§¥§¨©¦§¨¦¤¨¨©¥¤¦§¨¦

íäa,mi`xapd ±ìaLãwä ïBLoeyld `id ycewd oeyl ± ¨¤¦§©Ÿ¤
mixacd ly ycewd oeyla zenyde ± mlerd `xap day
Îzety ody ,zexg` zetya enk `ly ± mzednl mixeyw

mya miieqn xacl `exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqd
- ycewd oeyla mi`xapd mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqn

ìzLnä ,øeacä úBiúBà ïä ïääâøãîì äâøãnî úBìL ¥¥¦©¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
úBøeîúe íéôelç éãé-ìò ,äøBzaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤©¨©§¥¦¦§
à"ìøa úBiúBàä̈¦§
úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦
BúBàa úBLaìúîe¦§©§§
éôì .BúBéçäì àøáð¦§¨§©£§¦

íéàøápä éèøt ïéàL± ¤¥§¨¥©¦§¨¦
miillkd mi`xapd `l)
yny e` ,ux` ,miny enk
mi`xapd (`l` ,gxie

mpi` ,miihxtdíéìBëé§¦
äøNòî íúeiç ìa÷ì§©¥©¨¥£¨¨
ïîöò úBøîàî©£¨©§¨
úeiçäL ,äøBzaL¤©¨¤©©

ïäî CLîpädxyr"n ± ©¦§¨¥¤
"zexn`nìBãb ¯ ïîöò©§¨¨

íéàøápä úðéçaî ãàî§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦
,íéièøtzeidln - §¨¦¦

,mi`xapd ly zeigdïéàå§¥
íäa çkmi`xapa ± Ÿ©¨¤

,miihxtd,úeiçä ìa÷ì§©¥©©
ãøBiL éãé-ìò àlà¤¨©§¥¤¥

ìzLîe úeiçääâøãnî ìL,dly ±,äpnî äúeçt äâøãîì ©©¦§©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¨¦¤¨
ziyrp ef dcixie -,úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé-ìò©§¥¦¦§¨¦

,úBiúBàä ïBaLç ïäL úBàiøèîéâåwx `l `id zeigd - §¦©§¦¨¤¥¤§¨¦
oeayg aeyig iciÎlr mb `l` ,dipya zg` ze` selig iciÎlr
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî
äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç

ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé
åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà

äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî
ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä

úéùàøá éîé úùù éðôìù

ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(יוד (פ"ב, ש"נ מע"ח "להעיר :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :
ה. פרק הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש'

oeiq 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' רביעי יום
פרק ב  ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr.äàéøáä

,ze`dìëeiL ãòlkezy ±,zeigdLaìúäìe íöîöúäì ©¤©§¦§©§¥§¦§©¥
epnî úBeäúäìe± §¦§©¦¤

,zeigdn.éèøt àøáð¦§¨§¨¦
eàø÷é øLà BîL äæå§¤§£¤¦§§

Bìmi`xewy myd ±
,`xaplìa,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

úeiçì éìk àeä§¦©©
íL úBiúBàa íöîöîä©§ª§¨§¦¥

ìzLpL ,äæäøNòî ìL ¤¤¦§©§¥¥£¨¨
,äøBzaL úBøîàî©£¨¤©¨

íäa LiL,"zexn`n dxyr"a ±,ïéàî Lé àøáì úeiçå çk ¤¥¨¤Ÿ©§©¦§Ÿ¥¥©¦

BúBéçäìe,`xapd "yi"d z` ±,íìBòìgk mda yi recn - §©£§¨
iptn df ixd ± ?df

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
àeäÎyecwde dxezd ±

`edÎjexaãç àlkmd ± ª¨©
yiy myke .cg` mlek
`exal d"awd ly egeka
dxyr"l yi jk ,oi`n yi
gekd dxezay "zexn`n
"yi" `exal zeigde

."oi`"n

.á ÷øt`xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
.ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap lk

jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd m` ,oky

iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e oi`"l `xapd

.`xapy

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
cinz miiwzdl aiig
ezeigdle e`xal ,`xapa

,ycgníéðénä úáeLz§©©¦¦
,mipinl daeyzd ±éelâå§¦

,íúeòè LøLly - Ÿ¤¨¨
"mipin"a dpeekd .mipind
dl`l `l `id ,o`k
,mlerd yeciga mixteky
iciÎlr `xap mlerdy
,micen md jka ± `xead

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
úBúBàáe úéèøt§¨¦§

,äøBzä éúôBîedgbyda gibyn d"awdy jka mixtek md - §¥©¨
miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk lr "zihxt"
mdy zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy miceníéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa mb
:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdy itkn zxg`ïéîãnL¤§©¦

mieeyn mdy ±LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡
Y éìk óøBvì àöé øLàk ék ,åéúBìeaçúå`vei ilkyk §©§¨¦©£¤¥¥©¥§¦

,one`d ici zgznéøö éìkä ïéà áeLék ,óøBvä éãéì C± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦
,ixdyåéãiL óà,one`d ly ±epîéä úB÷lñî,ilkdn ± ©¤¨¨§ª¨¥¤

øLàk Lnî Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå§¥©©§¦©¨§©§¦§©§©¨©£¤
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé,mieeyn ±elàä íéìëqä ¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦¨¥

.õøàå íéîL äNòîoi` ,ux`e miny `xa d"awdy ixg`y ± ©£¥¨©¦¨¨¤

md okle ,m`xea ,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md
mi`xnd dxezay miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek
miqp iciÎlr ,dpyn mb minrtle mi`xapd lr gibyn d"awdy

.mi`xapd rah z` ,miztene,íäéðéò úBàøî çè Cà,z` - ©¨¥§¥¥¤
ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥
LBðà äNòî©£¥¡

àeäL ,åéúBìeaçúå± §©§¨¤
,yep`d dyrn,Liî Lé¥¦¥

xvei miiw xaky xacn -
itk ,ztqep dxivi mc`d
lr ,oldl `aend lynd
,sqk zkizgn xvepd ilk
xaky xac `ed sqkdy

,miiwäpLnL ÷ø± ©¤§©¤
z` one`däøevä©¨

äðeîzäå:xnegd ly ± §©§¨
óñk úëéúç úðeîzî¦§©£¦©¤¤

,éìk úðeîúìoeeik ixd - ¦§©§¦
ze`ivn o`k xvi `ly
,ze`ivnd ixdy ,dycg
mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly xnegd
oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde dxevd
,jk d`xap sqkd ze`ivn ik ,sqka yecig meyn zn`a mda
ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl zpzip `idy
oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig ycig `l mc`dy
± eze` xviy mc`d icil wwcfdl jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd
ilk zxivi zeeydl xyt` i` cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e

-.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîìe`xapy iptl ± §©£¥¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
mre ,llk miniiw eid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd
ycgzpy ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd
o`k zxvepy oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k
,`eti` ,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi
ok `l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy

.eze`ivnn xacd lhazi ±àeäåux`e miny ly mzeedzda ± §
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קט oeiq 'g iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ח' שלישי יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr.ãç àìåë

úéLàøa éîé úLLa õøàä,mlerd z`ixa zligza ±äúéä ¨¨¤§¥¤§¥§¥¦¨§¨
,ux`d ±éîé úLL éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaf`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l ixd
`l jk ,ux` ly ze`ivn
dzr mb zniiw dziid
.ux` ly ze`ivn mey

áúkL eäæå6,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©
Bîk ,Lnî íîBãa íbL¤©§¥©¨§

,íéîe øôòå íéðáà- £¨¦§¨¨©¦
zeig mey zi`xp `l mda

,zeipgex meyeúðéça Lé¥§¦©
,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôðdpyi zipgex zeig efi` - ¤¤§©£¦§©§

z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigd mby xg`n ,"mnec"a

ef ± ?eaäøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§¦©¦¥£¨¨
úBéäì ,íîBcä úà úBeäîe úBiçnä úBøîàî`diy ± ©£¨©§©§©¤©¥¦§

mnecdñôàå ïéàî Lé¥¥©¦¨¤¤
éîé úLL éðôlL¤¦§¥¥¤§¥

úéLàøamewnay ± §¥¦
ini zyy iptly avnd
dzid `l f`y ziy`xa
ly ze`ivn mey zniiw
oi`" wx `l` ,"mnec"
eiykr didz ± "qt`e
,"mnec" ly ze`ivn
ly zeize`d zervn`a
od "zexn`n dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`n dxyr"ïáàì úeiç CLîð ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n dxyr"n ±,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé-ìò- ©§¥¥¦§¦¥¦

z` dtilgn zg` ze`
ze`d :dnbecl ,dipyd
ze`a ztlgzn s"l`
`venn od odizy ik ,`"d
,dnecke ,cg`
à"ìøa úBìbìbúnä©¦§©§§§

,øBçàå íéðt íéøòL- §¨¦¨¦§¨
zetlgzne zelblbznd
miyely miz`n itl
ly ote`a ,mipte` cg`e

"xeg`e mipt"7,Bîk§
,äøéöé øôña áeúkL¤¨§¥¤§¦¨

ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨
ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤

óeøözeednd zeize`d ± ¥
àeäå ,"ïáà" íL± ¥¤¤§

zeize`d sexiv
dxyr"n zelylzynd
zetxhvne "zexn`n

od ,"oa`" dlnlBúeiç©
íéàø÷pL úBîMä ,íìBòaL íéàøápä ìëa ïëå .ïáàä ìL¤¨¤¤§¥§¨©¦§¨¦¤¨¨©¥¤¦§¨¦

íäa,mi`xapd ±ìaLãwä ïBLoeyld `id ycewd oeyl ± ¨¤¦§©Ÿ¤
mixacd ly ycewd oeyla zenyde ± mlerd `xap day
Îzety ody ,zexg` zetya enk `ly ± mzednl mixeyw

mya miieqn xacl `exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqd
- ycewd oeyla mi`xapd mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqn

ìzLnä ,øeacä úBiúBà ïä ïääâøãîì äâøãnî úBìL ¥¥¦©¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
úBøeîúe íéôelç éãé-ìò ,äøBzaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤©¨©§¥¦¦§
à"ìøa úBiúBàä̈¦§
úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦
BúBàa úBLaìúîe¦§©§§
éôì .BúBéçäì àøáð¦§¨§©£§¦

íéàøápä éèøt ïéàL± ¤¥§¨¥©¦§¨¦
miillkd mi`xapd `l)
yny e` ,ux` ,miny enk
mi`xapd (`l` ,gxie

mpi` ,miihxtdíéìBëé§¦
äøNòî íúeiç ìa÷ì§©¥©¨¥£¨¨
ïîöò úBøîàî©£¨©§¨
úeiçäL ,äøBzaL¤©¨¤©©

ïäî CLîpädxyr"n ± ©¦§¨¥¤
"zexn`nìBãb ¯ ïîöò©§¨¨

íéàøápä úðéçaî ãàî§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦
,íéièøtzeidln - §¨¦¦

,mi`xapd ly zeigdïéàå§¥
íäa çkmi`xapa ± Ÿ©¨¤

,miihxtd,úeiçä ìa÷ì§©¥©©
ãøBiL éãé-ìò àlà¤¨©§¥¤¥

ìzLîe úeiçääâøãnî ìL,dly ±,äpnî äúeçt äâøãîì ©©¦§©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¨¦¤¨
ziyrp ef dcixie -,úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé-ìò©§¥¦¦§¨¦

,úBiúBàä ïBaLç ïäL úBàiøèîéâåwx `l `id zeigd - §¦©§¦¨¤¥¤§¨¦
oeayg aeyig iciÎlr mb `l` ,dipya zg` ze` selig iciÎlr
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî
äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç

ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé
åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà

äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî
ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä

úéùàøá éîé úùù éðôìù

ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
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oeiq 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט' רביעי יום
פרק ב  ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr.äàéøáä

,ze`dìëeiL ãòlkezy ±,zeigdLaìúäìe íöîöúäì ©¤©§¦§©§¥§¦§©¥
epnî úBeäúäìe± §¦§©¦¤

,zeigdn.éèøt àøáð¦§¨§¨¦
eàø÷é øLà BîL äæå§¤§£¤¦§§

Bìmi`xewy myd ±
,`xaplìa,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

úeiçì éìk àeä§¦©©
íL úBiúBàa íöîöîä©§ª§¨§¦¥

ìzLpL ,äæäøNòî ìL ¤¤¦§©§¥¥£¨¨
,äøBzaL úBøîàî©£¨¤©¨

íäa LiL,"zexn`n dxyr"a ±,ïéàî Lé àøáì úeiçå çk ¤¥¨¤Ÿ©§©¦§Ÿ¥¥©¦

BúBéçäìe,`xapd "yi"d z` ±,íìBòìgk mda yi recn - §©£§¨
iptn df ixd ± ?df

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
àeäÎyecwde dxezd ±

`edÎjexaãç àlkmd ± ª¨©
yiy myke .cg` mlek
`exal d"awd ly egeka
dxyr"l yi jk ,oi`n yi
gekd dxezay "zexn`n
"yi" `exal zeigde

."oi`"n

.á ÷øt`xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
.ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap lk

jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd m` ,oky

iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e oi`"l `xapd

.`xapy

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy
`xapd z` `xay iwl`d
cinz miiwzdl aiig
ezeigdle e`xal ,`xapa

,ycgníéðénä úáeLz§©©¦¦
,mipinl daeyzd ±éelâå§¦

,íúeòè LøLly - Ÿ¤¨¨
"mipin"a dpeekd .mipind
dl`l `l `id ,o`k
,mlerd yeciga mixteky
iciÎlr `xap mlerdy
,micen md jka ± `xead

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
úBúBàáe úéèøt§¨¦§

,äøBzä éúôBîedgbyda gibyn d"awdy jka mixtek md - §¥©¨
miztenae zeze`a mb mixteke ,xevie `xap lk lr "zihxt"
mdy zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy miceníéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa mb
:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdy itkn zxg`ïéîãnL¤§©¦

mieeyn mdy ±LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡
Y éìk óøBvì àöé øLàk ék ,åéúBìeaçúå`vei ilkyk §©§¨¦©£¤¥¥©¥§¦

,one`d ici zgznéøö éìkä ïéà áeLék ,óøBvä éãéì C± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦
,ixdyåéãiL óà,one`d ly ±epîéä úB÷lñî,ilkdn ± ©¤¨¨§ª¨¥¤

øLàk Lnî Bîìöå Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå§¥©©§¦©¨§©§¦§©§©¨©£¤
ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé,mieeyn ±elàä íéìëqä ¨¨¦¥©¥¨§©¦©§¨¦¨¥

.õøàå íéîL äNòîoi` ,ux`e miny `xa d"awdy ixg`y ± ©£¥¨©¦¨¨¤

md okle ,m`xea ,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md
mi`xnd dxezay miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek
miqp iciÎlr ,dpyn mb minrtle mi`xapd lr gibyn d"awdy

.mi`xapd rah z` ,miztene,íäéðéò úBàøî çè Cà,z` - ©¨¥§¥¥¤
ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥
LBðà äNòî©£¥¡

àeäL ,åéúBìeaçúå± §©§¨¤
,yep`d dyrn,Liî Lé¥¦¥

xvei miiw xaky xacn -
itk ,ztqep dxivi mc`d
lr ,oldl `aend lynd
,sqk zkizgn xvepd ilk
xaky xac `ed sqkdy

,miiwäpLnL ÷ø± ©¤§©¤
z` one`däøevä©¨

äðeîzäå:xnegd ly ± §©§¨
óñk úëéúç úðeîzî¦§©£¦©¤¤

,éìk úðeîúìoeeik ixd - ¦§©§¦
ze`ivn o`k xvi `ly
,ze`ivnd ixdy ,dycg
mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly xnegd
oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde dxevd
,jk d`xap sqkd ze`ivn ik ,sqka yecig meyn zn`a mda
ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl zpzip `idy
oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig ycig `l mc`dy
± eze` xviy mc`d icil wwcfdl jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd
ilk zxivi zeeydl xyt` i` cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e

-.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîìe`xapy iptl ± §©£¥¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
mre ,llk miniiw eid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd
ycgzpy ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd
o`k zxvepy oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k
,`eti` ,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi
ok `l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy

.eze`ivnn xacd lhazi ±àeäåux`e miny ly mzeedzda ± §
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
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,"oi`n yi",ìLî-Cøc-ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨
iciÎlr dzidy -éìBäLìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨

äìélämicwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ± ©©§¨
,äîBçëe ãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiåcala ef `ly - ©¦¨§©©¦§¦§§¥§¨

ekiynd `l mindy
mznixfa`l` ,zirahd

.dxeva dnegk ecnr mb
úà 'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦¤
íénä eéä - òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷̈§¨§¦¨¥
mewn oi` ,xnelk -
eid mindy ,llk aeygl
dnegk micner mix`yp
dzid gexdy ixg`
mdilr aeypl dwiqtn
eid i`cea `l` ,dwfga
mrahl mixfeg mind

.dhnl dlrnln mixbipeàøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨
,ïéàî Lé Lcçîedid `ly ,"oi`" did mcewny mewnay - §ª¨¥¥©¦

yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp ,"yi" dyrp ± dfk rah
micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df rahy ± `"hily iaxd
d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n yi" `xap `ed mb ,dnegk
`le mixbip zeidl rahd mina `xap mby `l` ,"oi`n yi"
mind lr drityn dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl
yi" ,ixnbl ycg xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy
(mixbip zeidl mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n
ecnri mindy ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l
,df yecig lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a
ote`ae cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal
wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z` zeyrl xicq
mby xacd giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxl

yecigawiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on ,"yi"n "yi" ly
zeidl mind rahy xaecy dn itlke .yecigd z` `exaln
,xnelk ± mina invr oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip
mdilry gxkdd on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py
oiprd ,lynl enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl
lry ote`a ,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn
mr `l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz
dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi
yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy
mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ± "oi`n
gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw enk ,mi`xap

- mze` wifgiy xg`éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦
çeø,dze` wifgiy ±;ïë Bðéà íénä òáhL ÷øminl m`e - ©©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `l rah yi,d
gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy ixd
did `l ,gexay iwl`d
ze`ivn xevil jixv
xac ,"oi`n yi" dycg
ok iptl did `ly ycg
iepiy wx `l` ,mi`xapa
on ± ipy "yi"l cg` "yi"
,mixbip zeidl rahd
dnegk dcinr ly rahl
jka yi okÎitÎlrÎs`e ±
,lecb yecigÎ`lt meyn
gxken jk myly cr
cinz `exal ycgn gekd
± e`l m`ae) yecigd z`
ixd ,(cin yecigd lhazn
xnegeÎlwe okyÎlkn
lr ,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay
ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd
mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd
ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl
mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi")
enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel
gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn
,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl gekd
`xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay iwl`d gekdy
afkd lr sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze` `exale
epi` ycgnd gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday
"yi" iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken
yecigd z` `xai ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl cg`

- wqtd ilae cinzúàéøáa øîçå ì÷å ïkL-ìëå,mi`xapd ± §¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©
øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî Lé¥¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥
çk úe÷lzñäaL änëå-änk-úçà-ìò ,óeñ íé úòéøwî¦§¦©©©©©©¨§©¨¤§¦§©§Ÿ©
ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ íBìLå-ñç àøápä ïî àøBaä©¥¦©¦§¨©§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤

éøö àlà .LnîìòBtä çk úBéäì C,`xapd z` deednd ± ©¨¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
ìòôpa,`xapa ±úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§§¥¥§¦©

eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacä úBiúBà.mi`xapd ± ¦©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§
'ied mlerl" :weqtd xne` okljxac,xeaicd ± "minya avp

cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay iwl`d gekd `edy
le eze` `exal `xapa*ycgn ezeigd:øîàð äæ ìòådn lr - §©¤¤¡©

zgxken `xapd z` d`xay ziwl`d zeigdy ,lirl xaecy
xne` ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz cenrlweqtd1:
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
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קריעת  של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*
ענה – סוף? ˘ËÈÏ"‡ים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהמבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :‡·ÈÏ‡

˙Ó‡„מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו  איך –‡È˘Â˜ שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה
שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים מעשיו ולכן כו' ו.1.למעשה ט, נחמיה

oeiq 'i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י' חמישי יום
פרק ג  ,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá

"ílk úà äiçî äzàå"ux`d z`e minyd z` dign dz` ± §©¨§©¤¤ª¨
,weqtd zligza mixkfpd ± mkezay mi`xapd lk z`eéø÷z ìà©¦§¥

,"äeäî" àlà "äiçî"d"lyae "dnkg ziy`x"a xn`p jk - §©¤¤¨§©¤
d"awdy dpeekd oi` ,"dign" xn`py zexnly (` ,r .a ,gn)

,mi`xapd z` cala dign
mze` `xa dligzay
mdl ozep wx `ed dzre
dn enk ,cala miig
,sebl zpzep dnypdy
zeigdy `id dpeekd `l`
ly eneiw z` zycgn mb

,`xapd,ïéàî Lé eðéäc- §©§¥¥©¦
did `ly xacn miiw xac
zeigd icrlae ,miiw
xacd did `l ziwl`d
zeigd iciÎlre ,llk `vnp
.miiw xac ,"yi" `ed xacd

"äzà"å,"dz`" dlnd ± §©¨
úBiúBàä úðéça ïä¥§¦©¨¦

ó"ìàîdpey`xd ze`d ± ¥©¤
- zeize`a,å"éz ãòå'`d edf ± zeize`a dpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zdeà"ääå,"dz`" zlnay ±àéälr zfnex ± §©¥¦
,ätä úBàöBî 'ä,xeaicd ly ze`vend zyng -øB÷î §©¤§

.úBiúBàä± "dz`"y ,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± ¨¦
xewn ,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d
,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d

cvn xwira d`a "oi`n yi" zeedzdyzeize`dxe`d cvn `le ,
xi`ndiciÎlr.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ±óebä úeîc §©¤¥§©

Yxy`e ,dlrnl zeize`d oipr miiwy ep` mixne` ,`eti` ,cvik
Î ?"oi`n yi" zeedzdd d`a `wec odnøac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¥

,"'ä øîàiå" ,"'ä øaãéå" :áeúkälye xeaic ly oipr - ©¨©§©¥©Ÿ¤
,zeize`àéäådpeekd ,"'d xn`ie ,'d xacie" aezky dn ± §¦

l,íéàéápì úBðBéìò úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦¤§©§¦¦
úBLaìúîe,zepeilrd zeize`d ±íúâOäå íìëNaly ± ¦§©§§¦§¨§©¨¨¨

,mi`iapdäàøîa§©§¥
,äàeápäwx `le - ©§¨

`l` ,mzbydae mlkya
,íøeaãå ízáLçîa íâå§©§©£©§¨§¦¨

áeúkL Bîk2'ä çeø" : §¤¨©
ìò Búlîe ,éa øac¦¤¦¦¨©

ìáúkL Bîëe ,"éðBL §¦§¤¨©
øòLa] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©

.[äàeápämiiwy ,ixd ± ©§¨
,zeize` ly oipr dlrnl
cr yalzdl zekiiyd
ly mxeaice mzaygna

.mi`iapdäæ ïéòëe± §¥¤
,jkl dnecàéä¦

úBiúBàä úeLaìúä± ¦§©§¨¦
,dlrnly,íéàeøaa©§¦

:áéúëãkaezky enk -3:åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa" §¦§¦¦§©¨©¦©£§©¦
,e`xap ±,"íàáö ìkenk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd - ¨§¨¨

"'d gex"e "xeaic" ly oipr `ed d`eapayàéäL ÷ødn ± ©¤¦
`ed ,mi`xapa yalzn xeaicdyìzLä éãé-ìòúBaø úeìL ©§¥¦§©§§©

,úéðôeb äiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå,diyrd mlera - ©£©¤§©£¦¨¨¦
miipteb mi`xap lra ipteb mler `edyúâOä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¨©

àéä íéàéápämlera ±íìBòa úLaìúnä úeìéöàa ©§¦¦¦©£¦©¦§©¤¤§¨
:äàéøaä,mxa .mi`iapl dlbzne xi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©§¦¨

zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk lr
.oi`n yi zeedzd ly ote`a mzeigdl mi`xapa

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå- §¨¡¤¨¥¤

gekdy ,lirl exaqedy
"cenrl" gxken iwl`d
`exale `xapa cinz
oi`"n wqtd ila eze`

."yilìò ìékNî ìk̈©§¦©
éà ,BøeLàì ïéáé øácLéå àøáð ìkL C`xapdy zexnl ± ¨¨¨¦©£¥¤¨¦§¨¨¥

ixd ,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xpñôàå ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦¨¤¤
åét çeøå ìòBtä çk éaâì Lnî,d"awd ly ±,ìòôpaL- ©¨§©¥Ÿ©©¥§©¦¤©¦§¨

,`xapd xacaBàéöBîe ãéîz BúBà äeänä,wqtd ila ± ©§©¤¨¦¦
.Léì Lnî ïéàî`vnpa epi`y xac ± "oi`" didiy mewnay ± ¥©¦©¨§¥

`xapy iptl didy itk ±
± .miiw xac ,"yi" didi ±
jixv iwl`d gekdy oeeik
`xapd z` `exal cinz
gek icrlae ,"yi"l "oi`"n
jted `xapd did ,df
gekdy ixd ,"qt`e oi`"l
`lk `ed `xapd `linne ,`xapd ly eze`ivn lk `ed iwl`d
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
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ב.2. כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלים



קיי oeiq 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oi`n yi",ìLî-Cøc-ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨
iciÎlr dzidy -éìBäLìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨

äìélämicwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ± ©©§¨
,äîBçëe ãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiåcala ef `ly - ©¦¨§©©¦§¦§§¥§¨

ekiynd `l mindy
mznixfa`l` ,zirahd

.dxeva dnegk ecnr mb
úà 'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦¤
íénä eéä - òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷̈§¨§¦¨¥
mewn oi` ,xnelk -
eid mindy ,llk aeygl
dnegk micner mix`yp
dzid gexdy ixg`
mdilr aeypl dwiqtn
eid i`cea `l` ,dwfga
mrahl mixfeg mind

.dhnl dlrnln mixbipeàøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨
,ïéàî Lé Lcçîedid `ly ,"oi`" did mcewny mewnay - §ª¨¥¥©¦

yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp ,"yi" dyrp ± dfk rah
micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df rahy ± `"hily iaxd
d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n yi" `xap `ed mb ,dnegk
`le mixbip zeidl rahd mina `xap mby `l` ,"oi`n yi"
mind lr drityn dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl
yi" ,ixnbl ycg xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy
(mixbip zeidl mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n
ecnri mindy ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l
,df yecig lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a
ote`ae cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal
wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z` zeyrl xicq
mby xacd giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxl

yecigawiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on ,"yi"n "yi" ly
zeidl mind rahy xaecy dn itlke .yecigd z` `exaln
,xnelk ± mina invr oipr `le "yin yi" d`ixa `ed mixbip
mdilry gxkdd on ,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py
oiprd ,lynl enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl
lry ote`a ,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn
mr `l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz
dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi
yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy
mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ± "oi`n
gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw enk ,mi`xap

- mze` wifgiy xg`éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦
çeø,dze` wifgiy ±;ïë Bðéà íénä òáhL ÷øminl m`e - ©©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner zeidl `l rah yi,d
gekdy ixd ,mnvr mina "oi`n yi" d`ixa `ed df rahy ixd
did `l ,gexay iwl`d
ze`ivn xevil jixv
xac ,"oi`n yi" dycg
ok iptl did `ly ycg
iepiy wx `l` ,mi`xapa
on ± ipy "yi"l cg` "yi"
,mixbip zeidl rahd
dnegk dcinr ly rahl
jka yi okÎitÎlrÎs`e ±
,lecb yecigÎ`lt meyn
gxken jk myly cr
cinz `exal ycgn gekd
± e`l m`ae) yecigd z`
ixd ,(cin yecigd lhazn
xnegeÎlwe okyÎlkn
lr ,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay
ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd
mby ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd
ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl
mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi")
enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel
gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn
,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl gekd
`xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay iwl`d gekdy
afkd lr sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze` `exale
epi` ycgnd gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday
"yi" iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken
yecigd z` `xai ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl cg`

- wqtd ilae cinzúàéøáa øîçå ì÷å ïkL-ìëå,mi`xapd ± §¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©
øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî Lé¥¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥
çk úe÷lzñäaL änëå-änk-úçà-ìò ,óeñ íé úòéøwî¦§¦©©©©©©¨§©¨¤§¦§©§Ÿ©
ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ íBìLå-ñç àøápä ïî àøBaä©¥¦©¦§¨©§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤

éøö àlà .LnîìòBtä çk úBéäì C,`xapd z` deednd ± ©¨¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
ìòôpa,`xapa ±úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§§¥¥§¦©

eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacä úBiúBà.mi`xapd ± ¦©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§
'ied mlerl" :weqtd xne` okljxac,xeaicd ± "minya avp

cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay iwl`d gekd `edy
le eze` `exal `xapa*ycgn ezeigd:øîàð äæ ìòådn lr - §©¤¤¡©

zgxken `xapd z` d`xay ziwl`d zeigdy ,lirl xaecy
xne` ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz cenrlweqtd1:
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
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קריעת  של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*
ענה – סוף? ˘ËÈÏ"‡ים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהמבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :‡·ÈÏ‡

˙Ó‡„מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו  איך –‡È˘Â˜ שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה
שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים מעשיו ולכן כו' ו.1.למעשה ט, נחמיה

oeiq 'i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י' חמישי יום
פרק ג  ,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá

"ílk úà äiçî äzàå"ux`d z`e minyd z` dign dz` ± §©¨§©¤¤ª¨
,weqtd zligza mixkfpd ± mkezay mi`xapd lk z`eéø÷z ìà©¦§¥

,"äeäî" àlà "äiçî"d"lyae "dnkg ziy`x"a xn`p jk - §©¤¤¨§©¤
d"awdy dpeekd oi` ,"dign" xn`py zexnly (` ,r .a ,gn)

,mi`xapd z` cala dign
mze` `xa dligzay
mdl ozep wx `ed dzre
dn enk ,cala miig
,sebl zpzep dnypdy
zeigdy `id dpeekd `l`
ly eneiw z` zycgn mb

,`xapd,ïéàî Lé eðéäc- §©§¥¥©¦
did `ly xacn miiw xac
zeigd icrlae ,miiw
xacd did `l ziwl`d
zeigd iciÎlre ,llk `vnp
.miiw xac ,"yi" `ed xacd

"äzà"å,"dz`" dlnd ± §©¨
úBiúBàä úðéça ïä¥§¦©¨¦

ó"ìàîdpey`xd ze`d ± ¥©¤
- zeize`a,å"éz ãòå'`d edf ± zeize`a dpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zdeà"ääå,"dz`" zlnay ±àéälr zfnex ± §©¥¦
,ätä úBàöBî 'ä,xeaicd ly ze`vend zyng -øB÷î §©¤§

.úBiúBàä± "dz`"y ,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± ¨¦
xewn ,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d
,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d

cvn xwira d`a "oi`n yi" zeedzdyzeize`dxe`d cvn `le ,
xi`ndiciÎlr.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ±óebä úeîc §©¤¥§©

Yxy`e ,dlrnl zeize`d oipr miiwy ep` mixne` ,`eti` ,cvik
Î ?"oi`n yi" zeedzdd d`a `wec odnøac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¥

,"'ä øîàiå" ,"'ä øaãéå" :áeúkälye xeaic ly oipr - ©¨©§©¥©Ÿ¤
,zeize`àéäådpeekd ,"'d xn`ie ,'d xacie" aezky dn ± §¦

l,íéàéápì úBðBéìò úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦¤§©§¦¦
úBLaìúîe,zepeilrd zeize`d ±íúâOäå íìëNaly ± ¦§©§§¦§¨§©¨¨¨

,mi`iapdäàøîa§©§¥
,äàeápäwx `le - ©§¨

`l` ,mzbydae mlkya
,íøeaãå ízáLçîa íâå§©§©£©§¨§¦¨

áeúkL Bîk2'ä çeø" : §¤¨©
ìò Búlîe ,éa øac¦¤¦¦¨©

ìáúkL Bîëe ,"éðBL §¦§¤¨©
øòLa] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©

.[äàeápämiiwy ,ixd ± ©§¨
,zeize` ly oipr dlrnl
cr yalzdl zekiiyd
ly mxeaice mzaygna

.mi`iapdäæ ïéòëe± §¥¤
,jkl dnecàéä¦

úBiúBàä úeLaìúä± ¦§©§¨¦
,dlrnly,íéàeøaa©§¦

:áéúëãkaezky enk -3:åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa" §¦§¦¦§©¨©¦©£§©¦
,e`xap ±,"íàáö ìkenk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd - ¨§¨¨

"'d gex"e "xeaic" ly oipr `ed d`eapayàéäL ÷ødn ± ©¤¦
`ed ,mi`xapa yalzn xeaicdyìzLä éãé-ìòúBaø úeìL ©§¥¦§©§§©

,úéðôeb äiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå,diyrd mlera - ©£©¤§©£¦¨¨¦
miipteb mi`xap lra ipteb mler `edyúâOä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¨©

àéä íéàéápämlera ±íìBòa úLaìúnä úeìéöàa ©§¦¦¦©£¦©¦§©¤¤§¨
:äàéøaä,mxa .mi`iapl dlbzne xi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©§¦¨

zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk lr
.oi`n yi zeedzd ly ote`a mzeigdl mi`xapa

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå- §¨¡¤¨¥¤

gekdy ,lirl exaqedy
"cenrl" gxken iwl`d
`exale `xapa cinz
oi`"n wqtd ila eze`

."yilìò ìékNî ìk̈©§¦©
éà ,BøeLàì ïéáé øácLéå àøáð ìkL C`xapdy zexnl ± ¨¨¨¦©£¥¤¨¦§¨¨¥

ixd ,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xpñôàå ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦¨¤¤
åét çeøå ìòBtä çk éaâì Lnî,d"awd ly ±,ìòôpaL- ©¨§©¥Ÿ©©¥§©¦¤©¦§¨

,`xapd xacaBàéöBîe ãéîz BúBà äeänä,wqtd ila ± ©§©¤¨¦¦
.Léì Lnî ïéàî`vnpa epi`y xac ± "oi`" didiy mewnay ± ¥©¦©¨§¥

`xapy iptl didy itk ±
± .miiw xac ,"yi" didi ±
jixv iwl`d gekdy oeeik
`xapd z` `exal cinz
gek icrlae ,"yi"l "oi`"n
jted `xapd did ,df
gekdy ixd ,"qt`e oi`"l
`lk `ed `xapd `linne ,`xapd ly eze`ivn lk `ed iwl`d
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
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ב.2. כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלים



oeiqקיב `"i iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"א שישי יום
,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äæì ìùîäå,156 'nr cr.íéã÷äì

ly eze`ivn z` wqtd ila `ivnnd iwl`d gekd iabl melk
.`xapd,úeLnîe Léì eðì äàøð ìòôðå àøáð ìkM äîe- ©¤¨¦§¨§¦§¨¦§¤¨§¥©¨

,cala ipgex iwl` gekk `le ,iynne ize`ivn xackeäæ¤
úîçî,iptn ±úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL ¥£©¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨¤

åét çeøå 'ä çkŸ©§©¦
elà ìáà ,àøápaL¤©¦§¨£¨¦
ïéòì úeLø äðzð¦§¨§¨©¦
úà âéOäìe úBàøì¦§§©¦¤
ìëaL úeiðçeøå úeiçä©©§£¦¤§¨
àöBnî Ba òôBMä ,àøáð¦§¨©¥©¦¨

Y åét çeøå 'ä ételi` ¦§©¦
xya ipira mi`ex epiid
iwl` gek eze`a mipigane
,`xap lka rteyd ipgex
."'d it `ven"n zeize`d
àøápä úeiîLb äéä àìŸ¨¨©§¦©¦§¨

Lnîe Bøîçåììk äàøð B §¨§©¨¦§¤§¨
àeä ék ,eðéðéòìxnegd ± §¥¥¦

,`xapd ly zeynndeLnî úeàéöna ìèa,qt`k aygp ±éaâì ¨¥©§¦©¨§©¥

øçàî ,BaL úeiðçeøäå úeiçä,oeeik ±úeiðçeøä éãòìanL± ©©§¨£¦¤¥©©¤¦©§£¥¨£¦
,`xapayäéä,`xapd ±éîé úLL íã÷ Bîk ,Lnî ñôàå ïéà ¨¨©¦¨¤¤©¨§Ÿ¤¥¤§¥

,Lnî úéLàøa-;ynn "qt`e oi`" did f`yúeiðçeøäå §¥¦©¨§¨£¦
åéìò òôBMä,`xapd lr ±Bcáì àeä ,åét çeøå 'ä ét àöBnî ©¥©¨¨¦¨¦§©¦§©

ñôàî ãéîz BàéöBnä©¦¨¦¥¤¤
BúBà äeäîe ,Léì ïéàåY ¨©¦§¥§©¤

zniiwn ziwl`d zeigd
eze` dyere `xapd z`

,iynn xaclñôà ïk-íà¦¥¤¤
.úîàa Bãòìa`ed oi` ± ¦§¨¤¡¤

zeigd caln ,melk zn`a
,eze` zniiwnd zipgexd
`id ,`id wxy oeik
eli`e ;zizin`d ze`ivnd
sxd `ll `xapd ,`xapd
oi` ,zipgexd zeigd on
lk ,oky .zizin` eze`ivn
dnn wx d`a eze`ivn
.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner" zipgexd zeigdy

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira
lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

jklíéøcìå õøàì øéànä LîMä øBà ,àeä-,dilr ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦
,ynyd ipxw ,xnelk
øBàå åéæ àeäL¤¦§
LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤

äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥
,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦

ììçáe õøàä ìò©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä̈¨§¦¥¤¨

-,xacd i`ceåéæå øBàL¤§¦
BðLé äfäipxw ,eif eze` ± ©¤¤§

,ux`l miribny ynyd
,mi`vnpóeâa ïk íb©¥§

LîMä øeck øîçå§Ÿ¤©©¤¤
íàL ,íéîMaL Bîöò± ©§¤©¨©¦¤¦

,df xe` m` ixdy
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck-ìk-,ux`l cr-ìk ¨¨¨
,Lnî BîB÷îa øéàäì ìëeiL ïkL-ynyd xecka ,xnelk ¤¥¤©§¨¦¦§©¨

;envrLnî BîB÷îa íML ÷ø,envr ynyd xecka ±áLçð ©¤¨¦§©¨¤§¨
ék ,Lnî ñôàå ïéàì äfä åéfä,`ed ±úeàéöna Lnî ìèa ©¦©¤§©¦¨¤¤©¨¦¨¥©¨©§¦
àeäL ,LîMä øeck óeb éaâìdeedn ,ynyd xeck ±øB÷î §©¥©©¤¤¤§

äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä̈§©¦©¤¤©¦§¨©¤¥©¤¨¨§¦¨
;LîMä øeck íöòå óebî-eif wx epi` ynyd xe`y oeeikne ¦§¤¤©©¤¤

ef dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna ezeida okl ,ynyd sebn
mewn lk oi`e ,dly "mvr"d `edy ynyd seb iabl ze`ivna
zniiw my ± `l` ,ynyd xe` xi`n ynyd sebay xnel

,cala dnvr ynyd dxi`ne,íìBòä ììça ÷ø-,cala ©©£©¨¨
ìòå íéîMä ìk úçz©©¨©¨©¦§©
óeb ïàk ïéàL ,õøàä̈¨¤¤¥¨
úeàéöna LîMä øeck©©¤¤©§¦

Y`l`eif o`k miiw
,cala ynydïàk äàøð¦§¤¨

äfä åéfäå øBàäly ± ¨§©¦©¤
,ynydïéòì Lnî Léì§¥©¨§¥

íL ïàk åéìò ìôBðå ,ìkŸ§¥¨¨¨¥
.úîàa "Lé"mi`zn ± ¥¤¡¤

`ed eifdy ,xnel zn`a
ixdy ,iynn xac o`k
dppi` dnvr ynyd
dxe` wx ,o`k z`vnp

.deeifeïk-ïéàM-äî©¤¥¥
àeäLk,eifd ±BøB÷îa §¤¦§

ìôBð ïéà ¯ LîMä óeâa§©¤¤¥¥
íL åéìòx`eza xcben epi` ±íL ÷ø ,ììk "Lé",`ed"ïéà" ¨¨¥¥§¨©¥©¦

àeä úîàa ék ,"ñôà"å,eifd ±íL,ynyd xeck seb jeza ± §¤¤¦¤¡¤¨
àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø íL øéàî ïéàL ,Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨¤¥¥¦¨©§§©¤

.Bãòìa ñôàå ,øéànä LîMä óebxe`dy zexnl ,ixd ± ©¤¤©¥¦§¤¤¦§¨
,ok it lr s` ,dnvr ynya i`cea `vnp ynydn hytznd
?my `vnp `ed ote` dfi`a j` ."yi"k aygidl leki `ed oi`
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
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oeiq a"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ב קודש שבת יום
פרק ד  ,156 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðä éë ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì

`vnp in xicbdl mivex ep`yke ,ze`ivna lha `edy ote`a ±
xe`d lr `le dnvr ynyd lr wx df ixd ± ze`ivna my

.eifdeìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨
íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì íéàeøaä©§¦§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤

àeäå ,íúBà äeäîe± §©¤¨§
,d"awd ly "eit gex"

íîöò íäå ,íøB÷î± §¨§¥©§¨
,mi`xapdBîk ÷ø íðéà¥¨©§

ïî èMtúî åéæå øBà§¦¦§©¥¦
òôBMä 'ä çeøå òôMä©¤©§©©¥©

íëBúa Laìúîe± ¦§©¥§¨
,mi`xapd jezaíàéöBîe¦¨

íä ïëìå ,Léì ïéàî± ¥©¦§¥§¨¥¥
,mi`xapdíéìèa§¥¦

,íøB÷î éaâì úeàéöna©§¦§©¥§¨
ìèaL LîMä øBà Bîk§©¤¤¤¨¥
ïéàì áLçðå úeàéöna©§¦§¤§¨§©¦
Bðéàå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¥
ììk "Lé" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥§¨

,BøB÷îa àeäLk-seb §¤¦§
,ynyd xeckúçz ÷ø©©©

íL ïéàL íéîMä©¨©¦¤¥¨
,BøB÷î-`xwp my §

,"yi" mya eifde xe`d
xeck seb jeza eli`e
`xwp `ed oi` ,ynyd

.llk "yi" myaìk Ck̈¨
ìôBð ïéà íéàeøaä©§¦¥¥
,ììk "Lé" íL íäéìò£¥¤¥¥§¨
,eðlL øNa éðéòì àlà¤¨§¥¥¨¨¤¨

-iptn ?recn ."yi"k mi`xapd mi`xpíéàBø eðà ïéàL¤¥¨¦
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe-mi`xapd ly'ä çeø àeäL ©¦¦§¨¤©¨¤©

ïëìå ,íúBà äeänäz` mibiyne mi`ex ep` oi`y iptn ± ©§©¤¨§¨¥
,mi`xapd ly mxewníéàøápä úeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦©¦§¨¦

LîMä øBà äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤©¤¤
BðéàLk øeîb Lé.BøB÷îae` mlerd llga `vnp `l` ± ¥¨§¤¥¦§

od oi`y oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy ,jk .ux`d lr
eli`k md mi`xapd odiabl ixd ,mi`xapd xewn z` ze`ex

uegn `vnp `edyk ynyd xe` enk) mxewnl uegn eid
,mda `vnp xewndy ,`id zn`d la` .(exewn `idy ynyl
ze`ivn zn`a md oi` okle ,eze` mi`ex ep` oi`y zexnl

.mxewnl ze`ivna milha md `l` ,llkïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥
ìLîpì äîBc ìLnä©¨¨¤©¦§¨

,äøBàëì éøîâì-,yi §©§¥¦§¨
oia lcad ,dxe`kl
,lynpd oial lynd

ìLnaLxe` ly ± ¤©¨¨
,ynyd iabl ynydïéà¥

øB÷nä`vnp ,ynyd ± ©¨
ììça ììk úeàéöna©§¦§¨©£©
õøàä ìòå íìBòä̈¨§©¨¨¤
Léì BøBà íL äàøpL¤¦§¤¨§¥

,øeîb-oeeik ixd ¨
dppi` ,xewnd ynydy
okl ,llk my z`vnp
my `ed ynyd xe`
oaene ,ze`ivn zpigaa
d`xp `ed recn

.ze`ivnkïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íä íéàeøaä ìk̈©§¦¥

,ãéîz íøB÷îa-ixdy ¦§¨¨¦
,iwl`d gekd ,xewnd
`xapd jeza cinz `vnp
ycgn cinz eze` `xeae

,"yi"l "oi`"nïéàL ÷ø©¤¥
éðéòì äàøð øB÷nä©¨¦§¤§¥¥

.øNamd zn`a ,j` ± ¨¨
,mxewna cinz mi`vnp

- jk m`e?íøB÷îì úeàéöna íéìèa ïðéà änìårecn ± §¨¨¥¨§¥¦©§¦¦§¨
md ji` d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna mlehia oi`
mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna milha

?"ze`ivn"ke "yi"kéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦
ly iwl`d gekdn `a df xacy ,`ad wxta xiaqi owfd
"lret"e ziwl`d zeigd lre xe`d lr dqknd mlrde mevnv
zexnl ,"ze`ivn"ke "yi"k ze`xidl elkei mi`xapdy

zn`ay.ze`ivna milha md

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

`xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn epi`

iptn df ixd ,zeynne "yi"k epipirl d`xp `xapdy dne ;"yi"l "oi`"n

xac z` ,exewn z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep` oi` eply xyad ipiray

,ynyd xeck seba ,exewnl uegn `edyk ,ynyd xe` ly lynak ± 'd

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp `ed ,ux`d lr e` mlerd llga `l`

`edy drya exewna `vnp epi` ok` ynyd xe`y oeeik ,lyna mpn`

`xapd ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp `ed recn oaen ± ux`d lr xi`n

,recn ± `xapd jeza cinz cnerd ,'d xac `edy ,exewna cinz `vnp

mewn didi `ly ote`a ,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi` ,`eti`
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùäùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קיג oeiq `"i iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"א שישי יום
,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äæì ìùîäå,156 'nr cr.íéã÷äì

ly eze`ivn z` wqtd ila `ivnnd iwl`d gekd iabl melk
.`xapd,úeLnîe Léì eðì äàøð ìòôðå àøáð ìkM äîe- ©¤¨¦§¨§¦§¨¦§¤¨§¥©¨

,cala ipgex iwl` gekk `le ,iynne ize`ivn xackeäæ¤
úîçî,iptn ±úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL ¥£©¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨¤

åét çeøå 'ä çkŸ©§©¦
elà ìáà ,àøápaL¤©¦§¨£¨¦
ïéòì úeLø äðzð¦§¨§¨©¦
úà âéOäìe úBàøì¦§§©¦¤
ìëaL úeiðçeøå úeiçä©©§£¦¤§¨
àöBnî Ba òôBMä ,àøáð¦§¨©¥©¦¨

Y åét çeøå 'ä ételi` ¦§©¦
xya ipira mi`ex epiid
iwl` gek eze`a mipigane
,`xap lka rteyd ipgex
."'d it `ven"n zeize`d
àøápä úeiîLb äéä àìŸ¨¨©§¦©¦§¨

Lnîe Bøîçåììk äàøð B §¨§©¨¦§¤§¨
àeä ék ,eðéðéòìxnegd ± §¥¥¦

,`xapd ly zeynndeLnî úeàéöna ìèa,qt`k aygp ±éaâì ¨¥©§¦©¨§©¥

øçàî ,BaL úeiðçeøäå úeiçä,oeeik ±úeiðçeøä éãòìanL± ©©§¨£¦¤¥©©¤¦©§£¥¨£¦
,`xapayäéä,`xapd ±éîé úLL íã÷ Bîk ,Lnî ñôàå ïéà ¨¨©¦¨¤¤©¨§Ÿ¤¥¤§¥

,Lnî úéLàøa-;ynn "qt`e oi`" did f`yúeiðçeøäå §¥¦©¨§¨£¦
åéìò òôBMä,`xapd lr ±Bcáì àeä ,åét çeøå 'ä ét àöBnî ©¥©¨¨¦¨¦§©¦§©

ñôàî ãéîz BàéöBnä©¦¨¦¥¤¤
BúBà äeäîe ,Léì ïéàåY ¨©¦§¥§©¤

zniiwn ziwl`d zeigd
eze` dyere `xapd z`

,iynn xaclñôà ïk-íà¦¥¤¤
.úîàa Bãòìa`ed oi` ± ¦§¨¤¡¤

zeigd caln ,melk zn`a
,eze` zniiwnd zipgexd
`id ,`id wxy oeik
eli`e ;zizin`d ze`ivnd
sxd `ll `xapd ,`xapd
oi` ,zipgexd zeigd on
lk ,oky .zizin` eze`ivn
dnn wx d`a eze`ivn
.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner" zipgexd zeigdy

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira
lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

jklíéøcìå õøàì øéànä LîMä øBà ,àeä-,dilr ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦
,ynyd ipxw ,xnelk
øBàå åéæ àeäL¤¦§
LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤

äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥
,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦

ììçáe õøàä ìò©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä̈¨§¦¥¤¨

-,xacd i`ceåéæå øBàL¤§¦
BðLé äfäipxw ,eif eze` ± ©¤¤§

,ux`l miribny ynyd
,mi`vnpóeâa ïk íb©¥§

LîMä øeck øîçå§Ÿ¤©©¤¤
íàL ,íéîMaL Bîöò± ©§¤©¨©¦¤¦

,df xe` m` ixdy
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck-ìk-,ux`l cr-ìk ¨¨¨
,Lnî BîB÷îa øéàäì ìëeiL ïkL-ynyd xecka ,xnelk ¤¥¤©§¨¦¦§©¨

;envrLnî BîB÷îa íML ÷ø,envr ynyd xecka ±áLçð ©¤¨¦§©¨¤§¨
ék ,Lnî ñôàå ïéàì äfä åéfä,`ed ±úeàéöna Lnî ìèa ©¦©¤§©¦¨¤¤©¨¦¨¥©¨©§¦
àeäL ,LîMä øeck óeb éaâìdeedn ,ynyd xeck ±øB÷î §©¥©©¤¤¤§

äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä̈§©¦©¤¤©¦§¨©¤¥©¤¨¨§¦¨
;LîMä øeck íöòå óebî-eif wx epi` ynyd xe`y oeeikne ¦§¤¤©©¤¤

ef dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna ezeida okl ,ynyd sebn
mewn lk oi`e ,dly "mvr"d `edy ynyd seb iabl ze`ivna
zniiw my ± `l` ,ynyd xe` xi`n ynyd sebay xnel

,cala dnvr ynyd dxi`ne,íìBòä ììça ÷ø-,cala ©©£©¨¨
ìòå íéîMä ìk úçz©©¨©¨©¦§©
óeb ïàk ïéàL ,õøàä̈¨¤¤¥¨
úeàéöna LîMä øeck©©¤¤©§¦

Y`l`eif o`k miiw
,cala ynydïàk äàøð¦§¤¨

äfä åéfäå øBàäly ± ¨§©¦©¤
,ynydïéòì Lnî Léì§¥©¨§¥

íL ïàk åéìò ìôBðå ,ìkŸ§¥¨¨¨¥
.úîàa "Lé"mi`zn ± ¥¤¡¤

`ed eifdy ,xnel zn`a
ixdy ,iynn xac o`k
dppi` dnvr ynyd
dxe` wx ,o`k z`vnp

.deeifeïk-ïéàM-äî©¤¥¥
àeäLk,eifd ±BøB÷îa §¤¦§

ìôBð ïéà ¯ LîMä óeâa§©¤¤¥¥
íL åéìòx`eza xcben epi` ±íL ÷ø ,ììk "Lé",`ed"ïéà" ¨¨¥¥§¨©¥©¦

àeä úîàa ék ,"ñôà"å,eifd ±íL,ynyd xeck seb jeza ± §¤¤¦¤¡¤¨
àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø íL øéàî ïéàL ,Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨¤¥¥¦¨©§§©¤

.Bãòìa ñôàå ,øéànä LîMä óebxe`dy zexnl ,ixd ± ©¤¤©¥¦§¤¤¦§¨
,ok it lr s` ,dnvr ynya i`cea `vnp ynydn hytznd
?my `vnp `ed ote` dfi`a j` ."yi"k aygidl leki `ed oi`
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
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סיון  י"ב קודש שבת יום
פרק ד  ,156 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðä éë ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì

`vnp in xicbdl mivex ep`yke ,ze`ivna lha `edy ote`a ±
xe`d lr `le dnvr ynyd lr wx df ixd ± ze`ivna my

.eifdeìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨
íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì íéàeøaä©§¦§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤

àeäå ,íúBà äeäîe± §©¤¨§
,d"awd ly "eit gex"

íîöò íäå ,íøB÷î± §¨§¥©§¨
,mi`xapdBîk ÷ø íðéà¥¨©§

ïî èMtúî åéæå øBà§¦¦§©¥¦
òôBMä 'ä çeøå òôMä©¤©§©©¥©

íëBúa Laìúîe± ¦§©¥§¨
,mi`xapd jezaíàéöBîe¦¨

íä ïëìå ,Léì ïéàî± ¥©¦§¥§¨¥¥
,mi`xapdíéìèa§¥¦

,íøB÷î éaâì úeàéöna©§¦§©¥§¨
ìèaL LîMä øBà Bîk§©¤¤¤¨¥
ïéàì áLçðå úeàéöna©§¦§¤§¨§©¦
Bðéàå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¥
ììk "Lé" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥§¨

,BøB÷îa àeäLk-seb §¤¦§
,ynyd xeckúçz ÷ø©©©

íL ïéàL íéîMä©¨©¦¤¥¨
,BøB÷î-`xwp my §

,"yi" mya eifde xe`d
xeck seb jeza eli`e
`xwp `ed oi` ,ynyd

.llk "yi" myaìk Ck̈¨
ìôBð ïéà íéàeøaä©§¦¥¥
,ììk "Lé" íL íäéìò£¥¤¥¥§¨
,eðlL øNa éðéòì àlà¤¨§¥¥¨¨¤¨

-iptn ?recn ."yi"k mi`xapd mi`xpíéàBø eðà ïéàL¤¥¨¦
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe-mi`xapd ly'ä çeø àeäL ©¦¦§¨¤©¨¤©

ïëìå ,íúBà äeänäz` mibiyne mi`ex ep` oi`y iptn ± ©§©¤¨§¨¥
,mi`xapd ly mxewníéàøápä úeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦©¦§¨¦

LîMä øBà äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤©¤¤
BðéàLk øeîb Lé.BøB÷îae` mlerd llga `vnp `l` ± ¥¨§¤¥¦§

od oi`y oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy ,jk .ux`d lr
eli`k md mi`xapd odiabl ixd ,mi`xapd xewn z` ze`ex

uegn `vnp `edyk ynyd xe` enk) mxewnl uegn eid
,mda `vnp xewndy ,`id zn`d la` .(exewn `idy ynyl
ze`ivn zn`a md oi` okle ,eze` mi`ex ep` oi`y zexnl

.mxewnl ze`ivna milha md `l` ,llkïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥
ìLîpì äîBc ìLnä©¨¨¤©¦§¨

,äøBàëì éøîâì-,yi §©§¥¦§¨
oia lcad ,dxe`kl
,lynpd oial lynd

ìLnaLxe` ly ± ¤©¨¨
,ynyd iabl ynydïéà¥

øB÷nä`vnp ,ynyd ± ©¨
ììça ììk úeàéöna©§¦§¨©£©
õøàä ìòå íìBòä̈¨§©¨¨¤
Léì BøBà íL äàøpL¤¦§¤¨§¥

,øeîb-oeeik ixd ¨
dppi` ,xewnd ynydy
okl ,llk my z`vnp
my `ed ynyd xe`
oaene ,ze`ivn zpigaa
d`xp `ed recn

.ze`ivnkïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íä íéàeøaä ìk̈©§¦¥

,ãéîz íøB÷îa-ixdy ¦§¨¨¦
,iwl`d gekd ,xewnd
`xapd jeza cinz `vnp
ycgn cinz eze` `xeae

,"yi"l "oi`"nïéàL ÷ø©¤¥
éðéòì äàøð øB÷nä©¨¦§¤§¥¥

.øNamd zn`a ,j` ± ¨¨
,mxewna cinz mi`vnp

- jk m`e?íøB÷îì úeàéöna íéìèa ïðéà änìårecn ± §¨¨¥¨§¥¦©§¦¦§¨
md ji` d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna mlehia oi`
mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna milha

?"ze`ivn"ke "yi"kéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦
ly iwl`d gekdn `a df xacy ,`ad wxta xiaqi owfd
"lret"e ziwl`d zeigd lre xe`d lr dqknd mlrde mevnv
zexnl ,"ze`ivn"ke "yi"k ze`xidl elkei mi`xapdy

zn`ay.ze`ivna milha md

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

`xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn epi`

iptn df ixd ,zeynne "yi"k epipirl d`xp `xapdy dne ;"yi"l "oi`"n

xac z` ,exewn z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep` oi` eply xyad ipiray

,ynyd xeck seba ,exewnl uegn `edyk ,ynyd xe` ly lynak ± 'd

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp `ed ,ux`d lr e` mlerd llga `l`

`edy drya exewna `vnp epi` ok` ynyd xe`y oeeik ,lyna mpn`

`xapd ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp `ed recn oaen ± ux`d lr xi`n

,recn ± `xapd jeza cinz cnerd ,'d xac `edy ,exewna cinz `vnp

mewn didi `ly ote`a ,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi` ,`eti`
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùäùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö
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oeiqקיד a"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze` aeygl

ly iwl`d gekd `id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl

.mevnv

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
jk ,dxi`n ynydy enk
'ied mya d"awd epl xi`n
xneyd "obn"d enke ,ely
epilr obn jk ,gihane
.ely miwl` mya d"awd

Leøtdlnd ±"ïâî"oi` ± ¥¨¥
el oi`y mzq obnl dpeekd
dzece` ynyl zekiiy

`l` ,weqta xaecnàeä
LîMì ÷zøðick ±,ïâäì ©§¨©¤¤§¨¥

,Bìáñì úBiøaä eìëeiL¤§©§¦§¨§
elkei mi`xapdy ick ±
,ynyd ipxw z` helwl
"obn" ynyl dl yi
xyt`nd ,wizxpe
xe` z` helwl mi`xapl

.ynydeðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ2: ¦§¨¦§¨¨

-LBãwä àáì ãéúòì"¤¨¦¨Ÿ©¨
änç àéöBî àeä-Ceøä¦©¨
ïéðBcð íéòLø ,d÷zøpî¦©§§¨§¨¦¦¦

."'eë damiryxd ± ¨
z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik dngd zervn`a eyprii
z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve ± ynyd ly wfgd dxe`
± ynyd xe` iciÎlr `txidl (elkei ,efn dxizi `l` ,xe`d z`

df xn`nn mi`ex"wzxp"e "obn" yi ynyly ,l"f epinkg ly
.ynyd xe` z` lawl xyt`ndãòa ïâî ÷zøpäL Bîëe§¤©©§¨¥¥§©

,LîMä,dxe` z` lawl mc`d ipa elkeiy ±"íéäìà" íL Ck ©¤¤¨¥¡Ÿ¦
ì ïâî.àeä-Ceøa ä"éåä íLxe`d z` lawl mi`xapd elkeiy ± ¥¥§¥£¨¨¨

my :"miwl` 'ied obne yny ik" yexit ,`eti` ,dfe ± .'ied my ly
my ly xe`d lr oibn "miwl`" mye ,"yny"d lynk `ed 'ied
epax .ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d enk ± eze` lawl elkeiy 'ied
ick "obn"l 'ied my ly xe`d wewf recn ,oldl xiaqi owfd

:eze` lawl elkeiyä"éåä íLc,dedn oeyln ±äeänL BLeøt §¥£¨¨¥¤§©¤
,Léì ïéàî ìkä úà±`"hily x"enc` w"k zxrdedf" : ¤©Ÿ¥©¦§¥

"'ied" myn "ded" zeize`d yly od el` ± "ded zaiz ± zeize`d
,dedn oeyln "ded" dlnd z` zeaikxndã"eiäå,'ied myay ± §©

úLnLîdxen ±ìa àéäL älòtä ìò,ãéîúå äåä ïBL± §©¤¤©©§ª¨¤¦¦§Ÿ¤§¨¦
zkynp `l` ,mrt i` wx dzid `l dlertdy ,xnel mivexyk
lr d`xnd xac ,dlertdÎzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz

.dlertd zeicinzé"Lø Løôãk,i"yx yxtny enk ±ìò ¦§¥©©¦©
÷eñt3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :`l` "dyr" aezk `l ± ¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

`id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri"
lkd z`ixa ,"'ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid zernyn
,zicinz `id ,"yil oi`n"
z` d"awd `xea cinzy

;"oi`n yi" lkdeðéäå§©§
òâø ìëa òtLpä úeiçä©©©¦§¨§¨¤©
íéàeøaä ìëa Lnî©¨§¨©§¦
,Bçeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§

äeäîeLéì ïéàî íúBà §©¤¨¥©¦§¥
íäì éc àì ék ,òâø ìëa§¨¤©¦Ÿ©¨¤

,mi`exal ±eàøápM äîa§©¤¦§§
úéLàøa éîé úLLa§¥¤§¥§¥¦

,äæa íéîi÷ úBéäì± ¦§©¨¦¨¤
md migxken `l`
ycgn cinz `xaidl

,"yi"l "oi`"nBîk§
.ìéòì øàaúpLedf ± ¤¦§¨¥§¥

,'ied my ly "yny"d
,mi`xapl xi`n dxe`y
rbx lk mixvep md epnne
zpigan ,mxa ."yil oi`n"
ote`a xi`nd 'ied xe`
milha mi`xapd eid ,ielb
`le ixnbl ze`ivna
ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn mey zi`xp dzid
.`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn `xapd z` deednd
my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly "obn"d yxcp jk myl
z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl ielb didi `ly ,'ied
`xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp xac `ed eli`k envr

.oldl xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"lìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤
áéúk àeä-Ceøa-LBãwä4:Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" ©¨¨§¦©¨©¦¥

úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå ãñç úcî àéä "ìBãbä"©¨¦¦©¤¤§¦§©§©©§¨¨¨
íéàeøa úBéäì ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáeeedziy ick ± §¦§¥¥§©§¦¦§§¦

,ípç ãñça íéîi÷å Léì ïéàîmie`x md m` oia ± d"awd ly ± ¥©¦§¥§©¨¦§¤¤¦¨
.cala d"awd ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jklúàø÷ðå§¦§¥

,cqgd zcn ±ék ,"älãb"y ,iptn ±LBãwä ìL Búlãbî äàa §ª¨¦¨¨¦§ª¨¤©¨
,ø÷ç ïéà Búlãâìå 'ä ìBãb ék ,Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-¨¦§§©§¦¨§¦§ª¨¥¥¤

,leab dl oi`y iptn ±ïéàî úeeäúäå úeiç ïk íb òétLî ïëìå§¨¥©§¦©©¥©§¦§©¥©¦
,õ÷ ïéà íéàeøáe úBîìBòì Léìiptn ±áBhä òáhLdf ± §¥§¨§¦¥¥¤¤©©

,mvra aehyáéèäìzcn zpigan :dlrnl mb jk ,mixg` mr ± §¥¦
rtyez mdl ,mi`xap eedziy yxcp d"awd ly aehde cqgd

.ezeige ecqg
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä

åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì
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יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, ראה 4.איוב עשרה. שמונה בתפילת
ב. סט, יומא
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yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze` aeygl

ly iwl`d gekd `id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl

.mevnv

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
jk ,dxi`n ynydy enk
'ied mya d"awd epl xi`n
xneyd "obn"d enke ,ely
epilr obn jk ,gihane
.ely miwl` mya d"awd

Leøtdlnd ±"ïâî"oi` ± ¥¨¥
el oi`y mzq obnl dpeekd
dzece` ynyl zekiiy

`l` ,weqta xaecnàeä
LîMì ÷zøðick ±,ïâäì ©§¨©¤¤§¨¥

,Bìáñì úBiøaä eìëeiL¤§©§¦§¨§
elkei mi`xapdy ick ±
,ynyd ipxw z` helwl
"obn" ynyl dl yi
xyt`nd ,wizxpe
xe` z` helwl mi`xapl

.ynydeðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ2: ¦§¨¦§¨¨

-LBãwä àáì ãéúòì"¤¨¦¨Ÿ©¨
änç àéöBî àeä-Ceøä¦©¨
ïéðBcð íéòLø ,d÷zøpî¦©§§¨§¨¦¦¦

."'eë damiryxd ± ¨
z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik dngd zervn`a eyprii
z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve ± ynyd ly wfgd dxe`
± ynyd xe` iciÎlr `txidl (elkei ,efn dxizi `l` ,xe`d z`

df xn`nn mi`ex"wzxp"e "obn" yi ynyly ,l"f epinkg ly
.ynyd xe` z` lawl xyt`ndãòa ïâî ÷zøpäL Bîëe§¤©©§¨¥¥§©

,LîMä,dxe` z` lawl mc`d ipa elkeiy ±"íéäìà" íL Ck ©¤¤¨¥¡Ÿ¦
ì ïâî.àeä-Ceøa ä"éåä íLxe`d z` lawl mi`xapd elkeiy ± ¥¥§¥£¨¨¨

my :"miwl` 'ied obne yny ik" yexit ,`eti` ,dfe ± .'ied my ly
my ly xe`d lr oibn "miwl`" mye ,"yny"d lynk `ed 'ied
epax .ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d enk ± eze` lawl elkeiy 'ied
ick "obn"l 'ied my ly xe`d wewf recn ,oldl xiaqi owfd

:eze` lawl elkeiyä"éåä íLc,dedn oeyln ±äeänL BLeøt §¥£¨¨¥¤§©¤
,Léì ïéàî ìkä úà±`"hily x"enc` w"k zxrdedf" : ¤©Ÿ¥©¦§¥

"'ied" myn "ded" zeize`d yly od el` ± "ded zaiz ± zeize`d
,dedn oeyln "ded" dlnd z` zeaikxndã"eiäå,'ied myay ± §©

úLnLîdxen ±ìa àéäL älòtä ìò,ãéîúå äåä ïBL± §©¤¤©©§ª¨¤¦¦§Ÿ¤§¨¦
zkynp `l` ,mrt i` wx dzid `l dlertdy ,xnel mivexyk
lr d`xnd xac ,dlertdÎzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz

.dlertd zeicinzé"Lø Løôãk,i"yx yxtny enk ±ìò ¦§¥©©¦©
÷eñt3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :`l` "dyr" aezk `l ± ¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

`id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri"
lkd z`ixa ,"'ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid zernyn
,zicinz `id ,"yil oi`n"
z` d"awd `xea cinzy

;"oi`n yi" lkdeðéäå§©§
òâø ìëa òtLpä úeiçä©©©¦§¨§¨¤©
íéàeøaä ìëa Lnî©¨§¨©§¦
,Bçeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§

äeäîeLéì ïéàî íúBà §©¤¨¥©¦§¥
íäì éc àì ék ,òâø ìëa§¨¤©¦Ÿ©¨¤

,mi`exal ±eàøápM äîa§©¤¦§§
úéLàøa éîé úLLa§¥¤§¥§¥¦

,äæa íéîi÷ úBéäì± ¦§©¨¦¨¤
md migxken `l`
ycgn cinz `xaidl

,"yi"l "oi`"nBîk§
.ìéòì øàaúpLedf ± ¤¦§¨¥§¥

,'ied my ly "yny"d
,mi`xapl xi`n dxe`y
rbx lk mixvep md epnne
zpigan ,mxa ."yil oi`n"
ote`a xi`nd 'ied xe`
milha mi`xapd eid ,ielb
`le ixnbl ze`ivna
ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn mey zi`xp dzid
.`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn `xapd z` deednd
my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly "obn"d yxcp jk myl
z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl ielb didi `ly ,'ied
`xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp xac `ed eli`k envr

.oldl xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"lìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤
áéúk àeä-Ceøa-LBãwä4:Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" ©¨¨§¦©¨©¦¥

úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå ãñç úcî àéä "ìBãbä"©¨¦¦©¤¤§¦§©§©©§¨¨¨
íéàeøa úBéäì ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáeeedziy ick ± §¦§¥¥§©§¦¦§§¦

,ípç ãñça íéîi÷å Léì ïéàîmie`x md m` oia ± d"awd ly ± ¥©¦§¥§©¨¦§¤¤¦¨
.cala d"awd ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jklúàø÷ðå§¦§¥

,cqgd zcn ±ék ,"älãb"y ,iptn ±LBãwä ìL Búlãbî äàa §ª¨¦¨¨¦§ª¨¤©¨
,ø÷ç ïéà Búlãâìå 'ä ìBãb ék ,Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-¨¦§§©§¦¨§¦§ª¨¥¥¤

,leab dl oi`y iptn ±ïéàî úeeäúäå úeiç ïk íb òétLî ïëìå§¨¥©§¦©©¥©§¦§©¥©¦
,õ÷ ïéà íéàeøáe úBîìBòì Léìiptn ±áBhä òáhLdf ± §¥§¨§¦¥¥¤¤©©

,mvra aehyáéèäìzcn zpigan :dlrnl mb jk ,mixg` mr ± §¥¦
rtyez mdl ,mi`xap eedziy yxcp d"awd ly aehde cqgd

.ezeige ecqg

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä

åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, ראה 4.איוב עשרה. שמונה בתפילת
ב. סט, יומא

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם־טֹוב – ּבַ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
אֹורֹות. לּו ַהּמְ ּיֹום ָהְרִביִעי ִנּטְ פֶעטֶעְרּבּוְרג – ּבַ ִכְסֵלו תקנ"ט ּבְ ֵקן ָאַמר ַעל ֶזה – יֹום ד כ ּבְ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ִליִמינֹו,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב   - ה'  ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו  ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ  - ְיָבֶרְכָך  ַבת  ּתֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו   - לֹום  ׁשָ ְוכּו'.  ַהְמָבֵרְך  ְיִמין  ִהיא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ִלׂשְ  - ָיֵאר  ֶאְמַצע.  ּבָ  - ְמֶרָך  ְוִיׁשְ ַהְמָבֵרְך. 
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 .  .  . ְוִאם   - "ְלָך"  ְלֵתַבת  ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק.  ּדִ ַהּצַ  .  .  . עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים  ם",  ְל"ְוָיׂשֵ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְמֵרִני  ָהל[ "ְוִתׁשְ לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ ֱאִליׁשָ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ּוְתָחּנֵ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט 
ּפלַאץ, וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת 
אגוז )בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש 

קען זיך אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁשֶ ׁש,  ִמְפּגָ )ְמקֹום  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ינּוְנָיא"  "ּגִ ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ הּוא  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ֵחְטא( . ְוַהּשׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. 
די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי 
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היום יום . . . קטז
וועט  ווָאס מען  "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות  איז א  )בעל־פה(  משנה 
חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די 
פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער 
צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה 
כללית און דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י 
בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, 

ווָאס מען וועט פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ּבַ ָך  ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ ת ַהּשׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ּפְ ִמיָרה  ּוׁשְ ָלִלית  ּכְ ִמיָרה  ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ְלַהּבִ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָמה.  ְנׁשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ָנה  ִמׁשְ ִריְך־הּוא.  א־ּבְ קּוְדׁשָ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ׁשֶ ָרִטית,  ּפְ ִמיָרה  ּוַבׁשְ ָלִלית  ַהּכְ ִמיָרה  ׁשְ ּבַ ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת 
ְגְרמּו  ּיִ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך־הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
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קיז היום יום . . . 
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל־ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' ב



v"ndqeקיח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  סיון ו' השבועות חג ראשון יום להודות? חייבים האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ãéçé éîìL©§¥¨¦
ìLBà øãða íçlä íò íéàaä íéîìL Z éðMäå ...ïéðéî äL §¨¦¦§©¥¦§¨¦©¨¦¦©¤¤§¤¤

.äãBz àø÷pä eäæå .äáãð§¨¨§¤©¦§¨¨
והשני  שלמים, קרבן של מינים שלושה מונה הרמב"ם
תודה'. הנקרא וזהו נדבה, או בנדר הבאים 'שלמים הוא
שהאדם  אלא חובה אינו תודה שקרבן מלשונו ומשמע
אך  וכד', לו שאירע נס על קרבן להביא מרצונו נודר
על  תודה קרבן להביא שחובה שכתבו מהראשונים יש

קז,נס תהלים עזרא אבן כפרה. לאחר ד"ה מכת"י ב עט, מנחות (רש"י

.כב)
בגמרא א)והנה, ז, שני (זבחים שהפריש אדם לגבי דנו

וגם  ונתרפא חולה שהיה כגון נסים, שני על תודה קרבנות
אחד  נס על שהפריש התודה את ושחט האסורים, מבית יצא
לקרבן, מקרבן שינוי זהו האם – השני הנס על תודה לשם
נחשב  הכל או ופסול תודה לשם שלמים השוחט כגון

תודה  שקרבן מכאן להוכיח יש ולכאורה וכשר. אחד כקרבן
בודאי  נס, על קרבן להביא חיוב כלל אין אם כי חובה הוא
אלא  מהנס נובע אינו החיוב כי כשר הקרבן כזה שבאופן
הקרבן  במחשבת שינוי כל כאן שאין ונמצא שנדר, מהנדר
ואין  תודה קרבן אכן הוא והקרבן תודה, לשם שחט שהרי
הוא  הנס אירוע אם ורק הנדר! סיבת היתה מה כלל חילוק
ניסים  שני על שקרבנות יתכן הקרבן, הבאת את המחייב

נפרדים. קרבנות נחשבים
סופר' ה'חתם נא)וכתב סי' או"ח תודה (שו"ת קרבן שאמנם

האדם  על חובה אלא רשות, בגדר זה אין אך נדבה הוא
בא  תודה קרבן זה ולפי תודה, קרבן להתנדב נס לו שאירע
רשות  אינו ומכלֿמקום הרמב"ם, כדברי נדבה' או 'בנדר
על  קרבנות האם לדון מקום יש ולכן הנס, מצד חובה אלא

שניים או אחד מסוג נחשבים נפרדים ניסים 'להורות שני (ראה

יא) ד, .נתן'

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום מקרבנו? לאכול הקרבן בעל על מצוה יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úìéëà£¦©
øtk øLà íúà eìëàå :øîàpL ,äOò úåöî íLàäå úàhçä©©¨§¨¨¨¦§©£¥¤¤¡©§¨§Ÿ¨£¤ª©

ì ïécä àeäå .íéøtkúî íéìòáe íéìëBà íéðäkä Z íäaøàL ¨¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦§©¦¦§¨
.äåöî ïúìéëàL ,íéðäkä ïúBà ïéìëBàL íéLãwä©¢¨¦¤§¦¨©Ÿ£¦¤£¦¨¨¦§¨

 ֿ מצות יש הכהנים שבאכילת משמע הרמב"ם מדברי
מצוה. אין קלים, בקדשים הבעלים, באכילת אך עשה,

האחרונים  ב)ומקשים יט, ביצה צל"ח לג. סי' קו"א אריה, :(שאגת
בגמרא א)אמרו נט, לנדבה (פסחים שלמים המביא שמצורע

מבשר  לאכול יוכל ובכך התמיד הקרבת לאחר להביאו יכול
ה'עשה' על שעובר (אף קדשים אכילת מצות ולקיים שלמיו
מצותֿעשה  דוחה מדוע הגמרא: ושואלת השלם...'). 'עליה
אכילת  שגם מוכח ומזה אחרת, מצוה קדשים אכילת של

שם רש"י וכדברי מצוה! היא הקרבן בשאר)בעל "אכילת (ד"ה
הנאכלים  בין לכהנים הנאכלים בין הוא, 'עשה' קדשים

לישראל".
והביאור:

ממצות  ופרט חלק היא הקרבן אכילת הרמב"ם, לדעת

ב'ספר  גם כתב וכך ההקרבה. את מעכבת ואינה הקרבן הקרבת
פט)המצוות' המצוה".(מצוה אחר "נגררת קלים קדשים שאכילת

קדשים בקדשי הכהנים מאכילת חלוקה היא מ"ואכלו ובזה (שנלמד

מתכפרים") ובעלים אוכלים ש"הכהנים בהם", כופר אשר הכפרה אותם שם
בקדשים  גם אבל מעכבת. ואכילתם הכהנים באכילת תלויה

הב  מקיימים מעכבת, אכילתם שאין מצותֿעשה קלים עלים
הגמרא. כמשמעות ההקרבה, ממצות כחלק באכילתן,

חיים' ה'חפץ שם)ובעל פסחים תודה, זבח הלכות, נקט (ליקוטי
לכהנים, רק היא קדשים אכילת שמצות הרמב"ם בשיטת
ומפרש  אכילה. מצות עליו אין שלמים שהביא ישראל אבל

הגמרא דברי את (שם)את ודוחה המצורע שמקיים שהמצוה ,
ואכילתן  השלמים הקרבת אינה השלם' 'עליה של המצוה

רש"י) להביא (כפירוש מצווה כי לכפרתו, קרבן שמביא זה אלא
לגמרי. שיטהר כדי בהקדם כפרתו

כמצוה  נמנית לישראל הפסח קרבן בשר אכילת אמנם,
עצמה נו)בפני מצוה המצוות ספר ה"א. פ"ח פסח קרבן הל' בנוסף (להלן ,

קדשים אכילת ואילך)למצות 104 עמ' טז, שיחות לקוטי .(ראה

ה'תשע"ה  סיון ח' שלישי יום קדשים  לענין בלב מחשבה

:·È ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéøãða¦§¨¦
.áiç ¯ íeìk åéúôOa àéöBä àìå Baìa øîb íà ...úBáãðe§¨¦¨©§¦§Ÿ¦¦§¨¨§©¨
ìk ïëå ...àéáäì áiç äæ éøä ...äìBò BfL Baìa øîb ?ãöék¥©¨©§¦¤¨£¥¤©¨§¨¦§¥Ÿ

.ïúBáãðå íéLã÷ éøãpî äæa àöBik©¥¨¤¦¦§¥¨¨¦§¦§¨
אבן' ה'טורי א)והקשה י, שהם, אבני :(חגיגה,

ג,שנינו ואמר ח)(תרומות 'תרומה' לומר "המתכוון
שיהיו  עד כלום, אמר לא 'שלמים'... ואמר 'עולה' 'מעשר'...
היתה  לבו כוונת הרי להבין: וצריך שוין". ולבו פיו
תרומה, תהא שהתבואה או עולה קרבן תהא שהבהמה

שאמר  בכך ומה בלבו, דעת גמירות היתה עת ובאותה
לבו, מחשבת ותישאר בטעות האמירה את נבטל - אחרת
די  אלא בפיו להוציא צורך אין ובתרומה בהקדש והרי

הלב? במחשבת
ומבאר:

גמר  כאשר אך הלב, בכוונת די וקדשים בתרומה אמנם
eitaבלבו `ivedl והקדשים שהתרומה דעתו היתה לא

בפיו  לומר התכוון ואם בלבד, מחשבה ידי על יחולו
- הלב לכוונת שווה היתה לא והאמירה 'עולה' או 'תרומה'

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גם  חסרון זה הרי אמירה אין וכאשר כלום", אמר "לא
הלב. בכוונת

זה  הרי עולה... שזו בלבו "גמר הרמב"ם דברי זה, ולפי
אבל  בפיו, להוציא התכוון לא אם רק אמורים להביא" חייב

הלב. בכוונת די לא - בפיו גם להוציא בלבו גמר אם
ים' 'אפיקי ממינסק')ובספר ה'גדול בשם כד, סי' הוכיח (ח"א

רש"י שכן)מדברי ד"ה ב, מא, די (קדושין ותרומה שבקדשים
ולא  בשפתיו להוציא התכוון אם אפילו הלב בגמירות
במחשבה; איתנהו נמי "קדשים רש"י: לשון וזה הוציא.

בלבו כלומר xnelגמר עולה", הוא הרי - לעולה זה שור
בקדשים. מחשבתו מועילה בפיו, לומר בלבו גמר אם שגם
שהמתכוון  מהמשנה, אבן' ה'טורי של ההוכחה ואת
להקריב  מחשבתו הועילה לא 'שלמים' ואמר 'עולה' לומר
והאמירה  הלב כוונת כאשר ליישב: יש לעולה, הבהמה את

זו את זו סותרות שלמים)בפה - והאמירה עולה, - לא (הכוונה אכן
המחשבה  בין סתירה אין אם אבל לחול, המחשבה יכולה
להוציא  בלבו גמר אם אף שבלב המחשבה חלה - לדיבור

הוציא. ולא בדיבור

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום לאילמים  גם – לתורה עלייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰eøîà̈§
ìëå ,Ba úákòî äìéaä ïéà Z äìéáì éeàøä ìk :íéîëç£¨¦¨¨¨§¦¨¥©¦¨§©¤¤§Ÿ

.Ba úákòî äìéaä Z äìéáì éeàø BðéàL¤¥¨§¦¨©¦¨§©¤¤
שמועילה  טבילה לגבי וכגון דינים, בכמה נאמר זה כלל
('בית  שבגוף הנסתרים למקומות גם להגיע יכולים המים אם

בפועל. שיכנסו חובה אין אך הסתרים'),
ידי  לצאת יכול האם לתורה: אילם עליית לגבי לדון ויש
'שומע  מדין קורא' מה'בעל בשמיעה והקריאה הברכה חובת
לשומע  יש אם רק כדיבור נחשבת שהשמיעה או כעונה'

מעכבת? השמיעה לאו ואם לדבר, יכולת
בנימין' ה'משאת כך על סב)וכתב שאינו (סי' 'כל דין :

מנחות  כגון מהתורה בחיובים רק נאמר לבילה..." ראוי
לדבר  וראיה מדרבנן. שהיא התורה בקריאת ולא וטבילה,
שצריך  קדושה או קדיש ושומע לחש, בתפילת מהעומד
ובכך  ציבור מהשליח הקדושה את ולשמוע בתפילתו לעצור
ראוי  אינו שכעת ואף כעונה'. 'שומע מדין חובתו ידי יצא

מדרבנן. בחיוב מדובר כי מעכב, זה אין בעצמו לומר
לענות  יכול אינו שמונהֿעשרה שהמתפלל לדחות, יש אך

נחשב  ואינו בתפילה), להפסיק (האיסור חיצונית מניעה מצד
להחשב  יכול אינו מלדבר המנוע באילם אך ראוי', 'שאינו

דרבנן בדינים אף כד)'כעונה' ד, סי' או"ח ח"ד אומר .(יביע
'אינו  של חסרון אין מדוע אחר באופן המבארים ויש
יד  של תפילין לו שאין מי התפילה: באמצע בקדושה ראוי'
ואינו  מאחר כי נאמר לא מדוע ולכאורה, ראש. של רק מניח

ראש? משל אף יפטר יד, של תפילין להנחת ראוי
בזו, זו התלויות מצוות בשתי רק נאמר זה שדין אלא
המנחה, ללא בלילה מצות קיום שאין המנחה בלילת כגון
בלבד, מהגוף חלק לטבילת משמעות שאין בטבילה וכן
אך  הגוף. לכל המים ביאת באפשרות מותנית היא ולכן
וקיום  נפרדות מצוות שתי הן ראש ושל יד של תפילין

השניה. קיום באפשרות מותנה אינו האחת
שני  הם והדיבור השמיעה כעונה': 'שומע לגבי גם וכך
בדיבור  המצוה את לקיים שיכול וכמו נפרדים, עניינים
המצוה  קיום ולכן בלבד. בשמיעה לקיימה יכול כך בלבד,
והאילם  בדיבור, קיומה באפשרות מותנה אינו בשמיעה

לתורה לעלות ג)רשאי סי' יהושע .(עמק

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום מכובדת  לעבודה מכובדים בגדים

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰äpäk éãâáe¦§¥§ª¨
øàLa íäa LnLnL íéãâaä ïî ïéúeçt eéäé ïLcä ïäa íøBzL¤¥¨¤©¤¤¦§§¦¦©§¨¦¤§©¥¨¤¦§¨
ìMaL íéãâaa Baøì ñBk âæîiL õøà Cøã BðéàL éôì ...úBãBáò£§¦¤¥¤¤¤¤¤¦§Ÿ§©©§¨¦¤¦¥

.Baøì äøã÷ íää¤§¥¨§©
רש"י את)לדעת ד"ה ב יב, פחותים (יומא בגדים לבישת דין ,

על oycdנאמר z`ved המזבח מעל שהצטבר האפר (פינוי
אך לעיר), מחוץ מיוחד מקום oycdאל znexz הרמת)

המזבח) בצד והנחתו יום בכל המזבח מעל האפר מקצת
בכף  נעשית היא כי פחותים, בבגדים להיעשות צריכה אינה

בכך. מתלכלכים הבגדים ואין דשן של אחת
לגבי זה דין כתב הרמב"ם להבין znxdאך ויש הדשן,

בלכלוך? כרוכה אינה זו עבודה כאמור שהרי טעמו, מה
שעצם  משום הוא הבגדים שינוי שלדעתו ונראה
זה  ואין פחותה עבודה נחשבת הקרבנות באפר ההתעסקות
ילבש  הכוס') ('מזיגת המכובדת העבודה שבזמן הראוי מן

הפחותה  העבודה בעת שלבש הבגדים אותם את
(ה'בישול').

הגמרא מדברי לכך א)ויסוד קיד, למדים (שבת זו שמהלכה ,
אין  בוודאי בזה והרי לשבת, מחול בגדים החלפת חיוב
הבגדים  שינוי עצם משום אלא לכלוך משום הטעם
שעצם  כאן הדין והוא שבת, לבגדי בחול בהם שרגילים

השכינה. כבוד הוא נעלית לעבודה הבגדים שינוי
לא  שהבגדים נזהר הכהן אם שאפילו מובן זה ולפי
לדעת  אך להחליפם. צריך מכלֿמקום מהדשן, יתלכלכו
הבגדים  התלכלכו לא אם לכלוך, משום הוא שהטעם רש"י
זה  חילוק מצינו לא אבל להחליפם. טעם אין לכאורה

שיק המהר"ם ופירש ב)בהלכה, קלב, במקרה (מצוה גם שאכן
העין, מראית משום הוא והטעם בגדים. להחליף חובה כזה

נקיים. נותרו שבגדיו יראו לא הרואים שמא
.(akz 'nr `xwie oexyd zlvag)
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ה'תשע"ה  סיון ו' השבועות חג ראשון יום להודות? חייבים האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ãéçé éîìL©§¥¨¦
ìLBà øãða íçlä íò íéàaä íéîìL Z éðMäå ...ïéðéî äL §¨¦¦§©¥¦§¨¦©¨¦¦©¤¤§¤¤

.äãBz àø÷pä eäæå .äáãð§¨¨§¤©¦§¨¨
והשני  שלמים, קרבן של מינים שלושה מונה הרמב"ם
תודה'. הנקרא וזהו נדבה, או בנדר הבאים 'שלמים הוא
שהאדם  אלא חובה אינו תודה שקרבן מלשונו ומשמע
אך  וכד', לו שאירע נס על קרבן להביא מרצונו נודר
על  תודה קרבן להביא שחובה שכתבו מהראשונים יש

קז,נס תהלים עזרא אבן כפרה. לאחר ד"ה מכת"י ב עט, מנחות (רש"י

.כב)
בגמרא א)והנה, ז, שני (זבחים שהפריש אדם לגבי דנו

וגם  ונתרפא חולה שהיה כגון נסים, שני על תודה קרבנות
אחד  נס על שהפריש התודה את ושחט האסורים, מבית יצא
לקרבן, מקרבן שינוי זהו האם – השני הנס על תודה לשם
נחשב  הכל או ופסול תודה לשם שלמים השוחט כגון

תודה  שקרבן מכאן להוכיח יש ולכאורה וכשר. אחד כקרבן
בודאי  נס, על קרבן להביא חיוב כלל אין אם כי חובה הוא
אלא  מהנס נובע אינו החיוב כי כשר הקרבן כזה שבאופן
הקרבן  במחשבת שינוי כל כאן שאין ונמצא שנדר, מהנדר
ואין  תודה קרבן אכן הוא והקרבן תודה, לשם שחט שהרי
הוא  הנס אירוע אם ורק הנדר! סיבת היתה מה כלל חילוק
ניסים  שני על שקרבנות יתכן הקרבן, הבאת את המחייב

נפרדים. קרבנות נחשבים
סופר' ה'חתם נא)וכתב סי' או"ח תודה (שו"ת קרבן שאמנם

האדם  על חובה אלא רשות, בגדר זה אין אך נדבה הוא
בא  תודה קרבן זה ולפי תודה, קרבן להתנדב נס לו שאירע
רשות  אינו ומכלֿמקום הרמב"ם, כדברי נדבה' או 'בנדר
על  קרבנות האם לדון מקום יש ולכן הנס, מצד חובה אלא

שניים או אחד מסוג נחשבים נפרדים ניסים 'להורות שני (ראה

יא) ד, .נתן'

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום מקרבנו? לאכול הקרבן בעל על מצוה יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úìéëà£¦©
øtk øLà íúà eìëàå :øîàpL ,äOò úåöî íLàäå úàhçä©©¨§¨¨¨¦§©£¥¤¤¡©§¨§Ÿ¨£¤ª©

ì ïécä àeäå .íéøtkúî íéìòáe íéìëBà íéðäkä Z íäaøàL ¨¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦§©¦¦§¨
.äåöî ïúìéëàL ,íéðäkä ïúBà ïéìëBàL íéLãwä©¢¨¦¤§¦¨©Ÿ£¦¤£¦¨¨¦§¨

 ֿ מצות יש הכהנים שבאכילת משמע הרמב"ם מדברי
מצוה. אין קלים, בקדשים הבעלים, באכילת אך עשה,

האחרונים  ב)ומקשים יט, ביצה צל"ח לג. סי' קו"א אריה, :(שאגת
בגמרא א)אמרו נט, לנדבה (פסחים שלמים המביא שמצורע

מבשר  לאכול יוכל ובכך התמיד הקרבת לאחר להביאו יכול
ה'עשה' על שעובר (אף קדשים אכילת מצות ולקיים שלמיו
מצותֿעשה  דוחה מדוע הגמרא: ושואלת השלם...'). 'עליה
אכילת  שגם מוכח ומזה אחרת, מצוה קדשים אכילת של

שם רש"י וכדברי מצוה! היא הקרבן בשאר)בעל "אכילת (ד"ה
הנאכלים  בין לכהנים הנאכלים בין הוא, 'עשה' קדשים

לישראל".
והביאור:

ממצות  ופרט חלק היא הקרבן אכילת הרמב"ם, לדעת

ב'ספר  גם כתב וכך ההקרבה. את מעכבת ואינה הקרבן הקרבת
פט)המצוות' המצוה".(מצוה אחר "נגררת קלים קדשים שאכילת

קדשים בקדשי הכהנים מאכילת חלוקה היא מ"ואכלו ובזה (שנלמד

מתכפרים") ובעלים אוכלים ש"הכהנים בהם", כופר אשר הכפרה אותם שם
בקדשים  גם אבל מעכבת. ואכילתם הכהנים באכילת תלויה

הב  מקיימים מעכבת, אכילתם שאין מצותֿעשה קלים עלים
הגמרא. כמשמעות ההקרבה, ממצות כחלק באכילתן,

חיים' ה'חפץ שם)ובעל פסחים תודה, זבח הלכות, נקט (ליקוטי
לכהנים, רק היא קדשים אכילת שמצות הרמב"ם בשיטת
ומפרש  אכילה. מצות עליו אין שלמים שהביא ישראל אבל

הגמרא דברי את (שם)את ודוחה המצורע שמקיים שהמצוה ,
ואכילתן  השלמים הקרבת אינה השלם' 'עליה של המצוה

רש"י) להביא (כפירוש מצווה כי לכפרתו, קרבן שמביא זה אלא
לגמרי. שיטהר כדי בהקדם כפרתו

כמצוה  נמנית לישראל הפסח קרבן בשר אכילת אמנם,
עצמה נו)בפני מצוה המצוות ספר ה"א. פ"ח פסח קרבן הל' בנוסף (להלן ,

קדשים אכילת ואילך)למצות 104 עמ' טז, שיחות לקוטי .(ראה

ה'תשע"ה  סיון ח' שלישי יום קדשים  לענין בלב מחשבה

:·È ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéøãða¦§¨¦
.áiç ¯ íeìk åéúôOa àéöBä àìå Baìa øîb íà ...úBáãðe§¨¦¨©§¦§Ÿ¦¦§¨¨§©¨
ìk ïëå ...àéáäì áiç äæ éøä ...äìBò BfL Baìa øîb ?ãöék¥©¨©§¦¤¨£¥¤©¨§¨¦§¥Ÿ

.ïúBáãðå íéLã÷ éøãpî äæa àöBik©¥¨¤¦¦§¥¨¨¦§¦§¨
אבן' ה'טורי א)והקשה י, שהם, אבני :(חגיגה,

ג,שנינו ואמר ח)(תרומות 'תרומה' לומר "המתכוון
שיהיו  עד כלום, אמר לא 'שלמים'... ואמר 'עולה' 'מעשר'...
היתה  לבו כוונת הרי להבין: וצריך שוין". ולבו פיו
תרומה, תהא שהתבואה או עולה קרבן תהא שהבהמה

שאמר  בכך ומה בלבו, דעת גמירות היתה עת ובאותה
לבו, מחשבת ותישאר בטעות האמירה את נבטל - אחרת
די  אלא בפיו להוציא צורך אין ובתרומה בהקדש והרי

הלב? במחשבת
ומבאר:

גמר  כאשר אך הלב, בכוונת די וקדשים בתרומה אמנם
eitaבלבו `ivedl והקדשים שהתרומה דעתו היתה לא

בפיו  לומר התכוון ואם בלבד, מחשבה ידי על יחולו
- הלב לכוונת שווה היתה לא והאמירה 'עולה' או 'תרומה'

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גם  חסרון זה הרי אמירה אין וכאשר כלום", אמר "לא
הלב. בכוונת

זה  הרי עולה... שזו בלבו "גמר הרמב"ם דברי זה, ולפי
אבל  בפיו, להוציא התכוון לא אם רק אמורים להביא" חייב

הלב. בכוונת די לא - בפיו גם להוציא בלבו גמר אם
ים' 'אפיקי ממינסק')ובספר ה'גדול בשם כד, סי' הוכיח (ח"א

רש"י שכן)מדברי ד"ה ב, מא, די (קדושין ותרומה שבקדשים
ולא  בשפתיו להוציא התכוון אם אפילו הלב בגמירות
במחשבה; איתנהו נמי "קדשים רש"י: לשון וזה הוציא.

בלבו כלומר xnelגמר עולה", הוא הרי - לעולה זה שור
בקדשים. מחשבתו מועילה בפיו, לומר בלבו גמר אם שגם
שהמתכוון  מהמשנה, אבן' ה'טורי של ההוכחה ואת
להקריב  מחשבתו הועילה לא 'שלמים' ואמר 'עולה' לומר
והאמירה  הלב כוונת כאשר ליישב: יש לעולה, הבהמה את

זו את זו סותרות שלמים)בפה - והאמירה עולה, - לא (הכוונה אכן
המחשבה  בין סתירה אין אם אבל לחול, המחשבה יכולה
להוציא  בלבו גמר אם אף שבלב המחשבה חלה - לדיבור

הוציא. ולא בדיבור

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום לאילמים  גם – לתורה עלייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰eøîà̈§
ìëå ,Ba úákòî äìéaä ïéà Z äìéáì éeàøä ìk :íéîëç£¨¦¨¨¨§¦¨¥©¦¨§©¤¤§Ÿ

.Ba úákòî äìéaä Z äìéáì éeàø BðéàL¤¥¨§¦¨©¦¨§©¤¤
שמועילה  טבילה לגבי וכגון דינים, בכמה נאמר זה כלל
('בית  שבגוף הנסתרים למקומות גם להגיע יכולים המים אם

בפועל. שיכנסו חובה אין אך הסתרים'),
ידי  לצאת יכול האם לתורה: אילם עליית לגבי לדון ויש
'שומע  מדין קורא' מה'בעל בשמיעה והקריאה הברכה חובת
לשומע  יש אם רק כדיבור נחשבת שהשמיעה או כעונה'

מעכבת? השמיעה לאו ואם לדבר, יכולת
בנימין' ה'משאת כך על סב)וכתב שאינו (סי' 'כל דין :

מנחות  כגון מהתורה בחיובים רק נאמר לבילה..." ראוי
לדבר  וראיה מדרבנן. שהיא התורה בקריאת ולא וטבילה,
שצריך  קדושה או קדיש ושומע לחש, בתפילת מהעומד
ובכך  ציבור מהשליח הקדושה את ולשמוע בתפילתו לעצור
ראוי  אינו שכעת ואף כעונה'. 'שומע מדין חובתו ידי יצא

מדרבנן. בחיוב מדובר כי מעכב, זה אין בעצמו לומר
לענות  יכול אינו שמונהֿעשרה שהמתפלל לדחות, יש אך

נחשב  ואינו בתפילה), להפסיק (האיסור חיצונית מניעה מצד
להחשב  יכול אינו מלדבר המנוע באילם אך ראוי', 'שאינו

דרבנן בדינים אף כד)'כעונה' ד, סי' או"ח ח"ד אומר .(יביע
'אינו  של חסרון אין מדוע אחר באופן המבארים ויש
יד  של תפילין לו שאין מי התפילה: באמצע בקדושה ראוי'
ואינו  מאחר כי נאמר לא מדוע ולכאורה, ראש. של רק מניח

ראש? משל אף יפטר יד, של תפילין להנחת ראוי
בזו, זו התלויות מצוות בשתי רק נאמר זה שדין אלא
המנחה, ללא בלילה מצות קיום שאין המנחה בלילת כגון
בלבד, מהגוף חלק לטבילת משמעות שאין בטבילה וכן
אך  הגוף. לכל המים ביאת באפשרות מותנית היא ולכן
וקיום  נפרדות מצוות שתי הן ראש ושל יד של תפילין

השניה. קיום באפשרות מותנה אינו האחת
שני  הם והדיבור השמיעה כעונה': 'שומע לגבי גם וכך
בדיבור  המצוה את לקיים שיכול וכמו נפרדים, עניינים
המצוה  קיום ולכן בלבד. בשמיעה לקיימה יכול כך בלבד,
והאילם  בדיבור, קיומה באפשרות מותנה אינו בשמיעה

לתורה לעלות ג)רשאי סי' יהושע .(עמק

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום מכובדת  לעבודה מכובדים בגדים

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰äpäk éãâáe¦§¥§ª¨
øàLa íäa LnLnL íéãâaä ïî ïéúeçt eéäé ïLcä ïäa íøBzL¤¥¨¤©¤¤¦§§¦¦©§¨¦¤§©¥¨¤¦§¨
ìMaL íéãâaa Baøì ñBk âæîiL õøà Cøã BðéàL éôì ...úBãBáò£§¦¤¥¤¤¤¤¤¦§Ÿ§©©§¨¦¤¦¥

.Baøì äøã÷ íää¤§¥¨§©
רש"י את)לדעת ד"ה ב יב, פחותים (יומא בגדים לבישת דין ,

על oycdנאמר z`ved המזבח מעל שהצטבר האפר (פינוי
אך לעיר), מחוץ מיוחד מקום oycdאל znexz הרמת)

המזבח) בצד והנחתו יום בכל המזבח מעל האפר מקצת
בכף  נעשית היא כי פחותים, בבגדים להיעשות צריכה אינה

בכך. מתלכלכים הבגדים ואין דשן של אחת
לגבי זה דין כתב הרמב"ם להבין znxdאך ויש הדשן,

בלכלוך? כרוכה אינה זו עבודה כאמור שהרי טעמו, מה
שעצם  משום הוא הבגדים שינוי שלדעתו ונראה
זה  ואין פחותה עבודה נחשבת הקרבנות באפר ההתעסקות
ילבש  הכוס') ('מזיגת המכובדת העבודה שבזמן הראוי מן

הפחותה  העבודה בעת שלבש הבגדים אותם את
(ה'בישול').

הגמרא מדברי לכך א)ויסוד קיד, למדים (שבת זו שמהלכה ,
אין  בוודאי בזה והרי לשבת, מחול בגדים החלפת חיוב
הבגדים  שינוי עצם משום אלא לכלוך משום הטעם
שעצם  כאן הדין והוא שבת, לבגדי בחול בהם שרגילים

השכינה. כבוד הוא נעלית לעבודה הבגדים שינוי
לא  שהבגדים נזהר הכהן אם שאפילו מובן זה ולפי
לדעת  אך להחליפם. צריך מכלֿמקום מהדשן, יתלכלכו
הבגדים  התלכלכו לא אם לכלוך, משום הוא שהטעם רש"י
זה  חילוק מצינו לא אבל להחליפם. טעם אין לכאורה

שיק המהר"ם ופירש ב)בהלכה, קלב, במקרה (מצוה גם שאכן
העין, מראית משום הוא והטעם בגדים. להחליף חובה כזה

נקיים. נותרו שבגדיו יראו לא הרואים שמא
.(akz 'nr `xwie oexyd zlvag)
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האמּורה ‡. ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמצות

הּנאכלת 2ּבּתֹורה  חּטאת מעּׂשה וכיצד ונֹותן 3. ׁשֹוחט ? ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומפׁשיטּה4הּדם האמּורים 5, ,6ּומפריׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

האּׁשים 8וזֹורקן 7ּומֹולחן  ּגּבי את 9על לּתן רצה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
נֹותן  - לּמזּבח ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי ּבּׂשרּה10האמּורין ּוׁשאר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבעזרה  ּכהּנה לזכרי .11נאכל ְְְֱֲִֵֶָָָָָֻ

וזֹורק ·. ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה 12וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו קֹורעם 13ּדמם ּכ ואחר ּומֹוציא 14, ְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבכלי 15האמּורים  ּומֹולחן 16ונֹותנן ּגּבי 17, על וזֹורקן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשאריתן  ּומֹוציא לעיר 18האּׁשים. אֹותן 19חּוץ ּומנּתחין , ְְְִִִִִִֵַָָָָ

ּבעֹורן  העֹולה ּכנתחי ּבבית 20ׁשם ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין , ְְְְְְִִֵֵָָָָָָ
.21הּדׁשן  ֶֶַ

לּׂשרפה ‚. מקֹומֹות העזרה 22ׁשלׁשה ּבתֹו - אחד :23. ְְְְֲִֵֶָָָָָָ
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּׂשֹורפין קּלים 24ּובֹו קדׁשים ואמּורי , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אם 25ׁשּנפסלּו הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ּופרים , ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
זריקה  לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ּפסּול ּבהם ,26ארע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנשרפות.1) חטאות ודין נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר החטאת 2)בו תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם ומבואר חטאת 3)וגו'", איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה

נשרפת. ואיזו הדם.4)נאכלת זריקת לעניין ז ובהלכה שחיטה, לעניין אֿב, הלכה ה פרק מעורה.5)למעלה
את 6) מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל יח: הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

כלל". אותם מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ במלח 7)אימוריהם, מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות מנין (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"

מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר ו 8)תלמוד עולה בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק הפסוק [למעלה מן למדה
בחטאת?]. כן למדו מהיכן עיון וצריך והדם", הבשר עולותיך שתי 9)"ועשית וגו' חלב כל "ואת חֿי) ד, (שם שנאמר

העולה". מזבח על הכהן והקטירם וגו' האישים 10)הכליות גבי על ונתנן וכו' חלבים "הקטר א: פרק זבחים בתוספתא
יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה שכל פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין

בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים הולכת הקלעים 11)לעניין מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש במקום יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה". לזכרי

במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה ט).12)הקלעים. הלכה ה פרק (למעלה בפרק 13)באצבע למעלה
הדם. זריקת לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות הנשרפות 14)ה החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין

עורן. עם אימוריהן".15)נשרפות את והוציא "קרען פז: יומא "נראה 16)משנה במגיס", "נתן במשנה שם שרת. כלי
והוי  והרים, ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים, משאר טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא

מלח".17)בכלי". תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם יא).18)שנאמר ד, (שם ופרשו קרבו כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
לשלוש 19) חוץ למחנה, מחוץ "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר לירושלים, חוץ

למחנה  מחוץ אל כא) (שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או מחנות לשלוש חוץ אומר אתה מחנות,
א  כשהוא שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם) נאמר כבר שהרי לומר, צריך למחנה שאין מחוץ ומר

הדשן  שפך על יב) ד, (שם נאמר כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן את "והוציא ד, ו, (שם בדשן
מחנה  שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה מחנה הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית". מחנה לו ליתן - ישרף

שנאמר 20)שלישית. לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי מנתחן ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
וספרא  שם יומא נ. (זבחים  ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב) (שם,
ראשו  חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם,
להלן  מה אי ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם (שנאמר ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו,
כך  בקרבו שפרשו כשם - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף העולה ) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט

בעורו". יישרף".21)בשרו הדשן שפך "על יב) ד, (שם אבוה 22)שנאמר בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים
שהרי  יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה, מקומות שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי תני וכן
הפנימי  מזבח ודישון העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום (ולא הדשן להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ

כבש. של במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא מזבח.23)והמנורה, של במזרחו והיה שם. קדשים 24)זבחים קדשי פסולי
תאכל  לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר ממה ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו
= בקדש שנשרפים קלים קדשים ואימורי קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש "בקדש ודרשו תישרף" באש
בכל  שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי שרק רש"י ופירש בעזרה,

העיר. בכל שריפתם אף פסוליהם 25)העיר, שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת הואיל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה.26)בעזרה". נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת, הזמן שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום ישראל  בני ספירת

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰äðBî änìå§¨¨¤
íéLðàä ìò äðBî äéä àìå ,eàéöBäL úBòaöàä ìò ...ïéðnä©¦§¨©¨¤§¨¤¦§Ÿ¨¨¤©¨£¨¦
,øçà øáã éãé ìò àlà ìàøOé úBðîì øeñàL éôì ?ïîöò©§¨§¦¤¨¦§¦§¨¥¤¨©§¥¨¨©¥

.íéàìha íã÷ôiå :øîàpL¤¤¡©©¦§§¥©§¨¦
בגמרא נלמד ישראל בני את לספור ב)האיסור כב, (יומא

לפי  צבאו אנשי את ספר שלא המלך בשאול מהנאמר
המלך... מצאן טלה אחד כל לקחת "ציוום אלא גולגולתם

הטלאים" שם)ונמנו .(רש"י
שבע' ה'באר ב):והקשה כח, (תמיד

בתורה יב)נאמר ל, ישראל (שמות בני ראש את תשא "כי
נגף  בהם יהיה ולא לה' נפשו כופר איש ונתנו לפקודיהם

רש"י ופירש אותם", סכום (שם)בפקוד לקבל "כשתחפוץ :
כל  יתנו אלא לגולגולת תמנם אל - הם כמה לדעת מניינם
ויש  מניינם". ותדע השקלים את ותמנה השקל מחצית אחד

להבין:
בנביא  מהאמור ישראל את לספור האיסור נלמד מדוע א.

ד) טו, ב בתורה (שמואל מהאמור ולא בטלאים', 'ויפקדם
השקלים? מנין ידי על להיות צריכה ישראל בני שספירת

המצוות מוני הביאו לא מדוע ועוד)ב. הרס"ג את (הרמב"ם,
המצוות? במנין ישראל בני את לספור האיסור

פערלא  הגרי"פ עמ'ומבאר ח"ב לרס"ג, המצוות לספר (בביאורו

:שכב)
מנין  ידי על למנותם משה נצטווה רש"י לדעת אמנם
התורה  מפסוקי שאין סוברים המצוות מוני כל אבל השקלים
עם  היה המנין אלא ישראל, בני את לספור איסור משמעות

השקל עצמה,dxtklמחצית מצד בספירה אינו האיסור כי ,
נגף  בהם יהיה ("ולא סכנה לידי מביאה והיא היות אלא
ואז  נפש, לכופר השקל מחצית לתת צריך אותם") בפקוד

לסופרם התורה)מותר לגולגולתם.(מן גם
את  שסופרים פעם שבכל מצוה מכאן למדים לא ומדוע

השקל? מחצית לתת יש ישראל בני
רזא' 'פענח בספר תשא)מבאר כי ספר (ריש ששאול מכך :

מחצית  נתינת ידי על ולא טלאים ידי על צבאו אנשי את
לתת  נצטוו משה שעשה בספירה שרק משמע השקל,
לא  אבל העגל, מעשה על לכפר כדי וזאת השקל, מחצית
למדים  בטלאים' 'ויפקדם ומהפסוק לדורות, ציווי זה היה

אחר". דבר ידי על אלא ישראל למנות "שאסור
הזקן אדמו"ר סט"ו)וכתב קנו סי' לדבר (או"ח ש"אפילו

אצבעותיהם  מוציאים "אלא ישראל את למנות אסור מצוה"
האצבעות". ומונים

ה'תשע"ה  סיון י"ב קודש שבת מיד? המצוה את לקיים חובה

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰eàöî àìŸ¨§
ïéãéîz ïäì ïéà íBiä óñeîì ïúBà eáéø÷é íà ,íéOák éðL àlà¤¨§¥§¨¦¦©§¦¨§©©¥¨¤§¦¦
Z íBiä óñeîì íeáéø÷ä íà ;ìe÷L øácä éøä Z øçîì§¨¨£¥©¨¨¨¦¦§¦§©©

.eçépé Z ïéãéîúì øçîì íçépäì eöø íàå ,eáéø÷ä¦§¦§¦¨§©¦¨§¨¨¦§¦¦©¦
יג)הרדב"ז ח"ד, הסוהר (שו"ת בבית כלוא שהיה במי נשאל

אחד  יום מלבד בציבור, להתפלל האפשרות ממנו ונמנעה
יבחר? יום באיזה – בחירתו לפי להתפלל לצאת יוכל שבו
ולא  לו שניתנה האפשרות את מיד לנצל עליו כי והשיב,
שהרי  וכדומה, הכיפורים יום כגון מיוחד לתאריך להמתין

המצוות'. על מעבירין 'אין
צבי' קו)וה'חכם סי' זו (שו"ת הלכה לפי הרדב"ז על נחלק

קרבן  את יקריבו ואם להקרבה, בכבשים מחסור יש שאם
למחרת, תמיד קרבן להקריב יוכלו לא שבת של מוסף
דברי  ולפי יקדימו, שירצו מהם ואיזה שקולים שניהם
להמתין  ולא שבת של מוסף להקריב צריכים היו הרדב"ז

המצוות'. על מעבירין 'אין שהרי מחר, של לתמיד
לחלק: יתכן אך

הבאה  המצוה את לקיים עליו יחיד, באדם מדובר כאשר
אך  מחר. יחיה אם יודע אינו כי להמתין ולא מיד לידו
ואין  מתים' אינם ו'ציבור ציבור, בקרבן מדובר זו בהלכה

למחר המצוה את יקיימו שלא היטב חשש בבאר הובא הקמח, (לקט

סקי"א) צ, .או"ח
אחר: באופן שחילקו ויש

לגבי הוא הדיון devnכאשר dze` או מיד לקיימה אם
מאוחר  במועד או היום בציבור תפילה כגון זמן, לאחר
בשתי  אך מיד. לקיימה ויש המצוות' על מעבירין 'אין יותר,
תמיד  קרבן הקרבת לגבי ולכן כן, אומרים אין שונות מצוות
שירצה  איזה לבחור יכול נפרדות, מצוות שהן מוסף וקרבן

יא) א, מגילה הל' למלך למשנה .(הגהה
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האמּורה ‡. ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמצות

הּנאכלת 2ּבּתֹורה  חּטאת מעּׂשה וכיצד ונֹותן 3. ׁשֹוחט ? ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומפׁשיטּה4הּדם האמּורים 5, ,6ּומפריׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

האּׁשים 8וזֹורקן 7ּומֹולחן  ּגּבי את 9על לּתן רצה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
נֹותן  - לּמזּבח ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי ּבּׂשרּה10האמּורין ּוׁשאר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבעזרה  ּכהּנה לזכרי .11נאכל ְְְֱֲִֵֶָָָָָֻ

וזֹורק ·. ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה 12וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו קֹורעם 13ּדמם ּכ ואחר ּומֹוציא 14, ְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבכלי 15האמּורים  ּומֹולחן 16ונֹותנן ּגּבי 17, על וזֹורקן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשאריתן  ּומֹוציא לעיר 18האּׁשים. אֹותן 19חּוץ ּומנּתחין , ְְְִִִִִִֵַָָָָ

ּבעֹורן  העֹולה ּכנתחי ּבבית 20ׁשם ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין , ְְְְְְִִֵֵָָָָָָ
.21הּדׁשן  ֶֶַ

לּׂשרפה ‚. מקֹומֹות העזרה 22ׁשלׁשה ּבתֹו - אחד :23. ְְְְֲִֵֶָָָָָָ
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּׂשֹורפין קּלים 24ּובֹו קדׁשים ואמּורי , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אם 25ׁשּנפסלּו הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ּופרים , ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
זריקה  לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ּפסּול ּבהם ,26ארע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנשרפות.1) חטאות ודין נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר החטאת 2)בו תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם ומבואר חטאת 3)וגו'", איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה

נשרפת. ואיזו הדם.4)נאכלת זריקת לעניין ז ובהלכה שחיטה, לעניין אֿב, הלכה ה פרק מעורה.5)למעלה
את 6) מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל יח: הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

כלל". אותם מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ במלח 7)אימוריהם, מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות מנין (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"

מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר ו 8)תלמוד עולה בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק הפסוק [למעלה מן למדה
בחטאת?]. כן למדו מהיכן עיון וצריך והדם", הבשר עולותיך שתי 9)"ועשית וגו' חלב כל "ואת חֿי) ד, (שם שנאמר

העולה". מזבח על הכהן והקטירם וגו' האישים 10)הכליות גבי על ונתנן וכו' חלבים "הקטר א: פרק זבחים בתוספתא
יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה שכל פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין

בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים הולכת הקלעים 11)לעניין מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש במקום יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה". לזכרי

במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה ט).12)הקלעים. הלכה ה פרק (למעלה בפרק 13)באצבע למעלה
הדם. זריקת לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות הנשרפות 14)ה החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין

עורן. עם אימוריהן".15)נשרפות את והוציא "קרען פז: יומא "נראה 16)משנה במגיס", "נתן במשנה שם שרת. כלי
והוי  והרים, ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים, משאר טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא

מלח".17)בכלי". תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם יא).18)שנאמר ד, (שם ופרשו קרבו כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
לשלוש 19) חוץ למחנה, מחוץ "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר לירושלים, חוץ

למחנה  מחוץ אל כא) (שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או מחנות לשלוש חוץ אומר אתה מחנות,
א  כשהוא שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם) נאמר כבר שהרי לומר, צריך למחנה שאין מחוץ ומר

הדשן  שפך על יב) ד, (שם נאמר כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן את "והוציא ד, ו, (שם בדשן
מחנה  שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה מחנה הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית". מחנה לו ליתן - ישרף

שנאמר 20)שלישית. לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי מנתחן ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
וספרא  שם יומא נ. (זבחים  ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב) (שם,
ראשו  חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם,
להלן  מה אי ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם (שנאמר ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו,
כך  בקרבו שפרשו כשם - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף העולה ) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט

בעורו". יישרף".21)בשרו הדשן שפך "על יב) ד, (שם אבוה 22)שנאמר בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים
שהרי  יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה, מקומות שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי תני וכן
הפנימי  מזבח ודישון העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום (ולא הדשן להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ

כבש. של במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא מזבח.23)והמנורה, של במזרחו והיה שם. קדשים 24)זבחים קדשי פסולי
תאכל  לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר ממה ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו
= בקדש שנשרפים קלים קדשים ואימורי קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש "בקדש ודרשו תישרף" באש
בכל  שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי שרק רש"י ופירש בעזרה,

העיר. בכל שריפתם אף פסוליהם 25)העיר, שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת הואיל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה.26)בעזרה". נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת, הזמן שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים
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ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום ישראל  בני ספירת

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰äðBî änìå§¨¨¤
íéLðàä ìò äðBî äéä àìå ,eàéöBäL úBòaöàä ìò ...ïéðnä©¦§¨©¨¤§¨¤¦§Ÿ¨¨¤©¨£¨¦
,øçà øáã éãé ìò àlà ìàøOé úBðîì øeñàL éôì ?ïîöò©§¨§¦¤¨¦§¦§¨¥¤¨©§¥¨¨©¥

.íéàìha íã÷ôiå :øîàpL¤¤¡©©¦§§¥©§¨¦
בגמרא נלמד ישראל בני את לספור ב)האיסור כב, (יומא

לפי  צבאו אנשי את ספר שלא המלך בשאול מהנאמר
המלך... מצאן טלה אחד כל לקחת "ציוום אלא גולגולתם

הטלאים" שם)ונמנו .(רש"י
שבע' ה'באר ב):והקשה כח, (תמיד

בתורה יב)נאמר ל, ישראל (שמות בני ראש את תשא "כי
נגף  בהם יהיה ולא לה' נפשו כופר איש ונתנו לפקודיהם

רש"י ופירש אותם", סכום (שם)בפקוד לקבל "כשתחפוץ :
כל  יתנו אלא לגולגולת תמנם אל - הם כמה לדעת מניינם
ויש  מניינם". ותדע השקלים את ותמנה השקל מחצית אחד

להבין:
בנביא  מהאמור ישראל את לספור האיסור נלמד מדוע א.

ד) טו, ב בתורה (שמואל מהאמור ולא בטלאים', 'ויפקדם
השקלים? מנין ידי על להיות צריכה ישראל בני שספירת

המצוות מוני הביאו לא מדוע ועוד)ב. הרס"ג את (הרמב"ם,
המצוות? במנין ישראל בני את לספור האיסור

פערלא  הגרי"פ עמ'ומבאר ח"ב לרס"ג, המצוות לספר (בביאורו

:שכב)
מנין  ידי על למנותם משה נצטווה רש"י לדעת אמנם
התורה  מפסוקי שאין סוברים המצוות מוני כל אבל השקלים
עם  היה המנין אלא ישראל, בני את לספור איסור משמעות

השקל עצמה,dxtklמחצית מצד בספירה אינו האיסור כי ,
נגף  בהם יהיה ("ולא סכנה לידי מביאה והיא היות אלא
ואז  נפש, לכופר השקל מחצית לתת צריך אותם") בפקוד

לסופרם התורה)מותר לגולגולתם.(מן גם
את  שסופרים פעם שבכל מצוה מכאן למדים לא ומדוע

השקל? מחצית לתת יש ישראל בני
רזא' 'פענח בספר תשא)מבאר כי ספר (ריש ששאול מכך :

מחצית  נתינת ידי על ולא טלאים ידי על צבאו אנשי את
לתת  נצטוו משה שעשה בספירה שרק משמע השקל,
לא  אבל העגל, מעשה על לכפר כדי וזאת השקל, מחצית
למדים  בטלאים' 'ויפקדם ומהפסוק לדורות, ציווי זה היה

אחר". דבר ידי על אלא ישראל למנות "שאסור
הזקן אדמו"ר סט"ו)וכתב קנו סי' לדבר (או"ח ש"אפילו

אצבעותיהם  מוציאים "אלא ישראל את למנות אסור מצוה"
האצבעות". ומונים

ה'תשע"ה  סיון י"ב קודש שבת מיד? המצוה את לקיים חובה

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰eàöî àìŸ¨§
ïéãéîz ïäì ïéà íBiä óñeîì ïúBà eáéø÷é íà ,íéOák éðL àlà¤¨§¥§¨¦¦©§¦¨§©©¥¨¤§¦¦
Z íBiä óñeîì íeáéø÷ä íà ;ìe÷L øácä éøä Z øçîì§¨¨£¥©¨¨¨¦¦§¦§©©

.eçépé Z ïéãéîúì øçîì íçépäì eöø íàå ,eáéø÷ä¦§¦§¦¨§©¦¨§¨¨¦§¦¦©¦
יג)הרדב"ז ח"ד, הסוהר (שו"ת בבית כלוא שהיה במי נשאל

אחד  יום מלבד בציבור, להתפלל האפשרות ממנו ונמנעה
יבחר? יום באיזה – בחירתו לפי להתפלל לצאת יוכל שבו
ולא  לו שניתנה האפשרות את מיד לנצל עליו כי והשיב,
שהרי  וכדומה, הכיפורים יום כגון מיוחד לתאריך להמתין

המצוות'. על מעבירין 'אין
צבי' קו)וה'חכם סי' זו (שו"ת הלכה לפי הרדב"ז על נחלק

קרבן  את יקריבו ואם להקרבה, בכבשים מחסור יש שאם
למחרת, תמיד קרבן להקריב יוכלו לא שבת של מוסף
דברי  ולפי יקדימו, שירצו מהם ואיזה שקולים שניהם
להמתין  ולא שבת של מוסף להקריב צריכים היו הרדב"ז

המצוות'. על מעבירין 'אין שהרי מחר, של לתמיד
לחלק: יתכן אך

הבאה  המצוה את לקיים עליו יחיד, באדם מדובר כאשר
אך  מחר. יחיה אם יודע אינו כי להמתין ולא מיד לידו
ואין  מתים' אינם ו'ציבור ציבור, בקרבן מדובר זו בהלכה

למחר המצוה את יקיימו שלא היטב חשש בבאר הובא הקמח, (לקט

סקי"א) צ, .או"ח
אחר: באופן שחילקו ויש

לגבי הוא הדיון devnכאשר dze` או מיד לקיימה אם
מאוחר  במועד או היום בציבור תפילה כגון זמן, לאחר
בשתי  אך מיד. לקיימה ויש המצוות' על מעבירין 'אין יותר,
תמיד  קרבן הקרבת לגבי ולכן כן, אומרים אין שונות מצוות
שירצה  איזה לבחור יכול נפרדות, מצוות שהן מוסף וקרבן

יא) א, מגילה הל' למלך למשנה .(הגהה
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זמּנן  הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ׁשּיצאּו אֹו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכגֹון
ׁשּלהן 27לצאת  האמּורין לנּו אֹו הּבּׂשר ׁשּלן אֹו ,28. ִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּׂשֹורפין „. ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן  צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּטאֹות

והּוא 29העזרה  לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
הּדׁשן  ּבית הּנּׂשרפֹות 30הּנקרא חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמצותן. נּׂשרפֹות ׁשהן ְְְְִִִֵֶַָָָּבזמן
וכל ‰. ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּוּׂשרפת

לע  חּוץ לּׂשרפתן,31זרה הּנּׂשרפין ּכׁשרין העצים ּכל - ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובגבבא  ּבקׁש אׁש32אפּלּו - ּבאׁש עצים על ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואת  הּסיד את להֹוציא עצים? נאמר ולּמה מקֹום. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּכל
.33הרמץ  ֶֶָ

.Â ּבקרן אֹותּה מֹולק נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית עד 34ּדרֹומית ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

הּסימנין  הראׁש35ׁשּיחּת מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
הּגּוף  ולֹוקה 36מן ּפסל, - הבּדיל ואם ּומלק 37. ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָ

קיר  על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא ערּפֹו מּמּול ראׁשֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹאת
מאמצעֹו38הּמזּבח  על 39למּטה מתמּצים הּדם ּוׁשירי , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמזּבח;40היסֹוד  יסֹוד על יּמצה ּבּדם והּנׁשאר ׁשּנאמר: . ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אל  מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ׁשהּנתינה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכלל
הּתחּתֹון. קיר וזהּו ְְְִֶַַיסֹוד,

.Ê אּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
ּכהּנה 41דמּה לזכרי נאכל והּׁשאר חּטאת 42, ּכבּׂשר ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ְֵַָהּבהמה.
.Á ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

אצּבעֹותיו  ׁשּתי ּבין ׁשּתי 43רגליה ּבין אגּפיה ּוׁשּתי , ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אצּבעֹותיו 44אצּבעֹותיו  ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבּמקּדׁש45ּומֹולק  קׁשֹות מעבֹודֹות וזֹו ׁשּנה 46. ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּכׁשרה. - מקֹום ּבכל ְְְֵַָָָָואחז

.Ë ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל
הּמזּבח  מאמצע למּטה -47דמּה מקֹום ּבכל הּזה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן והּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשרה.
.È מׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

למּטה 48למעלה  ּוׁשלׁשה העֹוף,49, חּטאת מּלמּטה: . ְְְְְִַַַַַָָָָָ
הּמנחֹות  עֹולֹות 50והּגׁשת ׁשל הּדם ּוׁשירי וחּטאֹות 51, ְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים 52הּנאכלֹות  עליה.53ואׁשמֹות ׁשּׁשֹופכין ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָ
ּבחג  ׁשּמנּסכין הּמים נּסּו מעלה: ׁשל ונּסּו54והּׁשלׁשה , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

נסכים  ׁשל העֹוף 55הּיין ועֹולת רּבה 56, ׁשהיא ,57ּבזמן ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
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זריקה.27) קודם נפסלו 28)כלומר, שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה ספק כל אין הנקטר, שבדבר
לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, נשרפים שורפין 29)וודאי ששם הבית בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא

שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן", פסול בהן שאירע הנשרפים ושעירים "פרים 30)פרים שם: במשנה
יב) ד, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן בזמן הנשרפין ושעירים הנשרפים

למחנה". מחוץ אל הפר כל את למערכה.31)"והוציא הכשרים בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים "זבל 32)אבל
האש".33)השדות". מן שארית בו שיש חם טו)34)"אפר א, (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול

כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא והוושט.35)מלמד היה 36)הקנה וכו' העוף "חטאת במשנה: סד: בזבחים
מהגוף. הראש יבדיל שלא והיינו, מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מעשה.37)מולק בו שיש לאו כל כדין

(ולא 38) ובגוף בראש שאוחז זו, והזאה המזבח". קיר על החטאת מדם "והיזה ט) ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא הסקרא.39)באצבע מחוט למטה "שמקיף 40)כלומר, שם רש"י ומפרש במשנה, שם

ליסוד". ויורד מתמצה והדם בקיר ודוחקו למזבח מליקתו בית הזאה 41)ומקרב אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. הדם ולבניך,42)ומיצוי הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם  לכל קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

כהונה). לזכרי (שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל - לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
שם).43) (רש"י לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס כלומר, מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
לאצבע".44) אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות האצבעות בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,45)כלומר,

העורף". ממול ומולק אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך הכף על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף
במקדש.46) קשות  עבודות הן וחפינה קמיצה מקומה".47)גם היה  זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא הסקרא.49)מחוט המזבח.50)מחוט אל הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
עולה"51) של למזבח יסוד "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא בשעיר שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

טעונים העולה מזבח על הקרבים שכל ליסוד.היינו שיריים היסוד 52)שפיכת על דמן שופך הנשרפות חטאות אבל
היא 53)המערבי. שלהן השיריים ששפיכת שכשם הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח על הנקרבים אלו, וכל

היסוד  על נשפכים החיצון המזבח על הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא שבו מפני המערבי, היסוד על
תפס  לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום, שהוא הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא תחילה, פוגע הוא שבו

דרומית. מערבית קרן זה הרי - בלבד אחת אמה גבי 54)אלא על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל הסוכות, חג
שני 55)המזבח". היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו השנה, כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין שני כמין מזרחית.56)נקבים דרומית בקרן הוא מליקתן מקום שיש 57)שעיקר
בעולות. העסוקין קרן, באותה כהנים הרבה

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נפנין  - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית קרן אין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָואם
ׁשם  אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית .58לקרן ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.‡È ימין ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ּומּקיפין 59ּכל , ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּׂשמאל  ּדר העֹולה 60ויֹורדין מן חּוץ מּׁשלׁשה 61; לאחד ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹ

אּלּו זֹו63ׁשּלמעלה 62דברים ונפנין 64ּבקרן עֹולין ׁשהן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
לעקב  וחֹוזרין מלאכּתן ועֹוּׂשין לּקרן, הּׂשמאל .65על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מערבית  ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לּׂשמאל? נפנין מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּומּפני
ּכל  את ּומּקיפין ימין על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּדרֹומית
יתעּׁשן  ׁשּמא מערבית, ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

והּיין  הּמזּבח 66הּמים ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא .67אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
.·È את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ

ּכלּום  ּבידֹו יהיה לא מּקרן 68הּמזּבח ּומּקיף ּומתחיל . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע  ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
.ּומנּס ּבידֹו הּיין אֹו הּמים נֹותנין ּדרֹומית ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית

ועֹוּׂשה  ּׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ְְְִִִֶֶֶַֹֹואם
ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קדׁשים ‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ׁשּדם 2חמר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּבהמה  הּכלי 3חּטאת מן הּדם 4ׁשּנּתז ּבֹו קדם 5ׁשּקּבל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּבּוס 6הּזיה  טעּון - הּבגד ׁשּנאמר:9ּבעזרה 8ּבמים 7על ; ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּתכּבס  עליה יּזה אׁשר הּבגד על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָואׁשר
קדׁש .10ּבמקֹום ְָָ

.·הר העֹור ואחד הּבגד הּׂשק 11אחד טעּונין 12ואחד ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכעץ  הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל הּדם 13ּכּבּוס. וגֹורד , ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

חּטאת 14מעליו  דם אֹו הּנאכלת חּטאת ּדם ואחד . ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתּׁשחט 15הּנּׂשרפת  ׁשּנאמר: העֹוף; חּטאת דם לא אבל , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבנמלקת 16החּטאת  לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת -17. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכּבּוס ‚. טעּון ּדמּה אין - ׁשּנפסלה ּבין 18חּטאת , ְְִִֵֵֶַָָָָָ
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הקרנות.58) שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר זה שקרן ומשם 59)משום לכבש עולין כלומר,
למזבח". ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד דרומית, מזרחית לקרן פונים

כבש.60) הסקרא,62)למזבח.61)של מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה אבל הדם. ושיירי והיין המים ניסוך
הרצפה. על עומד אלא מקיף, ואינו למזבח עולה הסקרא.63)אינו מערבית.64)מחוט מהצד 65)דרומית כלומר,

לימין. פנייתם ונמצאת ריחו 66)שעלו, ויפסיד סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים יוחנן רבי "אמר סד. שם
פסולים. שהם מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול מעושן ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו

קטן 67) כבש היה לא הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות שמא העוף "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
ממש. המזבח לראש לעלות והוצרכו הסובב אל בו הוא 68)לרדת מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה

שם  הרא"ש ומפרש לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית, צפונית צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
כמבואר  מערבית, דרומית לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן דווקא זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן
מקיף", הוא כך המזבח את המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה.
לעלות  רצה שמאל, דרך עולה בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי שהכל באופן שם. המאירי כתב וכן

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן וכשבא לימין עולה הנסכים מדם 1)בלי עליו שניתן בגד דין בו יבואר
צג:2)חטאת. בזבחים המשנה ב.3)לשון הלכה להלן ראה העוף, חטאת דם לא 4)ולא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח, מקרן או הצוואר מן מן 5)שניתז וניתז בכלי ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך  ולא
ו. הלכה להלן וראה שם), (משנה ז.6)הכלי הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר שנשאר הדם לא במשנה.7)אבל שם

ויתכן 8) סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים שהכיבוס מפורש לא בגמרא והנה, י. הלכה להלן ראה
מריקה  לענין זה מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק צו בספרא (ראה ושטיפה למריקה כיבוס שבין מההיקש כן למד רבינו כי
ושוטף  ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה להלן רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה
ולא  יין ולא דוקא, מים אלא להכשיר אין בכיבוס גם אם בדבר ספק שיש אלא במים. הוא בגד של כיבוס כן כמו במים",

ושטיפה. מריקה לגבי יב הלכה להלן ראה במשנה.9)מזוג, צד: בעזרה.10)שם "אחד 11)והיינו במשנה: צג: שם
עור  לרבות מנין בגד, אלא לי אין (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס". טעונין העור ואחד השק ואחד הבגד
טעון  שהופשט אחר דווקא כי ה, הלכה להלן וראה יהודה", ר' דברי וכו' (שם) תכבס עליה יזה אשר ת"ל משהופשט,

ההפשט. לפני ולא שם).12)כיבוס, רש"י (ראה עזים של מנוצה הוא ו"שק" מפשתים, או מצמר הוא ראה 13)"בגד"
א  כי ד הלכה בלבד.להלן גורדן אלא לכיבוס, ראויין שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על ניתז שם 14)ם

קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו. (=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים רבנן בין פלוגתא צד.
כיבוס. בר אינו הקשה העור כי כרבנן פוסק ורבינו הכל. לדברי אותו מכבסים רך, עור "דם 15)אבל צב. שם משנה

קדוש  במקום יט) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר הכתוב שאין אע"פ כיבוס, טעון זה הרי הבגד על שניתז חטאת
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח) (שם, שנאמר כיבוס, טעונות (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,

.(2 495 (עמ' פ"י זבחים תוספתא גם וראה יזה 16)החטאות, אשר הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס קפרא.17)עליה בר בשם לקיש ריש כדברי צב. "מדמה 18)זבחים צג. שם ובברייתא שם, משנה

פסולה". מדם ולא כשרה, מדם (שם)
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זמּנן  הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ׁשּיצאּו אֹו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכגֹון
ׁשּלהן 27לצאת  האמּורין לנּו אֹו הּבּׂשר ׁשּלן אֹו ,28. ִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּׂשֹורפין „. ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן  צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּטאֹות

והּוא 29העזרה  לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
הּדׁשן  ּבית הּנּׂשרפֹות 30הּנקרא חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמצותן. נּׂשרפֹות ׁשהן ְְְְִִִֵֶַָָָּבזמן
וכל ‰. ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּוּׂשרפת

לע  חּוץ לּׂשרפתן,31זרה הּנּׂשרפין ּכׁשרין העצים ּכל - ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
ּובגבבא  ּבקׁש אׁש32אפּלּו - ּבאׁש עצים על ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואת  הּסיד את להֹוציא עצים? נאמר ולּמה מקֹום. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּכל
.33הרמץ  ֶֶָ

.Â ּבקרן אֹותּה מֹולק נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית עד 34ּדרֹומית ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

הּסימנין  הראׁש35ׁשּיחּת מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
הּגּוף  ולֹוקה 36מן ּפסל, - הבּדיל ואם ּומלק 37. ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָ

קיר  על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא ערּפֹו מּמּול ראׁשֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹאת
מאמצעֹו38הּמזּבח  על 39למּטה מתמּצים הּדם ּוׁשירי , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמזּבח;40היסֹוד  יסֹוד על יּמצה ּבּדם והּנׁשאר ׁשּנאמר: . ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אל  מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ׁשהּנתינה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכלל
הּתחּתֹון. קיר וזהּו ְְְִֶַַיסֹוד,

.Ê אּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
ּכהּנה 41דמּה לזכרי נאכל והּׁשאר חּטאת 42, ּכבּׂשר ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ְֵַָהּבהמה.
.Á ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

אצּבעֹותיו  ׁשּתי ּבין ׁשּתי 43רגליה ּבין אגּפיה ּוׁשּתי , ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אצּבעֹותיו 44אצּבעֹותיו  ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבּמקּדׁש45ּומֹולק  קׁשֹות מעבֹודֹות וזֹו ׁשּנה 46. ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּכׁשרה. - מקֹום ּבכל ְְְֵַָָָָואחז

.Ë ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל
הּמזּבח  מאמצע למּטה -47דמּה מקֹום ּבכל הּזה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן והּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשרה.
.È מׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

למּטה 48למעלה  ּוׁשלׁשה העֹוף,49, חּטאת מּלמּטה: . ְְְְְִַַַַַָָָָָ
הּמנחֹות  עֹולֹות 50והּגׁשת ׁשל הּדם ּוׁשירי וחּטאֹות 51, ְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים 52הּנאכלֹות  עליה.53ואׁשמֹות ׁשּׁשֹופכין ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָ
ּבחג  ׁשּמנּסכין הּמים נּסּו מעלה: ׁשל ונּסּו54והּׁשלׁשה , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

נסכים  ׁשל העֹוף 55הּיין ועֹולת רּבה 56, ׁשהיא ,57ּבזמן ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
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זריקה.27) קודם נפסלו 28)כלומר, שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה ספק כל אין הנקטר, שבדבר
לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, נשרפים שורפין 29)וודאי ששם הבית בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא

שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן", פסול בהן שאירע הנשרפים ושעירים "פרים 30)פרים שם: במשנה
יב) ד, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן בזמן הנשרפין ושעירים הנשרפים

למחנה". מחוץ אל הפר כל את למערכה.31)"והוציא הכשרים בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים "זבל 32)אבל
האש".33)השדות". מן שארית בו שיש חם טו)34)"אפר א, (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול

כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא והוושט.35)מלמד היה 36)הקנה וכו' העוף "חטאת במשנה: סד: בזבחים
מהגוף. הראש יבדיל שלא והיינו, מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מעשה.37)מולק בו שיש לאו כל כדין

(ולא 38) ובגוף בראש שאוחז זו, והזאה המזבח". קיר על החטאת מדם "והיזה ט) ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא הסקרא.39)באצבע מחוט למטה "שמקיף 40)כלומר, שם רש"י ומפרש במשנה, שם

ליסוד". ויורד מתמצה והדם בקיר ודוחקו למזבח מליקתו בית הזאה 41)ומקרב אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. הדם ולבניך,42)ומיצוי הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם  לכל קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

כהונה). לזכרי (שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל - לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
שם).43) (רש"י לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס כלומר, מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
לאצבע".44) אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות האצבעות בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,45)כלומר,

העורף". ממול ומולק אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך הכף על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף
במקדש.46) קשות  עבודות הן וחפינה קמיצה מקומה".47)גם היה  זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא הסקרא.49)מחוט המזבח.50)מחוט אל הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
עולה"51) של למזבח יסוד "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא בשעיר שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

טעונים העולה מזבח על הקרבים שכל ליסוד.היינו שיריים היסוד 52)שפיכת על דמן שופך הנשרפות חטאות אבל
היא 53)המערבי. שלהן השיריים ששפיכת שכשם הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח על הנקרבים אלו, וכל

היסוד  על נשפכים החיצון המזבח על הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא שבו מפני המערבי, היסוד על
תפס  לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום, שהוא הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא תחילה, פוגע הוא שבו

דרומית. מערבית קרן זה הרי - בלבד אחת אמה גבי 54)אלא על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל הסוכות, חג
שני 55)המזבח". היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו השנה, כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין שני כמין מזרחית.56)נקבים דרומית בקרן הוא מליקתן מקום שיש 57)שעיקר
בעולות. העסוקין קרן, באותה כהנים הרבה
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נפנין  - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית קרן אין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָואם
ׁשם  אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית .58לקרן ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.‡È ימין ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ּומּקיפין 59ּכל , ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּׂשמאל  ּדר העֹולה 60ויֹורדין מן חּוץ מּׁשלׁשה 61; לאחד ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹ

אּלּו זֹו63ׁשּלמעלה 62דברים ונפנין 64ּבקרן עֹולין ׁשהן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
לעקב  וחֹוזרין מלאכּתן ועֹוּׂשין לּקרן, הּׂשמאל .65על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מערבית  ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לּׂשמאל? נפנין מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּומּפני
ּכל  את ּומּקיפין ימין על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּדרֹומית
יתעּׁשן  ׁשּמא מערבית, ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

והּיין  הּמזּבח 66הּמים ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא .67אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
.·È את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ

ּכלּום  ּבידֹו יהיה לא מּקרן 68הּמזּבח ּומּקיף ּומתחיל . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע  ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
.ּומנּס ּבידֹו הּיין אֹו הּמים נֹותנין ּדרֹומית ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית

ועֹוּׂשה  ּׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ְְְִִִֶֶֶַֹֹואם
ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קדׁשים ‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ׁשּדם 2חמר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּבהמה  הּכלי 3חּטאת מן הּדם 4ׁשּנּתז ּבֹו קדם 5ׁשּקּבל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּבּוס 6הּזיה  טעּון - הּבגד ׁשּנאמר:9ּבעזרה 8ּבמים 7על ; ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּתכּבס  עליה יּזה אׁשר הּבגד על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָואׁשר
קדׁש .10ּבמקֹום ְָָ

.·הר העֹור ואחד הּבגד הּׂשק 11אחד טעּונין 12ואחד ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכעץ  הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל הּדם 13ּכּבּוס. וגֹורד , ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

חּטאת 14מעליו  דם אֹו הּנאכלת חּטאת ּדם ואחד . ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתּׁשחט 15הּנּׂשרפת  ׁשּנאמר: העֹוף; חּטאת דם לא אבל , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבנמלקת 16החּטאת  לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת -17. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכּבּוס ‚. טעּון ּדמּה אין - ׁשּנפסלה ּבין 18חּטאת , ְְִִֵֵֶַָָָָָ
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הקרנות.58) שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר זה שקרן ומשם 59)משום לכבש עולין כלומר,
למזבח". ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד דרומית, מזרחית לקרן פונים

כבש.60) הסקרא,62)למזבח.61)של מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה אבל הדם. ושיירי והיין המים ניסוך
הרצפה. על עומד אלא מקיף, ואינו למזבח עולה הסקרא.63)אינו מערבית.64)מחוט מהצד 65)דרומית כלומר,

לימין. פנייתם ונמצאת ריחו 66)שעלו, ויפסיד סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים יוחנן רבי "אמר סד. שם
פסולים. שהם מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול מעושן ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו

קטן 67) כבש היה לא הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות שמא העוף "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
ממש. המזבח לראש לעלות והוצרכו הסובב אל בו הוא 68)לרדת מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה

שם  הרא"ש ומפרש לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית, צפונית צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
כמבואר  מערבית, דרומית לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן דווקא זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן
מקיף", הוא כך המזבח את המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה.
לעלות  רצה שמאל, דרך עולה בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי שהכל באופן שם. המאירי כתב וכן

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן וכשבא לימין עולה הנסכים מדם 1)בלי עליו שניתן בגד דין בו יבואר
צג:2)חטאת. בזבחים המשנה ב.3)לשון הלכה להלן ראה העוף, חטאת דם לא 4)ולא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח, מקרן או הצוואר מן מן 5)שניתז וניתז בכלי ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך  ולא
ו. הלכה להלן וראה שם), (משנה ז.6)הכלי הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר שנשאר הדם לא במשנה.7)אבל שם

ויתכן 8) סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים שהכיבוס מפורש לא בגמרא והנה, י. הלכה להלן ראה
מריקה  לענין זה מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק צו בספרא (ראה ושטיפה למריקה כיבוס שבין מההיקש כן למד רבינו כי
ושוטף  ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה להלן רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה
ולא  יין ולא דוקא, מים אלא להכשיר אין בכיבוס גם אם בדבר ספק שיש אלא במים. הוא בגד של כיבוס כן כמו במים",

ושטיפה. מריקה לגבי יב הלכה להלן ראה במשנה.9)מזוג, צד: בעזרה.10)שם "אחד 11)והיינו במשנה: צג: שם
עור  לרבות מנין בגד, אלא לי אין (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס". טעונין העור ואחד השק ואחד הבגד
טעון  שהופשט אחר דווקא כי ה, הלכה להלן וראה יהודה", ר' דברי וכו' (שם) תכבס עליה יזה אשר ת"ל משהופשט,

ההפשט. לפני ולא שם).12)כיבוס, רש"י (ראה עזים של מנוצה הוא ו"שק" מפשתים, או מצמר הוא ראה 13)"בגד"
א  כי ד הלכה בלבד.להלן גורדן אלא לכיבוס, ראויין שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על ניתז שם 14)ם

קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו. (=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים רבנן בין פלוגתא צד.
כיבוס. בר אינו הקשה העור כי כרבנן פוסק ורבינו הכל. לדברי אותו מכבסים רך, עור "דם 15)אבל צב. שם משנה

קדוש  במקום יט) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר הכתוב שאין אע"פ כיבוס, טעון זה הרי הבגד על שניתז חטאת
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח) (שם, שנאמר כיבוס, טעונות (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,

.(2 495 (עמ' פ"י זבחים תוספתא גם וראה יזה 16)החטאות, אשר הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס קפרא.17)עליה בר בשם לקיש ריש כדברי צב. "מדמה 18)זבחים צג. שם ובברייתא שם, משנה

פסולה". מדם ולא כשרה, מדם (שם)



zepaxwdקכד dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכׁשר  ׁשעת לּה ׁשעת 19ׁשהיתה לּה היתה ׁשּלא ּבין ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא זֹו אי ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּכׁשר.

לעזרה  חּוץ וׁשּיצאת ׁשּלא 20וׁשּנטמאת, היא זֹו ואי . ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
ּבׁשחיטה  ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת לּה ּבזריקת 21היתה אֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

.22הּדם  ַָ
ּבלבד „. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס טעּון והּוא 23אין . ְְְִִֵֶַַָָָ

ּכלי  על טמאה 24ׁשּיהיה לקּבל לכּבּוס 25ׁשראּוי ;26וראּוי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
עץ  ּכלי על נּתז אם טעּון 27אבל אינֹו - מּתכת ּכלי אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבלבד  גֹורדן אּלא לכּבּוס, ראּויין ׁשאינן לפי .28ּכּבּוס, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ראּוי ‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג  עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה  ׁשּלא 29לקּבל עד הּבהמה: עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּבּוס  טעּון אינֹו - טעּון 30הפׁשט - ׁשהפׁשט אחר , ְְִֵֶַַַַָָֻֻ

הרי 31ּכּבּוס  עּתה, טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשּיתעּבד  לאחר טמאה לקּבל ראּוי .32הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

.Â הּבגד על הּצּואר מן הּמזּבח 33נּתז קרן מעל אֹו34אֹו , ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
הרצּפה על הּדם הּבגד 35ואספֹוׁשּנׁשּפ על מּמּנּו ונּתז ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

לא  - מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ּכּבּוס; טעּון אינֹו -ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להּזיה  וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ּבדם אּלא ,36אמרּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּזיה  ּכדי ּבֹו .37ויׁש ְְֵֵַָָ
.Ê הּמּתנֹות ארּבע על 38נתן הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר ְְִִַַַַַַַַַַָָָ
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כיבוס.19) טעון דמה ונפסלה, הכושר שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.) (שם ובברייתא שם, משנה סתם
מאי  כיבוס. טעון דמה אין זה ואחד זה אחד אומר, שמעון ר' כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה, הכושר שעת לה היתה לא
לה  דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב) (שם, כתיב שמעון, דר' טעמיה
שם  טוב' יום ב'תוספות וראה שם. משנה וכסתם שמעון, כר' רבינו ופסק הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד הכושר שעת

יד. הלכה להלן שכתב ממה כאן, רבינו דברי על שתמה מה ז משנה היו 20)פי"א והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני כן, ואם כלומר,21)כדין. למקומה", וחוץ לזמנה חוץ "שנשחטה שם במשנה ראה

החטאת  כי לשמו, שלא נשחט אם כן וכמו למקום, מחוץ או לזמן מחוץ דמה יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב
א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פט"ו (להלן פסולה – השם שינוי במחשבת פסולין 22)שנעשתה שקיבלו כגון

אין  זריקה, לאחר דמה שניתז הכשרה, דם אף שהרי דמה", "וזרקו גרס שלא ברש"י שם וראה במשנה, שם דמה. וזרקו
ז) הלכה להלן (ראה כיבוס טעון בפסולין הבגד איצטריך כי שכתבו דמה, את וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס' ראה אבל ,

ויזרוק. הכשר ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק הנותר ואין הוא, דחוי דדם ובגמרא 23)לומר במשנה, צג: שם
מקום  אלא לך אמרתי לא יזה, אשר כ) (שם, לומר תלמוד כיבוס, טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת על ניתז "יכול צד.) (שם

בלבד". שמקבל 24)דם דבר כל מ"בגד" שמרבה (שם) יהודה וכר' כלי, כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
אמרו:25)טומאה. צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי שהוא ודבר הדם, מקום אלא כיבוס טעון "אינו במשנה: שם

טומאה"). לקבל הראוי כל אף טומאה, לקבל הראוי בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי שם 26)סתמא
ב.27)במשנה. הלכה למעלה רש"י 28)ראה ומפרש הוא". גרירה דבר כלי, למעוטי לכיבוס "ראוי צד.) (שם בגמרא

(=מגרדו). שמגררו מודים הכל כלי, לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו לא שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין
מתכת  כלי למעט הוצרכו למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס, מחייבת הדם בליעת שרק רבינו, שפסק ט) (הלכה להלן [וראה

עיון]. וצריך בהם, נבלע הדם אין הרי לכיבוס, ראויים שאינם וראה 29)מפני במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
רבינו  (ובדברי יג משנה כלים ממסכת פי"ז וראה טומאה, לקבל שראוי דבר אלא כיבוס טעון אינו כי ד) הלכה למעלה
ובדברי  א, משנה כלים ממסכת בפ"י גם וראה טומאה. מקבל אינו שבים כל כי גֿד), הלכות כלים מהלכות פ"א להלן
(בספרא  למדו השמועה מפי עור", או בגד "או לב) יא, (שם שנאמר משום א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו
שכתב  מה ולפי שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ" הגדל מין עור אף בארץ, הגדל מין בגד "מה י) הלכה ו פרשה שמיני פ'

ה  עור גם טומאה, מקבל אינו העוף עור כי ד, הלכה שם כלים בהלכות טעון רבינו אינו – החטאת דם עליו ניתז אם עוף
לקבל 30)כיבוס. הראוי בגד מה "בגד", (שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי במשנה שם זבחים

טומאה. מקבל ואינו לכלי ראוי אינו הופשט, שלא עד ועור טומאה. לקבל הראוי כל אף כדעת 31)טומאה, במשנת שם
יהודה. מיושב 32)רבי הכל רבינו, ולדברי מנין. ד"ה שם ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט: בשבת הוא כן

בלחםֿמשנה. וראה נכון, כיבוס".33)אל טעון אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. במשנה:34)שם שם
כיבוס". טעון אינו היסוד, ומן הקרן שנשפך 35)"מן שכיון כיבוס", טעון אינו ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

פסולי  מהלכות פ"א (להלן שרת בכלי אחרֿכך שיאספוהו אףֿעלֿפי להזאה, שוב ראוי אינו הרצפה, על הצוואר מן לו
לזריקה  ראוי שהדם ואספו, הרצפה על הכלי מן נשפך ואחרֿכך בכלי, הצואר מן קיבל אם אבל כה). הלכה המוקדשין
ועיין  ה, הלכה פ"ו צו פ' בספרא מפורש וכן כיבוס. הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם) המוקדשין פסולי בהלכות (להלן

אוספו. אי ד"ה שם וברש"י צב: להזאה",36)בזבחים וראוי בכלי שנתקבל דם אלא כיבוס טעון "אין במשנה: שם
להזאה  בראוי אלא לך אמרתי לא יזה, אשר תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא הבגד על הצוואר מן ניתז "יכול שם: ובברייתא
(ברייתא  הוזה שכבר לזה פרט יזה", "אשר הנ"ל מהפסוק מתמעט הקרן מן ניתז ואף שם)". רש"י – בכלי (=שנתקבל

ופ"ה 37)שם). ח, הלכה פ"ד למעלה ראה להזאה. שפסול לפי צג:), (שם כיבוס טעון אינו הזייה, כדי בו אין אם אבל
ט. החיצון".38)הלכה המזבח קרנות ארבע על מתנות ארבע טעון דמן הנאכלות, "החטאות כי ז, הלכה פ"ה למעלה ראה

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשעדין  ּפי על אף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדם מּׁשירי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבגד
היסֹוד  על הּׁשירים זרק הּנּׂשרפֹות 39לא ּבחּטאֹות וכן .40. ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹ

.Áמאצּבעֹו טעּון 41נּתז אינֹו - מּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
להּזיה 42ּכּבּוס  ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ;43. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë טעּון הּׁשני הּבגד אין - ׁשני לבגד הּבגד מן ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנּתז
ּכּבּוס 44ּכּבּוס  טעּון אינֹו - טמא ּבגד על נּתז ּדם 45. נּתז . ִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

טעּון  - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז הּבגד, על ְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֻהחּטאת
דם 46ּכּבּוס  אפּלּו (אֹו ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז אם אבל . ְֲֲִִִִִִַַַַָָֻ

ׁשהרי  ּכּבּוס, טעּון אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָעֹולה),
ּבֹו נבלע .47לא ְִַֹ

.È הּדם מקֹום את ּבמים 48ּכׁשּמכּבסין אֹותֹו מכּבסין -49 ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָ
רׁשם  לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד יפה ׁשבעת 50יפה וכל . ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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היסוד,39) מן ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט.) (שם ובגמרא כיבוס", טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
ובב  במשנה, שם רש"י ראה ליסוד)", לישפך הראויין הדם (=שיירי ליסוד הראוי מן מן ניתז "יכול אמרו צג. שם רייתא

הוזה". שכבר לזה פרט יזה, אשר תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא היסוד ומן להן,40)הקרן הראויות המתנות שנתן לאחר
כי  לט.) (שם שסובר נחמיה כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד  כיבוס מצריך הנשאר הדם אין יבֿיג, הלכות פ"ה למעלה ראה

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה וראה כיבוס, טעונים הפנימיים הדם הקרבנות 41)שיירי בכל ש"אין ה"ט, פ"ה למעלה ראה
בדם". אצבעו וטבל בה שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון נתן,42)קרבן אם אפילו והיינו צג: שם

ראה  כיבוס, טעון אינו באצבע הנשאר הדם - כיבוס, וטעון להזאה, ראוי שבמזרק שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
מקנח 43)להלן. הקרן על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול "וצריך ח: הלכה פ"ה למעלה וראה שם.

אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק, בשפת שם 44)אצבעו
הוא  נדחה לכיבוס, שנזקק (=שכיון לכיבוס ליה אידחי קמא מבגד מהו, לבגד מבגד ניתז מרבי, לוי מיניה "בעי צב:
כיבוס  טעון שם), רש"י – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או כיבוס), טעון ואינו להזאה ראוי ואינו ממזבח,
הכלי  מן כנשפך הוא והרי כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס, שנזקק (ואע"פ וכשר אוספו אי ממהֿנפשך,
מן  אוספו שגם שם) רש"י (כגירסת לומר תמצי ואם כיבוס) (וטעון כשר הא ו) הלכה למעלה וראה רש"י, – הרצפה על
שעת  לו היתה דאמר סביראֿלי עקיבא כר' אנא רש"י) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס שהוזקק (משום פסול הראשון
בגד  על בנפילתו נפסל ואח"כ הכושר שעת לו והיתה נתקבל בכלי מתחילתו הרי (והאי כיבוס טעון דמה ונפסלה, הכושר
פסק  והרי ופסול, הוא נדחה זה דם כן ואם שבגמרא, לומר" תמצי כ"אם תמיד פוסק רבינו והרי שם)". רש"י – ראשון

ל  ג), הלכה (למעלה כיבוס טעונה אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא), כר' (ולא כאן כתנאֿקמא פסק פיכך
שיש  ואע"פ כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס, שטעון הבגד, שעל זה שדם [ואףֿעלֿפי בכסףֿמשנה. ועיין כיבוס. טעון שאינו
דם  של דין  כל על  לערער אין  להלן), (ראה כיבוס טעון אינו כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז אומרים
צריך  ולמה כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס, שטעון כיון ולומר: כיבוס, שטעון בגד על שניתז חטאת

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל אינו שוב כיבוס, צריך שאינו להלכה נפסוק שאם – מיניה 45)כיבוס? "בעא צג. שם
בזה  מילי הני כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב חמא בר רמי
מטומאה  קדומה טומאה בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא ליה, אמר שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר
וההזאה  המים שטומאת נדה על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני שנטמאו חטאת מי (כגון קמיפלגי" שעה שבאותה
בפלוגתת  תלויה כך גם טמא, בגד על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי ורבנן דנין, סבר אליעזר שרבי (רש"י), כאחד באין
אהדדי). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני כטומאה נפילה שבשעת שטומאה כיבוס, טעון אין אליעזר שלרבי ורבנן, אליעזר ר'
ולא  רבנן וכדעת כיבוס", טעון טמא בגד על "ניתז רבינו בדברי בכסףֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס ר"י הגיה זה ולפי
שבניתז  נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס את מחייבת בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק מה ולפי אליעזר. רבי כדעת
אפילו  הכל, לדברי כיבוס צריך אינו ולכן נגיעה, משעת באה היא שהרי הכיבוס, חיוב לפני הטומאה באה טמא בגד על

נתן). (חק רבנן תחילה 46)לדברי חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם חטאת דם לי פשיטא רבא, "אמר צח: צח. שם
ורבינו  רש"י)". – בו ובלוע בבגד נוגע חטאת דם (דהא כיבוס טעון רש"י) – כתם אותו על עולה דם וניתז וחזר הבגד על
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי חולין, לדם עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי חולין" "דם העתיק

א). הלכה (למעלה כיבוס טעון דמה הוא 47)שרק נוגע משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא, "בעי שם:
דם  (כלומר, נוגע והוא בבגד) נוגע שהדם משום הוא כיבוס שטעון הבגד על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר,

אינ  כי אם בבגד, הוא נוגע עליו החטאת דם וכשנפל בבגד, נבלע עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע דהא החטאת נבלע ו
טעון  הבגד על שניתז החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע משום דילמא או שם), רש"י ראה – עולה דם בבלוע ליה שבע
כיבוס  טעונין שאין פשטה, הדר בלע. לא והא כיבוס) טעון אינו נבלע ולא נוגע ואם בבגד, נבלע שהדם משום הוא כיבוס,

נבלע). והרי הוא, בלוע ד.48)(שמשום הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה נשאר 50)ראה לא אם כי יתכן
ו). הלכה ביאה איסורי מהלכות פ"ט המשנה (מרכבת סממנים בשבעה עוד צורך אין רושם, שום
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הּכׁשר  ׁשעת לּה ׁשעת 19ׁשהיתה לּה היתה ׁשּלא ּבין ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא זֹו אי ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּכׁשר.

לעזרה  חּוץ וׁשּיצאת ׁשּלא 20וׁשּנטמאת, היא זֹו ואי . ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
ּבׁשחיטה  ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת לּה ּבזריקת 21היתה אֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

.22הּדם  ַָ
ּבלבד „. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס טעּון והּוא 23אין . ְְְִִֵֶַַָָָ

ּכלי  על טמאה 24ׁשּיהיה לקּבל לכּבּוס 25ׁשראּוי ;26וראּוי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
עץ  ּכלי על נּתז אם טעּון 27אבל אינֹו - מּתכת ּכלי אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבלבד  גֹורדן אּלא לכּבּוס, ראּויין ׁשאינן לפי .28ּכּבּוס, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ראּוי ‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג  עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה  ׁשּלא 29לקּבל עד הּבהמה: עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּבּוס  טעּון אינֹו - טעּון 30הפׁשט - ׁשהפׁשט אחר , ְְִֵֶַַַַָָֻֻ

הרי 31ּכּבּוס  עּתה, טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשּיתעּבד  לאחר טמאה לקּבל ראּוי .32הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

.Â הּבגד על הּצּואר מן הּמזּבח 33נּתז קרן מעל אֹו34אֹו , ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
הרצּפה על הּדם הּבגד 35ואספֹוׁשּנׁשּפ על מּמּנּו ונּתז ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

לא  - מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ּכּבּוס; טעּון אינֹו -ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להּזיה  וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ּבדם אּלא ,36אמרּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּזיה  ּכדי ּבֹו .37ויׁש ְְֵֵַָָ
.Ê הּמּתנֹות ארּבע על 38נתן הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר ְְִִַַַַַַַַַַָָָ
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כיבוס.19) טעון דמה ונפסלה, הכושר שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.) (שם ובברייתא שם, משנה סתם
מאי  כיבוס. טעון דמה אין זה ואחד זה אחד אומר, שמעון ר' כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה, הכושר שעת לה היתה לא
לה  דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב) (שם, כתיב שמעון, דר' טעמיה
שם  טוב' יום ב'תוספות וראה שם. משנה וכסתם שמעון, כר' רבינו ופסק הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד הכושר שעת

יד. הלכה להלן שכתב ממה כאן, רבינו דברי על שתמה מה ז משנה היו 20)פי"א והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני כן, ואם כלומר,21)כדין. למקומה", וחוץ לזמנה חוץ "שנשחטה שם במשנה ראה

החטאת  כי לשמו, שלא נשחט אם כן וכמו למקום, מחוץ או לזמן מחוץ דמה יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב
א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פט"ו (להלן פסולה – השם שינוי במחשבת פסולין 22)שנעשתה שקיבלו כגון

אין  זריקה, לאחר דמה שניתז הכשרה, דם אף שהרי דמה", "וזרקו גרס שלא ברש"י שם וראה במשנה, שם דמה. וזרקו
ז) הלכה להלן (ראה כיבוס טעון בפסולין הבגד איצטריך כי שכתבו דמה, את וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס' ראה אבל ,

ויזרוק. הכשר ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק הנותר ואין הוא, דחוי דדם ובגמרא 23)לומר במשנה, צג: שם
מקום  אלא לך אמרתי לא יזה, אשר כ) (שם, לומר תלמוד כיבוס, טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת על ניתז "יכול צד.) (שם

בלבד". שמקבל 24)דם דבר כל מ"בגד" שמרבה (שם) יהודה וכר' כלי, כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
אמרו:25)טומאה. צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי שהוא ודבר הדם, מקום אלא כיבוס טעון "אינו במשנה: שם

טומאה"). לקבל הראוי כל אף טומאה, לקבל הראוי בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי שם 26)סתמא
ב.27)במשנה. הלכה למעלה רש"י 28)ראה ומפרש הוא". גרירה דבר כלי, למעוטי לכיבוס "ראוי צד.) (שם בגמרא

(=מגרדו). שמגררו מודים הכל כלי, לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו לא שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין
מתכת  כלי למעט הוצרכו למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס, מחייבת הדם בליעת שרק רבינו, שפסק ט) (הלכה להלן [וראה

עיון]. וצריך בהם, נבלע הדם אין הרי לכיבוס, ראויים שאינם וראה 29)מפני במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
רבינו  (ובדברי יג משנה כלים ממסכת פי"ז וראה טומאה, לקבל שראוי דבר אלא כיבוס טעון אינו כי ד) הלכה למעלה
ובדברי  א, משנה כלים ממסכת בפ"י גם וראה טומאה. מקבל אינו שבים כל כי גֿד), הלכות כלים מהלכות פ"א להלן
(בספרא  למדו השמועה מפי עור", או בגד "או לב) יא, (שם שנאמר משום א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו
שכתב  מה ולפי שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ" הגדל מין עור אף בארץ, הגדל מין בגד "מה י) הלכה ו פרשה שמיני פ'

ה  עור גם טומאה, מקבל אינו העוף עור כי ד, הלכה שם כלים בהלכות טעון רבינו אינו – החטאת דם עליו ניתז אם עוף
לקבל 30)כיבוס. הראוי בגד מה "בגד", (שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי במשנה שם זבחים

טומאה. מקבל ואינו לכלי ראוי אינו הופשט, שלא עד ועור טומאה. לקבל הראוי כל אף כדעת 31)טומאה, במשנת שם
יהודה. מיושב 32)רבי הכל רבינו, ולדברי מנין. ד"ה שם ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט: בשבת הוא כן

בלחםֿמשנה. וראה נכון, כיבוס".33)אל טעון אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. במשנה:34)שם שם
כיבוס". טעון אינו היסוד, ומן הקרן שנשפך 35)"מן שכיון כיבוס", טעון אינו ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

פסולי  מהלכות פ"א (להלן שרת בכלי אחרֿכך שיאספוהו אףֿעלֿפי להזאה, שוב ראוי אינו הרצפה, על הצוואר מן לו
לזריקה  ראוי שהדם ואספו, הרצפה על הכלי מן נשפך ואחרֿכך בכלי, הצואר מן קיבל אם אבל כה). הלכה המוקדשין
ועיין  ה, הלכה פ"ו צו פ' בספרא מפורש וכן כיבוס. הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם) המוקדשין פסולי בהלכות (להלן

אוספו. אי ד"ה שם וברש"י צב: להזאה",36)בזבחים וראוי בכלי שנתקבל דם אלא כיבוס טעון "אין במשנה: שם
להזאה  בראוי אלא לך אמרתי לא יזה, אשר תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא הבגד על הצוואר מן ניתז "יכול שם: ובברייתא
(ברייתא  הוזה שכבר לזה פרט יזה", "אשר הנ"ל מהפסוק מתמעט הקרן מן ניתז ואף שם)". רש"י – בכלי (=שנתקבל

ופ"ה 37)שם). ח, הלכה פ"ד למעלה ראה להזאה. שפסול לפי צג:), (שם כיבוס טעון אינו הזייה, כדי בו אין אם אבל
ט. החיצון".38)הלכה המזבח קרנות ארבע על מתנות ארבע טעון דמן הנאכלות, "החטאות כי ז, הלכה פ"ה למעלה ראה

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשעדין  ּפי על אף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדם מּׁשירי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבגד
היסֹוד  על הּׁשירים זרק הּנּׂשרפֹות 39לא ּבחּטאֹות וכן .40. ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹ

.Áמאצּבעֹו טעּון 41נּתז אינֹו - מּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
להּזיה 42ּכּבּוס  ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ;43. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë טעּון הּׁשני הּבגד אין - ׁשני לבגד הּבגד מן ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנּתז
ּכּבּוס 44ּכּבּוס  טעּון אינֹו - טמא ּבגד על נּתז ּדם 45. נּתז . ִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

טעּון  - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז הּבגד, על ְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֻהחּטאת
דם 46ּכּבּוס  אפּלּו (אֹו ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז אם אבל . ְֲֲִִִִִִַַַַָָֻ

ׁשהרי  ּכּבּוס, טעּון אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָעֹולה),
ּבֹו נבלע .47לא ְִַֹ

.È הּדם מקֹום את ּבמים 48ּכׁשּמכּבסין אֹותֹו מכּבסין -49 ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָ
רׁשם  לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד יפה ׁשבעת 50יפה וכל . ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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היסוד,39) מן ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט.) (שם ובגמרא כיבוס", טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
ובב  במשנה, שם רש"י ראה ליסוד)", לישפך הראויין הדם (=שיירי ליסוד הראוי מן מן ניתז "יכול אמרו צג. שם רייתא

הוזה". שכבר לזה פרט יזה, אשר תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא היסוד ומן להן,40)הקרן הראויות המתנות שנתן לאחר
כי  לט.) (שם שסובר נחמיה כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד  כיבוס מצריך הנשאר הדם אין יבֿיג, הלכות פ"ה למעלה ראה

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה וראה כיבוס, טעונים הפנימיים הדם הקרבנות 41)שיירי בכל ש"אין ה"ט, פ"ה למעלה ראה
בדם". אצבעו וטבל בה שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון נתן,42)קרבן אם אפילו והיינו צג: שם

ראה  כיבוס, טעון אינו באצבע הנשאר הדם - כיבוס, וטעון להזאה, ראוי שבמזרק שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
מקנח 43)להלן. הקרן על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול "וצריך ח: הלכה פ"ה למעלה וראה שם.

אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק, בשפת שם 44)אצבעו
הוא  נדחה לכיבוס, שנזקק (=שכיון לכיבוס ליה אידחי קמא מבגד מהו, לבגד מבגד ניתז מרבי, לוי מיניה "בעי צב:
כיבוס  טעון שם), רש"י – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או כיבוס), טעון ואינו להזאה ראוי ואינו ממזבח,
הכלי  מן כנשפך הוא והרי כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס, שנזקק (ואע"פ וכשר אוספו אי ממהֿנפשך,
מן  אוספו שגם שם) רש"י (כגירסת לומר תמצי ואם כיבוס) (וטעון כשר הא ו) הלכה למעלה וראה רש"י, – הרצפה על
שעת  לו היתה דאמר סביראֿלי עקיבא כר' אנא רש"י) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס שהוזקק (משום פסול הראשון
בגד  על בנפילתו נפסל ואח"כ הכושר שעת לו והיתה נתקבל בכלי מתחילתו הרי (והאי כיבוס טעון דמה ונפסלה, הכושר
פסק  והרי ופסול, הוא נדחה זה דם כן ואם שבגמרא, לומר" תמצי כ"אם תמיד פוסק רבינו והרי שם)". רש"י – ראשון

ל  ג), הלכה (למעלה כיבוס טעונה אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא), כר' (ולא כאן כתנאֿקמא פסק פיכך
שיש  ואע"פ כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס, שטעון הבגד, שעל זה שדם [ואףֿעלֿפי בכסףֿמשנה. ועיין כיבוס. טעון שאינו
דם  של דין  כל על  לערער אין  להלן), (ראה כיבוס טעון אינו כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז אומרים
צריך  ולמה כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס, שטעון כיון ולומר: כיבוס, שטעון בגד על שניתז חטאת

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל אינו שוב כיבוס, צריך שאינו להלכה נפסוק שאם – מיניה 45)כיבוס? "בעא צג. שם
בזה  מילי הני כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב חמא בר רמי
מטומאה  קדומה טומאה בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא ליה, אמר שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר
וההזאה  המים שטומאת נדה על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני שנטמאו חטאת מי (כגון קמיפלגי" שעה שבאותה
בפלוגתת  תלויה כך גם טמא, בגד על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי ורבנן דנין, סבר אליעזר שרבי (רש"י), כאחד באין
אהדדי). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני כטומאה נפילה שבשעת שטומאה כיבוס, טעון אין אליעזר שלרבי ורבנן, אליעזר ר'
ולא  רבנן וכדעת כיבוס", טעון טמא בגד על "ניתז רבינו בדברי בכסףֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס ר"י הגיה זה ולפי
שבניתז  נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס את מחייבת בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק מה ולפי אליעזר. רבי כדעת
אפילו  הכל, לדברי כיבוס צריך אינו ולכן נגיעה, משעת באה היא שהרי הכיבוס, חיוב לפני הטומאה באה טמא בגד על

נתן). (חק רבנן תחילה 46)לדברי חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם חטאת דם לי פשיטא רבא, "אמר צח: צח. שם
ורבינו  רש"י)". – בו ובלוע בבגד נוגע חטאת דם (דהא כיבוס טעון רש"י) – כתם אותו על עולה דם וניתז וחזר הבגד על
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי חולין, לדם עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי חולין" "דם העתיק

א). הלכה (למעלה כיבוס טעון דמה הוא 47)שרק נוגע משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא, "בעי שם:
דם  (כלומר, נוגע והוא בבגד) נוגע שהדם משום הוא כיבוס שטעון הבגד על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר,

אינ  כי אם בבגד, הוא נוגע עליו החטאת דם וכשנפל בבגד, נבלע עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע דהא החטאת נבלע ו
טעון  הבגד על שניתז החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע משום דילמא או שם), רש"י ראה – עולה דם בבלוע ליה שבע
כיבוס  טעונין שאין פשטה, הדר בלע. לא והא כיבוס) טעון אינו נבלע ולא נוגע ואם בבגד, נבלע שהדם משום הוא כיבוס,

נבלע). והרי הוא, בלוע ד.48)(שמשום הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה נשאר 50)ראה לא אם כי יתכן
ו). הלכה ביאה איסורי מהלכות פ"ט המשנה (מרכבת סממנים בשבעה עוד צורך אין רושם, שום
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הּכתם  על ׁשּמעבירין ּדם 51הּסממנים על מעבירין ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָ
רגלים 52חּטאת  מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי חּוץ , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

.53לּמקּדׁש ְִַָ
.‡È טעּון הּנאכלת החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרּׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

טעּון 55ה ּבעזר 54ׁשבירה  ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי . ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ּבמים  ּוׁשטיפה חרּׂש57ּבעזרה 56מריקה ּוכלי ׁשּנאמר: . ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
יּׁשבר  ּבֹו ּתבּׁשל ּכאן 58אׁשר נאמר ׁשּלא ּפי על אף . ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

הּבגד  ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי - קדֹוׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבמקֹום
מּתכֹות  ּכלי ּוׁשטיפת חרס ּכלי ׁשבירת אף ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבּקדׁש,

ּבּקדׁש ּכלי 59ּומריקתֹו אֹו ּבֹו ׁשּבּׁשל ּכלי ואחד . ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
רֹותח 60ׁשהערה  .61לתֹוכֹו ְֱֵֶֶַָ

.·È ּבצֹונן - ּוׁשטיפה ּבחּמין, - לא 62מריקה - 'ּבּמים' . ְְְְִִִִֵַַָָָֹ
ּבמזג  ולא והּמריקה 63ּביין, מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת - והּׁשּפּוד 64והּׁשטיפה .65 ְְְְְִִִִַַַַַָָ
האׁש66והאסּכלה  ּגּבי על חּמים ּבמים מגעילן ואחר 67- ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

מדיחן  68ּכ. ְִָָ
.‚Èּדמּה ׁשּנזרק אחר ּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

זריקה  קדם ּבּׁשל אם אבל ּבּה69ּכהלכתֹו; ׁשּבּׁשל אֹו , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
הּנּׂשרפת  חּטאת ּוׁשטיפה.70ּבּׂשר מריקה טעּון אינֹו - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוׁשטיפה  מריקה טעּון ּכּלֹו - הּכלי ּבמקצת .71ּבּׁשל ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ
.„È חרס ׁשל ּתּנּור ּבאויר הּבּׂשר ספק 72צלה ּבּדבר יׁש - ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הֹואיל  יּׁשבר, לא אֹו בֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל יּׁשבר, ְְְִִִִִִֵֵַָָָֹאם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רוק 51) שהם: סממנין שבעה עליו מעבירין אדום, צבע או נדה דם  זה אם הוא וספק אשה, של בגד על כתם נמצא אם
דם  כתם זה הרי עינו, כהה או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו, רגלים מי פול, של גריסין לעיסת תפל,

לוֿלז). הל' ביאה איסורי מהלכות (פ"ט וטהור צבע זה הרי שהוא, כמות עמד ואם רבה 52)וטמאה. "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין נגעים ומראות חטאת דם אבוה, את 53)בר שמבליעים אמרו, שם בגמרא אבל בברייתא. שם

הבלעה  אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים מי מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי ויתכן התפל. הרוק בתוך הרגלים מי
המוריה). (הר אותם מכניסים תפל נאמר 54)ברוק זה ופסוק ישבר". בו תבושל אשר חרש "וכלי כא) ו, (ויקרא שנאמר

הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש", במקום תכבס וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, הפסוק גם כי ואף הנאכלת, בחטאת
כיבוס  לענין – כיבוס טעונין הנשרפת חטאת דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי ב) (הלכה למעלה רבינו כתב ואעפ"כ
ולענין  יג) הלכה  להלן (ראה ושטיפה מריקה לענין אבל בברייתא), וצב: במשנה צב. שם (ראה מיוחד בפסוק התורה ריבתה

התורה. ריבתה לא חרס, כלי צג:55)שבירת שם ושוטף 56)משנה ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) (שם, שנאמר
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת מריקה, יקרא בכלים שנדבק מה שמסיר עד המופלג "הכיבוס ִִֵֵָָבמים",

יב. הלכה להלן וראה צו:). בפיה"מ (רבינו משפשף" אלא הכלי בידו ממרק ואינו במשנה.57)הכלי וגומר:58)שם
ושטיפה. ומריקה שבירה הרי במים" ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי וזבחים 59)"ואם ז, הלכה ו פרק צו פ' ספרא

"אין 61)ששפך.60)צד: א) הלכה ז (פרק שם ובספרא רותח", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד צה: שם משנה
"בו" שנסמך מכיון כלומר, ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח לתוכה עירה בה. שבישל אלא לי

(רש"י). ישבר – בו נבלע רק אם שאפילו ללמדנו בא זה הרי – כרבי,62)ל"ישבר" ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
הוא  וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי צו: שם משנה בסתם הוא וכן
לא  ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם וברש"י צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות. במשנה

יד. הלכה להלן וראה ו.63)צריכא). הלכה פ"ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג ג. הלכה שם וספרא צו: שם
הרושם 64) כל שיסיר עד להפליג חייב שאינו לומר, רוצה הכוס", כשטיפת ושטיפה הכוס, כמריקת "מריקה שם: משנה

שם). המשנה בפירוש האש.65)(רבינו על אותם וצולים בשר נתחי עליו שחורזים דק ברזל 66)ברזל של "שבכה
שפוד  אבל היתר, היה הבליעה שבשעת לפי בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק המשנה). בפירוש (רבינו בשר" עליה שצולין

ג). הלכה – אסורות מאכלות מהלכות (פי"ז האש על ליבון טעונים – איסור שבלע "השפוד 67)ואסכלא צז. שם במשנה
מואסת  שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית שיסיר מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן (=שצלו והאסכלא

– נפשם" "געלה (צ"ל: נפשי געלה מגיזרת גוי,אותה גיעולי גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה, מענין מג) כו, ויקרא
האש, גבי על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן לתת הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן, ומגעילן.
פיה"מ  – מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו (=כלומר, קרים" במים ושוטפן המים מאותן עליהן ושופכין

עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה רק 68)שם. שהרי היא, הכתוב שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף כלומר,
בישל  שהרי ועוד, יט. הלכה תרומות מהלכות ובפט"ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה וטעם בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים
הלכה  ומצה חמץ מהלכות בפ"ה רבינו שכתב [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי, בכל ושטיפה מריקה צריך הכלי במקצת
סימן  אורחֿחיים בטור (ראה החמים מהמים הכלי ויבלע יחזור שמא שחששו בחמץ, חומרא אלא אינה בצונן, ששוטף כג
אסורות  מאכלות מהלכות בפי"ז ראה בצונן, שטיפה רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י), גאון האי רב בשם תנב

גֿד]. ובחטאות 69)הלכות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה וכו' ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
כנ"ל. היא הכתוב וגזירת ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני וישנה ברייתא 70)הפנימיות כן וכמו בברייתא, שם

יא. הלכה למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ' ובספרא צב: בברייתא 71)שם שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
ובגמרא  וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון הכלי במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
כולו)", ושוטף (=מורק כלי במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי ואם כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי, "וטעמא אמרו שם

למעלה. ראה היא, הכתוב גזירת הסמוכה.72)כי בהערה להלן ראה
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ּבֹו נגעה הּכלים 73ולא ּכל אּלא ּבלבד, ּבחּטאת ולא . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
חּמין  ידי על ּבקדׁשים ּבהן קדׁשי 74ׁשּמׁשּתּמׁשין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוׁשטיפה  מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין 75קדׁשים ְְְִִִִִִֵַָָָָָָ
אכילה  הּׁשּפּוד 76עקב וכן עקב 77. מגעילן - והאסּכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אּלא  ׁשנּיה, אכילה זמן עד מּניחן ואינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאכילה.
וימרק  והאסּכלה, הּׁשּפּוד יגעיל - לאכל 78ּכׁשּיׁשלים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מן  חּוץ חרס; ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין הּכלי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹויׁשטף
חרס  ּכלי ּבּה ׁשּׁשֹובר ּומׁשּלׁש79החּטאת וׁשֹונה ּומבּׁשל . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹוטף  ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ּבכלי ּבין 80מּיד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
אכילה  סֹוף .81עד ֲִַָ

.ÂË גללים ּוכל 82ּכלי אבנים אדמה ּוכלי אינן 83י - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָָָ
הדחה  אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה, מריקה ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָטעּונין

יקּדׁש84.85ּבלבד  ּבבּׂשרּה יּגע אׁשר ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמֹוה  להיֹות ּפסּול,86- ּבּה הּנֹוגע - היא ּפסּולה אם . ְְִִִֵַַָָָָָ

ּובקדּׁשתּה ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע - ּכׁשרה .87ואם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ÊË88.?אמּורים ּדברים אבל 89ּבּמה ּבֹו; ּכׁשּנבלעה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָ
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וא"כ 73) לא, או ושטיפה מריקה צריך אם מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה, שלא בעיא צה: שם
והרֿהמו  לחםֿמשנה (ראה מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס, של תנור רק רבינו כתב למה להבין שם 74)ריה).יש

יא. הלכה למעלה ראה רותח". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחר במשנה חכמים,75)צה. כדעת צה: שם משנה
אין  קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה", מריקה טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי "אחד שאמרו:
כב) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת, אלא לי אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה טעונין
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני יכול היא"). קדשים קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים קודש
ושטיפה, מריקה טעונין קדשים קדשי אומר, שמעון רבי יהודה. ר' דברי לתרומה, פרט אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
ובהגהה  ג הלכה וראה מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים
כאן. ובהרֿהמוריה שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי"א זבחים טוב' יום ב'תוספות וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה

שאמרו 76) צו: שם במשנה חכמים וכדברי (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני (כסףֿמשנה), האכילה גמר עם מיד כלומר,
ממתין  אבוה, בר רבה אמר נחמן רב אמר קאמר, "מאי צז. שם ובגמרא האכילה". זמן עד בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל
ומורק  כא) (שם, כתיב אבא, בן יוסי אבא משום יוחנן א"ר מילי, מנהני ושטיפה. מריקה לה עביד והדר אכילה, זמן עד לה
ושטיפה". מריקה לה עביד והדר האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל כב) (שם, וכתיב ושוטף,
ועיין  אותו", ממרק האכילה וכשתכלה בלבד, האכילה זמן כפי אלא למרקו יאחר "שלא שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב

אכילה". זמן "עד ולא האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י לדברי 77)בראב"ד שם במשנה נראה כן
(כסףֿמשנה). נפרש 78)חכמים ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל" כתב כבר שהרי מיותרת, זו [מלה

ממה  קשה יהיה העגלה, לאחר הכלי על חמים מים שפיכת היא שמריקה שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב מה עלֿפי כאן
העגלה. היינו שמריקה הרי מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי על חמים במים מגעילן והאסכלה "והשפוד יב הלכה למעלה שכתב

להלן]. עוד שא 79)וראה "ומה וז"ל: הראב"ד, עליו ובהדיא והשיג בידו. היא טעות ושטיפה, מריקה טעון חרס בכלי מר
קלים", וקדשים קדשים קדשי פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה, אלא טעון שאין פ"י) (זבחים בתוספתא
לכלי  שבירה תורה שהצריכה מצינו לא שהרי בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא מפרש "שרבינו כתב ובכסףֿמשנה
שמקשה  הזבח, בברכת וראה ושטיפה". מריקה אלא טעונים אינם חרס כלי אף קדשים, שאר אבל בלבד. בחטאת אלא חרס,
האיסורים  שבכל הרי לעולם", דופיו מידי יוצא שאינו חרס כלי על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו ממה רבינו על
יתכן  הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה רבינו שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח במעשה וראה שבירה. טעון הוא
טעון  הוא – כב) הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ה (ראה באש ליבון עלֿידי החרס כלי של הכשרו שלאחר כאן הכוונה כי

למעלה]. וראה ושטיפה, ושונה 80)מריקה שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי "ואם ב: הלכה ז פרק צו פ' בספרא
לכלי  ומנין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל נחושת, כלי אלא לי אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
המדובר  כי רבינו וסבור בושלה", נחושת בכלי ואם ישבר תלמודֿלומר שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס

המוריה). (הר ושוטפו מורקו חרס כלי אף – אחרים בקדשים אבל בחטאת, מבשל 81)רק אכילה זמן סוף עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, א).82)ושונה משנה פ"י לכלים המשנה (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם

חרס.83) ככלי ואינם בתנור נצרפו המלך 84)שלא בשער [וראה .(14 495 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ"י זבחים תוספתא
יונה]. הר"ר בשם כג הלכה ומצה חמץ מהלכות רומי.85)לפ"ה בדפוס נראה וכן טז. הלכה התחלת ספרא 86)כאן

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים וברייתא ה"ה, ג פרשה כחמור 87)צו יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא, בברייתא
גורס: שם) וחולין פסחים תוס' (ראה והר"ח כחטאת. ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי רק שנאכל רש"י, ומפרש שבה",

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל היום, שנשחט בשלמים החטאת נבלע ואם שבהן", ההלכה 88)"כחמור התחלת
רומי. בדפוס נראה וכן פד), (הערה למעלה טו).89)היא הלכה (למעלה יקדש" בבשרה יגע אשר ש"כל



קכז zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכתם  על ׁשּמעבירין ּדם 51הּסממנים על מעבירין ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָ
רגלים 52חּטאת  מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי חּוץ , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

.53לּמקּדׁש ְִַָ
.‡È טעּון הּנאכלת החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרּׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

טעּון 55ה ּבעזר 54ׁשבירה  ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי . ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ּבמים  ּוׁשטיפה חרּׂש57ּבעזרה 56מריקה ּוכלי ׁשּנאמר: . ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
יּׁשבר  ּבֹו ּתבּׁשל ּכאן 58אׁשר נאמר ׁשּלא ּפי על אף . ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

הּבגד  ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי - קדֹוׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבמקֹום
מּתכֹות  ּכלי ּוׁשטיפת חרס ּכלי ׁשבירת אף ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבּקדׁש,

ּבּקדׁש ּכלי 59ּומריקתֹו אֹו ּבֹו ׁשּבּׁשל ּכלי ואחד . ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
רֹותח 60ׁשהערה  .61לתֹוכֹו ְֱֵֶֶַָ

.·È ּבצֹונן - ּוׁשטיפה ּבחּמין, - לא 62מריקה - 'ּבּמים' . ְְְְִִִִֵַַָָָֹ
ּבמזג  ולא והּמריקה 63ּביין, מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת - והּׁשּפּוד 64והּׁשטיפה .65 ְְְְְִִִִַַַַַָָ
האׁש66והאסּכלה  ּגּבי על חּמים ּבמים מגעילן ואחר 67- ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

מדיחן  68ּכ. ְִָָ
.‚Èּדמּה ׁשּנזרק אחר ּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

זריקה  קדם ּבּׁשל אם אבל ּבּה69ּכהלכתֹו; ׁשּבּׁשל אֹו , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
הּנּׂשרפת  חּטאת ּוׁשטיפה.70ּבּׂשר מריקה טעּון אינֹו - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוׁשטיפה  מריקה טעּון ּכּלֹו - הּכלי ּבמקצת .71ּבּׁשל ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ
.„È חרס ׁשל ּתּנּור ּבאויר הּבּׂשר ספק 72צלה ּבּדבר יׁש - ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הֹואיל  יּׁשבר, לא אֹו בֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל יּׁשבר, ְְְִִִִִִֵֵַָָָֹאם
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רוק 51) שהם: סממנין שבעה עליו מעבירין אדום, צבע או נדה דם  זה אם הוא וספק אשה, של בגד על כתם נמצא אם
דם  כתם זה הרי עינו, כהה או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו, רגלים מי פול, של גריסין לעיסת תפל,

לוֿלז). הל' ביאה איסורי מהלכות (פ"ט וטהור צבע זה הרי שהוא, כמות עמד ואם רבה 52)וטמאה. "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין נגעים ומראות חטאת דם אבוה, את 53)בר שמבליעים אמרו, שם בגמרא אבל בברייתא. שם

הבלעה  אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים מי מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי ויתכן התפל. הרוק בתוך הרגלים מי
המוריה). (הר אותם מכניסים תפל נאמר 54)ברוק זה ופסוק ישבר". בו תבושל אשר חרש "וכלי כא) ו, (ויקרא שנאמר

הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש", במקום תכבס וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, הפסוק גם כי ואף הנאכלת, בחטאת
כיבוס  לענין – כיבוס טעונין הנשרפת חטאת דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי ב) (הלכה למעלה רבינו כתב ואעפ"כ
ולענין  יג) הלכה  להלן (ראה ושטיפה מריקה לענין אבל בברייתא), וצב: במשנה צב. שם (ראה מיוחד בפסוק התורה ריבתה

התורה. ריבתה לא חרס, כלי צג:55)שבירת שם ושוטף 56)משנה ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) (שם, שנאמר
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת מריקה, יקרא בכלים שנדבק מה שמסיר עד המופלג "הכיבוס ִִֵֵָָבמים",

יב. הלכה להלן וראה צו:). בפיה"מ (רבינו משפשף" אלא הכלי בידו ממרק ואינו במשנה.57)הכלי וגומר:58)שם
ושטיפה. ומריקה שבירה הרי במים" ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי וזבחים 59)"ואם ז, הלכה ו פרק צו פ' ספרא

"אין 61)ששפך.60)צד: א) הלכה ז (פרק שם ובספרא רותח", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד צה: שם משנה
"בו" שנסמך מכיון כלומר, ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח לתוכה עירה בה. שבישל אלא לי

(רש"י). ישבר – בו נבלע רק אם שאפילו ללמדנו בא זה הרי – כרבי,62)ל"ישבר" ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
הוא  וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי צו: שם משנה בסתם הוא וכן
לא  ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם וברש"י צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות. במשנה

יד. הלכה להלן וראה ו.63)צריכא). הלכה פ"ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג ג. הלכה שם וספרא צו: שם
הרושם 64) כל שיסיר עד להפליג חייב שאינו לומר, רוצה הכוס", כשטיפת ושטיפה הכוס, כמריקת "מריקה שם: משנה

שם). המשנה בפירוש האש.65)(רבינו על אותם וצולים בשר נתחי עליו שחורזים דק ברזל 66)ברזל של "שבכה
שפוד  אבל היתר, היה הבליעה שבשעת לפי בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק המשנה). בפירוש (רבינו בשר" עליה שצולין

ג). הלכה – אסורות מאכלות מהלכות (פי"ז האש על ליבון טעונים – איסור שבלע "השפוד 67)ואסכלא צז. שם במשנה
מואסת  שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית שיסיר מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן (=שצלו והאסכלא

– נפשם" "געלה (צ"ל: נפשי געלה מגיזרת גוי,אותה גיעולי גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה, מענין מג) כו, ויקרא
האש, גבי על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן לתת הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן, ומגעילן.
פיה"מ  – מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו (=כלומר, קרים" במים ושוטפן המים מאותן עליהן ושופכין

עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה רק 68)שם. שהרי היא, הכתוב שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף כלומר,
בישל  שהרי ועוד, יט. הלכה תרומות מהלכות ובפט"ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה וטעם בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים
הלכה  ומצה חמץ מהלכות בפ"ה רבינו שכתב [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי, בכל ושטיפה מריקה צריך הכלי במקצת
סימן  אורחֿחיים בטור (ראה החמים מהמים הכלי ויבלע יחזור שמא שחששו בחמץ, חומרא אלא אינה בצונן, ששוטף כג
אסורות  מאכלות מהלכות בפי"ז ראה בצונן, שטיפה רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י), גאון האי רב בשם תנב

גֿד]. ובחטאות 69)הלכות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה וכו' ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
כנ"ל. היא הכתוב וגזירת ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני וישנה ברייתא 70)הפנימיות כן וכמו בברייתא, שם

יא. הלכה למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ' ובספרא צב: בברייתא 71)שם שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
ובגמרא  וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון הכלי במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
כולו)", ושוטף (=מורק כלי במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי ואם כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי, "וטעמא אמרו שם

למעלה. ראה היא, הכתוב גזירת הסמוכה.72)כי בהערה להלן ראה

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו נגעה הּכלים 73ולא ּכל אּלא ּבלבד, ּבחּטאת ולא . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
חּמין  ידי על ּבקדׁשים ּבהן קדׁשי 74ׁשּמׁשּתּמׁשין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוׁשטיפה  מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין 75קדׁשים ְְְִִִִִִֵַָָָָָָ
אכילה  הּׁשּפּוד 76עקב וכן עקב 77. מגעילן - והאסּכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אּלא  ׁשנּיה, אכילה זמן עד מּניחן ואינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאכילה.
וימרק  והאסּכלה, הּׁשּפּוד יגעיל - לאכל 78ּכׁשּיׁשלים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

מן  חּוץ חרס; ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין הּכלי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹויׁשטף
חרס  ּכלי ּבּה ׁשּׁשֹובר ּומׁשּלׁש79החּטאת וׁשֹונה ּומבּׁשל . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹוטף  ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ּבכלי ּבין 80מּיד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
אכילה  סֹוף .81עד ֲִַָ

.ÂË גללים ּוכל 82ּכלי אבנים אדמה ּוכלי אינן 83י - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָָָ
הדחה  אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה, מריקה ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָטעּונין

יקּדׁש84.85ּבלבד  ּבבּׂשרּה יּגע אׁשר ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמֹוה  להיֹות ּפסּול,86- ּבּה הּנֹוגע - היא ּפסּולה אם . ְְִִִֵַַָָָָָ

ּובקדּׁשתּה ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע - ּכׁשרה .87ואם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ÊË88.?אמּורים ּדברים אבל 89ּבּמה ּבֹו; ּכׁשּנבלעה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וא"כ 73) לא, או ושטיפה מריקה צריך אם מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה, שלא בעיא צה: שם
והרֿהמו  לחםֿמשנה (ראה מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס, של תנור רק רבינו כתב למה להבין שם 74)ריה).יש

יא. הלכה למעלה ראה רותח". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחר במשנה חכמים,75)צה. כדעת צה: שם משנה
אין  קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה", מריקה טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי "אחד שאמרו:
כב) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת, אלא לי אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה טעונין
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני יכול היא"). קדשים קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים קודש
ושטיפה, מריקה טעונין קדשים קדשי אומר, שמעון רבי יהודה. ר' דברי לתרומה, פרט אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
ובהגהה  ג הלכה וראה מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים
כאן. ובהרֿהמוריה שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי"א זבחים טוב' יום ב'תוספות וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה

שאמרו 76) צו: שם במשנה חכמים וכדברי (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני (כסףֿמשנה), האכילה גמר עם מיד כלומר,
ממתין  אבוה, בר רבה אמר נחמן רב אמר קאמר, "מאי צז. שם ובגמרא האכילה". זמן עד בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל
ומורק  כא) (שם, כתיב אבא, בן יוסי אבא משום יוחנן א"ר מילי, מנהני ושטיפה. מריקה לה עביד והדר אכילה, זמן עד לה
ושטיפה". מריקה לה עביד והדר האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל כב) (שם, וכתיב ושוטף,
ועיין  אותו", ממרק האכילה וכשתכלה בלבד, האכילה זמן כפי אלא למרקו יאחר "שלא שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב

אכילה". זמן "עד ולא האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י לדברי 77)בראב"ד שם במשנה נראה כן
(כסףֿמשנה). נפרש 78)חכמים ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל" כתב כבר שהרי מיותרת, זו [מלה

ממה  קשה יהיה העגלה, לאחר הכלי על חמים מים שפיכת היא שמריקה שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב מה עלֿפי כאן
העגלה. היינו שמריקה הרי מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי על חמים במים מגעילן והאסכלה "והשפוד יב הלכה למעלה שכתב

להלן]. עוד שא 79)וראה "ומה וז"ל: הראב"ד, עליו ובהדיא והשיג בידו. היא טעות ושטיפה, מריקה טעון חרס בכלי מר
קלים", וקדשים קדשים קדשי פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה, אלא טעון שאין פ"י) (זבחים בתוספתא
לכלי  שבירה תורה שהצריכה מצינו לא שהרי בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא מפרש "שרבינו כתב ובכסףֿמשנה
שמקשה  הזבח, בברכת וראה ושטיפה". מריקה אלא טעונים אינם חרס כלי אף קדשים, שאר אבל בלבד. בחטאת אלא חרס,
האיסורים  שבכל הרי לעולם", דופיו מידי יוצא שאינו חרס כלי על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו ממה רבינו על
יתכן  הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה רבינו שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח במעשה וראה שבירה. טעון הוא
טעון  הוא – כב) הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ה (ראה באש ליבון עלֿידי החרס כלי של הכשרו שלאחר כאן הכוונה כי

למעלה]. וראה ושטיפה, ושונה 80)מריקה שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי "ואם ב: הלכה ז פרק צו פ' בספרא
לכלי  ומנין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל נחושת, כלי אלא לי אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
המדובר  כי רבינו וסבור בושלה", נחושת בכלי ואם ישבר תלמודֿלומר שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס

המוריה). (הר ושוטפו מורקו חרס כלי אף – אחרים בקדשים אבל בחטאת, מבשל 81)רק אכילה זמן סוף עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, א).82)ושונה משנה פ"י לכלים המשנה (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם

חרס.83) ככלי ואינם בתנור נצרפו המלך 84)שלא בשער [וראה .(14 495 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ"י זבחים תוספתא
יונה]. הר"ר בשם כג הלכה ומצה חמץ מהלכות רומי.85)לפ"ה בדפוס נראה וכן טז. הלכה התחלת ספרא 86)כאן

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים וברייתא ה"ה, ג פרשה כחמור 87)צו יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא, בברייתא
גורס: שם) וחולין פסחים תוס' (ראה והר"ח כחטאת. ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי רק שנאכל רש"י, ומפרש שבה",

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל היום, שנשחט בשלמים החטאת נבלע ואם שבהן", ההלכה 88)"כחמור התחלת
רומי. בדפוס נראה וכן פד), (הערה למעלה טו).89)היא הלכה (למעלה יקדש" בבשרה יגע אשר ש"כל



zepaxwdקכח dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מקּדׁשת  אינּה הבלעה ּבלא החּטאת 90נגיעה ואחד . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
חמּורים  ּבין קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים, ׁשאר ;91ואחד ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

לּמנחה  לעלה הּתֹורה זאת .92ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
.ÊÈ ּברקיק ּבּׂשרּה נתקּדׁש93נגע לא - ּבמקצתֹו ונבלע ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

הּבלע  מקֹום חֹות אּלא .94ּכּלֹו, ְֵֶֶַַָֻ
.ÁÈ קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

טעם  ּבנֹותן ּבהן יׁש אם קּלים: הּכל 95וקדׁשים הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבהן  ּכחמּור ּוׁשטיפה 96נאכל מריקה הּכלי וטעּון ,97, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

זה  טעם נתן לא ואם ּדבר; לכל ׁשּבהן ּכחמּור ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּכל
ּכחמּורים 98ּבזה  נאכלין הּקּלין אין לכל 99- ּכמֹותן ואינן , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּכלי  אבל ּוׁשטיפה 100ּדבר, מריקה .101טעּון ְְְֲִִִַָָָָָָ
.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד

ׁשם  ּומכּבסֹו לעזרה לעזרה 102מחזירֹו חּוץ נטמא .103- ְְְֲֲֲִִַַָָָָָָָָ
קֹורעֹו יעּׂשה? ׁשּיטהר 104ּכיצד ּומכּבסֹו105ּכדי ּומכניסֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ

מעפרת 106ּבפנים  ּכדי ׁשלם ּבֹו להּניח וצרי לפי 107. . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
'ּבגד' ּבגד 108ׁשּנאמר לכּבס צרי ׁשהּוא 109, ּפי על ואף . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכיון  ּבֹו, ׁשּנׁשארה הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמא
מן טהֹור רּבֹו לּמקּדׁשׁשּנקרע להכניסֹו ּומּתר הּתֹורה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻ

הּדם  .110לכּבס ְֵַַָ
.Î 111מעיל- לחּוץ ונטמא ויצא חּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

לֹוקה  - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? הּוא ּכמֹו112ּכיצד , ְֲֵֵֵֶֶַַַַ
אצּבעֹות 113ׁשּבארנּו. מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות מכניסֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבפנים  מעט 114ּומכּבסֹו מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ
ּבחּוץ  אֹותֹו .115מטּבילין ְִִַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיבלע 90) עד בבשרה, (שם) תלמודֿלומר בלע, שלא אפילו יכול (שם), יגע אשר "כל שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
רש"י)". – בו ונבלע שלמים של צלי ממנו וסך חטאת, שומן המחה (=כגון קדשים.91)בבשרה קדשי כלומר,

ולמנחה 92) לעולה התורה זאת ר"א, משום שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע, דמקדשת חטאת "אשכחן צז: זבחים
בבלוע, מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת

צח.). (שם בבלוע" מקדשת כל אונקלוס 93)אף בתרגום וראה יט:). בתרא בבא (רש"י ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק
ד. משנה פ"א לחלה המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות" "ורקיקי ב): כט , צז.94)(שמות שם משנה

צז: שם הקדשים.95)וברייתא קדשי נגד קלים בקדשים ששים אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
ז.96) הלכה ז פרק צו וספרא צז. שם כחמורים,97)משנה נאכלים הקלים הרי טעם, בנותן בהן יש "אם במשנה שם ראה

בהן  יש אם שם), הגהה (ראה קתני והכי מחסרא חסורי קאמר, "מאי אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה טעונין ואינן
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע. ופוסלין ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי טעם, בנותן

במגע". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין בחולין 98)כחמורים, או הקדשיֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים הקלים.99)יש בתוך בטלו החמורים יד),100)שהרי הלכה (למעלה הראב"ד מדברי כנראה

(כסףֿמשנה). עיקר ונוסחתנו "הכל". כתוב היה שלו הרמב"ם שאם 101)שבספר במשנה, שביארו מה לפי בגמרא, שם
במריקה  צורך אין (כלומר, בעי לא דקדשיֿקדשים נהי הקשו: ושטיפה", מריקה טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין
קדשים  מחמת מריקה יצטרכו =) ניבעי קלים קדשים רש"י) – בטלים והם מועטים שהם קדשיֿקדשים, אכילת זמן לסוף
היא, שמעון ר' מני הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי דאמר, טעונין אין מאי אביי, אמר קלים).
הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים, בגלל ושטיפה מריקה טעון כי פוסק ורבינו ושטיפה", מריקה טעונין אין קלים קדשים דאמר
שמעון, כר' שלא פוסק ורבינו שמעון, כר' היא המשנה הרי רבא, כדברי ואם כן. המשנה דעת גם הרי אביי, כדברי אם

יד. הלכה למעלה זֿח.102)ראה הלכות ו פרק צו פר' וספרא במשנה צד: לעזרה 103)שם להכניסו אסור שמעתה
ד). הלכה פ"ז נזיר וירושלמי טז, הלכה המקדש ביאת מהלכות פ"ג ההלכה.104)(למעלה בהמשך להלן ראה הבגד, רוב

מהלכות  בפ"ט ראה לוקה, אינו השחתה, דרך קורעו שאינו וכיון כהונה, בבגדי ובין חול של בגד בין בגד, בכלי והמדובר
שם. ובמשנהֿלמלך מעיל, לגבי כ הלכה להלן וראה ג. הלכה המקדש יא.105)כלי הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה

שם.106) וספרא שם).107)משנה (רש"י סודר" רוחב הבגד".108)"כדי על מדמה יזה בגמרא:109)"ואשר שם
(רש"י  כיבוסו" בשעת עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד ולאו רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף

מעפורת". כדי דמשייר – שם) בגמרא:110)– מעפורת.שם כדי בה שייר שלא אלא שנו לא הונא, רב והאמר "איני,
דטלית  שנו לא קכג:) (חולין והרוטב העור בפרק הונא רב והאמר שם: (וברש"י הוי חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל
כדי  בה שייר אבל מעפורת. כדי מיעוט באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע כיון לקורעה, בה שהתחיל טמאה
טהורה, מדאורייתא אבל רובה, למיקרע אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו). הוא ועדיין הוי חיבור מעפורת,
שהוא  דבר בעזרה להכניס חכמים אסרו לא כיבוס, מצות לקיים כדי כלומר, רש"י)", – כיבוס מצות משום להכניסה ומותר

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה וראה מדרבנן. הגדול.111)טמא הכהן קרעו 112)מבגדי אם אף
השחתה. כדרך ג.113)שלא הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ט שנטמא,114)למעלה מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם

עליו  שניתז כהונה בגדי של (=מעיל יקרע" לא לב) כח, (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות מכניסו
טמא  בגד שיעור מכניס שאינו שלש, על משלש בפחות לפנים הדם מקום מכניס ונטמא, לקלעים חוץ ויצא חטאת, דם
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י), – יקרע לא שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאיֿאפשר לפי לעזרה,
מכניסו), ד"ה שם (תוספות כולו" נכנס כאילו חשיב לא לחותכו, ויכול הואיל בגד שאני ביאה, שמה במקצת ביאה לב:)
בין  פנימי חיבור שאין בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו החיות שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר,
בהר  ראה כן, לעשות שאסור אע"פ לחתכו, יכול שהרי בחוץ, שנשאר מה עם קשר לו אין בפנים שנכנס ומה חלקיו,

קב). עמ' ח"ג במקצת, ביאה ערך תלמודית (אנציקלופדיה בפנים 115)המוריה להכניסו ואחרֿכך בחוץ, קודם ולהטבילו

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Îמכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבפנים  קטן 116וׁשֹוברֹו ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ׁשּיטהר  ּבפנים 117ּכדי וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו נקבֹו118, ואם . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָ
ּכלי  אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ׁשֹוברֹו אינֹו - מּזה ּגדֹול ,119נקב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָ

ּכלים  אּלא ּבפנים ׁשֹוברין מּתכֹות 120ואין ּכלי וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּבּׁשל

ּומכניסֹו121ּבפנים  ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא . ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
ויחזר 122ּבפנים  הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבעזרה  וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ;123ּכתבנית ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
ּבפנים  מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ואם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַׁשּנאמר:

ּכלים  .124אּלא ִֵֶָ

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האמּורה ‡. ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות

ּבין  וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבּתֹורה.
ּומפׁשיט  ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ּתלּוי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאׁשם
ואם  האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן האמּורין ְְְְִִִִִֵַַָָָָּומֹוציא
לזכרי  נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ּבכלי להֹוליכן ְְְְְְֱִִִִִֵֶָָָָָָָרצה

ּכחּטאת. ּבעזרה ְְֲַָָָָָֻּכהּנה
ׁשּיתּבאר ·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

מעּׂשיו  ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות
לכל  האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּוזריקת

ָָּדבר.
ארּבעה ‚. והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית

יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני  וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים ‰. הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשלמי

הּנקרא  וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשלמים.
לחם  נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. הּנקרא וזהּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה.
ּביֹום  הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה.
נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ּבאים והם נזרֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמלאת

.Âּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָוכיצד
את  מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבארנּו,
עם  האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ּומפריׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבּׂשר
ידי  ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על והּׁשֹוק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהחזה
הּטעּון  ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ּומניף ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּבעלים

אֹותֹו. מניפין ּבּמזרח - ְְְִִִַָָּתנּופה
.Ê ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַוכיצד

אחד  עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל  ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעּׂשרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל
.Á על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

ויֹותרת  הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכבד

הּכל. ִֵַֹּומניף
.Ëּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵַַָָָָָָהיה
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במקום  "תכבס אמרה והתורה בחוץ, מכבסו הוא הרי כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של שרייתו שהרי איֿאפשר, לכיבוס
אפילו  לקרעו, שאסור במעיל הוא זה וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א הלכה למעלה ראה קדוש",
ועלֿידיֿזה  לקרעו שאפשר בבגד מדובר ששם מפני שמטבילו, רבינו הביא לא יט הלכה למעלה אבל השחתה, כדרך שלא

כאן. המוריה הר וראה דרבנן, מטומאה גם במקום 116)יטהר "תכבס בו שמפורש כבוס, מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  למעלה קדוש", ראה קדוש, במקום שבירה אף קדוש, במקום כיבוס מה ישבר", בו תבושל אשר חרש "וכלי נאמר לו ך

יא. אמרו 117)הלכה צה.) (שם ובגמרא קדוש". במקום ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים, חוץ נטמא וכו', חרס "כלי שם:
נטהר  קטן כשורש ניקב אם כי לומר, וצריך קטן". בשורש שניקב – הוא כלי ולא רחמנא, אמר כלי נוקבו, שיצא חרס "כלי
פי"ט  להלן (ראה זיתים לקבל כלי הוא חשוב שעדיין שנו), לא ד"ה סוף שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא מדאורייתא
יט. הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו חכמים אסרו לא בכליֿחרס, שבירה מצות לקיים וכדי ב) הלכה כלים מהלכות

כלי.118) הוא עדיין במקדש שבירה לענין – שבור ככלי הוא הרי טומאה שלגבי כתב 119)אףֿעלֿפי הרי להבין, צריך
ועדיין  טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא והרי טהור, זיתים כמוציא ניקב ש"אם שם, כלים בהלכות רבינו
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב ניקב אם למה כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב, הוא כלי
ואילו  אדמה, וכלי גללים ככלי רק שהוא ויתכן פתיל. בצמיד להציל לענין לכלי נחשב הוא הלא כלי, אינו שהרי בפנים

שבירה. צריך אינו ולפיכך זיתים, כמוציא נקב שניקבו בשעה ממנו ירד חרס כלי רחמנא 120)דין אמר כלי צה. שם
ישבר. כלי כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס שלמדו 121)(=וכלי כמו מכיבוס, בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם

יא. הלכה למעלה ראה חרס. בכלי (רש"י 122)שבירה גדול" בנקב אלא שהוא, כל בנקב טהור אינו מתכות "כלי שם.
אֿב. הלכות כלים מהלכות בפי"א וראה ופירש 123)שם). מרציף", ליה דרציף – הוא כלי לאו "והא בגמרא צה. שם

הישנה  טומאתו חוזרת הכלי, תיקון אחרי כי ואף עליו". כלי שם וחזר ומחברו בקורנס עליו מכין שפוחתו, "אחר רש"י:
ראה  גזרו, לא בפנים מריקה, מצות ובמקום ב) הלכה (שם סופרים מדברי אלא זה אין – א) הלכה כלים מהלכות (פי"ב

יט. הלכה בגמרא.124)למעלה נעשה.1)שם הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר



קכט zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מקּדׁשת  אינּה הבלעה ּבלא החּטאת 90נגיעה ואחד . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
חמּורים  ּבין קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים, ׁשאר ;91ואחד ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

לּמנחה  לעלה הּתֹורה זאת .92ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
.ÊÈ ּברקיק ּבּׂשרּה נתקּדׁש93נגע לא - ּבמקצתֹו ונבלע ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

הּבלע  מקֹום חֹות אּלא .94ּכּלֹו, ְֵֶֶַַָֻ
.ÁÈ קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

טעם  ּבנֹותן ּבהן יׁש אם קּלים: הּכל 95וקדׁשים הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבהן  ּכחמּור ּוׁשטיפה 96נאכל מריקה הּכלי וטעּון ,97, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

זה  טעם נתן לא ואם ּדבר; לכל ׁשּבהן ּכחמּור ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּכל
ּכחמּורים 98ּבזה  נאכלין הּקּלין אין לכל 99- ּכמֹותן ואינן , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּכלי  אבל ּוׁשטיפה 100ּדבר, מריקה .101טעּון ְְְֲִִִַָָָָָָ
.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד

ׁשם  ּומכּבסֹו לעזרה לעזרה 102מחזירֹו חּוץ נטמא .103- ְְְֲֲֲִִַַָָָָָָָָ
קֹורעֹו יעּׂשה? ׁשּיטהר 104ּכיצד ּומכּבסֹו105ּכדי ּומכניסֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ

מעפרת 106ּבפנים  ּכדי ׁשלם ּבֹו להּניח וצרי לפי 107. . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
'ּבגד' ּבגד 108ׁשּנאמר לכּבס צרי ׁשהּוא 109, ּפי על ואף . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכיון  ּבֹו, ׁשּנׁשארה הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמא
מן טהֹור רּבֹו לּמקּדׁשׁשּנקרע להכניסֹו ּומּתר הּתֹורה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻ

הּדם  .110לכּבס ְֵַַָ
.Î 111מעיל- לחּוץ ונטמא ויצא חּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

לֹוקה  - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? הּוא ּכמֹו112ּכיצד , ְֲֵֵֵֶֶַַַַ
אצּבעֹות 113ׁשּבארנּו. מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות מכניסֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבפנים  מעט 114ּומכּבסֹו מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ
ּבחּוץ  אֹותֹו .115מטּבילין ְִִַַ
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שיבלע 90) עד בבשרה, (שם) תלמודֿלומר בלע, שלא אפילו יכול (שם), יגע אשר "כל שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
רש"י)". – בו ונבלע שלמים של צלי ממנו וסך חטאת, שומן המחה (=כגון קדשים.91)בבשרה קדשי כלומר,

ולמנחה 92) לעולה התורה זאת ר"א, משום שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע, דמקדשת חטאת "אשכחן צז: זבחים
בבלוע, מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת

צח.). (שם בבלוע" מקדשת כל אונקלוס 93)אף בתרגום וראה יט:). בתרא בבא (רש"י ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק
ד. משנה פ"א לחלה המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות" "ורקיקי ב): כט , צז.94)(שמות שם משנה

צז: שם הקדשים.95)וברייתא קדשי נגד קלים בקדשים ששים אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
ז.96) הלכה ז פרק צו וספרא צז. שם כחמורים,97)משנה נאכלים הקלים הרי טעם, בנותן בהן יש "אם במשנה שם ראה

בהן  יש אם שם), הגהה (ראה קתני והכי מחסרא חסורי קאמר, "מאי אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה טעונין ואינן
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע. ופוסלין ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי טעם, בנותן

במגע". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין בחולין 98)כחמורים, או הקדשיֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים הקלים.99)יש בתוך בטלו החמורים יד),100)שהרי הלכה (למעלה הראב"ד מדברי כנראה

(כסףֿמשנה). עיקר ונוסחתנו "הכל". כתוב היה שלו הרמב"ם שאם 101)שבספר במשנה, שביארו מה לפי בגמרא, שם
במריקה  צורך אין (כלומר, בעי לא דקדשיֿקדשים נהי הקשו: ושטיפה", מריקה טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין
קדשים  מחמת מריקה יצטרכו =) ניבעי קלים קדשים רש"י) – בטלים והם מועטים שהם קדשיֿקדשים, אכילת זמן לסוף
היא, שמעון ר' מני הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי דאמר, טעונין אין מאי אביי, אמר קלים).
הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים, בגלל ושטיפה מריקה טעון כי פוסק ורבינו ושטיפה", מריקה טעונין אין קלים קדשים דאמר
שמעון, כר' שלא פוסק ורבינו שמעון, כר' היא המשנה הרי רבא, כדברי ואם כן. המשנה דעת גם הרי אביי, כדברי אם

יד. הלכה למעלה זֿח.102)ראה הלכות ו פרק צו פר' וספרא במשנה צד: לעזרה 103)שם להכניסו אסור שמעתה
ד). הלכה פ"ז נזיר וירושלמי טז, הלכה המקדש ביאת מהלכות פ"ג ההלכה.104)(למעלה בהמשך להלן ראה הבגד, רוב

מהלכות  בפ"ט ראה לוקה, אינו השחתה, דרך קורעו שאינו וכיון כהונה, בבגדי ובין חול של בגד בין בגד, בכלי והמדובר
שם. ובמשנהֿלמלך מעיל, לגבי כ הלכה להלן וראה ג. הלכה המקדש יא.105)כלי הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה

שם.106) וספרא שם).107)משנה (רש"י סודר" רוחב הבגד".108)"כדי על מדמה יזה בגמרא:109)"ואשר שם
(רש"י  כיבוסו" בשעת עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד ולאו רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף

מעפורת". כדי דמשייר – שם) בגמרא:110)– מעפורת.שם כדי בה שייר שלא אלא שנו לא הונא, רב והאמר "איני,
דטלית  שנו לא קכג:) (חולין והרוטב העור בפרק הונא רב והאמר שם: (וברש"י הוי חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל
כדי  בה שייר אבל מעפורת. כדי מיעוט באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע כיון לקורעה, בה שהתחיל טמאה
טהורה, מדאורייתא אבל רובה, למיקרע אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו). הוא ועדיין הוי חיבור מעפורת,
שהוא  דבר בעזרה להכניס חכמים אסרו לא כיבוס, מצות לקיים כדי כלומר, רש"י)", – כיבוס מצות משום להכניסה ומותר

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה וראה מדרבנן. הגדול.111)טמא הכהן קרעו 112)מבגדי אם אף
השחתה. כדרך ג.113)שלא הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ט שנטמא,114)למעלה מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם

עליו  שניתז כהונה בגדי של (=מעיל יקרע" לא לב) כח, (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות מכניסו
טמא  בגד שיעור מכניס שאינו שלש, על משלש בפחות לפנים הדם מקום מכניס ונטמא, לקלעים חוץ ויצא חטאת, דם
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י), – יקרע לא שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאיֿאפשר לפי לעזרה,
מכניסו), ד"ה שם (תוספות כולו" נכנס כאילו חשיב לא לחותכו, ויכול הואיל בגד שאני ביאה, שמה במקצת ביאה לב:)
בין  פנימי חיבור שאין בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו החיות שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר,
בהר  ראה כן, לעשות שאסור אע"פ לחתכו, יכול שהרי בחוץ, שנשאר מה עם קשר לו אין בפנים שנכנס ומה חלקיו,

קב). עמ' ח"ג במקצת, ביאה ערך תלמודית (אנציקלופדיה בפנים 115)המוריה להכניסו ואחרֿכך בחוץ, קודם ולהטבילו
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.‡Îמכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבפנים  קטן 116וׁשֹוברֹו ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ׁשּיטהר  ּבפנים 117ּכדי וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו נקבֹו118, ואם . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָ
ּכלי  אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ׁשֹוברֹו אינֹו - מּזה ּגדֹול ,119נקב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָ

ּכלים  אּלא ּבפנים ׁשֹוברין מּתכֹות 120ואין ּכלי וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשּבּׁשל

ּומכניסֹו121ּבפנים  ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא . ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
ויחזר 122ּבפנים  הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבעזרה  וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ;123ּכתבנית ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
ּבפנים  מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ואם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַׁשּנאמר:

ּכלים  .124אּלא ִֵֶָ

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האמּורה ‡. ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות

ּבין  וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבּתֹורה.
ּומפׁשיט  ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ּתלּוי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאׁשם
ואם  האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן האמּורין ְְְְִִִִִֵַַָָָָּומֹוציא
לזכרי  נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ּבכלי להֹוליכן ְְְְְְֱִִִִִֵֶָָָָָָָרצה

ּכחּטאת. ּבעזרה ְְֲַָָָָָֻּכהּנה
ׁשּיתּבאר ·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

מעּׂשיו  ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות
לכל  האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּוזריקת

ָָּדבר.
ארּבעה ‚. והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית

יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני  וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים ‰. הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשלמי

הּנקרא  וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשלמים.
לחם  נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. הּנקרא וזהּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה.
ּביֹום  הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה.
נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ּבאים והם נזרֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמלאת

.Âּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָוכיצד
את  מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבארנּו,
עם  האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ּומפריׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבּׂשר
ידי  ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על והּׁשֹוק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהחזה
הּטעּון  ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ּומניף ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּבעלים

אֹותֹו. מניפין ּבּמזרח - ְְְִִִַָָּתנּופה
.Ê ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַוכיצד

אחד  עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל  ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעּׂשרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל
.Á על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

ויֹותרת  הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכבד

הּכל. ִֵַֹּומניף
.Ëּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵַַָָָָָָהיה

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במקום  "תכבס אמרה והתורה בחוץ, מכבסו הוא הרי כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של שרייתו שהרי איֿאפשר, לכיבוס
אפילו  לקרעו, שאסור במעיל הוא זה וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א הלכה למעלה ראה קדוש",
ועלֿידיֿזה  לקרעו שאפשר בבגד מדובר ששם מפני שמטבילו, רבינו הביא לא יט הלכה למעלה אבל השחתה, כדרך שלא

כאן. המוריה הר וראה דרבנן, מטומאה גם במקום 116)יטהר "תכבס בו שמפורש כבוס, מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  למעלה קדוש", ראה קדוש, במקום שבירה אף קדוש, במקום כיבוס מה ישבר", בו תבושל אשר חרש "וכלי נאמר לו ך

יא. אמרו 117)הלכה צה.) (שם ובגמרא קדוש". במקום ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים, חוץ נטמא וכו', חרס "כלי שם:
נטהר  קטן כשורש ניקב אם כי לומר, וצריך קטן". בשורש שניקב – הוא כלי ולא רחמנא, אמר כלי נוקבו, שיצא חרס "כלי
פי"ט  להלן (ראה זיתים לקבל כלי הוא חשוב שעדיין שנו), לא ד"ה סוף שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא מדאורייתא
יט. הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו חכמים אסרו לא בכליֿחרס, שבירה מצות לקיים וכדי ב) הלכה כלים מהלכות

כלי.118) הוא עדיין במקדש שבירה לענין – שבור ככלי הוא הרי טומאה שלגבי כתב 119)אףֿעלֿפי הרי להבין, צריך
ועדיין  טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא והרי טהור, זיתים כמוציא ניקב ש"אם שם, כלים בהלכות רבינו
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב ניקב אם למה כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב, הוא כלי
ואילו  אדמה, וכלי גללים ככלי רק שהוא ויתכן פתיל. בצמיד להציל לענין לכלי נחשב הוא הלא כלי, אינו שהרי בפנים

שבירה. צריך אינו ולפיכך זיתים, כמוציא נקב שניקבו בשעה ממנו ירד חרס כלי רחמנא 120)דין אמר כלי צה. שם
ישבר. כלי כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס שלמדו 121)(=וכלי כמו מכיבוס, בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם

יא. הלכה למעלה ראה חרס. בכלי (רש"י 122)שבירה גדול" בנקב אלא שהוא, כל בנקב טהור אינו מתכות "כלי שם.
אֿב. הלכות כלים מהלכות בפי"א וראה ופירש 123)שם). מרציף", ליה דרציף – הוא כלי לאו "והא בגמרא צה. שם

הישנה  טומאתו חוזרת הכלי, תיקון אחרי כי ואף עליו". כלי שם וחזר ומחברו בקורנס עליו מכין שפוחתו, "אחר רש"י:
ראה  גזרו, לא בפנים מריקה, מצות ובמקום ב) הלכה (שם סופרים מדברי אלא זה אין – א) הלכה כלים מהלכות (פי"ב

יט. הלכה בגמרא.124)למעלה נעשה.1)שם הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר
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ולֹוקח  הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל וׁשֹוק, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחזה
מן  מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּכהן
הּכל  ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם עּמֹו הּבא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּלחם
ּומניף  הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח והּכהן הּנזיר, ידי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֹהּכל
.È עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאי

איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד למּטה ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּצּואר,
ׁשל  ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? זהּו ואי .ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻואיל
האמּורה  והּזרֹוע ּבזה. זה מערין איברים ׁשני ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיד,
האמּור  הּׁשֹוק הּוא ּברגל וׁשּכנגּדּה ימין. ׁשל זרֹוע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא

מקֹום. ְָָּבכל
.‡È ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָואחר

ּכי  ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח.
הּׁשלמים  ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָאת
אּלא  וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹנאכלים

האמּורין. הקטר ְְִֵֵֶַַָלאחר
.·È והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

הּבּׂשר  ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, נאכלין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
ׁשּמנ  והּלחם לּבעלים. הם נאכל - והּׁשֹוק החזה עם יף ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּׁשֹוק  החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין
נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ׁשּמניף הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע  ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

ְִָּכתרּומה.
.„È נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

הּתֹודה  עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים
מנחה. קרּוי נזיר איל עם ְִִִֵָָָאֹו

.ÂË מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו חברֹו. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻּברׁשּות

ּבסמיכה. ּכן ּׁשאין ְִִֵֵֶַָמה
.ÊË אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָהיתה

ּפסּולה  והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה מניף; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהּכהן
והּנזירה  הּסֹוטה אּלא מניפה, אּׁשה אין ּולעֹולם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָלתנּופה.
ּבכל  להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבלבד,

ָמקֹום.
.ÊÈ עּׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד

ועּׂשרה  חמץ עּׂשרֹונים עּׂשרה מהם ועֹוּׂשה סלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עּׂשר אֹותם עֹוּׂשה חמץ ׁשל העּׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה.

.ÁÈונֹותנֹו חּמּוצן ּכדי ּׂשאֹור מביא מחּמצן? ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוכיצד
ׁשּסֹופּה ּפי על אף הּמּדה. את ּוממּלא הּמּדה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלתֹו
יהיה  ׁשּפעמים הּׂשאֹור, מּפני יתרה אֹו חסרה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהיֹות

מּדתּה על אּלא מׁשּגיחין אין - ר ּופעמים וקׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעבה
והעּׂשרה  ׁשלמים. עּׂשרֹון עּׂשרֹון מֹודד הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָעּתה,
ׁשוֹות, חּלֹות ׁשלׁשים מהן עֹוּׂשה מּצה ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָעּׂשרֹונים
ועּׂשר  ּתּנּור, מאפה חּלֹות עּׂשר מין: מּכל חּלֹות ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָעּׂשר

מרּבכת. חּלֹות ועּׂשר רקיקים, ְְְִִֶֶֶֶַַֻחּלֹות
.ËÈ ואֹופה ּברֹותחין חֹולטּה הּמרּבכת? היא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָֻוכיצד

האלּפס  על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר מעט, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
וזהּו ּבׁשמנּה. ּומרּבין הּספּגנין, ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻוכּיֹוצא

מקֹום. ּבכל האמּור ְִָָָָָהרּבּו
.Î לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוּׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹּובכּמה

מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשמן.
לרקיקין. ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית ְְְְִִִִִִַַָָָלרבּוכה,

.‡Î,ׁשמן ׁשל ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת לֹותת - ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהחּלֹות
ּבׁשמינית  מֹוׁשחן - והרקיקין אֹותן. ואֹופה לׁש ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָואחר
חּלֹות, ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹׁשּלהן

קרּבן. מּכל אחד ׁשּנאמר: ומין; מין מּכל ְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחת
.·Î לא יצא. - חּלֹות ארּבע אֹותן ׁשאפה ּתֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן  החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא ארּבעים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּפרּוסה; מפריׁשין ׁשאין ּבצק, ּכׁשהן קרּבן מּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת

ּפרּוס. יּטל ׁשּלא - קרּבן מּכל אחד ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
.‚Î ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות  עּׂשרים מהן ועֹוּׂשה עּׂשרֹון ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעּׂשרֹונֹות
מּצה  והּכל ועּׂשר ׁשוֹות, ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עּׂשרה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

תּנּור. מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות

מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ׁשּלהן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָוׁשמן
מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹוהּכהן

.„Î ׁשּבתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבנזיר לחם מיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשני
חּוץ  ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעּׂשה זה. את זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַמעּכבין

ֲָָָלעזרה.
.‰Î ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעּׂשר הּבכֹור מעּׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד

ּומֹולחן  האמּורים ּומֹוציא מפׁשיט ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדמן
ּבּׂשר  ּוׁשאר לּכהנים. נאכל הּבכֹור ּבּׂשר ּוׁשאר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹּומקטירן.
למנּוייו  נאכל הּפסח ּוׁשאר לּבעלים. נאכל ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמעּׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּכהלכֹותיו,

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת

ּובעלים  אֹוכלים הּכהנים - ּבהם ּכּפר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹֻאתם
אֹותן 2מתּכּפרים  ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְֳִִִִִִֶַַַָָָ

מצוה.3הּכהנים  ׁשאכילתן , ְֲֲִִִֶַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאכלים.1) הם מקום ובאיזה לכהונה, קדשים קדשי אכילת של מצותֿעשה בו ב 2)יבאר פרק שמיני פרשת ובספרא
העדה  עוון את לשאת לכם נתן ואותה יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים שאכילת "מניין ד: הלכה

מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה', לפני עליהם יחיד 3)לכפר שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מנחֹות ·. ׁשירי אכילת ׁשּנאמר:4וכן עּׂשה, מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּובניו  אהרן יאכלּו מּמּנה .5והּנֹותרת ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ

לזכרי ‚. אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין
ּבעזרה  ּבהיכל 6ּכהּנה נאכלּו ואם נאכלּו7; ׁשּנאמר:8- . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

הּקדׁשים  ּבקדׁש אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל מנחתם ְְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָָֹלכל
אתֹו יאכל זכר ּכל הם 9ּתאכלּנּו, הרי צּבּור ׁשלמי וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
וכאׁשם  ׁשּבארנּו.10ּכחּטאת ּכמֹו , ְְְֵֶַַַָָָָ

זכרים „. לכהנים נאכלין ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
ולבנתי.11ּונקבֹות  ּולבני נתּתים ל ּבהם: ׁשּנאמר , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּכל  ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה הּמּורם ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן
ל נתּתי לה' יּׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתרּומת

ולבנתי 12ּולבני. ְְְִֶֶָֹ
הּבכֹור ‰. ּל13וכן יהיה ּובּׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּימין  ּוכׁשֹוק הּתנּופה הּנאכלים 14ּכחזה אּלּו וכל . ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ולנׁשיהם  הּכהנים לעבדי נאכלים - 15לּכהנֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

חזה 16ּכתרּומה  את ׁשּנאמר: העיר, ּבכל נאכלים וכּלן . ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לא  טהֹור. ּבמקֹום ּתאכלּו הּתרּומה ׁשֹוק ואת ְְְְְֵַַָָָָֹֹהּתנּופה

'טהֹור', אּלא העזרה, ׁשהיא קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן ְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָנאמר
ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו יּׂשראל. מחנה ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ּופסח  למעּׂשר הּדין קּלים 17והּוא קדׁשים הן ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכלפנים  - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות .18ּכׁשלמים. ְְְְֳִִִִִַַַָָָ

.Â יֹום וכל הּלילה וכל הּזביחה ּביֹום נאכלים ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה  ׁשּתׁשקע עד הקריבֹו19הּמחרת ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְֱֳִִֶֶֶַַַַַַַַָָ

מּבּׂשרֿזבח  יאכל האכל ואם ּומּמחרת, יאכל זבחֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
וגֹומר  הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשהן 20ׁשלמיו למד, נמצאת . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבין  הּכהנים חלק ּבין אחד. ולילה ימים לׁשני  ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאכלין
הּבעלים  ּומעּׂשר 21חלק לבכֹור הּדין והּוא הן 22. ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּכׁשלמים. קּלים ְִִִִַָָָקדׁשים
.Ê ׁשהיא ּפי על אף הּתֹודה, אינּהאבל קּלים, קדׁשים ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּלילה  עם הּזביחה ּביֹום אּלא ּבּה:23נאכלת ׁשּנאמר ; ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
איל  וכן ּבקר. עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, קרּבנֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּביֹום

עּמהן 24נזיר  הּבא והּלחם ּבהן 25. ּכּיֹוצא חלק 26- ּבין , ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הּבעלים  חלק ּבין ּולאׁשם 27הּכהנים לחּטאת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ולילה; ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ולׁשירי צּבּור ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּולׁשלמי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לישראל  הנאכל החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל דיבור שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות שאין
וצונו  במצוותיו קדשנו אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים: מסכת סוף בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש

הזבח"]. את שנקמצה.4)לאכול לאחר המנחה מן שנשאר קדוש"5)מה במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק ובהמשך
כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה בו כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת ספרא "ולשון

בלבד" רשות של דבר לא מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי ראה 6)שאכילת מנחות, שיירי ולעניין
במקדש  והעזרה מועד, אהל (=בחצר הקלעים מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו "מנחות במשנה: סג. זבחים
"והנותרת  ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה". לזכרי נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים מן לפנים כנגד
בחצר  קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן המנחה מן

יאכלנה" אהרן בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד ה,7)אוהל הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כשרה.8)כי אכילה היא "רבי 9)כלומר, ח: במנחות ואמרו

בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן מנחות,יהודה ושיירי קדשים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, כהונה.10)תלמוד לזכרי רק בעזרה מהם 11)ונאכלים "המורם נה. זבחים משנה

ולעבדיהם". ולבניהם לנשיהם לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה שהם השלמים, הוא 12)(=מן כן
ונקבות  זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל רבינו כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים מהלכות א בפרק
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד ועיקר וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב בא שכן לפי

וגו'". בניך וחק חקך כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו ונקבות.13)התרומה זכרים לכהנים נאכל
נאכלים 14) שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל שמהפסוק נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים שלמים קרבן של

ואיל  התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים ובתוספתא אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד ולילה ימים לשני
ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים נאכלים הכהנים.15)הנזיר אוכל 16)לנשי שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

שנישאה  כהן בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו". אוכל אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כן  פי על ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה היה ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל

ושוק. חזה לאכילת חוזרת התרומה".17)אינה וכשוק התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה נלמד ובכור
העיר. בכל שנאכלים כלפנים,18)והיינו הם למעלה, בראשה החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל עובי כלומר,

כירושלים. וכ 19)כלומר, החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת ולילה ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ו'ברייתא
ימים". שני של החמה משתשקע תשא".20)ובבשרן עוונה ממנה האוכלת "והנפש הפסוקים: שם:21)המשך במשנה

בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק מהם המורם אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' ימים 22)"שלמים לשני שנאכלין
בלילה. אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ממה 24)שלאחריו.23)ולילה לו.) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל

וכו'. נזיר שלמי לרבות שלמיו, שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא הנזיר.25)שנאמר איל ועם התודה שם 26)עם
קרבנו  (="ביום  קרבנו (שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר ורקיקים וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו.

בקר"). עד ממנו יניח לא וארבע 27)ייאכל, ושוק חזה שהם הנזיר, ומאיל התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
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ולֹוקח  הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל וׁשֹוק, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחזה
מן  מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּכהן
הּכל  ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם עּמֹו הּבא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּלחם
ּומניף  הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח והּכהן הּנזיר, ידי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֹהּכל
.È עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאי

איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד למּטה ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּצּואר,
ׁשל  ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? זהּו ואי .ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻואיל
האמּורה  והּזרֹוע ּבזה. זה מערין איברים ׁשני ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיד,
האמּור  הּׁשֹוק הּוא ּברגל וׁשּכנגּדּה ימין. ׁשל זרֹוע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא

מקֹום. ְָָּבכל
.‡È ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָואחר

ּכי  ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח.
הּׁשלמים  ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָאת
אּלא  וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹנאכלים

האמּורין. הקטר ְְִֵֵֶַַָלאחר
.·È והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

הּבּׂשר  ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, נאכלין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
ׁשּמנ  והּלחם לּבעלים. הם נאכל - והּׁשֹוק החזה עם יף ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּׁשֹוק  החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין
נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ׁשּמניף הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע  ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

ְִָּכתרּומה.
.„È נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

הּתֹודה  עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים
מנחה. קרּוי נזיר איל עם ְִִִֵָָָאֹו

.ÂË מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו חברֹו. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻּברׁשּות

ּבסמיכה. ּכן ּׁשאין ְִִֵֵֶַָמה
.ÊË אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָהיתה

ּפסּולה  והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה מניף; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהּכהן
והּנזירה  הּסֹוטה אּלא מניפה, אּׁשה אין ּולעֹולם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָלתנּופה.
ּבכל  להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבלבד,

ָמקֹום.
.ÊÈ עּׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד

ועּׂשרה  חמץ עּׂשרֹונים עּׂשרה מהם ועֹוּׂשה סלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עּׂשר אֹותם עֹוּׂשה חמץ ׁשל העּׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה.

.ÁÈונֹותנֹו חּמּוצן ּכדי ּׂשאֹור מביא מחּמצן? ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוכיצד
ׁשּסֹופּה ּפי על אף הּמּדה. את ּוממּלא הּמּדה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלתֹו
יהיה  ׁשּפעמים הּׂשאֹור, מּפני יתרה אֹו חסרה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהיֹות

מּדתּה על אּלא מׁשּגיחין אין - ר ּופעמים וקׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעבה
והעּׂשרה  ׁשלמים. עּׂשרֹון עּׂשרֹון מֹודד הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָעּתה,
ׁשוֹות, חּלֹות ׁשלׁשים מהן עֹוּׂשה מּצה ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָעּׂשרֹונים
ועּׂשר  ּתּנּור, מאפה חּלֹות עּׂשר מין: מּכל חּלֹות ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָעּׂשר

מרּבכת. חּלֹות ועּׂשר רקיקים, ְְְִִֶֶֶֶַַֻחּלֹות
.ËÈ ואֹופה ּברֹותחין חֹולטּה הּמרּבכת? היא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָֻוכיצד

האלּפס  על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר מעט, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
וזהּו ּבׁשמנּה. ּומרּבין הּספּגנין, ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻוכּיֹוצא

מקֹום. ּבכל האמּור ְִָָָָָהרּבּו
.Î לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוּׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹּובכּמה

מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשמן.
לרקיקין. ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית ְְְְִִִִִִַַָָָלרבּוכה,

.‡Î,ׁשמן ׁשל ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת לֹותת - ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהחּלֹות
ּבׁשמינית  מֹוׁשחן - והרקיקין אֹותן. ואֹופה לׁש ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָואחר
חּלֹות, ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹׁשּלהן

קרּבן. מּכל אחד ׁשּנאמר: ומין; מין מּכל ְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחת
.·Î לא יצא. - חּלֹות ארּבע אֹותן ׁשאפה ּתֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן  החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא ארּבעים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּפרּוסה; מפריׁשין ׁשאין ּבצק, ּכׁשהן קרּבן מּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת

ּפרּוס. יּטל ׁשּלא - קרּבן מּכל אחד ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
.‚Î ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות  עּׂשרים מהן ועֹוּׂשה עּׂשרֹון ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעּׂשרֹונֹות
מּצה  והּכל ועּׂשר ׁשוֹות, ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עּׂשרה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

תּנּור. מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות

מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ׁשּלהן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָוׁשמן
מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹוהּכהן

.„Î ׁשּבתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבנזיר לחם מיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשני
חּוץ  ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעּׂשה זה. את זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַמעּכבין

ֲָָָלעזרה.
.‰Î ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעּׂשר הּבכֹור מעּׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד

ּומֹולחן  האמּורים ּומֹוציא מפׁשיט ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדמן
ּבּׂשר  ּוׁשאר לּכהנים. נאכל הּבכֹור ּבּׂשר ּוׁשאר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹּומקטירן.
למנּוייו  נאכל הּפסח ּוׁשאר לּבעלים. נאכל ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמעּׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּכהלכֹותיו,

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת

ּובעלים  אֹוכלים הּכהנים - ּבהם ּכּפר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹֻאתם
אֹותן 2מתּכּפרים  ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְֳִִִִִִֶַַַָָָ

מצוה.3הּכהנים  ׁשאכילתן , ְֲֲִִִֶַָָָֹ
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נאכלים.1) הם מקום ובאיזה לכהונה, קדשים קדשי אכילת של מצותֿעשה בו ב 2)יבאר פרק שמיני פרשת ובספרא
העדה  עוון את לשאת לכם נתן ואותה יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים שאכילת "מניין ד: הלכה

מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה', לפני עליהם יחיד 3)לכפר שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מנחֹות ·. ׁשירי אכילת ׁשּנאמר:4וכן עּׂשה, מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּובניו  אהרן יאכלּו מּמּנה .5והּנֹותרת ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ

לזכרי ‚. אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין
ּבעזרה  ּבהיכל 6ּכהּנה נאכלּו ואם נאכלּו7; ׁשּנאמר:8- . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

הּקדׁשים  ּבקדׁש אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל מנחתם ְְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָָֹלכל
אתֹו יאכל זכר ּכל הם 9ּתאכלּנּו, הרי צּבּור ׁשלמי וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
וכאׁשם  ׁשּבארנּו.10ּכחּטאת ּכמֹו , ְְְֵֶַַַָָָָ

זכרים „. לכהנים נאכלין ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
ולבנתי.11ּונקבֹות  ּולבני נתּתים ל ּבהם: ׁשּנאמר , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּכל  ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה הּמּורם ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן
ל נתּתי לה' יּׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתרּומת

ולבנתי 12ּולבני. ְְְִֶֶָֹ
הּבכֹור ‰. ּל13וכן יהיה ּובּׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּימין  ּוכׁשֹוק הּתנּופה הּנאכלים 14ּכחזה אּלּו וכל . ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ולנׁשיהם  הּכהנים לעבדי נאכלים - 15לּכהנֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

חזה 16ּכתרּומה  את ׁשּנאמר: העיר, ּבכל נאכלים וכּלן . ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לא  טהֹור. ּבמקֹום ּתאכלּו הּתרּומה ׁשֹוק ואת ְְְְְֵַַָָָָֹֹהּתנּופה

'טהֹור', אּלא העזרה, ׁשהיא קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן ְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָנאמר
ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו יּׂשראל. מחנה ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ּופסח  למעּׂשר הּדין קּלים 17והּוא קדׁשים הן ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכלפנים  - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות .18ּכׁשלמים. ְְְְֳִִִִִַַַָָָ

.Â יֹום וכל הּלילה וכל הּזביחה ּביֹום נאכלים ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה  ׁשּתׁשקע עד הקריבֹו19הּמחרת ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְֱֳִִֶֶֶַַַַַַַַָָ

מּבּׂשרֿזבח  יאכל האכל ואם ּומּמחרת, יאכל זבחֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
וגֹומר  הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשהן 20ׁשלמיו למד, נמצאת . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבין  הּכהנים חלק ּבין אחד. ולילה ימים לׁשני  ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאכלין
הּבעלים  ּומעּׂשר 21חלק לבכֹור הּדין והּוא הן 22. ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּכׁשלמים. קּלים ְִִִִַָָָקדׁשים
.Ê ׁשהיא ּפי על אף הּתֹודה, אינּהאבל קּלים, קדׁשים ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּלילה  עם הּזביחה ּביֹום אּלא ּבּה:23נאכלת ׁשּנאמר ; ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
איל  וכן ּבקר. עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, קרּבנֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּביֹום

עּמהן 24נזיר  הּבא והּלחם ּבהן 25. ּכּיֹוצא חלק 26- ּבין , ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הּבעלים  חלק ּבין ּולאׁשם 27הּכהנים לחּטאת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ולילה; ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ולׁשירי צּבּור ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּולׁשלמי
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לישראל  הנאכל החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל דיבור שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות שאין
וצונו  במצוותיו קדשנו אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים: מסכת סוף בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש

הזבח"]. את שנקמצה.4)לאכול לאחר המנחה מן שנשאר קדוש"5)מה במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק ובהמשך
כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה בו כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת ספרא "ולשון

בלבד" רשות של דבר לא מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי ראה 6)שאכילת מנחות, שיירי ולעניין
במקדש  והעזרה מועד, אהל (=בחצר הקלעים מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו "מנחות במשנה: סג. זבחים
"והנותרת  ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה". לזכרי נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים מן לפנים כנגד
בחצר  קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן המנחה מן

יאכלנה" אהרן בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד ה,7)אוהל הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כשרה.8)כי אכילה היא "רבי 9)כלומר, ח: במנחות ואמרו

בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן מנחות,יהודה ושיירי קדשים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, כהונה.10)תלמוד לזכרי רק בעזרה מהם 11)ונאכלים "המורם נה. זבחים משנה

ולעבדיהם". ולבניהם לנשיהם לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה שהם השלמים, הוא 12)(=מן כן
ונקבות  זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל רבינו כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים מהלכות א בפרק
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד ועיקר וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב בא שכן לפי

וגו'". בניך וחק חקך כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו ונקבות.13)התרומה זכרים לכהנים נאכל
נאכלים 14) שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל שמהפסוק נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים שלמים קרבן של

ואיל  התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים ובתוספתא אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד ולילה ימים לשני
ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים נאכלים הכהנים.15)הנזיר אוכל 16)לנשי שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

שנישאה  כהן בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו". אוכל אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כן  פי על ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה היה ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל

ושוק. חזה לאכילת חוזרת התרומה".17)אינה וכשוק התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה נלמד ובכור
העיר. בכל שנאכלים כלפנים,18)והיינו הם למעלה, בראשה החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל עובי כלומר,

כירושלים. וכ 19)כלומר, החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת ולילה ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ו'ברייתא
ימים". שני של החמה משתשקע תשא".20)ובבשרן עוונה ממנה האוכלת "והנפש הפסוקים: שם:21)המשך במשנה

בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק מהם המורם אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' ימים 22)"שלמים לשני שנאכלין
בלילה. אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ממה 24)שלאחריו.23)ולילה לו.) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל

וכו'. נזיר שלמי לרבות שלמיו, שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא הנזיר.25)שנאמר איל ועם התודה שם 26)עם
קרבנו  (="ביום  קרבנו (שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר ורקיקים וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו.

בקר"). עד ממנו יניח לא וארבע 27)ייאכל, ושוק חזה שהם הנזיר, ומאיל התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
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ּבּמׁשמע  הּקרּבנֹות ּכל - יאכל קרּבנֹו ּביֹום .28ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומעּׂשר  ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ׁשּפרׁש הּׁשלמים, מן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָחּוץ

להם. ִֶַָהּדֹומים
.Á ׁשהן ּתֹורה ּדין - ולילה ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מן  להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָנאכלין
חצֹות 29העברה  עד אּלא נאכלין ׁשאין חכמים, אמרּו , ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ְַַָהּלילה.
.Ë,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכל

הּטהֹורים  אּלא אֹותם אֹוכלין הּמּולין 30אין .31ּבלבד ְְְִִִִֵֶַַַָָ
ׁשמׁשֹו העריב ּכּפרתֹו32אפּלּו הביא אֹוכל 33ולא אינֹו - ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ

והּטמטּום 34ּבקדׁשים  ל 35. ּבקדׁשים, לאכל פי אסּור ְְְְְֱִִִֶַָָָָָֹֻ
ערל  ספק האנּדרֹוגינֹוס 36ׁשהּוא אבל לי 37. יראה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

קּלים  ּבקדׁשים .38ׁשאֹוכל ְִִֵֶַָָ
.È מאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל אפּלּו39ּומּתר . ְֱֲֲֳִִֶֶַַָָָָֹֻ

ּבין 40הּכהנים  קּלים מּקדׁשים ּבין חלקם, לאכל מּתרין ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבאכילתן  ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל קדׁשים, ,41מּקדׁשי ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ

ׁשלּוקים  צלּויים לתֹוכן 43ּומבּׁשלים 42ּולאכלם ולתת , ְְְְְְְִִִֵָָָָָֻ
ּתבלין לא אבל חּלין, ׁשל יביאּוּתבלין ׁשּלא ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

ּפּסּול  לידי הּתרּומה הּנׁשארֹות 44את והעצמֹות .45- ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּירצה. ּכלים ּכל מהם אדם ועֹוּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻמּתרֹות,

.‡È אֹוכלין - מּועטת אכילה להם 47עּמּה46היתה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָ
הּׂשבע  עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי ּותרּומֹות, .48חּלין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ

חּלין  עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה להן ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֻֻהיתה
גּסה  אכילה נאכלת ּתהיה ׁשּלא ּכדי וכן 49ּותרּומה, . ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּמנחֹות  .50ּבׁשירי ְְִֵַָָ
.·È אׁשם אֹו חּטאת מבּׁשלין אֹו51אין מּתֹודה מּורם עם ְְִִִֵַַָָָָָ

נזיר  ּבאֹוכליהן 52מאיל ׁשּממעט מּפני ּובמקֹום 53, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
אֹו54אכילתן  ּבכֹור עם נזיר ּומאיל מּתֹודה מּורם ולא . ְְֲִִִִֵֵָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה בשלה וזרוע שבתודה בברייתא:28)חלות לו. שם ראה
ובשר. לומר תלמוד מניין, תמורות וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו (שם) שלמיו תודת זבח "ובשר
לחמי  שלמיו. לומר תלמוד י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח. לומר תלמוד מניין, ואשם חטאת
לומר  "כוונתו הקרבנות, כל משמע מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין, שבנזיר ורקיקים וחלות תודה

משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו כמו הייתורים השעה 29)מהכרח עליו תדחק ויבוא שלא
השחר. עמוד שעלה לאחר אותו".30)לאכול יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר אינם 31)שנאמר הערלים אבל

ללמוד  אפשר ומזה בו", יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים (שהוא פסח שאצל בקדשים, אוכלים
וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי ואילו אחרים, קלים בקדשים הדין שקעה 32)שהוא וגם הטמא טבל אפילו כלומר,

מותר. הוא שבתרומה הטהרה יום של והמצורע.33)שמשו היולדת והזבה הזב כגון טהרה, זאת 34)קרבן ולמדו
והעריב  שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה עד:) (יבמות

בקדשים. אוכל אינו נקבה.35)שמשו) או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
זכר.36) הוא נקבות.37)שמא וגם זכרות גם לו בקדשים 38)שיש אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול אם

נקבה. הוא שמא אוכל אינו - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל ובין 39)קלים. שלוק בין צלי בין והיינו,
מן  בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר נזיר באיל  שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו פסח, כקרבן ולא מבושל,

ושלוק. צלי אף אלא דווקא, לאו בישול - שאינם 40)האיל" קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר בזה החידוש [עיקר
לכהנים]. אלא יכול 41)נאכלים צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא מאכל בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,

לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין עליו שנימוחו.42)להוסיף עד מאד הרבה בגמרא 43)מבושלים
בפרק  רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה, - "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא. זבחים
המלכים" שאוכלים כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות אוכלין הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט
נהנה  הוא שאם הכוונה אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש כאן שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין -
מבושל  אוכל - ושילוק מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי יאכל ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה

כדרכו. אכילת 44)ושלוק זמן עבור ואחרי הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה אכילת זמן שהרי
של  טעם בהם יש שהרי התבלין, גם יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה ונאסרו נותר נעשים הם קדשים,

נותר. לאכילה.45)בשר הראוי דבר שום בעצמות כשאין ואין 46)והיינו, מעט הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
שביעה. כדי לעזרה.47)בהם מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין לאכול מותר אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין

רעב".48) רבו משולחן יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע, אכילה.49)על אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
מועד  אוהל בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם
נאכלת  שתהא כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה שאם מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה"
נאכלת  תהא שלא כדי ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה שאם לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על

הגסה". ובעזרה.51)על כהונה, לזכרי אלא נאכלין העיר.52)שאינם בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של
בהם. אשר והאשם החטאת טעם בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל העיר,54)מתודה בכל לאוכלם יוכלו שלא

וכמה  כמה אחת ועל ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט, אינו אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל
ולילה. ימים לשני נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין
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ׁשלמים  ׁשל וׁשֹוק חזה זמן 55עם ׁשּממעט מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אמׁש56אכילתן  ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא חּטאת 57. עם ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

ּבאֹוכליהן  ׁשּממעט מּפני יֹום, ׁשל ּובמקֹום 58ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אכילתן 59אכילתן  מתּבּׁשלין 60ּובזמן ואׁשם חּטאת אבל . ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָ

זה  עם זה 61זה עם זה נזיר ואיל ותֹודה וחזה 62, והּבכֹור , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
זה  עם זה קדׁשים 63וׁשֹוק קדׁשי ׁשל חתיכה ׁשל 64. אֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

נֹותר 65ּפּגּול  אחרֹות 66אֹו חתיכֹות עם -67ׁשּנתּבּׁשלה ְְֲֲִִִִֵֶַָָ
לכהנים  ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות החתיכֹות .68אֹותן ְְֲֲֲִִִַָָָֹֻ

.‚È ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּׂשר
הרי  - ּתאוה ּבּׂשר לטמאים 69עם אסּור הּתאוה ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

לטהֹורים  .70ּומּתר ְִִָֻ
.„Èלֹו לּכהן הקריב אׁשר העלה עֹור ּבעֹולה: ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹנאמר

יאכלּנה; אתּה המחּטא הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹיהיה;
ונאמר  יהיה; לֹו ּבֹו יכּפר אׁשר הּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר  יהיה; לֹו הּׁשלמים ּדם את הּזרק לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר  הּכתּוב אין יהיה. לֹו אתּה הּמקריב הּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּבמנחה:

לעבֹודה  הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי: אּלא אּלּו זהּו71ּבכל - ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
ּכׁשּיטהר  אפּלּו לאכל חלק לֹו אין - טמא ׁשהיה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכגֹון

אב  ּבית לאנׁשי הּכל - חלּקה לענין אבל 72לערב. ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

קדׁשי  ּבכל חֹולקים וכּלם הּיֹום. ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻׁשּמקריבין
ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב זה ּבין ּכאחיו, איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהּמקּדׁש

הקריב  ׁשּלא .73ּבּמקּדׁש ְְִִִֶַָֹ
.ÂË האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות הּכתּוב חלק ְְְֲֵַַַָָָָָָָולּמה

הּמנחה  ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
תהיה  לֹו אתּה הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור, ּתאפה ;74אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בּׁשמן  בלּולה מנחה וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ּכאחיו  איׁש ּתהיה אהרן ּבני לכל ׁשהאפּויה,75וחרבה, . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

חלקֹו, לֹו ׁשּיּגיע ּכל אב, בית אנׁשי אֹותּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכׁשחֹולקין
מּיד; אֹוכלֹו ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי - ּפת ּכזית ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָאפּלּו
מלא  לזה מּגיע נמצא ּביניהן, יחּלקּוה אם הּסלת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
ולא  אֹותֹו ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ְֵֶֶַָָָֹֹֹּכּפֹו
מנחה  ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָלאפֹותֹו,

מנחה  ּכל 76ּכנגד על עצמּה ּבפני זֹו מנחה יחלקּו ולא , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אהרן  ּבני לכל ּבּה: לֹומר הּכתּוב הצר אב; בית ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֻאנׁשי

מּכאן ּתהי  עצמּה. ּבפני ׁשּיחלקּוה לֹומר - ּכאחיו איׁש ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָאמרּו
סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת מעּׂשה ּכנגד מחבת ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹמעּׂשה

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת אחת ּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
.ÊË עֹוף ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ּכנגד 77וכן חּטאת ולא , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
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שאינם 55) ואשם, בחטאת גם פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל תודה בשר לבשל שאסור הדין [הוא
לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל מתודה מורם גם נקט לכהנים, אלא נאכלין 56)נאכלים נזיר ואיל מתודה מורם שהרי

בכל  נאכלים  כולם כי שווים , הם  האכילה ובמקום באוכלים  אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים והבכור ולילה, ליום
ולנקבות. לזכרים לאכילה.57)העיר אחד יום רק ונשאר ולילה יום אינם 58)שעבר והאשם החטאת כי השלמים. של

כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים גם נאכלים מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא שהחטאת 59)נאכלים השלמים, של
העיר. בכל נאכלים השלמים ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם ולילה,60)והאשם ליום נאכלים שהם והאשם, החטאת של

בלבד. אחד יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו שעברו אחרי אמש של השלמים שדינם 61)ואילו לפי
שווה.62)שווה. שווה.63)שדינם דינם הם משנ 64)שאף ב פרק שמעון ערלה כרבי ולא קמא, תנא כדעת טז, ה

מותרות. לזרים שגם היינו,65)האומר שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של הייתה קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,
החתיכות  אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או פיגול שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי של זו שחתיכה

לכהנים. וגם לזרים גם לאכלו 66)מותרות העבודה בשעת שחשב המדובר אלא מקום שבכל הנותר אינו זה ["נותר"
למקומו]. חוץ לאכלו העבודה בשעת שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו, של 67)חוץ או חולין של

כשהכירו  והמדובר במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה דהיינו ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
בתערובת. בטלה שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה כאן שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה [כן 68)את

טהור  הפנים לחם של פרוסה או [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין פסולי בהלכות גם רבינו כתב
פי  על ואף - מועט הפסד אלא כאן (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין של חתיכות במאה שנתערבו

החמירו)]. בקדשים - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף ואחד במאה עולה חולין.69)שתרומה בשר
יהיה 70) ואם וכו'. הכהנים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא) קדשים קדשי בשר היה "אם כלומר,

משישים  לאחד לו ודומה העניין בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל קלים קדשים בשר
אכילתו". ייאסר דבר שם ואין מותר שהכל קדשים.71)כיוון לאכילת גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על אף

ג 72) על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה "והרי צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. לא ספרא ואוכלים", המזבח) בי
בפסחים  שאמרו ומה משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא בתחילת שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו
בעורות, אלא זה אין - דווקא) לאו משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר לכל שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז.

בנותר]. ייפסל שהרי כן, לתקן אפשר אי בבשר להקריב.73)אבל שראוי שייכת 74)אלא המנחה שכל נראה שהיה
המקריב. סולת.75)לכהן במנחת חלוקה דין התורה אמרה ולא אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

שכל 76) ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות, עשרים שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה, מנחה כלומר,
ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל ואחד כהונה.77)אחד לזכרי הנאכלת העוף חטאת היינו
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ּבּמׁשמע  הּקרּבנֹות ּכל - יאכל קרּבנֹו ּביֹום .28ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומעּׂשר  ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ׁשּפרׁש הּׁשלמים, מן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָחּוץ

להם. ִֶַָהּדֹומים
.Á ׁשהן ּתֹורה ּדין - ולילה ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מן  להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָנאכלין
חצֹות 29העברה  עד אּלא נאכלין ׁשאין חכמים, אמרּו , ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ְַַָהּלילה.
.Ë,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכל

הּטהֹורים  אּלא אֹותם אֹוכלין הּמּולין 30אין .31ּבלבד ְְְִִִִֵֶַַַָָ
ׁשמׁשֹו העריב ּכּפרתֹו32אפּלּו הביא אֹוכל 33ולא אינֹו - ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָֹ

והּטמטּום 34ּבקדׁשים  ל 35. ּבקדׁשים, לאכל פי אסּור ְְְְְֱִִִֶַָָָָָֹֻ
ערל  ספק האנּדרֹוגינֹוס 36ׁשהּוא אבל לי 37. יראה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

קּלים  ּבקדׁשים .38ׁשאֹוכל ְִִֵֶַָָ
.È מאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל אפּלּו39ּומּתר . ְֱֲֲֳִִֶֶַַָָָָֹֻ

ּבין 40הּכהנים  קּלים מּקדׁשים ּבין חלקם, לאכל מּתרין ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבאכילתן  ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל קדׁשים, ,41מּקדׁשי ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ

ׁשלּוקים  צלּויים לתֹוכן 43ּומבּׁשלים 42ּולאכלם ולתת , ְְְְְְְִִִֵָָָָָֻ
ּתבלין לא אבל חּלין, ׁשל יביאּוּתבלין ׁשּלא ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

ּפּסּול  לידי הּתרּומה הּנׁשארֹות 44את והעצמֹות .45- ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּירצה. ּכלים ּכל מהם אדם ועֹוּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻמּתרֹות,

.‡È אֹוכלין - מּועטת אכילה להם 47עּמּה46היתה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָ
הּׂשבע  עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי ּותרּומֹות, .48חּלין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ

חּלין  עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה להן ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֻֻהיתה
גּסה  אכילה נאכלת ּתהיה ׁשּלא ּכדי וכן 49ּותרּומה, . ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּמנחֹות  .50ּבׁשירי ְְִֵַָָ
.·È אׁשם אֹו חּטאת מבּׁשלין אֹו51אין מּתֹודה מּורם עם ְְִִִֵַַָָָָָ

נזיר  ּבאֹוכליהן 52מאיל ׁשּממעט מּפני ּובמקֹום 53, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
אֹו54אכילתן  ּבכֹור עם נזיר ּומאיל מּתֹודה מּורם ולא . ְְֲִִִִֵֵָָָָָֹ
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(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה בשלה וזרוע שבתודה בברייתא:28)חלות לו. שם ראה
ובשר. לומר תלמוד מניין, תמורות וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו (שם) שלמיו תודת זבח "ובשר
לחמי  שלמיו. לומר תלמוד י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח. לומר תלמוד מניין, ואשם חטאת
לומר  "כוונתו הקרבנות, כל משמע מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין, שבנזיר ורקיקים וחלות תודה

משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו כמו הייתורים השעה 29)מהכרח עליו תדחק ויבוא שלא
השחר. עמוד שעלה לאחר אותו".30)לאכול יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר אינם 31)שנאמר הערלים אבל

ללמוד  אפשר ומזה בו", יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים (שהוא פסח שאצל בקדשים, אוכלים
וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי ואילו אחרים, קלים בקדשים הדין שקעה 32)שהוא וגם הטמא טבל אפילו כלומר,

מותר. הוא שבתרומה הטהרה יום של והמצורע.33)שמשו היולדת והזבה הזב כגון טהרה, זאת 34)קרבן ולמדו
והעריב  שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה עד:) (יבמות

בקדשים. אוכל אינו נקבה.35)שמשו) או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
זכר.36) הוא נקבות.37)שמא וגם זכרות גם לו בקדשים 38)שיש אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול אם

נקבה. הוא שמא אוכל אינו - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל ובין 39)קלים. שלוק בין צלי בין והיינו,
מן  בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר נזיר באיל  שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו פסח, כקרבן ולא מבושל,

ושלוק. צלי אף אלא דווקא, לאו בישול - שאינם 40)האיל" קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר בזה החידוש [עיקר
לכהנים]. אלא יכול 41)נאכלים צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא מאכל בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,

לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין עליו שנימוחו.42)להוסיף עד מאד הרבה בגמרא 43)מבושלים
בפרק  רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה, - "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא. זבחים
המלכים" שאוכלים כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות אוכלין הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט
נהנה  הוא שאם הכוונה אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש כאן שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין -
מבושל  אוכל - ושילוק מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי יאכל ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה

כדרכו. אכילת 44)ושלוק זמן עבור ואחרי הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה אכילת זמן שהרי
של  טעם בהם יש שהרי התבלין, גם יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה ונאסרו נותר נעשים הם קדשים,

נותר. לאכילה.45)בשר הראוי דבר שום בעצמות כשאין ואין 46)והיינו, מעט הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
שביעה. כדי לעזרה.47)בהם מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין לאכול מותר אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין

רעב".48) רבו משולחן יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע, אכילה.49)על אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
מועד  אוהל בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם
נאכלת  שתהא כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה שאם מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה"
נאכלת  תהא שלא כדי ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה שאם לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על

הגסה". ובעזרה.51)על כהונה, לזכרי אלא נאכלין העיר.52)שאינם בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של
בהם. אשר והאשם החטאת טעם בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל העיר,54)מתודה בכל לאוכלם יוכלו שלא

וכמה  כמה אחת ועל ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט, אינו אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל
ולילה. ימים לשני נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשלמים  ׁשל וׁשֹוק חזה זמן 55עם ׁשּממעט מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אמׁש56אכילתן  ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא חּטאת 57. עם ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

ּבאֹוכליהן  ׁשּממעט מּפני יֹום, ׁשל ּובמקֹום 58ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אכילתן 59אכילתן  מתּבּׁשלין 60ּובזמן ואׁשם חּטאת אבל . ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָ

זה  עם זה 61זה עם זה נזיר ואיל ותֹודה וחזה 62, והּבכֹור , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
זה  עם זה קדׁשים 63וׁשֹוק קדׁשי ׁשל חתיכה ׁשל 64. אֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

נֹותר 65ּפּגּול  אחרֹות 66אֹו חתיכֹות עם -67ׁשּנתּבּׁשלה ְְֲֲִִִִֵֶַָָ
לכהנים  ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות החתיכֹות .68אֹותן ְְֲֲֲִִִַָָָֹֻ

.‚È ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּׂשר
הרי  - ּתאוה ּבּׂשר לטמאים 69עם אסּור הּתאוה ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

לטהֹורים  .70ּומּתר ְִִָֻ
.„Èלֹו לּכהן הקריב אׁשר העלה עֹור ּבעֹולה: ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹנאמר

יאכלּנה; אתּה המחּטא הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹיהיה;
ונאמר  יהיה; לֹו ּבֹו יכּפר אׁשר הּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר  יהיה; לֹו הּׁשלמים ּדם את הּזרק לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר  הּכתּוב אין יהיה. לֹו אתּה הּמקריב הּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּבמנחה:

לעבֹודה  הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי: אּלא אּלּו זהּו71ּבכל - ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
ּכׁשּיטהר  אפּלּו לאכל חלק לֹו אין - טמא ׁשהיה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכגֹון

אב  ּבית לאנׁשי הּכל - חלּקה לענין אבל 72לערב. ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

קדׁשי  ּבכל חֹולקים וכּלם הּיֹום. ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻׁשּמקריבין
ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב זה ּבין ּכאחיו, איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהּמקּדׁש

הקריב  ׁשּלא .73ּבּמקּדׁש ְְִִִֶַָֹ
.ÂË האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות הּכתּוב חלק ְְְֲֵַַַָָָָָָָולּמה

הּמנחה  ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
תהיה  לֹו אתּה הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור, ּתאפה ;74אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בּׁשמן  בלּולה מנחה וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ּכאחיו  איׁש ּתהיה אהרן ּבני לכל ׁשהאפּויה,75וחרבה, . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

חלקֹו, לֹו ׁשּיּגיע ּכל אב, בית אנׁשי אֹותּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכׁשחֹולקין
מּיד; אֹוכלֹו ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי - ּפת ּכזית ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָאפּלּו
מלא  לזה מּגיע נמצא ּביניהן, יחּלקּוה אם הּסלת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
ולא  אֹותֹו ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ְֵֶֶַָָָֹֹֹּכּפֹו
מנחה  ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָלאפֹותֹו,

מנחה  ּכל 76ּכנגד על עצמּה ּבפני זֹו מנחה יחלקּו ולא , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אהרן  ּבני לכל ּבּה: לֹומר הּכתּוב הצר אב; בית ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֻאנׁשי

מּכאן ּתהי  עצמּה. ּבפני ׁשּיחלקּוה לֹומר - ּכאחיו איׁש ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָאמרּו
סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת מעּׂשה ּכנגד מחבת ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹמעּׂשה

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת אחת ּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
.ÊË עֹוף ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ּכנגד 77וכן חּטאת ולא , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
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שאינם 55) ואשם, בחטאת גם פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל תודה בשר לבשל שאסור הדין [הוא
לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל מתודה מורם גם נקט לכהנים, אלא נאכלין 56)נאכלים נזיר ואיל מתודה מורם שהרי

בכל  נאכלים  כולם כי שווים , הם  האכילה ובמקום באוכלים  אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים והבכור ולילה, ליום
ולנקבות. לזכרים לאכילה.57)העיר אחד יום רק ונשאר ולילה יום אינם 58)שעבר והאשם החטאת כי השלמים. של

כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים גם נאכלים מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא שהחטאת 59)נאכלים השלמים, של
העיר. בכל נאכלים השלמים ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם ולילה,60)והאשם ליום נאכלים שהם והאשם, החטאת של

בלבד. אחד יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו שעברו אחרי אמש של השלמים שדינם 61)ואילו לפי
שווה.62)שווה. שווה.63)שדינם דינם הם משנ 64)שאף ב פרק שמעון ערלה כרבי ולא קמא, תנא כדעת טז, ה

מותרות. לזרים שגם היינו,65)האומר שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של הייתה קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,
החתיכות  אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או פיגול שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי של זו שחתיכה

לכהנים. וגם לזרים גם לאכלו 66)מותרות העבודה בשעת שחשב המדובר אלא מקום שבכל הנותר אינו זה ["נותר"
למקומו]. חוץ לאכלו העבודה בשעת שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו, של 67)חוץ או חולין של

כשהכירו  והמדובר במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה דהיינו ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
בתערובת. בטלה שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה כאן שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה [כן 68)את

טהור  הפנים לחם של פרוסה או [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין פסולי בהלכות גם רבינו כתב
פי  על ואף - מועט הפסד אלא כאן (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין של חתיכות במאה שנתערבו

החמירו)]. בקדשים - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף ואחד במאה עולה חולין.69)שתרומה בשר
יהיה 70) ואם וכו'. הכהנים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא) קדשים קדשי בשר היה "אם כלומר,

משישים  לאחד לו ודומה העניין בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל קלים קדשים בשר
אכילתו". ייאסר דבר שם ואין מותר שהכל קדשים.71)כיוון לאכילת גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על אף

ג 72) על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה "והרי צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. לא ספרא ואוכלים", המזבח) בי
בפסחים  שאמרו ומה משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא בתחילת שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו
בעורות, אלא זה אין - דווקא) לאו משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר לכל שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז.

בנותר]. ייפסל שהרי כן, לתקן אפשר אי בבשר להקריב.73)אבל שראוי שייכת 74)אלא המנחה שכל נראה שהיה
המקריב. סולת.75)לכהן במנחת חלוקה דין התורה אמרה ולא אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

שכל 76) ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות, עשרים שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה, מנחה כלומר,
ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל ואחד כהונה.77)אחד לזכרי הנאכלת העוף חטאת היינו
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וׁשֹוק  חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא חלק 78חּטאת, ּכל אּלא ; ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְִֵֵֵֶֶֶָָוחלק

.ÊÈ חֹולק הּקטן קּלים 79אין ּבקדׁשים על 80אפּלּו אף , ְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
קדׁשים  קדׁשי להאכילֹו ׁשּמּתר אּׁשה 81ּפי וכן . ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ּכלל  הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים אין ,82ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכאחיו  איׁש ּבין 83ׁשּנאמר: קבּוע ּבין מּום, ּבעל אבל . ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ונפסל  ּתמים ׁשהיה ּבין ּבמּומֹו ׁשּנֹולד ּבין -84עֹובר, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּקדׁשים 85חֹולק  מּקדׁשי אלהיו לחם ׁשּנאמר: 86ואֹוכל; ְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לאכילה  ראּוי ׁשּיהיה והּוא טמא 87וגֹומר. היה אם אבל . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לערב. לאכל חֹולק אינֹו -ֱֵֵֶֶֶָֹ

.ÁÈ אֹוכל ּגדֹול מה 88וכהן ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
.89ּׁשּירצה  ְִֶֶ

.ËÈ הּקדׁשים לאכילת הראּוי -90ּכל הקרבן ּבׁשעת ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָ
העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל לאכל; ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחֹולק

לעבֹודה  ראּוי ׁשהּוא ּפי על לאכל 91אף ראּוי הּוא והרי ֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
טבּול  ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי חֹולק אין - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלערב

ּכּפּורים 92יֹום  הּקבּורה 94והאֹונן 93ּומחּסר ּבין 95ּביֹום , ְְְְִִֵֵַַָָֻ
ּגדֹול  לערב.96ּכהן לאכל חֹולקין אין הדיֹוט, ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ

.Î מּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל
אֹוכל  ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, ׁשּבארנּו.97ּגדֹול ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּבעל  חּוץ לאכל; ראּוי אינֹו - לעבד ראּוי ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹוכל
בּתֹורה  נתּפרׁש ׁשהרי .98מּום, ְֲִֵֵֶַָָ

.‡Î ּבעֹורֹות חלק לֹו אין - ּבּבּׂשר חלק לֹו ׁשאין .99ּכל ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הקטר  ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאפּלּו

ּבּבּׂשר 100חלבים  חֹולק אינֹו את 101- הּמקריב ׁשּנאמר: . ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשֹוק  תהיה לֹו אהרן, מּבני החלב ואת הּׁשלמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּדם
מּׁשעת  לעבֹודה וראּוי טהֹור ׁשּיהיה עד - למנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּימין

חלבים זר  הקטר אחר עד .102יקה ְְֲִִֵֶַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקדשים 78) חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין שאין כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז, (ויקרא
וספרא 79)קלים". ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז, (שם שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,

וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק "איש הקטן 80)שם) ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש הפסוק שהרי
קלים. בקדשים גם מדבר - המתחיל 81)חולק בדיבור שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן "הרי צט. זבחים

זכר  כל ועוד דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק איש כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן:
קדשים. קדשי ושניהם ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון הפסוק והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב"

להם 82) שמותרים קלים בקדשים אפילו אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים קדשים בקדשי רק לא כלומר,
אינם הקטן.באכילה, כדין בהם, ולא 83)חולקים אהרן "בני - אהרן" בני "לכל הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר

אהרן". יאכלנו".84)בנות בכהנים זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה חלק.85)ונתרבה לו בזבחים 86)יש
זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו בקדשים חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה מפסוק למדו שם
חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז, (שם אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם מנחה אצל א)
זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו כי אף

טמא 87) לי מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו מהו טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
אונן  מקריב  גדול  כהן שמע  תא  רבה  אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאינו חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל לי מה

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה שמע בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, בקדשי 88)ואינו לא אבל המקדש בקדשי
דרשו:89)הגבול. ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת בספרא

שלא  אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו במחלוקת שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן ובניו", "לאהרן
במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף ואם 90)במחלוקת יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף

הוא  ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו - לאכילה ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא (להלן 91)ממועט, צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון

שנטמאו. קדשים כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים בהקריבו אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), כל 92)הלכה
שמש. העריב לא ועדיין וטבל התורה מן בטומאה שמשן 93)שנטמא והעריב שטבלו והמצורע היולדת הזבה, הזב, כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו הוא 94)ולא בלבד המיתה ויום אבלות, עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן
באנינות. שהוא זמן כל בקדשים לאכול לו ואסור מדאורייתא, שאז 95)אונן המיתה, ביום אינו הקבורה כשיום היינו

מדרבנן. אפילו שלאחריו בלילה אונן מקריב.96)אינו שהוא פי על כא,97)אף (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
לאכול  ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה עבודה ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן גדול) בכהן יב
שמקריב  וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום בקדשים
לאכילה. ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא משום אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות

מום.98) בעל לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, שנאמר 99)ויקרא ממה ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט - יהיה לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, בלילה.100)(ויקרא כלומר,

השמש. והעריב למעט 101)שטבל חלבים". הקטר אחר עד זריקה משעת לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו
הקטרה. בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה חלבים.למע 102)מי הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה מי ט
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.·Î אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְֲִִֵַַַַַָָָָנטמא
אינֹו אם חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים הקטר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשעת

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפס אם ,לפיכ ְִִִִִֵֵַָָָחֹולק.
.‚Î ׁשהּטמאים ּפי על אף  ּבטמאה, הּבא צּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻקרּבן

אֹותֹו לאכל 103מקריבין הּטהֹורין עם חֹולקין אין - ְְְֱִִִִִֵֶַַֹ
לאכילה  ראּויים ׁשאינם מּפני .104לערב, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
האֹוכל ‡. זריקת 3ּכזית 2ּכל לפני ּבין העֹולה, מּבּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

תּוכל 4ּדמּה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמּה זריקת לאחר ּבין ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכל  וגֹומר ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלאכל

למדּו הּׁשמּועה מּפי ּתּדר; אׁשר אזהרה 5נדרי ׁשּזֹו ,6 ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
העֹולה. ּבּׂשר ְְֵַָָלאֹוכל

נסכיה ·. ׁשל ויין וׁשמנּה וסלּתּה ּובּׂשרּה -7וחלּבּה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ
לכזית  מצטרפין .8חמׁשּתן ְְְְֲִִִִִַָָ

האמּורין ‚. מּכל ּכזית האֹוכל ּבין 9וכן זריקה לפני ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
יּׂשראל  ּבין ּכהן ּבין זריקה, ׁשהאמּורין 10לאחר לֹוקה. - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

העֹולה  ּככל לּמזּבח ּכהנים:11ּכליל ּבמנחת נאמר והרי , ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּתהיה אכילתֹוּכליל - לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל תאכל; לא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכזית  עליו ולֹוקין תעּׂשה, מּבּׂשר 12ּבלא ּכזית האֹוכל וכן . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הּנּׂשרפֹות  לֹוקה 13חּטאֹות אׁשר 14- חּטאת וכל ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתּׂשרף  ּבאׁש תאכל, לא מֹועד אהל אל מּדמּה .15יּובא ִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

קדׁשים „. אפּלּו הּקדׁשים, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִֵַַַָָָָָּכל
ּדמם  זריקת קדם תּוכל 16קּלים, לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

.ונדבתי ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹלאכל
ׁשּזֹורקין  קדם ּבׁשערי נדבֹותי לאכל תּוכל לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּכלֹומר,

למדּו הּׁשמּועה מּפי הּמקֹום. ּבׁשערי אזהרה 17ּדמן ׁשּזֹו , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּדין  והּוא ּדמים. זריקת קדם ׁשלמים אֹו ּתֹודה ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלאֹוכל

חמּורים  ּבין קּלים ּבין קדׁשים, דברים 18לׁשאר וׁשּׁשה . ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָ
והּסלת  והּבּׂשר, החלב ׁשהם: והּיין,19ׁשּבּתֹודה, והּׁשמן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

לכזית  מצטרפין ּכּלן - .20והּלחם ְְְְִִִִֶֶַַָָֻ

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה.
הּׁשמּועה  מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹּתירׁש

ׁשּזֹו21למדּו ואׁשמֹות 22, חּטאֹות מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ
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נאכל 103) הקרבן אין הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו לא למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף טהורים)104)אלא (=שהקריבוהו צבור בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים

לאכילה  ראוי שאין חולק, לאכילה ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר המחטא אמרינן מי לו, שיחלקו מהו
לאכילה  ראוי מינה שמע לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן שמע תא רבינא אמר חולק, אינו

מינה". שמע לזר.1)בעינן קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות שאר ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו יבוארו
יז:).2) במכות (רש"י ישראל ובין כהן של 3)בין הזה הלאו כי קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו שכתב אףֿעלֿפי

הלכה  מעילה מהלכות בפ"א והמשנהֿלמלך כאן, הכסףֿמשנה כתב (וכן מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא
ראויה  שאינה שחיטה לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה שוה אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג),
ולא  המאכלות  איסורי ככל כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך לה אין מזבח, גבי על להקרבה אלא לכלום,

תמז). מצוה במנחתֿחינוך (ראה פרוטה ד.4)בשוה הלכה להלן ראה הנאכלים, בקדשים פ'5)מהֿשאיןֿכן בספרי
יז. ומכות יז) יב, (לדרים ושם).6)ראה (שם עולה" זה ב)7)"נדריך הלכה פ"ב (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי

א). הלכה (שם לשיתין ויורד המזבח על מתנסך והיין המזבח, על כולה נשרפת נסכים טו:8)ומנחת מעילה להלקותו.
שאם  מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י וכן רבינו, שם ופירש זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
אלא  זה אין ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואףֿעלֿפי שם. פירש"י וכן מלקות, וחייב מעל, זה הרי אחד כזית מכולם אכל
במנחתֿחינוך  וראה עולה, ד"ה קט. זבחים (תוספות בכזית שיעורו – ביין פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה.

קמח). עולה.9)מצוה של רק ולא הקרבנות כל של להלן 10)האימורים בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא ראה
ההלכה. ה"א.11)בהמשך למעלה לחם ֿמשנה ולהלן 12)ראה א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור על נוסף כלומר,

מעילה), מהלכות ופ"ב "בעא פ"א עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל". לא תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה
חייב  (=שאינו לי קמיבעיא לא לג) כט, שמות – קודש יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל כהן רבינא,
הלאו  בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י), (ודלא
לאו  לי קמיבעיא כי ח), הלכה להלן וראה המוריה, הר – שם מנחות ובתוספות יח. מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר של
רב  אמר רש"י), – כהן מנחת אכילת על חייב שהוא כמו תהיה, דכליל לאו משום חייב כהן הוי (מי מאי תהיה, דכליל
מכות  גם וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא כל אומר אליעזר רבי דתניא שמע, תא לרבינא, אהרן

ד. הלכה ה פרק צו וספרא הדשן 13)יח: בבית נשרפות אלא המזבח על נקרבות אינם שהרי תהיה, כליל בכלל שאינן
ג). הלכה  מעילה מהלכות ובפ"א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה לחםֿמשנה וראה בֿד, הלכות פ"ז (למעלה

ד).14) הלכה שם ופ"ב ג, הלכה מעילה מהלכות פ"א להלן (ראה מעילה מטעם שלוקה זה על נוסף ספרא 15)כלומר,
פב. וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ"ח א.16)צו הלכה מעילה מהלכות פ"ב להלן ראה מעילה, דין בהם שאין

שם).17) (לדברים ראה וספרי יז. מתודה 18)מכות בקלֿוחומר נלמדים ועולה ואשם וחטאת בכור כי אמרו, שם במכות
צ:).19)ושלמים. (מנחות נסכים טעונה התודה עם 20)שהרי זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה טו: במעילה משנה

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב הבשר בתודה, וששה וכו'. שם.21)זה וספרי ולא22)מכות וצאנך. כתב בקרך



קלה zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׁשֹוק  חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא חלק 78חּטאת, ּכל אּלא ; ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְִֵֵֵֶֶֶָָוחלק

.ÊÈ חֹולק הּקטן קּלים 79אין ּבקדׁשים על 80אפּלּו אף , ְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
קדׁשים  קדׁשי להאכילֹו ׁשּמּתר אּׁשה 81ּפי וכן . ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ּכלל  הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים אין ,82ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכאחיו  איׁש ּבין 83ׁשּנאמר: קבּוע ּבין מּום, ּבעל אבל . ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ונפסל  ּתמים ׁשהיה ּבין ּבמּומֹו ׁשּנֹולד ּבין -84עֹובר, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּקדׁשים 85חֹולק  מּקדׁשי אלהיו לחם ׁשּנאמר: 86ואֹוכל; ְְֱֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לאכילה  ראּוי ׁשּיהיה והּוא טמא 87וגֹומר. היה אם אבל . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לערב. לאכל חֹולק אינֹו -ֱֵֵֶֶֶָֹ

.ÁÈ אֹוכל ּגדֹול מה 88וכהן ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
.89ּׁשּירצה  ְִֶֶ

.ËÈ הּקדׁשים לאכילת הראּוי -90ּכל הקרבן ּבׁשעת ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָ
העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל לאכל; ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחֹולק

לעבֹודה  ראּוי ׁשהּוא ּפי על לאכל 91אף ראּוי הּוא והרי ֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
טבּול  ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי חֹולק אין - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלערב

ּכּפּורים 92יֹום  הּקבּורה 94והאֹונן 93ּומחּסר ּבין 95ּביֹום , ְְְְִִֵֵַַָָֻ
ּגדֹול  לערב.96ּכהן לאכל חֹולקין אין הדיֹוט, ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ

.Î מּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל
אֹוכל  ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, ׁשּבארנּו.97ּגדֹול ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּבעל  חּוץ לאכל; ראּוי אינֹו - לעבד ראּוי ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹוכל
בּתֹורה  נתּפרׁש ׁשהרי .98מּום, ְֲִֵֵֶַָָ

.‡Î ּבעֹורֹות חלק לֹו אין - ּבּבּׂשר חלק לֹו ׁשאין .99ּכל ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הקטר  ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאפּלּו

ּבּבּׂשר 100חלבים  חֹולק אינֹו את 101- הּמקריב ׁשּנאמר: . ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשֹוק  תהיה לֹו אהרן, מּבני החלב ואת הּׁשלמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּדם
מּׁשעת  לעבֹודה וראּוי טהֹור ׁשּיהיה עד - למנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּימין

חלבים זר  הקטר אחר עד .102יקה ְְֲִִֵֶַַַָָ
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בקדשים 78) חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין שאין כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז, (ויקרא
וספרא 79)קלים". ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז, (שם שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,

וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק "איש הקטן 80)שם) ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש הפסוק שהרי
קלים. בקדשים גם מדבר - המתחיל 81)חולק בדיבור שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן "הרי צט. זבחים

זכר  כל ועוד דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק איש כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן:
קדשים. קדשי ושניהם ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון הפסוק והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב"

להם 82) שמותרים קלים בקדשים אפילו אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים קדשים בקדשי רק לא כלומר,
אינם הקטן.באכילה, כדין בהם, ולא 83)חולקים אהרן "בני - אהרן" בני "לכל הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר

אהרן". יאכלנו".84)בנות בכהנים זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה חלק.85)ונתרבה לו בזבחים 86)יש
זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו בקדשים חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה מפסוק למדו שם
חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז, (שם אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם מנחה אצל א)
זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו כי אף

טמא 87) לי מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו מהו טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
אונן  מקריב  גדול  כהן שמע  תא  רבה  אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאינו חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל לי מה

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה שמע בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, בקדשי 88)ואינו לא אבל המקדש בקדשי
דרשו:89)הגבול. ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת בספרא

שלא  אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו במחלוקת שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן ובניו", "לאהרן
במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף ואם 90)במחלוקת יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף

הוא  ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו - לאכילה ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא (להלן 91)ממועט, צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון

שנטמאו. קדשים כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים בהקריבו אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), כל 92)הלכה
שמש. העריב לא ועדיין וטבל התורה מן בטומאה שמשן 93)שנטמא והעריב שטבלו והמצורע היולדת הזבה, הזב, כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו הוא 94)ולא בלבד המיתה ויום אבלות, עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן
באנינות. שהוא זמן כל בקדשים לאכול לו ואסור מדאורייתא, שאז 95)אונן המיתה, ביום אינו הקבורה כשיום היינו

מדרבנן. אפילו שלאחריו בלילה אונן מקריב.96)אינו שהוא פי על כא,97)אף (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
לאכול  ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה עבודה ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן גדול) בכהן יב
שמקריב  וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום בקדשים
לאכילה. ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא משום אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות

מום.98) בעל לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, שנאמר 99)ויקרא ממה ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט - יהיה לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, בלילה.100)(ויקרא כלומר,

השמש. והעריב למעט 101)שטבל חלבים". הקטר אחר עד זריקה משעת לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו
הקטרה. בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה חלבים.למע 102)מי הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה מי ט
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.·Î אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְֲִִֵַַַַַָָָָנטמא
אינֹו אם חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים הקטר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשעת

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפס אם ,לפיכ ְִִִִִֵֵַָָָחֹולק.
.‚Î ׁשהּטמאים ּפי על אף  ּבטמאה, הּבא צּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻקרּבן

אֹותֹו לאכל 103מקריבין הּטהֹורין עם חֹולקין אין - ְְְֱִִִִִֵֶַַֹ
לאכילה  ראּויים ׁשאינם מּפני .104לערב, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
האֹוכל ‡. זריקת 3ּכזית 2ּכל לפני ּבין העֹולה, מּבּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

תּוכל 4ּדמּה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמּה זריקת לאחר ּבין ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכל  וגֹומר ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלאכל

למדּו הּׁשמּועה מּפי ּתּדר; אׁשר אזהרה 5נדרי ׁשּזֹו ,6 ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
העֹולה. ּבּׂשר ְְֵַָָלאֹוכל

נסכיה ·. ׁשל ויין וׁשמנּה וסלּתּה ּובּׂשרּה -7וחלּבּה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ
לכזית  מצטרפין .8חמׁשּתן ְְְְֲִִִִִַָָ

האמּורין ‚. מּכל ּכזית האֹוכל ּבין 9וכן זריקה לפני ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
יּׂשראל  ּבין ּכהן ּבין זריקה, ׁשהאמּורין 10לאחר לֹוקה. - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

העֹולה  ּככל לּמזּבח ּכהנים:11ּכליל ּבמנחת נאמר והרי , ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּתהיה אכילתֹוּכליל - לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל תאכל; לא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכזית  עליו ולֹוקין תעּׂשה, מּבּׂשר 12ּבלא ּכזית האֹוכל וכן . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הּנּׂשרפֹות  לֹוקה 13חּטאֹות אׁשר 14- חּטאת וכל ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתּׂשרף  ּבאׁש תאכל, לא מֹועד אהל אל מּדמּה .15יּובא ִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

קדׁשים „. אפּלּו הּקדׁשים, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִֵַַַָָָָָּכל
ּדמם  זריקת קדם תּוכל 16קּלים, לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

.ונדבתי ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹלאכל
ׁשּזֹורקין  קדם ּבׁשערי נדבֹותי לאכל תּוכל לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּכלֹומר,

למדּו הּׁשמּועה מּפי הּמקֹום. ּבׁשערי אזהרה 17ּדמן ׁשּזֹו , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּדין  והּוא ּדמים. זריקת קדם ׁשלמים אֹו ּתֹודה ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלאֹוכל

חמּורים  ּבין קּלים ּבין קדׁשים, דברים 18לׁשאר וׁשּׁשה . ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָ
והּסלת  והּבּׂשר, החלב ׁשהם: והּיין,19ׁשּבּתֹודה, והּׁשמן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

לכזית  מצטרפין ּכּלן - .20והּלחם ְְְְִִִִֶֶַַָָֻ

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה.
הּׁשמּועה  מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹּתירׁש

ׁשּזֹו21למדּו ואׁשמֹות 22, חּטאֹות מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאכל 103) הקרבן אין הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו לא למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף טהורים)104)אלא (=שהקריבוהו צבור בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים

לאכילה  ראוי שאין חולק, לאכילה ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר המחטא אמרינן מי לו, שיחלקו מהו
לאכילה  ראוי מינה שמע לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן שמע תא רבינא אמר חולק, אינו

מינה". שמע לזר.1)בעינן קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות שאר ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו יבוארו
יז:).2) במכות (רש"י ישראל ובין כהן של 3)בין הזה הלאו כי קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו שכתב אףֿעלֿפי

הלכה  מעילה מהלכות בפ"א והמשנהֿלמלך כאן, הכסףֿמשנה כתב (וכן מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא
ראויה  שאינה שחיטה לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה שוה אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג),
ולא  המאכלות  איסורי ככל כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך לה אין מזבח, גבי על להקרבה אלא לכלום,

תמז). מצוה במנחתֿחינוך (ראה פרוטה ד.4)בשוה הלכה להלן ראה הנאכלים, בקדשים פ'5)מהֿשאיןֿכן בספרי
יז. ומכות יז) יב, (לדרים ושם).6)ראה (שם עולה" זה ב)7)"נדריך הלכה פ"ב (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי

א). הלכה (שם לשיתין ויורד המזבח על מתנסך והיין המזבח, על כולה נשרפת נסכים טו:8)ומנחת מעילה להלקותו.
שאם  מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י וכן רבינו, שם ופירש זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
אלא  זה אין ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואףֿעלֿפי שם. פירש"י וכן מלקות, וחייב מעל, זה הרי אחד כזית מכולם אכל
במנחתֿחינוך  וראה עולה, ד"ה קט. זבחים (תוספות בכזית שיעורו – ביין פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה.

קמח). עולה.9)מצוה של רק ולא הקרבנות כל של להלן 10)האימורים בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא ראה
ההלכה. ה"א.11)בהמשך למעלה לחם ֿמשנה ולהלן 12)ראה א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור על נוסף כלומר,

מעילה), מהלכות ופ"ב "בעא פ"א עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל". לא תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה
חייב  (=שאינו לי קמיבעיא לא לג) כט, שמות – קודש יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל כהן רבינא,
הלאו  בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י), (ודלא
לאו  לי קמיבעיא כי ח), הלכה להלן וראה המוריה, הר – שם מנחות ובתוספות יח. מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר של
רב  אמר רש"י), – כהן מנחת אכילת על חייב שהוא כמו תהיה, דכליל לאו משום חייב כהן הוי (מי מאי תהיה, דכליל
מכות  גם וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא כל אומר אליעזר רבי דתניא שמע, תא לרבינא, אהרן

ד. הלכה ה פרק צו וספרא הדשן 13)יח: בבית נשרפות אלא המזבח על נקרבות אינם שהרי תהיה, כליל בכלל שאינן
ג). הלכה  מעילה מהלכות ובפ"א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה לחםֿמשנה וראה בֿד, הלכות פ"ז (למעלה

ד).14) הלכה שם ופ"ב ג, הלכה מעילה מהלכות פ"א להלן (ראה מעילה מטעם שלוקה זה על נוסף ספרא 15)כלומר,
פב. וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ"ח א.16)צו הלכה מעילה מהלכות פ"ב להלן ראה מעילה, דין בהם שאין

שם).17) (לדברים ראה וספרי יז. מתודה 18)מכות בקלֿוחומר נלמדים ועולה ואשם וחטאת בכור כי אמרו, שם במכות
צ:).19)ושלמים. (מנחות נסכים טעונה התודה עם 20)שהרי זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה טו: במעילה משנה

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב הבשר בתודה, וששה וכו'. שם.21)זה וספרי ולא22)מכות וצאנך. כתב בקרך
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חּוץ  קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין והּוא לעזרה. ְְֲִִִֵַַָָָָָחּוץ
לקדׁשים 23לירּוׁשלים  ירּוׁשלים ׁשחֹומת לֹוקה; ׁשהּוא , ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

חּטאת  ּבּׂשר ואחד קדׁשים. לקדׁשי העזרה ּכחֹומת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָקּלים
מנחֹות  ׁשירי אֹו .24ואׁשם ְְְֵָָָָ

.Â ּובּׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבּׂשר
ונאסר  נפסל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים

לאכלֹו25לעֹולם  אסּור - למקֹומֹו ׁשחזר ּפי על ואף ,26. ְְְְְִִֶַַַָָָָ
לֹוקה  - ּכזית מּמּנּו ּבּׂשדה 27והאֹוכל ּובּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

למחיצתֹו חּוץ ּבּׂשר ׁשּיצא ּכיון - תאכלּו לא ְְִִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹטרפה
מאכלֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכטרפה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָנעּׂשה

.28אסּורֹות  ֲ
.Ê קּלים 29נכנס קדׁשים ּכׁשר.30ּבּׂשר זה הרי - להיכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Á אחר 31זר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכּפר  אׁשר אתם ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻזריקת
ׁשהּכהן  ּבּמקֹום וגֹומר; יאכל לא וזר וגֹומר, ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם

לאכל 32אֹוכל  ׁשראּוי -33ּובעת הּזר ׁשם אכלֹו אם , ֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ
-34לֹוקה  ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר הּזר אכל אם אבל . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבחּוץ  אֹוכל מּׁשּום קדׁש35לֹוקה ׁשאכל זר מּׁשּום לא ,36, ִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
לּכהנים  ׁשם ראּויין אינם ּבעזרה 37ׁשהרי אכלן אם וכן . ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

לא  ּבלבד, זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹקדם
זרּות  .38מּׁשּום ִָ

.Ë העֹוף 39זר מחּטאת ּכזית ׁשּתים:40ׁשאכל לֹוקה - ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
אֹוכל  מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר מּׁשּום ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
לּכהנים  - ּוכׁשהּתרה היא, נבלה מליקה ׁשּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנבלה.

הּבאין 41הּתרה  אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים; לא , ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֻ
ׁשּבארנּו42ּכאחד  ּכמֹו ,43. ְְְֵֶֶַָ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּבפני ‡. הּבאֹות והּמנחֹות הּקרּבנֹות. מן הם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּמנחֹות

צּבּור, מנחת מהם - נסכים מּׁשּום ּבאֹות ואינן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעצמן
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהם

ועמר ·. סֹוטה מּמנחת חּוץ חּטין; סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
הּׂשעֹורים. מן ׁשהם ְְִִֵֶַַָהּתנּופה,

קרב ‚. והּוא הּתנּופה. עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּביֹום  ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלּמזּבח,
הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן מנחה, נקראּו ואּלּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצרת.
אתם  ּתקריבּו ראׁשית קרּבן נאמר: ועליהם חמץ. ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהן
לחם  הּוא הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו. לא הּמזּבח ואל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלה',
הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּפנים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֻאּלא
הן:„. ואּלּו לּמזּבח, קרבין וכּלן הּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻותׁשע

ּכׁשּיתחּיב  העני ׁשּמקריב הּמנחה והיא חֹוטא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמנחת
הּקנאֹות, מנחת והיא סֹוטה. מנחת ידֹו. ּתּגיע ולא ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹחּטאת
ּתחּלה  ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה מעּׂשיה. נתּפרׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבר
הּנקראת  והיא ּבידֹו, אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
והיא  יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה .חּנּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמנחת
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּסלת. מנחת חבּתין. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּנקראת
מנחת  ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּמחבת. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמנחת
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לעזרה, חוץ יצא לא הבשר כי שיתכן לפי ו), הלכה להלן (ראה תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה רבינו
מקשה  זריקה, לפני העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה שמעון ר' על ורק בפנים. ראשו והכניס בחוץ עמד הוא אלא

בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה", "ובשר של לאו גם מנה לא למה יח.) (מכות יז.23)הגמרא מכות
ושלמים". תודה זו "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי והאשם 24)במשנה החטאת "אין כי ג, הלכה פ"י למעלה ראה

בעזרה". כהונה לזכרי אלא נאכלים מנחות פב.25)ושירי זבחים יח. מכות סח: שם.26)חולין מכות 27)חולין
למקומו. חזר לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, ט.28)שם. הלכה פב:29)פ"ה קדשי 30)זבחים בשר כלומר,

אפילו  אלא ג), הלכה פ"י ולמעלה סג. (זבחים אכילה מקום הוא ההיכל גם הדחק, בשעת שהרי נפסל, אינו בוודאי קדשים
להיכל  שלהם הבשר נכנס אם הם גם – לאכלן להיכל ליכנס אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים קלים קדשים
אהל  פתח ושחטו ב) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי כשר, הוא הרי
כשר, הוא להיכל קלים קדשים בשר נכנס שאם הרי ד). הלכה פ"ה למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,

קלים. קדשים לבין קדשים קדשי בין חילקו ולא כשר", לפנים הנכנס "בשר פב: שם גם יח:31)וראה מכות
הדמים.33)בעזרה.32) זריקת לפני 34)אחרי ואשם מחטאת שאכל זר רב, אמר גידל רב אמר "איתמר, שם: במכות

בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו קרא, דאמר טעמא, מאי פטור. זריקה
ומכאן  יאכל". לא וזר ביה קרינן לא בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא וכל קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן

העולה מן שאכל "זר יח. שם גם וראה בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי פטור, הוא לעזרה מחוץ לפני שגם
חזי, דלכהנים היכא מילי הני הם, קודש כי יאכל לא וזר משום נמי ולילקי חמש. לוקה שמעון לר' לחומה, חוץ זריקה

ההלכה. בהמשך ראה חזי", לא נמי דלכהנים ה.35)הכא הלכה למעלה יח.36)ראה הלכה 37)שם למעלה ראה
שם.38)ד. גידל רב חייא.39)דברי כר' לב: אבל 40)יבמות וֿז), הלכות פ"ז למעלה (ראה ומיצוי הזאה לאחר

ח). הלכה למעלה (ראה זרות איסור על לוקה אינו כן שם.41)לפני פ"ז למעלה וראה בגמרא. מיד 42)שם כלומר,
ונבלה  זרות של הנ"ל, האיסורים שני חלים – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי מעילה איסור פקע שאז ומיצוי, הזאה אחד

ותוספות). ברש"י שם ועיין שם, (יבמות מהלכות 43)כאחד פ"ד להלן גם וראה ח. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפי"ז
א. הלכה הן.1)שגגות וכמה עצמן, בפני והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר
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ּתּנּור. מאפה מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרחׁשת.
ּבנדר  ּבאה והיא רקיקין. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָוהיא

ְָָּונדבה.
אחת ‰. ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּכל

וחמׁש ּכּלֹו. את מעּכב ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון. ּפחּותה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמהן
מהן  ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמנחֹות
העמר  מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ּׁשּירצה, מה ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּכל  - והחבּתין חּנּו ּומנחת קנאֹות ּומנחת חֹוטא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Â הּגׁשה טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

ואינן  מערבית, ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבמערב
הּתנּופה, ועמר סֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; ְְְְְִִֶַַָָָֹטעּונֹות

ּת טעּונֹות והּגׁשה.ׁשּׁשניהן נּופה ְְְְֵֶֶַָָָ
.Ê ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה.
עּׂשרֹונים; ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבין
ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי מביאין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת חּוץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתּבאר.

לבנה. עליה יּתן ולא ׁשמן עליה יּׂשים ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹלא
.Á ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָנתן

לבֹונה  אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלבֹונה
והחבּתין  חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר, אינֹו - ּגּביה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן אחת לכל מֹוסיף -ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
.Ë ּומקטיר נקמצֹות, הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכל

חּוץ  לּכהנים; נאכל והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּקמץ
אֹותּה מקטירין אּלא נקמצת, ׁשאינּה ּכהּנה, זכרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּמנחת
למדּת, הא וגֹומר. ּכהן מנחת וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכּלּה,
אֹו חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין חּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹׁשּמנחת
ואינן  הּמזּבח, ּגּבי על נּׂשרפֹות ּכּלן - נדבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻמנחת

ְִָנקמצֹות.
.È ּוׁשיריה יּׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכהנת

ֱִֶָנאכלין.
.‡È מנחתם - ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולדֹות

ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יּׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנקמצת
והׁשירים  עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוּׂשים? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

הּדׁשן. ּבית על ְְִִֵֶֶַַַמתּפזרין
.·È- יּׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנּׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

ׁשאינֹו הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן ׁשירי ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאין
אּלא  האּׁשה; חלק מּפני לאּׁשים, ּכּלּה ואינּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻאֹוכל,
הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים לעצמֹו, קרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּקמץ
ּכׁשרה. - ּבהיכל קמץ ואם ּבעזרה. מקֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהּקמיצה

.‚È וקֹומצין קרקע, ּגּבי ׁשעל ּבכלי מנחה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָמקּדיׁשין
ׁשעל  ּבכלי הּקמץ מקּדיׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּכלי

מּׁשּיּצית  ּבאכילה? הׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּגּבי
הּקמץ. ּברב ְֶַָֹֹהאּור

.„È ׁשירי וכן מּצה. - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל
מּתרין  ׁשהן ּפי על אף הּכהנים, ׁשאֹוכלין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות
חמץ; אֹותן אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל ּבכל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלאכלן
לא  חלקם אפּלּו - חלקם חמץ תאפה לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר  והמחּמץ לֹוקה. - ׁשיריה החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ׁשּבּה. ועּׂשּיה עּׂשּיה ּכל על ולֹוקין חּיב. - ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהמחּמץ
.ÂË,חמץ קּטפּה אֹו חמץ, ערכּה אֹו חמץ, לׁשּה ְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

חמץ, תעּׂשה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - חמץ אפאּה ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹו
יחידי  מעּׂשה ּכל על לחּיב - חמץ תאפה לא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:
ּכל  על לֹוקה - סֹוף ועד מּתחּלה חמץ עּׂשּה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּבּה.

מהן. ֲֵֶֶַמעּׂשה
.ÊË ונתחּמצה לֹו ויׁשב והל העּסה ּגּבי על ּׂשאֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּניח

הּמעּׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה; - ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמאליה
.ÊÈ מיני ּבכל אֹו ּבׁשמׁשמין אֹו ּבקצח הּׁשירים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻּתּבל

מּצה  ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשרה. - ּוׁשמנים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתבלין
ְֶֶֻמתּבלת.

.ÁÈ אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּפסּולה מנחה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָהמחּמץ
לא  להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ליי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתקריבּו
וחזר  לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ּכׁשהיא חּמצּה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּפסּולה.
חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ּביציאתּה ׁשּנפסלה אחר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָוחּמצּה
ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה; אינֹו - מזּבח ׁשל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבראׁשֹו

ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ְְְְִֵָָָָּוכבר
.ËÈ.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ

ּבמים  ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
נסכים  ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה הרי -ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות מי -ְְִִֵֵֵֵַ
.Î;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל  לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר , ְְְִִִִִֶֶַָָֹמנחת

אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין הּצּבּור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשהרי
.‡Î ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל

ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָָֹׁשּלא
הן. זריזין ּפנים ְְְִִִֵֵַאנׁשי

.·Î את אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
הּכהנים  ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;
וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת האׁשם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת

.‚Î וליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל
עד  ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּבעזרה, היּו ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיבֹואּו
ׁשל  מקּדׁש ׁשל ותּנּור ּומקּדׁשין. הּׁשרת מּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּוׁשּתיהם
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חּוץ  קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין והּוא לעזרה. ְְֲִִִֵַַָָָָָחּוץ
לקדׁשים 23לירּוׁשלים  ירּוׁשלים ׁשחֹומת לֹוקה; ׁשהּוא , ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

חּטאת  ּבּׂשר ואחד קדׁשים. לקדׁשי העזרה ּכחֹומת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָקּלים
מנחֹות  ׁשירי אֹו .24ואׁשם ְְְֵָָָָ

.Â ּובּׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבּׂשר
ונאסר  נפסל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים

לאכלֹו25לעֹולם  אסּור - למקֹומֹו ׁשחזר ּפי על ואף ,26. ְְְְְִִֶַַַָָָָ
לֹוקה  - ּכזית מּמּנּו ּבּׂשדה 27והאֹוכל ּובּׂשר ׁשּנאמר: ; ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

למחיצתֹו חּוץ ּבּׂשר ׁשּיצא ּכיון - תאכלּו לא ְְִִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹטרפה
מאכלֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכטרפה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָנעּׂשה

.28אסּורֹות  ֲ
.Ê קּלים 29נכנס קדׁשים ּכׁשר.30ּבּׂשר זה הרי - להיכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Á אחר 31זר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכּפר  אׁשר אתם ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻזריקת
ׁשהּכהן  ּבּמקֹום וגֹומר; יאכל לא וזר וגֹומר, ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם

לאכל 32אֹוכל  ׁשראּוי -33ּובעת הּזר ׁשם אכלֹו אם , ֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ
-34לֹוקה  ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר הּזר אכל אם אבל . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבחּוץ  אֹוכל מּׁשּום קדׁש35לֹוקה ׁשאכל זר מּׁשּום לא ,36, ִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
לּכהנים  ׁשם ראּויין אינם ּבעזרה 37ׁשהרי אכלן אם וכן . ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

לא  ּבלבד, זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹקדם
זרּות  .38מּׁשּום ִָ

.Ë העֹוף 39זר מחּטאת ּכזית ׁשּתים:40ׁשאכל לֹוקה - ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
אֹוכל  מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר מּׁשּום ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
לּכהנים  - ּוכׁשהּתרה היא, נבלה מליקה ׁשּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנבלה.

הּבאין 41הּתרה  אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים; לא , ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֻ
ׁשּבארנּו42ּכאחד  ּכמֹו ,43. ְְְֵֶֶַָ

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ּבפני ‡. הּבאֹות והּמנחֹות הּקרּבנֹות. מן הם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּמנחֹות

צּבּור, מנחת מהם - נסכים מּׁשּום ּבאֹות ואינן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעצמן
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהם

ועמר ·. סֹוטה מּמנחת חּוץ חּטין; סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
הּׂשעֹורים. מן ׁשהם ְְִִֵֶַַָהּתנּופה,

קרב ‚. והּוא הּתנּופה. עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּביֹום  ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלּמזּבח,
הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן מנחה, נקראּו ואּלּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצרת.
אתם  ּתקריבּו ראׁשית קרּבן נאמר: ועליהם חמץ. ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהן
לחם  הּוא הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו. לא הּמזּבח ואל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלה',
הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּפנים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֻאּלא
הן:„. ואּלּו לּמזּבח, קרבין וכּלן הּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻותׁשע

ּכׁשּיתחּיב  העני ׁשּמקריב הּמנחה והיא חֹוטא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמנחת
הּקנאֹות, מנחת והיא סֹוטה. מנחת ידֹו. ּתּגיע ולא ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹחּטאת
ּתחּלה  ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה מעּׂשיה. נתּפרׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבר
הּנקראת  והיא ּבידֹו, אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
והיא  יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה .חּנּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמנחת
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּסלת. מנחת חבּתין. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּנקראת
מנחת  ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּמחבת. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמנחת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעזרה, חוץ יצא לא הבשר כי שיתכן לפי ו), הלכה להלן (ראה תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה רבינו
מקשה  זריקה, לפני העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה שמעון ר' על ורק בפנים. ראשו והכניס בחוץ עמד הוא אלא

בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה", "ובשר של לאו גם מנה לא למה יח.) (מכות יז.23)הגמרא מכות
ושלמים". תודה זו "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי והאשם 24)במשנה החטאת "אין כי ג, הלכה פ"י למעלה ראה

בעזרה". כהונה לזכרי אלא נאכלים מנחות פב.25)ושירי זבחים יח. מכות סח: שם.26)חולין מכות 27)חולין
למקומו. חזר לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, ט.28)שם. הלכה פב:29)פ"ה קדשי 30)זבחים בשר כלומר,

אפילו  אלא ג), הלכה פ"י ולמעלה סג. (זבחים אכילה מקום הוא ההיכל גם הדחק, בשעת שהרי נפסל, אינו בוודאי קדשים
להיכל  שלהם הבשר נכנס אם הם גם – לאכלן להיכל ליכנס אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים קלים קדשים
אהל  פתח ושחטו ב) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי כשר, הוא הרי
כשר, הוא להיכל קלים קדשים בשר נכנס שאם הרי ד). הלכה פ"ה למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,

קלים. קדשים לבין קדשים קדשי בין חילקו ולא כשר", לפנים הנכנס "בשר פב: שם גם יח:31)וראה מכות
הדמים.33)בעזרה.32) זריקת לפני 34)אחרי ואשם מחטאת שאכל זר רב, אמר גידל רב אמר "איתמר, שם: במכות

בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו קרא, דאמר טעמא, מאי פטור. זריקה
ומכאן  יאכל". לא וזר ביה קרינן לא בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא וכל קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן

העולה מן שאכל "זר יח. שם גם וראה בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי פטור, הוא לעזרה מחוץ לפני שגם
חזי, דלכהנים היכא מילי הני הם, קודש כי יאכל לא וזר משום נמי ולילקי חמש. לוקה שמעון לר' לחומה, חוץ זריקה

ההלכה. בהמשך ראה חזי", לא נמי דלכהנים ה.35)הכא הלכה למעלה יח.36)ראה הלכה 37)שם למעלה ראה
שם.38)ד. גידל רב חייא.39)דברי כר' לב: אבל 40)יבמות וֿז), הלכות פ"ז למעלה (ראה ומיצוי הזאה לאחר

ח). הלכה למעלה (ראה זרות איסור על לוקה אינו כן שם.41)לפני פ"ז למעלה וראה בגמרא. מיד 42)שם כלומר,
ונבלה  זרות של הנ"ל, האיסורים שני חלים – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי מעילה איסור פקע שאז ומיצוי, הזאה אחד

ותוספות). ברש"י שם ועיין שם, (יבמות מהלכות 43)כאחד פ"ד להלן גם וראה ח. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפי"ז
א. הלכה הן.1)שגגות וכמה עצמן, בפני והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתּנּור. מאפה מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרחׁשת.
ּבנדר  ּבאה והיא רקיקין. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָוהיא

ְָָּונדבה.
אחת ‰. ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּכל

וחמׁש ּכּלֹו. את מעּכב ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון. ּפחּותה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמהן
מהן  ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמנחֹות
העמר  מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ּׁשּירצה, מה ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּכל  - והחבּתין חּנּו ּומנחת קנאֹות ּומנחת חֹוטא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Â הּגׁשה טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

ואינן  מערבית, ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבמערב
הּתנּופה, ועמר סֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; ְְְְְִִֶַַָָָֹטעּונֹות

ּת טעּונֹות והּגׁשה.ׁשּׁשניהן נּופה ְְְְֵֶֶַָָָ
.Ê ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה.
עּׂשרֹונים; ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבין
ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי מביאין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת חּוץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתּבאר.

לבנה. עליה יּתן ולא ׁשמן עליה יּׂשים ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹלא
.Á ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָנתן

לבֹונה  אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלבֹונה
והחבּתין  חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר, אינֹו - ּגּביה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן אחת לכל מֹוסיף -ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
.Ë ּומקטיר נקמצֹות, הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכל

חּוץ  לּכהנים; נאכל והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּקמץ
אֹותּה מקטירין אּלא נקמצת, ׁשאינּה ּכהּנה, זכרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּמנחת
למדּת, הא וגֹומר. ּכהן מנחת וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכּלּה,
אֹו חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין חּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹׁשּמנחת
ואינן  הּמזּבח, ּגּבי על נּׂשרפֹות ּכּלן - נדבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻמנחת

ְִָנקמצֹות.
.È ּוׁשיריה יּׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכהנת

ֱִֶָנאכלין.
.‡È מנחתם - ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולדֹות

ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יּׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנקמצת
והׁשירים  עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוּׂשים? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

הּדׁשן. ּבית על ְְִִֵֶֶַַַמתּפזרין
.·È- יּׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנּׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

ׁשאינֹו הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן ׁשירי ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאין
אּלא  האּׁשה; חלק מּפני לאּׁשים, ּכּלּה ואינּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻאֹוכל,
הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים לעצמֹו, קרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּקמץ
ּכׁשרה. - ּבהיכל קמץ ואם ּבעזרה. מקֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהּקמיצה

.‚È וקֹומצין קרקע, ּגּבי ׁשעל ּבכלי מנחה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָמקּדיׁשין
ׁשעל  ּבכלי הּקמץ מקּדיׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּכלי

מּׁשּיּצית  ּבאכילה? הׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּגּבי
הּקמץ. ּברב ְֶַָֹֹהאּור

.„È ׁשירי וכן מּצה. - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל
מּתרין  ׁשהן ּפי על אף הּכהנים, ׁשאֹוכלין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות
חמץ; אֹותן אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל ּבכל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלאכלן
לא  חלקם אפּלּו - חלקם חמץ תאפה לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר  והמחּמץ לֹוקה. - ׁשיריה החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ׁשּבּה. ועּׂשּיה עּׂשּיה ּכל על ולֹוקין חּיב. - ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהמחּמץ
.ÂË,חמץ קּטפּה אֹו חמץ, ערכּה אֹו חמץ, לׁשּה ְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

חמץ, תעּׂשה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - חמץ אפאּה ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹו
יחידי  מעּׂשה ּכל על לחּיב - חמץ תאפה לא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:
ּכל  על לֹוקה - סֹוף ועד מּתחּלה חמץ עּׂשּה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּבּה.

מהן. ֲֵֶֶַמעּׂשה
.ÊË ונתחּמצה לֹו ויׁשב והל העּסה ּגּבי על ּׂשאֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּניח

הּמעּׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה; - ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמאליה
.ÊÈ מיני ּבכל אֹו ּבׁשמׁשמין אֹו ּבקצח הּׁשירים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻּתּבל

מּצה  ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשרה. - ּוׁשמנים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתבלין
ְֶֶֻמתּבלת.

.ÁÈ אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּפסּולה מנחה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָהמחּמץ
לא  להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ליי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתקריבּו
וחזר  לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ּכׁשהיא חּמצּה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּפסּולה.
חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ּביציאתּה ׁשּנפסלה אחר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָוחּמצּה
ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה; אינֹו - מזּבח ׁשל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבראׁשֹו

ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ְְְְִֵָָָָּוכבר
.ËÈ.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ

ּבמים  ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
נסכים  ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה הרי -ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות מי -ְְִִֵֵֵֵַ
.Î;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל  לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר , ְְְִִִִִֶֶַָָֹמנחת

אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין הּצּבּור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשהרי
.‡Î ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל

ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָָֹׁשּלא
הן. זריזין ּפנים ְְְִִִֵֵַאנׁשי

.·Î את אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
הּכהנים  ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;
וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת האׁשם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת

.‚Î וליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל
עד  ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּבעזרה, היּו ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיבֹואּו
ׁשל  מקּדׁש ׁשל ותּנּור ּומקּדׁשין. הּׁשרת מּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּוׁשּתיהם

היה. ֶֶַָָמּתכת
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ה'תשע"ה  סיון ח' ג' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האמּורה ‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

.2ּבּתֹורה  ַָ
ׁשלם ·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? ּכהן חבּתי עּׂשּית 3וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

ּפי 4ּומקּדיׁשֹו על ׁשאף ׁשּבּמקּדׁש; עּׂשרֹון בחצי וחֹוצהּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
לחציין  מתקּדׁשת אינּה - חציין קרבה ּומביא 5ׁשהיא . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

להֹוסיף  - ּתעּׂשה ּבּׁשמן ׁשּנאמר: ׁשמן. לּגין ׁשלׁשת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻעּמּה
וחֹולטּה ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל הּכבּׂש. ּכנסּכי ׁשמן 6לּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נמצאּו7ּברֹותחין  חּלֹות. ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ולׁש , ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
חּלֹות  עּׂשרה .8ׁשּתים ְְֵֵֶַ

מחּלק ‚. עֹוּׂשה? וכיצד נעּׂשֹות. היּו אחת ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָואחת
חּלה, לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית לּגין ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻהּׁשלׁשה

קֹולה  ּכ ואחר מעט החּלה הּמחבת 9ואֹופה על 10אֹותּה ְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָ
הרּבה  מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. הּׁשמן רביעית ,11ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ונא. ּבׁשל ּבין - ּתפיני ֱִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּנאמר:

ּבאמד „. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ ,12ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ולֹוקח  ּבערב. והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכדי
עד  ּופֹותת, לׁשנים מהן אחד ּכל וכֹופל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחציים

לׁשנים  ּכפּולה ּפתיתה ּכל החציין 13ׁשּתּמצא ּומקריב . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּבקר  לבֹונה קמץ חצי עם 14עם הּנׁשאר והחצי , ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. - לבֹונה קמץ 15חצי ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ
קמץ  עם ּכאחת ּכּלּה מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו -ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

לאּׁשים.16לבֹונה  ּכליל ּוׁשּתיהן . ְְִִִֵֶָָָ
עּׂשרֹון ‰. מביא נעּׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמנחת

עּׂשרֹונֹות 17סלת  ּכּמה אֹו נדרֹו18, ּכפי אֹו וׁשמן 19, , ְְְְִִֶֶֶֶַָֹ
לּה מקּדׁש20הראּוי ׁשל ּבעּׂשרֹון ּומֹודד ׁשמן 21. ונֹותן . ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

הּסלת  את עליו נֹותן ּכ ואחר ּכ22ּבכלי, ואחר , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו הּסלת ּובֹולל הּסלת על אחר ׁשמן ואחר 23נֹותן , ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ׁשמן  לתֹוכּה וצק ׁשרת ּבכלי נֹותנּה ׁשּנתן 24ּכ וׁשמן . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לג  הּכל - ׁשּיצק ׁשמן עם הּבלּול הּׁשמן עם ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתחּלה

לבֹונתּה עליה ונֹותן .25לעּׂשרֹון. ְְְִֵֶָָָָָ
.Â ּבכלי הּׁשמן נֹותן ּכיצד? והּמרחׁשת הּמחבת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַמנחת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקמיצה.1) ומעשה נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו קרבן 2)מבאר תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
תורת  "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו' לה' מנחה

סולת.3)המנחה". שבמקדש.4)של העשרון מדת לתוך הסולת נתינת ידי "אילו 5)על שם: ובגמרא נ: שם משנה
לומר  תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב, שחרית מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה נאמר
הוא  מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון משלם מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,

הערביים". בין ומחצה בבקר, מחצה ומקריב וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא הרותחים 6)מקריב, וכו' "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח פרק 7)על למנחות המשנה ובפירוש צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת, "תעשה

רבינו  מדברי אבל רותח. עימה שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל: הספרא דברי על רבינו כתב ג משנה ט
שם. בספרא הראב"ד פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה יט הלכה ט פרק ולמעלה עו.8)כאן מנחות משנה

חביתי  נלמדו שם ובגמרא עשרה". שתים באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר, עשר באות המנחות "כל
הפנים  בלחם ונאמר לה'" עולם "חק טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה שווה בגזירה גדול כהן
עשרה  שתים אותה "ואפית ה) (שם, שנאמר חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה' "מאשי ט) כד, (שם

חלות. עשרה שתים גדול כהן חביתי אף בשמן.9)חלות", בשמן 10)מטגן מחבת "על יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
בתנור. אפייה גם שצריך הרי "תופיני", (שם) נאמר וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי אותה 11)תעשה", אופה אינו כלומר,

במחבת". כך אחר לטגנה שצריך "כיוון בר 12)הרבה, רמי מיניה "בעא פז: במנחות הוא וכן בכלי . ולא ביד כלומר,
(=משקולת) טורטני וכי בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן במה גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא

ארעא". אורח לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי דבקללה כיוון ויכניס, (=בעזרה), במנחות 13)יכניס
לשניים". מקפלה אבל לארבעה מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה לא משיח כהן "מנחת במשנה: עה:

הערביים.14) בין קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש נב. במנחות חכמים למעלה 15)כדעת ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כשיכנס כהן, כל כי ד הלכה י"ב הלכה 16)פרק ד פרק צו (פרשת בספרא הוא כן

למלך). (משנה זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים מביא אהרן "מה הקריבות 17)ו): המנחות "כל
מעשרון". פחותה מהן אחד כל אין המזבח במנחת 18)לגבי ועליהם כגון עשרונים שלושה הכבש על שמביא נסכים,

שמן. לוגים כל 19)שלושה מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן), אחת סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי
עשרון". אלף אפילו שירצה עשרון.20)מה לכל שמן לוג היו 21)דהיינו יבש של מדות "שתי במשנה: פז. מנחות

המנחות". לכל מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון וחצי עשרון "כל 22)במקדש, עד: במנחות משנה
יציקה  שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם) המשנה בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי הנעשות המנחות

לעשייתן". קודם בכלי שמן ומתן שמן 23)ובלילה נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה "כיצד בברייתא: עה. שם
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן קודם עליה 24)בכלי שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם

עליה  ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו' ובוללה
שרת. בכלי אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", עליה 25)שמנה ונתן שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'g 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּובֹולל  אחר ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹונֹותן
ּבפֹוׁשרין  לׁשּה ּכ ואחר ּבמחבת 26הּסלת, אֹותּה ואֹופה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנדר  ּכמֹו ּבמרחׁשת ּפּתים 27אֹו אֹותּה ּופֹותת ונֹותנּה28, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשרת  הּׁשמן 29ּבכלי ׁשאר עליה ויֹוצק ונֹותן 30, , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.31לבֹונתּה ְָָ
.Ê ּׂשפה לּה יׁש מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,32מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינֹו ּׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ּׂשפה, לּה אין ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא.

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,
.Á היא חּלֹות אם ּכיצד? ּתּנּור מאפה ּבֹולל 33מנחת -34 ְֲִִִֵֵֵַַַַַ

ּופֹותת  ואֹופה, ּבפֹוׁשרין ולׁש ּבּׁשמן, ּבכלי 35הּסלת ונֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשמן  יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה. עליה ונֹותן ,36ׁשרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבּׁשמן  ּבלּולת מּצת חּלֹות רקיק 37ׁשּנאמר: ואם .- היא ין ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּבפֹוׁשרין  הּסלת את ּבּׁשמן,38לׁש הרקיקין את ּומֹוׁשח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשאחר  לי, ויראה ּבּׁשמן. מׁשחים מּצֹות ּורקיקי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּנאמר:
אֹותם  מֹוׁשח .39אפּיה ֲִֵַָָ

.Ë ּומֹוׁשחן עּׂשרֹון לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.È האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע -40ּכל אֹותן ּכׁשאֹופין , ְְְֲִֵֶַַָָָָ
חּלֹות  עּׂשר עּׂשרֹון ּכל חּסר 41אֹופין אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם . ְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכׁשרה  אֹותן 42- ּפֹותתין וכיצד לׁשנים,43. החּלה ּכֹופל ? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּומבּדיל  לארּבעה, ׁשל 44והּׁשנים הּמנחה היתה ואם . ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּכהּנה  ּופֹותת 45זכרי מבּדיל אינֹו וכּלן 46- ּפתיתין 47. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֻֻ
-48ּכזיתים  אֹותן הקטין אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם . ְְְְְִִִִִִִִֵַָ

.49ּכׁשרים  ְִֵ
.‡È ּבלל ּפתת 50לא לא הּגיׁש51, לא את 52, מׁשח לא , ִִֶַַַָָָֹֹֹֹ

- אּלא 53ּכׁשרה הרקיקין האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מצותּה. היא ׁשּכ ְְְִִִֶָָָָלמצוה,
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לבונה. קומץ והיינו יחמיצו".26)לבונה". שלא ומשמרן בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם מרחשת 27)משנה אם
מחבת. - מחבת ואם מרחשת, (שם 28)- במחבת שנאמר פתיתה". טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה

בברייתא שם ואמרו היא", מנחה שמן  עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) מאפה ב, אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות
שרת.29)תנור. כלי הן ומרחשת מחבת הרי עיון, צריך אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה שכן 30)לכאורה

פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת עה. מנחות וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם) מנחות 31)נאמר משנה
כי  "ונפש סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת", והמחבת הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט.
מנחת  כל לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה נותן סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה ר'32)יחיד וכדברי סביב.
כלי  "מרחשת כלומר, קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה "מרחשת סג.) במנחות (במשנה חנינא
שפה  לו שאין כלי ומחבת רכין, ומעשיה שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים והעיסה שפה לו שיש עמוק

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי קשה העיסה תהיה וגו'33)ולפיכך תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי וגו' מצות חלות וגו' תנור ורקיקין 34)מאפה בלילה טעונות "החלות במשנה: עד: מנחות ראה

משוחות". חלות ואין משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות עה. ושם  "כל 35)משיחה". במשנה: עה. שם
מנחה  שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב, (שם מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות המנחות

תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו שמן.36)היא", מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה בלילה.38)לפיכך בה אין כי המנחה, עשיית מתחיל בזה רבי 39)כלומר, שאמר ממה נראה כן

האפייה. אחר שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין, הדין הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אותה 40) שמחלקים לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל רקיקין. תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,

חלות. בעשר צורך לה ואין עשר),41)לכהנים, מין (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו שם ובגמרא
עשר". כאן אלא 42)אף חלות ארבעים בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה תודה שהרי נותן הדין וכן

בעודה 43)למצוה. נקמצה וזו קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת מנחת אבל הללו, מנחות לארבע
השני.44)סולת. מן אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע, החלה את מקפל שאינה 45)כלומר,

ולעניין  ישראל. מנחת כדין דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל המזבח. על כליל כולה אלא נקמצת,
גדול. כהן חביתי הוא 46)מנחת וכן השני, מן אחד הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת כלומר,

קמיצה. בעי דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים אחד קופל כהנים "מנחת שם: אלו 47)במשנה אף
ומבדיל. ואמרו 48)שפותתן פתים, אותה פתות רחמנא "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן שם: משנה

מכזית". פחות יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין, פיתיה ולא פתים אותה במנחות 49)[בגמרא] משנה
מר  פתין "מאי יח:) (שם ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו' פתת ולא וכו' יצק "לא שריבה יח. ובות,

(=שמיעט  ממש מרובות פתים לעולם אימא ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה שכל (=באופן בפתיתין
כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה שכל באופן השמן.50)בפתיתין, עם הסולת רבינו 51)את מדברי

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" כדי אלא פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא שאפילו נראה
מערבית.52) דרומית לקרן המנחה וכו'53)את הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא שם: במשנה

פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא, שם שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן ולא
זר". אלא כהן יצק "לא אלא
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ה'תשע"ה  סיון ח' ג' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האמּורה ‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

.2ּבּתֹורה  ַָ
ׁשלם ·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? ּכהן חבּתי עּׂשּית 3וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

ּפי 4ּומקּדיׁשֹו על ׁשאף ׁשּבּמקּדׁש; עּׂשרֹון בחצי וחֹוצהּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
לחציין  מתקּדׁשת אינּה - חציין קרבה ּומביא 5ׁשהיא . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

להֹוסיף  - ּתעּׂשה ּבּׁשמן ׁשּנאמר: ׁשמן. לּגין ׁשלׁשת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻעּמּה
וחֹולטּה ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל הּכבּׂש. ּכנסּכי ׁשמן 6לּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נמצאּו7ּברֹותחין  חּלֹות. ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ולׁש , ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
חּלֹות  עּׂשרה .8ׁשּתים ְְֵֵֶַ

מחּלק ‚. עֹוּׂשה? וכיצד נעּׂשֹות. היּו אחת ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָואחת
חּלה, לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית לּגין ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻהּׁשלׁשה

קֹולה  ּכ ואחר מעט החּלה הּמחבת 9ואֹופה על 10אֹותּה ְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָ
הרּבה  מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. הּׁשמן רביעית ,11ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ונא. ּבׁשל ּבין - ּתפיני ֱִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּנאמר:

ּבאמד „. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ ,12ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ולֹוקח  ּבערב. והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכדי
עד  ּופֹותת, לׁשנים מהן אחד ּכל וכֹופל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחציים

לׁשנים  ּכפּולה ּפתיתה ּכל החציין 13ׁשּתּמצא ּומקריב . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּבקר  לבֹונה קמץ חצי עם 14עם הּנׁשאר והחצי , ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. - לבֹונה קמץ 15חצי ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ
קמץ  עם ּכאחת ּכּלּה מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו -ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

לאּׁשים.16לבֹונה  ּכליל ּוׁשּתיהן . ְְִִִֵֶָָָ
עּׂשרֹון ‰. מביא נעּׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמנחת

עּׂשרֹונֹות 17סלת  ּכּמה אֹו נדרֹו18, ּכפי אֹו וׁשמן 19, , ְְְְִִֶֶֶֶַָֹ
לּה מקּדׁש20הראּוי ׁשל ּבעּׂשרֹון ּומֹודד ׁשמן 21. ונֹותן . ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

הּסלת  את עליו נֹותן ּכ ואחר ּכ22ּבכלי, ואחר , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו הּסלת ּובֹולל הּסלת על אחר ׁשמן ואחר 23נֹותן , ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ׁשמן  לתֹוכּה וצק ׁשרת ּבכלי נֹותנּה ׁשּנתן 24ּכ וׁשמן . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לג  הּכל - ׁשּיצק ׁשמן עם הּבלּול הּׁשמן עם ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתחּלה

לבֹונתּה עליה ונֹותן .25לעּׂשרֹון. ְְְִֵֶָָָָָ
.Â ּבכלי הּׁשמן נֹותן ּכיצד? והּמרחׁשת הּמחבת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַמנחת
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הקמיצה.1) ומעשה נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו קרבן 2)מבאר תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
תורת  "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו' לה' מנחה

סולת.3)המנחה". שבמקדש.4)של העשרון מדת לתוך הסולת נתינת ידי "אילו 5)על שם: ובגמרא נ: שם משנה
לומר  תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב, שחרית מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה נאמר
הוא  מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון משלם מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,

הערביים". בין ומחצה בבקר, מחצה ומקריב וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא הרותחים 6)מקריב, וכו' "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח פרק 7)על למנחות המשנה ובפירוש צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת, "תעשה

רבינו  מדברי אבל רותח. עימה שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל: הספרא דברי על רבינו כתב ג משנה ט
שם. בספרא הראב"ד פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה יט הלכה ט פרק ולמעלה עו.8)כאן מנחות משנה

חביתי  נלמדו שם ובגמרא עשרה". שתים באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר, עשר באות המנחות "כל
הפנים  בלחם ונאמר לה'" עולם "חק טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה שווה בגזירה גדול כהן
עשרה  שתים אותה "ואפית ה) (שם, שנאמר חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה' "מאשי ט) כד, (שם

חלות. עשרה שתים גדול כהן חביתי אף בשמן.9)חלות", בשמן 10)מטגן מחבת "על יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
בתנור. אפייה גם שצריך הרי "תופיני", (שם) נאמר וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי אותה 11)תעשה", אופה אינו כלומר,

במחבת". כך אחר לטגנה שצריך "כיוון בר 12)הרבה, רמי מיניה "בעא פז: במנחות הוא וכן בכלי . ולא ביד כלומר,
(=משקולת) טורטני וכי בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן במה גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא

ארעא". אורח לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי דבקללה כיוון ויכניס, (=בעזרה), במנחות 13)יכניס
לשניים". מקפלה אבל לארבעה מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה לא משיח כהן "מנחת במשנה: עה:

הערביים.14) בין קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש נב. במנחות חכמים למעלה 15)כדעת ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כשיכנס כהן, כל כי ד הלכה י"ב הלכה 16)פרק ד פרק צו (פרשת בספרא הוא כן

למלך). (משנה זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים מביא אהרן "מה הקריבות 17)ו): המנחות "כל
מעשרון". פחותה מהן אחד כל אין המזבח במנחת 18)לגבי ועליהם כגון עשרונים שלושה הכבש על שמביא נסכים,

שמן. לוגים כל 19)שלושה מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן), אחת סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי
עשרון". אלף אפילו שירצה עשרון.20)מה לכל שמן לוג היו 21)דהיינו יבש של מדות "שתי במשנה: פז. מנחות

המנחות". לכל מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון וחצי עשרון "כל 22)במקדש, עד: במנחות משנה
יציקה  שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם) המשנה בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי הנעשות המנחות

לעשייתן". קודם בכלי שמן ומתן שמן 23)ובלילה נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה "כיצד בברייתא: עה. שם
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן קודם עליה 24)בכלי שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם

עליה  ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו' ובוללה
שרת. בכלי אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", עליה 25)שמנה ונתן שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'g 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּובֹולל  אחר ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹונֹותן
ּבפֹוׁשרין  לׁשּה ּכ ואחר ּבמחבת 26הּסלת, אֹותּה ואֹופה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנדר  ּכמֹו ּבמרחׁשת ּפּתים 27אֹו אֹותּה ּופֹותת ונֹותנּה28, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשרת  הּׁשמן 29ּבכלי ׁשאר עליה ויֹוצק ונֹותן 30, , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.31לבֹונתּה ְָָ
.Ê ּׂשפה לּה יׁש מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,32מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינֹו ּׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ּׂשפה, לּה אין ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא.

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,
.Á היא חּלֹות אם ּכיצד? ּתּנּור מאפה ּבֹולל 33מנחת -34 ְֲִִִֵֵֵַַַַַ

ּופֹותת  ואֹופה, ּבפֹוׁשרין ולׁש ּבּׁשמן, ּבכלי 35הּסלת ונֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשמן  יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה. עליה ונֹותן ,36ׁשרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבּׁשמן  ּבלּולת מּצת חּלֹות רקיק 37ׁשּנאמר: ואם .- היא ין ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּבפֹוׁשרין  הּסלת את ּבּׁשמן,38לׁש הרקיקין את ּומֹוׁשח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשאחר  לי, ויראה ּבּׁשמן. מׁשחים מּצֹות ּורקיקי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּנאמר:
אֹותם  מֹוׁשח .39אפּיה ֲִֵַָָ

.Ë ּומֹוׁשחן עּׂשרֹון לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.È האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע -40ּכל אֹותן ּכׁשאֹופין , ְְְֲִֵֶַַָָָָ
חּלֹות  עּׂשר עּׂשרֹון ּכל חּסר 41אֹופין אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם . ְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכׁשרה  אֹותן 42- ּפֹותתין וכיצד לׁשנים,43. החּלה ּכֹופל ? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּומבּדיל  לארּבעה, ׁשל 44והּׁשנים הּמנחה היתה ואם . ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּכהּנה  ּופֹותת 45זכרי מבּדיל אינֹו וכּלן 46- ּפתיתין 47. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֻֻ
-48ּכזיתים  אֹותן הקטין אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם . ְְְְְִִִִִִִִֵַָ

.49ּכׁשרים  ְִֵ
.‡È ּבלל ּפתת 50לא לא הּגיׁש51, לא את 52, מׁשח לא , ִִֶַַַָָָֹֹֹֹ

- אּלא 53ּכׁשרה הרקיקין האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מצותּה. היא ׁשּכ ְְְִִִֶָָָָלמצוה,
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לבונה. קומץ והיינו יחמיצו".26)לבונה". שלא ומשמרן בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם מרחשת 27)משנה אם
מחבת. - מחבת ואם מרחשת, (שם 28)- במחבת שנאמר פתיתה". טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה

בברייתא שם ואמרו היא", מנחה שמן  עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) מאפה ב, אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות
שרת.29)תנור. כלי הן ומרחשת מחבת הרי עיון, צריך אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה שכן 30)לכאורה

פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת עה. מנחות וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם) מנחות 31)נאמר משנה
כי  "ונפש סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת", והמחבת הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט.
מנחת  כל לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה נותן סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה ר'32)יחיד וכדברי סביב.
כלי  "מרחשת כלומר, קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה "מרחשת סג.) במנחות (במשנה חנינא
שפה  לו שאין כלי ומחבת רכין, ומעשיה שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים והעיסה שפה לו שיש עמוק

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי קשה העיסה תהיה וגו'33)ולפיכך תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי וגו' מצות חלות וגו' תנור ורקיקין 34)מאפה בלילה טעונות "החלות במשנה: עד: מנחות ראה

משוחות". חלות ואין משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות עה. ושם  "כל 35)משיחה". במשנה: עה. שם
מנחה  שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב, (שם מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות המנחות

תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו שמן.36)היא", מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה בלילה.38)לפיכך בה אין כי המנחה, עשיית מתחיל בזה רבי 39)כלומר, שאמר ממה נראה כן

האפייה. אחר שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין, הדין הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אותה 40) שמחלקים לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל רקיקין. תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,

חלות. בעשר צורך לה ואין עשר),41)לכהנים, מין (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו שם ובגמרא
עשר". כאן אלא 42)אף חלות ארבעים בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה תודה שהרי נותן הדין וכן

בעודה 43)למצוה. נקמצה וזו קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת מנחת אבל הללו, מנחות לארבע
השני.44)סולת. מן אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע, החלה את מקפל שאינה 45)כלומר,

ולעניין  ישראל. מנחת כדין דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל המזבח. על כליל כולה אלא נקמצת,
גדול. כהן חביתי הוא 46)מנחת וכן השני, מן אחד הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת כלומר,

קמיצה. בעי דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים אחד קופל כהנים "מנחת שם: אלו 47)במשנה אף
ומבדיל. ואמרו 48)שפותתן פתים, אותה פתות רחמנא "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן שם: משנה

מכזית". פחות יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין, פיתיה ולא פתים אותה במנחות 49)[בגמרא] משנה
מר  פתין "מאי יח:) (שם ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו' פתת ולא וכו' יצק "לא שריבה יח. ובות,

(=שמיעט  ממש מרובות פתים לעולם אימא ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה שכל (=באופן בפתיתין
כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה שכל באופן השמן.50)בפתיתין, עם הסולת רבינו 51)את מדברי

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" כדי אלא פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא שאפילו נראה
מערבית.52) דרומית לקרן המנחה וכו'53)את הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא שם: במשנה

פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא, שם שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן ולא
זר". אלא כהן יצק "לא אלא
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.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
מיני  ׁשאר ׁשל אֹו זהב ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ּבקלתֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּביתֹו

ׁשרת  לכלי ראּוי ׁשהּוא ּכלי מנחת 54מּתכֹות, היתה ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשרת 55הּסלת  לכלי נֹותנּה ׁשרת 56- ּבכלי .57ּומקּדׁשּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשם  אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
לכלי  הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּבּמקּדׁש,

ּכהן  אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה ׁשמנּה עליה ונֹותן .58ׁשרת. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּמזּבח  אצל מֹוליכּה ּדרֹומית 59והּכהן ּבקרן ּומּגיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמערבית
אחד  ׁשּנאמר:60לצד ׁשמנּה; ׁשּנתרּבה מּמקֹום וקֹומץ , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  ּומקּדׁשֹו ׁשרת לכלי הּקמץ ונֹותן ּומּׁשמנּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּסלּתּה
קדֹוׁש61ׁשרת  אינֹו - ּכלים ּבׁשני ׁשחּלקֹו וקמץ וחֹוזר 62. , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹ

הּקמץ 63ּומקּדׁש על ונֹותנּה לבֹונתּה ּכל את ּומלּקט . ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּומֹולחֹו הּמזּבח על ּומעלהּו ּגּבי 64ׁשּבּכלי על ונֹותנֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַ

ׁשרת  מּכלי אינֹו65האּׁשים - היא ּכהנים מנחת ואם . ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָֹ

ּכּלּה66קֹומץ  על מלח נֹותן אּלא ּגּבי 67, על הּכל ּומׁשלי ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ִִָהאּׁשים.

.‚È ּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד
וקֹומץ 68האדם  ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּפֹוׁשט קמץ 69: . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

אצּבעֹותיו  הּצדדין 70ּבראׁשי מן ואם 71אֹו יקטיר, לא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
הרצה  - ׁשהרחיק 72הקטיר ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֻ

ּפסּול  זה הרי - וקמץ .73אצּבעֹותיו ְְְֲֵֶֶַָָָ
.„È מעּכב הּקמץ ּומקצת זיתים. מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאין

ּכּלֹו הּסלת 74את זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ
את  מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה, את זה מעּכבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָוהּׁשמן

ׁשּבארנּו.75ּכּלֹו ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין . ְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ּוׁשלמים ‡. עֹולה ונֹודר אדם ׁשּירצה 2מתנּדב מין וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּונדבה  ּבנדר הּבאין מנחֹות מיני אֹו3מחמּׁשה ּומתנּדב . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

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
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שרת 54) כלי דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של ובקלתות כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
עושין  אין שרת כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק למעלה רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של או עצים של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא תנור.55)אותן מאפה למעט
היציקה.56) לפני הבלילה, לאחר מדעת.57)והיינו אלא מקדשין, שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין היינו,
וגו'".58) אהרן בני אל "והביאה ב) ב, (ויקרא המזבח".59)"דכתיב אל והגישה ח) (שם, שם:60)דכתיב ובגמרא

פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ כדתנן מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי שם:61)"כי בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב על אף דם - זימנא חדא קדשה הא לי, נמי "למה הכא שרת, בכלי ליה דיש

שנא". רבא 62)לא ביה הדר קדוש, אמר ורבא קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני שחלקו קומץ "איתמר ז: במנחות
קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת והסכים מדעתו, בו חזר (=רבא אחד 63)מההיא בכלי ונתינתן עירובן ידי על כלומר,

שנתנו  פי על אף שרת, לכלי שנתנו שכיוון - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך דומה זה [ואין למלך). (משנה
כן  שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה משיעור פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא נפסל, אינו לחצאין,
הלשון  (וכן קדוש אינו - כלים בשני שחלקו קומץ שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי כולו ומערב חוזר

פסול]. זה הרי אמרו: ולא דם) למעלה 64)גבי וראה שם). (סוטה תמלח" במלח מנחתך קרבן "וכל יג) ב, (שם שנאמר
מזבח  של ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין היו מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק

וכו'". והלבונה הקומץ מעלהו 65)מולחין אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי "ומקטירו טו.) (שם בגמרא
להקטירו". שרת כהן 66)בכלי מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת שאינה כהונה זכרי ממנחת "חוץ

תהיה". והלבונה 67)כליל הקומץ מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה ראה
כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות פשיטא 68)ומנחות פפא רב "אמר יא. מנחות

אינשי". כדקמצי קומצו, מלוא שיתחב 69)לי קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך ידו. כף פירושו ידו ופס במשנה. שם
בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות בין ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו ופושט כופף בקמח, אצבעותיו

לת  ונכנס נדחק הקמח זה ידי מהקמח".ועל ידו ומוציא היד, לפס הכפופים האצבעות שבין הרווח ראשי 70)וך "שהכניס
ידו". פס עד קומצו מלא וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח שנכנס 71)אצבעותיו עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן

הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן אחר: לשון אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך במנחות 72)הקמח
הורצה. ובדיעבד יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק ולפיכך ב"תיקו". כולן ונשארו פפא, רב של בעיות הן שם וביומא

שנאמר 73) ממה כן ולמדו גדוש. הוא ומבורץ מבורץ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר, היתר "הקומץ ו. במנחות משנה
הקומץ". שבתוך מה אלא כשר לך "שאין בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא

אמר 74) טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) פסול" שהוא כל חיסר "שאם רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה
קומצו". מלא ב) ב, (שם ב)75)קרא ב, (שם קרא "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב מיעוטו "השמן במשנה: שם

פסולה". שהוא כל חסר שאם מנחות 1)ומשמנה, מיני מחמשה אחת או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר
בנדבה. בקרבן 2)הבאות והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו' לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם בֿג) א, (ויקרא שנאמר

שם). ורש"י ד, הלכה ב פרשה שם (ספרא מאפה 3)נדבה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת הסולת, מנחת כגון
ד. הלכה פי"ב למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת חלות תנור,

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'g 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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נסכים  מּמנחת מנחה מּׁשלׁשה 5לבּדּה4נֹודר מין זה מאי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
נסכים  מנחֹות ׁשּבארנּו6מיני ּכמֹו יין 7, נֹודר אֹו ּומתנּדב . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

עצמֹו עצמּה8ּבפני ּבפני לבֹונה אֹו ּבפני 9, ׁשמן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לּמערכה 10עצמֹו עצים אֹו ּכקרּבן 11, ׁשהן מּפני ,12, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

העצים  ּולקרּבן .13ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַָֻ
אֹו14ׁשנים ·. עֹולה אחד קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

ּפרידה  אפּלּו יֹונה 15ׁשלמים, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבׁשּתפּות  אֹותּה ּבאה 16מביאין אינּה הּמנחה אבל . ְְְֲִִִֵַָָָָָָָֻ

קּבלה 17ּבׁשּתפּות  ּדברי הן אּלּו ּודברים .18. ְְְִִֵֵֵַָָָָֻ
ומת ‚. ּבניו לׁשני מנחה מביאין 19הּניח אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

.20אֹותּה ָ
נדבה?„. היא זֹו ואי נדר הּוא זה הרי 21אי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

עֹולה  מנחה,22עלי עלי הרי אֹו ׁשלמים, עלי הרי אֹו , ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָ
זֹו ּבהמה דמי הרי זהּו23אֹו - ׁשלמים אֹו עֹולה עלי ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ

זֹו ּבהמה דמי אֹו זֹו ּבהמה הרי האֹומר: אבל ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּנדר.

זֹו הרי - מנחה הּזה העּׂשרֹון הרי אֹו ׁשלמים, אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָעֹולה
ְָָנדבה.

לנדבֹות?‰. נדרים ּבין הפריׁש24מה אם ׁשהּנֹודר, ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
ואבד  ּבאחריּותֹו25קרּבנֹו חּיב - נגנב ׁשּיקריב 26אֹו עד ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּנדר  -27ּכמֹו נגנב אֹו מת אם 'זֹו', ואֹומר והּמתנּדב ; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּבאחריּותֹו. חּיב ְֲֵַַָָאינֹו

.Â עלי זה ּבית ּודמי עֹולה עלי זה ׁשֹור ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת הרי 28קרּבן, אמר: . ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחריּותּה אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעלי
.29ּבאחריּותּה ְֲַָָ

.Êּבארנּו להקריב 30ּכבר לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוּׂשה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קרּבנֹות  הרי 31ּבֹו והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָ
עֹולה  ּבּמקּדׁש32עלי -33ׁשאקריבּנה זה ּבבית והקריבּה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

יצא  זה 34לא ּבבית ׁשאקריבּנה .35- ּבּמקּדׁש והקריבּה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמי 36יצא  הּוא הרי יצא. - הּבית ּבאֹותֹו הקריבּה ואם ; ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"מנחת 4) נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן, עם שמביאים והסולת היין כי א, הלכה פ"ב למעלה ראה
רבא.5)נסכים". דברי קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי אפילו נסכים מנחת לנדב או לנדר אפשר כלומר,

פר.6) ונסכי איל נסכי כבש, ד.7)נסכי הלכה שם ויקרא 8)למעלה וספרא פי"ב, מנחות תוספתא קד: מנחות משנה
יד, הלכה פט"ז להלן גם וראה עצמו, בפני היין את מקריב היה כיצד צא: זבחים וראה ה. הלכה ח פרשה דנדבה דבורא

הי"ב. שם.9)ופי"ז פט"ז להלן וראה ד. הלכה שם וספרא קו: שם 10)מנחות ובספרא קד: שם במשנה טרפון כרבי
שלשה  אומר, רבי מלוג. יפחות לא שמן, עלי "הרי טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם משום עקיבא, כרבי ולא ז. הלכה
כמותו  סובר הנ"ל רבי גם כי ועוד, קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה כסתם הלכה סתם, ואחרֿכך ומחלוקת לוגין".

שם. פט"ז להלן וראה טֿי,11)(כסףֿמשנה). הלכות המקדש כלי מהלכות פ"ו למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם שם.12)ובפ"ח וספרא (נחמיה 13)מנחות העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות הפסוק מובא שם, במנחות

לה). שם.14)י, א.16)יחידה.15)מנחות הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ג למעלה קד:17)ראה מנחות
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה "סולת א) ב, (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י פרק שם וספרא
המיוחס  ובפירוש ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או יין מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין

שם. למעלה.18)לר"ש ראה "קרבנו", הפסוק מן כן למדו הרי כי עיון, צריך אבל מסיני. למשה הלכה כלומר,
שמת.19) עד להקריבה הספיק ולא מנחה הפריש בניו 20)כלומר, לשני מנחה "הניח ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

זו  הרי  ומת, בניו לשני בהמה "הניח ה הלכה תמורה מהלכות בפ"א רבינו שכתב ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
וא  שותפים קרבה ואינם במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין והשותפין שותפין, בה הם שהרי בה, ממירין ין

שם  ראה תקריב, כי (=נפש מקרי דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.), שם (ראה מקופיא רק בה שמתכפרים לפי לגמרי,
כאן). (לחםֿמשנה לגמרי שותפין שאינם כיון ב.21)ה:) הלכה נדרים מהלכות בפ"א א.22)ראה משנה א פרק קינין

ההתחייבות  בשעת לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו קלט. וחולין ח. מגילה ו. השנה ראש גם וראה
אחרת. או זו ו.23)בהמה הלכה להלן שם.24)ראה נדרים בהלכות גם במקורות 25)ראה הוא וכן מת, אם הואֿהדין

זו. הרי בדין להלן רבינו כתב וכן אחר.26)הנ"ל. להביא חייב לומר: ורוצה שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
שהקריב 27) אלא הקריב, אם אפילו שהרי באחריות, חייב המזבח, על הקריב שלא זמן וכל המזבח. על שיקריבו עד כלומר,

ולהלן  ב. בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך לבעלים, עלה ולא כשר ופסח), מחטאת חוץ הקרבנות (בכל לשמו שלא
כו). יב, (לדברים ראה פ' בספרי וראה (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי מהלכות במשנה:28)פט"ו כ: בערכין

לא  אבא, בר חייא ר' "אמר שם, ובגמרא לשלם", חייב - הבית ונפל השור מת קרבן, עלי זה ובית עולה, עלי זה "שור
קאמר". להביאו עלי באחריות, חייב אינו - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי. זה שור דמי דאמר אלא שנו
אם  אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת "עלי" שאמר במה הכוונה כי אומרים אנו עלי", זה שור "דמי אמר אם כלומר,
באחריות  להתחייב לא אבל "זה", שור להביא להתחייב "עלי", שאמר במה כוונתו עלי", זה "שור אלא "דמי" אמר לא

מת. או נאבד באחריותה.29)אם יתחייב שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות, חייב אינו "עלי" שאמר ואף קט. מנחות
יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט פרק מצרים.31)למעלה של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש שם 32)כגון

באומר 33)במשנה. שהמדובר הרי יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה עולה, עלי "הרי שם: במשנה
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי במקדש. שיקריבה פירש שלא אע"פ עולה", עלי "הרי שהרי 34)סתם שם. משנה

באחריותו. חייב עלי, הרי אמר שאם נגנב, או כמת חוניו.35)זה בבית שאקריבנה עולה עלי הרי אמר שם 36)כלומר,
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.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
מיני  ׁשאר ׁשל אֹו זהב ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ּבקלתֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּביתֹו

ׁשרת  לכלי ראּוי ׁשהּוא ּכלי מנחת 54מּתכֹות, היתה ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשרת 55הּסלת  לכלי נֹותנּה ׁשרת 56- ּבכלי .57ּומקּדׁשּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשם  אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
לכלי  הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּבּמקּדׁש,

ּכהן  אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה ׁשמנּה עליה ונֹותן .58ׁשרת. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּמזּבח  אצל מֹוליכּה ּדרֹומית 59והּכהן ּבקרן ּומּגיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמערבית
אחד  ׁשּנאמר:60לצד ׁשמנּה; ׁשּנתרּבה מּמקֹום וקֹומץ , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  ּומקּדׁשֹו ׁשרת לכלי הּקמץ ונֹותן ּומּׁשמנּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּסלּתּה
קדֹוׁש61ׁשרת  אינֹו - ּכלים ּבׁשני ׁשחּלקֹו וקמץ וחֹוזר 62. , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹ

הּקמץ 63ּומקּדׁש על ונֹותנּה לבֹונתּה ּכל את ּומלּקט . ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּומֹולחֹו הּמזּבח על ּומעלהּו ּגּבי 64ׁשּבּכלי על ונֹותנֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַ

ׁשרת  מּכלי אינֹו65האּׁשים - היא ּכהנים מנחת ואם . ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָֹ

ּכּלּה66קֹומץ  על מלח נֹותן אּלא ּגּבי 67, על הּכל ּומׁשלי ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ִִָהאּׁשים.

.‚È ּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד
וקֹומץ 68האדם  ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּפֹוׁשט קמץ 69: . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

אצּבעֹותיו  הּצדדין 70ּבראׁשי מן ואם 71אֹו יקטיר, לא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
הרצה  - ׁשהרחיק 72הקטיר ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֻ

ּפסּול  זה הרי - וקמץ .73אצּבעֹותיו ְְְֲֵֶֶַָָָ
.„È מעּכב הּקמץ ּומקצת זיתים. מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאין

ּכּלֹו הּסלת 74את זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ
את  מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה, את זה מעּכבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָוהּׁשמן

ׁשּבארנּו.75ּכּלֹו ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין . ְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ּוׁשלמים ‡. עֹולה ונֹודר אדם ׁשּירצה 2מתנּדב מין וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּונדבה  ּבנדר הּבאין מנחֹות מיני אֹו3מחמּׁשה ּומתנּדב . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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שרת 54) כלי דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של ובקלתות כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
עושין  אין שרת כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק למעלה רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של או עצים של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא תנור.55)אותן מאפה למעט
היציקה.56) לפני הבלילה, לאחר מדעת.57)והיינו אלא מקדשין, שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין היינו,
וגו'".58) אהרן בני אל "והביאה ב) ב, (ויקרא המזבח".59)"דכתיב אל והגישה ח) (שם, שם:60)דכתיב ובגמרא

פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ כדתנן מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי שם:61)"כי בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב על אף דם - זימנא חדא קדשה הא לי, נמי "למה הכא שרת, בכלי ליה דיש

שנא". רבא 62)לא ביה הדר קדוש, אמר ורבא קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני שחלקו קומץ "איתמר ז: במנחות
קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת והסכים מדעתו, בו חזר (=רבא אחד 63)מההיא בכלי ונתינתן עירובן ידי על כלומר,

שנתנו  פי על אף שרת, לכלי שנתנו שכיוון - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך דומה זה [ואין למלך). (משנה
כן  שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה משיעור פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא נפסל, אינו לחצאין,
הלשון  (וכן קדוש אינו - כלים בשני שחלקו קומץ שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי כולו ומערב חוזר

פסול]. זה הרי אמרו: ולא דם) למעלה 64)גבי וראה שם). (סוטה תמלח" במלח מנחתך קרבן "וכל יג) ב, (שם שנאמר
מזבח  של ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין היו מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק

וכו'". והלבונה הקומץ מעלהו 65)מולחין אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי "ומקטירו טו.) (שם בגמרא
להקטירו". שרת כהן 66)בכלי מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת שאינה כהונה זכרי ממנחת "חוץ

תהיה". והלבונה 67)כליל הקומץ מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה ראה
כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות פשיטא 68)ומנחות פפא רב "אמר יא. מנחות

אינשי". כדקמצי קומצו, מלוא שיתחב 69)לי קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך ידו. כף פירושו ידו ופס במשנה. שם
בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות בין ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו ופושט כופף בקמח, אצבעותיו

לת  ונכנס נדחק הקמח זה ידי מהקמח".ועל ידו ומוציא היד, לפס הכפופים האצבעות שבין הרווח ראשי 70)וך "שהכניס
ידו". פס עד קומצו מלא וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח שנכנס 71)אצבעותיו עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן

הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן אחר: לשון אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך במנחות 72)הקמח
הורצה. ובדיעבד יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק ולפיכך ב"תיקו". כולן ונשארו פפא, רב של בעיות הן שם וביומא

שנאמר 73) ממה כן ולמדו גדוש. הוא ומבורץ מבורץ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר, היתר "הקומץ ו. במנחות משנה
הקומץ". שבתוך מה אלא כשר לך "שאין בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא

אמר 74) טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) פסול" שהוא כל חיסר "שאם רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה
קומצו". מלא ב) ב, (שם ב)75)קרא ב, (שם קרא "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב מיעוטו "השמן במשנה: שם

פסולה". שהוא כל חסר שאם מנחות 1)ומשמנה, מיני מחמשה אחת או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר
בנדבה. בקרבן 2)הבאות והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו' לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם בֿג) א, (ויקרא שנאמר

שם). ורש"י ד, הלכה ב פרשה שם (ספרא מאפה 3)נדבה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת הסולת, מנחת כגון
ד. הלכה פי"ב למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת חלות תנור,

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'g 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נסכים  מּמנחת מנחה מּׁשלׁשה 5לבּדּה4נֹודר מין זה מאי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
נסכים  מנחֹות ׁשּבארנּו6מיני ּכמֹו יין 7, נֹודר אֹו ּומתנּדב . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

עצמֹו עצמּה8ּבפני ּבפני לבֹונה אֹו ּבפני 9, ׁשמן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לּמערכה 10עצמֹו עצים אֹו ּכקרּבן 11, ׁשהן מּפני ,12, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

העצים  ּולקרּבן .13ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַָֻ
אֹו14ׁשנים ·. עֹולה אחד קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

ּפרידה  אפּלּו יֹונה 15ׁשלמים, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבׁשּתפּות  אֹותּה ּבאה 16מביאין אינּה הּמנחה אבל . ְְְֲִִִֵַָָָָָָָֻ

קּבלה 17ּבׁשּתפּות  ּדברי הן אּלּו ּודברים .18. ְְְִִֵֵֵַָָָָֻ
ומת ‚. ּבניו לׁשני מנחה מביאין 19הּניח אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

.20אֹותּה ָ
נדבה?„. היא זֹו ואי נדר הּוא זה הרי 21אי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

עֹולה  מנחה,22עלי עלי הרי אֹו ׁשלמים, עלי הרי אֹו , ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָ
זֹו ּבהמה דמי הרי זהּו23אֹו - ׁשלמים אֹו עֹולה עלי ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ

זֹו ּבהמה דמי אֹו זֹו ּבהמה הרי האֹומר: אבל ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּנדר.

זֹו הרי - מנחה הּזה העּׂשרֹון הרי אֹו ׁשלמים, אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָעֹולה
ְָָנדבה.

לנדבֹות?‰. נדרים ּבין הפריׁש24מה אם ׁשהּנֹודר, ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
ואבד  ּבאחריּותֹו25קרּבנֹו חּיב - נגנב ׁשּיקריב 26אֹו עד ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּנדר  -27ּכמֹו נגנב אֹו מת אם 'זֹו', ואֹומר והּמתנּדב ; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּבאחריּותֹו. חּיב ְֲֵַַָָאינֹו

.Â עלי זה ּבית ּודמי עֹולה עלי זה ׁשֹור ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת הרי 28קרּבן, אמר: . ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחריּותּה אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעלי
.29ּבאחריּותּה ְֲַָָ

.Êּבארנּו להקריב 30ּכבר לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוּׂשה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קרּבנֹות  הרי 31ּבֹו והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָ
עֹולה  ּבּמקּדׁש32עלי -33ׁשאקריבּנה זה ּבבית והקריבּה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

יצא  זה 34לא ּבבית ׁשאקריבּנה .35- ּבּמקּדׁש והקריבּה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמי 36יצא  הּוא הרי יצא. - הּבית ּבאֹותֹו הקריבּה ואם ; ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
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"מנחת 4) נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן, עם שמביאים והסולת היין כי א, הלכה פ"ב למעלה ראה
רבא.5)נסכים". דברי קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי אפילו נסכים מנחת לנדב או לנדר אפשר כלומר,

פר.6) ונסכי איל נסכי כבש, ד.7)נסכי הלכה שם ויקרא 8)למעלה וספרא פי"ב, מנחות תוספתא קד: מנחות משנה
יד, הלכה פט"ז להלן גם וראה עצמו, בפני היין את מקריב היה כיצד צא: זבחים וראה ה. הלכה ח פרשה דנדבה דבורא

הי"ב. שם.9)ופי"ז פט"ז להלן וראה ד. הלכה שם וספרא קו: שם 10)מנחות ובספרא קד: שם במשנה טרפון כרבי
שלשה  אומר, רבי מלוג. יפחות לא שמן, עלי "הרי טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם משום עקיבא, כרבי ולא ז. הלכה
כמותו  סובר הנ"ל רבי גם כי ועוד, קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה כסתם הלכה סתם, ואחרֿכך ומחלוקת לוגין".

שם. פט"ז להלן וראה טֿי,11)(כסףֿמשנה). הלכות המקדש כלי מהלכות פ"ו למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם שם.12)ובפ"ח וספרא (נחמיה 13)מנחות העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות הפסוק מובא שם, במנחות

לה). שם.14)י, א.16)יחידה.15)מנחות הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ג למעלה קד:17)ראה מנחות
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה "סולת א) ב, (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י פרק שם וספרא
המיוחס  ובפירוש ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או יין מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין

שם. למעלה.18)לר"ש ראה "קרבנו", הפסוק מן כן למדו הרי כי עיון, צריך אבל מסיני. למשה הלכה כלומר,
שמת.19) עד להקריבה הספיק ולא מנחה הפריש בניו 20)כלומר, לשני מנחה "הניח ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

זו  הרי  ומת, בניו לשני בהמה "הניח ה הלכה תמורה מהלכות בפ"א רבינו שכתב ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
וא  שותפים קרבה ואינם במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין והשותפין שותפין, בה הם שהרי בה, ממירין ין

שם  ראה תקריב, כי (=נפש מקרי דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.), שם (ראה מקופיא רק בה שמתכפרים לפי לגמרי,
כאן). (לחםֿמשנה לגמרי שותפין שאינם כיון ב.21)ה:) הלכה נדרים מהלכות בפ"א א.22)ראה משנה א פרק קינין

ההתחייבות  בשעת לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו קלט. וחולין ח. מגילה ו. השנה ראש גם וראה
אחרת. או זו ו.23)בהמה הלכה להלן שם.24)ראה נדרים בהלכות גם במקורות 25)ראה הוא וכן מת, אם הואֿהדין

זו. הרי בדין להלן רבינו כתב וכן אחר.26)הנ"ל. להביא חייב לומר: ורוצה שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
שהקריב 27) אלא הקריב, אם אפילו שהרי באחריות, חייב המזבח, על הקריב שלא זמן וכל המזבח. על שיקריבו עד כלומר,

ולהלן  ב. בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך לבעלים, עלה ולא כשר ופסח), מחטאת חוץ הקרבנות (בכל לשמו שלא
כו). יב, (לדברים ראה פ' בספרי וראה (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי מהלכות במשנה:28)פט"ו כ: בערכין

לא  אבא, בר חייא ר' "אמר שם, ובגמרא לשלם", חייב - הבית ונפל השור מת קרבן, עלי זה ובית עולה, עלי זה "שור
קאמר". להביאו עלי באחריות, חייב אינו - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי. זה שור דמי דאמר אלא שנו
אם  אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת "עלי" שאמר במה הכוונה כי אומרים אנו עלי", זה שור "דמי אמר אם כלומר,
באחריות  להתחייב לא אבל "זה", שור להביא להתחייב "עלי", שאמר במה כוונתו עלי", זה "שור אלא "דמי" אמר לא

מת. או נאבד באחריותה.29)אם יתחייב שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות, חייב אינו "עלי" שאמר ואף קט. מנחות
יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט פרק מצרים.31)למעלה של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש שם 32)כגון

באומר 33)במשנה. שהמדובר הרי יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה עולה, עלי "הרי שם: במשנה
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי במקדש. שיקריבה פירש שלא אע"פ עולה", עלי "הרי שהרי 34)סתם שם. משנה

באחריותו. חייב עלי, הרי אמר שאם נגנב, או כמת חוניו.35)זה בבית שאקריבנה עולה עלי הרי אמר שם 36)כלומר,
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ּבאחריּותּה יתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה וענּוׁש37ׁשּנדר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
העלית  על ּבחּוץ ּכרת על 38ּה נזיר הריני אמר: אם וכן . ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

זה  ּבבית ׁשאגּלח יצא 39מנת - ׁשם ּגּלח אם הּוא 40, הרי . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ואינּה עצמֹו, צער והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכמי

.41נזירּות  ְִ
.Á ּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחּטאת

ּונדבה  אֹו42ּבנדר אׁשם, אֹו חּטאת עלי הרי האֹומר: . ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכלּום  אמר לא - אׁשם אֹו חּטאת זֹו הרי היה 43ׁשאמר: . ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹ

אֹו לחּטאתי זֹו הרי ואמר: אׁשם אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- לאׁשמי אֹו לחּטאתי האּלּו הּמעֹות הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאׁשמי,

קּימים  .44ּדבריו ְִַָָָ
.Ë היה אם עלי, זֹו יֹולדת אֹו זה מצרע קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאֹומר:

קרּבן  הּנֹודר מביא - ענּיים הּיֹולדת אֹו מצרע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹותֹו
אף 45עני  עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא - עׁשירים היּו ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ

עני  ׁשהּנֹודר ּפי .46על ִִֵֶַַָ

.È ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:
על 47עלי  להקריבן מּניחֹו זה הרי - ּפלֹוני אֹותֹו רצה אם , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

לֹו ּומתּכּפר ּבׁשעת 48ידֹו רצה ולא הפרׁשה ּבׁשעת רצה . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹ
מקריבין  - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּבֹו: חזר אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהקרבה,
רצה  ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן, לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר

הפרׁשה  עד 49ּבׁשעת לֹו נתּכּפר לא ואׁשם ּבחּטאת אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹ
סֹוף  ועד מּתחּלה .50ׁשּירצה ְְְִִִֶֶַָ

.‡È רׁשעים 51האֹומר ּכנדרי עלי הרי נזיר 52: ׁשּמּנדריהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּוׁשבּועה  ּבכּלן 53וקרּבן חּיב לא 54- - ּכׁשרין ּכנדרי . ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֻ

ּכלּום  ּכׁשרין 55נתחּיב ּכנדבֹות עלי הרי נדר 56. זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּובקרּבן  ּכּנּויי 57ּבנזיר וכל ּכקרּבן 58. - .59קרּבן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָ

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהא עד חּיב הּמתנּדב ולא הּנֹודר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאין
ואמר 60ׁשוין  עֹולה' עלי 'הרי לֹומר הּמתּכּון ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ואמר  עֹולה' זֹו 'הרי לֹומר ׁשּנתּכּון אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ'ׁשלמים',
ואמר  ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באחריות. חייב אינו – חוץ שחוטי הוא שהרי כלל, לקרבן נחשב אינו הזה הקרבן כי ואף תנאֿקמא. כדברי במשנה
שם.37) בגמרא המנונא רב דברי והם ו. הלכה למעלה המנונא 38)ראה רב דברי והם למקדש. חוץ שחוטי על כלומר,

שם. בברייתא הוא וכן יוחנן, זה.39)ור' בבית התגלחת קרבנות שאביא ע"מ כי 40)כלומר, אף כלומר, במשנה. שם
כמבואר  בחוץ, העלאה על כרת וחייב במקדש. אחרות תגלחת קרבנות להביא מחוייב אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות

והקרבנות 41)למעלה. נזיר, בקרבנות חייב אינו כן, ואם עצמו. לצער רק אלא בנזירות, התחייב לא כלומר, בגמרא. שם
יותר  להביא, יטרח חוניו, בבית להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון אלא תגלחת, קרבנות אינם – שהביא

יטרח. לא וראה 42)מזה תחטא". כי "נפש יז) – א ה, (ויקרא בהם נאמר שהרי ב.) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
י. הלכה נדרים מהלכות עבר 43)בפ"א כלומר, =) שחייב אףֿעלֿפי אשם, זו והרי חטאת זו "הרי פ"ג: תמורה תוספתא

"ל  "לחטאתי", מפורש אמר שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב שם.עבירה בחולין וראה אשמי".
כלום".44) אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב היה אם לאשמי, אלו והרי לחטאתי אלו "הרי בתוספתא: משנה 45)שם

תור  או יונה ובן לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי ג, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א להלן וראה יז. בערכין
שלשה: קרבנו והמצורע לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת.
וכבש  לחטאת ואחד לעולה אחד קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים, שני
ראה  עשיר, קרבן מביא עניים, היולדת או שהמצורע אף עשיר, הוא הנודר אם אבל עני, הוא הנודר אם זה וכל לאשם.

יא. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ה שם.46)להלן כפרה מחוסרי בהלכות הוא וכן שם, התחייב 47)משנה כלומר
בהם. מחוייב שהפלוני הקרבנות הפלוני, עבור כא:48)להביא לדעתו,49)ערכין צריך שאינו שמואל, כדעת שם ערכין
מאי). ד"ה שם (תוספות חטא על באים שאינם גם 50)כיון דעת צריכים ולכן להתוודות, וצריכין חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה במשנה.51)בשעת ט. משום 52)נדרים כך ונקראו ושבועה, ובקרבן בנזיר כעסם בעת הנודרים
שמקיימו  אףֿעלֿפי – הנודר כב.) (נדרים שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי כג) כג, (דברים שכתוב

רשע. הנודר.53)נקרא מדברי הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים "כנדרי 54)כלומר, שם: משנה
ובשבועה". ובקרבן בנזיר נדר בדרך 55)רשעים נודרים הכשרים "שאין כלום", אמר לא כשרים "כנדרי במשנה: שם

לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני בנדר, עצמן מחייבין אינם "שהחסידים כב) הלכה נדרים מהלכות בפ"א (רבינו וכעס" איסור
שם). המשנה בפירוש (רבינו לשלמו" תאחר לא כב) (שם, הכתוב שאמר מה זהו 56)והוא אי ד, הלכה למעלה ראה

נדבה. זוהי ואי החסידים,57)נדר כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים) (של "כנדבותם שם: נדרים במשנה
לשלמו, תאחר לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
וקרבן, בנזיר זה וכל שם). המשנה  (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב ושם העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם

כה. הלכה נדרים מהלכות ובפ"א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י וראה נשבעין. החסידים אין כי בשבועה, לא כלומר,58)אבל
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ"א קונז" קונח, "קונם, כגון לקרבן, לואי שם.59)שמות בנדרים משנה תרומות 60)ראה

ה) לה, (שמות ונאמר בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור", שפתיך "מוצא כד) (שם, שנאמר ח. משנה פ"ג
כששפתיו  אלא אינו זה וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא בלב גמר גם שצריך הרי – לבו" נדיב "כל
עולה  שזו בלבו גמר רק אלא כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות שפתיו אין אם אבל לבו, את מכחישות

ההלכה. בהמשך להלן ראה להביא, חייב הוא הרי – שלמים או
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ּבחרם  לנּדר קּימים 61'קרּבן', ּדבריו - 'הקּדׁש' ;62ואמר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעֹולה
אּלא  ּכלּום, ּבּׂשפתיו להֹוציא צרי אינֹו ּונדבֹות ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָּבנדרים
ּכיצד? חּיב. - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹאם
חּיב  זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּגמר
לב  ּבנדיבּות - יביאה לב נדיב ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹלהביא;

להביא  קדׁשים 63יתחּיב מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ְְִָונדבֹותן.

.‚È חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד
מערכין  ענּיים 66ּומעּׂשרֹות 65ודמים 64ּבהן ,67ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּבֹו ׁשּפגע ּברגל הּכל ׁשּיביא הּתֹורה מן עּׂשה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמצות
וגֹומר 68ּתחּלה  ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ׁשּנאמר: .69. ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

חּיב  ּׁשאּתה מה ּכל ּתביא - לחג ׁשּתבֹוא ּבעת ְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכלֹומר,

הביא  ולא הרגל הּגיע לּׁשם. ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו,
עּׂשה  מצות ּבּטל זה הרי רגלים 70- ׁשלׁשה עליו עברּו .71 ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

התנּדב  אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הביא נתן 72ולא ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
והחרמים  תעּׂשה,73הערכים ּבלא עבר זה הרי - והּדמים ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עד  תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו. תאחר לא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּכּלּה הּׁשנה רגלי עליו זה,74ׁשּיעברּו לאו על לֹוקין ואין . ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מעּׂשה  ּבֹו ׁשאין .75לפי ְֲִֵֶֶַ
.„È ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש

ּבלא  עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה ּגב על ּופדאּה מּום ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה
ׁשלׁשה  האחרת על ׁשּיעברּו עד ואחד 76רגלים תעּׂשה . ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתאחר  ּבבל עֹובר האּׁשה ואחד הּיֹורׁש77האיׁש אבל . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּתאחר  ּבבל עֹובר .78אינֹו ְְֵֵֵַַ
.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹּכל
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ראש 61) בתוספות וראה לב. בבכורות שאמרו כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים, חרמי ואף הבית. לבדק
המוריה). (הר ערכין ד"ה ה: אורֿשמח 62)השנה – (2 281 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א נדרים בתוספתא מפורש כן

פת  חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת מפיו והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות וראה במילואים.
ואור  המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו שאין כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ"ב שבועות בהלכות (ראה שמה

כאן). נדיב 63)שמח כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו גמר בשפתיו. שהוציא אלא לי "אין שם: בשבועות
ב).64)לבו". הלכה ערכין מהלכות פ"א (ראה עלי פלוני ערך או עלי זה ערך או עלי ערכי דמי 65)שאמר שאמר

ט). הלכה (שם וכו' יומו בן קטן פלוני אותו היה אפילו עלי, פלוני דמי או עלי זה דמי או ומעשר 66)עלי דגן מעשר
עניים,67)בהמה. מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ח למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט כגון

המוריה). (הר תאחר בבל חייב זה הרי עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן אחד 68)חייב דהיינו
פג. עשה המצוות, בספר וראה וסוכות. שבועות פסח, הרגלים: הֿו):69)משלושת יב, (לדברים ראה פ' ספרי ראה

מוצא  ת"ר ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע שקבע ראשון ברגל אלא יהא שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת
זה  נדרת, כאשר שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך
צדקה. זו בפיך, הבית. בדק קדשי אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר.
לי, למה  לאֿתעשה, מצות זו תשמור נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי, למה מצותֿעשה, זו שפתיך מוצא מר: אמר
וחד  אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו מיקריב לי , למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא. לשלמו תאחר מלא
בדק  שגם הרי תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו מה כל למדו שמה" והבאתם שמה מ"ובאת כי הרי אקריב", ולא אפריש

רוקח). (מעשה זו עשה בכלל עניים ומתנות שעבר 70)הבית כיון רבא, "אמר יח. ובתמורה שם, השנה בראש הוא כן
בעשה". עובר אחד רגל שבועות 71)עליו (פסח, כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו שעברו שכל נראה, כאן מדבריו

הגר"ח  בהוצאת הוא וכן לעם, בסה"מ הנדפס (כפי קנה לאוין המצוות בספר מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
של  עליו שיעברו עד זה לאו על עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב ישנים:הלר) בדפוסים המצוות בספר (אבל רגלים" שה

בבל  מחייב שאינו שם שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד
השנה: ראש בתחילת המשנה בפירוש רבינו כתב וכן תחילה, המצות וחג כסדרן הרגלים שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר

הלכה". ואינה לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי תחילה המצות וחג אומר שמעון דעת 72)"ור' כן
תאחר. בל על עובר אינו בנדבה כי כתב, שם לרש"י המיוחס בפירוש אבל תאחר, בבל עובר הנדבה על כי ט: בנדרים הר"ן

ומעשרות 73) צדקות ושלמים עולות ואשמות חטאות וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי רבנן, "תנו ד. השנה בראש
חרמי  "והחרמין רש"י ומפרש תאחר". בבל עובר רגלים שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט ופסח ומעשר בכור

כהנים. חרמי ובין גבוה חרמי בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל "יכול 74)גבוה", הֿו): יב, (לדברים ראה פ' ספרי
עליו  עובר אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל משום עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם

כולה". שנה רגלי עליו שיעבדו עד תאחר בל בלאֿתעשה,75)משום עובר וכו' במוקדשין "המאחר פ"ד: מכות תוספתא
מעשה". בהן שאין לפי הארבעים את לוקה אינו ולא 76)אבל הוא לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש

והומם  רגלים שני עליו שעברו כגון עסקינן במאי והכא ושלמים, עולה חילופי למעוטי לעולם ששת, רב אמר וכו'. חילופיו
דמי, רגלים שלשה עליו דעברו כמאן קאתי, קמא ומכח הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו

א. הלכה פ"א שם ירושלמי וראה לן". משמע הא 77)קא אמרינן מי תאחר, בבל היא מה אשה זירא, ר' "בעי ו: שם
הכי, אביי אמר ומי בשמחה. איתא דהא ליה ותיפוק אביי ליה אמר בשמחה. איתא היא דילמא או בראיה, מיחייבא לא
שהנשים  זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות (פ"א רבינו שפסק ולפי קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה, בעלה אשה אביי והאמר

שם. הגמרא כדברי תאחר, בל של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק שמחה), של =) זו במצוה ש 78)חייבות נדרו ל על



קמג zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'g 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבאחריּותּה יתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה וענּוׁש37ׁשּנדר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
העלית  על ּבחּוץ ּכרת על 38ּה נזיר הריני אמר: אם וכן . ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

זה  ּבבית ׁשאגּלח יצא 39מנת - ׁשם ּגּלח אם הּוא 40, הרי . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ואינּה עצמֹו, צער והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכמי

.41נזירּות  ְִ
.Á ּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחּטאת

ּונדבה  אֹו42ּבנדר אׁשם, אֹו חּטאת עלי הרי האֹומר: . ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכלּום  אמר לא - אׁשם אֹו חּטאת זֹו הרי היה 43ׁשאמר: . ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹ

אֹו לחּטאתי זֹו הרי ואמר: אׁשם אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- לאׁשמי אֹו לחּטאתי האּלּו הּמעֹות הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאׁשמי,

קּימים  .44ּדבריו ְִַָָָ
.Ë היה אם עלי, זֹו יֹולדת אֹו זה מצרע קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאֹומר:

קרּבן  הּנֹודר מביא - ענּיים הּיֹולדת אֹו מצרע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹותֹו
אף 45עני  עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא - עׁשירים היּו ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ

עני  ׁשהּנֹודר ּפי .46על ִִֵֶַַָ

.È ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:
על 47עלי  להקריבן מּניחֹו זה הרי - ּפלֹוני אֹותֹו רצה אם , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

לֹו ּומתּכּפר ּבׁשעת 48ידֹו רצה ולא הפרׁשה ּבׁשעת רצה . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹ
מקריבין  - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּבֹו: חזר אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהקרבה,
רצה  ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן, לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר

הפרׁשה  עד 49ּבׁשעת לֹו נתּכּפר לא ואׁשם ּבחּטאת אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹ
סֹוף  ועד מּתחּלה .50ׁשּירצה ְְְִִִֶֶַָ

.‡È רׁשעים 51האֹומר ּכנדרי עלי הרי נזיר 52: ׁשּמּנדריהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּוׁשבּועה  ּבכּלן 53וקרּבן חּיב לא 54- - ּכׁשרין ּכנדרי . ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֻ

ּכלּום  ּכׁשרין 55נתחּיב ּכנדבֹות עלי הרי נדר 56. זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּובקרּבן  ּכּנּויי 57ּבנזיר וכל ּכקרּבן 58. - .59קרּבן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָ

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהא עד חּיב הּמתנּדב ולא הּנֹודר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאין
ואמר 60ׁשוין  עֹולה' עלי 'הרי לֹומר הּמתּכּון ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ואמר  עֹולה' זֹו 'הרי לֹומר ׁשּנתּכּון אֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ'ׁשלמים',
ואמר  ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'
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באחריות. חייב אינו – חוץ שחוטי הוא שהרי כלל, לקרבן נחשב אינו הזה הקרבן כי ואף תנאֿקמא. כדברי במשנה
שם.37) בגמרא המנונא רב דברי והם ו. הלכה למעלה המנונא 38)ראה רב דברי והם למקדש. חוץ שחוטי על כלומר,

שם. בברייתא הוא וכן יוחנן, זה.39)ור' בבית התגלחת קרבנות שאביא ע"מ כי 40)כלומר, אף כלומר, במשנה. שם
כמבואר  בחוץ, העלאה על כרת וחייב במקדש. אחרות תגלחת קרבנות להביא מחוייב אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות

והקרבנות 41)למעלה. נזיר, בקרבנות חייב אינו כן, ואם עצמו. לצער רק אלא בנזירות, התחייב לא כלומר, בגמרא. שם
יותר  להביא, יטרח חוניו, בבית להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון אלא תגלחת, קרבנות אינם – שהביא

יטרח. לא וראה 42)מזה תחטא". כי "נפש יז) – א ה, (ויקרא בהם נאמר שהרי ב.) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
י. הלכה נדרים מהלכות עבר 43)בפ"א כלומר, =) שחייב אףֿעלֿפי אשם, זו והרי חטאת זו "הרי פ"ג: תמורה תוספתא

"ל  "לחטאתי", מפורש אמר שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב שם.עבירה בחולין וראה אשמי".
כלום".44) אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב היה אם לאשמי, אלו והרי לחטאתי אלו "הרי בתוספתא: משנה 45)שם

תור  או יונה ובן לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי ג, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א להלן וראה יז. בערכין
שלשה: קרבנו והמצורע לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת.
וכבש  לחטאת ואחד לעולה אחד קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים, שני
ראה  עשיר, קרבן מביא עניים, היולדת או שהמצורע אף עשיר, הוא הנודר אם אבל עני, הוא הנודר אם זה וכל לאשם.

יא. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ה שם.46)להלן כפרה מחוסרי בהלכות הוא וכן שם, התחייב 47)משנה כלומר
בהם. מחוייב שהפלוני הקרבנות הפלוני, עבור כא:48)להביא לדעתו,49)ערכין צריך שאינו שמואל, כדעת שם ערכין
מאי). ד"ה שם (תוספות חטא על באים שאינם גם 50)כיון דעת צריכים ולכן להתוודות, וצריכין חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה במשנה.51)בשעת ט. משום 52)נדרים כך ונקראו ושבועה, ובקרבן בנזיר כעסם בעת הנודרים
שמקיימו  אףֿעלֿפי – הנודר כב.) (נדרים שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי כג) כג, (דברים שכתוב

רשע. הנודר.53)נקרא מדברי הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים "כנדרי 54)כלומר, שם: משנה
ובשבועה". ובקרבן בנזיר נדר בדרך 55)רשעים נודרים הכשרים "שאין כלום", אמר לא כשרים "כנדרי במשנה: שם

לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני בנדר, עצמן מחייבין אינם "שהחסידים כב) הלכה נדרים מהלכות בפ"א (רבינו וכעס" איסור
שם). המשנה בפירוש (רבינו לשלמו" תאחר לא כב) (שם, הכתוב שאמר מה זהו 56)והוא אי ד, הלכה למעלה ראה

נדבה. זוהי ואי החסידים,57)נדר כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים) (של "כנדבותם שם: נדרים במשנה
לשלמו, תאחר לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
וקרבן, בנזיר זה וכל שם). המשנה  (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב ושם העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם

כה. הלכה נדרים מהלכות ובפ"א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י וראה נשבעין. החסידים אין כי בשבועה, לא כלומר,58)אבל
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ"א קונז" קונח, "קונם, כגון לקרבן, לואי שם.59)שמות בנדרים משנה תרומות 60)ראה

ה) לה, (שמות ונאמר בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור", שפתיך "מוצא כד) (שם, שנאמר ח. משנה פ"ג
כששפתיו  אלא אינו זה וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא בלב גמר גם שצריך הרי – לבו" נדיב "כל
עולה  שזו בלבו גמר רק אלא כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות שפתיו אין אם אבל לבו, את מכחישות

ההלכה. בהמשך להלן ראה להביא, חייב הוא הרי – שלמים או
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ּבחרם  לנּדר קּימים 61'קרּבן', ּדבריו - 'הקּדׁש' ;62ואמר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעֹולה
אּלא  ּכלּום, ּבּׂשפתיו להֹוציא צרי אינֹו ּונדבֹות ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָּבנדרים
ּכיצד? חּיב. - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹאם
חּיב  זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּגמר
לב  ּבנדיבּות - יביאה לב נדיב ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹלהביא;

להביא  קדׁשים 63יתחּיב מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ְְִָונדבֹותן.

.‚È חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד
מערכין  ענּיים 66ּומעּׂשרֹות 65ודמים 64ּבהן ,67ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּבֹו ׁשּפגע ּברגל הּכל ׁשּיביא הּתֹורה מן עּׂשה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמצות
וגֹומר 68ּתחּלה  ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ׁשּנאמר: .69. ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

חּיב  ּׁשאּתה מה ּכל ּתביא - לחג ׁשּתבֹוא ּבעת ְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכלֹומר,

הביא  ולא הרגל הּגיע לּׁשם. ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו,
עּׂשה  מצות ּבּטל זה הרי רגלים 70- ׁשלׁשה עליו עברּו .71 ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

התנּדב  אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הביא נתן 72ולא ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
והחרמים  תעּׂשה,73הערכים ּבלא עבר זה הרי - והּדמים ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עד  תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו. תאחר לא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּכּלּה הּׁשנה רגלי עליו זה,74ׁשּיעברּו לאו על לֹוקין ואין . ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מעּׂשה  ּבֹו ׁשאין .75לפי ְֲִֵֶֶַ
.„È ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש

ּבלא  עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה ּגב על ּופדאּה מּום ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה
ׁשלׁשה  האחרת על ׁשּיעברּו עד ואחד 76רגלים תעּׂשה . ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתאחר  ּבבל עֹובר האּׁשה ואחד הּיֹורׁש77האיׁש אבל . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּתאחר  ּבבל עֹובר .78אינֹו ְְֵֵֵַַ
.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹּכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראש 61) בתוספות וראה לב. בבכורות שאמרו כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים, חרמי ואף הבית. לבדק
המוריה). (הר ערכין ד"ה ה: אורֿשמח 62)השנה – (2 281 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א נדרים בתוספתא מפורש כן

פת  חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת מפיו והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות וראה במילואים.
ואור  המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו שאין כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ"ב שבועות בהלכות (ראה שמה

כאן). נדיב 63)שמח כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו גמר בשפתיו. שהוציא אלא לי "אין שם: בשבועות
ב).64)לבו". הלכה ערכין מהלכות פ"א (ראה עלי פלוני ערך או עלי זה ערך או עלי ערכי דמי 65)שאמר שאמר

ט). הלכה (שם וכו' יומו בן קטן פלוני אותו היה אפילו עלי, פלוני דמי או עלי זה דמי או ומעשר 66)עלי דגן מעשר
עניים,67)בהמה. מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ח למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט כגון

המוריה). (הר תאחר בבל חייב זה הרי עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן אחד 68)חייב דהיינו
פג. עשה המצוות, בספר וראה וסוכות. שבועות פסח, הרגלים: הֿו):69)משלושת יב, (לדברים ראה פ' ספרי ראה

מוצא  ת"ר ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע שקבע ראשון ברגל אלא יהא שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת
זה  נדרת, כאשר שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך
צדקה. זו בפיך, הבית. בדק קדשי אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר.
לי, למה  לאֿתעשה, מצות זו תשמור נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי, למה מצותֿעשה, זו שפתיך מוצא מר: אמר
וחד  אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו מיקריב לי , למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא. לשלמו תאחר מלא
בדק  שגם הרי תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו מה כל למדו שמה" והבאתם שמה מ"ובאת כי הרי אקריב", ולא אפריש

רוקח). (מעשה זו עשה בכלל עניים ומתנות שעבר 70)הבית כיון רבא, "אמר יח. ובתמורה שם, השנה בראש הוא כן
בעשה". עובר אחד רגל שבועות 71)עליו (פסח, כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו שעברו שכל נראה, כאן מדבריו

הגר"ח  בהוצאת הוא וכן לעם, בסה"מ הנדפס (כפי קנה לאוין המצוות בספר מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
של  עליו שיעברו עד זה לאו על עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב ישנים:הלר) בדפוסים המצוות בספר (אבל רגלים" שה

בבל  מחייב שאינו שם שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד
השנה: ראש בתחילת המשנה בפירוש רבינו כתב וכן תחילה, המצות וחג כסדרן הרגלים שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר

הלכה". ואינה לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי תחילה המצות וחג אומר שמעון דעת 72)"ור' כן
תאחר. בל על עובר אינו בנדבה כי כתב, שם לרש"י המיוחס בפירוש אבל תאחר, בבל עובר הנדבה על כי ט: בנדרים הר"ן

ומעשרות 73) צדקות ושלמים עולות ואשמות חטאות וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי רבנן, "תנו ד. השנה בראש
חרמי  "והחרמין רש"י ומפרש תאחר". בבל עובר רגלים שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט ופסח ומעשר בכור

כהנים. חרמי ובין גבוה חרמי בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל "יכול 74)גבוה", הֿו): יב, (לדברים ראה פ' ספרי
עליו  עובר אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל משום עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם

כולה". שנה רגלי עליו שיעבדו עד תאחר בל בלאֿתעשה,75)משום עובר וכו' במוקדשין "המאחר פ"ד: מכות תוספתא
מעשה". בהן שאין לפי הארבעים את לוקה אינו ולא 76)אבל הוא לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש

והומם  רגלים שני עליו שעברו כגון עסקינן במאי והכא ושלמים, עולה חילופי למעוטי לעולם ששת, רב אמר וכו'. חילופיו
דמי, רגלים שלשה עליו דעברו כמאן קאתי, קמא ומכח הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו

א. הלכה פ"א שם ירושלמי וראה לן". משמע הא 77)קא אמרינן מי תאחר, בבל היא מה אשה זירא, ר' "בעי ו: שם
הכי, אביי אמר ומי בשמחה. איתא דהא ליה ותיפוק אביי ליה אמר בשמחה. איתא היא דילמא או בראיה, מיחייבא לא
שהנשים  זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות (פ"א רבינו שפסק ולפי קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה, בעלה אשה אביי והאמר

שם. הגמרא כדברי תאחר, בל של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק שמחה), של =) זו במצוה ש 78)חייבות נדרו ל על
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ּוכׁשרים  מקריבן אּלא אחר 79נפסלּו, ויֹום יֹום ּובכל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
תאחר  ּבלא עֹובר הּוא רגלים מצּוין 80הּׁשלׁשה ּדין ּובית . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹֻ

מּיד  ּבֹו81לעּׂשֹותֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ְִָּתחּלה.

.ÊË'לרצנֹו' ׁשּנאמר ּפי על עד 82אף אֹותֹו ּכֹופין , ְֱִִִֶֶַַַַֹ
אני  רֹוצה ׁשהפריׁש83ׁשּיאמר ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּיקריב  עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב .84ולא ְְְִִִִֶַַֹ
.ÊÈ חּיבי אֹותם 86עֹולֹות 85ּכל ממׁשּכנין - אף 87ּוׁשלמים . ְְְְִִֵַַַָָָָ

ׁשּירצה  עד לֹו מתּכּפר ׁשאין ּפי -88על 'לרצנֹו' ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
חּטאֹות  חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּכֹופין

אֹותן  ממׁשּכנין אין - מעּכבי 89ואׁשמֹות והם הֹואיל ; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֻ
ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכּפרה,

מעּכבּתּו ואינּה הֹואיל נזיר, מחּטאת חּוץ 90קרּבנֹותיהן. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמּלׁשּתֹות

.91עליה  ֶָָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ּדבריו ‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:

- נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָקּימים.

ּבּׂשפתיו  והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימים; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּדבריו
ּב חזר ׁשלמים ּפי ׁשּתהיה על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשאין  ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשחזר
דּבּור. ּכדי ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָחזרה

.·- עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּתּמכר
עֹולה  נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ׁשּיהיה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻוהּוא
עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: קצּובים. ְְִִִֵֶָָָָָֹּבדמים
עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ודבר ְְְִֶַָָָָָָָֻהֹואיל
נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף מן אחד אבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהקּדיׁש

נתקּדׁש. לא אֹו ְִֵַֹֻּכּלֹו
.‚- ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום  ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה,
ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ואמר: חּטאת מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה חציּה ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשלמים,
ּבחּטאֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָחּטאת

ֵַהּמתֹות.
וחזר „. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(דברים  רחמנא אמר נדר תדור כי תאחר. בבל מהו יורש זירא, ר' "בעי שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא כיון אביו,
ולהביא  לרגל (=לבוא מיחייב והא הֿו) יב, (שם שמה והבאתם שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא כב) כג,
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא אלוקיך לה' נדר תדור (="כי מעמך חייא, ר' דתני שמע, תא אביו). של אף

ליורש". פרט כב) כג, שם זבח 79)מעמך" מבשר יאכל האכל "ואם =) אותו אומר, עזאי בן "דתניא, ו. שם ברייתא
תאחר  לא כב) כג, (דברים שנאמר לפי לומר, תלמוד מה יח) ז, ויקרא – אותו" המקריב ירצה לא השלישי ביום שלמיו
גם  וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר אף אני שומע לשלמו,

כא: ותמורה כט. תאחר".80)זבחים בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה עליהן שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש
כאשר 81) ועשית תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב הראשון, ברגל שיביא אותו להכריח הוזהרו ביתֿדין כלומר,

מתעצל  שהוא "דחזינן יקריב, ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב"ד אזהרה זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת".
למשכנו  במה מוצאין אין ואם ממשכנין, ולהכי לקנות, מה בידו ישאר שלא כדי לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא
ראה  הראשון, רגל בהגיע המצוה את שיקיים העשה) על שעבר לפני (עוד שנדר מיד אותו שכופין ומסתבר כופין", אז
נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה, ואינו לולב עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון במצותֿעשה, כי פו: פו. כתובות

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם אותו מכין רש"י: ה'".82)ומפרש לפני לרצונו אותו השנה 83)"יקריב ראש
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם), אותו "יקריב כא. ערכין מח. ב"ב מט: קדושין קו. יבמות שם,

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ"ב וראה אני". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. שם:84)(שם) השנה ראש
דאמר  חד וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב דתניא, נפקא, אותו מיקריב לי, למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית,
אחד  ופסוק הפריש, לא ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק כלומר, אקריב", ולא אפריש וחד אפריש, ולא

הקריב. לא ועדיין הפריש, כבר אם אותו כופין כי לומר במשנה.85)בא כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי מזה, נראה
מצורע, בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי וכו' פעמים פפא, רב "אמר שם שאמרו ואףֿעלֿפי מצורע. עולת
– שם בערכין המשנה פירוש כתב וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו, ואשמו שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא

המוריה). והר כסףֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה מחוסרי מהלכות פ"א להלן רבינו פסק משנה 87)הרי
להם  להחזיר חייבין ואינן שנדרו, מה כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה ערכין מהלכות בפ"ג וראה שם.
ובהמה  ועבדים הבית תשמיש וכלי מכסות המטלטלין, ומן הקרקע מן להם הנמצא כל ומוכרין בלילה, או ביום המשכון
(פירוש  אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין לפעמים כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל הכל". מן ונפרעין

שם). בערכין.88)המשנה במשנה.89)שם ט.90)שם הלכה פי"ח להלן פפא,91)ראה רב "אמר בגמרא: שם
עליו  נזרק ואם יצא, משלשתן אחד על גילח אם מר, דאמר דכיון נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי פעמים

מייתי". ולא בה פשע למתים, וליטמא יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן עולה 1)אחד זו של ולדה האומר דין בו יבאר
דיבור. כדי תוך בהקדש חזרה ודין שלמים, והיא
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אף  ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח
אין  - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
והרי  נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי והיא ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַהֹואיל

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ להקרבה, ּכּלּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻנראית
אם ‰. לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְֲִֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

והיא היתה הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לּקרב ראּויה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻ
ויביא  ּתּמכר - ראּויה אינּה ואם עֹולה; ּתקרב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָעצמּה

עֹולה. ְֶָָָּבדמיה
.Â קרּבן א מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה ּבהמה על מר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

אמר  לא - עֹולה אּלּו הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין
הרי  אמר: מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּכלּום,

עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו - לעֹולה ְְְְִִִֵֵֶָָָָאּלּו
.Ê ּולאחר יֹום ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָהאֹומר:

ּכל  לׁשלמים ּדמיה ׁשאמר: אֹו לׁשלמים, יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשלׁשים
ּדבריו  - לעֹולה יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום ְְְְְִִַַָָָׁשלׁשים
מביא  - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ואם ְְְְִִִִִִֵֶַָָָקּימים.
- יֹום ׁשלׁשים לאחר הקריבֹו ואם ׁשּנדר, ּכמֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָּבהן

ׁשּנדר. ּכמֹו ְִֵֶַָמביא
.Á הרי - זכר ּתלד אם ואמר: מעּברת ּבהמה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיתה

זכר  ילדה ׁשלמים, זבחי - נקבה היא ואם עֹולה, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהּוא
ילדה  ׁשלמים. זבחי ּתקרב - נקבה ילדה עֹולה, יקרב -ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב הּזכר - ּונקבה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָזכר
לצרכי  יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב אחד - זכרים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָילדה
אחת  - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם וכן חּלין. ודמיו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻעֹולה
חּלין. ודמיה ׁשלמים לצרכי ּתּמכר ּוׁשנּיה ׁשלמים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּתקרב
חּלין, הן והרי קדׁשים אינן - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻילדה
וכּיֹוצא  מּום ּבעלת ּבמעי עּבר והּמקּדיׁש ׁשּבארנּו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֻּכמֹו

קדֹוׁש. זה הרי - ֲֵֶָָּבּה

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
וה ‡. ּגדֹול יצא הּנֹודר לא - קטן והביא 2ביא קטן ; ְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹ

יצא  - ׁשלמים 3גדֹול אֹו עֹולה עלי 'הרי אמר ּכיצד? .4 ְֲִֵֵַַַָָָָָָָ
איל 5ּכבּׂש' עגל 6והביא ׁשּנדר אֹו ׁשֹור 7, ּגדי 8והביא ,9 ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּׂשעיר  יצא 10והביא -11. ְִִֵָָָ
עֹולה ·. האילים 12נדר מן אֹו הּכבּׂשים והביא 13מן ְְִִִִִֵֵַַָָָָ

יצא 14ּפלּגס  לא אֹו נדרֹו ידי יצא אם ספק זה הרי -15. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
עֹוף  עֹולת הּנֹודר הּיֹונה 16וכן ּבני מן אֹו הּתֹורים 17מן ְְִִִֵֵֵַַַַָ
הּצהּוב  ּתחּלת וׁשּבזה 18והביא ספק 19ׁשּבזה זה הרי -20. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

והביא  זכר ׁשחֹור, והביא לבן לבן, והביא ׁשחֹור ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָנדר
זכר  והביא נקבה יצא.21נקבה, לא - ְְְִֵֵֵָָָָָָֹ

הּגדֹולים ‚. מן מביא - סתם ׁשּנדר.22הּנֹודר ׁשּבּמין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
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שנדר.1) ממה ושינה הנודר שנדר.2)דין כמו הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות בכלל 3)משנה שיש משום
מנה]. - מאתיים בכלל [=יש מועט. ונדבה,4)מרובה בנדר באים ושלמים עולה רק כי אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה

ואשם. חטאת שנה.5)ולא בן שנתיים.6)שהוא בן שנה.7)שהוא בן שתיים.8)שהוא בן שעיר 9)שהוא הוא
שנה. בן שהוא שתיים.10)עזים, בן יצא.11)שהוא לא גדול, במקום קטן הביא שאם אם 12)ולהיפך, הדין הוא

שלמים. מן 13)נדר אם שארצה מאיזה עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק נדר אם בין כלומר,
האילים. מן אם מקום 14)הכבשים וכל שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר מקום "כל כי

אינו  למ"ד, ביום אבל יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי שנתיים בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר
פלגס". הנקרא והוא לאיל ולא לכבש לא מן 15)כשר או האיל מן בהמה עולת עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין

מייתי  דאמר פדא דבר אליבא לך תיבעי כי וכו'. הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש
(שוודאי  מתנה לא בברייה איל), או כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי בתנאי) נסכים (מביא ומתני
כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל כולה ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או עצמו), בפני ברייה אינו
עלי  "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק כבש לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר במה היא זירא ר' בעיית
אם  שלישי ספק גם יש אולי או נפשך, ממה פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם שארצה, מאיזה עולה
עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא אינו שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו, בפני ברייה הוא

לא. או נדרו ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר שנשאר מן 16)ומכיוון באים אינם שלמים ואילו
כי כלומ 17)העוף. ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה היונה. בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

גדולים  ואילו קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים, קטנים ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
(לעניין 18)פסולים. עדיין גדלו לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה, בבני וגם בתורים גם פסול שהוא

נוצה  להביא כשמתחילים הוא הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים).
לצוואר. סביב צהובה מהספק 19)יפה וחוץ ציהוב, בתחילת יונה בני וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,

גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא גדולים הם שמא הרגיל
אחד  נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה אבל והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו ידי יוצא הוא הרי

פסול. ספקות,20)מהם שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק ולפיכך נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל שבהן 22)"נלמד הגדול שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר

לבינוני]. חוששין - שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש".



קמה zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'g 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּוכׁשרים  מקריבן אּלא אחר 79נפסלּו, ויֹום יֹום ּובכל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
תאחר  ּבלא עֹובר הּוא רגלים מצּוין 80הּׁשלׁשה ּדין ּובית . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹֻ

מּיד  ּבֹו81לעּׂשֹותֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ְִָּתחּלה.

.ÊË'לרצנֹו' ׁשּנאמר ּפי על עד 82אף אֹותֹו ּכֹופין , ְֱִִִֶֶַַַַֹ
אני  רֹוצה ׁשהפריׁש83ׁשּיאמר ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּיקריב  עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב .84ולא ְְְִִִִֶַַֹ
.ÊÈ חּיבי אֹותם 86עֹולֹות 85ּכל ממׁשּכנין - אף 87ּוׁשלמים . ְְְְִִֵַַַָָָָ

ׁשּירצה  עד לֹו מתּכּפר ׁשאין ּפי -88על 'לרצנֹו' ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
חּטאֹות  חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּכֹופין

אֹותן  ממׁשּכנין אין - מעּכבי 89ואׁשמֹות והם הֹואיל ; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֻ
ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכּפרה,

מעּכבּתּו ואינּה הֹואיל נזיר, מחּטאת חּוץ 90קרּבנֹותיהן. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמּלׁשּתֹות

.91עליה  ֶָָ

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ּדבריו ‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:

- נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָקּימים.

ּבּׂשפתיו  והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימים; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּדבריו
ּב חזר ׁשלמים ּפי ׁשּתהיה על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשאין  ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשחזר
דּבּור. ּכדי ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָחזרה

.·- עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּתּמכר
עֹולה  נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ׁשּיהיה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻוהּוא
עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: קצּובים. ְְִִִֵֶָָָָָֹּבדמים
עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ודבר ְְְִֶַָָָָָָָֻהֹואיל
נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף מן אחד אבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהקּדיׁש

נתקּדׁש. לא אֹו ְִֵַֹֻּכּלֹו
.‚- ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום  ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה,
ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ואמר: חּטאת מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה חציּה ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשלמים,
ּבחּטאֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָחּטאת

ֵַהּמתֹות.
וחזר „. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת
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(דברים  רחמנא אמר נדר תדור כי תאחר. בבל מהו יורש זירא, ר' "בעי שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא כיון אביו,
ולהביא  לרגל (=לבוא מיחייב והא הֿו) יב, (שם שמה והבאתם שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא כב) כג,
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא אלוקיך לה' נדר תדור (="כי מעמך חייא, ר' דתני שמע, תא אביו). של אף

ליורש". פרט כב) כג, שם זבח 79)מעמך" מבשר יאכל האכל "ואם =) אותו אומר, עזאי בן "דתניא, ו. שם ברייתא
תאחר  לא כב) כג, (דברים שנאמר לפי לומר, תלמוד מה יח) ז, ויקרא – אותו" המקריב ירצה לא השלישי ביום שלמיו
גם  וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר אף אני שומע לשלמו,

כא: ותמורה כט. תאחר".80)זבחים בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה עליהן שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש
כאשר 81) ועשית תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב הראשון, ברגל שיביא אותו להכריח הוזהרו ביתֿדין כלומר,

מתעצל  שהוא "דחזינן יקריב, ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב"ד אזהרה זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת".
למשכנו  במה מוצאין אין ואם ממשכנין, ולהכי לקנות, מה בידו ישאר שלא כדי לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא
ראה  הראשון, רגל בהגיע המצוה את שיקיים העשה) על שעבר לפני (עוד שנדר מיד אותו שכופין ומסתבר כופין", אז
נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה, ואינו לולב עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון במצותֿעשה, כי פו: פו. כתובות

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם אותו מכין רש"י: ה'".82)ומפרש לפני לרצונו אותו השנה 83)"יקריב ראש
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם), אותו "יקריב כא. ערכין מח. ב"ב מט: קדושין קו. יבמות שם,

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ"ב וראה אני". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. שם:84)(שם) השנה ראש
דאמר  חד וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב דתניא, נפקא, אותו מיקריב לי, למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית,
אחד  ופסוק הפריש, לא ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק כלומר, אקריב", ולא אפריש וחד אפריש, ולא

הקריב. לא ועדיין הפריש, כבר אם אותו כופין כי לומר במשנה.85)בא כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי מזה, נראה
מצורע, בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי וכו' פעמים פפא, רב "אמר שם שאמרו ואףֿעלֿפי מצורע. עולת
– שם בערכין המשנה פירוש כתב וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו, ואשמו שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא

המוריה). והר כסףֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה מחוסרי מהלכות פ"א להלן רבינו פסק משנה 87)הרי
להם  להחזיר חייבין ואינן שנדרו, מה כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה ערכין מהלכות בפ"ג וראה שם.
ובהמה  ועבדים הבית תשמיש וכלי מכסות המטלטלין, ומן הקרקע מן להם הנמצא כל ומוכרין בלילה, או ביום המשכון
(פירוש  אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין לפעמים כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל הכל". מן ונפרעין

שם). בערכין.88)המשנה במשנה.89)שם ט.90)שם הלכה פי"ח להלן פפא,91)ראה רב "אמר בגמרא: שם
עליו  נזרק ואם יצא, משלשתן אחד על גילח אם מר, דאמר דכיון נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי פעמים

מייתי". ולא בה פשע למתים, וליטמא יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן עולה 1)אחד זו של ולדה האומר דין בו יבאר
דיבור. כדי תוך בהקדש חזרה ודין שלמים, והיא
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אף  ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח
אין  - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
והרי  נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי והיא ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַהֹואיל

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ להקרבה, ּכּלּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻנראית
אם ‰. לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְֲִֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

והיא היתה הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לּקרב ראּויה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻ
ויביא  ּתּמכר - ראּויה אינּה ואם עֹולה; ּתקרב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָעצמּה

עֹולה. ְֶָָָּבדמיה
.Â קרּבן א מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה ּבהמה על מר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

אמר  לא - עֹולה אּלּו הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין
הרי  אמר: מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּכלּום,

עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו - לעֹולה ְְְְִִִֵֵֶָָָָאּלּו
.Ê ּולאחר יֹום ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָהאֹומר:

ּכל  לׁשלמים ּדמיה ׁשאמר: אֹו לׁשלמים, יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשלׁשים
ּדבריו  - לעֹולה יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום ְְְְְִִַַָָָׁשלׁשים
מביא  - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ואם ְְְְִִִִִִֵֶַָָָקּימים.
- יֹום ׁשלׁשים לאחר הקריבֹו ואם ׁשּנדר, ּכמֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָּבהן

ׁשּנדר. ּכמֹו ְִֵֶַָמביא
.Á הרי - זכר ּתלד אם ואמר: מעּברת ּבהמה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיתה

זכר  ילדה ׁשלמים, זבחי - נקבה היא ואם עֹולה, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהּוא
ילדה  ׁשלמים. זבחי ּתקרב - נקבה ילדה עֹולה, יקרב -ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב הּזכר - ּונקבה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָזכר
לצרכי  יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב אחד - זכרים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָילדה
אחת  - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם וכן חּלין. ודמיו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻעֹולה
חּלין. ודמיה ׁשלמים לצרכי ּתּמכר ּוׁשנּיה ׁשלמים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּתקרב
חּלין, הן והרי קדׁשים אינן - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻילדה
וכּיֹוצא  מּום ּבעלת ּבמעי עּבר והּמקּדיׁש ׁשּבארנּו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֻּכמֹו

קדֹוׁש. זה הרי - ֲֵֶָָּבּה

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
וה ‡. ּגדֹול יצא הּנֹודר לא - קטן והביא 2ביא קטן ; ְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹ

יצא  - ׁשלמים 3גדֹול אֹו עֹולה עלי 'הרי אמר ּכיצד? .4 ְֲִֵֵַַַָָָָָָָ
איל 5ּכבּׂש' עגל 6והביא ׁשּנדר אֹו ׁשֹור 7, ּגדי 8והביא ,9 ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּׂשעיר  יצא 10והביא -11. ְִִֵָָָ
עֹולה ·. האילים 12נדר מן אֹו הּכבּׂשים והביא 13מן ְְִִִִִֵֵַַָָָָ

יצא 14ּפלּגס  לא אֹו נדרֹו ידי יצא אם ספק זה הרי -15. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
עֹוף  עֹולת הּנֹודר הּיֹונה 16וכן ּבני מן אֹו הּתֹורים 17מן ְְִִִֵֵֵַַַַָ
הּצהּוב  ּתחּלת וׁשּבזה 18והביא ספק 19ׁשּבזה זה הרי -20. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

והביא  זכר ׁשחֹור, והביא לבן לבן, והביא ׁשחֹור ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָנדר
זכר  והביא נקבה יצא.21נקבה, לא - ְְְִֵֵֵָָָָָָֹ

הּגדֹולים ‚. מן מביא - סתם ׁשּנדר.22הּנֹודר ׁשּבּמין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנדר.1) ממה ושינה הנודר שנדר.2)דין כמו הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות בכלל 3)משנה שיש משום
מנה]. - מאתיים בכלל [=יש מועט. ונדבה,4)מרובה בנדר באים ושלמים עולה רק כי אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה

ואשם. חטאת שנה.5)ולא בן שנתיים.6)שהוא בן שנה.7)שהוא בן שתיים.8)שהוא בן שעיר 9)שהוא הוא
שנה. בן שהוא שתיים.10)עזים, בן יצא.11)שהוא לא גדול, במקום קטן הביא שאם אם 12)ולהיפך, הדין הוא

שלמים. מן 13)נדר אם שארצה מאיזה עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק נדר אם בין כלומר,
האילים. מן אם מקום 14)הכבשים וכל שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר מקום "כל כי

אינו  למ"ד, ביום אבל יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי שנתיים בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר
פלגס". הנקרא והוא לאיל ולא לכבש לא מן 15)כשר או האיל מן בהמה עולת עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין

מייתי  דאמר פדא דבר אליבא לך תיבעי כי וכו'. הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש
(שוודאי  מתנה לא בברייה איל), או כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי בתנאי) נסכים (מביא ומתני
כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל כולה ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או עצמו), בפני ברייה אינו
עלי  "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק כבש לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר במה היא זירא ר' בעיית
אם  שלישי ספק גם יש אולי או נפשך, ממה פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם שארצה, מאיזה עולה
עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא אינו שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו, בפני ברייה הוא

לא. או נדרו ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר שנשאר מן 16)ומכיוון באים אינם שלמים ואילו
כי כלומ 17)העוף. ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה היונה. בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

גדולים  ואילו קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים, קטנים ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
(לעניין 18)פסולים. עדיין גדלו לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה, בבני וגם בתורים גם פסול שהוא

נוצה  להביא כשמתחילים הוא הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים).
לצוואר. סביב צהובה מהספק 19)יפה וחוץ ציהוב, בתחילת יונה בני וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,

גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא גדולים הם שמא הרגיל
אחד  נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה אבל והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו ידי יוצא הוא הרי

פסול. ספקות,20)מהם שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק ולפיכך נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל שבהן 22)"נלמד הגדול שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר

לבינוני]. חוששין - שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש".
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מן  לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום אֹותֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָואם
מן  עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ּכאנׁשי מביא - ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּמינין
ּדר אם עֹולה, עלי הרי אמר: ׁשֹור. יביא - ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבקר
העֹוף  לעֹולת אפּלּו סתם עֹולה לקרֹות הּמקֹום ְְְְֲִִֵַַַָָָָאנׁשי

יֹונה  ּבן אֹו ּתֹור אחת ּפרידה מביא ּדרּכן 23- ואם ; ְְְִִִֵֶַַַָָָ
יביא  - ּבקר לעֹולת אּלא סתם עֹולה קֹורין ְְִִֵֶֶַָָָָָָׁשאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 24ׁשֹור. ְֵֵֶַָֹ
ּבהם „. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבּׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי

ׁשּדמיו  מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא לא -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשאין 25מּועטין  ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּמּנּו למעלה הביא 26ׁשם ואם הּבינֹוני. יביא אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
נדרֹו ידי יצא - .27הּכחּוׁש ְְִֵַָָָ

ׁשּׁשוה ‰. ׁשֹור יביא - מנה ׁשוה ׁשֹור עלי הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:
לא  - ּבמנה ׁשנים הביא מּנסכיו. חּוץ מקֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹמנה

ָָיצא.

.Â יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
ׁשנים  יצא 28ּבדמיו - אחד איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ;29. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

רצה, אם - מּום ּבהם ונפל עֹולה, אּלּו ׁשורים ׁשני ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאמר:
אם  - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה איל אחד. ּבדמיהם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיביא

ונפסל  ּכבּׂש נדר אם וכן ּכבּׂש. ּבדמיו יביא אם 30רצה, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
איל. ּבדמיו יביא ְִִַָָָָָרצה,

.Ê עֹולה עלי הרי ּפֹוטר 31אמר: - ונגנב ׁשֹור והפריׁש , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבּׂשה  הקּבע 32עצמֹו - עֹולה עלי ודמיו זה ׁשֹור אמר: .33, ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ

נפסל  ׁשֹור 34ואם אּלא ּבדמיו יביא לא -35. ְְְִִִֶַָָָָֹ
.Á,הקּדׁש מּׁשורי ואחד הקּדׁש מּכבּׂשי אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:

הקּדׁש ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו -36והיּו ׁשלׁשה היּו . ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּבינֹוני  וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ׁשּבהן יעּׂשה 37הּגדֹול ּכיצד .38? ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

על  הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד לּבינֹוני ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֻימּתין
לבּדֹו הּגדֹול 39הּגדֹול - הקּדׁש ׁשּבׁשורי ׁשֹור אמר: ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לּבינֹוני  חֹוׁשׁשין ואין הקּדׁש, .40ׁשּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
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פליגי 23) "ולא קז:) (שם ובגמרא יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש, יביא עולה עלי "הרי במשנה: שם
מכבש", עוף גריע אלעזר דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י ומפרש אתריה" כי ומר אתריה כי מר
ובמקומו  וכו' בהמה עולת אלא מוחלט עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי המשנה בפירוש שם רבינו וכתב
למה  עיון, צריך אבל יונה". בן או תור אמר כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין עזריה בן אלעזר ר' של
לחם  ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים מן מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא הבקר מן בנודר

כבש.24)משנה. יביא - לכבש רק עולה קוראים בגלל 25)אם כחוש ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
שאז  משובח, יותר להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום אינו הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו

לכתחילה. הכחוש בחמש,26)מביא ונסכיו הוא יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז: מנחות במשנה
מין" שבכל הבינוני דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא יביא כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל

המביא 27) שגם הרי לה'", משחת וזובח ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי מהפסוק לרבינו לו יצא זה דבר
בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח" "נודר נקרא הוא לה' ונסתאב 28)משחת עולה זה "שור במשנה: קח. שם

"הרי  שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא מנה שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו יביא רצה אם
באחריותו. חייב שאינו עולה" זה "שור באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב שם:29)עלי" בגמרא

יביא  לא ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר אם שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא
ואליבא  תנאי תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה. שמע וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו
נאבד, או נגנב אם אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד. אפילו המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן",

אחר. בדמיו ומביא מוכרו - מום בו נפל אם אבל ברשותו, מום.30)שאינו בו שיקריב 31)שנפל עד באחריותו שחייב
כבש. מביא רצה שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך והמדובר שנדר. עצמו.32)כמו פוטר הנודר כלומר

מנשה 33) רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם ונסתאב עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח: במנחות
עולה  עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה שור אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר זביד בר

עולות". לשתי ולא אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב מום.34)הוקבע", בו שה,35)נפל ולא
שה. ולא שור להביא גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע יפה 36)שמכיוון בעין המקדיש שכל משום

מקדיש. שלושה 37)הוא וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש מכבשי "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו אם אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם בינוני
שלגבי  לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני סיפא אימא מקדיש, יפה

הוא. יפה עין בגדול".38)קטן לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב בר חייא רבי אמר עביד, "היכי בגמרא: ֶָשם 
והגדול 39) הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך: ואומר הגדול, על הבינוני של הקדושה מחלל כלומר,

מלכתחילה. חולין הבינוני הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, שנו 40)יהיה לא אבוה בר רבה "אמר בגמרא: שם
בתוראי  תורא הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר אבל הקדש, משוורי אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין
לכולם. חוששין - משוורי" "שור אמר אבל שבשוורי", "שור אמר אם ודווקא קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë מהן אחד אביו 41ּפרׁש לֹו ׁשאמר אֹו אחד 42וׁשכח, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הקּדׁש מקּדיׁש43מהן זה הרי ׁשּבהן 44- ּכ45ּגדֹול ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹולה  הּנֹודר וכן חֹובתֹו. ידי נדרֹו46יצא וקבע הּבקר מן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
ׁשֹור  יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה .47וׁשכח ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

קבע  איל. יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבּׂשים קבע אם ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָוכן
הּבהמה  מן מין ּבאיזה ׁשכח ּׂשעיר. יביא - וׁשכח ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעּזים

עֹולתֹו ואיל48קבע ׁשֹור יביא נסּתּפק 49וּׂשעיר - ואם . ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
יֹונה  ּובן ּתֹור יֹוסיף - ּבעֹוף עֹולתֹו קבע ׁשּמא .50לֹו ְִֶֶַָָָָ

.È ּתֹודה ׁשלמים 51נדר נדרֹו52אֹו וׁשכח 54ּבּבקר 53וקבע ְְְְִִַַַַָָָָָָָ
קבעֹו ּופרה 55ּבמי ּפר יביא לֹו56- נסּתּפק אם וכן . ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

יביא  - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל. איל יביא - ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבּכבּׂשים
נדרֹו קבע מין זה ּבאי ׁשכח ּוּׂשעירה. מביא 57ּׂשעיר - ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּוּׂשעירה  ּׂשעיר ורחל, איל ּופרה, עלי 58ּפר הרי האֹומר: . ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
זה  ּבאי וׁשכח ּפרׁש יֹונה. ּבן אֹו ּתֹור מביא - עֹוף ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָעֹולת

יֹונה. ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע ְִִִֵֶַָָמין
.‡È ׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח עלי הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לבֹונה  אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר 59ל. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח נדרֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרׁש
ּומנחת  העֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלּמזּבח.

עצמֹו60נסכים  ּבפני ויין ּולבֹונה, ,61. ְְְְְִִִֵַַָָ
·È.ּכבּׂש יביא - ל ּמזּבח ּבסלע עלי הרי ׁשאין 62אמר: ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וׁשכח  ּפרׁש ּכבּׂש. אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל
ּׁשּפרׁש ׁשּקרב 63מה ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.64לּמזּבח  ְִֵַַ
.‚È מּקמץ יפחת לא - לבֹונה עלי הרי הרי 65האֹומר: . ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹ

ּכמחֹוקֹות  עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים 66עלי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹ
אּמה  אּמה.67וארּכן ארּכֹו אחד גזר מביא - עץ עלי הרי . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

יביא  - העצים דמי להביא רצה .68ואם ְְְִִִִֵֵָָָָָ
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והקדישו.41) מהם, אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו מיתתו.42)כלומר, משלושת 43)בשעת אחד בירר כלומר,
והקדישו. הקדש.44)השוורים בתורת מחזיקו אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי להקדישו, שצריך הכוונה אין

הסתם 45) שמן הקדש", שבהן הגדול מה? יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
אחד  אמר אם לבינוני שחוששין ומה שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים נאמר שכן הקדיש, שבהם הגדול
אבינוני, אי אגדול, אי ההקדש, חייל מינייהו אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון משום הוא הקדש משוורי
ליכא  פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד אלא למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן, לגבי יפה עין דהווי

שם). (רש"י פירש" גדול דוודאי נקבה.46)לספוקי ולא זכר אלא הבקר 47)שאינה מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה
ואם  יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי מה יודע ואיני

בלבד. שור אלא להביא צריך אינו - יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו לדעת הבקר 48)כן, מן אם
העזים. מן אם הכבשים מן הבהמה 49)אם "מן אמרו: (קז:) שם  שבמשנה פי על ואף ומין, מין שבכל הגדולים שהם

רבי  של דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה". גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי מה יודע ואיני
בהשגת  וראה רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול מביא - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר

בבהמה.50)הראב"ד. ובקר כבשים כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור גם שיביא לומר ורוצה שם. משנה
תודה.51) הם הלחם עם הבאים ונקבות.52)שלמים מזכרים באים השלמים שלמים,53)כי או תודה עלי הרי שאמר

מזה. או הבקר.54)מזה נקבה.55)במין אם זכר פירשתי 56)אם מה יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה
וצריך  בלבד, ופרה בפר די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי, דעת לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא

יצא. לא - להיפך או לנקבה מזכר המשנה שהרי שכח 57)שניהם, כן וכמו הבקר, מן אם העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו ונקבה.58)במי זכר ומין, מין מכל מביא ומספק ומין, מין שבכל הגדולים ובגמרא 59)שהם

(שמשליכן  ונוצה מוראה איכא העוף, עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא כליל), (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם
מנחה  דאיכא כיוון כליל), כולה והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי, לשיתין נסכים, והאיכא הדשן), לבית

ליה". פסיקא לא - מינה כהנים בכלל 60)דאכלי נסכים ומנחת העוף עולת אין למזבח", עלי "הרי אמר שאם פי על אף
בשרה  כל סוף סוף שהרי למזבח", העוף עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש, מה יודע ואינו בפירש -
במנחת  כן וכמו המזבח, גבי על נקטר בשרה כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח, גבי על נקטרים ועורה
שעולת  מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף עולת אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על ממש שכולה נסכים

לכהנים. עורה שהרי בכלל, אינה [ואף 61)בהמה מנחה בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא היין מן חוץ כלומר,
בכלל  הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף - לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי על

מ  (כסף פירש מה יודע ואינו רחמנא 62)שנה)].המפרש מדאמר "ממאי, שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו שקלים בכסף אשם, איל טא) ה, עלי 63)(ויקרא הרי אמר כלומר,

ושכח. מסויים דבר בסלע".64)בסלע שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. והרים 65)מנחות ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
לבונה  אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה להרמה לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה מסולת בקומצו ממנו

קומץ". רוחבן 66)נמי ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין ג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק למעלה ראה
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת כעובי היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק ועוביין

הכלי. פי עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן דמי 68)וכמו מביא עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא
המזבח". לגבי אותן ומקריבין עצים בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי שני



קמז zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן  לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום אֹותֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָואם
מן  עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ּכאנׁשי מביא - ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּמינין
ּדר אם עֹולה, עלי הרי אמר: ׁשֹור. יביא - ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבקר
העֹוף  לעֹולת אפּלּו סתם עֹולה לקרֹות הּמקֹום ְְְְֲִִֵַַַָָָָאנׁשי

יֹונה  ּבן אֹו ּתֹור אחת ּפרידה מביא ּדרּכן 23- ואם ; ְְְִִִֵֶַַַָָָ
יביא  - ּבקר לעֹולת אּלא סתם עֹולה קֹורין ְְִִֵֶֶַָָָָָָׁשאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 24ׁשֹור. ְֵֵֶַָֹ
ּבהם „. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבּׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי

ׁשּדמיו  מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא לא -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשאין 25מּועטין  ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּמּנּו למעלה הביא 26ׁשם ואם הּבינֹוני. יביא אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
נדרֹו ידי יצא - .27הּכחּוׁש ְְִֵַָָָ

ׁשּׁשוה ‰. ׁשֹור יביא - מנה ׁשוה ׁשֹור עלי הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:
לא  - ּבמנה ׁשנים הביא מּנסכיו. חּוץ מקֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹמנה

ָָיצא.

.Â יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
ׁשנים  יצא 28ּבדמיו - אחד איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ;29. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

רצה, אם - מּום ּבהם ונפל עֹולה, אּלּו ׁשורים ׁשני ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאמר:
אם  - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה איל אחד. ּבדמיהם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיביא

ונפסל  ּכבּׂש נדר אם וכן ּכבּׂש. ּבדמיו יביא אם 30רצה, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
איל. ּבדמיו יביא ְִִַָָָָָרצה,

.Ê עֹולה עלי הרי ּפֹוטר 31אמר: - ונגנב ׁשֹור והפריׁש , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבּׂשה  הקּבע 32עצמֹו - עֹולה עלי ודמיו זה ׁשֹור אמר: .33, ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ

נפסל  ׁשֹור 34ואם אּלא ּבדמיו יביא לא -35. ְְְִִִֶַָָָָֹ
.Á,הקּדׁש מּׁשורי ואחד הקּדׁש מּכבּׂשי אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:

הקּדׁש ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו -36והיּו ׁשלׁשה היּו . ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּבינֹוני  וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ׁשּבהן יעּׂשה 37הּגדֹול ּכיצד .38? ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

על  הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד לּבינֹוני ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֻימּתין
לבּדֹו הּגדֹול 39הּגדֹול - הקּדׁש ׁשּבׁשורי ׁשֹור אמר: ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לּבינֹוני  חֹוׁשׁשין ואין הקּדׁש, .40ׁשּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פליגי 23) "ולא קז:) (שם ובגמרא יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש, יביא עולה עלי "הרי במשנה: שם
מכבש", עוף גריע אלעזר דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י ומפרש אתריה" כי ומר אתריה כי מר
ובמקומו  וכו' בהמה עולת אלא מוחלט עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי המשנה בפירוש שם רבינו וכתב
למה  עיון, צריך אבל יונה". בן או תור אמר כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין עזריה בן אלעזר ר' של
לחם  ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים מן מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא הבקר מן בנודר

כבש.24)משנה. יביא - לכבש רק עולה קוראים בגלל 25)אם כחוש ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
שאז  משובח, יותר להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום אינו הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו

לכתחילה. הכחוש בחמש,26)מביא ונסכיו הוא יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז: מנחות במשנה
מין" שבכל הבינוני דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא יביא כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל

המביא 27) שגם הרי לה'", משחת וזובח ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי מהפסוק לרבינו לו יצא זה דבר
בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח" "נודר נקרא הוא לה' ונסתאב 28)משחת עולה זה "שור במשנה: קח. שם

"הרי  שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא מנה שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו יביא רצה אם
באחריותו. חייב שאינו עולה" זה "שור באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב שם:29)עלי" בגמרא

יביא  לא ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר אם שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא
ואליבא  תנאי תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה. שמע וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו
נאבד, או נגנב אם אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד. אפילו המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן",

אחר. בדמיו ומביא מוכרו - מום בו נפל אם אבל ברשותו, מום.30)שאינו בו שיקריב 31)שנפל עד באחריותו שחייב
כבש. מביא רצה שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך והמדובר שנדר. עצמו.32)כמו פוטר הנודר כלומר

מנשה 33) רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם ונסתאב עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח: במנחות
עולה  עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה שור אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר זביד בר

עולות". לשתי ולא אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב מום.34)הוקבע", בו שה,35)נפל ולא
שה. ולא שור להביא גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע יפה 36)שמכיוון בעין המקדיש שכל משום

מקדיש. שלושה 37)הוא וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש מכבשי "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו אם אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם בינוני
שלגבי  לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני סיפא אימא מקדיש, יפה

הוא. יפה עין בגדול".38)קטן לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב בר חייא רבי אמר עביד, "היכי בגמרא: ֶָשם 
והגדול 39) הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך: ואומר הגדול, על הבינוני של הקדושה מחלל כלומר,

מלכתחילה. חולין הבינוני הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, שנו 40)יהיה לא אבוה בר רבה "אמר בגמרא: שם
בתוראי  תורא הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר אבל הקדש, משוורי אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין
לכולם. חוששין - משוורי" "שור אמר אבל שבשוורי", "שור אמר אם ודווקא קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר
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.Ë מהן אחד אביו 41ּפרׁש לֹו ׁשאמר אֹו אחד 42וׁשכח, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הקּדׁש מקּדיׁש43מהן זה הרי ׁשּבהן 44- ּכ45ּגדֹול ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹולה  הּנֹודר וכן חֹובתֹו. ידי נדרֹו46יצא וקבע הּבקר מן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
ׁשֹור  יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה .47וׁשכח ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

קבע  איל. יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבּׂשים קבע אם ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָוכן
הּבהמה  מן מין ּבאיזה ׁשכח ּׂשעיר. יביא - וׁשכח ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעּזים

עֹולתֹו ואיל48קבע ׁשֹור יביא נסּתּפק 49וּׂשעיר - ואם . ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
יֹונה  ּובן ּתֹור יֹוסיף - ּבעֹוף עֹולתֹו קבע ׁשּמא .50לֹו ְִֶֶַָָָָ

.È ּתֹודה ׁשלמים 51נדר נדרֹו52אֹו וׁשכח 54ּבּבקר 53וקבע ְְְְִִַַַַָָָָָָָ
קבעֹו ּופרה 55ּבמי ּפר יביא לֹו56- נסּתּפק אם וכן . ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

יביא  - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל. איל יביא - ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבּכבּׂשים
נדרֹו קבע מין זה ּבאי ׁשכח ּוּׂשעירה. מביא 57ּׂשעיר - ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּוּׂשעירה  ּׂשעיר ורחל, איל ּופרה, עלי 58ּפר הרי האֹומר: . ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
זה  ּבאי וׁשכח ּפרׁש יֹונה. ּבן אֹו ּתֹור מביא - עֹוף ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָעֹולת

יֹונה. ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע ְִִִֵֶַָָמין
.‡È ׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח עלי הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לבֹונה  אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר 59ל. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח נדרֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרׁש
ּומנחת  העֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלּמזּבח.

עצמֹו60נסכים  ּבפני ויין ּולבֹונה, ,61. ְְְְְִִִֵַַָָ
·È.ּכבּׂש יביא - ל ּמזּבח ּבסלע עלי הרי ׁשאין 62אמר: ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וׁשכח  ּפרׁש ּכבּׂש. אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל
ּׁשּפרׁש ׁשּקרב 63מה ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.64לּמזּבח  ְִֵַַ
.‚È מּקמץ יפחת לא - לבֹונה עלי הרי הרי 65האֹומר: . ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹ

ּכמחֹוקֹות  עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים 66עלי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹ
אּמה  אּמה.67וארּכן ארּכֹו אחד גזר מביא - עץ עלי הרי . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

יביא  - העצים דמי להביא רצה .68ואם ְְְִִִִֵֵָָָָָ
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והקדישו.41) מהם, אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו מיתתו.42)כלומר, משלושת 43)בשעת אחד בירר כלומר,
והקדישו. הקדש.44)השוורים בתורת מחזיקו אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי להקדישו, שצריך הכוונה אין

הסתם 45) שמן הקדש", שבהן הגדול מה? יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
אחד  אמר אם לבינוני שחוששין ומה שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים נאמר שכן הקדיש, שבהם הגדול
אבינוני, אי אגדול, אי ההקדש, חייל מינייהו אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון משום הוא הקדש משוורי
ליכא  פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד אלא למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן, לגבי יפה עין דהווי

שם). (רש"י פירש" גדול דוודאי נקבה.46)לספוקי ולא זכר אלא הבקר 47)שאינה מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה
ואם  יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי מה יודע ואיני

בלבד. שור אלא להביא צריך אינו - יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו לדעת הבקר 48)כן, מן אם
העזים. מן אם הכבשים מן הבהמה 49)אם "מן אמרו: (קז:) שם  שבמשנה פי על ואף ומין, מין שבכל הגדולים שהם

רבי  של דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה". גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי מה יודע ואיני
בהשגת  וראה רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול מביא - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר

בבהמה.50)הראב"ד. ובקר כבשים כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור גם שיביא לומר ורוצה שם. משנה
תודה.51) הם הלחם עם הבאים ונקבות.52)שלמים מזכרים באים השלמים שלמים,53)כי או תודה עלי הרי שאמר

מזה. או הבקר.54)מזה נקבה.55)במין אם זכר פירשתי 56)אם מה יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה
וצריך  בלבד, ופרה בפר די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי, דעת לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא

יצא. לא - להיפך או לנקבה מזכר המשנה שהרי שכח 57)שניהם, כן וכמו הבקר, מן אם העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו ונקבה.58)במי זכר ומין, מין מכל מביא ומספק ומין, מין שבכל הגדולים ובגמרא 59)שהם

(שמשליכן  ונוצה מוראה איכא העוף, עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא כליל), (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם
מנחה  דאיכא כיוון כליל), כולה והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי, לשיתין נסכים, והאיכא הדשן), לבית

ליה". פסיקא לא - מינה כהנים בכלל 60)דאכלי נסכים ומנחת העוף עולת אין למזבח", עלי "הרי אמר שאם פי על אף
בשרה  כל סוף סוף שהרי למזבח", העוף עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש, מה יודע ואינו בפירש -
במנחת  כן וכמו המזבח, גבי על נקטר בשרה כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח, גבי על נקטרים ועורה
שעולת  מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף עולת אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על ממש שכולה נסכים

לכהנים. עורה שהרי בכלל, אינה [ואף 61)בהמה מנחה בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא היין מן חוץ כלומר,
בכלל  הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף - לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי על

מ  (כסף פירש מה יודע ואינו רחמנא 62)שנה)].המפרש מדאמר "ממאי, שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו שקלים בכסף אשם, איל טא) ה, עלי 63)(ויקרא הרי אמר כלומר,

ושכח. מסויים דבר בסלע".64)בסלע שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. והרים 65)מנחות ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
לבונה  אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה להרמה לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה מסולת בקומצו ממנו

קומץ". רוחבן 66)נמי ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין ג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק למעלה ראה
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת כעובי היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק ועוביין

הכלי. פי עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן דמי 68)וכמו מביא עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא
המזבח". לגבי אותן ומקריבין עצים בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי שני
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.„È ׁשמן התנּדב אֹו ׁשּנדר קֹומץ 69מי ּבֹו? עֹוּׂשין ּכיצד - ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
מלח  עליו ונֹותן קמץ האּׁשים,70מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּביין  עֹוּׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
מלח  עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ּגּבי 71הּבא על ּכּלֹו ּומנּסכֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

הּנסכים 72הּׁשיתין  עצמּה73ּככל ּבפני הּבאה והּלבֹונה .74 ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
מלח  עליה נֹותן לאּׁשים.75- וכּלּה ְִִֵֶֶַָָָָֻ

.ÂË;ׁשני מעּׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא - נדר ׁשּנדר ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
יביא  לא - ּבקרּבן המחּיב וכל זה, ּבקרּבן נתחּיב ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהרי

החּלין  מן אּלא .76קרּבנֹו ְִִֶַָָָֻ
.ÊË הּמעּׂשר מן ולחמּה החּלין מן ּתֹודה עלי הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:

ּבקרּבן  נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּלחם  עם אּלא ּבאה אינּה והּתֹודה החּלין.77ּתֹודה, מן ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.ÊÈ מעּׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
ׁשּנדר  ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין מן ולחמּה ואם 78ׁשני . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

יצא  - החּלין מן הּכל הרי 79הביא ואמר: ּפרׁש אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻ
יביא  - הּמעּׂשר מן ולחמּה היא ּתֹודה יביא 80עלי ולא . ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעּׂשר מחּטי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלחמּה
ׁשּפרׁש ּפי על ואף ׁשני. מעּׂשר מּמעֹות ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבהמה
מּמעֹות  נסכיה יביא לא - הּמעּׂשר מן לחמּה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיביא

החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ׁשאין ׁשני; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמעּׂשר
קרּבנֹו הּמקריב והקריב ּבהן: ׁשּנאמר לפי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

ּכלל. לּגבֹוּה צד ּבהן יהיה ולא מּׁשּלֹו ׁשּיהיּו עד -ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ּתּנּור ‡. מאפה מנחה ּכּפח 2הּנֹודר מאפה יביא לא -3, ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

רעפים  מאפה הערבּיים 4ולא יֹורֹות מאפה ולא ,5. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹֹ
עלי ·. הרי ּבמרחׁשת;6האֹומר: והביא ּבמחבת, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הביא  ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא וידי 7ּבמרחׁשת, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
יצא 8חֹובתֹו ּבמרחׁשת,9לא להביא זֹו אמר: ואם . ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

הרי  - ּבמרחׁשת והביאּה ּבמחבת, אֹו ּבמחבת; ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ּפסּולה  ּבזה 10זֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי 11. הרי האֹומר: וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

אחד  ּבכלי להביאן עּׂשרֹונֹות ּכלים;12ׁשני ּבׁשני והביאן , ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
וידי  הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאן ּכלים, ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּבׁשני

יצא  לא ליי 13חֹובתֹו נדרּת ּכאׁשר ׁשּנאמר: .14. ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אחד ‚. ּבכלי להביא אּלּו ּכלים;15אמר: ּבׁשני והביא , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא ּכלים, ּבׁשני להביא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאֹו
ׁשני  עלי הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפסּולין.
ּכלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעּׂשרֹונֹות,
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עצמו.69) בפני שמן נודר, או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה הקרבנות 70)ראה כל למלוח עשה "מצות כי
מלח". תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו זה 71)קודם אין - מלח בלא קרב הנסכים יין כי רבינו שכתב ואף

הבא  שיין זה, דבר עיקר שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון עצמו בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא
גבי  על בא אינו עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על שאינו משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם

(למ  כתבנו כבר - לבוא האישים עצמו, בפני הבא יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה ובפרק יא הלכה עלה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, ואף 72)על המזבח, שעל האש לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו

רישיה. פסיק זה הרי - לכך מתכוון שאינו פי הנסכים.73)על עם הבא היין כמו לבונה 74)כלומר, נודר או מתנדב כי
עצמה. וכו'".75)בפני והלבונה הקומץ מולחין מזבח של "בראשו תודה 76)כי עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה

מן  אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא יביא שלא
שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא כל להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן הכבשים
שבחובה  דבר כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה לא שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
החולין". מן אלא יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה עלי הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין

גם 77) מיד ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד נתחייב החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
החולין. מן אלא בא ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם מן 78)בלחם, ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם

והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר, מן לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא". החולין,
הזבח. אחר הלחם נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא "מה 79)לא שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן

משובח". זה הרי החולין מן הכל הביא ואם שאמר, כמו להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שניהם 80)שאמר
החול  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה "יביא, שם רבינו כתב זה על גם המעשר. משובח".מן זה הרי ין

מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק "מאפה 2)המשך ד) ב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
י  פרשה דנדבה דבורא ויקרא פ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים מאפה ולא כופח מאפה ולא תנור",

ג. ונותנין 3)הלכה המוקד, מאותו האש שמסירין אחר קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח יהודה. כרבי ולא שם כתנאֿקמא
וכופין  העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד חרס ושברי קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת, והיא העיסה שם

שם). המשנה (פירוש בו" ונאפת כלי שהוסקו.4)עליה האש 5)לאחר ומסיקין קדרה, כמו בטיט טוחה בארץ "גומא
שם). המשנה (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד סג.6)בתוכה שם עוד ועיין במשנה. קב: כלומר,7)מנחות

ד. הלכה פי"ב למעלה ראה מרחשת, מנחת או מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב שהרי כשרה, היא כלומר,8)המנחה
נדרו. מחבת.9)חובת והביא מרחשת מרחשת, והביא מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא במשנה.10)שהרי קב: שם

שם). (רש"י אחר" לכלי לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי אם 11)"דקבעה שם) פי"ב למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו מה 12)שינה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש כי ה, הלכה פי"ב למעלה ראה

עשרון. אלף אפילו במשנה.13)שירצה, בגמרא.14)שם קג. אחת 15)שם מכל לקמוץ יכול שאינו באופן והמדובר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנאמר  ּכׁשרים; אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן  ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
הפרׁשּת' 'ּכאׁשר ולא נדרּת', עלי 16'ּכאׁשר הרי אמר: . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכלים, ּבׁשני והביאן אחד, ּבכלי להביא עּׂשרֹונֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשני
הרי  - ּכלים ּבׁשני הקריבם נדרּת, אחד ּבכלי לֹו: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאמרּו

ּפסּולין  ּכׁשרים 17אּלּו אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבם ;18. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָ
ּכלים,„. ּבׁשני להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

אחד  ּבכלי נדרּת,19והביא ּכלים ּבׁשני לֹו: אמרּו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבכלי  הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי - ּכלים ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵָָהקריבן

ׁשּנתערבּו מנחֹות ּכׁשּתי אּלּו הרי - .20אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
מנחה ‰. עלי הרי מיני 21האֹומר: מחמׁשת אחת יביא - ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּונדבה  ּבנדר הּבאֹות מנחֹות 22מנחֹות עלי הרי אמר: .23 ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָ
(מיני) ׁשני יביא עלי 24- הרי אמר: מחמׁשּתן. מנחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

מנחֹות  אחד 25מין מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא עלי 26- הרי . ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
מינים  מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - מנחֹות אם 27מיני וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָ

מנח  מיני מינין אמר: ׁשני יביא - ּבמין 28ה נדרֹו קבע . ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ

חמׁשּתן  מביא - ּוׁשכחֹו .29מהן ְְֲִִֵֵֵֶָ
.Â הּיחיד מּׁשּׁשים 30אין יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבכלי 31עּׂשרֹון  ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ואם . ְְִִִִִִִִִִֵֵַָָ
ׁשני  ּבכלי והּׁשאר ּכאחד 32אחד, להּבלל יכֹולין ׁשאין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

נבללין  אין ׁשּׁשים על יתר אבל ׁשּׁשים, על 33אּלא אף . ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּכבת, הּבלילה ׁשאין אמרּו34ּפי , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לבילה 35חכמים  הראּוי ּכל ּבֹו,36: מעּכבת הּבילה אין - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לבילה  ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו.37וכל מעּכבת הּבילה - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

.Ê38 מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
ּומביא  ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ועּׂשרים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָמאה

הּׁשליׁשי  ּבּכלי אחד -39.40עּׂשרֹון עּׂשרֹון עלי הרי אמר: ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשנים  יביא - עּׂשרֹונֹות עלי הרי אחד; עּׂשרֹון .41יביא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עּׂשרֹון  ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּפרׁש
אחד  קבעֹו42ּבכלי מין זה ּובאי ּפרׁש עּׂשרֹון ּכּמה ׁשכח . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מחמׁשּתן  ומין מין מּכל עּׂשרֹון ׁשּׁשים מביא זה הרי -43. ְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ
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ד. הלכה סוף להלן וראה שם). (רש"י עצמה בפני שם.16)ואחת בגמרא יוחנן ור' אביי במשנה.17)דברי שם
בשיטהֿמקובצת  ועיין ב הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה – זה ובאופן אחד", בכלי להביא "אלו אמר שלא ואףֿעלֿפי
נדרת", אחד "בכלי לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון לא כי אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם).

וכ  הביא, הנדר שלשם מזה מוכח מביא, אני לנדבה לשם להם: השיב מחבת ולא לענין והואֿהדין פסול, – ששינה יון
טוב' יום ו'תוספות רש"י (עיין פוסל זה הרי לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו אמרו שאם ב) הלכה למעלה (ראה ומרחשת

כלום.18)שם). זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר, כמו והקריב חזר שם.19)שהרי יכול 20)משנה שאם
הלכה  המוקדשין פסולי מהלכות בפי"א ראה פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני ומזו עצמה בפני מזה לקמוץ

מנחה.21)כט. איזו פירש ולא ד 22)סתם הלכה פי"ב למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא קד: שם משנה
ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש שם).23)פירוט (משנה רבים יכול 24)בלשון הוא כי זו, מילה מחק הכסףֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי רבים.25)להביא בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" קה.26)כלומר, שם ברייתא
קד: שם במשנה גם וראה פי"ב, מנחות מינים,27)ובתוספתא ומשני מנחות שתי דוקא והיינו שם. ובתוספתא קה. שם

רבים. בלשון שניהם מנחות", "מיני שאמר תרתי 28)כיון "מיני", דאמר כיון מהו, מנחה מיני פפא, רב "בעי קה. שם
"מנחה", דאמר כיון דילמא, או המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב מקריין, מנחה נמי מנחות דכולא מנחה, ומאי קאמר,
הבעיא. נפשטה שלא הכסףֿמשנה, וכתב עלי". מנחה חדא מנחה ממיני קאמר, הכי מנחה? מיני ומאי קאמר, מנחה חדא
אחת, אלא חייב אינו שאם להתנות, צריך כן ואם ספק, מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני שמביא רבינו, שכתב ומה
שם  דחקו שהרי מינים, שני להביא לחייב נוטה חכמים שדעת שנראה כתב, המשנה במרכבת אבל לנדבה. השניה תהא

הנ"ל. השיטה לפי ליישבה בכדי שמעון, כר' הברייתא פירשתי,29)להעמיד מהן איזה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
חמשתן". ולחם 30)יביא הלחם ושתי העומר מנחת כגון הקבועות, המנחות אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד

כסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת קג:31)הפנים שם שם 32)משנה
ושלשים  אחד, בכלי שלשים יביא לא אבל שני. בכלי ואחד אחד, בכלי ששים ודווקא ז. הלכה פי"ב למעלה וראה במשנה,

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני, בכלי עשרון 33)ואחד לכל לוג שמן, לוגי ששים שם שנותן אףֿעלֿפי במשנה. שם
ד. משנה פי"ב במנחות טוב' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי"ב יא.34)(למעלה הלכה פי"ג קג:35)למעלה יח: שם

זירא. ר' דברי ועוד. פא: בתרא אחד.36)בבא בכלי להבלל שראויים עשרונים ששים כגון ואחד 37)לבלילה, ששים
הקודמת.38)עשרונים. להלכה שייך - עשרון" עלי הרי "אמר עד שמכאן נראה, מחלקן 39)בכסףֿמשנה ואינם

למעלה  (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו לו ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה כלים לשלשה
פי"ב  מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי ואחד אחד, בכלי ששים מביא ואחד, ששים עלי הרי "אמר ו) הלכה
הביא  ואם אחד, בכלי וארבעים אחד בכלי ששים ומביא אותו כופין אחד, בכלי להביא עשרונות מאה עלי "הרי אמרו:
מביא  כלים), בשני להביא עשרונות מאה עלי הרי אמר (=כלומר, כלים בשני יצא, לא אחר בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה

יצא". – אחר בכלי ומאה אחד, בכלי ששים הביא ואם אחר. בכלי ומחצה אחד בכלי לז,40)מחצה הערה למעלה ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן קד 41)כי במשנה:שם והרי 42): נדבה, השאר הרי מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן

יתירה  יחיד של מנחה אין שהרי בכך, ספק אין יותר על ואילו א). הלכה פט"ז למעלה (ראה גדול והביא קטן כנדר זה
ספר). (קרית עשרון יודע 43)מששים ואיני פירשתי מהן ואיזו פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי חכמים: כדברי קו. שם



קמט zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È ׁשמן התנּדב אֹו ׁשּנדר קֹומץ 69מי ּבֹו? עֹוּׂשין ּכיצד - ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
מלח  עליו ונֹותן קמץ האּׁשים,70מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּביין  עֹוּׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
מלח  עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ּגּבי 71הּבא על ּכּלֹו ּומנּסכֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

הּנסכים 72הּׁשיתין  עצמּה73ּככל ּבפני הּבאה והּלבֹונה .74 ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
מלח  עליה נֹותן לאּׁשים.75- וכּלּה ְִִֵֶֶַָָָָֻ

.ÂË;ׁשני מעּׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא - נדר ׁשּנדר ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
יביא  לא - ּבקרּבן המחּיב וכל זה, ּבקרּבן נתחּיב ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהרי

החּלין  מן אּלא .76קרּבנֹו ְִִֶַָָָֻ
.ÊË הּמעּׂשר מן ולחמּה החּלין מן ּתֹודה עלי הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:

ּבקרּבן  נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּלחם  עם אּלא ּבאה אינּה והּתֹודה החּלין.77ּתֹודה, מן ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.ÊÈ מעּׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
ׁשּנדר  ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין מן ולחמּה ואם 78ׁשני . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

יצא  - החּלין מן הּכל הרי 79הביא ואמר: ּפרׁש אם וכן . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻ
יביא  - הּמעּׂשר מן ולחמּה היא ּתֹודה יביא 80עלי ולא . ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעּׂשר מחּטי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלחמּה
ׁשּפרׁש ּפי על ואף ׁשני. מעּׂשר מּמעֹות ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבהמה
מּמעֹות  נסכיה יביא לא - הּמעּׂשר מן לחמּה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיביא

החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ׁשאין ׁשני; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמעּׂשר
קרּבנֹו הּמקריב והקריב ּבהן: ׁשּנאמר לפי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

ּכלל. לּגבֹוּה צד ּבהן יהיה ולא מּׁשּלֹו ׁשּיהיּו עד -ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ּתּנּור ‡. מאפה מנחה ּכּפח 2הּנֹודר מאפה יביא לא -3, ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

רעפים  מאפה הערבּיים 4ולא יֹורֹות מאפה ולא ,5. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹֹ
עלי ·. הרי ּבמרחׁשת;6האֹומר: והביא ּבמחבת, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הביא  ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא וידי 7ּבמרחׁשת, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
יצא 8חֹובתֹו ּבמרחׁשת,9לא להביא זֹו אמר: ואם . ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

הרי  - ּבמרחׁשת והביאּה ּבמחבת, אֹו ּבמחבת; ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ּפסּולה  ּבזה 10זֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי 11. הרי האֹומר: וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

אחד  ּבכלי להביאן עּׂשרֹונֹות ּכלים;12ׁשני ּבׁשני והביאן , ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
וידי  הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאן ּכלים, ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּבׁשני

יצא  לא ליי 13חֹובתֹו נדרּת ּכאׁשר ׁשּנאמר: .14. ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אחד ‚. ּבכלי להביא אּלּו ּכלים;15אמר: ּבׁשני והביא , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא ּכלים, ּבׁשני להביא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאֹו
ׁשני  עלי הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפסּולין.
ּכלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעּׂשרֹונֹות,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עצמו.69) בפני שמן נודר, או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה הקרבנות 70)ראה כל למלוח עשה "מצות כי
מלח". תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו זה 71)קודם אין - מלח בלא קרב הנסכים יין כי רבינו שכתב ואף

הבא  שיין זה, דבר עיקר שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון עצמו בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא
גבי  על בא אינו עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על שאינו משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם

(למ  כתבנו כבר - לבוא האישים עצמו, בפני הבא יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה ובפרק יא הלכה עלה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, ואף 72)על המזבח, שעל האש לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו

רישיה. פסיק זה הרי - לכך מתכוון שאינו פי הנסכים.73)על עם הבא היין כמו לבונה 74)כלומר, נודר או מתנדב כי
עצמה. וכו'".75)בפני והלבונה הקומץ מולחין מזבח של "בראשו תודה 76)כי עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה

מן  אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא יביא שלא
שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא כל להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן הכבשים
שבחובה  דבר כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה לא שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
החולין". מן אלא יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה עלי הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין

גם 77) מיד ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד נתחייב החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
החולין. מן אלא בא ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם מן 78)בלחם, ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם

והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר, מן לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא". החולין,
הזבח. אחר הלחם נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא "מה 79)לא שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן

משובח". זה הרי החולין מן הכל הביא ואם שאמר, כמו להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שניהם 80)שאמר
החול  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה "יביא, שם רבינו כתב זה על גם המעשר. משובח".מן זה הרי ין

מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק "מאפה 2)המשך ד) ב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
י  פרשה דנדבה דבורא ויקרא פ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים מאפה ולא כופח מאפה ולא תנור",

ג. ונותנין 3)הלכה המוקד, מאותו האש שמסירין אחר קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח יהודה. כרבי ולא שם כתנאֿקמא
וכופין  העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד חרס ושברי קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת, והיא העיסה שם

שם). המשנה (פירוש בו" ונאפת כלי שהוסקו.4)עליה האש 5)לאחר ומסיקין קדרה, כמו בטיט טוחה בארץ "גומא
שם). המשנה (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד סג.6)בתוכה שם עוד ועיין במשנה. קב: כלומר,7)מנחות

ד. הלכה פי"ב למעלה ראה מרחשת, מנחת או מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב שהרי כשרה, היא כלומר,8)המנחה
נדרו. מחבת.9)חובת והביא מרחשת מרחשת, והביא מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא במשנה.10)שהרי קב: שם

שם). (רש"י אחר" לכלי לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי אם 11)"דקבעה שם) פי"ב למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו מה 12)שינה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש כי ה, הלכה פי"ב למעלה ראה

עשרון. אלף אפילו במשנה.13)שירצה, בגמרא.14)שם קג. אחת 15)שם מכל לקמוץ יכול שאינו באופן והמדובר
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ׁשּנאמר  ּכׁשרים; אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן  ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
הפרׁשּת' 'ּכאׁשר ולא נדרּת', עלי 16'ּכאׁשר הרי אמר: . ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכלים, ּבׁשני והביאן אחד, ּבכלי להביא עּׂשרֹונֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשני
הרי  - ּכלים ּבׁשני הקריבם נדרּת, אחד ּבכלי לֹו: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאמרּו

ּפסּולין  ּכׁשרים 17אּלּו אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבם ;18. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָ
ּכלים,„. ּבׁשני להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

אחד  ּבכלי נדרּת,19והביא ּכלים ּבׁשני לֹו: אמרּו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבכלי  הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי - ּכלים ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵָָהקריבן

ׁשּנתערבּו מנחֹות ּכׁשּתי אּלּו הרי - .20אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
מנחה ‰. עלי הרי מיני 21האֹומר: מחמׁשת אחת יביא - ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּונדבה  ּבנדר הּבאֹות מנחֹות 22מנחֹות עלי הרי אמר: .23 ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָ
(מיני) ׁשני יביא עלי 24- הרי אמר: מחמׁשּתן. מנחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

מנחֹות  אחד 25מין מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא עלי 26- הרי . ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
מינים  מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - מנחֹות אם 27מיני וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָ

מנח  מיני מינין אמר: ׁשני יביא - ּבמין 28ה נדרֹו קבע . ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ

חמׁשּתן  מביא - ּוׁשכחֹו .29מהן ְְֲִִֵֵֵֶָ
.Â הּיחיד מּׁשּׁשים 30אין יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבכלי 31עּׂשרֹון  ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ואם . ְְִִִִִִִִִִֵֵַָָ
ׁשני  ּבכלי והּׁשאר ּכאחד 32אחד, להּבלל יכֹולין ׁשאין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

נבללין  אין ׁשּׁשים על יתר אבל ׁשּׁשים, על 33אּלא אף . ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּכבת, הּבלילה ׁשאין אמרּו34ּפי , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לבילה 35חכמים  הראּוי ּכל ּבֹו,36: מעּכבת הּבילה אין - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לבילה  ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו.37וכל מעּכבת הּבילה - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

.Ê38 מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
ּומביא  ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ועּׂשרים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָמאה

הּׁשליׁשי  ּבּכלי אחד -39.40עּׂשרֹון עּׂשרֹון עלי הרי אמר: ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשנים  יביא - עּׂשרֹונֹות עלי הרי אחד; עּׂשרֹון .41יביא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עּׂשרֹון  ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּפרׁש
אחד  קבעֹו42ּבכלי מין זה ּובאי ּפרׁש עּׂשרֹון ּכּמה ׁשכח . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מחמׁשּתן  ומין מין מּכל עּׂשרֹון ׁשּׁשים מביא זה הרי -43. ְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ד. הלכה סוף להלן וראה שם). (רש"י עצמה בפני שם.16)ואחת בגמרא יוחנן ור' אביי במשנה.17)דברי שם
בשיטהֿמקובצת  ועיין ב הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה – זה ובאופן אחד", בכלי להביא "אלו אמר שלא ואףֿעלֿפי
נדרת", אחד "בכלי לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון לא כי אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם).

וכ  הביא, הנדר שלשם מזה מוכח מביא, אני לנדבה לשם להם: השיב מחבת ולא לענין והואֿהדין פסול, – ששינה יון
טוב' יום ו'תוספות רש"י (עיין פוסל זה הרי לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו אמרו שאם ב) הלכה למעלה (ראה ומרחשת

כלום.18)שם). זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר, כמו והקריב חזר שם.19)שהרי יכול 20)משנה שאם
הלכה  המוקדשין פסולי מהלכות בפי"א ראה פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני ומזו עצמה בפני מזה לקמוץ

מנחה.21)כט. איזו פירש ולא ד 22)סתם הלכה פי"ב למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא קד: שם משנה
ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש שם).23)פירוט (משנה רבים יכול 24)בלשון הוא כי זו, מילה מחק הכסףֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי רבים.25)להביא בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" קה.26)כלומר, שם ברייתא
קד: שם במשנה גם וראה פי"ב, מנחות מינים,27)ובתוספתא ומשני מנחות שתי דוקא והיינו שם. ובתוספתא קה. שם

רבים. בלשון שניהם מנחות", "מיני שאמר תרתי 28)כיון "מיני", דאמר כיון מהו, מנחה מיני פפא, רב "בעי קה. שם
"מנחה", דאמר כיון דילמא, או המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב מקריין, מנחה נמי מנחות דכולא מנחה, ומאי קאמר,
הבעיא. נפשטה שלא הכסףֿמשנה, וכתב עלי". מנחה חדא מנחה ממיני קאמר, הכי מנחה? מיני ומאי קאמר, מנחה חדא
אחת, אלא חייב אינו שאם להתנות, צריך כן ואם ספק, מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני שמביא רבינו, שכתב ומה
שם  דחקו שהרי מינים, שני להביא לחייב נוטה חכמים שדעת שנראה כתב, המשנה במרכבת אבל לנדבה. השניה תהא

הנ"ל. השיטה לפי ליישבה בכדי שמעון, כר' הברייתא פירשתי,29)להעמיד מהן איזה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
חמשתן". ולחם 30)יביא הלחם ושתי העומר מנחת כגון הקבועות, המנחות אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד

כסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת קג:31)הפנים שם שם 32)משנה
ושלשים  אחד, בכלי שלשים יביא לא אבל שני. בכלי ואחד אחד, בכלי ששים ודווקא ז. הלכה פי"ב למעלה וראה במשנה,

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני, בכלי עשרון 33)ואחד לכל לוג שמן, לוגי ששים שם שנותן אףֿעלֿפי במשנה. שם
ד. משנה פי"ב במנחות טוב' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי"ב יא.34)(למעלה הלכה פי"ג קג:35)למעלה יח: שם

זירא. ר' דברי ועוד. פא: בתרא אחד.36)בבא בכלי להבלל שראויים עשרונים ששים כגון ואחד 37)לבלילה, ששים
הקודמת.38)עשרונים. להלכה שייך - עשרון" עלי הרי "אמר עד שמכאן נראה, מחלקן 39)בכסףֿמשנה ואינם

למעלה  (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו לו ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה כלים לשלשה
פי"ב  מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי ואחד אחד, בכלי ששים מביא ואחד, ששים עלי הרי "אמר ו) הלכה
הביא  ואם אחד, בכלי וארבעים אחד בכלי ששים ומביא אותו כופין אחד, בכלי להביא עשרונות מאה עלי "הרי אמרו:
מביא  כלים), בשני להביא עשרונות מאה עלי הרי אמר (=כלומר, כלים בשני יצא, לא אחר בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה

יצא". – אחר בכלי ומאה אחד, בכלי ששים הביא ואם אחר. בכלי ומחצה אחד בכלי לז,40)מחצה הערה למעלה ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן קד 41)כי במשנה:שם והרי 42): נדבה, השאר הרי מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן

יתירה  יחיד של מנחה אין שהרי בכך, ספק אין יותר על ואילו א). הלכה פט"ז למעלה (ראה גדול והביא קטן כנדר זה
ספר). (קרית עשרון יודע 43)מששים ואיני פירשתי מהן ואיזו פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי חכמים: כדברי קו. שם
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.Á ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָקבע
ּכלים 44נדר  ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -45. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עּׂשרֹונים  ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון מביא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּכיצד?
עד  ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ּוׁשלׁשה ׁשני, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָּבכלי
מין  זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ּבּכלי עּׂשרֹון ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּׁשים

מין  מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה סדר על מביא - ונמצא 46קבע . ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּוׁשמֹונ  אלף מין מּכל עּׂשרֹון מביא ּוׁשלׁשים מאֹות .47ה ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ

.Ë ּׂשעֹורים 48האֹומר מנחת עלי הרי חצי 49: מנחת אֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ
מנחת 50עּׂשרֹון  אֹו ּולבֹונה 51, ׁשמן זה 52ּבלא הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ

מקריבין  ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב ׁשּלא הרי 53ּפטּור; אמר: . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
העדׁשים  מן אֹו הּׂשעֹורים מן מנחה מנחה 54עלי אֹו , ְְְֲִִִִִִַַָָָָָ
עּׂשרֹון  חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ׁשֹואלין 55ּבלא - ְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹ

להקריב  ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻאֹותֹו.
סלת  ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכזה,

ואם  ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשמן
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמר:

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.È ּומחצה עּׂשרֹון יֹודע 56נדר הייתי אּלּו ואמר: הייתי 57, ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשנים  מביא זה הרי - הּמתנּדבין ּכדר אמר:58נֹודר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
קמח  עלי הזּכיר 59הרי ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

מעֹולם  נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור זה הרי - מנחה וכן 60ׁשם . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
- נסכים ּבלא וזבח לחם, ּבלא ּתֹודה עלי הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאֹומר:

ּפטּור  זה יֹודע 61הרי הייתי אּלּו אמר: ואם ׁשאין 62. ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
חּיב  זה הרי - הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמקריבין

הּמקריבין. ּכדר ְְְְִִִֶֶַַַלהקריב
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

וסֹוף  ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּדבר
הזּכיר  ׁשל 63הּקרּבן ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
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מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות חמש יביא פירשתי, עשרונות 44)כמה כמה לספק נוסף כלומר,
בכלי  נדר שאם בֿג הלכות למעלה וראה נדר, כלים בכמה גם שכח ז), הלכה למעלה ראה עשרון, ששים (שמביא פירש

יצא. לא – אחד בכלי והביא כלים בשני נדר או כלים, בשני והביא חולקים 45)אחד חכמים ואין רבי. דברי שם, משנה
משנה). (לחם ונדבה.46)עליו בנדר הבאות המנחות מיני וחמשים.47)מחמשת ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

שמעון.48) רבי וכדעת במשנה, קג. סוטה 49)שם ממנחת חוץ חיטין, סולת המנחות "כל כי ב, הלכה פי"ב למעלה ראה
השעורים". מן שהם התנופה אחת 50)ועומר כל אין המזבח) לגבי (הקרבות המנחות "כל כי ה. הלכה שם למעלה ראה

מעשרון". פחותה בתוספות 51)מהן שם עיין מתוקנת, לשון זו שאין אףֿעלֿפי (כסףֿמשנה), בסמיכות להיות צריך כן
להלן. וראה שנו, לא ולבונה".52)ד"ה שמן טעונות המזבח, לגבי הקריבות המנחות "כל כי  ז, הלכה שם למעלה ראה

יביא 53) - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא - קמח החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי הרי "האומר קג. במנחות
שמאי  בית מני הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים". יביא - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי ולבונה. שמן
יודע  הייתי אילו באומר אחרון), לשון תפוס (דאמרי הלל בית תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי היא,
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:) (שם הסוגיא ובסוף כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין

שם, ברש"י הוא (כן לפרש מנחת בא שזעירי רבינו, מדברי ונראה לא". דגרסי), אית בשם שנו לא ד"ה שם ובתוספות
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא זעירי: אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו [וסובר וקריתֿספר). (כסףֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
(בסמיכות), "מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו זה כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני אחרון, לשון

כלל]. ראשון לשון כאן טועה.54)אין אדם אין בעדשים כי שמשמע שם, מנחות הגמרא מדברי העיר הכסףֿמשנה
בכך. טועה שהוא ניכר זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר שהמדובר בדוחק, פירש לפי 55)והלחםֿמשנה

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע לשליש אבל עשרון, חצי דוקא שם) בדברינו (מובא יד הלכה להלן הקריתֿספר דברי
להלן),56) (ראה ומחצה עשרון עלי הרי אמר אלא מנחה אמר לא אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי הרי אמר כלומר,

(כסףֿמשנה). אחד עשרון אלא מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי הרי שאמר והוא 57)או אותו ששואלין כלומר,
(כסףֿמשנה). ט בהלכה למעלה וכמו השאלה, על נודרין 58)עונה שאין יודע הייתי אילו באומר והמדובר במשנה. שם

כך  כי להביא, שצריך ספק אין השלם על דהרי אחד, בעשרון עצמו לפטור יכול ולא כך", אלא כך נודר הייתי לא כך,
בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום יודע, הייתי אילו שאומר הוא החצי ועל הלכה 59)נודרים. פי"ב למעלה ראה

סולת. המנחות כל כי יביא 60)ב, - עשרון חצי וכו'' סולת יביא - קמח וכו' מנחה עלי הרי "האומר במשנה: שם ראה
ט), הלכה למעלה (ראה לא" מנחת אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי מנחה, כלל אמר לא שאם נראה בלא 61)ושם תודה עלי הרי "האומר פא: במנחות
דאמרי  היא, שמאי בית מני הא חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח ולחמה תודה ומביא אותו כופין - נסכים בלא וזבח לחם,
כך  נודר הייתי לא כך נודרין שאין יודע הייתי אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן רבי וכו'. ראשון לשון תפוס

יוחנן. כר' רבינו ופסק כך". ט 62)אלא בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה, לפני אותו ששואלין שאלה ידי על היינו
מאי 63)(כסףֿמשנה). ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי עלי הרי "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב דברי

מילתא  סוף תודה, לחמי דקאמר והאי קאמר. ולחמה תודה והאי איקריב, לא תודה בלא דלחם גברא האי ידע מידע טעמא?
(רש"י). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי תודה, לחמי אמר "וכי כת"י). (רש"י לחם" ואח"כ תחילה תודה לנדור "כיון נקט".

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חברֹו64ּפלֹוני  ּתֹודת עם ּתֹודה לחם יביא -65. ְֲִִִֵֶֶַָָ
.·Èעצמֹו ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ואין 66מתנּדב . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ

ולא  לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא יין לג ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻמתנּדבין
חמּׁשה  מתנּדבין ואין ראּויין 67ׁשנים. לּגין חמׁשת ׁשאין , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻ

ּבהמ  ׁשּתי לנסּכי ולא אחת ּבהמה לנסּכי אבל לא ֹות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹ
ומעלה  ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה וארּבעה ׁשלׁשה ,68מתנּדבין ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

ּבהמֹות. לנסּכי ראּויין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶמּפני
.‚È ואיל ּכבּׂש ּכנסּכי הן הרי - ׁשבעה נדר .69ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

- ּתׁשעה אילים. ׁשני ּכנסּכי אּלּו הרי - ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָנדר
עּׂשרה  נדר ּכבּׂשים. ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבּׂש, ׁשֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכנסּכי
וכן  ואיל. ּכבּׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ּכנסּכי אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

לעֹולם  .70עד ְַָ
.„È לּגין 71נדר ׁשּׁשה;72חמּׁשה הׁשלם לֹו אֹומרין - ְְֲִִִִֵַַָָָֻ

לקרּבן  קבען ּפטּור;73ׁשהרי - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל . ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

מקצתן  ולא הן לא ּכלל, ראּויין אינן ואין 74ׁשהרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ
ׁשמן  מּלג ּפחֹות נֹודרין ולא מנחה 75מתנּדבין ל ׁשאין ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

מעּׂשרֹון  ׁשמן 76ּפחּותה אחד לג צריכה והיא ,77. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ
.ÂË לּגין מּׁשלׁשה יפחת לא - יין עלי הרי .78האֹומר: ְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹֻ

מּלג  יפחת לא - ׁשמן עלי ּכּמה 79הרי וׁשכח נדרֹו ּפרׁש . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
לג; ּומאה ארּבעים יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
יֹותר  מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין

חג  ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּבׁשּבת 80מּיֹום להיֹות והיּו81ׁשחל , ְְְִִִֶֶַַָָָָ
יין  ּוכמֹותם ׁשמן לג וארּבעים מאה ּבֹו ּכמֹו82הּנסכים , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומּוספין  ּתמידין בהלכֹות .83ׁשּיתּבאר ְְְְִִִִִֵֶָָ

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּבין ‡. ועֹוף ּבהמה קרּבנֹות ּבין ּכּלן, הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל

הּבחירה; ּבבית להקריבן עּׂשה מצות מנחֹות, ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
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הלחם 64) את להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא שצריך תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
ראובן. שם.65)עבור וחולין הי"ד.66)מנחות ובפט"ז ה"א, פי"ד למעלה וראה קד: במנחות שם 67)משנה משנה

לא  לוג נדבה שיביא לאדם איֿאפשר ולפיכך ששה, שור ונסכי ארבעה, איל ונסכי לוגין, שלשה כבש "שנסכי משום קד.
ראויין  ואינן שור מנסכי פחות שהן לפי לוגין, חמשה כן גם יתנדב ולא המזבח. לגבי במצות זה שיעור בידינו שאין שנים,

שם). המשנה (פירוש שור" נסכי כדי הן לוגין ששה אבל בהמות, שתי שם.68)לנסכי בפירוש 69)משנה רבינו כתב כן
שם. דרך 70)המשנה על בהמות מספר לנסכי מכוין שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה תמיד "תמצא

המשנה). (פירוש להלן.71)שהמשלנו וראה שם, חמשה,72)גמרא מתנדבין אין לכתחילה אבל בדיעבד. כלומר,
יב. הלכה למעלה אות 73)כמפורש קבע שהוא מכיון שאין כלומר, ומכיון ביחד. אם כי להקריבן יכול אינו לקרבן, ן

קרבים  אינם לכך הי"ב), למעלה (ראה בהמות שתי לנסכי ולא אחת בהמה לנסכי לא ראויין שאין לוגין, חמשת בנסכים
לנסכים  קבע אין או לנסכים קבע יש להו, "איבעיא שם: בגמרא שור. לנסכי ראויין הם שאז לוגין, לששה שישלים עד
או  אחד, בקרבן קרבי דהוו ביחד, הכל אלא להקריבם יכול שאין קבע, הוי מי לנסכים לוגין וכך כך עלי הרי אמר ("אם
לנסכים  קבע אין אמרת אי חמשה , דאייתי כגון דמי, היכי שם). רש"י – נפשיה" באפי דחזי מה להקריבם ויכול קבע אין
מאי  קרבי, לא להו דממלי עד לנסכים קבע יש אמרת ואי נדבה. הוי ואידך לאיל, דחזי מינייהו ארבעה ומקריב משיך
שהרי  בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל (כסףֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא וכו'",

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים שני בנדר אבל איל. לנסכי וארבעה כבש לנסכי ראויים מדברי 74)שלשה נשמע כך
להוסיף  רצה שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין מלמד יג), טו, (במדבר "האזרח וקז. שם מנחות הברייתא
שכתב  ומה המוריה). בהר וראה (כסףֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף,
בחביתי  קרב עשרון שחצי משום היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי מנחה עלי הרי אמר שאם ט, הלכה למעלה רבינו
ולא  הן לא כלל , ראויין אינם שנים או אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי"ג למעלה (ראה בערב וחציו בבוקר חציו גדול, כהן

ומשנהֿלמלך). לחםֿמשנה וראה ספר, (קרית וכו'75)מקצתן עלי "הרי הט"ו) להלן (הובאה קז. מנחות במשנה הוא כן
המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג חצי נדר ואם כתנאֿקמא. ופסק לוגין" שלשה אומר רבי מלוג, יפחות לא שמן

ה.76) הלכה פי"ב למעלה יד.77)ראה והלכה ה הלכה ופי"ג ז, הלכה פי"ב למעלה לדברי 78)ראה שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, נסכי הם בנסכים שהפחות משום הלכה 79)הכל, למעלה וראה שם. במשנה תנאֿקמא כדברי

נדבה. במנחת שבשמן הפחות שזהו הסוכות.80)יד, חג יביא 81)של - פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
ושלש  שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל (הסוכות) חג של הראשון טוב כיום "תנא, שם: ובגמרא מרובה", כיום

להלן. ראה אחת, וחטאת עולות, חצי 82)בהמות נותנים פר לכל החג, למוסף פרים עשר שלשה בו מקריבים שהרי
יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי ד), הלכה פ"ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו ההין,
מקריבים  כן כמו שמונה. הרי יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני מקריבים כן כמו
עוד  לוגים. ושנים ארבעים עוד הרי יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה
וכשתחבר  לוגים. ששה שוב הרי שבת, למוסף כבשים שני מקריבים עוד לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני מקריבין

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל תמידים.83)כל ושני לחטאת, משעיר חוץ בהמות ותשע עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י פרק
מוספים. שני גם ישנם הרי חוץ.1)ובשבת שחיטת ודיני הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר
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.Á ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָקבע
ּכלים 44נדר  ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -45. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עּׂשרֹונים  ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון מביא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּכיצד?
עד  ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ּוׁשלׁשה ׁשני, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָּבכלי
מין  זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ּבּכלי עּׂשרֹון ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּׁשים

מין  מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה סדר על מביא - ונמצא 46קבע . ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּוׁשמֹונ  אלף מין מּכל עּׂשרֹון מביא ּוׁשלׁשים מאֹות .47ה ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ

.Ë ּׂשעֹורים 48האֹומר מנחת עלי הרי חצי 49: מנחת אֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ
מנחת 50עּׂשרֹון  אֹו ּולבֹונה 51, ׁשמן זה 52ּבלא הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ

מקריבין  ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב ׁשּלא הרי 53ּפטּור; אמר: . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
העדׁשים  מן אֹו הּׂשעֹורים מן מנחה מנחה 54עלי אֹו , ְְְֲִִִִִִַַָָָָָ
עּׂשרֹון  חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ׁשֹואלין 55ּבלא - ְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹ

להקריב  ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻאֹותֹו.
סלת  ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכזה,

ואם  ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשמן
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמר:

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.È ּומחצה עּׂשרֹון יֹודע 56נדר הייתי אּלּו ואמר: הייתי 57, ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשנים  מביא זה הרי - הּמתנּדבין ּכדר אמר:58נֹודר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
קמח  עלי הזּכיר 59הרי ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

מעֹולם  נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור זה הרי - מנחה וכן 60ׁשם . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
- נסכים ּבלא וזבח לחם, ּבלא ּתֹודה עלי הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאֹומר:

ּפטּור  זה יֹודע 61הרי הייתי אּלּו אמר: ואם ׁשאין 62. ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
חּיב  זה הרי - הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמקריבין

הּמקריבין. ּכדר ְְְְִִִֶֶַַַלהקריב
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

וסֹוף  ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּדבר
הזּכיר  ׁשל 63הּקרּבן ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
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מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות חמש יביא פירשתי, עשרונות 44)כמה כמה לספק נוסף כלומר,
בכלי  נדר שאם בֿג הלכות למעלה וראה נדר, כלים בכמה גם שכח ז), הלכה למעלה ראה עשרון, ששים (שמביא פירש

יצא. לא – אחד בכלי והביא כלים בשני נדר או כלים, בשני והביא חולקים 45)אחד חכמים ואין רבי. דברי שם, משנה
משנה). (לחם ונדבה.46)עליו בנדר הבאות המנחות מיני וחמשים.47)מחמשת ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

שמעון.48) רבי וכדעת במשנה, קג. סוטה 49)שם ממנחת חוץ חיטין, סולת המנחות "כל כי ב, הלכה פי"ב למעלה ראה
השעורים". מן שהם התנופה אחת 50)ועומר כל אין המזבח) לגבי (הקרבות המנחות "כל כי ה. הלכה שם למעלה ראה

מעשרון". פחותה בתוספות 51)מהן שם עיין מתוקנת, לשון זו שאין אףֿעלֿפי (כסףֿמשנה), בסמיכות להיות צריך כן
להלן. וראה שנו, לא ולבונה".52)ד"ה שמן טעונות המזבח, לגבי הקריבות המנחות "כל כי  ז, הלכה שם למעלה ראה

יביא 53) - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא - קמח החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי הרי "האומר קג. במנחות
שמאי  בית מני הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים". יביא - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי ולבונה. שמן
יודע  הייתי אילו באומר אחרון), לשון תפוס (דאמרי הלל בית תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי היא,
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:) (שם הסוגיא ובסוף כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין

שם, ברש"י הוא (כן לפרש מנחת בא שזעירי רבינו, מדברי ונראה לא". דגרסי), אית בשם שנו לא ד"ה שם ובתוספות
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא זעירי: אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו [וסובר וקריתֿספר). (כסףֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
(בסמיכות), "מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו זה כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני אחרון, לשון

כלל]. ראשון לשון כאן טועה.54)אין אדם אין בעדשים כי שמשמע שם, מנחות הגמרא מדברי העיר הכסףֿמשנה
בכך. טועה שהוא ניכר זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר שהמדובר בדוחק, פירש לפי 55)והלחםֿמשנה

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע לשליש אבל עשרון, חצי דוקא שם) בדברינו (מובא יד הלכה להלן הקריתֿספר דברי
להלן),56) (ראה ומחצה עשרון עלי הרי אמר אלא מנחה אמר לא אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי הרי אמר כלומר,

(כסףֿמשנה). אחד עשרון אלא מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי הרי שאמר והוא 57)או אותו ששואלין כלומר,
(כסףֿמשנה). ט בהלכה למעלה וכמו השאלה, על נודרין 58)עונה שאין יודע הייתי אילו באומר והמדובר במשנה. שם

כך  כי להביא, שצריך ספק אין השלם על דהרי אחד, בעשרון עצמו לפטור יכול ולא כך", אלא כך נודר הייתי לא כך,
בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום יודע, הייתי אילו שאומר הוא החצי ועל הלכה 59)נודרים. פי"ב למעלה ראה

סולת. המנחות כל כי יביא 60)ב, - עשרון חצי וכו'' סולת יביא - קמח וכו' מנחה עלי הרי "האומר במשנה: שם ראה
ט), הלכה למעלה (ראה לא" מנחת אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי מנחה, כלל אמר לא שאם נראה בלא 61)ושם תודה עלי הרי "האומר פא: במנחות
דאמרי  היא, שמאי בית מני הא חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח ולחמה תודה ומביא אותו כופין - נסכים בלא וזבח לחם,
כך  נודר הייתי לא כך נודרין שאין יודע הייתי אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן רבי וכו'. ראשון לשון תפוס

יוחנן. כר' רבינו ופסק כך". ט 62)אלא בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה, לפני אותו ששואלין שאלה ידי על היינו
מאי 63)(כסףֿמשנה). ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי עלי הרי "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב דברי

מילתא  סוף תודה, לחמי דקאמר והאי קאמר. ולחמה תודה והאי איקריב, לא תודה בלא דלחם גברא האי ידע מידע טעמא?
(רש"י). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי תודה, לחמי אמר "וכי כת"י). (רש"י לחם" ואח"כ תחילה תודה לנדור "כיון נקט".
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חברֹו64ּפלֹוני  ּתֹודת עם ּתֹודה לחם יביא -65. ְֲִִִֵֶֶַָָ
.·Èעצמֹו ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ואין 66מתנּדב . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ

ולא  לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא יין לג ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻמתנּדבין
חמּׁשה  מתנּדבין ואין ראּויין 67ׁשנים. לּגין חמׁשת ׁשאין , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻ

ּבהמ  ׁשּתי לנסּכי ולא אחת ּבהמה לנסּכי אבל לא ֹות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹ
ומעלה  ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה וארּבעה ׁשלׁשה ,68מתנּדבין ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

ּבהמֹות. לנסּכי ראּויין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶמּפני
.‚È ואיל ּכבּׂש ּכנסּכי הן הרי - ׁשבעה נדר .69ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

- ּתׁשעה אילים. ׁשני ּכנסּכי אּלּו הרי - ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָנדר
עּׂשרה  נדר ּכבּׂשים. ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבּׂש, ׁשֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכנסּכי
וכן  ואיל. ּכבּׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ּכנסּכי אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

לעֹולם  .70עד ְַָ
.„È לּגין 71נדר ׁשּׁשה;72חמּׁשה הׁשלם לֹו אֹומרין - ְְֲִִִִֵַַָָָֻ

לקרּבן  קבען ּפטּור;73ׁשהרי - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל . ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

מקצתן  ולא הן לא ּכלל, ראּויין אינן ואין 74ׁשהרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ
ׁשמן  מּלג ּפחֹות נֹודרין ולא מנחה 75מתנּדבין ל ׁשאין ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

מעּׂשרֹון  ׁשמן 76ּפחּותה אחד לג צריכה והיא ,77. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ
.ÂË לּגין מּׁשלׁשה יפחת לא - יין עלי הרי .78האֹומר: ְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹֻ

מּלג  יפחת לא - ׁשמן עלי ּכּמה 79הרי וׁשכח נדרֹו ּפרׁש . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
לג; ּומאה ארּבעים יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
יֹותר  מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין

חג  ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּבׁשּבת 80מּיֹום להיֹות והיּו81ׁשחל , ְְְִִִֶֶַַָָָָ
יין  ּוכמֹותם ׁשמן לג וארּבעים מאה ּבֹו ּכמֹו82הּנסכים , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומּוספין  ּתמידין בהלכֹות .83ׁשּיתּבאר ְְְְִִִִִֵֶָָ

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ּבין ‡. ועֹוף ּבהמה קרּבנֹות ּבין ּכּלן, הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל

הּבחירה; ּבבית להקריבן עּׂשה מצות מנחֹות, ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלחם 64) את להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא שצריך תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
ראובן. שם.65)עבור וחולין הי"ד.66)מנחות ובפט"ז ה"א, פי"ד למעלה וראה קד: במנחות שם 67)משנה משנה

לא  לוג נדבה שיביא לאדם איֿאפשר ולפיכך ששה, שור ונסכי ארבעה, איל ונסכי לוגין, שלשה כבש "שנסכי משום קד.
ראויין  ואינן שור מנסכי פחות שהן לפי לוגין, חמשה כן גם יתנדב ולא המזבח. לגבי במצות זה שיעור בידינו שאין שנים,

שם). המשנה (פירוש שור" נסכי כדי הן לוגין ששה אבל בהמות, שתי שם.68)לנסכי בפירוש 69)משנה רבינו כתב כן
שם. דרך 70)המשנה על בהמות מספר לנסכי מכוין שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה תמיד "תמצא

המשנה). (פירוש להלן.71)שהמשלנו וראה שם, חמשה,72)גמרא מתנדבין אין לכתחילה אבל בדיעבד. כלומר,
יב. הלכה למעלה אות 73)כמפורש קבע שהוא מכיון שאין כלומר, ומכיון ביחד. אם כי להקריבן יכול אינו לקרבן, ן

קרבים  אינם לכך הי"ב), למעלה (ראה בהמות שתי לנסכי ולא אחת בהמה לנסכי לא ראויין שאין לוגין, חמשת בנסכים
לנסכים  קבע אין או לנסכים קבע יש להו, "איבעיא שם: בגמרא שור. לנסכי ראויין הם שאז לוגין, לששה שישלים עד
או  אחד, בקרבן קרבי דהוו ביחד, הכל אלא להקריבם יכול שאין קבע, הוי מי לנסכים לוגין וכך כך עלי הרי אמר ("אם
לנסכים  קבע אין אמרת אי חמשה , דאייתי כגון דמי, היכי שם). רש"י – נפשיה" באפי דחזי מה להקריבם ויכול קבע אין
מאי  קרבי, לא להו דממלי עד לנסכים קבע יש אמרת ואי נדבה. הוי ואידך לאיל, דחזי מינייהו ארבעה ומקריב משיך
שהרי  בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל (כסףֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא וכו'",

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים שני בנדר אבל איל. לנסכי וארבעה כבש לנסכי ראויים מדברי 74)שלשה נשמע כך
להוסיף  רצה שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין מלמד יג), טו, (במדבר "האזרח וקז. שם מנחות הברייתא
שכתב  ומה המוריה). בהר וראה (כסףֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף,
בחביתי  קרב עשרון שחצי משום היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי מנחה עלי הרי אמר שאם ט, הלכה למעלה רבינו
ולא  הן לא כלל , ראויין אינם שנים או אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי"ג למעלה (ראה בערב וחציו בבוקר חציו גדול, כהן

ומשנהֿלמלך). לחםֿמשנה וראה ספר, (קרית וכו'75)מקצתן עלי "הרי הט"ו) להלן (הובאה קז. מנחות במשנה הוא כן
המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג חצי נדר ואם כתנאֿקמא. ופסק לוגין" שלשה אומר רבי מלוג, יפחות לא שמן

ה.76) הלכה פי"ב למעלה יד.77)ראה והלכה ה הלכה ופי"ג ז, הלכה פי"ב למעלה לדברי 78)ראה שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, נסכי הם בנסכים שהפחות משום הלכה 79)הכל, למעלה וראה שם. במשנה תנאֿקמא כדברי

נדבה. במנחת שבשמן הפחות שזהו הסוכות.80)יד, חג יביא 81)של - פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
ושלש  שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל (הסוכות) חג של הראשון טוב כיום "תנא, שם: ובגמרא מרובה", כיום

להלן. ראה אחת, וחטאת עולות, חצי 82)בהמות נותנים פר לכל החג, למוסף פרים עשר שלשה בו מקריבים שהרי
יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי ד), הלכה פ"ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו ההין,
מקריבים  כן כמו שמונה. הרי יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני מקריבים כן כמו
עוד  לוגים. ושנים ארבעים עוד הרי יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה
וכשתחבר  לוגים. ששה שוב הרי שבת, למוסף כבשים שני מקריבים עוד לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני מקריבין

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל תמידים.83)כל ושני לחטאת, משעיר חוץ בהמות ותשע עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י פרק
מוספים. שני גם ישנם הרי חוץ.1)ובשבת שחיטת ודיני הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר
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ּתעּׂשה וׁשם מצות ׁשּנאמר: וכן מצּוּך. אנכי אׁשר ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה  קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָעּׂשה
הּבחירה. לבית לארץ מחּוצה להקריבן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתחּיב
מּפי  וגֹומר; ּתּׂשא ּונדרי ל יהיּו אׁשר קדׁשי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשמּועה

הּבחירה. לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ועבר ·. עּׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב

עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב: ואם ּתראה. אׁשר מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל
מֹועד  אהל ּפתח ואל זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג מעּמיו; ונכרת הביאֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

ׁשּלא ‚. ּפי על אף לעזרה, חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
יׁשחט  אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - מזיד היה אם ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעלם:
ּדם  ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם וגֹומר, עז אֹו כּׂשב אֹו ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשֹור
קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ׁשחט ואם ונכרת; ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשפ

נאמר:„. ּבהּקׁש. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָוהיכן
אנכי  אׁשר ּכל ּתעּׂשה וׁשם ונאמר: ,עלתי ּתעלה ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשם
עליה  הזהיר עליה, ׁשענׁש ּבחּוץ, העליה מה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמצּוּך;
אף  ;עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבפרּוׁש,
הּוא  הרי ּבפרּוׁש, עליה ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכלל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעּׂשּיה,

הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ׁשּלא עליה. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמזהר
אחת ‰. ׁשּתים: חּיב - ּבחּוץ והעלם קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

והעלה  ּבפנים ׁשחט העלּיה. על ואחת הּׁשחיטה ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָָָָָעל
והעלה  ּבחּוץ ׁשחט אם וכן העלּיה. על חּיב - ְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבחּוץ

הּׁשחיטה. על חּיב - ְְִִִַַַָָּבפנים
.Â לּקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו

מזּבח  מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל מזּבח; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלגּבי
לפני  ׁשּנאמר: ּפטּור. זה הרי - הּמתֹות מחּטאֹות ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
- ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו וכל ה'; ְְְִִֵֶֶַַָָֹמׁשּכן

עליו. חּיבין ִֵַָָָאין
.Ê הֹואיל ּבּבעלים, אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ ְְְְִִַַַַַָָֻׁשחט

ּפטּור. - ּבפנים לבֹוא עּתה ראּוי ְְִִֵַָָָָואינֹו
.Á ימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר זהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאי

ׁשּנׁשחט  ּבנֹו ואת ואֹותֹו זמּנן; הּגיע ׁשּלא ותֹורין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּלדה;
למחר. עד ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהם ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

.Ë הּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר זהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואי
והּיֹולדת  והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָזמן
ּפטּורין. - ספירה ימי [ּבתֹו] ּבחּוץ חּטאתם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּׁשחטּו
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט מצרע ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹוכן
האּלּו הּקרּבנֹות ּבעלי נראּו לא ׁשעדין ּפטּור. - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּספירה
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
והאׁשם  והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; - ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָהּספירה
ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. עּקר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהיא
- ּבחּוץ ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור, - נזירּותֹו ְְְְִִִֵַָָָָימי

הּנזירּות. עּקר והיא המעּכבּתּו, היא ׁשהחּטאת ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָחּיב;

.È ׁשהקריבן הּספק על הּבאה העֹוף וחּטאת ּתלּוי ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאׁשם
מצרע  אׁשם האּסּור. נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור; - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹּבחּוץ
לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּׁשחטֹו
ּפטּור  ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וכׁשר, ּבפנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָראּוי

העלאתֹו. על ּפטּור הּוא ּכ - ּבחּוץ ׁשחיטתֹו ְֲִַַַַָָָָָעל
.‡È אם ּבחּוץ: ׁשּׁשחטם הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשני

ׁשניהן, על ּכרת חּיב - עליהם התוּדה ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
אחר  ואם לוּדּוי; הּׁשם לפני לבֹוא ּוראּויין ְְְְִִִִִֵֵַַַָהֹואיל
ראּוי  אינֹו ׁשהרי הּמׁשּתּלח, על ּפטּור - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהתוּדה

הּׁשם. לפני ְִֵֵַָלבֹוא
.·È ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

ראּויין  יהיּו ּכ ואחר מעּׂשה מחּסרים הן ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּפסח  את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשם, לפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלּקרב
ׁשּלא  ּבין לׁשמֹו ּבין הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּבחּוץ,
הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלׁשמֹו

.‚Èלׁשחטּה אסּור - מזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין ְְְֱֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבהמת
ראּויה  ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - ׁשחטּה ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוץ.

הּׁשם. לפני ְִֵֵַָלבֹוא
.„È ּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב

מּׁשעה  ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
יאּוׁש לפני אבל יאּוׁש; אחר ׁשּׁשחטּה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהקּדיׁשּה.

קדֹוׁשה. אינּה -ְֵָָ
.ÂË- וׁשחט ּבפנים וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּבּמחנה, עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָחּיב;
ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה. מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
גּופּה ׁשהיה אֹו ּבחּוץ, הּבהמה ּגּוף ּוׁשאר ּבפנים ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָוצּוארּה

ה  ׁשּתהיה עד חּיב, - ּבחּוץ וצּוארּה ּכּלּהּבפנים ּבהמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  יביאּנּו. לא מֹועד אהל ּפתח ואל ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמקּדׁש;
לזביחה  ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף היכל, ׁשל ּבגּגֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוחט

ּפטּור. זה הרי - ְֲֵֶָָּכלל
.ÊË;ּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֲֲִִִֶַַַָָׁשנים

ׁשנים. ולא אחד - יׁשחט אׁשר אֹו יׁשחט, אׁשר ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
לׁשחט  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבחּוץ, ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹואחד
יחׁשב  ּדם ׁשּנאמר: חּיב. זה הרי - לה' אּלּו ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים
ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף ;ׁשפ ּדם ההּוא ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָלאיׁש

חּיב. זה הרי - ּכקרּבן לא ,הּנׁשּפ ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹּכּדם
.ÊÈ והּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ ְְְִִֵַַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּׁשחט  מּזה ּבּלילה העלה אם וכן ּבחּוץ. כׁשרה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּלילה
ּבפנים  ׁשחט אם אבל העלאה. על חּיב - ּבּלילה ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָּבחּוץ
דבר  אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּלילה
אם  וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה כׁשרה ׁשחיטה ל ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּפסּול;

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ּבפנים חל ּבכלי ְְְִִִִִֵַַָָֹקּבל
.ÁÈהעלהּו ואם ּפטּור. - ּבחּוץ העֹוף את הּמֹולק ְְֱִֵֵֶֶַַָָָוכן

העלאה. על חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. -ְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָ
אּלא  העלה ׁשּלא ּפטּור; - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשחט
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והעלהּו ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָדבר
היא  והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבחּוץ

ּבפנים. ְְִִִִָּכמליקה

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום

ּתׁשעה  1עּׂשר ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הּמזּבח ‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

ּבחּוץ  האבן 2ׁשּיעּׂשה על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּפי  על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ּפטּור. -ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מזּבח  נח וּיבן ׁשּנאמר: ּבחּוץ, עד 3ׁשהּוא חּיב ואינֹו . ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
לּׁשם  לה'4ׁשּיעלה אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ׁשּיתּכּון 5; עד - ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹ

ֵַלּׁשם.
לאּׁשים ·. הראּוי ּדבר העלאת על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו

העֹולה 6ולּמזּבח  ּכגֹון זבח 7, אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא  לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ׁשראּויה עֹולה מה -ְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּבחּוץ. העלאתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין
הּדם ‚. את הּזֹורק אמרּו: איברי 8מּכאן הּמקטיר אֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

אמּורין 9עֹולה  לבֹונה 10אֹו אֹו קמץ אֹו קטרת 11, ,12אֹו ְְִֵֶֶָָֹֹ
ּכהנים  מנחת נסכים 13אֹו מנחת ׁשלׁשה 14אֹו המנּס אֹו , ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ

יין  מים 15לּגין חּיב 16אֹו - יביאּנּו17ּבחּוץ לא ׁשּנאמר: ; ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹֻ
ּבחּוץ. עליו חּיבין ּבפנים הּמתקּבל ּכל - אתֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹלעּׂשֹות

אפ „. ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק דמים אבל ׁשירי ּלּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
הם 18הּפנימים  מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מעּכבין  מּׁשלׁשה 19ואינן ּפחֹות מים אֹו יין המנּס וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ּפטּור  - ּבחּוץ הּׁשנה;20לּגין ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ּבין , ְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הּׁשעּור  וחסר ּבפנים.21הֹואיל להתקּבל ראּויין אינן הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָ
חּטאת  מּבּׂשר הּמעלה מּבּׂשר 22וכן אׁשם, מּבּׂשר , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשלמים,
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשתי

לאּׁשים  לא לאכילה, .23ראּויין ְֲִִִִַָָֹ

מּפני ‰. חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּמעלה
הּזבח  ּבּׂשר אין - הפריׁשן ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהאמּורין.

עצמן  ּבפני האמּורים הקטיר ּוכאּלּו אבל 24חֹוצץ, . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ
ּפטּור  - נקמצה ׁשּלא מנחה הּקמץ 25הּמעלה ׁשאין ; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומבּדל  לתֹוכּה26ּברּור קמצּה וחזר קמצּה והקריב 27. ְְְְְְְִִַָָָָָָָֻֻ
חּיב  - ּבחּוץ .28ּכּלּה ַַָָֻ

.Â והּפֹותת 30והּבֹולל 29הּיֹוצק והּמניף 32והּמֹולח 31, ,33 ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַ
הּׁשלחן 34והּמּגיׁש את והמסּדר הּנרֹות 35, את ,36והּמטיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפנים.1) לבוא ראוי אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו ובתוספתא 2)יבאר יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי עוד נוסף מזבח,3)שם נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא קח: שם

גדי  את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר ומה מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא יחיד, במת אלמא
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת וראה 4)העזים חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.

להדיוט. כיוון אם אף חייב בשחיטה כי טז, הלכה י"ח פרק אותו 5)למעלה לעשות יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל
בגמרא. שם שלא 6)לה'". לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה הראוי דבר ולא המזבח, על לשריפה הראוי דבר כלומר,

המזבח. המזבח.7)על על להקרבה ראוייה דם 8)שכולה מדתניא "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא שם 9)ייחשב

לאכילה. שהם קרבנות, שאר איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא בברייתא 10)קט. הקרבנות. שאר של ובין עולה של בין
קדשי  ואימורי חטאת ואימורי אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין זבח, או עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם:
משיח  כהן ומנחת כהנים ומנחת והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח. לומר תלמוד קלים, קדשים ואימורי קדשים
חייבין  מועד אוהל לפתח הבא כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים, לוגין ושלושת יין לוגין שלושת והמנסך

בחוץ". המזבח.11)עליו גבי על יום.12)שנקרבים בכל הזהב מזבח על אותם על 13)שמקטירין כולה שקריבה

המזבח. המזבח.14)גבי גבי על כולה ונשרפת נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד, הסולת כי
פחות.15) ולא מים לוגין שלושה או יין לוגין שלושה מים.16)ודווקא לוגין שלושה חייב 17)כלומר, אינו במים

בזבחים  וראה עיון. וצריך השנה", ימות בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה משנה). (כסף הסוכות בחג אלא
שם. ותוספות וברש"י על 18)קי: בהיכל לפנים דמן שזריקת הנשרפות, החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,

החיצון. מזבח של מערבי יסוד על שופך הדם ושיירי הזהב הפנימיים 19)מזבח שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה כר' שלא
מעכבים. אינם הפנימיים השיריים שאפילו קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב, בחוץ, כן 20)שהקריבם

לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג' ופחות יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא הוא
החסר". על חייב ואינו חייב השלם שמנסכים 21)על המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם יין לוגין שלושה

לוגין. שלושה הוא לכהנים.22)בהם נאכל שבשרה חיצונה, חטאת על 23)כלומר, להעלאה ראויים אינם כלומר,
מין 24)המזבח. אמר רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים (בין חציצה האיכא "אמאי, קי.): (שם בגמרא

כרב. ופסק חוצץ", אינו חוץ.25)במינו העלאת אף 26)על ומובדלים, ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא
ההפרשה. הסולת.27)קודם שאר עם ברוב.28)ונתערב בטל הקומץ השמן 29)ואין שיוצק "והוא קיב: שם משנה

שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר מה והוא המנחות בשמן.30)על הסולת המנחות,31)שבולל לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) שנאמר מלח".32)כמו תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

תנופה".33) אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה והגישה"34)"הוא ח) (שם, שנאמר מה המסדר 35)"הוא "הוא
השולחן". על הפנים לחם הטבתם".36)את היא הנרות "הדלקת רבינו לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת הכוונה [אין
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ּתעּׂשה וׁשם מצות ׁשּנאמר: וכן מצּוּך. אנכי אׁשר ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה  קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָעּׂשה
הּבחירה. לבית לארץ מחּוצה להקריבן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתחּיב
מּפי  וגֹומר; ּתּׂשא ּונדרי ל יהיּו אׁשר קדׁשי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשמּועה

הּבחירה. לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ועבר ·. עּׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב

עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב: ואם ּתראה. אׁשר מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל
מֹועד  אהל ּפתח ואל זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג מעּמיו; ונכרת הביאֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

ׁשּלא ‚. ּפי על אף לעזרה, חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
יׁשחט  אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - מזיד היה אם ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעלם:
ּדם  ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם וגֹומר, עז אֹו כּׂשב אֹו ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשֹור
קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ׁשחט ואם ונכרת; ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשפ

נאמר:„. ּבהּקׁש. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָוהיכן
אנכי  אׁשר ּכל ּתעּׂשה וׁשם ונאמר: ,עלתי ּתעלה ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשם
עליה  הזהיר עליה, ׁשענׁש ּבחּוץ, העליה מה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמצּוּך;
אף  ;עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבפרּוׁש,
הּוא  הרי ּבפרּוׁש, עליה ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכלל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעּׂשּיה,

הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ׁשּלא עליה. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמזהר
אחת ‰. ׁשּתים: חּיב - ּבחּוץ והעלם קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

והעלה  ּבפנים ׁשחט העלּיה. על ואחת הּׁשחיטה ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָָָָָעל
והעלה  ּבחּוץ ׁשחט אם וכן העלּיה. על חּיב - ְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבחּוץ

הּׁשחיטה. על חּיב - ְְִִִַַַָָּבפנים
.Â לּקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו

מזּבח  מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל מזּבח; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלגּבי
לפני  ׁשּנאמר: ּפטּור. זה הרי - הּמתֹות מחּטאֹות ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
- ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו וכל ה'; ְְְִִֵֶֶַַָָֹמׁשּכן

עליו. חּיבין ִֵַָָָאין
.Ê הֹואיל ּבּבעלים, אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ ְְְְִִַַַַַָָֻׁשחט

ּפטּור. - ּבפנים לבֹוא עּתה ראּוי ְְִִֵַָָָָואינֹו
.Á ימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר זהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאי

ׁשּנׁשחט  ּבנֹו ואת ואֹותֹו זמּנן; הּגיע ׁשּלא ותֹורין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּלדה;
למחר. עד ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהם ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

.Ë הּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר זהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואי
והּיֹולדת  והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָזמן
ּפטּורין. - ספירה ימי [ּבתֹו] ּבחּוץ חּטאתם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּׁשחטּו
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט מצרע ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹוכן
האּלּו הּקרּבנֹות ּבעלי נראּו לא ׁשעדין ּפטּור. - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּספירה
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
והאׁשם  והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; - ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָהּספירה
ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. עּקר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהיא
- ּבחּוץ ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור, - נזירּותֹו ְְְְִִִֵַָָָָימי

הּנזירּות. עּקר והיא המעּכבּתּו, היא ׁשהחּטאת ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָחּיב;

.È ׁשהקריבן הּספק על הּבאה העֹוף וחּטאת ּתלּוי ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאׁשם
מצרע  אׁשם האּסּור. נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור; - ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹּבחּוץ
לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּׁשחטֹו
ּפטּור  ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וכׁשר, ּבפנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָראּוי

העלאתֹו. על ּפטּור הּוא ּכ - ּבחּוץ ׁשחיטתֹו ְֲִַַַַָָָָָעל
.‡È אם ּבחּוץ: ׁשּׁשחטם הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשני

ׁשניהן, על ּכרת חּיב - עליהם התוּדה ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
אחר  ואם לוּדּוי; הּׁשם לפני לבֹוא ּוראּויין ְְְְִִִִִֵֵַַַָהֹואיל
ראּוי  אינֹו ׁשהרי הּמׁשּתּלח, על ּפטּור - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהתוּדה

הּׁשם. לפני ְִֵֵַָלבֹוא
.·È ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

ראּויין  יהיּו ּכ ואחר מעּׂשה מחּסרים הן ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּפסח  את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשם, לפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלּקרב
ׁשּלא  ּבין לׁשמֹו ּבין הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּבחּוץ,
הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלׁשמֹו

.‚Èלׁשחטּה אסּור - מזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין ְְְֱֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבהמת
ראּויה  ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - ׁשחטּה ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוץ.

הּׁשם. לפני ְִֵֵַָלבֹוא
.„È ּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב

מּׁשעה  ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
יאּוׁש לפני אבל יאּוׁש; אחר ׁשּׁשחטּה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהקּדיׁשּה.

קדֹוׁשה. אינּה -ְֵָָ
.ÂË- וׁשחט ּבפנים וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּבּמחנה, עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָחּיב;
ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה. מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
גּופּה ׁשהיה אֹו ּבחּוץ, הּבהמה ּגּוף ּוׁשאר ּבפנים ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָוצּוארּה

ה  ׁשּתהיה עד חּיב, - ּבחּוץ וצּוארּה ּכּלּהּבפנים ּבהמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  יביאּנּו. לא מֹועד אהל ּפתח ואל ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמקּדׁש;
לזביחה  ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף היכל, ׁשל ּבגּגֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוחט

ּפטּור. זה הרי - ְֲֵֶָָּכלל
.ÊË;ּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֲֲִִִֶַַַָָׁשנים

ׁשנים. ולא אחד - יׁשחט אׁשר אֹו יׁשחט, אׁשר ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
לׁשחט  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבחּוץ, ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹואחד
יחׁשב  ּדם ׁשּנאמר: חּיב. זה הרי - לה' אּלּו ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים
ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף ;ׁשפ ּדם ההּוא ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָלאיׁש

חּיב. זה הרי - ּכקרּבן לא ,הּנׁשּפ ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹּכּדם
.ÊÈ והּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ ְְְִִֵַַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּׁשחט  מּזה ּבּלילה העלה אם וכן ּבחּוץ. כׁשרה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּלילה
ּבפנים  ׁשחט אם אבל העלאה. על חּיב - ּבּלילה ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָּבחּוץ
דבר  אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּלילה
אם  וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה כׁשרה ׁשחיטה ל ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּפסּול;

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ּבפנים חל ּבכלי ְְְִִִִִֵַַָָֹקּבל
.ÁÈהעלהּו ואם ּפטּור. - ּבחּוץ העֹוף את הּמֹולק ְְֱִֵֵֶֶַַָָָוכן

העלאה. על חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. -ְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָ
אּלא  העלה ׁשּלא ּפטּור; - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשחט
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והעלהּו ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָדבר
היא  והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבחּוץ

ּבפנים. ְְִִִִָּכמליקה

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום

ּתׁשעה  1עּׂשר ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הּמזּבח ‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

ּבחּוץ  האבן 2ׁשּיעּׂשה על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּפי  על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ּפטּור. -ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מזּבח  נח וּיבן ׁשּנאמר: ּבחּוץ, עד 3ׁשהּוא חּיב ואינֹו . ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
לּׁשם  לה'4ׁשּיעלה אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ׁשּיתּכּון 5; עד - ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹ

ֵַלּׁשם.
לאּׁשים ·. הראּוי ּדבר העלאת על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו

העֹולה 6ולּמזּבח  ּכגֹון זבח 7, אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא  לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ׁשראּויה עֹולה מה -ְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּבחּוץ. העלאתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין
הּדם ‚. את הּזֹורק אמרּו: איברי 8מּכאן הּמקטיר אֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

אמּורין 9עֹולה  לבֹונה 10אֹו אֹו קמץ אֹו קטרת 11, ,12אֹו ְְִֵֶֶָָֹֹ
ּכהנים  מנחת נסכים 13אֹו מנחת ׁשלׁשה 14אֹו המנּס אֹו , ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ

יין  מים 15לּגין חּיב 16אֹו - יביאּנּו17ּבחּוץ לא ׁשּנאמר: ; ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹֻ
ּבחּוץ. עליו חּיבין ּבפנים הּמתקּבל ּכל - אתֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹלעּׂשֹות

אפ „. ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק דמים אבל ׁשירי ּלּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
הם 18הּפנימים  מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מעּכבין  מּׁשלׁשה 19ואינן ּפחֹות מים אֹו יין המנּס וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ּפטּור  - ּבחּוץ הּׁשנה;20לּגין ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ּבין , ְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הּׁשעּור  וחסר ּבפנים.21הֹואיל להתקּבל ראּויין אינן הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָ
חּטאת  מּבּׂשר הּמעלה מּבּׂשר 22וכן אׁשם, מּבּׂשר , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשלמים,
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשתי

לאּׁשים  לא לאכילה, .23ראּויין ְֲִִִִַָָֹ

מּפני ‰. חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּמעלה
הּזבח  ּבּׂשר אין - הפריׁשן ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהאמּורין.

עצמן  ּבפני האמּורים הקטיר ּוכאּלּו אבל 24חֹוצץ, . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ
ּפטּור  - נקמצה ׁשּלא מנחה הּקמץ 25הּמעלה ׁשאין ; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומבּדל  לתֹוכּה26ּברּור קמצּה וחזר קמצּה והקריב 27. ְְְְְְְִִַָָָָָָָֻֻ
חּיב  - ּבחּוץ .28ּכּלּה ַַָָֻ

.Â והּפֹותת 30והּבֹולל 29הּיֹוצק והּמניף 32והּמֹולח 31, ,33 ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַ
הּׁשלחן 34והּמּגיׁש את והמסּדר הּנרֹות 35, את ,36והּמטיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפנים.1) לבוא ראוי אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו ובתוספתא 2)יבאר יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי עוד נוסף מזבח,3)שם נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא קח: שם

גדי  את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר ומה מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא יחיד, במת אלמא
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת וראה 4)העזים חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.

להדיוט. כיוון אם אף חייב בשחיטה כי טז, הלכה י"ח פרק אותו 5)למעלה לעשות יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל
בגמרא. שם שלא 6)לה'". לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה הראוי דבר ולא המזבח, על לשריפה הראוי דבר כלומר,

המזבח. המזבח.7)על על להקרבה ראוייה דם 8)שכולה מדתניא "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא שם 9)ייחשב

לאכילה. שהם קרבנות, שאר איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא בברייתא 10)קט. הקרבנות. שאר של ובין עולה של בין
קדשי  ואימורי חטאת ואימורי אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין זבח, או עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם:
משיח  כהן ומנחת כהנים ומנחת והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח. לומר תלמוד קלים, קדשים ואימורי קדשים
חייבין  מועד אוהל לפתח הבא כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים, לוגין ושלושת יין לוגין שלושת והמנסך

בחוץ". המזבח.11)עליו גבי על יום.12)שנקרבים בכל הזהב מזבח על אותם על 13)שמקטירין כולה שקריבה

המזבח. המזבח.14)גבי גבי על כולה ונשרפת נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד, הסולת כי
פחות.15) ולא מים לוגין שלושה או יין לוגין שלושה מים.16)ודווקא לוגין שלושה חייב 17)כלומר, אינו במים

בזבחים  וראה עיון. וצריך השנה", ימות בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה משנה). (כסף הסוכות בחג אלא
שם. ותוספות וברש"י על 18)קי: בהיכל לפנים דמן שזריקת הנשרפות, החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,

החיצון. מזבח של מערבי יסוד על שופך הדם ושיירי הזהב הפנימיים 19)מזבח שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה כר' שלא
מעכבים. אינם הפנימיים השיריים שאפילו קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב, בחוץ, כן 20)שהקריבם

לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג' ופחות יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא הוא
החסר". על חייב ואינו חייב השלם שמנסכים 21)על המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם יין לוגין שלושה

לוגין. שלושה הוא לכהנים.22)בהם נאכל שבשרה חיצונה, חטאת על 23)כלומר, להעלאה ראויים אינם כלומר,
מין 24)המזבח. אמר רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים (בין חציצה האיכא "אמאי, קי.): (שם בגמרא

כרב. ופסק חוצץ", אינו חוץ.25)במינו העלאת אף 26)על ומובדלים, ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא
ההפרשה. הסולת.27)קודם שאר עם ברוב.28)ונתערב בטל הקומץ השמן 29)ואין שיוצק "והוא קיב: שם משנה

שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר מה והוא המנחות בשמן.30)על הסולת המנחות,31)שבולל לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) שנאמר מלח".32)כמו תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

תנופה".33) אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה והגישה"34)"הוא ח) (שם, שנאמר מה המסדר 35)"הוא "הוא
השולחן". על הפנים לחם הטבתם".36)את היא הנרות "הדלקת רבינו לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת הכוונה [אין
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אחד 37והּקֹומץ  ׁשּכל לפי ּפטּור; - ּבחּוץ ּדמים והמקּבל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
זבח  אֹו עלה יעלה אׁשר ונאמר: עבֹודה, גמר אינֹו ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמאּלּו
גמר  ׁשהּוא ּכל אף עבֹודה, גמר ׁשהיא העלאה מה -ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֹ

עליו. חּיבין ֲִַָָָָעבֹודה
.Êּׂשרפתּה מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה וכן 38ּפרה , ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻ

- עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו הּמׁשּתּלח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּׂשעיר
ּכל  - יביאּנּו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּפטּור;
עליו. חּיבין אין מֹועד אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
העלה  אם ּבּקדׁש, ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

הּלן  ּכגֹון ּכיצד? חּיב. - ּבחּוץ 41והּטמא 40והּיֹוצא 39מהן ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
העֹובד  ּבמחׁשבת ּכמֹו42וׁשּנפסל נּׂשרפין ׁשּכּלן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

והעלה  עבר אם הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיתּבאר
חּיב  - ּבחּוץ ּכל 43מהם - לה' אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ; ֱֲֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

לּׁשם  נעּׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' .44הּנעּׂשה ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
.Á ׁשהעלה ּכיון ּבחּוץ, העלאתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

וׁשּיר  ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב. - ּבחּוץ ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבחּוץ  והעלהּו ּכּזית ּב45מּמּנּו ּבפנים , הּכל ׁשהּניח 46ין ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּבחּוץ  והעלהּו ּכּזית מּמּנּו אֹותֹו47ולקח חסר אם אבל . ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּקרב  ׁשהּוא 48דבר ׁשאריתֹו50ּבפנים 49ּכל והעלה , ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפטּור. - ַָּבחּוץ

.Ë הּקמץ ? הּלבֹונה 51ּכיצד והעֹולה 52אֹו 53והאמּורין ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּנּׂשרפת  ּבפנים 55והּנסכין 54ּומנחה מקצתם ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ

לעּׂשֹות  נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ׁשאריתן ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהקריב
החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא הּׁשלם על - ְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאתֹו

ספק  זה הרי - והעלהּו ּבחּוץ וחסר ׁשלם ,56הֹוציאֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶָלפיכ

.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבּׂשר ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה
מחּבר  ׁשהּוא מּפני חּיב, - מׁשלימֹו57לכּזית מלח היה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

לֹוקה  אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ועֹולה 58לכּזית . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לכּזית  מצטרפין .59ואמּוריה ְְְִִִִֵֶַַָָ

.‡È וא אבר ּכל על חּיב - והעלה וחזר זרק 60בר העלה . ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּתים  חּיב - האיברים והעלה חלק 61הּדם ׁשהרי , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יעלה  אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוּׂשה; מעלה ּבין ְֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּכתּוב
ּפטּור  - חסר אבר העלה אתֹו. לעּׂשֹות ונאמר: ;62עלה, ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

חּיב. הּוא הּׁשלם על - אתֹו לעּׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.·È ּבאבר ׁשאחזּו ׁשנים ּפטּורים. - ׁשּׁשחטּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשנים

יעלה  אׁשר איׁש איׁש ׁשּנאמר: חּיבין; - ּבחּוץ ְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָוהעלּוהּו
חּיבין. ׁשהעלּו ואיׁש איׁש אפּלּו - ֱֲִִִִֶֶַָָָֹעלה

.‚È מּתנֹות מקצת ּדם 63הּזֹורק המקּבל חּיב. - ּבחּוץ ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
ונתן 64חּטאת  וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, 65ּבכֹוס ְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
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הכנה  אלא עבודה, גמר אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת הכוונה אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם
וכו'.37)להדלקה]. ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ מנה לא למה עיון קיב.38)צריך שם משנה

שם. ששחטוה מערכתה ממקום חוץ הקריבו 39)והיינו שלא או הדם, את זרקו ולא הלילה, עליו עבר הבשר כלומר, את
המזבח. גבי על האימורים את לעזרה.40)או חוץ הזבח בשר הקרבן.41)שיצא או 42)שנטמא זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי מחשבת או מקום, והטמא 43)מחשבת והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין שם: בברייתא
עליו  חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו חוץ ושנשחט

ירדו.44)בחוץ". לא למזבח, עלו אם אלו הכל.45)שכל לדברי קט: שם קרבו.46)במשנה במשנה 47)ולא שם
קמא. כתנא והלכה אליעזר, ור' קמא תנא הקרב 48)מחלוקת הדבר והקריב הקרב, הדבר ולא השיריים, חסרו אם אבל

הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שיריים שהרי חייב, - בחוץ נשרף.49)בשלימותו, או שנאבד נחסר 50)כגון אם אבל
ספק. הדבר כולו.51)בחוץ, את מעכב הקומץ מקצת כל 52)כי חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ שהתנדב וכגון

פסולה. שהיא אחד, קורט אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה או פסול. כי 53)שהוא רבינו, דעת
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב פטור", בחוץ והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה שאמרו מה

חייב". בחוץ האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה אבל 54)הקודמת נסכים. ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות והמים.55)שאר (הוציאו 56)היין דחוץ חיסרון להו "איבעיא קי. שם בגמרא

נפשטה. ולא חיסרון", שמיה לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר ועצם 57)שלם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
כעולין  המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר יוחנן ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית, משלימו

יוחנן. כר' ופסק תיקו".58)וכו', וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו שאין יונה בן ראש המעלה רבא "בעי שם:
שם).59) (רש"י כליל כולה שהרי חייב", בחוץ האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט. במשנה 60)שם

ואמר  אחת", אלא חייב אינו אומר יוסי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על חייב והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח. שם
ואבר. אבר כל על חייב הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד, באבר אלא נחלקו לא כי קח:) (שם יוחנן ר'

אלא 61) חייב אינו עקיבא רבי לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק וכו' אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
תעשה". ושם תעלה שם יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי שתיים, חייב עקיבא רבי לדברי אפילו אמר אביי אחת,

פטור.62) (ר"י) סבר ומר חייב בחוץ קח:) (שם יוחנן ר' של פירושו לפי יוסי מדמים 63)כרבי דם של ראשונה מתנה אף
לו: זבחים במשנה כמפורש המתנות כל קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף זה, בכלל הפנימיים,

לקר 64) הדין שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט קיא: שם "חטאת"משנה נקטה והמשנה אחרים, בנות
אינו  וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר' וכדעת חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש שהרי דווקא,

"חטאת". המשנה נקטה - חטאת בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים, בדמים לא 65)אלא אם הדין הוא
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לּקרב 66ּבפנים  ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן על חּיב - ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפנים  מּמּנּו נתן ואם -67ּבפנים; ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשירים  ׁשהן מּפני ּבׁשני 68ּפטּור, קּבל אם אבל . ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּבחּוץ  ׁשניהן ׁשּנתן ּבין ואחד 69ּכֹוסֹות, ּבחּוץ אחד אֹו , ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחּוץ 70ּבפנים  ואחד ּבפנים אחד אֹו זה 71, הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ
ַָחּיב.

.„È והּלבֹונה מהן 72הּקמץ אחד ׁשהקריב מנחה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
והּׁשנ 73ּבחּוץ  ּבפנים האחד הקריב אֹו חּיב , - ּבחּוץ .74י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

הּפנים  לחם ׁשל לבֹונה ּבזיכי ׁשני אחד 75וכן ׁשהקריב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּוץ  חּיב 76מהן - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד אֹו ,77. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

.ÂË לעזרה חּוץ והעלם הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט 78מי ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּתר  ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני חּיב, -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ראׁשֹונה  ׁשּקדּׁשה מּפני ּבית, ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלהקריב

לבֹוא. לעתיד וקּדׁשה לׁשעתּה ְְְְִִִֶָָָָָָָקדׁשה
.ÊË נכרים קדׁשי הּמעלה 79הּׁשֹוחט וכן חּיב. - ּבחּוץ ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבחּוץ  ּבכל 80אֹותן לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
ׁשּיבנּו81מקֹום  בּבמה ׁשּיקריבּו והּוא לסּיען 82. ואסּור .83 ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשליחּותן  ּבחּוץ.84ולעּׂשֹות להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
יקריבּו היא ּוללּמדם להם להֹורֹות האל 85ּומּתר לׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

הּוא. ָּברּו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו
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מצֹות עּׂשרה ׁשמֹונה מצֹות. עּׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעּׂשה,
אׁש להדליק ב) עֹולֹות. יֹום ּבכל ּכבּׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵַַָָלהקריב
את להרים ד) לכּבֹותּה. ׁשּלא ג) יֹום. ּבכל הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹעל
ו) יֹום. ּבכל קטרת להקטיר ה) יֹום. ּבכל ְְְְְִֶֶֶַַָָֹהּדׁשן
מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב ז) יֹום. ּבכל נרֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהדליק
ׁשני להֹוסיף ח) חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַָּבכל
מּוסף י) הּפנים. לחם לעּׂשֹות ט) ּבׁשּבת. עֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַָָָּכבּׂשים
עמר להקריב יב) הּפסח. מּוסף יא) חדׁשים. ְְֳִִֵֶֶַַַַָָֹראׁשי
עם הּלחם ׁשּתי להביא יד) עצרת. מּוסף יג) ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָהּתנּופה.
מּוסף טו) עצרת. ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָהּקרּבנֹות
יח) החג. מּוסף יז) צֹום. יֹום מּוסף טז) הּׁשנה. ֶַַַָָָֹראׁש
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר יט) עצרת. ׁשמיני ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹמּוסף

העמר. הקרבת מּיֹום ְִֶַַָָָֹׁשבּועֹות
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
עּׂשה ‡. יֹום 2מצות ּבכל עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני ,3להקריב ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבּבקר  אחד ּתמידין, הּנקראים הערּבים 4והם ּבין ;5ואחד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
וגֹומר  תמיד עלה לּיֹום ׁשנים .6ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחוץ". ונתן וחזר בפנים "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך אחר המזבח.66)נתן כל 67)על היינו,
שבפנים. (שם 68)המתנות בגמרא אמרו הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה פי על ואף מעכבים. ואינם

כמותו. רבינו ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי ואם 69)קיב.)
שתיים. חייב - בינתיים ידיעה לו מכפר".70)הייתה והפנימי החיצון על "חייב במשנה: מפורש 71)שם שם במשנה

שיריים  שאין משום שפטור, בזה מודה מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו, קיב. שם ובגמרא פטור, שהוא
דיחוי. מחבירו עושה האחד - השני הכוס אבל הכוס באותו זה.72)אלא את זה קי.73)שמעכבים (שם קמא כתנא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים שהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה,74)במשנה) שם
בפנים. הראשון הקריב שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' סדר,75)ובזה בכל חלות שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם

ואין  הבזיכין. בשני לבונה קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי לבונה, קומץ בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד
האש. על לבונה בזיכי שני שיקטירו עד הפנים לחם אוכלים אין 76)הכהנים זה, את זה מעכבים הבזיכין שני כי ואף

שיק  מכיוון צריך כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי שניהם את ריב
שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים בזה.77)ששניהם מודה אליעזר ר' בזבחים 78)וגם יוחנן כרבי

ולא  לבוא". לעתיד וקידשה לשעתה קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי הזה, בזמן "המעלה אמרו: ושם קז:
שאינו  לפי פטור, שחיטה שעל עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה אלא בחוץ, שחיטה נזכרה
לחייבו  כוונתו אין ששחט" "מי רבינו שכתב מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי מועד, אהל לפתח ראוי
למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר אי שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב אלא השחיטה, על גם

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים ושחיטה.80)כי העלאה הושוו שהרי "דבר 81)חייב, קטז: שם ברייתא
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על מצווין ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני בברייתא:82)אל שם

העלאה  אין כי א, הלכה ולמעלה קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב לעצמו במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך
לה'". מזבח נח "ויבן כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, לסייען 83)בלא אסור אסי רב אמר אחא בר יעקב רב "אמר שם:

שליחותן". אסור).84)ולעשות המתחיל דיבור שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה "אמר 85)אף שם:
שרי". ולאורינהו הקרבתם.1)רבה זמן ואימתי יום, בכל תמידים שני הקרבת מצות בו שמברכין 2)תתבאר אומרים יש

מעשר). והרי ד"ה נ. עירובין רש"י (ועיין א. הלכה פ"א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך וראה רוקח). (מעשה זו מצוה על
לט.3) עשה המצוות, בספר שחיטתו.4)ראה זמן אימתי ב, הלכה להלן שחיטתו.5)ראה זמן ג, הלכה להלן ראה
ד).6) (שם, הערבים" בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר תעשה אחד הכבש "את
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אחד 37והּקֹומץ  ׁשּכל לפי ּפטּור; - ּבחּוץ ּדמים והמקּבל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
זבח  אֹו עלה יעלה אׁשר ונאמר: עבֹודה, גמר אינֹו ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמאּלּו
גמר  ׁשהּוא ּכל אף עבֹודה, גמר ׁשהיא העלאה מה -ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֹ

עליו. חּיבין ֲִַָָָָעבֹודה
.Êּׂשרפתּה מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה וכן 38ּפרה , ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻ

- עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו הּמׁשּתּלח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּׂשעיר
ּכל  - יביאּנּו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּפטּור;
עליו. חּיבין אין מֹועד אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
העלה  אם ּבּקדׁש, ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

הּלן  ּכגֹון ּכיצד? חּיב. - ּבחּוץ 41והּטמא 40והּיֹוצא 39מהן ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
העֹובד  ּבמחׁשבת ּכמֹו42וׁשּנפסל נּׂשרפין ׁשּכּלן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

והעלה  עבר אם הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיתּבאר
חּיב  - ּבחּוץ ּכל 43מהם - לה' אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ; ֱֲֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

לּׁשם  נעּׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' .44הּנעּׂשה ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
.Á ׁשהעלה ּכיון ּבחּוץ, העלאתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

וׁשּיר  ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב. - ּבחּוץ ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבחּוץ  והעלהּו ּכּזית ּב45מּמּנּו ּבפנים , הּכל ׁשהּניח 46ין ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּבחּוץ  והעלהּו ּכּזית מּמּנּו אֹותֹו47ולקח חסר אם אבל . ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּקרב  ׁשהּוא 48דבר ׁשאריתֹו50ּבפנים 49ּכל והעלה , ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפטּור. - ַָּבחּוץ

.Ë הּקמץ ? הּלבֹונה 51ּכיצד והעֹולה 52אֹו 53והאמּורין ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּנּׂשרפת  ּבפנים 55והּנסכין 54ּומנחה מקצתם ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ

לעּׂשֹות  נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ׁשאריתן ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהקריב
החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא הּׁשלם על - ְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאתֹו

ספק  זה הרי - והעלהּו ּבחּוץ וחסר ׁשלם ,56הֹוציאֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶָלפיכ

.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבּׂשר ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה
מחּבר  ׁשהּוא מּפני חּיב, - מׁשלימֹו57לכּזית מלח היה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

לֹוקה  אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ועֹולה 58לכּזית . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לכּזית  מצטרפין .59ואמּוריה ְְְִִִִֵֶַַָָ

.‡È וא אבר ּכל על חּיב - והעלה וחזר זרק 60בר העלה . ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּתים  חּיב - האיברים והעלה חלק 61הּדם ׁשהרי , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יעלה  אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוּׂשה; מעלה ּבין ְֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּכתּוב
ּפטּור  - חסר אבר העלה אתֹו. לעּׂשֹות ונאמר: ;62עלה, ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

חּיב. הּוא הּׁשלם על - אתֹו לעּׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.·È ּבאבר ׁשאחזּו ׁשנים ּפטּורים. - ׁשּׁשחטּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשנים

יעלה  אׁשר איׁש איׁש ׁשּנאמר: חּיבין; - ּבחּוץ ְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָוהעלּוהּו
חּיבין. ׁשהעלּו ואיׁש איׁש אפּלּו - ֱֲִִִִֶֶַָָָֹעלה

.‚È מּתנֹות מקצת ּדם 63הּזֹורק המקּבל חּיב. - ּבחּוץ ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
ונתן 64חּטאת  וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, 65ּבכֹוס ְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
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הכנה  אלא עבודה, גמר אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת הכוונה אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם
וכו'.37)להדלקה]. ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ מנה לא למה עיון קיב.38)צריך שם משנה

שם. ששחטוה מערכתה ממקום חוץ הקריבו 39)והיינו שלא או הדם, את זרקו ולא הלילה, עליו עבר הבשר כלומר, את
המזבח. גבי על האימורים את לעזרה.40)או חוץ הזבח בשר הקרבן.41)שיצא או 42)שנטמא זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי מחשבת או מקום, והטמא 43)מחשבת והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין שם: בברייתא
עליו  חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו חוץ ושנשחט

ירדו.44)בחוץ". לא למזבח, עלו אם אלו הכל.45)שכל לדברי קט: שם קרבו.46)במשנה במשנה 47)ולא שם
קמא. כתנא והלכה אליעזר, ור' קמא תנא הקרב 48)מחלוקת הדבר והקריב הקרב, הדבר ולא השיריים, חסרו אם אבל

הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שיריים שהרי חייב, - בחוץ נשרף.49)בשלימותו, או שנאבד נחסר 50)כגון אם אבל
ספק. הדבר כולו.51)בחוץ, את מעכב הקומץ מקצת כל 52)כי חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ שהתנדב וכגון

פסולה. שהיא אחד, קורט אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה או פסול. כי 53)שהוא רבינו, דעת
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב פטור", בחוץ והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה שאמרו מה

חייב". בחוץ האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה אבל 54)הקודמת נסכים. ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות והמים.55)שאר (הוציאו 56)היין דחוץ חיסרון להו "איבעיא קי. שם בגמרא

נפשטה. ולא חיסרון", שמיה לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר ועצם 57)שלם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
כעולין  המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר יוחנן ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית, משלימו

יוחנן. כר' ופסק תיקו".58)וכו', וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו שאין יונה בן ראש המעלה רבא "בעי שם:
שם).59) (רש"י כליל כולה שהרי חייב", בחוץ האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט. במשנה 60)שם

ואמר  אחת", אלא חייב אינו אומר יוסי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על חייב והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח. שם
ואבר. אבר כל על חייב הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד, באבר אלא נחלקו לא כי קח:) (שם יוחנן ר'

אלא 61) חייב אינו עקיבא רבי לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק וכו' אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
תעשה". ושם תעלה שם יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי שתיים, חייב עקיבא רבי לדברי אפילו אמר אביי אחת,

פטור.62) (ר"י) סבר ומר חייב בחוץ קח:) (שם יוחנן ר' של פירושו לפי יוסי מדמים 63)כרבי דם של ראשונה מתנה אף
לו: זבחים במשנה כמפורש המתנות כל קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף זה, בכלל הפנימיים,

לקר 64) הדין שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט קיא: שם "חטאת"משנה נקטה והמשנה אחרים, בנות
אינו  וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר' וכדעת חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש שהרי דווקא,

"חטאת". המשנה נקטה - חטאת בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים, בדמים לא 65)אלא אם הדין הוא

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּקרב 66ּבפנים  ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן על חּיב - ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפנים  מּמּנּו נתן ואם -67ּבפנים; ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשירים  ׁשהן מּפני ּבׁשני 68ּפטּור, קּבל אם אבל . ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּבחּוץ  ׁשניהן ׁשּנתן ּבין ואחד 69ּכֹוסֹות, ּבחּוץ אחד אֹו , ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחּוץ 70ּבפנים  ואחד ּבפנים אחד אֹו זה 71, הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ
ַָחּיב.

.„È והּלבֹונה מהן 72הּקמץ אחד ׁשהקריב מנחה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
והּׁשנ 73ּבחּוץ  ּבפנים האחד הקריב אֹו חּיב , - ּבחּוץ .74י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

הּפנים  לחם ׁשל לבֹונה ּבזיכי ׁשני אחד 75וכן ׁשהקריב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּוץ  חּיב 76מהן - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד אֹו ,77. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

.ÂË לעזרה חּוץ והעלם הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט 78מי ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּתר  ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני חּיב, -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ראׁשֹונה  ׁשּקדּׁשה מּפני ּבית, ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלהקריב

לבֹוא. לעתיד וקּדׁשה לׁשעתּה ְְְְִִִֶָָָָָָָקדׁשה
.ÊË נכרים קדׁשי הּמעלה 79הּׁשֹוחט וכן חּיב. - ּבחּוץ ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבחּוץ  ּבכל 80אֹותן לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
ׁשּיבנּו81מקֹום  בּבמה ׁשּיקריבּו והּוא לסּיען 82. ואסּור .83 ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשליחּותן  ּבחּוץ.84ולעּׂשֹות להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
יקריבּו היא ּוללּמדם להם להֹורֹות האל 85ּומּתר לׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

הּוא. ָּברּו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו

-dcearxtq
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מצֹות עּׂשרה ׁשמֹונה מצֹות. עּׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעּׂשה,
אׁש להדליק ב) עֹולֹות. יֹום ּבכל ּכבּׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵַַָָלהקריב
את להרים ד) לכּבֹותּה. ׁשּלא ג) יֹום. ּבכל הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹעל
ו) יֹום. ּבכל קטרת להקטיר ה) יֹום. ּבכל ְְְְְִֶֶֶַַָָֹהּדׁשן
מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב ז) יֹום. ּבכל נרֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלהדליק
ׁשני להֹוסיף ח) חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַָּבכל
מּוסף י) הּפנים. לחם לעּׂשֹות ט) ּבׁשּבת. עֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַָָָּכבּׂשים
עמר להקריב יב) הּפסח. מּוסף יא) חדׁשים. ְְֳִִֵֶֶַַַַָָֹראׁשי
עם הּלחם ׁשּתי להביא יד) עצרת. מּוסף יג) ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָהּתנּופה.
מּוסף טו) עצרת. ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָהּקרּבנֹות
יח) החג. מּוסף יז) צֹום. יֹום מּוסף טז) הּׁשנה. ֶַַַָָָֹראׁש
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר יט) עצרת. ׁשמיני ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹמּוסף

העמר. הקרבת מּיֹום ְִֶַַָָָֹׁשבּועֹות
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
עּׂשה ‡. יֹום 2מצות ּבכל עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני ,3להקריב ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבּבקר  אחד ּתמידין, הּנקראים הערּבים 4והם ּבין ;5ואחד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
וגֹומר  תמיד עלה לּיֹום ׁשנים .6ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ
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בחוץ". ונתן וחזר בפנים "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך אחר המזבח.66)נתן כל 67)על היינו,
שבפנים. (שם 68)המתנות בגמרא אמרו הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה פי על ואף מעכבים. ואינם

כמותו. רבינו ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי ואם 69)קיב.)
שתיים. חייב - בינתיים ידיעה לו מכפר".70)הייתה והפנימי החיצון על "חייב במשנה: מפורש 71)שם שם במשנה

שיריים  שאין משום שפטור, בזה מודה מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו, קיב. שם ובגמרא פטור, שהוא
דיחוי. מחבירו עושה האחד - השני הכוס אבל הכוס באותו זה.72)אלא את זה קי.73)שמעכבים (שם קמא כתנא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים שהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה,74)במשנה) שם
בפנים. הראשון הקריב שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' סדר,75)ובזה בכל חלות שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם

ואין  הבזיכין. בשני לבונה קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי לבונה, קומץ בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד
האש. על לבונה בזיכי שני שיקטירו עד הפנים לחם אוכלים אין 76)הכהנים זה, את זה מעכבים הבזיכין שני כי ואף

שיק  מכיוון צריך כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי שניהם את ריב
שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים בזה.77)ששניהם מודה אליעזר ר' בזבחים 78)וגם יוחנן כרבי

ולא  לבוא". לעתיד וקידשה לשעתה קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי הזה, בזמן "המעלה אמרו: ושם קז:
שאינו  לפי פטור, שחיטה שעל עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה אלא בחוץ, שחיטה נזכרה
לחייבו  כוונתו אין ששחט" "מי רבינו שכתב מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי מועד, אהל לפתח ראוי
למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר אי שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב אלא השחיטה, על גם

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים ושחיטה.80)כי העלאה הושוו שהרי "דבר 81)חייב, קטז: שם ברייתא
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על מצווין ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני בברייתא:82)אל שם

העלאה  אין כי א, הלכה ולמעלה קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב לעצמו במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך
לה'". מזבח נח "ויבן כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, לסייען 83)בלא אסור אסי רב אמר אחא בר יעקב רב "אמר שם:

שליחותן". אסור).84)ולעשות המתחיל דיבור שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה "אמר 85)אף שם:
שרי". ולאורינהו הקרבתם.1)רבה זמן ואימתי יום, בכל תמידים שני הקרבת מצות בו שמברכין 2)תתבאר אומרים יש

מעשר). והרי ד"ה נ. עירובין רש"י (ועיין א. הלכה פ"א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך וראה רוקח). (מעשה זו מצוה על
לט.3) עשה המצוות, בספר שחיטתו.4)ראה זמן אימתי ב, הלכה להלן שחיטתו.5)ראה זמן ג, הלכה להלן ראה
ד).6) (שם, הערבים" בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר תעשה אחד הכבש "את
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קדם ·. אֹותֹו ׁשֹוחטין ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
מזרח  ּכל ּפני מּׁשּיאֹור החּמה, אחת 7ׁשּתעלה ּופעם . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשני  ּבבית הּצּבּור את הּׁשעה ׁשל 8ּדחקה ּתמיד והקריבּו , ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ְְַַַַַָׁשחר

הּצל ‚. מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּתמיד
לּכ ׁשהאריויראה ּומחצה 9ל מּׁשׁש והּוא עד 10, ומעלה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּיֹום  אּלא 11סֹוף יֹום ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא . ְְֲִֶַָָָֹ

ּומחצה  ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ולּמה 12ּבׁשמֹונה . ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָמאחרין

צּבּור  ׁשל אֹו יחידים ׁשל הּקרּבנֹות ׁשאסּור 13מּפני לפי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשחר 14להקריב  ׁשל ּתמיד קדם ּכלל ולא 15קרּבן , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד אחר קרּבן חּוץ 16ׁשֹוחטין ; ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

לבּדֹו ּפסח יּׂשראל 17מּקרּבן ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ׁשאי , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשעֹות. ּבׁשּתי ְְִִֵֵֶָּפסחיהן

ּבין „. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין
ּכּפּורים 18הערּבים  מחּסרי וכן אחר 19. ּכּפרתן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

עּׂשר  ארּבעה ּביֹום הערּבים ּבין ׁשל ׁשּיהיּו20ּתמיד ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לערב. ּפסחיהן לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶָֹטהֹורין

הּתמיד ‰. היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹערבי
ּומחצה  ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה ּבׁשבע ּכדי 21נׁשחט , ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"כלומר,7) הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח כל פני "האיר – שאומר ל.) ותמיד כח. (יומא שמואל בן כמתיא
עיניך  ראות לפי האור הגיע  העזרה, בקרקע העומדים לו אומרים ולפיכך ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח כל שיאיר
המשנה  (פירוש שמואל" בן מתיא כרבי שהלכה וכו' הקדמנו וכבר וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד
כ:). ובמגילה ה"א פ"ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין אין שהרי פסולה, השחיטה כן לפני אבל בתמיד).

הכשר. הזמן הגיע עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים (ראה למצוות" מקדימין "זריזין פ"ו 8)ומשום עדיות ראה
שעות", בארבע שקרב שחר של תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה העיד בבא בן יהודה "רבי א משנה
שתי  להם שלשלו אחת פעם טליים. שני להם והעלו זהב של קופות שתי להם משלשלים שהיו יון, מלכות "בימי היה וזה
בלשכת  מבוקרים טליים שני ומצאו עיניהם את הקב"ה האיר שעה באותה גדיים, שני להם מעלין והיו זהב, של קופות
א, הלכה פ"ד ברכות (ירושלמי שעות" בארבע שקרב שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה אותה על הטלאים,

שם). בעדיות המשנה בפירוש הצהרים,9)ועיין אחר ואילו למערב. הצל נוטה מזרח, בצד שהמש הצהרים, לפני שהרי
המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן ולא לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע למזרח. נוטה הצל למערב, נוטה שהשמש
של  התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך לכל ונראה מזרח, לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך, מתחיל שהצל ומשעה
הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי ערב, צללי משינטו דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח. בפסחים הוא וכן הערביים. בין
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י וראה ומחצה". בשש אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב שמשא דמתחיל מעידנא

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש שהרי 11)ברכות הערב, עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני שם: בברכות
הערב". עד והולך קרב הערביים בין של בתשעה 12)תמיד וקרב ומחצה, בשמונה נשחט "תמיד שם: בפסחים משנה

נדרים 13)ומחצה". דאיכא השנה ימות בשאר הילכך וכו' ערב צללי משינטו דתמיד מצוותו רבא, "אמר בגמרא: שם
(וי  אמר דרחמנא השלם ונדבות, עליה נט:) (שם מר ואמר השלמים, חלבי שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר ה) ו, קרא

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי, תרתי ליה מאחרינן כולם, הקרבנות בין 14)כל של תמיד "אחר לגבי להלן
שחיטה  נאסרה לא שחר" של תמיד "קודם שלגבי להקריב", "שאסור וכתב דקדק וכאן שוחטין". "ולא כתב הערביים",
(משנהֿלמלך). פסול לידי ויבוא לזרוק, יוכל שלא לפי לשחוט, גם אסור – שחר של תמיד אחר אבל עבודה, שאינה

של 15) תמיד על =) עליה וערך שם) (ויקרא תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא מנין רבנן, "תנו נח: שם
למה  אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב למה טעם זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא, מאי העולה. שחר)

רוקח). (מעשה המזרח כל פני משיאור לשחטו שמקדימים ב) (הלכה למעלה דבר 16)שכתב שאין "ומנין בפסחים: שם
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי עליה והקטיר (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר קרב

כולן". הקרבנות שעות 17)כל שמונה עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב וזה לבדו", פסח "מערב צ"ל
הפסח  את שוחטים שאין לפי ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים אלא כן, אינו פסח שבערב אמר זה ועל ומחצה,
לעשות  ישראל כל יספיקו לא ומחצה, בתשע ויקריבוהו ומחצה בשמונה התמיד ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא

נט.). לפסחים ובצל"ח בלחםֿמשנה וראה המוריה. (הר "תמיד 18)פסחיהם נט. נח: שם ובברייתא במשנה. נח. פסחים
לדבר  ו), יב, (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב", הפסח את ("תזבח בערב בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח קודם

בלבד". ד) כח, (במדבר הערבים בין אלא ערב בו נאמר אע"פ 19)שלא מהן אחד שכל והמצורע. היולדת הזבה, הזב,
וקודם  קרבנו, שיביא עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר הוא עדיין שמשו, והעריב וטבל מטומאתו שטהר
קרבנם  להביא  השמיני ביום ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות (פ"א בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא

הערביים. בין של התמיד שהקריבו כי20)עד נט. שם בברייתא למחוסר כתנאֿקמא הותר בניסן עשר ארבעה ביום רק
לאחר  אלא להביאו (שאיֿאפשר פסח קרבן של שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר קרבנו להקריב כפרה
אבל  כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם, (=עליה השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש כפרתו) שיביא

הערביים. בין של תמיד לאחר מקריב אינו כרת, שם שאין השנה, ימות במשנה.21)בשאר נח. שם
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ּפסחיהם  לׁשחט ּפנאי להם ּפסח 22ׁשּיהיה ערב חל ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּומחצה  ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו - ׁשּבת ערב ,23להיֹות ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָ

זמּנֹו להם 24ּבתחּלת ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשבע וקרב , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבת  ׁשּיּכנס קדם לצלֹות .25רוח ְִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Â26 ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶַַַַָאף
הּיֹום 27הערּבים, ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל .28מקטירין ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָ

והאמּורין  עֹולֹות איברי ּכמֹו29ּומקטירין הּלילה, חצי עד ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
הּקרּבנֹות  ּבמעּׂשה ׁשּלא 30ׁשּבארנּו ואמּורין ואיברין . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מהּפכין 31נתאּכלּו - הּקרּבנֹות מּׁשאר ּבין הּתמיד מן ּבין , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ
הּל ּכל הּבקר ּבהן עד עד 32ילה הּלילה ּכל ׁשּנאמר: ; ְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ֶַֹהּבקר.
.Ê הּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל ּדֹוחין 33איברים ואין , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

הּׁשּבת  ּבלבד 34את ׁשּבת ּבערב אּלא איברי 35. מקטירין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבת  ּדֹוחה ּתחּלתֹו - ׁשהּתמיד ׁשּבת. ערב ׁשל ,36ּתמיד ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דֹוחה  אינֹו ׁשּבת 37וסֹופֹו חלבי טֹוב,38. יֹום ּבלילי קרבין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ׁשּבת  ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל קרבין 39אם אין אבל , ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָ

הּכּפּורים  יֹום ולא 40ּבלילי - ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת עלת ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
אחרת  ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת טֹוב 41עֹולת ּביֹום חל עֹולת ולא ,42. ְְְֶֶַַַַַָָֹֹ

.Á עּׂשר חלבי 43ארּבעה מקטירין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת  ּכחלבי ׁשהם מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי .44הּפסחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ë ּפֹוחתין טלאים 45אין ּבלׁשּכת 47המבּקרין 46מּׁשּׁשה ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻ
הקרבה 48הּטלאים  יֹום קדם מּוכנים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ימים  אֹותֹו49ּבארּבעה מבּקרין ׁשהיּו ּפי על ואף . ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
אֹותֹו ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹמּתחּלה,

האבּוקֹות  לאֹור ׁשחיטה קדם מים 50ׁשנּיה אֹותֹו ּומׁשקין . ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹ
זהב  ׁשל להפׁשט 51ּבכֹוס נֹוח ׁשּיהיה ּכדי ,52. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

.È ּבין ׁשל ּתמיד מעּׂשה ּכ ׁשחר, ׁשל ּתמיד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמעּׂשה
ּבמעּׂשה 53הערּבים  ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעּׂשה והּכל . ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
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בגמרא.22) שם.23)שם ג.24)משנה הלכה למעלה דאיכא 25)ראה שבת, ערב להיות פסח ערב "חל בגמרא: שם
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן שבת, דחי דלא צלייתו בדפוס 26)נמי אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים

וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין שאין "אע"פ שהמלים ונראה הפסק. סימן כאן אין רומי
נדרים  אחריו לשחוט יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים אם כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע"פ פירושם:
להלן). וראה המוריה, (הר השבת קודם הפסח לצלות שהות לתת בכדי בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות

שהרי 27) יתכן, לא וזה השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי שהרי נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
בהר  וראה . מט: במנחות התוספות כתבו וכן השלמים", חלבי עליה "והקטיר שנאמר בהקטרה, אלא אינו הפסוק עיקר כל

למעלה.28)המוריה. ראה השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו לאחר מעלין 29)היינו הדין שמן
ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ד ראה הלילה, כל הפשיעה".30)אותן מן להרחיק "כדי לא 31)שם: כלומר,

באש. לא 32)נשרפו חצות, מלפני המזבח על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא חצות.עיין אחר חכמים עליהם גזרו
מו:).33) (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף בטומאה, שנעשה שכיון מו.), (יומא הונא רב לדעת כלומר,34)כרבא

שבת, בערב נעשה שהרי השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל אותן מקריבין אין שבת ערב של התמיד איברי
רבא). לדעת שם (יומא השבת את דוחה אינה הקטרתו שבת.35)גם בליל ולא שבת 36)כלומר, של תמיד כלומר,

בשבת. ונקרב בשבת בשבת.37)נשחט להקריבו אסור - שבת בערב נקרב שלא שבת ערב של תמיד כלומר,
בשבת.38) שהקריבו הקרבנות של נט:39)החלבים ופסחים קיד. כד: שבת ולא 40)ראה עקיבא, כרבי קיד: שבת

מהלכות  בפ"ח כמפורש הראיה, פי על שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל והמדובר ישמעאל. כרבי
י. הלכה אף 41)עירובין יכול ביוםֿטוב. שקרבים שבת חלבי על לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי שם:

אחרת". בשבת ולא בשבתו הוא, מיעוטא "וי"ו רש"י ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר הכיפורים, כד:42)ביום שבת
ביוםֿטוב". חול עולת ולא בשבת, חול עולת ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי נט: ופסחים

וכו'44)בניסן.43) הלילה כל פסחים חלבי "ומקטירין ח: הלכה פסח קרבן מהלכות בפ"א גם כתב וכן נט: פסחים
מקטירין  אין בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב, קרבין שבת חלבי שהרי בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל

ביוםֿטוב". חול יג.45)חלבי בערכין התמידים.46)משנה להכין 47)לצורך במומין ופשפשו אותן שבקרו "ר"ל
שם). המשנה בפירוש (רבינו לשחיטה" (פ"ה 48)אותן הטלאים לשכת מהן ואחת המוקד, בבית היו לשכות ארבע

י). הלכה הבחירה בית ב)49)מהלכות כח, (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי
להלן  מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם "והיה ו) יב, (שמות בפסח ונאמר במועדו", לי להקריב "תשמרו
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה ביקור טעון כאן אף שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור טעון

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה יום מלבד ימים ארבעה צריך כי דבריו מסוף שנראה שם משנה 50)המשנה
ל: במקום 51)בתמיד עניות אין (כי) ויכולת עשירות להראות זהב, של בכוס אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

שם). המשנה בפירוש (רבינו שנתבאר 52)עשירות" כמו להפשיטו ממהר שזה "לפי שם: המשנה בפירוש גם כתב כן
נוחה  שתהא כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות", את ושוחטין "משקין במשנה: מ. (דף בביצה"
יש  ואם ריאתה. יתיר שחיטה קודם ההשקאה "כי רבינו: כתב שם, לביצה המשנה בפירוש אבל שם). (רש"י להפשיטה

כאן). המוריה בהר וראה ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא נאמר 53)שם שהרי המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט כן
(קרית  שווים ששניהם משמע – הערביים בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר

ספר).



קנז oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קדם ·. אֹותֹו ׁשֹוחטין ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
מזרח  ּכל ּפני מּׁשּיאֹור החּמה, אחת 7ׁשּתעלה ּופעם . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשני  ּבבית הּצּבּור את הּׁשעה ׁשל 8ּדחקה ּתמיד והקריבּו , ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ְְַַַַַָׁשחר

הּצל ‚. מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּתמיד
לּכ ׁשהאריויראה ּומחצה 9ל מּׁשׁש והּוא עד 10, ומעלה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּיֹום  אּלא 11סֹוף יֹום ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא . ְְֲִֶַָָָֹ

ּומחצה  ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ולּמה 12ּבׁשמֹונה . ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָמאחרין

צּבּור  ׁשל אֹו יחידים ׁשל הּקרּבנֹות ׁשאסּור 13מּפני לפי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשחר 14להקריב  ׁשל ּתמיד קדם ּכלל ולא 15קרּבן , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד אחר קרּבן חּוץ 16ׁשֹוחטין ; ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

לבּדֹו ּפסח יּׂשראל 17מּקרּבן ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ׁשאי , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשעֹות. ּבׁשּתי ְְִִֵֵֶָּפסחיהן

ּבין „. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין
ּכּפּורים 18הערּבים  מחּסרי וכן אחר 19. ּכּפרתן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

עּׂשר  ארּבעה ּביֹום הערּבים ּבין ׁשל ׁשּיהיּו20ּתמיד ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לערב. ּפסחיהן לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶָֹטהֹורין

הּתמיד ‰. היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹערבי
ּומחצה  ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה ּבׁשבע ּכדי 21נׁשחט , ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
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"כלומר,7) הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח כל פני "האיר – שאומר ל.) ותמיד כח. (יומא שמואל בן כמתיא
עיניך  ראות לפי האור הגיע  העזרה, בקרקע העומדים לו אומרים ולפיכך ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח כל שיאיר
המשנה  (פירוש שמואל" בן מתיא כרבי שהלכה וכו' הקדמנו וכבר וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד
כ:). ובמגילה ה"א פ"ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין אין שהרי פסולה, השחיטה כן לפני אבל בתמיד).

הכשר. הזמן הגיע עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים (ראה למצוות" מקדימין "זריזין פ"ו 8)ומשום עדיות ראה
שעות", בארבע שקרב שחר של תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה העיד בבא בן יהודה "רבי א משנה
שתי  להם שלשלו אחת פעם טליים. שני להם והעלו זהב של קופות שתי להם משלשלים שהיו יון, מלכות "בימי היה וזה
בלשכת  מבוקרים טליים שני ומצאו עיניהם את הקב"ה האיר שעה באותה גדיים, שני להם מעלין והיו זהב, של קופות
א, הלכה פ"ד ברכות (ירושלמי שעות" בארבע שקרב שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה אותה על הטלאים,

שם). בעדיות המשנה בפירוש הצהרים,9)ועיין אחר ואילו למערב. הצל נוטה מזרח, בצד שהמש הצהרים, לפני שהרי
המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן ולא לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע למזרח. נוטה הצל למערב, נוטה שהשמש
של  התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך לכל ונראה מזרח, לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך, מתחיל שהצל ומשעה
הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי ערב, צללי משינטו דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח. בפסחים הוא וכן הערביים. בין
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י וראה ומחצה". בשש אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב שמשא דמתחיל מעידנא

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש שהרי 11)ברכות הערב, עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני שם: בברכות
הערב". עד והולך קרב הערביים בין של בתשעה 12)תמיד וקרב ומחצה, בשמונה נשחט "תמיד שם: בפסחים משנה

נדרים 13)ומחצה". דאיכא השנה ימות בשאר הילכך וכו' ערב צללי משינטו דתמיד מצוותו רבא, "אמר בגמרא: שם
(וי  אמר דרחמנא השלם ונדבות, עליה נט:) (שם מר ואמר השלמים, חלבי שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר ה) ו, קרא

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי, תרתי ליה מאחרינן כולם, הקרבנות בין 14)כל של תמיד "אחר לגבי להלן
שחיטה  נאסרה לא שחר" של תמיד "קודם שלגבי להקריב", "שאסור וכתב דקדק וכאן שוחטין". "ולא כתב הערביים",
(משנהֿלמלך). פסול לידי ויבוא לזרוק, יוכל שלא לפי לשחוט, גם אסור – שחר של תמיד אחר אבל עבודה, שאינה

של 15) תמיד על =) עליה וערך שם) (ויקרא תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא מנין רבנן, "תנו נח: שם
למה  אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב למה טעם זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא, מאי העולה. שחר)

רוקח). (מעשה המזרח כל פני משיאור לשחטו שמקדימים ב) (הלכה למעלה דבר 16)שכתב שאין "ומנין בפסחים: שם
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי עליה והקטיר (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר קרב

כולן". הקרבנות שעות 17)כל שמונה עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב וזה לבדו", פסח "מערב צ"ל
הפסח  את שוחטים שאין לפי ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים אלא כן, אינו פסח שבערב אמר זה ועל ומחצה,
לעשות  ישראל כל יספיקו לא ומחצה, בתשע ויקריבוהו ומחצה בשמונה התמיד ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא

נט.). לפסחים ובצל"ח בלחםֿמשנה וראה המוריה. (הר "תמיד 18)פסחיהם נט. נח: שם ובברייתא במשנה. נח. פסחים
לדבר  ו), יב, (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב", הפסח את ("תזבח בערב בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח קודם

בלבד". ד) כח, (במדבר הערבים בין אלא ערב בו נאמר אע"פ 19)שלא מהן אחד שכל והמצורע. היולדת הזבה, הזב,
וקודם  קרבנו, שיביא עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר הוא עדיין שמשו, והעריב וטבל מטומאתו שטהר
קרבנם  להביא  השמיני ביום ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות (פ"א בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא

הערביים. בין של התמיד שהקריבו כי20)עד נט. שם בברייתא למחוסר כתנאֿקמא הותר בניסן עשר ארבעה ביום רק
לאחר  אלא להביאו (שאיֿאפשר פסח קרבן של שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר קרבנו להקריב כפרה
אבל  כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם, (=עליה השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש כפרתו) שיביא

הערביים. בין של תמיד לאחר מקריב אינו כרת, שם שאין השנה, ימות במשנה.21)בשאר נח. שם
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ּפסחיהם  לׁשחט ּפנאי להם ּפסח 22ׁשּיהיה ערב חל ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּומחצה  ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו - ׁשּבת ערב ,23להיֹות ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָ

זמּנֹו להם 24ּבתחּלת ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשבע וקרב , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבת  ׁשּיּכנס קדם לצלֹות .25רוח ְִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Â26 ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶַַַַָאף
הּיֹום 27הערּבים, ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל .28מקטירין ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָ

והאמּורין  עֹולֹות איברי ּכמֹו29ּומקטירין הּלילה, חצי עד ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
הּקרּבנֹות  ּבמעּׂשה ׁשּלא 30ׁשּבארנּו ואמּורין ואיברין . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מהּפכין 31נתאּכלּו - הּקרּבנֹות מּׁשאר ּבין הּתמיד מן ּבין , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ
הּל ּכל הּבקר ּבהן עד עד 32ילה הּלילה ּכל ׁשּנאמר: ; ְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ֶַֹהּבקר.
.Ê הּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל ּדֹוחין 33איברים ואין , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

הּׁשּבת  ּבלבד 34את ׁשּבת ּבערב אּלא איברי 35. מקטירין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבת  ּדֹוחה ּתחּלתֹו - ׁשהּתמיד ׁשּבת. ערב ׁשל ,36ּתמיד ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דֹוחה  אינֹו ׁשּבת 37וסֹופֹו חלבי טֹוב,38. יֹום ּבלילי קרבין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ׁשּבת  ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל קרבין 39אם אין אבל , ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָ

הּכּפּורים  יֹום ולא 40ּבלילי - ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת עלת ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
אחרת  ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת טֹוב 41עֹולת ּביֹום חל עֹולת ולא ,42. ְְְֶֶַַַַַָָֹֹ

.Á עּׂשר חלבי 43ארּבעה מקטירין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת  ּכחלבי ׁשהם מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי .44הּפסחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ë ּפֹוחתין טלאים 45אין ּבלׁשּכת 47המבּקרין 46מּׁשּׁשה ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻ
הקרבה 48הּטלאים  יֹום קדם מּוכנים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ימים  אֹותֹו49ּבארּבעה מבּקרין ׁשהיּו ּפי על ואף . ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
אֹותֹו ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹמּתחּלה,

האבּוקֹות  לאֹור ׁשחיטה קדם מים 50ׁשנּיה אֹותֹו ּומׁשקין . ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹ
זהב  ׁשל להפׁשט 51ּבכֹוס נֹוח ׁשּיהיה ּכדי ,52. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

.È ּבין ׁשל ּתמיד מעּׂשה ּכ ׁשחר, ׁשל ּתמיד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמעּׂשה
ּבמעּׂשה 53הערּבים  ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעּׂשה והּכל . ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
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בגמרא.22) שם.23)שם ג.24)משנה הלכה למעלה דאיכא 25)ראה שבת, ערב להיות פסח ערב "חל בגמרא: שם
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן שבת, דחי דלא צלייתו בדפוס 26)נמי אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים

וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין שאין "אע"פ שהמלים ונראה הפסק. סימן כאן אין רומי
נדרים  אחריו לשחוט יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים אם כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע"פ פירושם:
להלן). וראה המוריה, (הר השבת קודם הפסח לצלות שהות לתת בכדי בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות

שהרי 27) יתכן, לא וזה השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי שהרי נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
בהר  וראה . מט: במנחות התוספות כתבו וכן השלמים", חלבי עליה "והקטיר שנאמר בהקטרה, אלא אינו הפסוק עיקר כל

למעלה.28)המוריה. ראה השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו לאחר מעלין 29)היינו הדין שמן
ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ד ראה הלילה, כל הפשיעה".30)אותן מן להרחיק "כדי לא 31)שם: כלומר,

באש. לא 32)נשרפו חצות, מלפני המזבח על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא חצות.עיין אחר חכמים עליהם גזרו
מו:).33) (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף בטומאה, שנעשה שכיון מו.), (יומא הונא רב לדעת כלומר,34)כרבא

שבת, בערב נעשה שהרי השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל אותן מקריבין אין שבת ערב של התמיד איברי
רבא). לדעת שם (יומא השבת את דוחה אינה הקטרתו שבת.35)גם בליל ולא שבת 36)כלומר, של תמיד כלומר,

בשבת. ונקרב בשבת בשבת.37)נשחט להקריבו אסור - שבת בערב נקרב שלא שבת ערב של תמיד כלומר,
בשבת.38) שהקריבו הקרבנות של נט:39)החלבים ופסחים קיד. כד: שבת ולא 40)ראה עקיבא, כרבי קיד: שבת

מהלכות  בפ"ח כמפורש הראיה, פי על שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל והמדובר ישמעאל. כרבי
י. הלכה אף 41)עירובין יכול ביוםֿטוב. שקרבים שבת חלבי על לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי שם:

אחרת". בשבת ולא בשבתו הוא, מיעוטא "וי"ו רש"י ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר הכיפורים, כד:42)ביום שבת
ביוםֿטוב". חול עולת ולא בשבת, חול עולת ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי נט: ופסחים

וכו'44)בניסן.43) הלילה כל פסחים חלבי "ומקטירין ח: הלכה פסח קרבן מהלכות בפ"א גם כתב וכן נט: פסחים
מקטירין  אין בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב, קרבין שבת חלבי שהרי בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל

ביוםֿטוב". חול יג.45)חלבי בערכין התמידים.46)משנה להכין 47)לצורך במומין ופשפשו אותן שבקרו "ר"ל
שם). המשנה בפירוש (רבינו לשחיטה" (פ"ה 48)אותן הטלאים לשכת מהן ואחת המוקד, בבית היו לשכות ארבע

י). הלכה הבחירה בית ב)49)מהלכות כח, (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי
להלן  מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם "והיה ו) יב, (שמות בפסח ונאמר במועדו", לי להקריב "תשמרו
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה ביקור טעון כאן אף שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור טעון

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה יום מלבד ימים ארבעה צריך כי דבריו מסוף שנראה שם משנה 50)המשנה
ל: במקום 51)בתמיד עניות אין (כי) ויכולת עשירות להראות זהב, של בכוס אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

שם). המשנה בפירוש (רבינו שנתבאר 52)עשירות" כמו להפשיטו ממהר שזה "לפי שם: המשנה בפירוש גם כתב כן
נוחה  שתהא כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות", את ושוחטין "משקין במשנה: מ. (דף בביצה"
יש  ואם ריאתה. יתיר שחיטה קודם ההשקאה "כי רבינו: כתב שם, לביצה המשנה בפירוש אבל שם). (רש"י להפשיטה

כאן). המוריה בהר וראה ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא נאמר 53)שם שהרי המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט כן
(קרית  שווים ששניהם משמע – הערביים בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר

ספר).



oitqeneקנח oicinz zekld - dcear xtq - oeiq 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּטלה 54הּקרּבנֹות  את ּכֹופתין היּו ולא יחּקּו55. ׁשּלא , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּמינין  ּבידיהן 56את ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ,57וכ . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לדרֹום  ראׁשֹו עקידתֹו: למערב 58היתה .59ּופניו ְְְֲֲִַָָָָָָָֹ
.‡È מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד

ׁשנּיה  טּבעת על הּמטּבחים ּבית הערּבים 60ׁשל ּבין וׁשל ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן על ּכדי 61- , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה  ּכנגד נׁשחטין 62ּׁשמׁשׁשּיהיה ׁשּיהיּו הן, קּבלה ּדברי . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמׁש. ְֶֶֶֶַּכנגד

.·È ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ּדברים 63ׁשחר ּבּמה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

חדׁש מזּבח היה אבל הּמזּבח; ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאמּורים?
ּבין  ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשעדין

ׁשל 64הערּבים  ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח מחּנכין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.65ׁשחר  ַַ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּתמיד,‡. הּמזּבח על יקּודה אׁש להיֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח. על ּתּוקד ּתמיד אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ההדיֹוט, מן אׁש להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָירדה

הּמזּבח. על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ונתנּו ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
מערכה ·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹורכין עצים, עֹורכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

ּבּבקר  עצים הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: אׁש, ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹגדֹולה

ּתמיד  עם עץ ׁשל גזרים ׁשני להעלֹות מצוה וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר.
עליה  ּובער ׁשּנאמר: הּמערכה, עצי על יֹותר ׁשחר ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל
ׁשל  ּתמיד עם גזרים ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר. עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי  האׁש; על עצים וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
הּכתּוב  הערּבים ּבין ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה

ְֵַמדּבר.
ּכהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין הערּבים ּבין ׁשל גזרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּבי  יחידי ּבעץ ואחד אחד הרי ּכל - וערכּו ׁשּנאמר: דֹו; ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּכאן

ּבכל „. הּמזּבח ּבראׁש עֹוּׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשלׁש
הּתמיד  מקריבין ׁשעליה גדֹולה, מערכה - ראׁשֹונה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹום.
ׁשּמּמּנה  קטּנה, ּבצּדּה, - ׁשנּיה הּקרּבנֹות. ׁשאר ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָעם
ׁשליׁשית  יֹום. ּבכל קטרת להקטיר ּבמחּתה אׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹלֹוקחין
אׁש ׁשּנאמר: האׁש, מצות לקּים אּלא ּכלּום, עליה אין -ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתּוקד. ִַָּתמיד
על ‰. מ ֹוקדה על ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָמּפי

זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח ואׁש גדֹולה; מערכה זֹו - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּמזּבח
- ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח על והאׁש קטרת; ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמערכה
איברים  אבל האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָזֹו
ּבצּדי  אֹותן נֹותנין - מּבערב נתאּכלּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּופדרים

גדֹולה. ְֲַָָָמערכה
.Â.תכּבה לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יד:),54) (יומא המצפה איש שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ"ד מבואר וכן ספר). (קרית תמיד" "עולת בה נאמר שהרי בפ"ו.
שמח). (אור העולה מבזריקת התמיד דם בזריקת משנה שם.55)שהיה תמיד הונא 56)משנה "רב לא: תמיד בגמרא

"בחוקי  גרס רבינו אבל לפנינו, הוא (כן העמים" בחוקי דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון משום אמר חד חסדא: ורב
הכסףֿמשנה). הביא וכן הסמ"ג 57)המינים", (וכן שם המפרש וכתב אברהם". בן יצחק  כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ'

שלא  מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים, ארבע אותו כפתו שלא הראב"ד) ובפי' גרשום ברבינו וכ"ה קצב, עשין
המשנה  (פירוש אברהם בן כיצחק ורגל יד עקידת שאמרו מה והוא בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין היו
שם). טוב' יום ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי שם) (תמיד המשנה מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם,

למזרח 58) כשזנבו העמידוהו לא כי לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא הוא וכן במשנה. שם תמיד המזבח. לדרום
המזבח. לצד גללים ירביץ שמא למערב, בתמיד 59)וראשו (המפרש ה' לפני אותו ושחט יא) א, (ויקרא שנאמר לפי

מקום 60)שם). השולחנות מקום "בצד כי יד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה וראה א. משנה פ"ד תמיד
מפני  הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על ושחטוהו הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע עשרים הטבעות
מופלגת  שהחמה כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן שקעה ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
בתפארת  וראה סב: ביומא (רז"ה המזבח צפון של מקרנות התמיד שחיטת מפליגין כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת

שם). לתמיד נשחט 61)ישראל שחר של תמיד כי להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס בספרי אבל בתמיד, שם זה גם
מערבית. צפונית קרן על נשחט הערביים בין של תמיד ואילו מזרחית, צפונית קרן דברי 62)על על לא: תמיד בגמ'

שנאמר  "כמו השמש, (=נגד היום כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב אמר מילי, הני "מנא במשנה:
נגד  אומר אתה היום, כנגד ליום שנים הכי, נמי תניא שם), תמיד בפיה"מ רבינו – היום" חשך ובתחפנחס יח, ל, ביחזקאל
בין  תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת אלא אינו או היום
קרן  על נשחט היה שחר של תמיד כיצד, הא היום. נגד ליום, שנים מקיים אני מה הא אמור. היום חובת הרי הערביים,
על  למערב ) המזרח מן להרחיק צריך היה לכך מאפילים, המזרח וכותלי ממזרח זורחת החמה (שבבוקר מערבית צפונית
מערב  וכותלי מערב בצד חמה (שבערב שניה טבעת על מזרחית צפונית קרן על נשחט היה הערביים בין ושל שניה. טבעת

השמש). נגד שיהיה למזרח המערב מן להרחיק צריך לכך כר'63)מאפילין, ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט. מנחות
בערב. להקריב יכולים אינם שהזידו שאלו האומר הוא 64)שמעון שאף שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות

(שם). המזבח בשנתחנך אלא נחלק שם.65)לא במנחות תמיד 1)משנה יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר
שחר. של תמיד עם עצים גזרי שני העלאת ומצות המזבח, גבי על

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח  ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח  ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף מּמּנה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק
ּבהן  קֹורא אני ואין אחרת, למצוה נּתקּה ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּמזּבח. ְִֵֵַַאׁש
.Ê ּבמזרח מסּדרּה - גדֹולה מערכה עצי ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר

ורוח  הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,
נֹוגעין  היּו הּפנימּיים הּגזרים וראׁשי הּגזרים. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ּתּפּוח. הּנקרא והּוא הּמזּבח, ׁשּבאמצע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבּדׁשן
.Á ּתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר גדֹולה מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

קרן  מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיפים
מׁש ּדרֹומית, ארּבע מערבית צפֹון ּכלּפי הּקרן מן ּוכה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבּה עֹוּׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין חמׁש ּכמֹו ּובּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָאּמֹות,
ּבכל  מקטירין ׁשעליה מּפני ּגחלים, סאין ׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו

הּפנים. לחם ׁשל לבֹונה ּבזיכי ׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבת
.Ë ּבכל אֹותּה עֹוּׂשה האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה

ולא  האׁש. את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמקֹום
ּבּמזּבח  אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה האׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיּצית
מּכאן  ּבֹו, ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ׁשּנאמר: מּציתין; ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָעצמֹו

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא ּתהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהּצתה
.È,עּׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת

ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן. את והרים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
הּבגדים  מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ּכהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּובגדי
את  ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות; ּבׁשאר ּבהם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמׁשּמׁש
אֹומר  אינֹו הּדׁשן. את והרים אחרים ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו
מן  ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ'אחרים'
לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ דר ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹהראׁשֹונים.

לרּבֹו. קדרה ּבהם ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבּבגדים
.‡È עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

לילה; ׁשל אמצעי ׁשליׁש מּתחּלת - ּוברגלים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשחר;
הּלילה. מחצֹות - הּכּפּורים ְְֲִִֵַַַָּוביֹום

.·È ּבגדי ולֹובׁש טֹובל - לתרם ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ׁשּמא  הּזהר לֹו: ואֹומרים ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהרמה,
לֹוקח  ּכ ואחר .ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ּבּכלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּתּגע
ּבּמקצֹוע, נתּונה היתה והיא היתה. ּכסף וׁשל ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּמחּתה,
הּמחּתה  את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ּכבׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין
,ואיל איל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, לראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹועֹולה

למּטה  ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו הּגחלים מן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוחֹותה
הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ּפניו והֹופ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלארץ.
ׁשחתה  הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ּכלּפי אּמֹות עּׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּבּמקֹום  טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן רחֹוק הרצּפה ּגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעל
והּמנֹורה. הּפנימי הּמזּבח ודּׁשּון העֹוף מראת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻׁשּנֹותנים
הּמזּבח  אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא
.‚È הּכהנים אחיו רצים ׁשּתרם זה ׁשּירד ֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

את  ונֹוטלין ּבמהרה, ורגליהם ידיהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּומקּדׁשין
וכל  הּמזּבח, לראׁש ועֹולין הּצּנֹורֹות ואת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמגרפֹות
ּכל  נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי העֹולֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאיברי
הּצדדין  אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותם מחזירין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּלילה
ואחר  הּסֹובב. ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם סֹודרים - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחזיקין
הּמזּבח, צדדי מּכל ּבּמגרפֹות הּדׁשן את ּגֹורפין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכ
אֹותּה וגֹורפין הּתּפּוח. ּגּבי על ערמה אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָּומעלין
,לת ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי והּוא ּבפסכּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהערמה
אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. אֹותֹו ְְִִִִִַָָָָֹּומֹורידין
מּפני  הּמזּבח, ּבאמצע גבֹוהה הערמה מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא

לּמזּבח. נֹוי ְִֵֶַַׁשהּוא
.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא הּכהנים מן ׁשּירצה מי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכל

להֹוצאת  ואין הּדׁשן. לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה
נתעּצל  לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא ּפּיּוס, לחּוץ ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּדׁשן

הּדׁשן. את מּלהֹוציא ְִִֵֶֶֶַֹּכהן
.ÂË ּבע אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על לי ואף ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

- לעיר לחּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְְִִִִִִֶָמּומין
ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום אֹותֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָמּניחין
ׁשּנאמר: ׁשם, יפּזרּנּו ולא אֹותֹו. ּגֹורפים חזירים ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹולא

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ׁשּיּניחּנּו - ְְְִֵֶֶַַַָָָוּׂשמֹו

ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּׂשה ‡. הּזהב 2מצות מזּבח על הּקטרת 3להקטיר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום: ּבכל ּפעמים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבהיכל
סּמים  קטרת אהרן עליו -4והקטיר ּבּבקר הקטירֹו לא . ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

הערּבים  ּבין מזידין 5יקטירּנּו היּו אפּלּו מחּנכין 6, ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הערּבים  ּבין ׁשל ּבּקטרת אּלא הּזהב .7מזּבח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממנה.1) מקטירים וכמה הזהב, מזבח על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר הכהנים.2)בו ל,3)על (שמות שנאמר
שבהיכל. הפנימי המזבח והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר מזבח "ועשית "בבוקר 4)אֿג) וגומר:

יקטירנה". הערביים בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו בין 5)בבוקר של קטורת יקטיר כלומר,
בין  ושל הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא הערביים

היו 6)הערביים. "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים, בין של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
לכן  במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד אלא זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו ולא מזידין
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת אבל עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא חכמים גזרו

קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - "בבוקר 7)מעשרת ז) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא
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הּטלה 54הּקרּבנֹות  את ּכֹופתין היּו ולא יחּקּו55. ׁשּלא , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הּמינין  ּבידיהן 56את ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ,57וכ . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לדרֹום  ראׁשֹו עקידתֹו: למערב 58היתה .59ּופניו ְְְֲֲִַָָָָָָָֹ
.‡È מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד

ׁשנּיה  טּבעת על הּמטּבחים ּבית הערּבים 60ׁשל ּבין וׁשל ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ׁשנּיה  טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן על ּכדי 61- , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה  ּכנגד נׁשחטין 62ּׁשמׁשׁשּיהיה ׁשּיהיּו הן, קּבלה ּדברי . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמׁש. ְֶֶֶֶַּכנגד

.·È ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ּדברים 63ׁשחר ּבּמה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

חדׁש מזּבח היה אבל הּמזּבח; ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאמּורים?
ּבין  ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשעדין

ׁשל 64הערּבים  ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח מחּנכין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.65ׁשחר  ַַ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּתמיד,‡. הּמזּבח על יקּודה אׁש להיֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח. על ּתּוקד ּתמיד אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ההדיֹוט, מן אׁש להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָירדה

הּמזּבח. על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ונתנּו ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
מערכה ·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹורכין עצים, עֹורכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

ּבּבקר  עצים הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: אׁש, ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹגדֹולה

ּתמיד  עם עץ ׁשל גזרים ׁשני להעלֹות מצוה וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר.
עליה  ּובער ׁשּנאמר: הּמערכה, עצי על יֹותר ׁשחר ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל
ׁשל  ּתמיד עם גזרים ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר. עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי  האׁש; על עצים וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
הּכתּוב  הערּבים ּבין ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה

ְֵַמדּבר.
ּכהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין הערּבים ּבין ׁשל גזרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ּבי  יחידי ּבעץ ואחד אחד הרי ּכל - וערכּו ׁשּנאמר: דֹו; ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּכאן

ּבכל „. הּמזּבח ּבראׁש עֹוּׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשלׁש
הּתמיד  מקריבין ׁשעליה גדֹולה, מערכה - ראׁשֹונה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹום.
ׁשּמּמּנה  קטּנה, ּבצּדּה, - ׁשנּיה הּקרּבנֹות. ׁשאר ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָעם
ׁשליׁשית  יֹום. ּבכל קטרת להקטיר ּבמחּתה אׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹלֹוקחין
אׁש ׁשּנאמר: האׁש, מצות לקּים אּלא ּכלּום, עליה אין -ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתּוקד. ִַָּתמיד
על ‰. מ ֹוקדה על ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָמּפי

זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח ואׁש גדֹולה; מערכה זֹו - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּמזּבח
- ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח על והאׁש קטרת; ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמערכה
איברים  אבל האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָזֹו
ּבצּדי  אֹותן נֹותנין - מּבערב נתאּכלּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּופדרים

גדֹולה. ְֲַָָָמערכה
.Â.תכּבה לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יד:),54) (יומא המצפה איש שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ"ד מבואר וכן ספר). (קרית תמיד" "עולת בה נאמר שהרי בפ"ו.
שמח). (אור העולה מבזריקת התמיד דם בזריקת משנה שם.55)שהיה תמיד הונא 56)משנה "רב לא: תמיד בגמרא

"בחוקי  גרס רבינו אבל לפנינו, הוא (כן העמים" בחוקי דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון משום אמר חד חסדא: ורב
הכסףֿמשנה). הביא וכן הסמ"ג 57)המינים", (וכן שם המפרש וכתב אברהם". בן יצחק  כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ'

שלא  מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים, ארבע אותו כפתו שלא הראב"ד) ובפי' גרשום ברבינו וכ"ה קצב, עשין
המשנה  (פירוש אברהם בן כיצחק ורגל יד עקידת שאמרו מה והוא בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין היו
שם). טוב' יום ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי שם) (תמיד המשנה מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם,

למזרח 58) כשזנבו העמידוהו לא כי לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא הוא וכן במשנה. שם תמיד המזבח. לדרום
המזבח. לצד גללים ירביץ שמא למערב, בתמיד 59)וראשו (המפרש ה' לפני אותו ושחט יא) א, (ויקרא שנאמר לפי

מקום 60)שם). השולחנות מקום "בצד כי יד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה וראה א. משנה פ"ד תמיד
מפני  הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על ושחטוהו הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע עשרים הטבעות
מופלגת  שהחמה כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן שקעה ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
בתפארת  וראה סב: ביומא (רז"ה המזבח צפון של מקרנות התמיד שחיטת מפליגין כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת

שם). לתמיד נשחט 61)ישראל שחר של תמיד כי להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס בספרי אבל בתמיד, שם זה גם
מערבית. צפונית קרן על נשחט הערביים בין של תמיד ואילו מזרחית, צפונית קרן דברי 62)על על לא: תמיד בגמ'

שנאמר  "כמו השמש, (=נגד היום כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב אמר מילי, הני "מנא במשנה:
נגד  אומר אתה היום, כנגד ליום שנים הכי, נמי תניא שם), תמיד בפיה"מ רבינו – היום" חשך ובתחפנחס יח, ל, ביחזקאל
בין  תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת אלא אינו או היום
קרן  על נשחט היה שחר של תמיד כיצד, הא היום. נגד ליום, שנים מקיים אני מה הא אמור. היום חובת הרי הערביים,
על  למערב ) המזרח מן להרחיק צריך היה לכך מאפילים, המזרח וכותלי ממזרח זורחת החמה (שבבוקר מערבית צפונית
מערב  וכותלי מערב בצד חמה (שבערב שניה טבעת על מזרחית צפונית קרן על נשחט היה הערביים בין ושל שניה. טבעת

השמש). נגד שיהיה למזרח המערב מן להרחיק צריך לכך כר'63)מאפילין, ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט. מנחות
בערב. להקריב יכולים אינם שהזידו שאלו האומר הוא 64)שמעון שאף שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות

(שם). המזבח בשנתחנך אלא נחלק שם.65)לא במנחות תמיד 1)משנה יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר
שחר. של תמיד עם עצים גזרי שני העלאת ומצות המזבח, גבי על

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח  ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח  ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף מּמּנה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק
ּבהן  קֹורא אני ואין אחרת, למצוה נּתקּה ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּמזּבח. ְִֵֵַַאׁש
.Ê ּבמזרח מסּדרּה - גדֹולה מערכה עצי ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר

ורוח  הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,
נֹוגעין  היּו הּפנימּיים הּגזרים וראׁשי הּגזרים. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ּתּפּוח. הּנקרא והּוא הּמזּבח, ׁשּבאמצע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבּדׁשן
.Á ּתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר גדֹולה מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

קרן  מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיפים
מׁש ּדרֹומית, ארּבע מערבית צפֹון ּכלּפי הּקרן מן ּוכה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבּה עֹוּׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין חמׁש ּכמֹו ּובּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָאּמֹות,
ּבכל  מקטירין ׁשעליה מּפני ּגחלים, סאין ׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו

הּפנים. לחם ׁשל לבֹונה ּבזיכי ׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבת
.Ë ּבכל אֹותּה עֹוּׂשה האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה

ולא  האׁש. את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמקֹום
ּבּמזּבח  אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה האׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיּצית
מּכאן  ּבֹו, ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ׁשּנאמר: מּציתין; ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָעצמֹו

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא ּתהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהּצתה
.È,עּׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת

ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן. את והרים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
הּבגדים  מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ּכהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּובגדי
את  ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות; ּבׁשאר ּבהם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמׁשּמׁש
אֹומר  אינֹו הּדׁשן. את והרים אחרים ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו
מן  ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ'אחרים'
לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ דר ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹהראׁשֹונים.

לרּבֹו. קדרה ּבהם ׁשּבּׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבּבגדים
.‡È עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

לילה; ׁשל אמצעי ׁשליׁש מּתחּלת - ּוברגלים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשחר;
הּלילה. מחצֹות - הּכּפּורים ְְֲִִֵַַַָּוביֹום

.·È ּבגדי ולֹובׁש טֹובל - לתרם ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ׁשּמא  הּזהר לֹו: ואֹומרים ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהרמה,
לֹוקח  ּכ ואחר .ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ּבּכלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּתּגע
ּבּמקצֹוע, נתּונה היתה והיא היתה. ּכסף וׁשל ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּמחּתה,
הּמחּתה  את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ּכבׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין
,ואיל איל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, לראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹועֹולה

למּטה  ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו הּגחלים מן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוחֹותה
הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ּפניו והֹופ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלארץ.
ׁשחתה  הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ּכלּפי אּמֹות עּׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּבּמקֹום  טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן רחֹוק הרצּפה ּגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעל
והּמנֹורה. הּפנימי הּמזּבח ודּׁשּון העֹוף מראת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻׁשּנֹותנים
הּמזּבח  אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא
.‚È הּכהנים אחיו רצים ׁשּתרם זה ׁשּירד ֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

את  ונֹוטלין ּבמהרה, ורגליהם ידיהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּומקּדׁשין
וכל  הּמזּבח, לראׁש ועֹולין הּצּנֹורֹות ואת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמגרפֹות
ּכל  נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי העֹולֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאיברי
הּצדדין  אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותם מחזירין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּלילה
ואחר  הּסֹובב. ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם סֹודרים - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחזיקין
הּמזּבח, צדדי מּכל ּבּמגרפֹות הּדׁשן את ּגֹורפין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכ
אֹותּה וגֹורפין הּתּפּוח. ּגּבי על ערמה אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָּומעלין
,לת ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי והּוא ּבפסכּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהערמה
אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. אֹותֹו ְְִִִִִַָָָָֹּומֹורידין
מּפני  הּמזּבח, ּבאמצע גבֹוהה הערמה מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא

לּמזּבח. נֹוי ְִֵֶַַׁשהּוא
.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא הּכהנים מן ׁשּירצה מי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכל

להֹוצאת  ואין הּדׁשן. לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה
נתעּצל  לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא ּפּיּוס, לחּוץ ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּדׁשן

הּדׁשן. את מּלהֹוציא ְִִֵֶֶֶַֹּכהן
.ÂË ּבע אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על לי ואף ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

- לעיר לחּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְְִִִִִִֶָמּומין
ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום אֹותֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָמּניחין
ׁשּנאמר: ׁשם, יפּזרּנּו ולא אֹותֹו. ּגֹורפים חזירים ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹולא

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ׁשּיּניחּנּו - ְְְִֵֶֶַַַָָָוּׂשמֹו

ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּׂשה ‡. הּזהב 2מצות מזּבח על הּקטרת 3להקטיר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום: ּבכל ּפעמים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבהיכל
סּמים  קטרת אהרן עליו -4והקטיר ּבּבקר הקטירֹו לא . ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

הערּבים  ּבין מזידין 5יקטירּנּו היּו אפּלּו מחּנכין 6, ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הערּבים  ּבין ׁשל ּבּקטרת אּלא הּזהב .7מזּבח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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ממנה.1) מקטירים וכמה הזהב, מזבח על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר הכהנים.2)בו ל,3)על (שמות שנאמר
שבהיכל. הפנימי המזבח והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר מזבח "ועשית "בבוקר 4)אֿג) וגומר:

יקטירנה". הערביים בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו בין 5)בבוקר של קטורת יקטיר כלומר,
בין  ושל הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא הערביים

היו 6)הערביים. "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים, בין של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
לכן  במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד אלא זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו ולא מזידין
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת אבל עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא חכמים גזרו

קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - "בבוקר 7)מעשרת ז) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא



oitqeneקס oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

דינרין ·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין .8ּכּמה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הערּבים  ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר 9חמּׁשים מזּבח .10- ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו הּקטרת ׁשּפקעה 11מקטירין ּוקטרת מעל 12. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּבּה קרטין אפּלּו אֹותן 13הּמזּבח, מחזירין אין -14. ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יֹום ‚. ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ּפֹורׁשין 15ּבעת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ולּמזּבח  האּולם ּומּבין ההיכל מן העם יהיה 16ּכל לא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

הּקטרת  ׁשהקטיר זה ׁשּיצא עד אדם ּבׁשעה 17ׁשם וכן . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבפנים  הּנעּׂשֹות חּטאֹות ּבדם הּכל 18ׁשּיּכנס ּפֹורׁשים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

לא  אדם וכל ׁשּנאמר: ׁשּיצא. עד ולּמזּבח האּולם ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּבין
אב  ּבנין - וגֹומר ּבּקדׁש לכּפר ּבבאֹו מֹועד ּבאהל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹיהיה

אדם. ׁשם יהא ׁשּלא ׁשּבּקדׁש ּכּפרה ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלכל
ׁשּזכה „. מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

נכנס  הּפנימי הּמזּבח היה 19ּבדּׁשּון ּוטני קדׁש, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּטני 20ׁשמֹו מּניח וחצי. קּבים ּומחזיק היה, זהב וׁשל , ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּמזּבח  ׁשּבתֹו והּפחם האפר ּבידיו וחֹופן לפניו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבארץ
ּובאחרֹונה  הּטני, לתֹו הּׁשאר 22מכּבד 21ונֹותן את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּומּניחֹו23לתֹוכֹו ויֹוצא 24, ּבהיכל ׁשּזכה 25ׁשם ּומי . ְְִִֵֵֶַַָָָָ
לֹו היה וכּסּוי ּגדּוׁש. קטרת מלא ּכלי נֹוטל ,26ּבּקטרת ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשמֹו היה היה 27ּובז וכף אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
קטן 28ׁשמֹו ּבבגד הּכף את ּומכּסה ּבידֹו,29. הּכף ואֹוחז , ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחד עּמֹו .30ונכנס ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
ּבּמחּתה ‰. ׁשּזכה זה חֹותה? מחּתה 31וכיצד לֹוקח ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכסף  הּמזּבח 32ׁשל לראׁש את 33ועֹולה ּומפּנה , ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
הּגחלים  מן ונֹוטל ,ואיל איל ׁשּנתאּכלּו34הּגחלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ויֹורד  ׁשנּיה, ׁשל 36ּומערן 35ּבמערכה מחּתה לתֹו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
ּפחֹות 37זהב  אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם .38 ְְְִִִִֶַַַָָָָ

לאּמה  מכּבדן ּובׁשּבת 39- הּפסכּתר 40. עליהן .41ּכֹופה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וחֹותה  חֹוזר - קב על יתר נתּפּזר .42ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַָ
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בנר  אלא זה אין הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר רבינו כי ואף יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר
שכבה  נר "ומדליק כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה אין והדליקו מעולם דלק שלא נר אבל שכבה,

שם. משנה בלחם וראה הטבתם". היא הנרות ושמונה 8)והדלקת ושישים מאות שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
מלוא  גדול כהן מכניס שמהם מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה שהם מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה,

הכיפורים. ביום שנאמר 9)חפניו משום הערביים", בין ופרס בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג: יומא משנה
וחציו  בבוקר חציו כן אם יקטירנה", הערביים בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר שם) (שמות

הערביים. גידל11)שנהרס.10)בין רב דברי והם קיים, המזבח שהיה במקום שלעניין כלומר, פי על אף נט. בזבחים
מזבח. שצריך מודים הכל כו:12)דמים מנחות האש, בכח שם).13)שקפצה במנחות (רש"י שבה" וחשובים שלמים

וזבחים 14) מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.
ממנו. ופקעו הזהב מזבח על שהיו קטורת", עיכולי מחזיר אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי בקטורת 15)פג:) אבל

לקודש  קרוב שהוא מההיכל אלא לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש ולפנים, לפני שהיא הכיפורים יום של
משנה). (כסף לפרוש צריך אין ולמזבח האולם מבין אבל "וכל 16)הקדשים, יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו

תלמוד  בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל יהיה לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם
בשעת  אלא לי אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים ובית שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד, באוהל לומר

לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת תלמוד 17)הקטרה, מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא זרה.18)לומר עבודה ושעירי ציבור של דבר העלם ופר משיח כהן פר דם והוא בהיכל,

רחב".20)להיכל.19) ופיו לסל דומה בטנא, ושמת רק 21)"לשון שנשאר שאפשר החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,
בחפניו. לקבלו ניתן שאינו לכך.22)קצת המיוחד בדבר אותם מטאטא הטני.23)כלומר, שם 25)לטני.24)לתוך

ויצא". והניחו לתוכו השאר את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו והניחו הטני את ונטל "נכנס ט: משנה
שהיה  הנס מפני כן ועשו הדשן. במקום החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה, ודישון התמיד דם זריקת ואחרי
הנס  לעשות מעלה, כלפי כביכול להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון הפנימי מזבח שדישון בזה,

ביחד. שניהם את כרכו למטוטלת.26)פעמיים, הכוונה וכסויו", "והכף ב משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. לאותו
הנ"ל.27) הכלי היה.28)של זהב ומשל קבין, שלושה ומחזיק גדול לתרקב דומה היה 29)והוא "וכיסוי שם: במשנה

המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין "שהיו שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת וכמין לו
המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה הכיסוי האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה שזכה 30)מלמעלה זה הוא

בזה. גם שזוכה הדשן, הדשן.31)בתרומת בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה היינו 34)החיצון.33)של
גחלים. קבים המזבח.35)שלושה שתהא 37)מריקן.36)מעל במשנה). מג: (יומא קבין שלושת בת זהב של מחתה

י  של ממונן על חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא מעלה. של כבוד שזהו היה מלאה, ולא שראל.
ברדתו  יתפזרו שמא וחששו מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה בהיותו זהב, של לתוך מריקה

הכבש. לאמה".38)בשיפוע מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד המים 39)משנה לאמת כלומר,
אחרת. למצוה שניתקה כיוון - המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין שהולכין הכהנים, בהן ייכוו שלא שבעזרה

לכבות.40) לתך.41)שאסור שמחזיק גדול כלי כקב 42)והוא נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה מלשון נראה כן
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה" שם עדיין
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.Â על אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשלׁשה
ּבׁשּבת  הּׁשרץ ועל הּדׁשן 43הּגחלים את ּבֹו ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הּמזּבח. ְִֵֵַַַמעל
.Ê הּפנימי הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהם ונֹוטל 44ּומקּדים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

הּמזּבח  דּׁשּון ׁשּבֹו ויֹוצא 45הּטני וזה 46ּומׁשּתחוה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
הּמזּבח  ּגּבי על הּגחלים את צֹובר הּמחּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבידֹו

ּומרּדדן  ויֹוצא 47הּפנימי, ּומׁשּתחוה הּמחּתה, .48ּבׁשּולי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּכף  מּתֹו הּבז את נֹוטל הּכף ׁשּבידֹו 50ונֹותנֹו49וזה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

לקרֹובֹו אֹו הּקטרת 51לאֹוהבֹו מן נתּפּזר אם ורֹואה, . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹ
לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו אֹוהבֹו - ּבּכף זה 52מעט חפניו לתֹו ְְְְֲֵֶַַַָָ

ׁשּבּבז הּקטרת עם ויֹוצא 53ׁשּנתּפּזר ּומׁשּתחוה ,54. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.Á הּמקטיר לזה ּתתחיל 55ואֹומרין ׁשּלא הּזהר : ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּתּכוה  ׁשּלא ,על 56מּלפני הּקטרת ּומׁשלי ּומתחיל . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכל  על ׁשּתתרּדד עד סלת ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהאׁש

ֵָהאׁש.
.Ë ׁשהממּנה עד מקטיר הּמקטיר לֹו57ואין אֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻ

הּוא  ּגדֹול ּכהן ואם איׁשי 58הקטר. הממּנה: לֹו אֹומר - ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

הקטר  ּגדֹול, העם 59ּכהן ּכל יפרׁשּו ׁשאֹומר ואחר .60, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ויצא. ויׁשּתחוה הּמקטיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַויקטיר

.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון
ּובניו  אהרן אתֹו יער ׁשּנאמר: עּׂשה, והדלקת 61מצות . ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הּׁשּבת  את ּדֹוחה הּטמאה 62הּנרֹות ּכקרּבנֹות 63ואת ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּתמיד. נר להעלת ׁשּנאמר: זמן, להן ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּקבּוע

.‡È.ׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹוכּמה
ּבקר  עד מערב דֹולק 64ׁשּנאמר: ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבהדלקת  אּלא הּמנֹורה את מחּנכין ואין ּבקר. עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמערב
הערּבים  ּבין נרֹותיה .65ׁשבעה ְְִִֵֵֶַַָָָ

.·È הּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? דּׁשּון ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּו
ׁשּבּנר  הּׁשמן אחרת 67ּומקּנחֹו66וכל ּפתילה ּבֹו ונֹותן , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

לג  חצי והּוא ּבמּדה, אחר מׁשליכֹו68וׁשמן ׁשהסיר וזה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּפנימי  הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח אצל הּדׁשן 69ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

היא  הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוהחיצֹון,
מתּקנֹו - ּכבה ׁשּלא ׁשּמצאֹו ונר .70הטבתם. ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָֹ

.‚È מערבי ּדּׁשּונֹו71נר אחר אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מוקצה,43) איסור משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו כופין אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ
הפנים. לחם גבי שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות במעלות 44)שיש עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה

המנורה, בדישון שזכה זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים היו והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,
הפנימי. מזבח שעל בעבודה אלא כאן מדבר שאינו שהשאיר 45)מפני הטני את ונוטל להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם

המזבח. את שדישן לאחר כשיצא ויוצא".46)שם רשות ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש כלומר,47)"כעבד
שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו שלא המזבח על אותם ופורש גמר48)מציע עתה עבודתו.כי

הכף.49) בתוך היה הבזך כך".51)לבזך.50)כי לצורך עימו לשם לו,52)"שבא נותן וקרובו, אוהבו כלומר,
ממנו 53)למקטיר. נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף מתוך הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי ג: במשנה שם

שנתפזר  מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את המקטיר של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו". לו נותנו
הכף. ובין 54)לתוך בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט אבל ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר לכן המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח לכך 55)אולם מעולם, הקטיר שלא
להיזהר. למדוהו להקטיר שנכנס בפנים,56)לפני להתחיל אותו ומלמדים המזבח של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם למזרח, ולהמשיך הוא 57)במערב, כח.) (יומא רש"י לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות התוספות ולדעת של 59)המקטיר.58)הסגן, דרך משום

ולמזבח.60)כבוד. האולם ומבין ההיכל בני 61)מן מאת לדורותם עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:
בשבת.62)ישראל". להדליק הכהנים.63)שמותר או הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר

"מערב64) פט. שם לוג ברייתא חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת שתהא מידתה לה תן בוקר, עד
מחצי  יותר צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה אפילו כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב) מאורתא

בוקר. עד מערב לאו 65)לוג ו"אי - יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות שנאמר ממה זאת ולמדו
הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה כדשן,66)דעבד הם הרי שכבו, שכיוון

עוד. ראויים חצי 68)לנר.67)ואינם (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן כשהוא זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם
חיסר". מאי ידעינן מנא שחסרה כמה דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה. כמי או בתי 69)לוג) "שני

ודישון  העוף מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו זה מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם היו דשנין
והמנורה". הפנימי הודלק 70)מזבח שלא נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר הדלקת היא "הטבה" כלומר,

להדלקה. אם כי להטבה, נחשב זה אין הצפון 71)מעולם, בין הבית, ברוחב עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא
לפי  אלא כן כתב לא - הראשון הנר הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה בפירוש רבינו שכתב ומה הדרום. ובין
הלכה  (שם רבינו שפסק מה לפי אבל והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר כמאן הסוברת זו משנה דעת

כאן. משנה לחם וראה האמצעי, הוא המערבי נר - והדרום הצפון בין שעמדה יב)



קסי oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

דינרין ·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין .8ּכּמה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הערּבים  ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר 9חמּׁשים מזּבח .10- ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו הּקטרת ׁשּפקעה 11מקטירין ּוקטרת מעל 12. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּבּה קרטין אפּלּו אֹותן 13הּמזּבח, מחזירין אין -14. ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יֹום ‚. ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ּפֹורׁשין 15ּבעת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ולּמזּבח  האּולם ּומּבין ההיכל מן העם יהיה 16ּכל לא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

הּקטרת  ׁשהקטיר זה ׁשּיצא עד אדם ּבׁשעה 17ׁשם וכן . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבפנים  הּנעּׂשֹות חּטאֹות ּבדם הּכל 18ׁשּיּכנס ּפֹורׁשים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

לא  אדם וכל ׁשּנאמר: ׁשּיצא. עד ולּמזּבח האּולם ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּבין
אב  ּבנין - וגֹומר ּבּקדׁש לכּפר ּבבאֹו מֹועד ּבאהל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹיהיה

אדם. ׁשם יהא ׁשּלא ׁשּבּקדׁש ּכּפרה ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלכל
ׁשּזכה „. מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

נכנס  הּפנימי הּמזּבח היה 19ּבדּׁשּון ּוטני קדׁש, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּטני 20ׁשמֹו מּניח וחצי. קּבים ּומחזיק היה, זהב וׁשל , ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּמזּבח  ׁשּבתֹו והּפחם האפר ּבידיו וחֹופן לפניו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבארץ
ּובאחרֹונה  הּטני, לתֹו הּׁשאר 22מכּבד 21ונֹותן את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּומּניחֹו23לתֹוכֹו ויֹוצא 24, ּבהיכל ׁשּזכה 25ׁשם ּומי . ְְִִֵֵֶַַָָָָ
לֹו היה וכּסּוי ּגדּוׁש. קטרת מלא ּכלי נֹוטל ,26ּבּקטרת ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשמֹו היה היה 27ּובז וכף אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
קטן 28ׁשמֹו ּבבגד הּכף את ּומכּסה ּבידֹו,29. הּכף ואֹוחז , ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחד עּמֹו .30ונכנס ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
ּבּמחּתה ‰. ׁשּזכה זה חֹותה? מחּתה 31וכיצד לֹוקח ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכסף  הּמזּבח 32ׁשל לראׁש את 33ועֹולה ּומפּנה , ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
הּגחלים  מן ונֹוטל ,ואיל איל ׁשּנתאּכלּו34הּגחלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ויֹורד  ׁשנּיה, ׁשל 36ּומערן 35ּבמערכה מחּתה לתֹו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
ּפחֹות 37זהב  אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם .38 ְְְִִִִֶַַַָָָָ

לאּמה  מכּבדן ּובׁשּבת 39- הּפסכּתר 40. עליהן .41ּכֹופה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וחֹותה  חֹוזר - קב על יתר נתּפּזר .42ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַָ
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בנר  אלא זה אין הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר רבינו כי ואף יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר
שכבה  נר "ומדליק כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה אין והדליקו מעולם דלק שלא נר אבל שכבה,

שם. משנה בלחם וראה הטבתם". היא הנרות ושמונה 8)והדלקת ושישים מאות שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
מלוא  גדול כהן מכניס שמהם מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה שהם מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה,

הכיפורים. ביום שנאמר 9)חפניו משום הערביים", בין ופרס בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג: יומא משנה
וחציו  בבוקר חציו כן אם יקטירנה", הערביים בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר שם) (שמות

הערביים. גידל11)שנהרס.10)בין רב דברי והם קיים, המזבח שהיה במקום שלעניין כלומר, פי על אף נט. בזבחים
מזבח. שצריך מודים הכל כו:12)דמים מנחות האש, בכח שם).13)שקפצה במנחות (רש"י שבה" וחשובים שלמים

וזבחים 14) מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.
ממנו. ופקעו הזהב מזבח על שהיו קטורת", עיכולי מחזיר אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי בקטורת 15)פג:) אבל

לקודש  קרוב שהוא מההיכל אלא לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש ולפנים, לפני שהיא הכיפורים יום של
משנה). (כסף לפרוש צריך אין ולמזבח האולם מבין אבל "וכל 16)הקדשים, יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו

תלמוד  בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל יהיה לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם
בשעת  אלא לי אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים ובית שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד, באוהל לומר

לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת תלמוד 17)הקטרה, מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא זרה.18)לומר עבודה ושעירי ציבור של דבר העלם ופר משיח כהן פר דם והוא בהיכל,

רחב".20)להיכל.19) ופיו לסל דומה בטנא, ושמת רק 21)"לשון שנשאר שאפשר החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,
בחפניו. לקבלו ניתן שאינו לכך.22)קצת המיוחד בדבר אותם מטאטא הטני.23)כלומר, שם 25)לטני.24)לתוך

ויצא". והניחו לתוכו השאר את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו והניחו הטני את ונטל "נכנס ט: משנה
שהיה  הנס מפני כן ועשו הדשן. במקום החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה, ודישון התמיד דם זריקת ואחרי
הנס  לעשות מעלה, כלפי כביכול להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון הפנימי מזבח שדישון בזה,

ביחד. שניהם את כרכו למטוטלת.26)פעמיים, הכוונה וכסויו", "והכף ב משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. לאותו
הנ"ל.27) הכלי היה.28)של זהב ומשל קבין, שלושה ומחזיק גדול לתרקב דומה היה 29)והוא "וכיסוי שם: במשנה

המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין "שהיו שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת וכמין לו
המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה הכיסוי האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה שזכה 30)מלמעלה זה הוא

בזה. גם שזוכה הדשן, הדשן.31)בתרומת בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה היינו 34)החיצון.33)של
גחלים. קבים המזבח.35)שלושה שתהא 37)מריקן.36)מעל במשנה). מג: (יומא קבין שלושת בת זהב של מחתה

י  של ממונן על חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא מעלה. של כבוד שזהו היה מלאה, ולא שראל.
ברדתו  יתפזרו שמא וחששו מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה בהיותו זהב, של לתוך מריקה

הכבש. לאמה".38)בשיפוע מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד המים 39)משנה לאמת כלומר,
אחרת. למצוה שניתקה כיוון - המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין שהולכין הכהנים, בהן ייכוו שלא שבעזרה

לכבות.40) לתך.41)שאסור שמחזיק גדול כלי כקב 42)והוא נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה מלשון נראה כן
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה" שם עדיין

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â על אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשלׁשה
ּבׁשּבת  הּׁשרץ ועל הּדׁשן 43הּגחלים את ּבֹו ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הּמזּבח. ְִֵֵַַַמעל
.Ê הּפנימי הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהם ונֹוטל 44ּומקּדים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

הּמזּבח  דּׁשּון ׁשּבֹו ויֹוצא 45הּטני וזה 46ּומׁשּתחוה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
הּמזּבח  ּגּבי על הּגחלים את צֹובר הּמחּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבידֹו

ּומרּדדן  ויֹוצא 47הּפנימי, ּומׁשּתחוה הּמחּתה, .48ּבׁשּולי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּכף  מּתֹו הּבז את נֹוטל הּכף ׁשּבידֹו 50ונֹותנֹו49וזה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

לקרֹובֹו אֹו הּקטרת 51לאֹוהבֹו מן נתּפּזר אם ורֹואה, . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹ
לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו אֹוהבֹו - ּבּכף זה 52מעט חפניו לתֹו ְְְְֲֵֶַַַָָ

ׁשּבּבז הּקטרת עם ויֹוצא 53ׁשּנתּפּזר ּומׁשּתחוה ,54. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.Á הּמקטיר לזה ּתתחיל 55ואֹומרין ׁשּלא הּזהר : ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּתּכוה  ׁשּלא ,על 56מּלפני הּקטרת ּומׁשלי ּומתחיל . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכל  על ׁשּתתרּדד עד סלת ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהאׁש

ֵָהאׁש.
.Ë ׁשהממּנה עד מקטיר הּמקטיר לֹו57ואין אֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻ

הּוא  ּגדֹול ּכהן ואם איׁשי 58הקטר. הממּנה: לֹו אֹומר - ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

הקטר  ּגדֹול, העם 59ּכהן ּכל יפרׁשּו ׁשאֹומר ואחר .60, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ויצא. ויׁשּתחוה הּמקטיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַויקטיר

.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון
ּובניו  אהרן אתֹו יער ׁשּנאמר: עּׂשה, והדלקת 61מצות . ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הּׁשּבת  את ּדֹוחה הּטמאה 62הּנרֹות ּכקרּבנֹות 63ואת ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּתמיד. נר להעלת ׁשּנאמר: זמן, להן ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּקבּוע

.‡È.ׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹוכּמה
ּבקר  עד מערב דֹולק 64ׁשּנאמר: ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבהדלקת  אּלא הּמנֹורה את מחּנכין ואין ּבקר. עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמערב
הערּבים  ּבין נרֹותיה .65ׁשבעה ְְִִֵֵֶַַָָָ

.·È הּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? דּׁשּון ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּו
ׁשּבּנר  הּׁשמן אחרת 67ּומקּנחֹו66וכל ּפתילה ּבֹו ונֹותן , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

לג  חצי והּוא ּבמּדה, אחר מׁשליכֹו68וׁשמן ׁשהסיר וזה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּפנימי  הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח אצל הּדׁשן 69ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

היא  הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוהחיצֹון,
מתּקנֹו - ּכבה ׁשּלא ׁשּמצאֹו ונר .70הטבתם. ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָֹ

.‚È מערבי ּדּׁשּונֹו71נר אחר אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
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מוקצה,43) איסור משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו כופין אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ
הפנים. לחם גבי שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות במעלות 44)שיש עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה

המנורה, בדישון שזכה זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים היו והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,
הפנימי. מזבח שעל בעבודה אלא כאן מדבר שאינו שהשאיר 45)מפני הטני את ונוטל להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם

המזבח. את שדישן לאחר כשיצא ויוצא".46)שם רשות ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש כלומר,47)"כעבד
שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו שלא המזבח על אותם ופורש גמר48)מציע עתה עבודתו.כי

הכף.49) בתוך היה הבזך כך".51)לבזך.50)כי לצורך עימו לשם לו,52)"שבא נותן וקרובו, אוהבו כלומר,
ממנו 53)למקטיר. נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף מתוך הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי ג: במשנה שם

שנתפזר  מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את המקטיר של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו". לו נותנו
הכף. ובין 54)לתוך בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט אבל ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר לכן המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח לכך 55)אולם מעולם, הקטיר שלא
להיזהר. למדוהו להקטיר שנכנס בפנים,56)לפני להתחיל אותו ומלמדים המזבח של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם למזרח, ולהמשיך הוא 57)במערב, כח.) (יומא רש"י לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות התוספות ולדעת של 59)המקטיר.58)הסגן, דרך משום

ולמזבח.60)כבוד. האולם ומבין ההיכל בני 61)מן מאת לדורותם עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:
בשבת.62)ישראל". להדליק הכהנים.63)שמותר או הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר

"מערב64) פט. שם לוג ברייתא חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת שתהא מידתה לה תן בוקר, עד
מחצי  יותר צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה אפילו כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב) מאורתא

בוקר. עד מערב לאו 65)לוג ו"אי - יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות שנאמר ממה זאת ולמדו
הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה כדשן,66)דעבד הם הרי שכבו, שכיוון

עוד. ראויים חצי 68)לנר.67)ואינם (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן כשהוא זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם
חיסר". מאי ידעינן מנא שחסרה כמה דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה. כמי או בתי 69)לוג) "שני

ודישון  העוף מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו זה מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם היו דשנין
והמנורה". הפנימי הודלק 70)מזבח שלא נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר הדלקת היא "הטבה" כלומר,

להדלקה. אם כי להטבה, נחשב זה אין הצפון 71)מעולם, בין הבית, ברוחב עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא
לפי  אלא כן כתב לא - הראשון הנר הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה בפירוש רבינו שכתב ומה הדרום. ובין
הלכה  (שם רבינו שפסק מה לפי אבל והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר כמאן הסוברת זו משנה דעת

כאן. משנה לחם וראה האמצעי, הוא המערבי נר - והדרום הצפון בין שעמדה יב)



oitqeneקסב oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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החיצֹון  מּמזּבח ׁשּכ72אּלא נר ּכל הּנרֹות, ׁשאר אבל בה ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
חברֹו מּנר מדליקֹו - .73מהן ְֲִִֵֵֵֶַ

.„Èׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
יכֹול 74ּומחזירּה ואינֹו ּבּמנֹורה, קבּועים ׁשהּנרֹות לפי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

אחר  ּבנר ּבּזיֹון 75להדליק .76מּׁשּום ְְְִִִֵֵַַָ
.ÂË הּפתילֹות אסּור 77ּכל - ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּבּמנֹורה  ּבּמקּדׁש ּבהן נר 78להדליק להעלת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מאליה  עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא - .79ּתמיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.ÊË מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוּׂשין ּומפסיק, נרֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָחמּׁשה

העזרה. ּכל את להרּגיׁש ּכדי הּׁשנים, ּומטיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנכנס
.ÊÈּכמֹו מהן, אחר מּנר אֹותֹו מדליקין - ׁשּכבה נר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

הּמנֹורה  ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
ּדֹומה 80נכנס  היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, וכּוז ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְִִֶֶָָָָָָ

הּׁשמן  ואת ׁשּכבּו הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ּגדֹול. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלקיתֹון
לפני  ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות, חמּׁשה ּומטיב ּבּנר, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּנׁשאר

ׁשּלפניה  מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה מעלה על ,81הּמנֹורה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּכ ואחר הּכּוז 82ויֹוצא. ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב נכנס ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ְְְֲִֵֶַָּבידֹו

.ÁÈ ּגדֹול ּכהן יֹום 83חבּתי ּבכל להקריבן עּׂשה מצות - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
ׁשחר  ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר הערּבים 84מחצה ּבין ּומחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד את 85עם ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן . ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּטמאה 86הּׁשּבת  זמן;87ואת לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל , ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מּבערב  ּתאפה ולא נאה ׁשּתהא - ּתפיני .88ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
ּבלינה  ּתּפסל - מּבערב ּתאפה אם ׁשהּמרחׁשת 89ועֹוד, ; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, הּקדׁש ְְְִִֵֵֶֶַַֹמּכלי
.ËÈ ּבחּוץ - והרקדן סל ּתן את 90טחינת ּדֹוחין ואינן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

.91הּׁשּבת  ַַָ
.Î אֹו92ּכהן נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

חצי  יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, לֹו ְֲִִִֵֵַַַָָֹֹנֹולד
מביא  אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא מּביתֹו 93עּׂשרֹון ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

מחצה  ּומקריב וחֹוצהּו, ׁשלם אבד 94עּׂשרֹון .95ּומחצה ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.(‡Î) קרבין חצאים ׁשני חצאין 96נמצאּו ּוׁשני , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ
אֹותן 97אֹובדין  מּניחין - האֹובדים החצאין ׁשני ואּלּו .98 ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תוקד72) תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן (הוא ולמדו לך שאמרתי תמיד" "אש תכבה" לא המזבח על
בתמיד  שאמרו ומה החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"), נר "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של

משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג להדליקו 73)פרק יכול ואינו
בזיון. משום אחר ארוכות.74)בנר היו הפתילות חולין.75)כי של נר ידי על מנר נר להדליק שמדליק 76)כלומר,

מנורה. של מנר חולין של אין 77)נר בשבת, בהן מדליקין אין חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
עולה  שלהבת שתהא כדי לה אמר והוא לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר משום במקדש, בהן מדליקין

אחר". דבר ידי על עולה שתהא ולא בפתילות 78)מאליה להדליק מותר השואבה בית בשמחת כגון במנורה, שלא אבל
צמר. של בפתילות להשתמש אסור שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם כהנים מכנסי בלאי פרט 79)של

תיקון. ידי על אלא עולות שאינן מה 80)לאלה אלא הזכיר לא וכאן הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
המנורה. לעבודת הנרות 81)ששייך את ומטיב עומד כהן שעליה (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה "אבן כי

הטבה". בשעת ומחתותיה ומלקחיה שמנה כלי עליה הלכות 82)ומניח ו פרק להלן המפורטות העבודות, שנעשו אחר
חביתין.83)גֿד. נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב התמיד,84)המנחה איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

לנסכים". וחביתין לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד), מנחת (של היין את כן ואחרי החביתין, את כן ואחרי
שהחב  שחר.הרי של תמיד עם קרבים של 85)יתין לחביתין הדין שהוא שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

הערביים. בין של תמיד עם שהם שאפשר 86)ערב, מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה
השבת". את דוחה שבת, מערב לעשותה לה אפשר ושאי וכו' שבת מערב תנא 87)לעשותה ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות

אבל  הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה והיינו בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו תעשה
אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול, הכהן רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא שם:88)אם במנחות

רש"י). - ברוח (=נפוחה לה אינשפה מאתמול לה אפי ואי נאה תאפינה תופיני הונא רב אמר מילי, הני נא.89)מנא שם
בלינה". ליה איפסל מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד (שם) מחבת על אמר אבל 90)"רבא המנחות. ככל לעזרה

העזרה. בפנים ואפייתן ועריכתן עקיבא 91)לישתן רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו והרקדתן "טחינתן צו. מנחות משנה
וכו'". אפשר ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה גדול.92)כל משום 94)מביתו.93)כהן

מביא  הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה, של היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג) ו, (ויקרא שנאמר
לחינוכו. שלם עשרון עוד מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד? הא  ראוי 95)ומקריב, שאינו היינו "אבד"

אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא אחריו.96)לכלום, שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של המחצית 97)מחצית
במקומו. שבא הכהן של הנשארת והמחצית הראשון הכהן של מחצה 98)הנשארת נחמן דרב קמיה תנא "תני שם: מנחות

השריפה". לבית ויצאו צורתן תעובר שני ומחצה ראשון
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צּורתן  ׁשּתעּבר הּׂשרפה 99עד לבית ויֹוצאין אם 100, וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
הערּבים  ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו ּׂשֹורפין 101אבד והיכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?
.·Î העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת

ׁשלם  עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - אחר ּכהן מּנּו 102ולא ְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
ּכּפרתֹו היתה 103עבּור ּוׁשלמה חבּתין, אֹותֹו ועֹוּׂשין ְְְֲֲִִִֵַָָָָָ

מּנּו104קרבה  ולא ּבּבקר ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן מת . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
ועּׂשרֹון  ּבּבקר ׁשלם עּׂשרֹון אֹותֹו מקריבין - אחר ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּכהן

הערּבים  ּבין אף 105ׁשלם ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ּכֹופלין ואין . ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
לּגי  ׁשלׁשה להם מפריׁשין אּלא הּסלת; ׁשּנכּפלה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעל
- לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשמן
- לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלעּׂשרֹון

הערּבים. ּבין ׁשל ְִִֵֶַַָָָלעּׂשרֹון

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשעֹוּׂשין ‡. האּלּו העבֹודֹות יֹום 2ּכל ּבפיס 3ּבכל היּו4- ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות  ּבּתי ּכהני ּכל עֹוּׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ׁשל 5עֹוּׂשין ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
הּגזית 7נכנסין 6יֹום  הּׁשחר 8ללׁשּכת עּמּוד ׁשּיעלה ,9אחר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָ

ּכהּנה  ּבבגדי הן הּפיסֹות 10ּומלּבׁשין ׁשעל והממּנה , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ
ּבהּקפה 11עּמהן  עֹומדין והן מצנפת 12, נֹוטל והממּנה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ּומחזיר  מהן אחד ׁשל ראׁשֹו האיׁש13ּהמעל והּוא , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו למנֹות .14ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָ

ּבֹו·. ׁשעֹובדין אנׁשים לעבֹודה ּוׁשאר 15ויֹוצאין . ְְְְֲֲִִִֶָָָָ
לחּזנין 16הּכהנים  אֹותן את 17מֹוסרין אֹותן ּומפׁשיטין , ְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

הּקדׁש הּמכנסים 18ּבגדי אּלא עליהן מּניחין היּו ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את 19ּבלבד  ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל, ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמכיוון 99) לשרפן, אסור צורה עיבור בלי אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד או שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
ואין  עצמו הסולת גם נפסל הרי צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן אם הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול
הייתה  מקודם שהרי צורה, עיבור טעונה בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם: בגמרא וביארו קדשים. מבזה זה
צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה הופרשה שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו אלא להקרבה, ראוייה

ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה ידוע היה לא בעזרה.100)שהרי הגדול 101)היינו, הכהן מביא
שזו  אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה כן וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו שלם עשרון

מיד. תישרף בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר טו)102)השנייה ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו תחתיו המשיח תחתיו.103)"והכהן יורשיו מביאים להביא, צריך היה שהוא מה במקומו, כלומר,

רבי 104) דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר תלמוד חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה. שם
תקטר".105)יהודה". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר בין קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה

הפייסות.1) דיני בו בהם 3)הכהנים.2)יבאר היה לא יחיד, קרבנות אבל יום. בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
המוריה. והר ט, הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם ד"ה כו: ביומא (רש"י ביומא 4)פייס הדבר ומקור בגורל.

כל  בכבש, ועולין רצין מרובין, שהן ובזמן תורם, המזבח את לתרום שרוצה כהן) כל =) מי כל "בראשונה במשנה כב.
ורצין  שוין שניהן שהיו מעשה וכו' והצביעו להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות בארבע חבירו את הקודם
יהיו  שלא התקינו סכנה, לידי שבאין ביתֿדין שראו וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד ודחף בכבש, ועולין

בפייס". אלא המזבח את (לכהנים)5)תורמין חלקם שמואל "בימי כי ג, הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה ראה
ואנשיו  אב בית כל שיהיה עד אבות, לבתי משמרו מחלק משמר ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד הוא

יא). הלכה (שם אחריו" של ביום והאחד השבוע), =) השבת מימות אחד ביום ששני 6)עובד לומר רבינו כוונת אין
יום  מקריב ואחד אחד כל אבות, בתי ז' בו שיש משמר "כל פ"ב תענית בתוספתא (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי
בהלכות  למעלה שהרי אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים, ו' מקריבין ו' אבות, בתי ח' בו שיש ומשמר א'.

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום עובד אב בית כל כי רבינו כתב שם המקדש בתי כלי לכהני הכוונה אלא אחריו, של
המוריה. בהר ראה אחד, אב בית אלא אין אחד ביום אבל ויום, יום כל של בתוספתא 7)אבות וראה בברייתא. כה. יומא

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה וראה פ"ד. סוכה ותוספתא פ"א, וחציה 8)שם בקודש וחציה העזרה. בצפון שהיתה
שגנאי  לפי עצמה, בעזרה הפייס את עשו ולא שם). הבחירה בית מהלכות (פ"ה יושבת גדולה סנהדרי היתה ובה בחול,

והא. ד"ה שם יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה אפילו לעמוד תרומת 9)הוא של זמנה מתחיל שאז
יא. הלכה פ"ב למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון שהפייס כרב 10)הדשן, ולא כד: ביומא ששת כרב

אמרת  "דאי בגמרא שם נאמר ששת, רב של וטעמו (לחםֿמשנה). נחמן רב לגבי באיסורים ששת כרב שהלכה לפי נחמן,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י). – לפייס שזכו אותן חול, בבגדי (עבודה ועבדי" מיקרו חביבותיה אגב חול, בבגדי

ג. משנה רש"י)11)פ"ה – עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי כמין הגזית "לשכת שם: וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
בא  והממונה רש"י) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים במערבה, יושב וזקן במזרחה פייס היתה, גדולה
וראה  במערבה", יושב "וזקן שאמרו מה השמיט ורבינו מתחיל". פייס שממנו ויודעין מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל

בפירוש 13)בעיגול.12)בלחםֿמשנה. וראה והא. ד"ה שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי לפי מיד,
שם. לתמיד ג.14)המשנה הלכה בבגדי 15)להלן הקודש עבודת לעבוד יוצאין בפייס, שזכו הכהנים אלו כלומר,

בהם. הלבושים בפייס.16)הקודש זכו שם),17)שלא המשנה (פירוש המקדש של השמשים והם שם. בתמיד משנה
א. משנה פ"ה שקלים וראה שם). (רא"ש הכהנים את להלביש רב 18)הממונים דברי ולפי בלבד". "מסרום שם: בתמיד

הקודש  בגדי את שהפשיטום המשנה דברי כוונת הפייס, בעת קודש בגדי מלובשים שהיו למעלה), ראה כה. (יומא ששת
בהם. לבושים שם).19)שהיו (רא"ש צניעות משום
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החיצֹון  מּמזּבח ׁשּכ72אּלא נר ּכל הּנרֹות, ׁשאר אבל בה ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
חברֹו מּנר מדליקֹו - .73מהן ְֲִִֵֵֵֶַ

.„Èׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
יכֹול 74ּומחזירּה ואינֹו ּבּמנֹורה, קבּועים ׁשהּנרֹות לפי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

אחר  ּבנר ּבּזיֹון 75להדליק .76מּׁשּום ְְְִִִֵֵַַָ
.ÂË הּפתילֹות אסּור 77ּכל - ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּבּמנֹורה  ּבּמקּדׁש ּבהן נר 78להדליק להעלת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מאליה  עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא - .79ּתמיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.ÊË מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוּׂשין ּומפסיק, נרֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָחמּׁשה

העזרה. ּכל את להרּגיׁש ּכדי הּׁשנים, ּומטיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנכנס
.ÊÈּכמֹו מהן, אחר מּנר אֹותֹו מדליקין - ׁשּכבה נר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

הּמנֹורה  ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
ּדֹומה 80נכנס  היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, וכּוז ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְִִֶֶָָָָָָ

הּׁשמן  ואת ׁשּכבּו הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ּגדֹול. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלקיתֹון
לפני  ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות, חמּׁשה ּומטיב ּבּנר, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּנׁשאר

ׁשּלפניה  מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה מעלה על ,81הּמנֹורה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּכ ואחר הּכּוז 82ויֹוצא. ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב נכנס ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ְְְֲִֵֶַָּבידֹו

.ÁÈ ּגדֹול ּכהן יֹום 83חבּתי ּבכל להקריבן עּׂשה מצות - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
ׁשחר  ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר הערּבים 84מחצה ּבין ּומחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד את 85עם ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן . ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּטמאה 86הּׁשּבת  זמן;87ואת לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל , ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מּבערב  ּתאפה ולא נאה ׁשּתהא - ּתפיני .88ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
ּבלינה  ּתּפסל - מּבערב ּתאפה אם ׁשהּמרחׁשת 89ועֹוד, ; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, הּקדׁש ְְְִִֵֵֶֶַַֹמּכלי
.ËÈ ּבחּוץ - והרקדן סל ּתן את 90טחינת ּדֹוחין ואינן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

.91הּׁשּבת  ַַָ
.Î אֹו92ּכהן נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

חצי  יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, לֹו ְֲִִִֵֵַַַָָֹֹנֹולד
מביא  אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא מּביתֹו 93עּׂשרֹון ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

מחצה  ּומקריב וחֹוצהּו, ׁשלם אבד 94עּׂשרֹון .95ּומחצה ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.(‡Î) קרבין חצאים ׁשני חצאין 96נמצאּו ּוׁשני , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ
אֹותן 97אֹובדין  מּניחין - האֹובדים החצאין ׁשני ואּלּו .98 ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ
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תוקד72) תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן (הוא ולמדו לך שאמרתי תמיד" "אש תכבה" לא המזבח על
בתמיד  שאמרו ומה החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"), נר "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של

משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג להדליקו 73)פרק יכול ואינו
בזיון. משום אחר ארוכות.74)בנר היו הפתילות חולין.75)כי של נר ידי על מנר נר להדליק שמדליק 76)כלומר,

מנורה. של מנר חולין של אין 77)נר בשבת, בהן מדליקין אין חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
עולה  שלהבת שתהא כדי לה אמר והוא לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר משום במקדש, בהן מדליקין

אחר". דבר ידי על עולה שתהא ולא בפתילות 78)מאליה להדליק מותר השואבה בית בשמחת כגון במנורה, שלא אבל
צמר. של בפתילות להשתמש אסור שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם כהנים מכנסי בלאי פרט 79)של

תיקון. ידי על אלא עולות שאינן מה 80)לאלה אלא הזכיר לא וכאן הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
המנורה. לעבודת הנרות 81)ששייך את ומטיב עומד כהן שעליה (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה "אבן כי

הטבה". בשעת ומחתותיה ומלקחיה שמנה כלי עליה הלכות 82)ומניח ו פרק להלן המפורטות העבודות, שנעשו אחר
חביתין.83)גֿד. נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב התמיד,84)המנחה איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

לנסכים". וחביתין לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד), מנחת (של היין את כן ואחרי החביתין, את כן ואחרי
שהחב  שחר.הרי של תמיד עם קרבים של 85)יתין לחביתין הדין שהוא שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

הערביים. בין של תמיד עם שהם שאפשר 86)ערב, מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה
השבת". את דוחה שבת, מערב לעשותה לה אפשר ושאי וכו' שבת מערב תנא 87)לעשותה ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות

אבל  הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה והיינו בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו תעשה
אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול, הכהן רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא שם:88)אם במנחות

רש"י). - ברוח (=נפוחה לה אינשפה מאתמול לה אפי ואי נאה תאפינה תופיני הונא רב אמר מילי, הני נא.89)מנא שם
בלינה". ליה איפסל מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד (שם) מחבת על אמר אבל 90)"רבא המנחות. ככל לעזרה

העזרה. בפנים ואפייתן ועריכתן עקיבא 91)לישתן רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו והרקדתן "טחינתן צו. מנחות משנה
וכו'". אפשר ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה גדול.92)כל משום 94)מביתו.93)כהן

מביא  הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה, של היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג) ו, (ויקרא שנאמר
לחינוכו. שלם עשרון עוד מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד? הא  ראוי 95)ומקריב, שאינו היינו "אבד"

אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא אחריו.96)לכלום, שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של המחצית 97)מחצית
במקומו. שבא הכהן של הנשארת והמחצית הראשון הכהן של מחצה 98)הנשארת נחמן דרב קמיה תנא "תני שם: מנחות

השריפה". לבית ויצאו צורתן תעובר שני ומחצה ראשון

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

צּורתן  ׁשּתעּבר הּׂשרפה 99עד לבית ויֹוצאין אם 100, וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
הערּבים  ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו ּׂשֹורפין 101אבד והיכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?
.·Î העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת

ׁשלם  עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - אחר ּכהן מּנּו 102ולא ְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
ּכּפרתֹו היתה 103עבּור ּוׁשלמה חבּתין, אֹותֹו ועֹוּׂשין ְְְֲֲִִִֵַָָָָָ

מּנּו104קרבה  ולא ּבּבקר ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן מת . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
ועּׂשרֹון  ּבּבקר ׁשלם עּׂשרֹון אֹותֹו מקריבין - אחר ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּכהן

הערּבים  ּבין אף 105ׁשלם ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ּכֹופלין ואין . ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
לּגי  ׁשלׁשה להם מפריׁשין אּלא הּסלת; ׁשּנכּפלה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעל
- לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשמן
- לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלעּׂשרֹון

הערּבים. ּבין ׁשל ְִִֵֶַַָָָלעּׂשרֹון

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ׁשעֹוּׂשין ‡. האּלּו העבֹודֹות יֹום 2ּכל ּבפיס 3ּבכל היּו4- ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות  ּבּתי ּכהני ּכל עֹוּׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ׁשל 5עֹוּׂשין ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
הּגזית 7נכנסין 6יֹום  הּׁשחר 8ללׁשּכת עּמּוד ׁשּיעלה ,9אחר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָ

ּכהּנה  ּבבגדי הן הּפיסֹות 10ּומלּבׁשין ׁשעל והממּנה , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ
ּבהּקפה 11עּמהן  עֹומדין והן מצנפת 12, נֹוטל והממּנה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ּומחזיר  מהן אחד ׁשל ראׁשֹו האיׁש13ּהמעל והּוא , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו למנֹות .14ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָ

ּבֹו·. ׁשעֹובדין אנׁשים לעבֹודה ּוׁשאר 15ויֹוצאין . ְְְְֲֲִִִֶָָָָ
לחּזנין 16הּכהנים  אֹותן את 17מֹוסרין אֹותן ּומפׁשיטין , ְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

הּקדׁש הּמכנסים 18ּבגדי אּלא עליהן מּניחין היּו ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את 19ּבלבד  ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל, ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ
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שמכיוון 99) לשרפן, אסור צורה עיבור בלי אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד או שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
ואין  עצמו הסולת גם נפסל הרי צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן אם הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול
הייתה  מקודם שהרי צורה, עיבור טעונה בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם: בגמרא וביארו קדשים. מבזה זה
צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה הופרשה שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו אלא להקרבה, ראוייה

ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה ידוע היה לא בעזרה.100)שהרי הגדול 101)היינו, הכהן מביא
שזו  אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה כן וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו שלם עשרון

מיד. תישרף בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר טו)102)השנייה ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו תחתיו המשיח תחתיו.103)"והכהן יורשיו מביאים להביא, צריך היה שהוא מה במקומו, כלומר,

רבי 104) דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר תלמוד חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה. שם
תקטר".105)יהודה". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר בין קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה

הפייסות.1) דיני בו בהם 3)הכהנים.2)יבאר היה לא יחיד, קרבנות אבל יום. בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
המוריה. והר ט, הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם ד"ה כו: ביומא (רש"י ביומא 4)פייס הדבר ומקור בגורל.

כל  בכבש, ועולין רצין מרובין, שהן ובזמן תורם, המזבח את לתרום שרוצה כהן) כל =) מי כל "בראשונה במשנה כב.
ורצין  שוין שניהן שהיו מעשה וכו' והצביעו להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות בארבע חבירו את הקודם
יהיו  שלא התקינו סכנה, לידי שבאין ביתֿדין שראו וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד ודחף בכבש, ועולין

בפייס". אלא המזבח את (לכהנים)5)תורמין חלקם שמואל "בימי כי ג, הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה ראה
ואנשיו  אב בית כל שיהיה עד אבות, לבתי משמרו מחלק משמר ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד הוא

יא). הלכה (שם אחריו" של ביום והאחד השבוע), =) השבת מימות אחד ביום ששני 6)עובד לומר רבינו כוונת אין
יום  מקריב ואחד אחד כל אבות, בתי ז' בו שיש משמר "כל פ"ב תענית בתוספתא (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי
בהלכות  למעלה שהרי אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים, ו' מקריבין ו' אבות, בתי ח' בו שיש ומשמר א'.

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום עובד אב בית כל כי רבינו כתב שם המקדש בתי כלי לכהני הכוונה אלא אחריו, של
המוריה. בהר ראה אחד, אב בית אלא אין אחד ביום אבל ויום, יום כל של בתוספתא 7)אבות וראה בברייתא. כה. יומא

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה וראה פ"ד. סוכה ותוספתא פ"א, וחציה 8)שם בקודש וחציה העזרה. בצפון שהיתה
שגנאי  לפי עצמה, בעזרה הפייס את עשו ולא שם). הבחירה בית מהלכות (פ"ה יושבת גדולה סנהדרי היתה ובה בחול,

והא. ד"ה שם יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה אפילו לעמוד תרומת 9)הוא של זמנה מתחיל שאז
יא. הלכה פ"ב למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון שהפייס כרב 10)הדשן, ולא כד: ביומא ששת כרב

אמרת  "דאי בגמרא שם נאמר ששת, רב של וטעמו (לחםֿמשנה). נחמן רב לגבי באיסורים ששת כרב שהלכה לפי נחמן,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י). – לפייס שזכו אותן חול, בבגדי (עבודה ועבדי" מיקרו חביבותיה אגב חול, בבגדי

ג. משנה רש"י)11)פ"ה – עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי כמין הגזית "לשכת שם: וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
בא  והממונה רש"י) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים במערבה, יושב וזקן במזרחה פייס היתה, גדולה
וראה  במערבה", יושב "וזקן שאמרו מה השמיט ורבינו מתחיל". פייס שממנו ויודעין מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל

בפירוש 13)בעיגול.12)בלחםֿמשנה. וראה והא. ד"ה שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי לפי מיד,
שם. לתמיד ג.14)המשנה הלכה בבגדי 15)להלן הקודש עבודת לעבוד יוצאין בפייס, שזכו הכהנים אלו כלומר,

בהם. הלבושים בפייס.16)הקודש זכו שם),17)שלא המשנה (פירוש המקדש של השמשים והם שם. בתמיד משנה
א. משנה פ"ה שקלים וראה שם). (רא"ש הכהנים את להלביש רב 18)הממונים דברי ולפי בלבד". "מסרום שם: בתמיד

הקודש  בגדי את שהפשיטום המשנה דברי כוונת הפייס, בעת קודש בגדי מלובשים שהיו למעלה), ראה כה. (יומא ששת
בהם. לבושים שם).19)שהיו (רא"ש צניעות משום
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קדׁש ׁשל הּכלים 20הּמכנסים את החּזנים ּומחזירים , ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
.21לחּלֹונֹות  ַַ

ּבהּקף ‚. עֹומדין מפיסין? מנין 22ּכיצד על  ּומסּכימין , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַ
עליו  ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף, אֹו מאה, ׁשמֹונים, -23. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הצּביעּו להם אֹומר אצּבעֹותיהן 24והממּנה מֹוציאין והן , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
ׁשּתים  אֹו ׁשלׁש25אחת הֹוציא ואם ׁשלׁש26. לֹו מֹונין -27. ְְִִִִַַַָָ

הרּמאים  מּפני ּבּמקּדׁש, ּגּודל מֹוציאין ׁשהּגּודל 28ואין ; ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ולכּפֹותֹו להֹוציאֹו ונֹוח אין 29קצר - גּודל והּמֹוציא . ְְְְְִִִֵַַָָָ

לֹו אֹותֹו האיׁש30מֹונין מן למנֹות הממּנה ּומתחיל . ְְְִִִִִֶַַָֻ
ּתחּלה  מצנפּתֹו ׁשהסיר על 31הּידּוע ּומֹונה , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הּמנין 32אצּבעֹותיהן  ׁשּיׁשלים עד חלילה, וחֹוזר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּוא  אצּבעֹו אצל הּמנין ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ֲִִֶַַָָָָׁשּיצא

האצּבעֹות „. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּמה
לפי  עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהֹוציאּו,

אחר  דבר ידי על אּלא יּׂשראל למנֹות ׁשּנאמר:33ׁשאסּור , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּטלאים. ְְְִִֵַַָוּיפקדם

יֹום ‰. ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות .35ּבׁשחרית 34ארּבעה ְְְְְֲִִִַַָָָָָ
הּמזּבח  את ּתֹורם מי - הראׁשֹון מי 36הּפיס וזכה הפיסּו . ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשני  מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא לתרם, ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּזכה
עצים  מן 37גזרי אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

קטרת  עליה להקטיר הּזהב למזּבח החיצֹון .38הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפייס,20) לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל הרא"ש של פירושו לפי הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן
הנ"ל. המכנסים את לפשוט עליהם חול, בגדי שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו שלא אלא שם:21)אינו בתמיד

ותשעים  ששה כי חֿט הלכות המקדש כלי מהלכות פ"ח למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב שם, היו "וחלונות
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות: ארבעה היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח במקדש היו חלונות

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב היה למעלה 22)אחד וראה שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. כב.23)הלכה ביומא רש"י כתב יתחיל 24)כן ממי ביניהם ויסכימו שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה

שם). המשנה (פירוש שתים,25)המנין" מוציא וחולה אחת אלא מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה. שם
להלן. וראה לחםֿמשנה, עיין בזה, חילק לא הוציא 26)ורבינו ואם וכו' שליש לא מוציאין "אין שם בברייתא ראה

שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י הגירסא וכן "שלש", גורס רבינו אבל שלישי. אצבע שליש, רש"י ומפרש לו", מונין שליש
אצבעות. שלש שהוציא לומר אין 27)ורוצה גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא שם שאמרו מה מפרש רבינו

רבינו  דברי אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא ואילו השלישי, גם לו מונים שלש שהמוציא היינו – לו" מונין
ב  שאמרו מה כי אמרו שם בגמרא שהרי לדברי תמוהים, ואף אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם ברייתא

וכו' לו מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין "אחת שם) בר"ח והובא א, הלכה פ"ב (יומא הירושלמי
"ג". במקום "ב" רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר וראה שלש. לו שמונין כותב רבינו ואילו היתירה", את
מוציאין, "אחת שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי והוצאת שמח, סימן פריימן (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל
במקדש  גודל ולא שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם מונין ואין שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים
לומר  רוצה רבינו), גירסת (כן אגודל אחת לו מונין מאי לו, מונין אין גודל לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני
מהדברים  היוצא שם. רבינו לשון כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו מונין שתים שהמוציא הברייתא שמאמר
אלא  זה אין אחת, אלא לו מונין שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין בשלש וגם בשתים גם כי הנ"ל,
אחת, שמצביע בריא בין ההבדל רבינו השמיט למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי מיושבים זה ולפי בלבד. בגודל
הערה  יא עמ' להרמב"ם הירושלמי להלכות ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה שתים, שמצביע לחולה

הרמאין.28)84). מפני הטעם כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב. שם "נוח 29)במשנה כלומר,
שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס שיבא כדי לצאת המנין כשיקרב אותו יקפוץ או אותו יפשוט ושמא ולקפצו, לפשטו
לכלות  המנין כשיקרב אדם, בני שני הוא כאילו שיראה הרמאין", "מפני הברייתא דברי את במשנה, שם מפרש רש"י אבל
לא  והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם, בני בשני שימנה כדי אצבעות שתי לפניו העומד זה יוציא יכלה, למי ויביט
סובר  שהוא  משום כן פי' ורש"י אדם. בני ב' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע מן אגודל להרחיק יכול שהאדם לפי יבין
(הר  אחר באופן לפרש הוכרח – שתים לו מונין שתים הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים מוציא שאם

בתשובה,30)המוריה). שכתב למה מתאים זה [וגם לו. מונין – אתו שהוציא האצבע אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים, מוציאין שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה, הובא

גודל). ולא אצבע, אלא מונין שאין ואצבע, אגודל א.31)במוציא הלכה למעלה הלכה 32)ראה פ"ב (יומא בירושלמי
ו. הלכה להלן וראה הידוע, האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו לרבי 33)ב) ליה מסייע לדידהו. "ונמנינהו כב: שם

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע וכו' דכתיב מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק רבי דאמר יצחק,
כה.34) שם וראה כב. שם מן 35)משנה בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים בין של בתמיד אבל

ח. הלכה להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, למעלה 36)העבודות (ראה המזבח מן הדשן את מרים מי כלומר,
כב. שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב הלכה נראה 37)פי"ב סתם, "מערכה" שנאמר ומכיון כח. כז: כב. שם ברייתא

א. הלכה פ"ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה ומערכה גדולה, מערכה המערכות: לשתי רבינו 38)שהכוונה דברי
כהן  אלא במחתה, פייס היה לא כי סובר יהודה ר' יעקב, בן אליעזר ורבי יהודה רבי נחלקו כו. כה: ביומא שהרי תמוהים,
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.Â עּׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין הּׁשני סדר 39הּפיס על ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּומֹונה 40עמידתן  הצּביעּו, להם אֹומר הממּנה ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשֹוחט  הּוא ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא וזה ׁשּבארנּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ּבצּדֹו ׁשעֹומד והּׁשני ׁשחר. ׁשל את 41ּתמיד מקּבל הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

זֹורקֹו והּוא הּתמיד מדּׁשן 42ּדם לּׁשני הּסמּו והּׁשליׁשי . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
הּפנימי  והרביעי 43הּמזּבח הּקטרת. מזּבח ׁשהּוא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הּמנֹורה  את מדּׁשן הּנרֹות 44ׁשּבצּדֹו את .45ּומיטיב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והּׁשּׁשי 47לּכבׁש46והחמיׁשי . ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

הּידים  ׁשּתי העקץ 48מעלה מעלה והּׁשביעי .50והרגל 49. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החזה  מעלה ׁשּתי 52והּגרה 51והּׁשמיני מעלה והּתׁשיעי . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּקרבים  מעלה והעּׂשירי מעלה 53הּדפנֹות. עּׂשר והאחד . ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּנסכים  החבּתין 54סלת מעלה עּׂשר והּׁשנים .55. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

נסכים  ׁשל הּיין מעלה עּׂשר .56והּׁשלׁשה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ

.Ê ּבית אנׁשי לכל הממּנה להן אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּפיס
יבֹוא  מּימיו קטרת הקטיר ׁשּלא מי הּיֹום: א ֹותֹו ׁשל ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹאב

ּבפיס 57ויפיס  ׁשּיצא ּומי ויפיסּו, הממּנה אצל ויתקּבצּו . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
קטרת. להקטיר ׁשּיזּכה הּוא ראׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַֹזה

.Á ּכּלן מתקּבצין - הרביעי מי 58הּפיס לידע ּומפיסין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֻ
לּמזּבח  הּכבׁש מן איברים מי 59מעלה וזכה הפיסּו . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפיס 60ׁשּזכה  לֹו מפיסין אין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד . ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשחרית  העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ׁשּזכה ּכהן ּכל אּלא ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאחר,

הערּבים  ּבין הּקטרת 61יזּכה מן חּוץ לּה62; מפיסין ׁשהן , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קטרת  הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא הערּבים, ּבין אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּפיס

ּכבר מעֹולם  ואם עליה. ויפיסּו אב ּבית אֹותֹו מאנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבׁשחרית  ּכּלן להן מפיסין - מימיהן כּלן ּבפיס 63הקטירּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֻֻ

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית בּה ׁשּזכה וזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשליׁשי,
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שזוכה  שמי שפוסק ורבינו במחתה, פייס יש יעקב בן אליעזר ולר' במחתה. עמי זכה שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה
משנה  פ"ה בתמיד הוא רבינו של מקורו כי ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין במחתה, זכה – הדשן בתרומת
המזבח  גבי על הגחלים את צבר במחתה, שזכה "מי ב: משנה פ"ו ושם וכו'". הכסף מחתת נטל במחתה, שזכה "מי ה:
על  אש להכניס הכסף מחתת נוטל הוא הדשן, בתרומת שזכה מי היינו במחתה, שזכה מי כי רבינו, וסובר (=הפנימי)".

ה. הלכה פ"ג למעלה וראה המוריה). (הר הפנימי בו 39)המזבח זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,
וראה  ב, הלכה פ"ב יומא בירושלמי הוא וכן עשר, ששה – החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה

פ"א. שם מפיסין,40)בתוספתא ועבודה עבודה לכל לא חייא, ר' "דתני כה: שחיטת שם =) בתמיד שזכה כהן אלא
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים כאן 41)התמיד), גם ובוודאי ג, הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס [במנין

לימין]. השוחט,42)הולך "שחט א משנה פ"ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא הגמרא מסקנת היא כן
לזרוק". לו ובא המקבל הדישון.43)וקיבל סדר ד הלכה פ"ג למעלה וראה במשנה, למעלה 44)שם וראה במשנה, שם

המנורה. דישון מהו יב הלכה שם.45)פ"ג למעלה ראה הנרות, את מדליק פ"ו 46)כלומר, למעלה ראה הימנית.
במשנה. לא: ובתמיד יא, הלכה הקרבנות מעשה המזבח.47)מהלכות מעשה 48)כבש בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב. הלכה שם כתב 49)הקרבנות וכן לא.). בדף וכן (שם והמפרש לג.), (תמיד והראב"ד שם), (יומא רש"י לדעת
ט) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ"ג תמיד טוב' יום ב'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח. הלכה שם הכסףֿמשנה

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה. הסמוך השדרה סוף הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", שמאלית,50)"לעומת רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות מהלכות 51)ראה (פ"ט הצואר עד למעלה הקרקע את הרואה כל

י). הלכה הקרבנות ח).52)מעשה הלכה שם פ"ו (כסףֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי גרה ונקרא הצוואר, הוא גרה
שם.53) ויומא ובתמיד טו, הלכה שם קרבנות מעשה בהלכות וראה מקטירין 54)המעיים, התמיד, אברי הקטרת "שלאחר

האיפה  "ועשירית ה) כח, (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו,
למנחה". של שכהן 55)סולת תמיד עם הערביים בין עשרון וחצי שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי מקריב: גדול

ויומא  תמיד וראה טז. הלכה שם ופ"ו ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ג יח, הלכה פ"ג למעלה ראה הערביים, בין
לכבש 56)שם. ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז) שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא תמיד ראה

לה'". שכר נסך הסך בקודש מימיו)57)האחד, קטורת הקטיר שלא מי =) חדשים השלישי, "הפייס במשנה כו. ביומא
הקטירו, שלא לאלו דוקא הכריזו למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב. משנה פ"ה בתמיד הוא וכן והפיסו". בואו לקטורת
למאמרו  מתרבה, וממונו מתעשר היה קטורת שמקטיר מי כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת מתברכים הכהנים שהיו משום
היו  לא שהקטיר מי כל ולפיכך וגו'. חילו ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב באפך, קטורה ישימו י) לג, (דברים יתברך השם
שלא  למי אלא הקטורת לפייס אוספים היו ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם להקטיר אותו מניחין

שם). ביומא המשנה (פירוש מימיו קטורת הפיסו 58)הקטיר כאן ישנים, ולא חדשים רק שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
מעלה  מי ישנים, עם חדשים "והרביעי, במשנה שם אמרו וכן למזבח. הכבש מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם

שם. בתמיד הוא וכן למזבח", הכבש מן אברים 59)אברים "המעלה שם) (תמיד האומר יעקב, בן אליעזר רבי כדעת ולא
דתנן. ד"ה שם יומא תוספות ראה למזבח, הכבש מן האברים כל את המעלה הוא שם.60)לכבש ביומא יוחנן ר' דברי

כתב  כבר – ג) הלכה פ"ב למעלה (ראה כהנים בשני היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של גזרים ששני ואע"פ
(כסףֿמשנה). שני בעץ עמי זכה לחבירו בערב אומר בבוקר, בהם שזכה שמי בגמרא 61)הריטב"א הערבים. בין של

פ"ו. סוף לתמיד המשנה בפירוש גם וראה שם. שייך 62)יומא שלא שכיון פשוט, והפיסו"זה באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים כבשים 63)וכולם שני השבת "וביום טֿי) כח, (במדבר שנאמר



קסה oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קדׁש ׁשל הּכלים 20הּמכנסים את החּזנים ּומחזירים , ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
.21לחּלֹונֹות  ַַ

ּבהּקף ‚. עֹומדין מפיסין? מנין 22ּכיצד על  ּומסּכימין , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַ
עליו  ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף, אֹו מאה, ׁשמֹונים, -23. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הצּביעּו להם אֹומר אצּבעֹותיהן 24והממּנה מֹוציאין והן , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ
ׁשּתים  אֹו ׁשלׁש25אחת הֹוציא ואם ׁשלׁש26. לֹו מֹונין -27. ְְִִִִַַַָָ

הרּמאים  מּפני ּבּמקּדׁש, ּגּודל מֹוציאין ׁשהּגּודל 28ואין ; ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ולכּפֹותֹו להֹוציאֹו ונֹוח אין 29קצר - גּודל והּמֹוציא . ְְְְְִִִֵַַָָָ

לֹו אֹותֹו האיׁש30מֹונין מן למנֹות הממּנה ּומתחיל . ְְְִִִִִֶַַָֻ
ּתחּלה  מצנפּתֹו ׁשהסיר על 31הּידּוע ּומֹונה , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הּמנין 32אצּבעֹותיהן  ׁשּיׁשלים עד חלילה, וחֹוזר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּוא  אצּבעֹו אצל הּמנין ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ֲִִֶַַָָָָׁשּיצא

האצּבעֹות „. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּמה
לפי  עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהֹוציאּו,

אחר  דבר ידי על אּלא יּׂשראל למנֹות ׁשּנאמר:33ׁשאסּור , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּטלאים. ְְְִִֵַַָוּיפקדם

יֹום ‰. ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות .35ּבׁשחרית 34ארּבעה ְְְְְֲִִִַַָָָָָ
הּמזּבח  את ּתֹורם מי - הראׁשֹון מי 36הּפיס וזכה הפיסּו . ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשני  מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא לתרם, ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּזכה
עצים  מן 37גזרי אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

קטרת  עליה להקטיר הּזהב למזּבח החיצֹון .38הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
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הפייס,20) לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל הרא"ש של פירושו לפי הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן
הנ"ל. המכנסים את לפשוט עליהם חול, בגדי שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו שלא אלא שם:21)אינו בתמיד

ותשעים  ששה כי חֿט הלכות המקדש כלי מהלכות פ"ח למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב שם, היו "וחלונות
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות: ארבעה היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח במקדש היו חלונות

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב היה למעלה 22)אחד וראה שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. כב.23)הלכה ביומא רש"י כתב יתחיל 24)כן ממי ביניהם ויסכימו שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה

שם). המשנה (פירוש שתים,25)המנין" מוציא וחולה אחת אלא מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה. שם
להלן. וראה לחםֿמשנה, עיין בזה, חילק לא הוציא 26)ורבינו ואם וכו' שליש לא מוציאין "אין שם בברייתא ראה

שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י הגירסא וכן "שלש", גורס רבינו אבל שלישי. אצבע שליש, רש"י ומפרש לו", מונין שליש
אצבעות. שלש שהוציא לומר אין 27)ורוצה גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא שם שאמרו מה מפרש רבינו

רבינו  דברי אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא ואילו השלישי, גם לו מונים שלש שהמוציא היינו – לו" מונין
ב  שאמרו מה כי אמרו שם בגמרא שהרי לדברי תמוהים, ואף אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם ברייתא

וכו' לו מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין "אחת שם) בר"ח והובא א, הלכה פ"ב (יומא הירושלמי
"ג". במקום "ב" רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר וראה שלש. לו שמונין כותב רבינו ואילו היתירה", את
מוציאין, "אחת שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי והוצאת שמח, סימן פריימן (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל
במקדש  גודל ולא שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם מונין ואין שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים
לומר  רוצה רבינו), גירסת (כן אגודל אחת לו מונין מאי לו, מונין אין גודל לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני
מהדברים  היוצא שם. רבינו לשון כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו מונין שתים שהמוציא הברייתא שמאמר
אלא  זה אין אחת, אלא לו מונין שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין בשלש וגם בשתים גם כי הנ"ל,
אחת, שמצביע בריא בין ההבדל רבינו השמיט למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי מיושבים זה ולפי בלבד. בגודל
הערה  יא עמ' להרמב"ם הירושלמי להלכות ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה שתים, שמצביע לחולה

הרמאין.28)84). מפני הטעם כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב. שם "נוח 29)במשנה כלומר,
שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס שיבא כדי לצאת המנין כשיקרב אותו יקפוץ או אותו יפשוט ושמא ולקפצו, לפשטו
לכלות  המנין כשיקרב אדם, בני שני הוא כאילו שיראה הרמאין", "מפני הברייתא דברי את במשנה, שם מפרש רש"י אבל
לא  והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם, בני בשני שימנה כדי אצבעות שתי לפניו העומד זה יוציא יכלה, למי ויביט
סובר  שהוא  משום כן פי' ורש"י אדם. בני ב' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע מן אגודל להרחיק יכול שהאדם לפי יבין
(הר  אחר באופן לפרש הוכרח – שתים לו מונין שתים הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים מוציא שאם

בתשובה,30)המוריה). שכתב למה מתאים זה [וגם לו. מונין – אתו שהוציא האצבע אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים, מוציאין שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה, הובא

גודל). ולא אצבע, אלא מונין שאין ואצבע, אגודל א.31)במוציא הלכה למעלה הלכה 32)ראה פ"ב (יומא בירושלמי
ו. הלכה להלן וראה הידוע, האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו לרבי 33)ב) ליה מסייע לדידהו. "ונמנינהו כב: שם

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע וכו' דכתיב מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק רבי דאמר יצחק,
כה.34) שם וראה כב. שם מן 35)משנה בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים בין של בתמיד אבל

ח. הלכה להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, למעלה 36)העבודות (ראה המזבח מן הדשן את מרים מי כלומר,
כב. שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב הלכה נראה 37)פי"ב סתם, "מערכה" שנאמר ומכיון כח. כז: כב. שם ברייתא

א. הלכה פ"ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה ומערכה גדולה, מערכה המערכות: לשתי רבינו 38)שהכוונה דברי
כהן  אלא במחתה, פייס היה לא כי סובר יהודה ר' יעקב, בן אליעזר ורבי יהודה רבי נחלקו כו. כה: ביומא שהרי תמוהים,
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.Â עּׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין הּׁשני סדר 39הּפיס על ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּומֹונה 40עמידתן  הצּביעּו, להם אֹומר הממּנה ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשֹוחט  הּוא ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא וזה ׁשּבארנּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ּבצּדֹו ׁשעֹומד והּׁשני ׁשחר. ׁשל את 41ּתמיד מקּבל הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

זֹורקֹו והּוא הּתמיד מדּׁשן 42ּדם לּׁשני הּסמּו והּׁשליׁשי . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
הּפנימי  והרביעי 43הּמזּבח הּקטרת. מזּבח ׁשהּוא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הּמנֹורה  את מדּׁשן הּנרֹות 44ׁשּבצּדֹו את .45ּומיטיב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והּׁשּׁשי 47לּכבׁש46והחמיׁשי . ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

הּידים  ׁשּתי העקץ 48מעלה מעלה והּׁשביעי .50והרגל 49. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החזה  מעלה ׁשּתי 52והּגרה 51והּׁשמיני מעלה והּתׁשיעי . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּקרבים  מעלה והעּׂשירי מעלה 53הּדפנֹות. עּׂשר והאחד . ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּנסכים  החבּתין 54סלת מעלה עּׂשר והּׁשנים .55. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

נסכים  ׁשל הּיין מעלה עּׂשר .56והּׁשלׁשה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ

.Ê ּבית אנׁשי לכל הממּנה להן אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּפיס
יבֹוא  מּימיו קטרת הקטיר ׁשּלא מי הּיֹום: א ֹותֹו ׁשל ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹאב

ּבפיס 57ויפיס  ׁשּיצא ּומי ויפיסּו, הממּנה אצל ויתקּבצּו . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
קטרת. להקטיר ׁשּיזּכה הּוא ראׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַֹזה

.Á ּכּלן מתקּבצין - הרביעי מי 58הּפיס לידע ּומפיסין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֻ
לּמזּבח  הּכבׁש מן איברים מי 59מעלה וזכה הפיסּו . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפיס 60ׁשּזכה  לֹו מפיסין אין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד . ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשחרית  העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ׁשּזכה ּכהן ּכל אּלא ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאחר,

הערּבים  ּבין הּקטרת 61יזּכה מן חּוץ לּה62; מפיסין ׁשהן , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קטרת  הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא הערּבים, ּבין אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּפיס

ּכבר מעֹולם  ואם עליה. ויפיסּו אב ּבית אֹותֹו מאנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבׁשחרית  ּכּלן להן מפיסין - מימיהן כּלן ּבפיס 63הקטירּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֻֻ

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית בּה ׁשּזכה וזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשליׁשי,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שזוכה  שמי שפוסק ורבינו במחתה, פייס יש יעקב בן אליעזר ולר' במחתה. עמי זכה שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה
משנה  פ"ה בתמיד הוא רבינו של מקורו כי ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין במחתה, זכה – הדשן בתרומת
המזבח  גבי על הגחלים את צבר במחתה, שזכה "מי ב: משנה פ"ו ושם וכו'". הכסף מחתת נטל במחתה, שזכה "מי ה:
על  אש להכניס הכסף מחתת נוטל הוא הדשן, בתרומת שזכה מי היינו במחתה, שזכה מי כי רבינו, וסובר (=הפנימי)".

ה. הלכה פ"ג למעלה וראה המוריה). (הר הפנימי בו 39)המזבח זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,
וראה  ב, הלכה פ"ב יומא בירושלמי הוא וכן עשר, ששה – החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה

פ"א. שם מפיסין,40)בתוספתא ועבודה עבודה לכל לא חייא, ר' "דתני כה: שחיטת שם =) בתמיד שזכה כהן אלא
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים כאן 41)התמיד), גם ובוודאי ג, הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס [במנין

לימין]. השוחט,42)הולך "שחט א משנה פ"ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא הגמרא מסקנת היא כן
לזרוק". לו ובא המקבל הדישון.43)וקיבל סדר ד הלכה פ"ג למעלה וראה במשנה, למעלה 44)שם וראה במשנה, שם

המנורה. דישון מהו יב הלכה שם.45)פ"ג למעלה ראה הנרות, את מדליק פ"ו 46)כלומר, למעלה ראה הימנית.
במשנה. לא: ובתמיד יא, הלכה הקרבנות מעשה המזבח.47)מהלכות מעשה 48)כבש בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב. הלכה שם כתב 49)הקרבנות וכן לא.). בדף וכן (שם והמפרש לג.), (תמיד והראב"ד שם), (יומא רש"י לדעת
ט) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ"ג תמיד טוב' יום ב'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח. הלכה שם הכסףֿמשנה

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה. הסמוך השדרה סוף הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", שמאלית,50)"לעומת רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות מהלכות 51)ראה (פ"ט הצואר עד למעלה הקרקע את הרואה כל

י). הלכה הקרבנות ח).52)מעשה הלכה שם פ"ו (כסףֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי גרה ונקרא הצוואר, הוא גרה
שם.53) ויומא ובתמיד טו, הלכה שם קרבנות מעשה בהלכות וראה מקטירין 54)המעיים, התמיד, אברי הקטרת "שלאחר

האיפה  "ועשירית ה) כח, (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו,
למנחה". של שכהן 55)סולת תמיד עם הערביים בין עשרון וחצי שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי מקריב: גדול

ויומא  תמיד וראה טז. הלכה שם ופ"ו ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ג יח, הלכה פ"ג למעלה ראה הערביים, בין
לכבש 56)שם. ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז) שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא תמיד ראה

לה'". שכר נסך הסך בקודש מימיו)57)האחד, קטורת הקטיר שלא מי =) חדשים השלישי, "הפייס במשנה כו. ביומא
הקטירו, שלא לאלו דוקא הכריזו למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב. משנה פ"ה בתמיד הוא וכן והפיסו". בואו לקטורת
למאמרו  מתרבה, וממונו מתעשר היה קטורת שמקטיר מי כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת מתברכים הכהנים שהיו משום
היו  לא שהקטיר מי כל ולפיכך וגו'. חילו ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב באפך, קטורה ישימו י) לג, (דברים יתברך השם
שלא  למי אלא הקטורת לפייס אוספים היו ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם להקטיר אותו מניחין

שם). ביומא המשנה (פירוש מימיו קטורת הפיסו 58)הקטיר כאן ישנים, ולא חדשים רק שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
מעלה  מי ישנים, עם חדשים "והרביעי, במשנה שם אמרו וכן למזבח. הכבש מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם

שם. בתמיד הוא וכן למזבח", הכבש מן אברים 59)אברים "המעלה שם) (תמיד האומר יעקב, בן אליעזר רבי כדעת ולא
דתנן. ד"ה שם יומא תוספות ראה למזבח, הכבש מן האברים כל את המעלה הוא שם.60)לכבש ביומא יוחנן ר' דברי

כתב  כבר – ג) הלכה פ"ב למעלה (ראה כהנים בשני היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של גזרים ששני ואע"פ
(כסףֿמשנה). שני בעץ עמי זכה לחבירו בערב אומר בבוקר, בהם שזכה שמי בגמרא 61)הריטב"א הערבים. בין של

פ"ו. סוף לתמיד המשנה בפירוש גם וראה שם. שייך 62)יומא שלא שכיון פשוט, והפיסו"זה באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים כבשים 63)וכולם שני השבת "וביום טֿי) כח, (במדבר שנאמר
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.Ë ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ּבזיכי 64ּבׁשּבת, ּוׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
אֹותֹו65לבֹונה  אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הם ּכיצד - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

אב  הּיֹוצא 66ּבית מׁשמר ׁשחר 67ׁשל ׁשל ּתמיד ּומקריבין , ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּוספין  ׁשל עֹולה ּכבּׂשי ּבעבֹודה 68ּוׁשני ׁשּזכה וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכבּׂשי  ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא ׁשחר ׁשל הּתמיד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעבֹודת
ּפיסֹות 69מּוסף  מפיסין ּבׁשּבת ׁשּנכנס האחר והּמׁשמר . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

הערּבים  ּבין ׁשל לּתמיד חֹולקין 70אחרֹות ואּלּו ואּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּפנים  .71ּבלחם ְִֶֶַָ

.È לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין
האׁש מלח 72על טעּונה והּלבֹונה הּקרּבנֹות 73. .74ּכׁשאר ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

.‡È הּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין קרּבן ּוׁשני 75ואחר . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ
הּבזיכין  ׁשני את מקריבין .76ּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶַַֹ

.·È?הּׁשנה ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
נֹוטל  הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל הּנכנס ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמׁשמר

ּבּצפֹון 77ׁשׁש ּביניהם חֹולקין הּנכנסין הן 78. ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
לעבֹודה  ּבּדרֹום 79מּוכנים חֹולקין והּיֹוצאין ּובזמן 80, . ְְְְֲִִִִַַַָָָָ

רגלים  מּׁשלׁש אחד ׁשל טֹוב יֹום וכן 81ׁשּיהיה ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
החג  ׁשּבתֹו ּבׁשוה 82ּבּׁשּבת הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּפנים  חג 83ּבלחם ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן . ְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
מערב 84ּבאחד  ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּב ׁשהּוא טֹוב ׁשהקּדימּו85ת יֹום מּפני הּפנים, ּבלחם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבערב 86לעבֹודה  להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם וכן . ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הּפנים  ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּבת
החג  מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּכדי 87ּבאֹותּה ּתּקנה, זה ודבר . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
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ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו. בשמן בלולה מנחה סולת עשרונים ושני תמימים שנה ראה 64)בני
ב. הלכה פ"ה פירש"י 65)להלן וכן אב, בתי לשבעה נחלק המשמר כן ואם אב, בית היה בשבת שגם רבינו, מדברי נראה

שקלים  בירושלמי הוא וכן שוין. אב בתי כל היו ובשבת אב, בתי ששה רק שהיו מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית
למעלה  שהובאה פ"ב, תענית תוספתא וראה מנ"ח). לבעל ומקורים (חידושים נז. בפסחים רש"י כתב וכן ד. הלכה פ"ו,

כו.66)ה"א. ביומא וראה השבת, ביום מתחלפות היו המשמרות כי ג, הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ד למעלה ראה
מן  האב בית אנשי עבור בבוקר, פייס והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם בשחרית גם מפייסין היו בשבת כי

הנכנס. המשמר מן האב בית אנשי עבור ובערבית, היוצא. תמיד 67)המשמר עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה ברייתא
ומוספין". שחר (כמבואר 68)של הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא בשבת פייס מצאנו לא שהרי פשוט, זה

התמיד  מעבודת בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס, מצאנו לא מוסף בקרבן אבל ה"ב). פ"ב שם ובירושלמי שם, ביומא
המוריה). (הר המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, הלכה 69)של להלן וראה הבזיכין, שני את הקריב מי רבינו כתב לא

חולקין.70)יא. כיצד יב הלכה להלן וראה נו. בסוכה נאמר 71)משנה לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
הלחם  את מתרת לבונה אף השיריים, את מתיר הקומץ המנחה אצל מה אזכרה, ח) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה, כאן
והחלות  הבזיכים, "הקטירו במשנה: צט: מנחות וראה הי"ד). הקרבנות מעשה מהלכות פי"ט למעלה ספר, קרית (ראה
מעכבת  שהיתה מלמד ללחם, "והיתה ו) הלכה יח פרק אמור (פ' בספרא מפורש וכן (כסףֿמשנה). לכהנים" מתחלקות

הלחם". את (ויקרא 72)וכו' תלמודֿלומר וכו' בבזיכין הבאה ולבונה עצמה בפני הבאה לבונה לרבות "מנין כ. במנחות
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפט"ז יג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה וראה מלח". תקריב קרבנך כל על יג) ב,

יד. יא.73)הלכה הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ש"מערכה 74)ראה שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי
יא, הלכה פ"ו להלן וראה נח. בפסחים  ישמעאל וכר' לג.) (יומא וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
שזכו  היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך קודם המוספין, עם לבונה בזיכי שני את ש"מקטירין

שם. עיין הבזיכין, את המקריבים הם והמוספין, שחר של תוספתא 75)בתמיד וראה צט: מנחות ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק שתים 76)מנחות היו הפנים לחם כי ב, הלכה פ"ה להלן וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה

ביניהם  חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה שחר של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי ומשום חלות. עשרה
הפנים. שם.77)בלחם בסוכה למעלה 78)משנה ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי בצפון, הוא עבודתם ומקום

ובפירוש  נכנסין". שהן שיראו כדי בצפון, חולקים "הנכנסים נו: שם בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ה
כי  שלהם, – זה בשבוע העבודה כי שידעו כדי העזרה, בצפון הנכנסים הפנים לחם חולקים מה "ומפני שם: המשנה

בצפון". היא (שם 79)השחיטה וברש"י יוצאין". שהן שיראו כדי בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא במשנה. שם
עיקר". שאינו רוח אצל מקומן שינו לפיכך להן, והולכין יוצאין שהן שיראו "כדי סוכות.80)נו.) או שבועות או פסח,

חו 81) של סוכות.שבת או פסח המועד שם 82)ל וגמרא נה: שם משנה ראה שבוע, אותו של המשמר אנשי רק ולא
הפנים  לחם עבודת אבל הפנים, לחם באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה וראה נו.

ו. הלכה שם המקדש כלי בהלכות ראה הקבוע, המשמר ידי על מילה 83)היא נשמטה חדשים ובדפוסים להיות. צריך כן
בטעות. נו.84)זו שם וגמרא זו.85)משנה הלכה בסוף להלן וראה בגמרא, שם.86)שם וגמרא כלומר,87)משנה

כהנים  שיהיו כדי החג, שאחרי בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו שהכהנים כדי הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
לחם  בגלל שהתעכבו מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע, ולא יתאחר הנכנס המשמר מאנשי אחד ואם לעבודה, מצויים
יום  לאחריה אחרון, טוב יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת, הסמוך "יוםֿטוב אמרו: שם בגמרא והנה הפנים.
כי  רבינו, וסבור הדדי". בהדי דניכלו היכי כי מילתא רבנן תיקון מאחרי, והני מקדמי דהני כיון טעמא, מאי ראשון. טוב

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם  הּפנים; לחם חּלּוק ּבׁשביל הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשּיתאחרּו
אחר  יּמצא - ּבא ולא מׁשמר מּבעלי אחד .88נתאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.‚È להפסיק אחד יֹום טֹוב,89חל יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין ְְִֵֵֶַַַָָָ
טֹוב  יֹום אֹו ּבּׁשני, חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהיה  ְִִֵֶֶַַָָָּכגֹון

עצרת  ׁשל יֹום אֹו ּבחמיׁשי, ּבּׁשני 90האחרֹון להיֹות ׁשחל ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
קבּוע  ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי נֹוטל 91אֹו ׁשּבת ּבאֹותּה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

הּנכנס  וזה חּלֹות, נׁשאר 92עּׂשר לא ׁשהרי ׁשּתים. נֹוטל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ערב  ׁשהּוא אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אּלא  מהן ּבאין ואין ּומתעּצלין ּבׁשּבת, אחד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבת

.93מעט  ְַ
.„È החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹּכהן

ּבהן  מחצה 94ׁשּזכה - ּולבניו לאהרן והיתה ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרס  נֹוטל ּגדֹול ּכהן ואין לבניו. ּומחצה ׁשאין 95לאהרן , ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּכבֹודֹו .96זה ְֶ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על ‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עּׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

ּביֹום  הּׁשּבת ּביֹום ׁשּנאמר: ּבהיכל, ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן
וגֹומר. הּכהן יערכּנּו ְְֵֵֶַַַַַָֹהּׁשּבת

ּכל ·. חּלֹות, עּׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה ּברּור ְְְֵֵֶֶַַָָָָָודבר
ׁשׁש סדרים, ׁשני אֹותֹו ועֹורכין עּׂשרֹונים. ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָחּלה
חּלֹות  ׁשּתי ּכל ּובין חּלה, ּגּבי על חּלה סדר, ּבכל ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָחּלֹות
ּבֹו. מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, ׁשל קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
ּכל  ּבצד ונֹותנין קּׂשוֹות. ּבׁשּתי מערכה ּכל ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָוסֹומ

ּכ על מערכה ונתּת ׁשּנאמר: לבֹונה, קמץ ּבֹו ׁשּיׁש לי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נמצאּו .ּבז הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה. לבנה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמערכת
לּבזיכין, היּו וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֻׁשני

הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ְְִֵֶַַַָֻּכדי
הּבזיכין ‚. ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשני

את  זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרין זה, את זה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָמעּכבין
ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן את מחּנכין ואין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻזה.
ׁשם  ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת ליֹום הּׁשּבת ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּיֹום
וזה  אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה מּׁשּבת הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
הּנכנסת  הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול, ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,
נכנסים,„. ּכהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה  בזיכין. ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרין ׁשני ּבידן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָׁשנים
לּטל  ּוׁשנים סדרים ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹמקּדימין

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"הני  אמרו: השבת, שלאחר ראשון יוםֿטוב בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון, אחרון ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא
לבוא  מקדימים שהם מקדמי" "הני פירושו: זהו כן ואם מאחרי", "הני אמרו השבת, שלפני אחרון יוםֿטוב ובדין מקדמי'",
הם  השבת, שלפני אחרון ביוםֿטוב היינו מאחרי" ו"הני החג. שלפני בשבת הפנים בלחם אותם זיכו ולכן היוםֿטוב, לפני
הפנים  בלחם אותו זיכו ולכן  במקדש. יתעכב כלומר יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס, המשמר בני כלומר מאחרים,

ראב"ד. ועיין החג. לאחרי נוטל 88)אף היה קבוע שזמנו משמר בינתיים, להפסיק אחד יום להיות "חל שם: במשנה
יוםֿטוב  או שני יום חג של הראשון יוםֿטוב שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב שתים". נוטל והמתעכב חלות, עשר
אחד  יום עבודת אלא הנכנס, השני למשמר ישאר לא חמישי) ביום האחרון (=יוםֿטוב כן וכשאירע חמישי, יום האחרון
יחול  אם שבת יום שני משמר יכנס או שני יום הראשון יוםֿטוב יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג ויבוא בלבד,

השנית, ותיכנס אחת תצא המשמרות: שמתחלפין היום הוא שבת יום שכל לפי חמישי, יום האחרון לחם יוםֿטוב ומחלקין
ותרגום  מלבוא, ויתעכב בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד לו ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן הפנים,
זה, לפירוש "נמצא ע"ש. בלבד", ככרות שתי הפנים מלחם שיקח לו תיקנו לפיכך ויתעכב, טז) יט, (בראשית ויתמהמה
האחרון  יוםֿטוב וכשחל שתים, נוטל והנכנס עשר נוטל היוצא משמר יוםֿטוב, שקודם בשבת שני ביום יוםֿטוב כשחל
שמפרשים  ובראב"ד ברש"י וראה (כסףֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר נוטל הנכנס משמר המועד, שאחר בחמישי להיות

אחר. באופן שייך 89)המשנה לא וזה וכו'", אחד יום אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי רבינו כתב להלן
אחרֿכך  גם אחרים, שיש מפני שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד אחד יום אלא שאינה בעצרת,
וכמו  אחריה. גם הם מתעצלים לעצרת באו שלא שכיון חמישי, ביום עצרת כשחל שנשאר, אחד יום בשביל באים אינם
כי  ואף עצרת, חל למחרת כי לבד היום אותו אלא להם שאין מפני הראשון, ביום הם מתעצלים בשני, עצרת כשחל כן

(לחםֿמשנה). הראשון ביום הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו לא העצרת המשמר 90)לאחר הוא
המשמר  החג, שלפני בשבת וחולקים בשבת, בשני חג של הראשון יוםֿטוב היה שאם באופן השבוע. ימות בכל לבדו שעבד
האחרון  יוםֿטוב חל ואם בלבד, חלות שתי שמקבל הוא והנכנס חלות. עשר שמקבל קבוע שזמנו המשמר הוא היוצא
חלות  שתי שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל הקבוע, המשמר הוא הנכנס המשמר בשבת, בחמישי להיות

חג 91)בלבד. של האחרון יוםֿטוב שחל באופן שהרי בשבת. בשני להיות חג של הראשון יוםֿטוב שחל באופן היינו
למעלה). (ראה בלבד חלות שתי רק המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי שתי 92)להיות אלא מקבלים אינם ולפיכך

בלבד. נוטל 93)חלות שאינו אמרו, שם ביומא כי ואף מזה. חלות ושלש מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי, כדעת
היוצא, כמשמר חמש שבע. – הנכנס ומשמר חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין – חמש אלא
שש  נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס רבינו, לדעת אבל מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת שכר ושתים

יב). הלכה למעלה (=חתוכה).94)(ראה פרוסה חלה בזה.95)כלומר, עליו חולק שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי
שבת.1) בכל השולחן על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר



קסז oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.Ë ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ּבזיכי 64ּבׁשּבת, ּוׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
אֹותֹו65לבֹונה  אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הם ּכיצד - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

אב  הּיֹוצא 66ּבית מׁשמר ׁשחר 67ׁשל ׁשל ּתמיד ּומקריבין , ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּוספין  ׁשל עֹולה ּכבּׂשי ּבעבֹודה 68ּוׁשני ׁשּזכה וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכבּׂשי  ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא ׁשחר ׁשל הּתמיד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעבֹודת
ּפיסֹות 69מּוסף  מפיסין ּבׁשּבת ׁשּנכנס האחר והּמׁשמר . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

הערּבים  ּבין ׁשל לּתמיד חֹולקין 70אחרֹות ואּלּו ואּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּפנים  .71ּבלחם ְִֶֶַָ

.È לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין
האׁש מלח 72על טעּונה והּלבֹונה הּקרּבנֹות 73. .74ּכׁשאר ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

.‡È הּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין קרּבן ּוׁשני 75ואחר . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ
הּבזיכין  ׁשני את מקריבין .76ּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶַַֹ

.·È?הּׁשנה ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
נֹוטל  הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל הּנכנס ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמׁשמר

ּבּצפֹון 77ׁשׁש ּביניהם חֹולקין הּנכנסין הן 78. ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
לעבֹודה  ּבּדרֹום 79מּוכנים חֹולקין והּיֹוצאין ּובזמן 80, . ְְְְֲִִִִַַַָָָָ

רגלים  מּׁשלׁש אחד ׁשל טֹוב יֹום וכן 81ׁשּיהיה ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
החג  ׁשּבתֹו ּבׁשוה 82ּבּׁשּבת הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּפנים  חג 83ּבלחם ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן . ְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
מערב 84ּבאחד  ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּב ׁשהּוא טֹוב ׁשהקּדימּו85ת יֹום מּפני הּפנים, ּבלחם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבערב 86לעבֹודה  להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם וכן . ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הּפנים  ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּבת
החג  מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּכדי 87ּבאֹותּה ּתּקנה, זה ודבר . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו. בשמן בלולה מנחה סולת עשרונים ושני תמימים שנה ראה 64)בני
ב. הלכה פ"ה פירש"י 65)להלן וכן אב, בתי לשבעה נחלק המשמר כן ואם אב, בית היה בשבת שגם רבינו, מדברי נראה

שקלים  בירושלמי הוא וכן שוין. אב בתי כל היו ובשבת אב, בתי ששה רק שהיו מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית
למעלה  שהובאה פ"ב, תענית תוספתא וראה מנ"ח). לבעל ומקורים (חידושים נז. בפסחים רש"י כתב וכן ד. הלכה פ"ו,

כו.66)ה"א. ביומא וראה השבת, ביום מתחלפות היו המשמרות כי ג, הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ד למעלה ראה
מן  האב בית אנשי עבור בבוקר, פייס והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם בשחרית גם מפייסין היו בשבת כי

הנכנס. המשמר מן האב בית אנשי עבור ובערבית, היוצא. תמיד 67)המשמר עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה ברייתא
ומוספין". שחר (כמבואר 68)של הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא בשבת פייס מצאנו לא שהרי פשוט, זה

התמיד  מעבודת בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס, מצאנו לא מוסף בקרבן אבל ה"ב). פ"ב שם ובירושלמי שם, ביומא
המוריה). (הר המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, הלכה 69)של להלן וראה הבזיכין, שני את הקריב מי רבינו כתב לא

חולקין.70)יא. כיצד יב הלכה להלן וראה נו. בסוכה נאמר 71)משנה לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
הלחם  את מתרת לבונה אף השיריים, את מתיר הקומץ המנחה אצל מה אזכרה, ח) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה, כאן
והחלות  הבזיכים, "הקטירו במשנה: צט: מנחות וראה הי"ד). הקרבנות מעשה מהלכות פי"ט למעלה ספר, קרית (ראה
מעכבת  שהיתה מלמד ללחם, "והיתה ו) הלכה יח פרק אמור (פ' בספרא מפורש וכן (כסףֿמשנה). לכהנים" מתחלקות

הלחם". את (ויקרא 72)וכו' תלמודֿלומר וכו' בבזיכין הבאה ולבונה עצמה בפני הבאה לבונה לרבות "מנין כ. במנחות
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפט"ז יג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה וראה מלח". תקריב קרבנך כל על יג) ב,

יד. יא.73)הלכה הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ש"מערכה 74)ראה שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי
יא, הלכה פ"ו להלן וראה נח. בפסחים  ישמעאל וכר' לג.) (יומא וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
שזכו  היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך קודם המוספין, עם לבונה בזיכי שני את ש"מקטירין

שם. עיין הבזיכין, את המקריבים הם והמוספין, שחר של תוספתא 75)בתמיד וראה צט: מנחות ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק שתים 76)מנחות היו הפנים לחם כי ב, הלכה פ"ה להלן וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה

ביניהם  חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה שחר של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי ומשום חלות. עשרה
הפנים. שם.77)בלחם בסוכה למעלה 78)משנה ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי בצפון, הוא עבודתם ומקום

ובפירוש  נכנסין". שהן שיראו כדי בצפון, חולקים "הנכנסים נו: שם בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ה
כי  שלהם, – זה בשבוע העבודה כי שידעו כדי העזרה, בצפון הנכנסים הפנים לחם חולקים מה "ומפני שם: המשנה

בצפון". היא (שם 79)השחיטה וברש"י יוצאין". שהן שיראו כדי בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא במשנה. שם
עיקר". שאינו רוח אצל מקומן שינו לפיכך להן, והולכין יוצאין שהן שיראו "כדי סוכות.80)נו.) או שבועות או פסח,

חו 81) של סוכות.שבת או פסח המועד שם 82)ל וגמרא נה: שם משנה ראה שבוע, אותו של המשמר אנשי רק ולא
הפנים  לחם עבודת אבל הפנים, לחם באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה וראה נו.

ו. הלכה שם המקדש כלי בהלכות ראה הקבוע, המשמר ידי על מילה 83)היא נשמטה חדשים ובדפוסים להיות. צריך כן
בטעות. נו.84)זו שם וגמרא זו.85)משנה הלכה בסוף להלן וראה בגמרא, שם.86)שם וגמרא כלומר,87)משנה

כהנים  שיהיו כדי החג, שאחרי בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו שהכהנים כדי הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
לחם  בגלל שהתעכבו מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע, ולא יתאחר הנכנס המשמר מאנשי אחד ואם לעבודה, מצויים
יום  לאחריה אחרון, טוב יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת, הסמוך "יוםֿטוב אמרו: שם בגמרא והנה הפנים.
כי  רבינו, וסבור הדדי". בהדי דניכלו היכי כי מילתא רבנן תיקון מאחרי, והני מקדמי דהני כיון טעמא, מאי ראשון. טוב

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם  הּפנים; לחם חּלּוק ּבׁשביל הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשּיתאחרּו
אחר  יּמצא - ּבא ולא מׁשמר מּבעלי אחד .88נתאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.‚È להפסיק אחד יֹום טֹוב,89חל יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין ְְִֵֵֶַַַָָָ
טֹוב  יֹום אֹו ּבּׁשני, חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהיה  ְִִֵֶֶַַָָָּכגֹון

עצרת  ׁשל יֹום אֹו ּבחמיׁשי, ּבּׁשני 90האחרֹון להיֹות ׁשחל ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
קבּוע  ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי נֹוטל 91אֹו ׁשּבת ּבאֹותּה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

הּנכנס  וזה חּלֹות, נׁשאר 92עּׂשר לא ׁשהרי ׁשּתים. נֹוטל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ערב  ׁשהּוא אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אּלא  מהן ּבאין ואין ּומתעּצלין ּבׁשּבת, אחד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבת

.93מעט  ְַ
.„È החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹּכהן

ּבהן  מחצה 94ׁשּזכה - ּולבניו לאהרן והיתה ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרס  נֹוטל ּגדֹול ּכהן ואין לבניו. ּומחצה ׁשאין 95לאהרן , ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּכבֹודֹו .96זה ְֶ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על ‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עּׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

ּביֹום  הּׁשּבת ּביֹום ׁשּנאמר: ּבהיכל, ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן
וגֹומר. הּכהן יערכּנּו ְְֵֵֶַַַַַָֹהּׁשּבת

ּכל ·. חּלֹות, עּׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה ּברּור ְְְֵֵֶֶַַָָָָָודבר
ׁשׁש סדרים, ׁשני אֹותֹו ועֹורכין עּׂשרֹונים. ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָחּלה
חּלֹות  ׁשּתי ּכל ּובין חּלה, ּגּבי על חּלה סדר, ּבכל ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָחּלֹות
ּבֹו. מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, ׁשל קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
ּכל  ּבצד ונֹותנין קּׂשוֹות. ּבׁשּתי מערכה ּכל ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָוסֹומ

ּכ על מערכה ונתּת ׁשּנאמר: לבֹונה, קמץ ּבֹו ׁשּיׁש לי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נמצאּו .ּבז הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה. לבנה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמערכת
לּבזיכין, היּו וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֻׁשני

הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ְְִֵֶַַַָֻּכדי
הּבזיכין ‚. ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשני

את  זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרין זה, את זה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָמעּכבין
ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן את מחּנכין ואין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻזה.
ׁשם  ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת ליֹום הּׁשּבת ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּיֹום
וזה  אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה מּׁשּבת הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
הּנכנסת  הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול, ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,
נכנסים,„. ּכהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה  בזיכין. ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרין ׁשני ּבידן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָׁשנים
לּטל  ּוׁשנים סדרים ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹמקּדימין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"הני  אמרו: השבת, שלאחר ראשון יוםֿטוב בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון, אחרון ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא
לבוא  מקדימים שהם מקדמי" "הני פירושו: זהו כן ואם מאחרי", "הני אמרו השבת, שלפני אחרון יוםֿטוב ובדין מקדמי'",
הם  השבת, שלפני אחרון ביוםֿטוב היינו מאחרי" ו"הני החג. שלפני בשבת הפנים בלחם אותם זיכו ולכן היוםֿטוב, לפני
הפנים  בלחם אותו זיכו ולכן  במקדש. יתעכב כלומר יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס, המשמר בני כלומר מאחרים,

ראב"ד. ועיין החג. לאחרי נוטל 88)אף היה קבוע שזמנו משמר בינתיים, להפסיק אחד יום להיות "חל שם: במשנה
יוםֿטוב  או שני יום חג של הראשון יוםֿטוב שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב שתים". נוטל והמתעכב חלות, עשר
אחד  יום עבודת אלא הנכנס, השני למשמר ישאר לא חמישי) ביום האחרון (=יוםֿטוב כן וכשאירע חמישי, יום האחרון
יחול  אם שבת יום שני משמר יכנס או שני יום הראשון יוםֿטוב יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג ויבוא בלבד,

השנית, ותיכנס אחת תצא המשמרות: שמתחלפין היום הוא שבת יום שכל לפי חמישי, יום האחרון לחם יוםֿטוב ומחלקין
ותרגום  מלבוא, ויתעכב בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד לו ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן הפנים,
זה, לפירוש "נמצא ע"ש. בלבד", ככרות שתי הפנים מלחם שיקח לו תיקנו לפיכך ויתעכב, טז) יט, (בראשית ויתמהמה
האחרון  יוםֿטוב וכשחל שתים, נוטל והנכנס עשר נוטל היוצא משמר יוםֿטוב, שקודם בשבת שני ביום יוםֿטוב כשחל
שמפרשים  ובראב"ד ברש"י וראה (כסףֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר נוטל הנכנס משמר המועד, שאחר בחמישי להיות

אחר. באופן שייך 89)המשנה לא וזה וכו'", אחד יום אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי רבינו כתב להלן
אחרֿכך  גם אחרים, שיש מפני שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד אחד יום אלא שאינה בעצרת,
וכמו  אחריה. גם הם מתעצלים לעצרת באו שלא שכיון חמישי, ביום עצרת כשחל שנשאר, אחד יום בשביל באים אינם
כי  ואף עצרת, חל למחרת כי לבד היום אותו אלא להם שאין מפני הראשון, ביום הם מתעצלים בשני, עצרת כשחל כן

(לחםֿמשנה). הראשון ביום הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו לא העצרת המשמר 90)לאחר הוא
המשמר  החג, שלפני בשבת וחולקים בשבת, בשני חג של הראשון יוםֿטוב היה שאם באופן השבוע. ימות בכל לבדו שעבד
האחרון  יוםֿטוב חל ואם בלבד, חלות שתי שמקבל הוא והנכנס חלות. עשר שמקבל קבוע שזמנו המשמר הוא היוצא
חלות  שתי שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל הקבוע, המשמר הוא הנכנס המשמר בשבת, בחמישי להיות

חג 91)בלבד. של האחרון יוםֿטוב שחל באופן שהרי בשבת. בשני להיות חג של הראשון יוםֿטוב שחל באופן היינו
למעלה). (ראה בלבד חלות שתי רק המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי שתי 92)להיות אלא מקבלים אינם ולפיכך

בלבד. נוטל 93)חלות שאינו אמרו, שם ביומא כי ואף מזה. חלות ושלש מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי, כדעת
היוצא, כמשמר חמש שבע. – הנכנס ומשמר חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין – חמש אלא
שש  נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס רבינו, לדעת אבל מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת שכר ושתים

יב). הלכה למעלה (=חתוכה).94)(ראה פרוסה חלה בזה.95)כלומר, עליו חולק שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי
שבת.1) בכל השולחן על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר
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עֹומדין  הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו בזיכין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשני
ּופניהם  ּבּדרֹום עֹומדים והּיֹוצאין לדרֹום, ּופניהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּצפֹון
ּבתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלּצפֹון.

ּתמיד. לפני ׁשּנאמר: זה; ׁשל ְְֱִִֶֶֶֶַַָָטפחֹו
זהב ‰. ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻיצאּו

ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם, ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
ּבׁשּבת  להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם החּלֹות. ְְְְְִִִִִַַַַַָָמחּלקין

לערב. מתחּלקֹות החּלֹות -ְְִֶֶַַַָ
.Â ועּׂשרים ארּבע מביא הּפנים? לחם מעּׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

ּובֹועטין  אֹותם וׁשפין למנחֹות, הראּויין חּטים ְְְְֲִִִִִִִָָָָסאים
מהן  ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות, חּטי ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבהן
סלת, עּׂשרֹון ועּׂשרים ארּבעה נפה עּׂשרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאחת
אֹותם  נּפה לא מּצֹות. חּלֹות עּׂשרה ׁשּתים מהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹועֹוּׂשין
וארּבע  מעּׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עּׂשרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחת
לא  ּכׁשרֹות; - מקֹום מּכל סלת ונעּׂשּו הֹואיל ְְְֲִִִֵֶַָָֹֹסאים,

למצוה. אּלא האּלּו הּׁשעּורין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָנאמרּו
.Ê,ּבעזרה ּבפנים - ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָָליׁשתן

אֹותן  ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין הּמנחֹות. ְְְְִִִַַַַַָָָָָּכׁשאר
ׁשּתים. ְְִִַַׁשּתים

.Áּבֹו ׁשּנֹותנין אחד להם: היּו זהב ׁשל דפּוסין ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּוׁשלׁשה
והּׁשליׁשי  ּבֹו; אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק; והיא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּלה
ׁשּלא  ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודה ּבֹו אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנין

ְְִֵַּתתקלקל.
.Ëׁשּיהיּו - הּפנים לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכל

ורחּבּה טפחים, עּׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ארּכֹו והּׁשלחן אצּבעֹות. ׁשבע ורּומּה טפחים, ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻחמּׁשה
החּלה  אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשנים
טפחים  ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת הּׁשלחן, רחב ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻעל
מּכאן  הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן. טפחים ּוׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָמּכאן
מּניח  וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ויּׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכאן,
עֹוּׂשה  וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ּגּבי על ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּלה

חּלֹות. ׁשׁש ׁשנּיה הּמערכה ְְֲִֵַַַַָָָּבצד
.È ולא הּׁשּבת את ּדֹוחה ה ּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאין

ועֹורכין  אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב אּלא טֹוב; יֹום ְְְִִֶֶֶֶַָָָאת
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני חלּו ואם למחר. ְְְִִִֵֶָָָָָֹאֹותן

להיֹות אֹותן הּׁשנה אֹופין - ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

רביעי. ְִִִמּיֹום
.‡È;הּׁשּבת את ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹלא

הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת מערב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאּלא
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּובאחד

.·È ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל  - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד  והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
[לא] - ּבׁשּבת הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹקדֹוׁש

הּלחם. ְִֶֶַַנפסל
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרן ּובזיכין ּבלחם יעּׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והן  הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
אחר  הּבאה לּׁשּבת הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר ְְְִִִִַַַַַַַַַָָָָָָֻמסּדרין,
הּלחם  נׁשאר ׁשאפּלּו מסּדרין. והן עליהן ׁשעברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשּבת
ּכלּום. ּבכ אין - ׁשּבתֹות ּכּמה הּׁשלחן על הּבזיכין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻעם

.„È,ּכמצותן ּבׁשּבת הּבזיכין ואת הּלחם את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
זֹו ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר הּבזיכין את ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָוהקטיר
הּוא  והרי הּלחם. נפסל - הּבאה אחרת ׁשּבת לאחר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבין
ונֹותר  ּפּגּול מּׁשּום עליהן ׁשחּיבין ׁשּנפסלּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּכקדׁשים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָָוטמא,
.ÂË הסיר ׁשּלא עד אם הּלחם: מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה

הּׁשל  מעל מקטיר הּלחם ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה חן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
- נפרסה הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעליו

הּבזיכין. את עליו ּומקטיר ּפסּול, ְִִִֶֶֶַַַָָָָהּלחם
.ÊË,ׁשהסירֹו ּכמי זה הרי - להסירֹו הּלחם זמן ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ׁשּלא  ּפי על ואף הּבזיכין מקטיר - הּלחם נפרס ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹואם
הקטרה  לפני ּבין הּסדרין, מן אחד נטמא הּמערכה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָפרק
- הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, לאחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבין

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ּבטמאתֹו ְְְְֳֵַַָָָָָֻהּטמא

ה'תשע"ה  סיון י"ב ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
.‡סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲִֵֶַָָָסדר

הּׁשחר  הּפיסֹות 2לעלֹות ׁשעל הממּנה על 3יבֹוא ויּקיׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָֻ
לֹו4העזרה  העזרה 5ּופֹותחין ּכל את ּומבּלׁשין .6. ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שירה.1) אומרים היו מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו שע 2)יבאר באיזה "וכי כו. תמיד משנה בא ראה ה
שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל לא הממונה

השחר". לעלות קרוב לומר רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר הבחירה 3)"וקריאת בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב "ולשון 4)שם שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה שם 

שם  הבחירה בית בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק" דודי קול כמו בנחת, בפתח המקיש על מורה דופק
בנוי  היה המוקד בית של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע וכן המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי

עזרה". רבינו, לו קורא לכך אחרי 5)בקדש, כי שם, הבחירה בית בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה במשנה. שם
הגדול  השער אצל שהיה הקטן) (=השער הפשפש את ופתח המפתח את נוטל היה המוקד בית את הכהנים לו שפתחו

לשם. ונכנס לעזרה המוקד בית הממונה 6)שבין אחר כי שם, הבחירה בית ובהלכות שם במשנה ראה העזרה. את בודקין

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חבּתין  עֹוּׂשי הּכהנים 7ּומעמידין וכל החבּתין. לעּׂשֹות ְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָֹ
ּבגדי  ולבׁשּו הממּנה ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּׁשם

הּגזית  ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ראׁשֹון 8ּכהּנה, ּפיס ויפיסּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻ
ּומתחיל 9וׁשני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּדׁשן  ּבתרּומת ׁשּזכה ׁשאמרנּו,10זה הּסדר על ותֹורם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
גדֹולה  מערכה מסּדר ּכ מסּדר 11ואחר ּכ ואחר , ְְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָ

ׁשנּיה  ג 12מערכה ׁשני מעלה ּכ ואחר ּומּניחן , עצים זרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
נכנסין  ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות גדֹולה מערכה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָעל

הּכלים  להן 13ללׁשּכת הּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּיֹום  מים 14ּכל הּתמיד את ּומׁשקין ׁשּזכה 15. וזה , ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

אחריו  והֹולכין הּמטּבחים, לבית מֹוׁשכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבׁשחיטתֹו
האיברים  להעלֹות ׁשּזכּו עד 16הּכהנים ׁשם וׁשֹוהין , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

הּגדֹול  ההיכל ׁשער הּׁשער 17ׁשּפֹותחין ּפתיחת ּובׁשעת , ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָ
הּתמיד  את ׁשני 18ׁשֹוחטין להיכל נכנסין ּכ ואחר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

והּׁשני 19ּכהנים  הּפנימי, הּמזּבח ּבּדּׁשּון ׁשּזכה האחד : ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ְְִֶַָָָׁשּזכה

ׁשֹוחט ·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

הּדם  זֹורק ּכ ואחר הּתמיד. ׁשּקּבלֹו.20את זה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מטיב ‚. הּדם את ׁשּזֹורקין חמׁש21ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ההיכל  מן ׁשניהן ויֹוצאין ׁשּבבית 22נרֹות, ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ואחד  אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין מעלה 23הּמטּבחים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכבׁש מחצי האיברים ונֹותנין לּכבׁש. ּבֹו ׁשּזכה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאבר
מחצי  אֹותן נֹותנין היּו מּוספין וׁשל ּבמערבֹו. ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָּולמּטה

חדׁשים  ראׁשי וׁשל ּבמזרחֹו. ּולמּטה על 24ּכבׁש נֹותנין ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָ
רגלי  הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מלמעלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמזּבח

חדׁש25הּכהנים  ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי ּומֹולחין 26, . ְְְְְֲִִֵֶֶַַֹֹֹ
אפּלּו הּכבׁש, ּגּבי על מלח וזֹורקין האיברים. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשם

ׁשם  הּכהנים ויּפלּו יחליק ׁשּלא ּכדי ּבעת 27ּבׁשּבת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמערכה  ּבעצים חֹוצץ 28הליכתן ׁשהּמלח ּפי על ואף . ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּזאת  ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהם 29ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
חֹוׁשׁשין. אינן - ְֲִֵָָעבֹודה

ּכּלן „. מתּכּנסין לּכבׁש האיברים ׁשּמעלין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻואחר
הּגזית  ּברכה 30ללׁשּכת ּברכּו להם: אֹומר והממּנה , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ועּׂשרת  עֹולם, אהבת וקֹורין ּפֹותחין והן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָאחת.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למערב, הולכת אחת וכת למזרח הולכת אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות ושתי הכהנים נכנסים היו
שמורים  ושיהיו במקומם, המקדש כלי ימצאו אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד העזרה כל את בודקים והיו

היא 7)יפה. שהרי ההקטרה, אינה זו עשייה כי כח:) (תמיד ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי כלומר,
פייס. היה לא זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד אחר השחר,8)הייתה עמוד שיעלה אחר היה וזה

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו ובדקו כולם שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי על נראה 9)שאף
כ  (יומא במשנה שהרי תמוה וזה לזה, זה תכופים היו והשני הראשון הפיס כי הייתה מכאן כי מבואר כד: שם ובגמרא ב.)

ופיס. פיס כל בין והפסק החיצוני.10)שהות המזבח והוא 11)מעל המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי
קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון המזבח מן אש מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני מעלה

האש.12) לקיום  שלישית  מערכה גם מסדר היה כי אומרים כבר 13)ויש אבל השני, הפיס כאן היה המשנה סדר לפי
במשנה  מבואר לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס אחרי מיד השני הפיס היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה למעלה, כתבנו
פרק  שקלים ירושלמי וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה, היכן הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי כן (וכמו
שכתב  שם תמיד הראב"ד פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת אחת במקדש היו לשכות שתי כי ד הלכה ה
דהיינו  במקדש שבות אין בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון קאמר במקדש דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה

וכו'". העזרה זהב",14)נמי וכלי כסף כלי ושלושה תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם: תמיד במשנה
ירושלמי  חגיגה ובגמרא הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה "מנין כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו

ומלאכי". זכריה חגי בפרשת שכתוב אזכרות ושלוש תשעים כנגד להפשט.15)אמרו נוח שיהא כדי במשנה, שם תמיד
שזכו 16) מי אותו, עוקדין אלא הטלה את כופתין היו "לא שהרי השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו כדי במשנה. שם

בו". אוחזין ההיכל.17)באברים של הגדול השער שער 18)כלומר ששומע עד השוחט היה "לא במשנה: שם תמיד
שנפתח". שבהיכל.19)הגדול הגדול השער את שפתחו חמש 20)הם בין מפסיק הוא שבקטורת הסוברים כחכמים

ביניהם. מפסיק הוא ובזריקתו התמיד שבשחיטת לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי מדליק.21)נרות כלומר,
עבודתם.22) גמרו בפיס.23)שהרי שזכו חדשים.24)מאלו ראשי מוספי חדשים 25)כלומר ראשי "של שם: שקלים

הכהנים". רגלי הילוך מקום לקרן קרן בין אמה המזבח כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח כרכוב על ניתנין
סוכה 26) רש"י ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע לידע כדי יוחנן ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי

בזמנו". החדש שהוקבע ולהודיע חשובין שהן להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך עירובין 27)שם משנה
הוא  שחלק מפני הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו". שלא בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד.

מחליק". הוא עליו נופלין עצים 28)וכשהגשמים הולכת בעת אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא כן
לכבש. הכהנים רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים, הולכת בשעת אבל עבודה, זו שאין של 29)למערכה,

הדבר 30)העצים. נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות הגזית ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד משנה
ניחוח". לריח קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם שיתפללו



קסט oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹומדין  הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו בזיכין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשני
ּופניהם  ּבּדרֹום עֹומדים והּיֹוצאין לדרֹום, ּופניהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּצפֹון
ּבתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלּצפֹון.

ּתמיד. לפני ׁשּנאמר: זה; ׁשל ְְֱִִֶֶֶֶַַָָטפחֹו
זהב ‰. ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻיצאּו

ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם, ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
ּבׁשּבת  להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם החּלֹות. ְְְְְִִִִִַַַַַָָמחּלקין

לערב. מתחּלקֹות החּלֹות -ְְִֶֶַַַָ
.Â ועּׂשרים ארּבע מביא הּפנים? לחם מעּׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

ּובֹועטין  אֹותם וׁשפין למנחֹות, הראּויין חּטים ְְְְֲִִִִִִִָָָָסאים
מהן  ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות, חּטי ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבהן
סלת, עּׂשרֹון ועּׂשרים ארּבעה נפה עּׂשרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאחת
אֹותם  נּפה לא מּצֹות. חּלֹות עּׂשרה ׁשּתים מהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹועֹוּׂשין
וארּבע  מעּׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עּׂשרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחת
לא  ּכׁשרֹות; - מקֹום מּכל סלת ונעּׂשּו הֹואיל ְְְֲִִִֵֶַָָֹֹסאים,

למצוה. אּלא האּלּו הּׁשעּורין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָנאמרּו
.Ê,ּבעזרה ּבפנים - ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָָליׁשתן

אֹותן  ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין הּמנחֹות. ְְְְִִִַַַַַָָָָָּכׁשאר
ׁשּתים. ְְִִַַׁשּתים

.Áּבֹו ׁשּנֹותנין אחד להם: היּו זהב ׁשל דפּוסין ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּוׁשלׁשה
והּׁשליׁשי  ּבֹו; אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק; והיא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּלה
ׁשּלא  ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודה ּבֹו אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנין

ְְִֵַּתתקלקל.
.Ëׁשּיהיּו - הּפנים לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכל

ורחּבּה טפחים, עּׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ארּכֹו והּׁשלחן אצּבעֹות. ׁשבע ורּומּה טפחים, ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻחמּׁשה
החּלה  אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשנים
טפחים  ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת הּׁשלחן, רחב ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻעל
מּכאן  הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן. טפחים ּוׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָמּכאן
מּניח  וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ויּׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכאן,
עֹוּׂשה  וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ּגּבי על ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּלה

חּלֹות. ׁשׁש ׁשנּיה הּמערכה ְְֲִֵַַַַָָָּבצד
.È ולא הּׁשּבת את ּדֹוחה ה ּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאין

ועֹורכין  אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב אּלא טֹוב; יֹום ְְְִִֶֶֶֶַָָָאת
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני חלּו ואם למחר. ְְְִִִֵֶָָָָָֹאֹותן

להיֹות אֹותן הּׁשנה אֹופין - ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

רביעי. ְִִִמּיֹום
.‡È;הּׁשּבת את ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹלא

הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת מערב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאּלא
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּובאחד

.·È ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל  - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד  והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
[לא] - ּבׁשּבת הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹקדֹוׁש

הּלחם. ְִֶֶַַנפסל
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרן ּובזיכין ּבלחם יעּׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והן  הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
אחר  הּבאה לּׁשּבת הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר ְְְִִִִַַַַַַַַַָָָָָָֻמסּדרין,
הּלחם  נׁשאר ׁשאפּלּו מסּדרין. והן עליהן ׁשעברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשּבת
ּכלּום. ּבכ אין - ׁשּבתֹות ּכּמה הּׁשלחן על הּבזיכין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻעם

.„È,ּכמצותן ּבׁשּבת הּבזיכין ואת הּלחם את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
זֹו ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר הּבזיכין את ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָוהקטיר
הּוא  והרי הּלחם. נפסל - הּבאה אחרת ׁשּבת לאחר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבין
ונֹותר  ּפּגּול מּׁשּום עליהן ׁשחּיבין ׁשּנפסלּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּכקדׁשים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָָוטמא,
.ÂË הסיר ׁשּלא עד אם הּלחם: מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה

הּׁשל  מעל מקטיר הּלחם ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה חן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
- נפרסה הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעליו

הּבזיכין. את עליו ּומקטיר ּפסּול, ְִִִֶֶֶַַַָָָָהּלחם
.ÊË,ׁשהסירֹו ּכמי זה הרי - להסירֹו הּלחם זמן ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ׁשּלא  ּפי על ואף הּבזיכין מקטיר - הּלחם נפרס ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹואם
הקטרה  לפני ּבין הּסדרין, מן אחד נטמא הּמערכה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָפרק
- הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, לאחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבין

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ּבטמאתֹו ְְְְֳֵַַָָָָָֻהּטמא

ה'תשע"ה  סיון י"ב ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
.‡סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲִֵֶַָָָסדר

הּׁשחר  הּפיסֹות 2לעלֹות ׁשעל הממּנה על 3יבֹוא ויּקיׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָֻ
לֹו4העזרה  העזרה 5ּופֹותחין ּכל את ּומבּלׁשין .6. ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ
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שירה.1) אומרים היו מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו שע 2)יבאר באיזה "וכי כו. תמיד משנה בא ראה ה
שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל לא הממונה

השחר". לעלות קרוב לומר רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר הבחירה 3)"וקריאת בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב "ולשון 4)שם שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה שם 

שם  הבחירה בית בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק" דודי קול כמו בנחת, בפתח המקיש על מורה דופק
בנוי  היה המוקד בית של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע וכן המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי

עזרה". רבינו, לו קורא לכך אחרי 5)בקדש, כי שם, הבחירה בית בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה במשנה. שם
הגדול  השער אצל שהיה הקטן) (=השער הפשפש את ופתח המפתח את נוטל היה המוקד בית את הכהנים לו שפתחו

לשם. ונכנס לעזרה המוקד בית הממונה 6)שבין אחר כי שם, הבחירה בית ובהלכות שם במשנה ראה העזרה. את בודקין

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חבּתין  עֹוּׂשי הּכהנים 7ּומעמידין וכל החבּתין. לעּׂשֹות ְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָֹ
ּבגדי  ולבׁשּו הממּנה ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּׁשם

הּגזית  ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ראׁשֹון 8ּכהּנה, ּפיס ויפיסּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻ
ּומתחיל 9וׁשני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּדׁשן  ּבתרּומת ׁשּזכה ׁשאמרנּו,10זה הּסדר על ותֹורם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
גדֹולה  מערכה מסּדר ּכ מסּדר 11ואחר ּכ ואחר , ְְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָ

ׁשנּיה  ג 12מערכה ׁשני מעלה ּכ ואחר ּומּניחן , עצים זרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
נכנסין  ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות גדֹולה מערכה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָעל

הּכלים  להן 13ללׁשּכת הּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּיֹום  מים 14ּכל הּתמיד את ּומׁשקין ׁשּזכה 15. וזה , ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

אחריו  והֹולכין הּמטּבחים, לבית מֹוׁשכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבׁשחיטתֹו
האיברים  להעלֹות ׁשּזכּו עד 16הּכהנים ׁשם וׁשֹוהין , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

הּגדֹול  ההיכל ׁשער הּׁשער 17ׁשּפֹותחין ּפתיחת ּובׁשעת , ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָ
הּתמיד  את ׁשני 18ׁשֹוחטין להיכל נכנסין ּכ ואחר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

והּׁשני 19ּכהנים  הּפנימי, הּמזּבח ּבּדּׁשּון ׁשּזכה האחד : ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ְְִֶַָָָׁשּזכה

ׁשֹוחט ·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

הּדם  זֹורק ּכ ואחר הּתמיד. ׁשּקּבלֹו.20את זה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מטיב ‚. הּדם את ׁשּזֹורקין חמׁש21ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ההיכל  מן ׁשניהן ויֹוצאין ׁשּבבית 22נרֹות, ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ואחד  אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין מעלה 23הּמטּבחים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכבׁש מחצי האיברים ונֹותנין לּכבׁש. ּבֹו ׁשּזכה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאבר
מחצי  אֹותן נֹותנין היּו מּוספין וׁשל ּבמערבֹו. ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָּולמּטה

חדׁשים  ראׁשי וׁשל ּבמזרחֹו. ּולמּטה על 24ּכבׁש נֹותנין ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָ
רגלי  הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מלמעלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמזּבח

חדׁש25הּכהנים  ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי ּומֹולחין 26, . ְְְְְֲִִֵֶֶַַֹֹֹ
אפּלּו הּכבׁש, ּגּבי על מלח וזֹורקין האיברים. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשם

ׁשם  הּכהנים ויּפלּו יחליק ׁשּלא ּכדי ּבעת 27ּבׁשּבת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמערכה  ּבעצים חֹוצץ 28הליכתן ׁשהּמלח ּפי על ואף . ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּזאת  ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהם 29ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
חֹוׁשׁשין. אינן - ְֲִֵָָעבֹודה

ּכּלן „. מתּכּנסין לּכבׁש האיברים ׁשּמעלין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻואחר
הּגזית  ּברכה 30ללׁשּכת ּברכּו להם: אֹומר והממּנה , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ועּׂשרת  עֹולם, אהבת וקֹורין ּפֹותחין והן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָאחת.
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למערב, הולכת אחת וכת למזרח הולכת אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות ושתי הכהנים נכנסים היו
שמורים  ושיהיו במקומם, המקדש כלי ימצאו אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד העזרה כל את בודקים והיו

היא 7)יפה. שהרי ההקטרה, אינה זו עשייה כי כח:) (תמיד ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי כלומר,
פייס. היה לא זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד אחר השחר,8)הייתה עמוד שיעלה אחר היה וזה

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו ובדקו כולם שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי על נראה 9)שאף
כ  (יומא במשנה שהרי תמוה וזה לזה, זה תכופים היו והשני הראשון הפיס כי הייתה מכאן כי מבואר כד: שם ובגמרא ב.)

ופיס. פיס כל בין והפסק החיצוני.10)שהות המזבח והוא 11)מעל המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי
קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון המזבח מן אש מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני מעלה

האש.12) לקיום  שלישית  מערכה גם מסדר היה כי אומרים כבר 13)ויש אבל השני, הפיס כאן היה המשנה סדר לפי
במשנה  מבואר לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס אחרי מיד השני הפיס היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה למעלה, כתבנו
פרק  שקלים ירושלמי וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה, היכן הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי כן (וכמו
שכתב  שם תמיד הראב"ד פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת אחת במקדש היו לשכות שתי כי ד הלכה ה
דהיינו  במקדש שבות אין בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון קאמר במקדש דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה

וכו'". העזרה זהב",14)נמי וכלי כסף כלי ושלושה תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם: תמיד במשנה
ירושלמי  חגיגה ובגמרא הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה "מנין כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו

ומלאכי". זכריה חגי בפרשת שכתוב אזכרות ושלוש תשעים כנגד להפשט.15)אמרו נוח שיהא כדי במשנה, שם תמיד
שזכו 16) מי אותו, עוקדין אלא הטלה את כופתין היו "לא שהרי השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו כדי במשנה. שם

בו". אוחזין ההיכל.17)באברים של הגדול השער שער 18)כלומר ששומע עד השוחט היה "לא במשנה: שם תמיד
שנפתח". שבהיכל.19)הגדול הגדול השער את שפתחו חמש 20)הם בין מפסיק הוא שבקטורת הסוברים כחכמים

ביניהם. מפסיק הוא ובזריקתו התמיד שבשחיטת לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי מדליק.21)נרות כלומר,
עבודתם.22) גמרו בפיס.23)שהרי שזכו חדשים.24)מאלו ראשי מוספי חדשים 25)כלומר ראשי "של שם: שקלים

הכהנים". רגלי הילוך מקום לקרן קרן בין אמה המזבח כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח כרכוב על ניתנין
סוכה 26) רש"י ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע לידע כדי יוחנן ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי

בזמנו". החדש שהוקבע ולהודיע חשובין שהן להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך עירובין 27)שם משנה
הוא  שחלק מפני הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו". שלא בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד.

מחליק". הוא עליו נופלין עצים 28)וכשהגשמים הולכת בעת אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא כן
לכבש. הכהנים רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים, הולכת בשעת אבל עבודה, זו שאין של 29)למערכה,

הדבר 30)העצים. נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות הגזית ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד משנה
ניחוח". לריח קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם שיתפללו
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ׁשמֹוע 31הּדּברֹות  אם והיה ּוׁשמע, ואמת 32, וּיאמר, , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשלֹום 33ויּציב  וּׂשים ּורצה, ּובׁשּבת 34, ּברכה 35. מֹוסיפין ְְְְְִִִִֵַַָָָָ

מׁשמר  לאנׁשי הּיֹוצא מׁשמר אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאחת,
ּביניכם  יׁשּכין הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן מי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּנכנס:

ורעּות  ׁשלֹום אחוה ּפיס 36אהבה מפיסין ּכ ואחר . ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ
ונכנס 38ּורביעי 37ׁשליׁשי  ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָֹ

ּומטיב  הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומקטיר.
הּנרֹות  ויֹוצ 39ׁשּתי הּמנֹורה,. מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה א ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּכהנים  ואחיו הּוא האּולם מעלֹות על .40ועֹומד ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ולּמזּבח ‰. האּולם ּבין הּמגרפה 41ּכׁשּיּגיע אחד נטל , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

לּמזּבח  האּולם ּבין ּגדֹול 42ּוזרקּה קֹול לּה והיה ,43. ְְְִֵֵַַָָָָָָָָ
קֹולּה את הּׁשֹומע ּבהן: מׁשּמׁשת היתה דברים ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשלׁשה
רץ  והּוא להׁשּתחוֹות נכנסין הּכהנים ׁשאחיו יֹודע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

ׁשאחיו 44ּובא  יֹודע היה קֹולּה את הּׁשֹומע לוי ּובן . ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּובא  רץ והּוא ּבׁשיר לדּבר נכנסין וראׁש45הלוּים . ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
את  מעמיד היה קֹולּה, את ׁשֹומע ּכׁשהיה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעמד,

הּמזרח 46הּטמאים  ׁשער הּכל 47על ׁשּידעּו החׁשד, מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
כּפרתן  הביאּו לא ׁשּזכה 48ׁשעדין זה מעלה ּכ ואחר . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לּמזּבח  הּכבׁש מן האיברים את ואחר 49ּבאיברים . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעלֹות  ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמעלין

ּכהנים 50האּולם  ּברּכת ּבּׁשם 51ּומברכין אחת ּברכה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹומּה ׁשּבארנּו ּכמֹו סלת 52המפרׁש, מעלין ּכ ואחר . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה 53הּנסכים  ואחר החבּתין . ואחר החבּתין. מקטיר ּסלת ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָֹ
הלוּים  אֹומרין הּנּסּו ּובׁשעת .לנּסּו הּיין את ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַמעלין
ותֹוקעין  ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּׁשיר,

הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ְְִִִֵֵַַַּתׁשע
.Âלמנּס הּיין נֹותנין עֹומדין 54ּכׁשהיּו ּכהנים ׁשני היּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

החלבים  ׁשלחן והּסגן 55על ּבידן, חצֹוצרֹות 56ּוׁשּתי ְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. שאמרו 32)שם (כמו שמע קריאת זמן הגיע שלא פי על ואף במשנה. שם
מוטלת  שהעבודה הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי מפני יצא, לא משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא

לקרות. ויימנעו העבודה עליהן תימשך שמא היום, קודם לקרותה הציצית.33)עליהם, פרשת במשנה:34)כלומר שם
הכוונה  כהנים ברכת כי שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה ויציב אמת ברכות שלוש העם את "ברכו
אבל  העם, את וברכו אמרו ועליהם ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת שכולן ולפי שלום", "שים לברכת

העבודה. גמר אחר האולם מעלות על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך והוא הידועה כהנים שאז 35)ברכת
המשמרות. ברכה 36)מתחלפין "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא", למשמר אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

ואחווה  אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית שמו את ששיכן מי הנכנס למשמר אומר היוצא משמר חלבו רבי אמר אחת?
וריעות". הקטורת.37)ושלום מקטיר למזבח.38)מי הכבש מן אברים מעלה שמקטיר 39)מי יד:) (יומא כרבנן

לקטורת. קודמת נרות שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי מטיב כך ואחר משנה 40)קטורת ז פרק תמיד
הכהנים". אחיהם לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו "באו הקטורת,41)ב: להקטיר שנכנסו בשעה היה זה

הסדר  לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות על שעמדו לפני היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק בתמיד כמבואר
משנה). הדשן 42)(כסף בה שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב בתוספות וראה במשנה. שם תמיד

ש  בשעה קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג פרק (שם שיר כלי שהיא השנייה א), משנה ב פרק זורקין (שם
המגריפה.43)אותה. מקול בירושלים חבירו קול שומע אדם "אין כי במשנה שם השתחוו,44)ראה שמיד הכוונה ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אחר 45)אלא היה השיר שהרי לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה ואין שם.
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל האשם.46)גמר דם עליהם לזרוק עוד שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים

ניקנור.47) המקום 48)שער בעיניהם נכבד שאין לפי נכנסים שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב. פסחים
ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס ומחכים עומדים אלא "הטבת 49)המקודש. שאול אבא שלדעת אמרו לג. ביומא

נרות  שתי והטבת נרות שתי להטבת קודמת קטורת יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת קודם נרות שתי
לאברים. לפי 50)קודמת נכתב לא וכו', האולם בין "כשיגיע ההלכה) (בתחילת למעלה רבינו שכתב שמה מוכח מכאן

האולם. ממעלות ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם מתוך 51)הסדר, למדנו הסדר, סתמה שהמשנה פי על "אף
שזכה  מי שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על העומדים שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות וירד שנאמר למזבח הכבש מן האברים את מהלכות 52)באברים, י"ד בפרק
י. הלכה מסדר53)תפילה "אביי שם יומא רש"י:ראה ומפרש לנסכים". וחביתין לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו',

תמיד". של יינו לנסך לנסכין, וכו'. למנחה סולת האיפה ועשירית ה) כח, (במדבר דכתיב תמיד, של נסכו מנחת "למנחה,
וכן 54) גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי רבינו של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד

בכל  הוא כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את להקיף לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
כי  כתב שם הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן הכהנים,

סד.). בזבחים רש"י דעת (וכן גדול בכהן דווקא היא זו ד.55)משנה (משנה משקלים בששי נתבאר "כבר שם. משנה
עליו  נותנין כסף של אחד שולחנות שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה בית מהלכות ב פרק למעלה וראה

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים עליו נותנין שיש של ואחד שרת המקדש 56)כלי כלי מהלכות ד פרק ראה
כי  הדבר וברור ממונה". הנקרא והוא סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה אחד כהן "ממנין כי טז הלכה
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הּמזּבח  קרן על והריעּו58והּסּודרין 57עֹומד ותקעּו ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּצלצל  על הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו אחד 59ותקעּו. , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

מּׂשמאלֹו ואחד .60מימינֹו ְְִִִֶָֹ
.Êלנּס המנּס ּבּסּודרין 61ׁשהה הּסגן מניף הּקיׁש62, , ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבּצלצל  ּבחצֹוצרֹות 63זה אּלּו ותקעּו הלוּים 64, ודּברּו , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ
ּתקעּו - לּפרק הּגיעּו העם 65ּבּׁשיר. ּכל והׁשּתחוּו , ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

ּתקיעה  ּכל ועל ּתקיעה, ּפרק ּכל על ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבעזרה.
ּכמֹו ּתׁשע, הּתמיד ׁשעל הּתקיעֹות וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהׁשּתחויה.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á וזבחי הּצּבּור עֹולֹות על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַָָאין

ׁשּמקריבין  נדבה עֹולֹות אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשלמיהם
אין  - צּבּור ׁשל ׁשהן ּפי על אף הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּמֹותר
- עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן עליהן. ׁשירה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומרין

עליה  אֹומרין ׁשירה.אין ן ְֲִִֵֵֶָ
.Ëהיּו הראׁשֹון ּבּיֹום אֹומרין: הלוּים ׁשהיּו ְְִִִִִֶַַַָָָהּׁשיר

ּומלֹואּה הארץ לה' ּגדֹול 66אֹומרין: אֹומרין: היּו ּבּׁשני . ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
וגֹומר  קדׁשֹו הר אלהינּו ּבעיר מאד ּומהּלל .67ה' ְְְְְֱִֵֵַָָֹֹֻ

ּבקרב  אל, ּבעדת נּצב אלהים אֹומרין: היּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּׁשליׁשי

יׁשּפט  אל 68אלהים ה', נקמֹות אל אֹומרין: היּו ּברביעי . ְְְְֱִִִִִֵֵָָָֹֹ
הֹופיע  לאלהים 69נקמֹות הרנינּו אֹומרין: היּו ּבחמיׁשי . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

יעקב  לאלהי הריעּו ה'70עּוּזנּו, אֹומרין: היּו ּבּׁשּׁשי . ְֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
וגֹומר  התאּזר עז ה', לבׁש לבׁש, ּגאּות ּבׁשּבת 71מל . ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ

הּׁשּבת  ליֹום ׁשיר מזמֹור אֹומרין: ׁשּבת 72היּו ּבמּוספי . ְְְְְִִִֵַַַָָָ
ּפרקים, לׁשּׁשה אֹותּה וחֹולקין האזינּו. ׁשירת ְְְְְֲִִִִִִַַָָָאֹומרים

"ל הּכנסת,73הּזי"ו ּבבית ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּבתֹות  ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָואֹומרין

מׁשה  יׁשיר אז אֹומר ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין -74 ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
כמכה  היּו76וגֹומר 75ּומי הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף . ְְִֵֶַָָָָָָֹֹ

עּוּזנּו לאלהים הרנינּו להיֹות 77אֹומרין: חל ואם . ְְְְִִִִִֵֵַָֹ
אֹומר 78ּבחמיׁשי  וגֹומר 79- ׁשכמֹו מּסבל הסירֹותי :80. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַ

יחיל  ה' קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְִִִֶַָָָָָֹּבמנחה
וגֹומר  .81מדּבר ְְִֵָ

.Èראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶַָָָֹֹֹראׁש
ׁשהּיֹום  לפרסם ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את ּדֹוחה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחדׁש

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.‡È עם לבֹונה ּבזיכי ׁשני את מקטירין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּבת
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וראה  הסגן. ולא הקרן על הדיוט כהן עומד - המנסך הוא הדיוט כהן אם אבל הגדול הכהן עם אלא מופיע אינו הסגן
עצמו  שהמנסך  או הסודרים, את מחזיק אחר כהן אם שהסתפק אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת (סוף הראב"ד בפירוש

ומנסך. מניף אמה.57)היה על אמה דגלים".58)שהיא וכו'59)"הם ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה: שם
(ערוך). בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל". ארזא בן לתקוע.60)והקיש "כל 61)כדי כלומר

לאט  מנסך והיה בניסוכו שוהה היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה (מלאכת מניף" היה לנסך לו שהיה מה
ג  פרק (למעלה היין" ניסוך "בעת היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים ש"אין מפני אחת, בבת ולא לאט

פעול  בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך ב). הלכה המקדש כלי בעת מהלכות תתחיל היא אף שהשירה בכדי הניסוך, ת
אחריו]. ולא ממש, הניסוך.62)הניסוך בשעת בשיר להתחיל שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים ראה 63)לסימן

היה  גדול וקול הוא אלא  שם שאין מיוחד זמר כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים כי ה הלכה למעלה
המתחיל". והוא הלשכות 64)לו בתוך שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים הנפת יראה שלא ללוי שאפשר לפי

תקעו  ולפיכך ישמעו, שלא אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף בעת רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או
היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר הואיל הסודרים בהנפת לראות שיפנו מפסיקין 65)כדי שהיו בשיר להם היה "פרקים

תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין, שהן בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד). תוקעין" היו הפיסוק אותו ובתוך שם,
ותשע  שערים לפתיחת שלוש במקדש, תקיעות ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו וכו' ותקיעה תרועה

שם). (הרא"ש פרק" כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו וכו' שחר של פרק 66)לתמיד לאמירת וטעם
שקנה  שם "על לא.) השנה (ראש הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון שיום משום הוא ראשון ביום זה

בעולמו". ושליט הגמרא 67)והקנה ולשון ה'. גדול אומר תחתיהם השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום
עליהן". ומלך מעשיו שחילק שם "על שם והדיינין,68)ראשֿהשנה הדין יהיה שעליה הארץ נראתה שלישי שביום משום

לעדתו". תבל והכין בחכמתו ארץ שגילה שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת ניצב א' משום 69)אומר
(רב  עבודתם אחר התועים מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש נבראו "על שבו שם  הגמרא  ולשון שם). ינו

מעובדיהן". ליפרע ועתיד ולבנה חמה שברא החילוק 70)שם מפני פלאים בזה ויש חיים, בעלי מיני נבראו שבו משום
משבחים  אותן שרואים שבשעה לפי עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים, בבעלי שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם

שמו". לשבח ודגים עופות שברא שם "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים מעשי 71)הבורא נשלמו שבו משום
שגמר  שם "על שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה, הבורא גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית,

עליהן". ומלך ששבת".72)מלאכתו שם וינאץ,73)"על ה' ו'ירא ארץ, במתי על י'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,
ה). הלכה תפילה מהלכות י"ג בפרק (ראה שמים אל אשא כ'י חכמו, כמוכה".74)ל'ו "מי עד הים שם,75)שירת

השירה. כל סוף עד וכנראה 76)יא יז] כא, במדבר - באר עלי [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר, אז אמרו: שם בגמרא
כמוכה". ומי משה ישיר "אז אלא שם גרס לא שופר".77)שרבינו בחודש "תקעו נאמר בשחרית 78)שבו בו שאומרים

כנ"ל. הרנינו, הפרק.80)במוסף.79)תמיד כל את ולכפול לחזור שלא כדי בזה קול 81)והטעם זכות להזכיר כדי
(רש"י). תורה מתן של שופר



קעי oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשמֹוע 31הּדּברֹות  אם והיה ּוׁשמע, ואמת 32, וּיאמר, , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשלֹום 33ויּציב  וּׂשים ּורצה, ּובׁשּבת 34, ּברכה 35. מֹוסיפין ְְְְְִִִִֵַַָָָָ

מׁשמר  לאנׁשי הּיֹוצא מׁשמר אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאחת,
ּביניכם  יׁשּכין הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן מי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּנכנס:

ורעּות  ׁשלֹום אחוה ּפיס 36אהבה מפיסין ּכ ואחר . ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ
ונכנס 38ּורביעי 37ׁשליׁשי  ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָֹ

ּומטיב  הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומקטיר.
הּנרֹות  ויֹוצ 39ׁשּתי הּמנֹורה,. מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה א ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּכהנים  ואחיו הּוא האּולם מעלֹות על .40ועֹומד ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ולּמזּבח ‰. האּולם ּבין הּמגרפה 41ּכׁשּיּגיע אחד נטל , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

לּמזּבח  האּולם ּבין ּגדֹול 42ּוזרקּה קֹול לּה והיה ,43. ְְְִֵֵַַָָָָָָָָ
קֹולּה את הּׁשֹומע ּבהן: מׁשּמׁשת היתה דברים ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשלׁשה
רץ  והּוא להׁשּתחוֹות נכנסין הּכהנים ׁשאחיו יֹודע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

ׁשאחיו 44ּובא  יֹודע היה קֹולּה את הּׁשֹומע לוי ּובן . ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּובא  רץ והּוא ּבׁשיר לדּבר נכנסין וראׁש45הלוּים . ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
את  מעמיד היה קֹולּה, את ׁשֹומע ּכׁשהיה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעמד,

הּמזרח 46הּטמאים  ׁשער הּכל 47על ׁשּידעּו החׁשד, מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
כּפרתן  הביאּו לא ׁשּזכה 48ׁשעדין זה מעלה ּכ ואחר . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לּמזּבח  הּכבׁש מן האיברים את ואחר 49ּבאיברים . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעלֹות  ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, את ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמעלין

ּכהנים 50האּולם  ּברּכת ּבּׁשם 51ּומברכין אחת ּברכה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹומּה ׁשּבארנּו ּכמֹו סלת 52המפרׁש, מעלין ּכ ואחר . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה 53הּנסכים  ואחר החבּתין . ואחר החבּתין. מקטיר ּסלת ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָֹ
הלוּים  אֹומרין הּנּסּו ּובׁשעת .לנּסּו הּיין את ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַמעלין
ותֹוקעין  ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּׁשיר,

הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ְְִִִֵֵַַַּתׁשע
.Âלמנּס הּיין נֹותנין עֹומדין 54ּכׁשהיּו ּכהנים ׁשני היּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

החלבים  ׁשלחן והּסגן 55על ּבידן, חצֹוצרֹות 56ּוׁשּתי ְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָֻ
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וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. שאמרו 32)שם (כמו שמע קריאת זמן הגיע שלא פי על ואף במשנה. שם
מוטלת  שהעבודה הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי מפני יצא, לא משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא

לקרות. ויימנעו העבודה עליהן תימשך שמא היום, קודם לקרותה הציצית.33)עליהם, פרשת במשנה:34)כלומר שם
הכוונה  כהנים ברכת כי שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה ויציב אמת ברכות שלוש העם את "ברכו
אבל  העם, את וברכו אמרו ועליהם ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת שכולן ולפי שלום", "שים לברכת

העבודה. גמר אחר האולם מעלות על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך והוא הידועה כהנים שאז 35)ברכת
המשמרות. ברכה 36)מתחלפין "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא", למשמר אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

ואחווה  אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית שמו את ששיכן מי הנכנס למשמר אומר היוצא משמר חלבו רבי אמר אחת?
וריעות". הקטורת.37)ושלום מקטיר למזבח.38)מי הכבש מן אברים מעלה שמקטיר 39)מי יד:) (יומא כרבנן

לקטורת. קודמת נרות שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי מטיב כך ואחר משנה 40)קטורת ז פרק תמיד
הכהנים". אחיהם לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו "באו הקטורת,41)ב: להקטיר שנכנסו בשעה היה זה

הסדר  לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות על שעמדו לפני היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק בתמיד כמבואר
משנה). הדשן 42)(כסף בה שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב בתוספות וראה במשנה. שם תמיד

ש  בשעה קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג פרק (שם שיר כלי שהיא השנייה א), משנה ב פרק זורקין (שם
המגריפה.43)אותה. מקול בירושלים חבירו קול שומע אדם "אין כי במשנה שם השתחוו,44)ראה שמיד הכוונה ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אחר 45)אלא היה השיר שהרי לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה ואין שם.
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל האשם.46)גמר דם עליהם לזרוק עוד שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים

ניקנור.47) המקום 48)שער בעיניהם נכבד שאין לפי נכנסים שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב. פסחים
ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס ומחכים עומדים אלא "הטבת 49)המקודש. שאול אבא שלדעת אמרו לג. ביומא

נרות  שתי והטבת נרות שתי להטבת קודמת קטורת יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת קודם נרות שתי
לאברים. לפי 50)קודמת נכתב לא וכו', האולם בין "כשיגיע ההלכה) (בתחילת למעלה רבינו שכתב שמה מוכח מכאן

האולם. ממעלות ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם מתוך 51)הסדר, למדנו הסדר, סתמה שהמשנה פי על "אף
שזכה  מי שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על העומדים שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות וירד שנאמר למזבח הכבש מן האברים את מהלכות 52)באברים, י"ד בפרק
י. הלכה מסדר53)תפילה "אביי שם יומא רש"י:ראה ומפרש לנסכים". וחביתין לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו',

תמיד". של יינו לנסך לנסכין, וכו'. למנחה סולת האיפה ועשירית ה) כח, (במדבר דכתיב תמיד, של נסכו מנחת "למנחה,
וכן 54) גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי רבינו של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד

בכל  הוא כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את להקיף לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
כי  כתב שם הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן הכהנים,

סד.). בזבחים רש"י דעת (וכן גדול בכהן דווקא היא זו ד.55)משנה (משנה משקלים בששי נתבאר "כבר שם. משנה
עליו  נותנין כסף של אחד שולחנות שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה בית מהלכות ב פרק למעלה וראה

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים עליו נותנין שיש של ואחד שרת המקדש 56)כלי כלי מהלכות ד פרק ראה
כי  הדבר וברור ממונה". הנקרא והוא סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה אחד כהן "ממנין כי טז הלכה

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמזּבח  קרן על והריעּו58והּסּודרין 57עֹומד ותקעּו ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּצלצל  על הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו אחד 59ותקעּו. , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

מּׂשמאלֹו ואחד .60מימינֹו ְְִִִֶָֹ
.Êלנּס המנּס ּבּסּודרין 61ׁשהה הּסגן מניף הּקיׁש62, , ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבּצלצל  ּבחצֹוצרֹות 63זה אּלּו ותקעּו הלוּים 64, ודּברּו , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ
ּתקעּו - לּפרק הּגיעּו העם 65ּבּׁשיר. ּכל והׁשּתחוּו , ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

ּתקיעה  ּכל ועל ּתקיעה, ּפרק ּכל על ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבעזרה.
ּכמֹו ּתׁשע, הּתמיד ׁשעל הּתקיעֹות וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהׁשּתחויה.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á וזבחי הּצּבּור עֹולֹות על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַָָאין

ׁשּמקריבין  נדבה עֹולֹות אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשלמיהם
אין  - צּבּור ׁשל ׁשהן ּפי על אף הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּמֹותר
- עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן עליהן. ׁשירה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומרין

עליה  אֹומרין ׁשירה.אין ן ְֲִִֵֵֶָ
.Ëהיּו הראׁשֹון ּבּיֹום אֹומרין: הלוּים ׁשהיּו ְְִִִִִֶַַַָָָהּׁשיר

ּומלֹואּה הארץ לה' ּגדֹול 66אֹומרין: אֹומרין: היּו ּבּׁשני . ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
וגֹומר  קדׁשֹו הר אלהינּו ּבעיר מאד ּומהּלל .67ה' ְְְְְֱִֵֵַָָֹֹֻ

ּבקרב  אל, ּבעדת נּצב אלהים אֹומרין: היּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּׁשליׁשי

יׁשּפט  אל 68אלהים ה', נקמֹות אל אֹומרין: היּו ּברביעי . ְְְְֱִִִִִֵֵָָָֹֹ
הֹופיע  לאלהים 69נקמֹות הרנינּו אֹומרין: היּו ּבחמיׁשי . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

יעקב  לאלהי הריעּו ה'70עּוּזנּו, אֹומרין: היּו ּבּׁשּׁשי . ְֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
וגֹומר  התאּזר עז ה', לבׁש לבׁש, ּגאּות ּבׁשּבת 71מל . ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ

הּׁשּבת  ליֹום ׁשיר מזמֹור אֹומרין: ׁשּבת 72היּו ּבמּוספי . ְְְְְִִִֵַַַָָָ
ּפרקים, לׁשּׁשה אֹותּה וחֹולקין האזינּו. ׁשירת ְְְְְֲִִִִִִַַָָָאֹומרים

"ל הּכנסת,73הּזי"ו ּבבית ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּבתֹות  ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָואֹומרין

מׁשה  יׁשיר אז אֹומר ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין -74 ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
כמכה  היּו76וגֹומר 75ּומי הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף . ְְִֵֶַָָָָָָֹֹ

עּוּזנּו לאלהים הרנינּו להיֹות 77אֹומרין: חל ואם . ְְְְִִִִִֵֵַָֹ
אֹומר 78ּבחמיׁשי  וגֹומר 79- ׁשכמֹו מּסבל הסירֹותי :80. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַ

יחיל  ה' קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְִִִֶַָָָָָֹּבמנחה
וגֹומר  .81מדּבר ְְִֵָ

.Èראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶַָָָֹֹֹראׁש
ׁשהּיֹום  לפרסם ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את ּדֹוחה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחדׁש

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.‡È עם לבֹונה ּבזיכי ׁשני את מקטירין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּבת
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וראה  הסגן. ולא הקרן על הדיוט כהן עומד - המנסך הוא הדיוט כהן אם אבל הגדול הכהן עם אלא מופיע אינו הסגן
עצמו  שהמנסך  או הסודרים, את מחזיק אחר כהן אם שהסתפק אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת (סוף הראב"ד בפירוש

ומנסך. מניף אמה.57)היה על אמה דגלים".58)שהיא וכו'59)"הם ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה: שם
(ערוך). בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל". ארזא בן לתקוע.60)והקיש "כל 61)כדי כלומר

לאט  מנסך והיה בניסוכו שוהה היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה (מלאכת מניף" היה לנסך לו שהיה מה
ג  פרק (למעלה היין" ניסוך "בעת היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים ש"אין מפני אחת, בבת ולא לאט

פעול  בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך ב). הלכה המקדש כלי בעת מהלכות תתחיל היא אף שהשירה בכדי הניסוך, ת
אחריו]. ולא ממש, הניסוך.62)הניסוך בשעת בשיר להתחיל שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים ראה 63)לסימן

היה  גדול וקול הוא אלא  שם שאין מיוחד זמר כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים כי ה הלכה למעלה
המתחיל". והוא הלשכות 64)לו בתוך שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים הנפת יראה שלא ללוי שאפשר לפי

תקעו  ולפיכך ישמעו, שלא אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף בעת רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או
היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר הואיל הסודרים בהנפת לראות שיפנו מפסיקין 65)כדי שהיו בשיר להם היה "פרקים

תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין, שהן בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד). תוקעין" היו הפיסוק אותו ובתוך שם,
ותשע  שערים לפתיחת שלוש במקדש, תקיעות ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו וכו' ותקיעה תרועה

שם). (הרא"ש פרק" כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו וכו' שחר של פרק 66)לתמיד לאמירת וטעם
שקנה  שם "על לא.) השנה (ראש הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון שיום משום הוא ראשון ביום זה

בעולמו". ושליט הגמרא 67)והקנה ולשון ה'. גדול אומר תחתיהם השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום
עליהן". ומלך מעשיו שחילק שם "על שם והדיינין,68)ראשֿהשנה הדין יהיה שעליה הארץ נראתה שלישי שביום משום

לעדתו". תבל והכין בחכמתו ארץ שגילה שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת ניצב א' משום 69)אומר
(רב  עבודתם אחר התועים מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש נבראו "על שבו שם  הגמרא  ולשון שם). ינו

מעובדיהן". ליפרע ועתיד ולבנה חמה שברא החילוק 70)שם מפני פלאים בזה ויש חיים, בעלי מיני נבראו שבו משום
משבחים  אותן שרואים שבשעה לפי עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים, בבעלי שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם

שמו". לשבח ודגים עופות שברא שם "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים מעשי 71)הבורא נשלמו שבו משום
שגמר  שם "על שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה, הבורא גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית,

עליהן". ומלך ששבת".72)מלאכתו שם וינאץ,73)"על ה' ו'ירא ארץ, במתי על י'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,
ה). הלכה תפילה מהלכות י"ג בפרק (ראה שמים אל אשא כ'י חכמו, כמוכה".74)ל'ו "מי עד הים שם,75)שירת

השירה. כל סוף עד וכנראה 76)יא יז] כא, במדבר - באר עלי [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר, אז אמרו: שם בגמרא
כמוכה". ומי משה ישיר "אז אלא שם גרס לא שופר".77)שרבינו בחודש "תקעו נאמר בשחרית 78)שבו בו שאומרים

כנ"ל. הרנינו, הפרק.80)במוסף.79)תמיד כל את ולכפול לחזור שלא כדי בזה קול 81)והטעם זכות להזכיר כדי
(רש"י). תורה מתן של שופר
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ׁשעֹוּׂשין 82הּמּוספין  וכּסדר מּוספין. ׁשל הּיין נּסּו קדם , ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מהרמת  חּוץ הערּבים; ּבין עֹוּׂשין ּכ ּבּבקר, יֹום ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבכל

החיצֹון  מּמזּבח והּפיסֹות 83הּדׁשן הּמערכֹות ,84וסּדּור ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּכמֹו לבד, ּבּׁשחר יֹום ּבכל אּלא אּלּו ּדברים עֹוּׂשין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

.85ׁשּבארנּו ְֵֶַ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חדׁש‡. ראׁש מּוסף מקריבין חדׁשים אחר 2ּבראׁשי ְְֳִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשחר  ׁשל ּפרים 3ּתמיד חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה . ְִִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכבׁשים  וׁשבעה אחד ואיל עֹולֹות 4ׁשנים הּכל ּוּׂשעיר 5, , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
חּטאת  .6עּזים ִִַָ

הּתמיד ·. ּכמעּׂשה הּוא אחד העֹולֹות ּכל ,7מעּׂשה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָ
- מֹועדֹות וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל החּטאֹות ְֲֲֳִֵֵֶֶַַַָָָּומעּׂשה

הּנאכלת  החּטאת .9ׁשּבארנּו8ּכמעּׂשה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
הראׁשֹון ‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח

הּׁשביעי  יֹום חדׁשים 10עד ראׁשי ּכמּוסף ׁשנים 11, ּפרים : ְְְֳִִִִִֵַַַַָָָ

עֹולֹות  הּכל ּכבּׂשים, וׁשבעה אחד ּוּׂשעיר 12ואיל , ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ
ׁש14הּנאכלת 13חּטאת  ּביֹום יֹום . ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ני ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

יֹום  ּכל ׁשל מּוסף על יתר מקריבין ּבניסן, עּׂשר ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּׁשה
הּתנּופה  עמר עם לעֹולה צּבּור,15ּכבּׂש ׁשל מנחה והיא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּבארנּו .16ּכמֹו ְְֵֶַ

ואת 17ּוזמּנֹו„. הּׁשּבת את ּדֹוחה ּולפיכ קבּוע, ְְְִֶֶֶַַַַָָָ
.18הּטמאה  ְַָֻ

יּׂשראל ‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:19אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּכהן  אל קצירכם ראׁשית עמר את מצותֹו20והבאתם . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

הּקרֹוב  מן אֹותּה21לבֹוא מביאין - הּקרֹוב מן ּבא לא . ְִִִִַַָָָָָֹ
יּׂשראל  מארץ מקֹום .22מּכל ְִִֵֵֶֶָָָ

.Â עּׂשר ׁשּׁשה ּבליל ּבּלילה, להּקצר ּבחל 23מצותֹו ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
ּבׁשּבת  .24ּבין ְֵַָ

.Ê העמר לקצירת ּכׁשר הּלילה קצרּוהּו25וכל ואם . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשר 26ּבּיֹום  -27. ֵַָ
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המוספין.82) הקרבת אחר בערב.83)כלומר, גם היו המנורה ודישון הפנימי המזבח דישון אבל בבוקר. אלא שאינה
בערב.84) גם  מפיסין - קטורת של שלישי פיס אבל ורביעי, ושני ראשון פייסות,85)פיס לעניין שם ד פרק למעלה

מערכות. סידור לעניין ב הלכה ב פרק פסח.1)ולמעלה של שני ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו
וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי יא) כח, (במדבר פט.3)שנאמר זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי

למוספין". קודמין "תמידין לג.) (יומא אביי של המערכה וכסדר למוסף, שחר של תמיד בין קרב דבר שום אין כן וכמו
תמימים".4) שבעה שנה בני כבשים אחד, ואיל שנים בקר בני "פרים (שם) עולת 5)שנאמר "זאת יד) שם, (שם שנאמר

בחדשו". התמיד".6)חודש עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) שם, (שם כמו 7)שנאמר עולה, הוא אף שהרי
הקרבנות. מעשה מהלכות פ"ו למעלה וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני "כבשים ג) שם, (שם שנאמר

החיצונות 8) החטאות שכל פ"א, שבועות בתוספתא וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן – חטאת שהן שכיון
זֿיא. הלכות הקרבנות ממעשה פ"ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות וכל מעשה 9)נאכלות, כיצד א, הלכה פ"ז שם למעלה

הנאכלת. ימים".10)החטאת שבעת ליום תעשו כאלה וגו' עולה אשה "והקרבתם יטֿכד) שם, (שם שנאמר ראה 11)כמו
ה"א. שנה".12)למעלה בני כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני פרים לה', עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן

אחד".13) חטאת "ושעיר כב) שם, (שם ב.14)שנאמר הלכה למעלה העומר 15)ראה את "והניף יא) כג, (ויקרא שנאמר
וראה  לה'". לעולה שנתו בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני

) כמו במנחות  שמה, היה וכך האיפה, עשירית הוא ו"עומר" פסח). של (ראשון יו"ט ממחרת = השבת ממחרת סז.) סו:
שם). ויקרא (רש"י בעומר" "וימודו יח) טז, (שמות ג.16)שנאמר הלכה הקרבנות ממעשה פי"ב השבת,17)למעלה ממחרת

למעלה. ואת 18)ראה השבת את דוחות התורה, מן קבוע זמן להן שיש המנחות כל כי פי"א, מנחות בתוספתא ראה
ואפי' "תקריב – לה'" (=עומר) ביכורים מנחת תקריב "ואם יד) ב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו עב. ובמנחות הטומאה.
הברייתא  וכן להקרבה, הוא השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי כי עב: שם וראה בטומאה". ואפי' תקריב בשבת,
שנאמר  ופסח, לתמיד אלא למדנו שלא לפי תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי את משה וידבר אומר, "רבי שם:
ה', מועדי את משה וידבר ת"ל וכו' עמו והקרב עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו במועדו במועדו, בהן

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן מועד קבע ותוספתא 19)הכתוב א, משנה פ"ב ופרה  ו, משנה פ"א כלים פג: במנחות משנה
א. הלכה פ"ד ושקלים אֿב, הלכות פ"א שביעית בירושלמי וראה פ"ט. אל 20)שם תבואו "כי הפסוק: לתחילת  הכוונה

שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי הוא וכן (לחםֿמשנה). בסמ"ג מבואר וכן במנחות 21)הארץ", משנה לירושלים.
מלא  יהיה ולא יתייבש מרחוק יביאוהו ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי עמא, "מאי שם: ובגמרא סד:
שם. המשנה בפירוש רבינו הביא האחרון הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום אימא בעית ואי שם). רש"י –

מקום".22) מכל אותו מביאין – לירושלים הקרוב רש"י) – צרכו כל בישל (=לא ביכר "לא במשנה: שם 23)שם משנה
שבתות  "שבע טו) (שם, לומר תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם בגמרא ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא.
ט) טז, (דברים ונאמר לילו, מתחילת היום שתחילת לפי : מבערב" לימנות מתחיל שאתה בזמן וכו'. תהיינה" תמימות

סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת ראיה וזו וכו', בקמה חרמש קבוע"24)מהחל שזמנו "כיון
זו  משנה פירשו עב:) (שם בגמרא כי ואף השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן ד, הלכה למעלה וראה ספר). (קרית
להלן  המובאים ז, הלכה פ"ב ומגילה ח, הלכה פ"א השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – בקצירה ולא בהקרבה,

ז. דבר 25)הלכה היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה וכו' העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
הלילה". כל כשר - בלילה אף).26)שמצוותו ד"ה עב. מנחות תוספות (עיין ביוםֿטוב או יוםֿטוב הוא 27)מערב כן

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Á הּקמה מן לבֹוא מצאּו28מצותֹו לא מן 29. יביאּו - ְְִִִִַָָָָָָֹ
.30העמרים  ֳִָָ

.Ë הּלח מן לבֹוא מצאּו31מצותֹו לא מן 32. יביאּו - ְְִִִִַַָָָָֹ
.33הּיבׁש ֵַָ

.È ׁשּבּדרֹום מּׂשדֹות להביא היה חצי 34ּדרּכן נר היה . ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָ
זֹו ּבׁשנה חציּה וזֹורע חצי 35הּׂשדה נר אחרת ּובׁשנה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ׁשּזרע ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׂשדה
.‡È ז ּבא עמר היה הּׂשעֹורים מן הלכה 36ה זה ודבר . ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

רּבנּו נעּׂשה?37מּמׁשה היה וכיצד טֹוב 38. יֹום מערב ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכריכֹות  אֹותֹו ועֹוּׂשין ּדין ּבית ׁשלּוחי ּבמחּבר 39יֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵָֻ

הּסמּוכֹות  העירֹות ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלּקרקע,
ּגדֹול  ּבעסק נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות, וקֹוצרין 40לׁשם . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

סאין  קּפֹות 41ׁשלׁש ּובׁשלׁש אנׁשים, ּבׁשלׁשה ,42ּׂשעֹורין ְְְְֲִִִִָָָָֻ
מּגלֹות  ׁשחׁשכה 43ּובׁשלׁשה ּכיון הּקֹוצר 44. להם אֹומר ,45 ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא ׁשם: העֹומדים ּבא 46לכל הן! : ְְְִִֵֶֶַָָָָָ
הן! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא הן! לֹו: אֹומרין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש?

הן! לֹו: אֹומרין זה? מּגל הן! לֹו: אֹומרין זה? ְְִִֵֵֶֶַַָָמּגל
הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זה? ְְִִֵֵֶַָָֻמּגל
ואם  הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זֹו? ְְְִִִֵֵָָֻֻקּפה
הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת להן: אֹומר - ׁשּבת ְִֵֵֶַַַָָָָָהיה
לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ְְִִֵַַַַָָׁשּבת
קצר! לֹו: אֹומרין והן אקצר? להן: אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהן!
לֹו: אֹומרים והם אקצר? קצר! לֹו: אֹומרים והם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹאקצר?
לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל על ּפעמים ׁשלׁש ְְְְִַָָָָָָָָָָָֹקצר!

הּטֹועים  אּלּו ׁשני 47מּפני ּבבית יּׂשראל מּכלל .48ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הּוא  הּׁשּבת' 'מּמחרת ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומרין, ְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהן

ּבראׁשית  למדּו49ׁשּבת הּׁשמּועה ּומּפי ׁשּבת,50; ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
והּסנהדרין  הּנביאים ּתמיד ראּו וכן טֹוב. יֹום ּבכל 51אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹּדֹור
וקלי  ולחם ּבּתֹורה: נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין

הּזה  הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וּיאכלּו52וכרמל ונאמר: ; ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ
הּפסח  מּמחרת הארץ וקלּוי 53מעבּור ואם 54מּצֹות . ְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָ
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(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי אמרו עב.) (שם בגמרא כי ואף כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
שתדחה  מהו העומר קצירת בעי, "רשב"ל שאמרו: שם, ומגילה השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – כאן) לחםֿמשנה
קיבלה. ולא השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן והא אביי, רבי התיב טז). (=ביום ביום השבת את
קיימין, אנן מה הין. אומר השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה כיון הדא, מן רשב"ל חזר אחא, ר' אמר
ט"ז  ביום קצירה הסובר שאף מזה מבואר הרי ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם אלא אומר, הוא כבר ללילה אם

שם). השנה בראש קרבן ושירי קסו, סימן צבי וחכם כאן, המוריה הר (ראה השבת את דוחה היא כלומר,28)כשרה,
הקמה, מן ד"ה שם וברש"י הקמח". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם לקרקע. המחוברת התבואה מן העומר שיקצור

בקמה". חרמש "מהחל ט) טז, (דברים כדכתיב לשמה, קצירה התבואה.29)שתהא כל נקצרה התלוש,30)שכבר מן כלומר
מה  יד) ב, (ויקרא ביכורים מנחת תקריב ואם רבנן, "תנו עב.) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא מצא, "לא  במשנה שם
תקריב". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה מן מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות לפי תלמודֿלומר,

המחוברת 31) שהקמה היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב ופירש"י הלח", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
הקמה, מן להביא העומד "מצות פ"י שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו ישתדל העומרים, מן מביא אם ואף לחה, תהיה
בתפארת  וראה וכו'", לו אין הלח, מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא – לו אין העומרים, מן יביא – לו אין

שם. יד)32)ישראל ב, (שם תלמודֿלומר היבש, מן יביא הלח, מן מצא לא שאם "ומנין עב. שם ובברייתא במשנה. שם
תקריב". דרום,33)"ואם לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות מן אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה זרע.34)שאז ולא ונזרעת 35)חרש נחרשת שכשהקרקע פה: שם
ובלחםֿמשנה  ד, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ז למעלה וראה שם. רש"י עיין יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל

ה"ב.36)כאן. הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה ובמנחות 37)ראה בתורה. מפורש ואינו מסיני, למשה הלכה כלומר,
נאמר  אומר, אליעזר רבי החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר אתה השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח:
שעורין. לדורות האמור אביב אף שעורין, לא), ט, (שמות במצרים האמור אביב מה לדורות. אביב ונאמר במצרים, אביב
מביאין  החיטין, מן חובתן שמביאין וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו שמביא יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי
אתה  אם ד"א, השעורין. מן חובתו שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר אתה ואם השעורים. מן חובתן
דֿה. הלכות יג, פרשה דנדבה דבורא ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי אין החיטין, מן בא עומר אומר

סה.38) במנחות שם).39)משנה (רש"י אגרוף" מלוא שבלים ראשי וקושרים הדבר 40)"כורכים לפרסם גדולה המולה
בדברי  להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת כי שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים יוםֿטוב שבמוצאי

סג:).41)רבינו. (שם במשנה שבת 42)כחכמים ראה שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס שרגילים סלים שלשה
להלן.43)קכו. ראה הבייתוסין, מפני הדבר לפרסם כדי במשנה, יוםֿטוב.44)שם משלושת 45)מוצאי אחת כל היינו

שנתקבצו. העיירות לבני אומר אומר.46)הקוצרים, הקוצרים משלושת אחד כל והבייתוסים.47)כלומר, ראה 48)הצדוקים
ב. משנה פ"א לאבות המשנה הצדוקים 49)בפירוש גרס: (והרע"ב הבייתוסין מפני למה, כך "כל במשנה סה. שם

רש"י)". – בגמרא כדמפרש שבת, במוצאי (אלא יוםֿטוב במוצאי העומר קצירת אין אומרים שהיו שם 50)והבייתוסים)
סו. איש.51)סה: מפי איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה העומר.52)כלומר הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו

בניסן. טז שהוא פסח, של טז.54)ראשון יום שהוא הפסח למחרת העומר את שהביאו הרי
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ׁשעֹוּׂשין 82הּמּוספין  וכּסדר מּוספין. ׁשל הּיין נּסּו קדם , ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מהרמת  חּוץ הערּבים; ּבין עֹוּׂשין ּכ ּבּבקר, יֹום ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבכל

החיצֹון  מּמזּבח והּפיסֹות 83הּדׁשן הּמערכֹות ,84וסּדּור ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּכמֹו לבד, ּבּׁשחר יֹום ּבכל אּלא אּלּו ּדברים עֹוּׂשין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

.85ׁשּבארנּו ְֵֶַ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חדׁש‡. ראׁש מּוסף מקריבין חדׁשים אחר 2ּבראׁשי ְְֳִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשחר  ׁשל ּפרים 3ּתמיד חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה . ְִִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכבׁשים  וׁשבעה אחד ואיל עֹולֹות 4ׁשנים הּכל ּוּׂשעיר 5, , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
חּטאת  .6עּזים ִִַָ

הּתמיד ·. ּכמעּׂשה הּוא אחד העֹולֹות ּכל ,7מעּׂשה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָ
- מֹועדֹות וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל החּטאֹות ְֲֲֳִֵֵֶֶַַַָָָּומעּׂשה

הּנאכלת  החּטאת .9ׁשּבארנּו8ּכמעּׂשה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
הראׁשֹון ‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח

הּׁשביעי  יֹום חדׁשים 10עד ראׁשי ּכמּוסף ׁשנים 11, ּפרים : ְְְֳִִִִִֵַַַַָָָ

עֹולֹות  הּכל ּכבּׂשים, וׁשבעה אחד ּוּׂשעיר 12ואיל , ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ
ׁש14הּנאכלת 13חּטאת  ּביֹום יֹום . ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ני ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

יֹום  ּכל ׁשל מּוסף על יתר מקריבין ּבניסן, עּׂשר ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּׁשה
הּתנּופה  עמר עם לעֹולה צּבּור,15ּכבּׂש ׁשל מנחה והיא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּבארנּו .16ּכמֹו ְְֵֶַ

ואת 17ּוזמּנֹו„. הּׁשּבת את ּדֹוחה ּולפיכ קבּוע, ְְְִֶֶֶַַַַָָָ
.18הּטמאה  ְַָֻ

יּׂשראל ‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:19אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּכהן  אל קצירכם ראׁשית עמר את מצותֹו20והבאתם . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

הּקרֹוב  מן אֹותּה21לבֹוא מביאין - הּקרֹוב מן ּבא לא . ְִִִִַַָָָָָֹ
יּׂשראל  מארץ מקֹום .22מּכל ְִִֵֵֶֶָָָ

.Â עּׂשר ׁשּׁשה ּבליל ּבּלילה, להּקצר ּבחל 23מצותֹו ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
ּבׁשּבת  .24ּבין ְֵַָ

.Ê העמר לקצירת ּכׁשר הּלילה קצרּוהּו25וכל ואם . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשר 26ּבּיֹום  -27. ֵַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המוספין.82) הקרבת אחר בערב.83)כלומר, גם היו המנורה ודישון הפנימי המזבח דישון אבל בבוקר. אלא שאינה
בערב.84) גם  מפיסין - קטורת של שלישי פיס אבל ורביעי, ושני ראשון פייסות,85)פיס לעניין שם ד פרק למעלה

מערכות. סידור לעניין ב הלכה ב פרק פסח.1)ולמעלה של שני ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו
וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי יא) כח, (במדבר פט.3)שנאמר זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי

למוספין". קודמין "תמידין לג.) (יומא אביי של המערכה וכסדר למוסף, שחר של תמיד בין קרב דבר שום אין כן וכמו
תמימים".4) שבעה שנה בני כבשים אחד, ואיל שנים בקר בני "פרים (שם) עולת 5)שנאמר "זאת יד) שם, (שם שנאמר

בחדשו". התמיד".6)חודש עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) שם, (שם כמו 7)שנאמר עולה, הוא אף שהרי
הקרבנות. מעשה מהלכות פ"ו למעלה וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני "כבשים ג) שם, (שם שנאמר

החיצונות 8) החטאות שכל פ"א, שבועות בתוספתא וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן – חטאת שהן שכיון
זֿיא. הלכות הקרבנות ממעשה פ"ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות וכל מעשה 9)נאכלות, כיצד א, הלכה פ"ז שם למעלה

הנאכלת. ימים".10)החטאת שבעת ליום תעשו כאלה וגו' עולה אשה "והקרבתם יטֿכד) שם, (שם שנאמר ראה 11)כמו
ה"א. שנה".12)למעלה בני כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני פרים לה', עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן

אחד".13) חטאת "ושעיר כב) שם, (שם ב.14)שנאמר הלכה למעלה העומר 15)ראה את "והניף יא) כג, (ויקרא שנאמר
וראה  לה'". לעולה שנתו בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני

) כמו במנחות  שמה, היה וכך האיפה, עשירית הוא ו"עומר" פסח). של (ראשון יו"ט ממחרת = השבת ממחרת סז.) סו:
שם). ויקרא (רש"י בעומר" "וימודו יח) טז, (שמות ג.16)שנאמר הלכה הקרבנות ממעשה פי"ב השבת,17)למעלה ממחרת

למעלה. ואת 18)ראה השבת את דוחות התורה, מן קבוע זמן להן שיש המנחות כל כי פי"א, מנחות בתוספתא ראה
ואפי' "תקריב – לה'" (=עומר) ביכורים מנחת תקריב "ואם יד) ב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו עב. ובמנחות הטומאה.
הברייתא  וכן להקרבה, הוא השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי כי עב: שם וראה בטומאה". ואפי' תקריב בשבת,
שנאמר  ופסח, לתמיד אלא למדנו שלא לפי תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי את משה וידבר אומר, "רבי שם:
ה', מועדי את משה וידבר ת"ל וכו' עמו והקרב עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו במועדו במועדו, בהן

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן מועד קבע ותוספתא 19)הכתוב א, משנה פ"ב ופרה  ו, משנה פ"א כלים פג: במנחות משנה
א. הלכה פ"ד ושקלים אֿב, הלכות פ"א שביעית בירושלמי וראה פ"ט. אל 20)שם תבואו "כי הפסוק: לתחילת  הכוונה

שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי הוא וכן (לחםֿמשנה). בסמ"ג מבואר וכן במנחות 21)הארץ", משנה לירושלים.
מלא  יהיה ולא יתייבש מרחוק יביאוהו ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי עמא, "מאי שם: ובגמרא סד:
שם. המשנה בפירוש רבינו הביא האחרון הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום אימא בעית ואי שם). רש"י –

מקום".22) מכל אותו מביאין – לירושלים הקרוב רש"י) – צרכו כל בישל (=לא ביכר "לא במשנה: שם 23)שם משנה
שבתות  "שבע טו) (שם, לומר תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם בגמרא ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא.
ט) טז, (דברים ונאמר לילו, מתחילת היום שתחילת לפי : מבערב" לימנות מתחיל שאתה בזמן וכו'. תהיינה" תמימות

סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת ראיה וזו וכו', בקמה חרמש קבוע"24)מהחל שזמנו "כיון
זו  משנה פירשו עב:) (שם בגמרא כי ואף השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן ד, הלכה למעלה וראה ספר). (קרית
להלן  המובאים ז, הלכה פ"ב ומגילה ח, הלכה פ"א השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – בקצירה ולא בהקרבה,

ז. דבר 25)הלכה היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה וכו' העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
הלילה". כל כשר - בלילה אף).26)שמצוותו ד"ה עב. מנחות תוספות (עיין ביוםֿטוב או יוםֿטוב הוא 27)מערב כן
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.Á הּקמה מן לבֹוא מצאּו28מצותֹו לא מן 29. יביאּו - ְְִִִִַָָָָָָֹ
.30העמרים  ֳִָָ

.Ë הּלח מן לבֹוא מצאּו31מצותֹו לא מן 32. יביאּו - ְְִִִִַַָָָָֹ
.33הּיבׁש ֵַָ

.È ׁשּבּדרֹום מּׂשדֹות להביא היה חצי 34ּדרּכן נר היה . ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָ
זֹו ּבׁשנה חציּה וזֹורע חצי 35הּׂשדה נר אחרת ּובׁשנה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ׁשּזרע ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׂשדה
.‡È ז ּבא עמר היה הּׂשעֹורים מן הלכה 36ה זה ודבר . ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

רּבנּו נעּׂשה?37מּמׁשה היה וכיצד טֹוב 38. יֹום מערב ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכריכֹות  אֹותֹו ועֹוּׂשין ּדין ּבית ׁשלּוחי ּבמחּבר 39יֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵָֻ

הּסמּוכֹות  העירֹות ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלּקרקע,
ּגדֹול  ּבעסק נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות, וקֹוצרין 40לׁשם . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

סאין  קּפֹות 41ׁשלׁש ּובׁשלׁש אנׁשים, ּבׁשלׁשה ,42ּׂשעֹורין ְְְְֲִִִִָָָָֻ
מּגלֹות  ׁשחׁשכה 43ּובׁשלׁשה ּכיון הּקֹוצר 44. להם אֹומר ,45 ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא ׁשם: העֹומדים ּבא 46לכל הן! : ְְְִִֵֶֶַָָָָָ
הן! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא הן! לֹו: אֹומרין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש?

הן! לֹו: אֹומרין זה? מּגל הן! לֹו: אֹומרין זה? ְְִִֵֵֶֶַַָָמּגל
הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זה? ְְִִֵֵֶַָָֻמּגל
ואם  הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זֹו? ְְְִִִֵֵָָֻֻקּפה
הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת להן: אֹומר - ׁשּבת ְִֵֵֶַַַָָָָָהיה
לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ְְִִֵַַַַָָׁשּבת
קצר! לֹו: אֹומרין והן אקצר? להן: אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהן!
לֹו: אֹומרים והם אקצר? קצר! לֹו: אֹומרים והם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹאקצר?
לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל על ּפעמים ׁשלׁש ְְְְִַָָָָָָָָָָָֹקצר!

הּטֹועים  אּלּו ׁשני 47מּפני ּבבית יּׂשראל מּכלל .48ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הּוא  הּׁשּבת' 'מּמחרת ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומרין, ְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהן

ּבראׁשית  למדּו49ׁשּבת הּׁשמּועה ּומּפי ׁשּבת,50; ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
והּסנהדרין  הּנביאים ּתמיד ראּו וכן טֹוב. יֹום ּבכל 51אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹּדֹור
וקלי  ולחם ּבּתֹורה: נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין

הּזה  הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וּיאכלּו52וכרמל ונאמר: ; ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ
הּפסח  מּמחרת הארץ וקלּוי 53מעבּור ואם 54מּצֹות . ְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי אמרו עב.) (שם בגמרא כי ואף כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
שתדחה  מהו העומר קצירת בעי, "רשב"ל שאמרו: שם, ומגילה השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – כאן) לחםֿמשנה
קיבלה. ולא השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן והא אביי, רבי התיב טז). (=ביום ביום השבת את
קיימין, אנן מה הין. אומר השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה כיון הדא, מן רשב"ל חזר אחא, ר' אמר
ט"ז  ביום קצירה הסובר שאף מזה מבואר הרי ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם אלא אומר, הוא כבר ללילה אם

שם). השנה בראש קרבן ושירי קסו, סימן צבי וחכם כאן, המוריה הר (ראה השבת את דוחה היא כלומר,28)כשרה,
הקמה, מן ד"ה שם וברש"י הקמח". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם לקרקע. המחוברת התבואה מן העומר שיקצור

בקמה". חרמש "מהחל ט) טז, (דברים כדכתיב לשמה, קצירה התבואה.29)שתהא כל נקצרה התלוש,30)שכבר מן כלומר
מה  יד) ב, (ויקרא ביכורים מנחת תקריב ואם רבנן, "תנו עב.) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא מצא, "לא  במשנה שם
תקריב". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה מן מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות לפי תלמודֿלומר,

המחוברת 31) שהקמה היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב ופירש"י הלח", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
הקמה, מן להביא העומד "מצות פ"י שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו ישתדל העומרים, מן מביא אם ואף לחה, תהיה
בתפארת  וראה וכו'", לו אין הלח, מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא – לו אין העומרים, מן יביא – לו אין

שם. יד)32)ישראל ב, (שם תלמודֿלומר היבש, מן יביא הלח, מן מצא לא שאם "ומנין עב. שם ובברייתא במשנה. שם
תקריב". דרום,33)"ואם לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות מן אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה זרע.34)שאז ולא ונזרעת 35)חרש נחרשת שכשהקרקע פה: שם
ובלחםֿמשנה  ד, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ז למעלה וראה שם. רש"י עיין יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל

ה"ב.36)כאן. הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה ובמנחות 37)ראה בתורה. מפורש ואינו מסיני, למשה הלכה כלומר,
נאמר  אומר, אליעזר רבי החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר אתה השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח:
שעורין. לדורות האמור אביב אף שעורין, לא), ט, (שמות במצרים האמור אביב מה לדורות. אביב ונאמר במצרים, אביב
מביאין  החיטין, מן חובתן שמביאין וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו שמביא יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי
אתה  אם ד"א, השעורין. מן חובתו שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר אתה ואם השעורים. מן חובתן
דֿה. הלכות יג, פרשה דנדבה דבורא ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי אין החיטין, מן בא עומר אומר

סה.38) במנחות שם).39)משנה (רש"י אגרוף" מלוא שבלים ראשי וקושרים הדבר 40)"כורכים לפרסם גדולה המולה
בדברי  להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת כי שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים יוםֿטוב שבמוצאי

סג:).41)רבינו. (שם במשנה שבת 42)כחכמים ראה שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס שרגילים סלים שלשה
להלן.43)קכו. ראה הבייתוסין, מפני הדבר לפרסם כדי במשנה, יוםֿטוב.44)שם משלושת 45)מוצאי אחת כל היינו

שנתקבצו. העיירות לבני אומר אומר.46)הקוצרים, הקוצרים משלושת אחד כל והבייתוסים.47)כלומר, ראה 48)הצדוקים
ב. משנה פ"א לאבות המשנה הצדוקים 49)בפירוש גרס: (והרע"ב הבייתוסין מפני למה, כך "כל במשנה סה. שם

רש"י)". – בגמרא כדמפרש שבת, במוצאי (אלא יוםֿטוב במוצאי העומר קצירת אין אומרים שהיו שם 50)והבייתוסים)
סו. איש.51)סה: מפי איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה העומר.52)כלומר הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו

בניסן. טז שהוא פסח, של טז.54)ראשון יום שהוא הפסח למחרת העומר את שהביאו הרי



oitqeneקעד oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ׁשאֹותֹו ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹּתאמר,
אכילתם 55הּטּפׁשים  הּתר הּכתּוב ּתלה היא - ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

נקרה  אּלא הּסּבה ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלחדׁש
הּפסח, ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא ְְֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנקרה?
את  הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור ֳִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדבר

מימי 56החדׁש הּוא יֹום זה אי על מׁשּגיחין ואין , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ַַָהּׁשבּוע.

.·È לעזרה והביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו 57קצרּוהּו ְְֱֲִֶַָָָָָֻ
ּובֹוררין 58וחבטּוהּו וזֹורין הּׂשעֹורין 59, את ולֹוקחין . ְְְְְֲִִִִֶַַָ

ּבאּור  אֹותֹו ׁשּיהיה 61ּבאּבּוב 60ּומהבהבין ּכדי מנּקב, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻ
ּבכּלן  ׁשֹולט ּגרּׂש62האׁש ּבאׁש קלּוי אביב ׁשּנאמר: . ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

למדּו הּׁשמּועה מּפי ּבמנחת 63ּכרמל; אּלא מדּבר ׁשאינֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבעזרה  אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהעמר

ּבֹו מנּׁשבת ּגרֹוסֹות,64והרּוח ׁשל לריחים אֹותֹו ונֹותנין . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
סאין 65וטֹוחנין  הּׁשלׁש עּׂשרֹון 66את הּכל מן ּומֹוציאין ,67 ְְֲִִִִִִֶַַָָֹ

נפה  עּׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה נפּדה 68ׁשהּוא והּׁשאר .69 ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ּבחּלה  וחּיב אדם, לכל הּמעּׂשרֹות 70ונאכל מן ,71ּופטּור ְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו סלת 72ּכמֹו ׁשל העּׂשרֹון זה ולֹוקחין . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשמן 73הּׂשעֹורים  ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין עּׂשר 74, ּבׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לבנה 75ּבניסן  קמץ עליו ונֹותנין הּמנחֹות 76, .77ּכׁשאר ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ
ּומֹוריד 79ּבמזרח 78ּומניפֹו מעלה ּומביא מֹולי ,80, ְְְֲִִִִִֵֶַָ
ּכׁשאר 81ּומּגיׁשֹו ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ּומקטיר 82הּמנחֹות  וקֹומץ לּכהנים 83. נאכל והּׁשאר ,84 ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹ
הּמנחֹות  ּכל לאחר 85ּכׁשירי אֹותֹו? קֹומצין ואימתי . ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּיֹום  מּוסף העֹולה 86ׁשּמקריבין ׁשל 87וכבּׂש ּתמיד קדם , ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הערּבים  .88ּבין ְִֵַַָ
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הדעות 55) שתי כפי שני. ביום או ראשון ביום פסח של א' יו"ט אז היה שלנו, מסורת לפי אבל והבייתוסים. הצדוקים
ד"ה  ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב או בשבת אם משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע מימי יום באיזה שנחלקו

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ"י ורא"ש גם 56)מכאן, כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ"ג, גם הביא זו ראיה
עליו. והשיג מרומי, אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא עזרא בן אברהם והר"ר שם. יהושע לספר הרלב"ג בפירוש

(יהושע  הרד"ק בפירוש גם כאן.וראה המוריה ובהר "וקצרתם 57)שם), י) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי הכהן", אל קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה כחכמים 58)את

המשנה  בפירוש רבינו והסביר החביטה. לפני שבלים בעודם באש אותם מהבהבין היו כי הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה
ויפסד". יתפרד הדישה ובשעת מתלחלח, שהוא לפי אותן, שידוש קודם באש אותן יגישו "שלא נזכר 59)שם לא זה

המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י וראה זה, בלא איֿאפשר הרי אבל קלי 60)במשנה, מצות בו לקיים כדי
במשנה). שם ו.61)(ראה הלכה יג, פרשה דנדבה דבורא ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד כלי

סו:62) מנחות וגמרא שם ד.63)סיפרא הלכה שם באבוב 64)סיפרא שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש כדי במשנה. שם
שם). ישראל הסולת,65)(תפארת דרך שכן עבה, אלא דק טחונות היו שלא גרוסות, "של שם רש"י ופירש במשנה. שם

כך  שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה יטחנו שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה ואין
– יט קיט, (תהלים נפשי" גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ ויגרס כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש נקראת

יד). ב, בויקרא יא.66)רש"י הלכה למעלה והיינו 67)ראה עו: שם במשנה הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם
היתה  שכך האיפה, לעשירית הכוונה כי שם רש"י וראה קצירכם", ראשית עומר את "והבאתם י) כג, (ויקרא שנאמר משום
ולפי  ה. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה גם וראה בעומר", "וימודו יח) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת,
עשרונים  שני יצאו מחיטים, שהן הלחם, משתי אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה יצא לא משעורים, בא שהעומר

עו:). שם (גמרא סאין ודע 68)משלושה הסדר, על מחבירתה דקה אחת כל היתה נפות, הי"ג "ואילו במשנה. ושם שם
אלו  כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים מב' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או בניפוי הפליגו לא שאם

עו:). שם בפיה"מ (רבינו למצוה" במשנה).69)אלא סו. (שם לחולין ויוצא נפדה העשרון, על יותר שנשאר מה כלומר,
(רש"י).70) שנפדה" לאחר הוא, הדיוט ביד זו של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב לפי במשנה. כחכמים 71)שם

הקדש  ומירוח הקדש, ביד היה זה של ומירוח מירוח, בשעת חל מעשר שחיוב הסוברים במשנה, שם ר"ע) על (החולקים
המעשרות. מן ג.72)פוטר הלכה ביכורים מהלכות ופ"ו כה, הלכה מעשר מהלכות "מנחת 73)בפ"ג יד. סוטה משנה ראה

בשלוש  מנופה שבו מובחר "בשעורין רש"י ומפרש גרש", באה היתה היא השעורים, מן באה שהיא אףֿעלֿפי העומר
חיטים". סולת כעין נפה, למעלה 74)עשרה וראה שמן", עליה "ונתת טו) ב, (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה ראה

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח, הלכה ופ"ב ז, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות שם).75)פי"ב המשנה (פירוש ביום כלומר
היא".76) מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום במשנה. שם מנחות הקרבנות 77)ראה מעשה מהלכות בפי"ב ראה

לבונה. קומץ טעונות המנחות כל כי העומר 78)שם, את "והניף יא) כג, (שם שנאמר משום וסא. סז: שם במשנה ראה
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה ה'", למעלה 79)לפני ראה במזרח, שהוא ה'" "לפני (שם) שנאמר

יא. הלכה פ"ח ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  במשנה.80)פ"ט סא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ"ט למעלה ראה 
ו.81) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ב  שם, מנחות שם.82)ראה קרבנות מעשה בהלכות במשנה,83)ראה סז: שם

קומץ. זו ואזכרה אזכרתה", את הכהן "והקטיר טז) ב, (שם שנאמר במשנה.84)משום מעשה 85)שם בהלכות ראה
ט. הלכה שם (כסףֿמשנה).86)הקרבנות קודם דתדיר שלמעלה,87)משום למה מוסב זה ואין חדש, ענין מתחיל כאן

ולפני  העומר אחרי והכבש המוסף, אחר שהעומר באופן ט), הלכה פ"ט (להלן עמו" הבא לכבש קודם "העומר שהרי
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה הערבים. בין של תמיד 88)התמיד אחר קרבן שוחטין אין כי ג, הלכה פ"א למעלה ראה

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È לקצר יּׂשראל 89אסּור מיני 90ּבארץ מחמׁשת מין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
העמר 91ּתבּואה  לקצירת ראׁשית 92קדם ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּנקצרים  לכל ּתחּלה ׁשּיהיה - ּדברים 93קצירכם ּבּמה . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבית  אבל עמר; מּמּנּו להביא ׁשראּוי ּבקציר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹאמּורים?

להביא 95ׁשּבעמקים 94הּׁשלחין  ראּוי ואינֹו הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
העמר 96מּמּנּו מּלפני אֹותֹו קֹוצרין יגּדׁש97- לא אבל ,98. ְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹ
.„È ׁשהׁשריׁשה העמר 99ּתבּואה העמר 100קדם - ְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

לאו 101מּתירּה ואם ּכ102; לקצרּה אסּור ׁשאסּור - דר ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
הּבא  העמר ׁשּיבֹוא עד .103לאכלּה ְְֶֶַַָָָָָֹ

.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא לקצר 104ּתבּואה מּתר - ְְְִִִֵֶָָָֹֹֻ
לבהמה 105מּמּנה  וקֹוצרין 106להאכיל הּנטיעֹות 107. מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

יּפסדּו האבל 108ׁשּלא לבית מקֹום לפּנֹות וקֹוצרין אֹו109. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש קציר 110לבית ולא - קצירכם ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹ

.111מצוה  ְִָ
.ÊË לקצר ׁשּמּתר ּפי על אֹותן 112ואף יעּׂשה לא - ְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֻ

צבתים 113ּכריכֹות  צבתים יּניחם אּלא הּקֹוצרין, 114ּכדר. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
.ÊÈּבארנּו מנחת 115ּכבר ולא מנחֹות מביאין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ּבּכּורים 116נסכים  העמר,117ולא הבאת קדם החדׁש מן ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
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חכמים: ודרשו השלמים, חלבי עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים בין של תמיד אצל שנאמר לפי הערביים, בין של
כולם". הקרבנות כל השלם א.89)"עליה משנה פ"א ובחלה ע. במנחות שאין 90)משנה לפי מותר, לארץ בחוץ אבל

המוריה). (הר לקצור מותר שבעמקים, השלחין בבית גם כי להלן, וראה ה). הלכה למעלה (ראה משם שהם 91)מביאין
ושיפון. שועל שיבולת כוסמין, שעורים, מאכלות 92)חיטים, מהלכות (פ"י רבינו כתב חדש, אכילת שבענין אףֿעלֿפי

ולחםֿמשנה  כסףֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי אלא אסורה אינה קצירה – העומר שיקרב עד שאסור ב) הלכה אסורות
שם. בחלה טוב' יום ג.93)ו'תוספות הלכה י פרשה אמור בה 94)סיפרא גדלה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ

משובחת.95)בהשקאה. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק, גם היא צמאה, ארץ להיותה נוסף לכתחלה 96)כלומר, כלומר,
מנ  ראה ממנו, מביאין פ"ו אין למעלה גם וראה כשר". הביא ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה פה. חות

בעמקים, שאינם אלה אף ומשמע השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע"פ יב. הלכה מזבח איסורי מהלכות
מאחר  בעמקים, שאינו השלחין בבית אפילו מותר התורה מן כי יתכן – שבעמקים השלחין בית אלא התירו לא כאן ואילו

קוצרים. ד"ה סח. מנחות תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל ממנו, מביאין עא.97)שאין שם משנה
קצירה  את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין בית "קוצרים
אתה  שאי ממקום קוצר, אתה אי מביא שאתה ממקום כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב עומר, את והבאתם
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם ג הלכה י פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה מביא

כאן. ספר קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" המשנה 98)שנאמר (פירוש דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
אחר  עד ימתין אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר מיד יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם).

ח). משנה פ"י מנחות ישראל ותפארת רע"ב (ראה התירו לא – יורהֿדעה 99)הפסח בשו"ע וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
יום. עשר ארבעה הוא השרשה זמן כי שם, ובמפרשים ג סעיף רצג בבבא 100)סימן (רש"י העומר הבאת קודם היינו

הגרע"א  בתוספות וראה שם. (רע"ב העומר קצירת קודם מפרשים ויש ז). משנה פ"י במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
להלן. וראה ע: במנחות ועיין ואם 101)שם). בקצירה, אף מותרת – העומר קצירת לפני השרישה אם [היינו ע. שם משנה

להלן]. וראה באכילה. רק מותרת – ההבאה ולפני הקצירה אחרי העומר.102)השרישה לאחר אלא השרישו שם.103)שלא
וראה  ספר) ובקרית ברע"ב וראה עא. (שם בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה", תזרע "אשר טז) כג, (שמות שנאמר משום

ש  באכילה באורֿשמח שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה לפני נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי שהכל רבינו דעת פירש
למעלה. וראה הקצירה, גם מותרת שם,104)– המשנה בפירוש (רבינו בישולו לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,

שם). ישראל בתפארת העומר.105)וראה (=לאכילת 106)לפני לשחת שכל ומשום יהודה. ר' דברי לפי עא. שם משנה
(רע"ב). הוא קציר לאו העומר.107)בהמה) שיכוון 108)לפני והוא הנטיעות", מפני "וקוצרין עא. שם משנה האילנות.

אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש [יפסידו] (יפסיק) שלא כדי מהאילנות להתרחק קצירה בשעת
אתה  – מביא אתה שאי וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית לא מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
ולדעת  כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני שקוצר אחד, פירוש לפי שם ברש"י ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש הוכרח איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ"א לעשות 109)רבינו והיינו במשנה. שם
שם). (רש"י וכו' המיוגעים אחינו (ח:) כתובות במסכת הנזכרת רחבה ברכת לברך ברחבה לישב פנוי שם 110)מקום

(רש"י). התלמידים" לישב מקום להם "לעשות המדרש", בית ביטול מפני וכו' "וקוצרין בגמרא,111)במשנה: עב. שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית האבל בית לטובת לקצור התירו טו.112)ולכן הלכה למעלה אלומות 113)כמבואר

המשנה 114)גדולות. בפירוש רבינו וכתב צבתים", מניחן אבל כריכות, אותן יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות
זה  ולפי כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין לקצתם קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות כי שם רש"י דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם

טרחינן". לא דאפשר דכמה טעמא, "מאי עב. שם ובגמרא ט.115)קשורות, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה
אסור].116) אינו הרי היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה הסולת [היינו
היינו 117) וביכורים שם). רוקח (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי ויתכן שם. מזבח איסורי בהלכות נזכרו לא ביכורים



קעה oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ׁשאֹותֹו ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹּתאמר,
אכילתם 55הּטּפׁשים  הּתר הּכתּוב ּתלה היא - ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

נקרה  אּלא הּסּבה ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלחדׁש
הּפסח, ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא ְְֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנקרה?
את  הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור ֳִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדבר

מימי 56החדׁש הּוא יֹום זה אי על מׁשּגיחין ואין , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ַַָהּׁשבּוע.

.·È לעזרה והביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו 57קצרּוהּו ְְֱֲִֶַָָָָָֻ
ּובֹוררין 58וחבטּוהּו וזֹורין הּׂשעֹורין 59, את ולֹוקחין . ְְְְְֲִִִִֶַַָ

ּבאּור  אֹותֹו ׁשּיהיה 61ּבאּבּוב 60ּומהבהבין ּכדי מנּקב, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻ
ּבכּלן  ׁשֹולט ּגרּׂש62האׁש ּבאׁש קלּוי אביב ׁשּנאמר: . ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

למדּו הּׁשמּועה מּפי ּבמנחת 63ּכרמל; אּלא מדּבר ׁשאינֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבעזרה  אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהעמר

ּבֹו מנּׁשבת ּגרֹוסֹות,64והרּוח ׁשל לריחים אֹותֹו ונֹותנין . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
סאין 65וטֹוחנין  הּׁשלׁש עּׂשרֹון 66את הּכל מן ּומֹוציאין ,67 ְְֲִִִִִִֶַַָָֹ

נפה  עּׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה נפּדה 68ׁשהּוא והּׁשאר .69 ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ּבחּלה  וחּיב אדם, לכל הּמעּׂשרֹות 70ונאכל מן ,71ּופטּור ְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו סלת 72ּכמֹו ׁשל העּׂשרֹון זה ולֹוקחין . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשמן 73הּׂשעֹורים  ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין עּׂשר 74, ּבׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לבנה 75ּבניסן  קמץ עליו ונֹותנין הּמנחֹות 76, .77ּכׁשאר ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ
ּומֹוריד 79ּבמזרח 78ּומניפֹו מעלה ּומביא מֹולי ,80, ְְְֲִִִִִֵֶַָ
ּכׁשאר 81ּומּגיׁשֹו ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ּומקטיר 82הּמנחֹות  וקֹומץ לּכהנים 83. נאכל והּׁשאר ,84 ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹ
הּמנחֹות  ּכל לאחר 85ּכׁשירי אֹותֹו? קֹומצין ואימתי . ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּיֹום  מּוסף העֹולה 86ׁשּמקריבין ׁשל 87וכבּׂש ּתמיד קדם , ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הערּבים  .88ּבין ְִֵַַָ
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הדעות 55) שתי כפי שני. ביום או ראשון ביום פסח של א' יו"ט אז היה שלנו, מסורת לפי אבל והבייתוסים. הצדוקים
ד"ה  ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב או בשבת אם משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע מימי יום באיזה שנחלקו

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ"י ורא"ש גם 56)מכאן, כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ"ג, גם הביא זו ראיה
עליו. והשיג מרומי, אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא עזרא בן אברהם והר"ר שם. יהושע לספר הרלב"ג בפירוש

(יהושע  הרד"ק בפירוש גם כאן.וראה המוריה ובהר "וקצרתם 57)שם), י) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי הכהן", אל קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה כחכמים 58)את

המשנה  בפירוש רבינו והסביר החביטה. לפני שבלים בעודם באש אותם מהבהבין היו כי הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה
ויפסד". יתפרד הדישה ובשעת מתלחלח, שהוא לפי אותן, שידוש קודם באש אותן יגישו "שלא נזכר 59)שם לא זה

המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י וראה זה, בלא איֿאפשר הרי אבל קלי 60)במשנה, מצות בו לקיים כדי
במשנה). שם ו.61)(ראה הלכה יג, פרשה דנדבה דבורא ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד כלי

סו:62) מנחות וגמרא שם ד.63)סיפרא הלכה שם באבוב 64)סיפרא שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש כדי במשנה. שם
שם). ישראל הסולת,65)(תפארת דרך שכן עבה, אלא דק טחונות היו שלא גרוסות, "של שם רש"י ופירש במשנה. שם

כך  שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה יטחנו שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה ואין
– יט קיט, (תהלים נפשי" גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ ויגרס כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש נקראת

יד). ב, בויקרא יא.66)רש"י הלכה למעלה והיינו 67)ראה עו: שם במשנה הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם
היתה  שכך האיפה, לעשירית הכוונה כי שם רש"י וראה קצירכם", ראשית עומר את "והבאתם י) כג, (ויקרא שנאמר משום
ולפי  ה. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה גם וראה בעומר", "וימודו יח) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת,
עשרונים  שני יצאו מחיטים, שהן הלחם, משתי אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה יצא לא משעורים, בא שהעומר

עו:). שם (גמרא סאין ודע 68)משלושה הסדר, על מחבירתה דקה אחת כל היתה נפות, הי"ג "ואילו במשנה. ושם שם
אלו  כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים מב' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או בניפוי הפליגו לא שאם

עו:). שם בפיה"מ (רבינו למצוה" במשנה).69)אלא סו. (שם לחולין ויוצא נפדה העשרון, על יותר שנשאר מה כלומר,
(רש"י).70) שנפדה" לאחר הוא, הדיוט ביד זו של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב לפי במשנה. כחכמים 71)שם

הקדש  ומירוח הקדש, ביד היה זה של ומירוח מירוח, בשעת חל מעשר שחיוב הסוברים במשנה, שם ר"ע) על (החולקים
המעשרות. מן ג.72)פוטר הלכה ביכורים מהלכות ופ"ו כה, הלכה מעשר מהלכות "מנחת 73)בפ"ג יד. סוטה משנה ראה

בשלוש  מנופה שבו מובחר "בשעורין רש"י ומפרש גרש", באה היתה היא השעורים, מן באה שהיא אףֿעלֿפי העומר
חיטים". סולת כעין נפה, למעלה 74)עשרה וראה שמן", עליה "ונתת טו) ב, (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה ראה

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח, הלכה ופ"ב ז, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות שם).75)פי"ב המשנה (פירוש ביום כלומר
היא".76) מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום במשנה. שם מנחות הקרבנות 77)ראה מעשה מהלכות בפי"ב ראה

לבונה. קומץ טעונות המנחות כל כי העומר 78)שם, את "והניף יא) כג, (שם שנאמר משום וסא. סז: שם במשנה ראה
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה ה'", למעלה 79)לפני ראה במזרח, שהוא ה'" "לפני (שם) שנאמר

יא. הלכה פ"ח ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  במשנה.80)פ"ט סא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ"ט למעלה ראה 
ו.81) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ב  שם, מנחות שם.82)ראה קרבנות מעשה בהלכות במשנה,83)ראה סז: שם

קומץ. זו ואזכרה אזכרתה", את הכהן "והקטיר טז) ב, (שם שנאמר במשנה.84)משום מעשה 85)שם בהלכות ראה
ט. הלכה שם (כסףֿמשנה).86)הקרבנות קודם דתדיר שלמעלה,87)משום למה מוסב זה ואין חדש, ענין מתחיל כאן

ולפני  העומר אחרי והכבש המוסף, אחר שהעומר באופן ט), הלכה פ"ט (להלן עמו" הבא לכבש קודם "העומר שהרי
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה הערבים. בין של תמיד 88)התמיד אחר קרבן שוחטין אין כי ג, הלכה פ"א למעלה ראה

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.‚È לקצר יּׂשראל 89אסּור מיני 90ּבארץ מחמׁשת מין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
העמר 91ּתבּואה  לקצירת ראׁשית 92קדם ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּנקצרים  לכל ּתחּלה ׁשּיהיה - ּדברים 93קצירכם ּבּמה . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבית  אבל עמר; מּמּנּו להביא ׁשראּוי ּבקציר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹאמּורים?

להביא 95ׁשּבעמקים 94הּׁשלחין  ראּוי ואינֹו הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
העמר 96מּמּנּו מּלפני אֹותֹו קֹוצרין יגּדׁש97- לא אבל ,98. ְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹ
.„È ׁשהׁשריׁשה העמר 99ּתבּואה העמר 100קדם - ְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

לאו 101מּתירּה ואם ּכ102; לקצרּה אסּור ׁשאסּור - דר ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
הּבא  העמר ׁשּיבֹוא עד .103לאכלּה ְְֶֶַַָָָָָֹ

.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא לקצר 104ּתבּואה מּתר - ְְְִִִֵֶָָָֹֹֻ
לבהמה 105מּמּנה  וקֹוצרין 106להאכיל הּנטיעֹות 107. מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

יּפסדּו האבל 108ׁשּלא לבית מקֹום לפּנֹות וקֹוצרין אֹו109. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש קציר 110לבית ולא - קצירכם ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹ

.111מצוה  ְִָ
.ÊË לקצר ׁשּמּתר ּפי על אֹותן 112ואף יעּׂשה לא - ְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֻ

צבתים 113ּכריכֹות  צבתים יּניחם אּלא הּקֹוצרין, 114ּכדר. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
.ÊÈּבארנּו מנחת 115ּכבר ולא מנחֹות מביאין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ּבּכּורים 116נסכים  העמר,117ולא הבאת קדם החדׁש מן ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
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חכמים: ודרשו השלמים, חלבי עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים בין של תמיד אצל שנאמר לפי הערביים, בין של
כולם". הקרבנות כל השלם א.89)"עליה משנה פ"א ובחלה ע. במנחות שאין 90)משנה לפי מותר, לארץ בחוץ אבל

המוריה). (הר לקצור מותר שבעמקים, השלחין בבית גם כי להלן, וראה ה). הלכה למעלה (ראה משם שהם 91)מביאין
ושיפון. שועל שיבולת כוסמין, שעורים, מאכלות 92)חיטים, מהלכות (פ"י רבינו כתב חדש, אכילת שבענין אףֿעלֿפי

ולחםֿמשנה  כסףֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי אלא אסורה אינה קצירה – העומר שיקרב עד שאסור ב) הלכה אסורות
שם. בחלה טוב' יום ג.93)ו'תוספות הלכה י פרשה אמור בה 94)סיפרא גדלה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ

משובחת.95)בהשקאה. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק, גם היא צמאה, ארץ להיותה נוסף לכתחלה 96)כלומר, כלומר,
מנ  ראה ממנו, מביאין פ"ו אין למעלה גם וראה כשר". הביא ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה פה. חות

בעמקים, שאינם אלה אף ומשמע השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע"פ יב. הלכה מזבח איסורי מהלכות
מאחר  בעמקים, שאינו השלחין בבית אפילו מותר התורה מן כי יתכן – שבעמקים השלחין בית אלא התירו לא כאן ואילו

קוצרים. ד"ה סח. מנחות תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל ממנו, מביאין עא.97)שאין שם משנה
קצירה  את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין בית "קוצרים
אתה  שאי ממקום קוצר, אתה אי מביא שאתה ממקום כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב עומר, את והבאתם
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם ג הלכה י פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה מביא

כאן. ספר קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" המשנה 98)שנאמר (פירוש דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
אחר  עד ימתין אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר מיד יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם).

ח). משנה פ"י מנחות ישראל ותפארת רע"ב (ראה התירו לא – יורהֿדעה 99)הפסח בשו"ע וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
יום. עשר ארבעה הוא השרשה זמן כי שם, ובמפרשים ג סעיף רצג בבבא 100)סימן (רש"י העומר הבאת קודם היינו

הגרע"א  בתוספות וראה שם. (רע"ב העומר קצירת קודם מפרשים ויש ז). משנה פ"י במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
להלן. וראה ע: במנחות ועיין ואם 101)שם). בקצירה, אף מותרת – העומר קצירת לפני השרישה אם [היינו ע. שם משנה

להלן]. וראה באכילה. רק מותרת – ההבאה ולפני הקצירה אחרי העומר.102)השרישה לאחר אלא השרישו שם.103)שלא
וראה  ספר) ובקרית ברע"ב וראה עא. (שם בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה", תזרע "אשר טז) כג, (שמות שנאמר משום

ש  באכילה באורֿשמח שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה לפני נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי שהכל רבינו דעת פירש
למעלה. וראה הקצירה, גם מותרת שם,104)– המשנה בפירוש (רבינו בישולו לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,

שם). ישראל בתפארת העומר.105)וראה (=לאכילת 106)לפני לשחת שכל ומשום יהודה. ר' דברי לפי עא. שם משנה
(רע"ב). הוא קציר לאו העומר.107)בהמה) שיכוון 108)לפני והוא הנטיעות", מפני "וקוצרין עא. שם משנה האילנות.

אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש [יפסידו] (יפסיק) שלא כדי מהאילנות להתרחק קצירה בשעת
אתה  – מביא אתה שאי וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית לא מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
ולדעת  כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני שקוצר אחד, פירוש לפי שם ברש"י ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש הוכרח איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ"א לעשות 109)רבינו והיינו במשנה. שם
שם). (רש"י וכו' המיוגעים אחינו (ח:) כתובות במסכת הנזכרת רחבה ברכת לברך ברחבה לישב פנוי שם 110)מקום

(רש"י). התלמידים" לישב מקום להם "לעשות המדרש", בית ביטול מפני וכו' "וקוצרין בגמרא,111)במשנה: עב. שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית האבל בית לטובת לקצור התירו טו.112)ולכן הלכה למעלה אלומות 113)כמבואר

המשנה 114)גדולות. בפירוש רבינו וכתב צבתים", מניחן אבל כריכות, אותן יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות
זה  ולפי כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין לקצתם קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות כי שם רש"י דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם

טרחינן". לא דאפשר דכמה טעמא, "מאי עב. שם ובגמרא ט.115)קשורות, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה
אסור].116) אינו הרי היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה הסולת [היינו
היינו 117) וביכורים שם). רוקח (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי ויתכן שם. מזבח איסורי בהלכות נזכרו לא ביכורים



oitqeneקעו oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יביא  ולא ּפסּול. - הביא ׁשּתי 118ואם להבאת קדם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשר  - הביא ואם .119הּלחם, ְִִֵֵֶֶַָ

.ÁÈמבר - ּתחּלה החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוכל
.120ׁשהחינּו ֱֶֶָ

.ËÈ אחר ּוקצרּה העמר ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתבּואה
ספק  זֹו הרי - הּבאה ׁשנה ׁשל העמר אם 121ׁשּקרב ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּלחם, ׁשּתי הבאת טרם לכּתחּלה מנחֹות מּמּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמביאין
ּוקצירת  הּלחם ׁשּתי הבאת עליה עבר זֹו ּותבּואה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהֹואיל
אחר  הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו עד מביאין אין אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהעמר,

אחת. ׁשנה ׁשל העמר ֲֶֶַַַָָָָֹהבאת
.Î ּבּקרקע 123ּתבּואה 122וכן אֹו124ׁשהיתה עליה וחנטּו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ

ספק, זה הרי - הּלחם ׁשּתי ּכׁשהביאּו ׁשּלּה עלים ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהנצּו

הׁשרׁשה  ּכמֹו חנטתן אֹו העלין הנצת והּתרה 125אם ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻ
לפיכ הׁשרׁשה. חׁשּובה אינּה אֹו מנחֹות, מּמּנה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָלהביא

יביא  הרצה 126לא - הביא ואם ,127. ְְִִִֵָָֹֻ
.‡Î העמר קצירת קדם לֹוקה 128והּקֹוצר אינֹו -129, ְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּכׁשר  .130והּקציר ְִֵַָָ
.·Î מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹמצות

העמר  הּׁשּבת 131הבאת מּמחרת לכם ּוספרּתם ׁשּנאמר: , ְְֱֲֳִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשבּועֹות  עם הּימים למנֹות ּומצוה ׁשּבתֹות. ,132ׁשבע ְְִִִִֶַַַַָָָָ

מֹונין, הּיֹום ּומּתחּלת יֹום. חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַׁשּנאמר:
ּבניסן  עּׂשר ׁשּׁשה מּליל ּבּלילה מֹונה 133לפיכ. ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

.‚Î ּבּיֹום מֹונה - ּבּלילה מנה ולא מֹונין 134ׁשכח ואין . ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
מעמד  יצא 135אּלא - מּיׁשב מנה ואם ,136. ְִִֵֶֶֶָָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרש"ש. וחידושי ובהגהות וברש"י שם בגמרא ראה חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, החדש.118)ביכורי מן כלומר,
ומנחת 119) וביכורים מנחות מביאין "אין סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י. הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ראה

כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי קודם פסול. הביא ואם לעומר, קודם ובברכות 120)בהמה עה: במנחות ברייתא
כהן  הקריב שלא "כגון שם מנחות רש"י ומפרש וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות ומקריב עומד "היה לז:

שהחיינו". כהן אומר העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחות עדיין נפשטה 121)זה שלא בעיא זוהי
. סח: בגמרא 122)במנחות שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה נפשטה, ולא סט. במנחות חמא בר רמי של בעיא

שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט, הלכה שלמעלה ביכורים.123)במה ולענין האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י
להלן. וראה מנחות, ולענין דגן, מיני בחמשת מפרשה רבינו בפ"י 124)אבל וראה השרשה, בלי בקרקע מונחת [כלומר,

ושוב  התירה, שהעומר אז, והשרישה העומר לפני כשזרעה והמדובר שם. ובכסףֿמשנה ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות
להלן]. ראה שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני נראו בשכבר שרשיה עם הארץ מן שיציאתה 125)יצאה נאמר אם [כלומר,

מ  או חונטת להיות ממשיכה כשהיא הקרקע, הרי מן ולהניץ, לחנוט ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה, ביטלה – ניצה
להלן]. וראה מושרשת. להיות גם כממשיכה יציאתה 126)היא שאם ספק, כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור [לענין

שם, אסורות מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא עד מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי השרשתה, ביטלה
– העומר לפני לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה ועקרה העומר, לפני שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא
בחזקת  אותה מעמידים – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק שכיון אלא מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה
אסורות  מאכלות בהלכות צ"ע (אבל מספק לאסרה יכול אתה ואין העומר, הבאת עם היתר שם עליה היה שהרי היתר,
מספק]. להתירה אין – הלחם שתי הבאת לפני נתעורר הספק שהרי היתר, שם עוד עליה היה שלא מנחות לענין אבל שם).

שלפני 127) חדש מטעם גם זה, לענין מספק לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא מנחות שלענין [אףֿעלֿפי
ג, הלכה פ"ח להלן ראה הקרבנות, בדיני הספקות בכל רבינו פסק שכן בדיעבד, הורצה זאת ובכל למעלה), (ראה העומר
להרב  שאול ובגן האזל, באבן המשנה, במרכבת וראה יג. הלכה שם ופ"ו יב, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ד ולמעלה

בזה]. שהאריכו מה ע"ב, ט דף שאלוניקי דפוס הרמב"ם בלשונות שאול לקצור 128)חנניה ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לקצירת קודם המוריה).129)וכו' (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא לאו אלא מפורש, לאו בזה שאין

לשמה,130) שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן ר"ש שאמר ממה מוכח כן העומר. שיקריב אחר לאכלו
הנקצר  שדבר הרי – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא עד רש"י), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הכשר  העומר קצירת לפני נקצר הרי כן ואם עומר, היה לא זה שעומר נתברר שהרי באכילה, אסור אינו – העומר לפני

שמח). קסא.131)(אור עשה המצוות, בספר ומצוה 132)ראה יומא, למימני "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה ראש סו. מנחות
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי אינן כי רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי", למימני

שבועות), למנות השבועות.אחרת עם הימים למנות אחת, מצוה הן תהיינה",133)אלא "תמימות טו) כג, (ויקרא שנאמר
אמור  בסיפרא הוא וכן מבערב". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות שבע מוצא אתה "אימתי שם: מנחות וראה

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב נקצר 134)פרק ואם בלילה, לקצור "מצוותו עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
ד"ה  סו. שם תוספות ראה בה"ג, פסק וכן רוקח). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו: סו. שם ובגמרא כשר", ביום

כאן. שמח ובאור ז, סעיף תפט סימן או"ח ושו"ע הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות גם וראה למקדש, כתב 135)זכר
"בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט) טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי קבלת שזה גיאת בן הר"י
סימן  פ"י פסחים ברא"ש וראה (כסףֿמשנה). מעומד למנות צריך למה הדבר, סוד כתב תצוה פרשת ובזוהר "בקומה". אלא

שם. טוב לקח בספר הדבר ומקור שם. הגרי"ב ובהגהות שצריך 136)מא, סמך למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי פשוט, זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Îזֹו מּיּׂשראל 137מצוה איׁש ּכל מקֹום 138על ּובכל , ְְְִִִִֵַָָָָָ
זמן  מּמּנה 139ּובכל ּפטּורין ועבדים ונׁשים .140. ְְְְֲִִִִֶַָָָָָ

.‰Î לילה ּבכל לבר אלהינּו141וצרי יי אּתה ּברּו : ְְְְְֱִֵֵַַָָָָָָָֹ
ספירת  על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָמל
חֹוזר  ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר. קדם - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֹהעמר

142ּומבר. ְֵָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּׁשבּועֹות,‡. חג הּוא העמר מּספירת חמּׁשים ְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹוהּוא
עֹולֹות, ּכּלם כבּׂשים, וׁשבעה ואיל ּפרים ׁשני ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻחדׁש:
ּבחּומׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו חּטאת. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָּוּׂשעיר

מביאין ועֹוד הּיֹום. מּוסף והם הּמּוסף הּפקּודים, על יתר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָ
עם  ּומקריבין הּלחם; ׁשּתי - חדׁשה מנחה הּזה  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּיֹום
עֹולֹות, הּכל ּכבּׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּלחם
הן  ואּלּו ׁשלמים. זבח ּכבּׂשים ּוׁשני חּטאת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוּׂשעיר
זה  ּביֹום הּקרב נמצא וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּקרּבנֹות
אילים  ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיתר
ּוׁשני  עֹולֹות, ּבהמה עּׂשרים הּכל ּכבּׂשים, עּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוארּבעה
נאכלים. ׁשלמים ּכבּׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּׂשעירי

החדׁש,·. ּומן הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּתי
לא  וגֹומר. ּתנּופה לחם ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:

העלּיה. מן יביאּו - חדׁש ְֲִִִָָָָָָמצאּו
קֹורא ‚. אני אם ספק, ּבהם יׁש - ּבעבים ׁשּירדּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָחּטים

לא  לפיכ 'מּמֹוׁשבתיכם'; אינם אֹו 'מּמֹוׁשבתיכם' ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹּבהם
מביאין  עֹוּׂשין? היּו וכיצד ּכׁשר. - הביא ואם ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָיביא,
ּבהם  ּובֹועטין אֹותן וׁשפין חדׁשֹות, חּטין סאין ְְֲֲִִִִִֶָָָָָׁשלׁש
ׁשני  מהן ּומנּפין סלת, אֹותן וטֹוחנין הּמנחֹות, ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדר
נפּדה  והּׁשאר נפה. עּׂשרה ּבׁשּתים מנּפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעּׂשרֹונֹות
ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ְְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָונאכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
עּׂשרֹון „. לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתי

נפה. עּׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, סאה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּכל
עּׂשרה  ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא הּפנים, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָולחם
ּבא  ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ּבא והּוא ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָֹנפה,
אּלא  הּמבחר, מן ּבא אינֹו - חדׁשֹות הּׂשעֹורים ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמן

נפה. עּׂשרה ּובׁשלׁש סאין ְְְִִִֵֶָָָמּׁשלׁש

מעט ‰. אֹו מהן ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן,
ּכׁשר. -ֵָ

.Â,אחת אחת אֹותן ולׁשין העּׂשרֹונֹות ׁשני ְְְְְִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין
אחת. אחת אֹותן ְִַַַַָואֹופין

.Ê ּככל ּבפנים, ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָוליׁשתן
ְַָהּמנחֹות.

.Á,ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום ּדֹוחה עּׂשּיתן ְְֲִִֵֵַַָָָָָואין
לבּדֹו הּוא ׁשּנאמר: טֹוב. יֹום מערב אֹותן אֹופין ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא

לּגבֹוּה. ולא - 'לכם' לכם; ְֵֶֶֶַַָָָָֹיעּׂשה
.Ë;ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין - ׁשּבת טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה

מפרׁש והרי טֹוב. יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונאכלֹות
מּמקֹום  ּׂשאֹור מביא עֹוּׂשה? וכיצד חמץ, ׁשהם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבּתֹורה
סלת  העּׂשרֹון ּוממּלא העּׂשרֹון, לתֹו ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹאחר

הּׂשאֹור. ּבאֹותֹו ְְְְַַּומחּמצֹו
.Èורחּבּה טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר הן. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻּומרּבעֹות

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡È מביא הּׁשלמים? ּכבּׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

אתם  והניף ׁשּנאמר: חּיים, ּבעֹודן ּומניפם הּכבּׂשים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
יצא. - עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתנּופה.
מּכל  וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואחר
ידיו  ׁשּתי ּומּניח הּלחם, ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מּׁשניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּתנּופֹות, ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ּומניף ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטן
- אחד אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָמֹולי
ּוׁשאר  הּכבּׂשים, ׁשני אמּורי מקטיר ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָיצא.

ו  לּכהנים. נאכל ּגדֹול הּבּׂשר ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי כן ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּוׁשּתיהן  הּמׁשמרֹות. לכל מתחּלקת והּׁשנּיה מהן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
קדׁשים. קדׁשי ּכבּׂשר הּלילה, וחצי הּיֹום אֹותֹו ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָנאכלֹות

.·Èיקּדׁשּו אמר אם חּלֹות: ארּבע על ּכבּׂשים ׁשני ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָׁשחט
והּׁשאר  ּומניפן, מהן ׁשּתים מֹוׁש - ארּבע מּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּתים
ואם  החּלין; ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים אֹותן ְְְְֱִִִִִִִֶַַָָָֻּפֹודין

הּלחם. קדׁש לא - התנה ְִֶֶַַָָֹֹלא
.‚È ׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על ּכבּׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשחט

הּנׁשארים  הּׁשנים ּומניף לׁשמן, ׁשּלא ּדמן וזֹורק ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהם
הּלחם. ׁשּתי עם ְְִִֵֵֶֶַַהּכׁשרים

.„È הּכבּׂשים ּוׁשני זֹו, את זֹו מעּכבֹות החּלֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָׁשּתי
נעּׂשה  אֹו ּברח אֹו מּׁשניהם אחד מת זה. את זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעּכבין
זּוג. לֹו יּקח - לׁשמֹו אחד ׁשחט לּׁשני. זּוג יּקח - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָטרפה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה 137) ויובל שמיטה מהלכות בפ"י ראה ביתֿדין, על אלא שאינה ויובלות, שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
ואחד".138)א. אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו לכם", "וספרתם טו) כג, (ויקרא ואף 139)שנאמר

סובר  אמימר שרק סו. שם נשמע וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה תלה "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן
כאן). המוריה והר כסףֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה החכמים לשאר אבל למקדש, זכר שהיא 140)שהיא משום

ובהערה  שם, לעם' המצוות ב'ספר (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים ועבדים ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה
(כסףֿמשנה).141)קג). המצוות" כל על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא אינן 142)"פשוט שברכות הוא, "פשוט

(כסףֿמשנה). הלחם.1)מעכבות" שתי וסדר השבועות, בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר



קעז oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יביא  ולא ּפסּול. - הביא ׁשּתי 118ואם להבאת קדם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשר  - הביא ואם .119הּלחם, ְִִֵֵֶֶַָ

.ÁÈמבר - ּתחּלה החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוכל
.120ׁשהחינּו ֱֶֶָ

.ËÈ אחר ּוקצרּה העמר ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתבּואה
ספק  זֹו הרי - הּבאה ׁשנה ׁשל העמר אם 121ׁשּקרב ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּלחם, ׁשּתי הבאת טרם לכּתחּלה מנחֹות מּמּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמביאין
ּוקצירת  הּלחם ׁשּתי הבאת עליה עבר זֹו ּותבּואה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהֹואיל
אחר  הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו עד מביאין אין אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהעמר,

אחת. ׁשנה ׁשל העמר ֲֶֶַַַָָָָֹהבאת
.Î ּבּקרקע 123ּתבּואה 122וכן אֹו124ׁשהיתה עליה וחנטּו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ

ספק, זה הרי - הּלחם ׁשּתי ּכׁשהביאּו ׁשּלּה עלים ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהנצּו

הׁשרׁשה  ּכמֹו חנטתן אֹו העלין הנצת והּתרה 125אם ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻ
לפיכ הׁשרׁשה. חׁשּובה אינּה אֹו מנחֹות, מּמּנה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָלהביא

יביא  הרצה 126לא - הביא ואם ,127. ְְִִִֵָָֹֻ
.‡Î העמר קצירת קדם לֹוקה 128והּקֹוצר אינֹו -129, ְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּכׁשר  .130והּקציר ְִֵַָָ
.·Î מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹמצות

העמר  הּׁשּבת 131הבאת מּמחרת לכם ּוספרּתם ׁשּנאמר: , ְְֱֲֳִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשבּועֹות  עם הּימים למנֹות ּומצוה ׁשּבתֹות. ,132ׁשבע ְְִִִִֶַַַַָָָָ

מֹונין, הּיֹום ּומּתחּלת יֹום. חמּׁשים ּתסּפרּו ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַׁשּנאמר:
ּבניסן  עּׂשר ׁשּׁשה מּליל ּבּלילה מֹונה 133לפיכ. ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

.‚Î ּבּיֹום מֹונה - ּבּלילה מנה ולא מֹונין 134ׁשכח ואין . ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
מעמד  יצא 135אּלא - מּיׁשב מנה ואם ,136. ְִִֵֶֶֶָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרש"ש. וחידושי ובהגהות וברש"י שם בגמרא ראה חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, החדש.118)ביכורי מן כלומר,
ומנחת 119) וביכורים מנחות מביאין "אין סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י. הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ראה

כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי קודם פסול. הביא ואם לעומר, קודם ובברכות 120)בהמה עה: במנחות ברייתא
כהן  הקריב שלא "כגון שם מנחות רש"י ומפרש וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות ומקריב עומד "היה לז:

שהחיינו". כהן אומר העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחות עדיין נפשטה 121)זה שלא בעיא זוהי
. סח: בגמרא 122)במנחות שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה נפשטה, ולא סט. במנחות חמא בר רמי של בעיא

שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט, הלכה שלמעלה ביכורים.123)במה ולענין האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י
להלן. וראה מנחות, ולענין דגן, מיני בחמשת מפרשה רבינו בפ"י 124)אבל וראה השרשה, בלי בקרקע מונחת [כלומר,

ושוב  התירה, שהעומר אז, והשרישה העומר לפני כשזרעה והמדובר שם. ובכסףֿמשנה ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות
להלן]. ראה שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני נראו בשכבר שרשיה עם הארץ מן שיציאתה 125)יצאה נאמר אם [כלומר,

מ  או חונטת להיות ממשיכה כשהיא הקרקע, הרי מן ולהניץ, לחנוט ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה, ביטלה – ניצה
להלן]. וראה מושרשת. להיות גם כממשיכה יציאתה 126)היא שאם ספק, כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור [לענין

שם, אסורות מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא עד מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי השרשתה, ביטלה
– העומר לפני לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה ועקרה העומר, לפני שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא
בחזקת  אותה מעמידים – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק שכיון אלא מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה
אסורות  מאכלות בהלכות צ"ע (אבל מספק לאסרה יכול אתה ואין העומר, הבאת עם היתר שם עליה היה שהרי היתר,
מספק]. להתירה אין – הלחם שתי הבאת לפני נתעורר הספק שהרי היתר, שם עוד עליה היה שלא מנחות לענין אבל שם).

שלפני 127) חדש מטעם גם זה, לענין מספק לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא מנחות שלענין [אףֿעלֿפי
ג, הלכה פ"ח להלן ראה הקרבנות, בדיני הספקות בכל רבינו פסק שכן בדיעבד, הורצה זאת ובכל למעלה), (ראה העומר
להרב  שאול ובגן האזל, באבן המשנה, במרכבת וראה יג. הלכה שם ופ"ו יב, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ד ולמעלה

בזה]. שהאריכו מה ע"ב, ט דף שאלוניקי דפוס הרמב"ם בלשונות שאול לקצור 128)חנניה ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לקצירת קודם המוריה).129)וכו' (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא לאו אלא מפורש, לאו בזה שאין

לשמה,130) שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן ר"ש שאמר ממה מוכח כן העומר. שיקריב אחר לאכלו
הנקצר  שדבר הרי – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא עד רש"י), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הכשר  העומר קצירת לפני נקצר הרי כן ואם עומר, היה לא זה שעומר נתברר שהרי באכילה, אסור אינו – העומר לפני

שמח). קסא.131)(אור עשה המצוות, בספר ומצוה 132)ראה יומא, למימני "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה ראש סו. מנחות
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי אינן כי רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי", למימני

שבועות), למנות השבועות.אחרת עם הימים למנות אחת, מצוה הן תהיינה",133)אלא "תמימות טו) כג, (ויקרא שנאמר
אמור  בסיפרא הוא וכן מבערב". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות שבע מוצא אתה "אימתי שם: מנחות וראה

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב נקצר 134)פרק ואם בלילה, לקצור "מצוותו עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
ד"ה  סו. שם תוספות ראה בה"ג, פסק וכן רוקח). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו: סו. שם ובגמרא כשר", ביום

כאן. שמח ובאור ז, סעיף תפט סימן או"ח ושו"ע הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות גם וראה למקדש, כתב 135)זכר
"בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט) טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי קבלת שזה גיאת בן הר"י
סימן  פ"י פסחים ברא"ש וראה (כסףֿמשנה). מעומד למנות צריך למה הדבר, סוד כתב תצוה פרשת ובזוהר "בקומה". אלא

שם. טוב לקח בספר הדבר ומקור שם. הגרי"ב ובהגהות שצריך 136)מא, סמך למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי פשוט, זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Îזֹו מּיּׂשראל 137מצוה איׁש ּכל מקֹום 138על ּובכל , ְְְִִִִֵַָָָָָ
זמן  מּמּנה 139ּובכל ּפטּורין ועבדים ונׁשים .140. ְְְְֲִִִִֶַָָָָָ

.‰Î לילה ּבכל לבר אלהינּו141וצרי יי אּתה ּברּו : ְְְְְֱִֵֵַַָָָָָָָֹ
ספירת  על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָמל
חֹוזר  ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר. קדם - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֹהעמר

142ּומבר. ְֵָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּׁשבּועֹות,‡. חג הּוא העמר מּספירת חמּׁשים ְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹוהּוא
עֹולֹות, ּכּלם כבּׂשים, וׁשבעה ואיל ּפרים ׁשני ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻחדׁש:
ּבחּומׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו חּטאת. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָּוּׂשעיר

מביאין ועֹוד הּיֹום. מּוסף והם הּמּוסף הּפקּודים, על יתר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָ
עם  ּומקריבין הּלחם; ׁשּתי - חדׁשה מנחה הּזה  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּיֹום
עֹולֹות, הּכל ּכבּׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּלחם
הן  ואּלּו ׁשלמים. זבח ּכבּׂשים ּוׁשני חּטאת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוּׂשעיר
זה  ּביֹום הּקרב נמצא וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּקרּבנֹות
אילים  ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיתר
ּוׁשני  עֹולֹות, ּבהמה עּׂשרים הּכל ּכבּׂשים, עּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוארּבעה
נאכלים. ׁשלמים ּכבּׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּׂשעירי

החדׁש,·. ּומן הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּתי
לא  וגֹומר. ּתנּופה לחם ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:

העלּיה. מן יביאּו - חדׁש ְֲִִִָָָָָָמצאּו
קֹורא ‚. אני אם ספק, ּבהם יׁש - ּבעבים ׁשּירדּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָחּטים

לא  לפיכ 'מּמֹוׁשבתיכם'; אינם אֹו 'מּמֹוׁשבתיכם' ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹּבהם
מביאין  עֹוּׂשין? היּו וכיצד ּכׁשר. - הביא ואם ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָיביא,
ּבהם  ּובֹועטין אֹותן וׁשפין חדׁשֹות, חּטין סאין ְְֲֲִִִִִֶָָָָָׁשלׁש
ׁשני  מהן ּומנּפין סלת, אֹותן וטֹוחנין הּמנחֹות, ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדר
נפּדה  והּׁשאר נפה. עּׂשרה ּבׁשּתים מנּפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעּׂשרֹונֹות
ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ְְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָונאכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
עּׂשרֹון „. לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתי

נפה. עּׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, סאה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּכל
עּׂשרה  ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא הּפנים, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָולחם
ּבא  ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ּבא והּוא ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָֹנפה,
אּלא  הּמבחר, מן ּבא אינֹו - חדׁשֹות הּׂשעֹורים ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמן

נפה. עּׂשרה ּובׁשלׁש סאין ְְְִִִֵֶָָָמּׁשלׁש

מעט ‰. אֹו מהן ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן,
ּכׁשר. -ֵָ

.Â,אחת אחת אֹותן ולׁשין העּׂשרֹונֹות ׁשני ְְְְְִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין
אחת. אחת אֹותן ְִַַַַָואֹופין

.Ê ּככל ּבפנים, ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָוליׁשתן
ְַָהּמנחֹות.

.Á,ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום ּדֹוחה עּׂשּיתן ְְֲִִֵֵַַָָָָָואין
לבּדֹו הּוא ׁשּנאמר: טֹוב. יֹום מערב אֹותן אֹופין ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא

לּגבֹוּה. ולא - 'לכם' לכם; ְֵֶֶֶַַָָָָֹיעּׂשה
.Ë;ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין - ׁשּבת טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה

מפרׁש והרי טֹוב. יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונאכלֹות
מּמקֹום  ּׂשאֹור מביא עֹוּׂשה? וכיצד חמץ, ׁשהם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבּתֹורה
סלת  העּׂשרֹון ּוממּלא העּׂשרֹון, לתֹו ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹאחר

הּׂשאֹור. ּבאֹותֹו ְְְְַַּומחּמצֹו
.Èורחּבּה טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר הן. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻּומרּבעֹות

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡È מביא הּׁשלמים? ּכבּׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

אתם  והניף ׁשּנאמר: חּיים, ּבעֹודן ּומניפם הּכבּׂשים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
יצא. - עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתנּופה.
מּכל  וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואחר
ידיו  ׁשּתי ּומּניח הּלחם, ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מּׁשניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּתנּופֹות, ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ּומניף ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטן
- אחד אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָמֹולי
ּוׁשאר  הּכבּׂשים, ׁשני אמּורי מקטיר ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָיצא.

ו  לּכהנים. נאכל ּגדֹול הּבּׂשר ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי כן ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּוׁשּתיהן  הּמׁשמרֹות. לכל מתחּלקת והּׁשנּיה מהן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
קדׁשים. קדׁשי ּכבּׂשר הּלילה, וחצי הּיֹום אֹותֹו ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָנאכלֹות

.·Èיקּדׁשּו אמר אם חּלֹות: ארּבע על ּכבּׂשים ׁשני ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָׁשחט
והּׁשאר  ּומניפן, מהן ׁשּתים מֹוׁש - ארּבע מּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּתים
ואם  החּלין; ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים אֹותן ְְְְֱִִִִִִִֶַַָָָֻּפֹודין

הּלחם. קדׁש לא - התנה ְִֶֶַַָָֹֹלא
.‚È ׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על ּכבּׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשחט

הּנׁשארים  הּׁשנים ּומניף לׁשמן, ׁשּלא ּדמן וזֹורק ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהם
הּלחם. ׁשּתי עם ְְִִֵֵֶֶַַהּכׁשרים

.„È הּכבּׂשים ּוׁשני זֹו, את זֹו מעּכבֹות החּלֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָׁשּתי
נעּׂשה  אֹו ּברח אֹו מּׁשניהם אחד מת זה. את זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעּכבין
זּוג. לֹו יּקח - לׁשמֹו אחד ׁשחט לּׁשני. זּוג יּקח - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָטרפה
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה 137) ויובל שמיטה מהלכות בפ"י ראה ביתֿדין, על אלא שאינה ויובלות, שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
ואחד".138)א. אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו לכם", "וספרתם טו) כג, (ויקרא ואף 139)שנאמר

סובר  אמימר שרק סו. שם נשמע וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה תלה "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן
כאן). המוריה והר כסףֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה החכמים לשאר אבל למקדש, זכר שהיא 140)שהיא משום

ובהערה  שם, לעם' המצוות ב'ספר (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים ועבדים ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה
(כסףֿמשנה).141)קג). המצוות" כל על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא אינן 142)"פשוט שברכות הוא, "פשוט

(כסףֿמשנה). הלחם.1)מעכבות" שתי וסדר השבועות, בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר
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.ÂË הּכבּׂשים ּוׁשני הּכבּׂשים, את מעּכבים הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
- הּכבּׂשים עם הּונפּו ואם הּלחם. את מעּכבים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאינן
הּכבּׂשים, יאבדּו - הּלחם אבד ואם זה; את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר  לחם ויביאּו הּלחם, יאבד - הּכבּׂשים אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבּׂשים
.ÊË- ּכבּׂשים ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּתי

לבית  ויצאּו צּורתן ּותעּבר יּונפּו ּבהן? עֹוּׂשין ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻּכיצד
ויביאּו הּבאה לּׁשנה ּכבּׂשים ימצאּו ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּׂשרפה.
הּכבּׂשים  וׁשבעת האילים ּוׁשני הּפר ּכבּׂשים. ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלחם
את  מעּכבין אינן הּלחם ּבגלל זה ּביֹום הּבאים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּׂשעיר

מעּכבן. הּלחם ולא ְְְֶֶֶֶַַַָֹהּלחם,
.ÊÈ- הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום מּוסף ׁשל ּפרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני

זה. את זה מעּכבין ְְִֵֶֶֶַָאינן
.ÁÈ ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני הּיֹום מּוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַַַָאיל

זה). את (זה מעּכבין אינן - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָהּלחם

.ËÈ ּכבּׂשים וׁשבעה הּיֹום מּוסף ׁשל ּכבּׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה
ואם  זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים

זה. את זה מעּכבין - ּכּלן ְְְֲִִֶֶֶַָֻנׁשחטּו
.Î הּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין

זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; את ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמעּכבין
מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? מעּכב. ּכּלן העֹולֹות מנין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻולא
מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה. מקריבין - ּכבּׂשים ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָֹאּלא
ּבין  חדׁשים ּבראׁשי ּבין אֹותֹו. מקריבין - אחד ְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
הּׁשאר  להקריב חּיבין ואינן והּׁשּבתֹות. הּמֹועדֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּבימי
זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא אחר, למֹועד אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלמחר
יקריבּו אם ּכבּׂשים, ׁשני אּלא מצאּו לא קרּבנֹו. ּבטל -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
הּדבר  הרי - למחר ּתמידין להן אין הּיֹום למּוסף ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
רצּו ואם הקריבּו, - הּיֹום למּוסף הקריבּום אם ְְְְִִִִִִַַָָׁשקּול;

יּניחּו. - לתמידין למחר ְְְִִִִִַַָָָלהּניחם
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טמן ‡. אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְִִִִֵֶַֹאֹותֹו,
הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא "ׂשאר לֹומר: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
החמץ  היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול הטמינֹו. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבעיר  אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבביתֹו,
,"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֻאחרת,
ׁשל  חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכל
ׁשּל ,"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל  אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹּגֹוי,

ּגבּהאי ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
.[הקדש]

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
ּגֹוים  ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
וחמץ  יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
היה  אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו הקּדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשל
היה  ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ּבּבית ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעּמֹו

ּתֹוׁשב ּגר מצוות]ׁשל ז' שקיבל ׁשֹולטת [גוי יׂשראל ׁשּיד ְִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין אין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו,
ּבפני  טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לעׂשֹות צרי ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָאבל
ׁשל  אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ׁשּמא ּגֹוי, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָחמצֹו

ּפֹורׁשין ׁשהּכל מּפני ,צרי אינֹו מן [מובדלים]הקּדׁש, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מעילה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹההקּדׁש,

עליו ‚. קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּגֹוי
- ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם אחריּות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

לבערֹו חּיב זה נעׂשה הרי אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּומּתר  אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות קּבל לא ואם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻֻּכׁשּלֹו.

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות הּפסח, אחר מּמּנּו ְֱִִֶֶֶֶַַַַַֹלאכל
יֹודע „. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
זה  הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואֹונסֹו
ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי לבערֹו; ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּיב

ּבאחריּותֹו .האּנס ְֲַַָָָ
ׁשהרהין‰. אמר [משכן]יׂשראל אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

קנה  ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:
החמץ  ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחמץ
לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; לאחר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמּתר

מע [שיקנהו] 'קנה לֹו אמר לא ואם הּפסח. -קדם כׁשו' ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ואסּור  הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא ּכאּלּו החמץ אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָנמצא

הּפסח. לאחר ְֲֶַַַַַָָּבהניה
.Â ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה  מּתנה לֹו ׁשּיּתנֹו .ּובלבד ְְְִִֶַַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר [קונה ְְִֵֵֵֶַַַָָ
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ּבמאתים' וקח ּבֹוא לו ּבמנה, ורומז גדולה, יותר [כמות ְְְִֶַַָָ
החמץ] את בחזרה ממנו מּגֹוי,שיקנה לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ִֵֶַַַָ

אחר  מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא - מּיׂשראל וקח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹוא
ואם  ּתנאי; על לֹו יּתן ולא לֹו ימּכר לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹהּפסח'.

יּמצא". ּו"בל יראה" "ּבל על עֹובר זה הרי ּכן, ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעׂשה
.Á חמץ ּו"בל ּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג וכּתח [שומן ְְְִֵַָָָֻ
ולחם]הּבבלי חמוץ מחלב עשוי הּמדי,[טיבול וׁשכר ְְִִֵַַַָָ

מּדברים  ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשין
ראּוי  ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנאכלים;

ּבּפסח. לקּימֹו מּתר זה הרי - ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻלאכילה
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן [מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת  קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן  העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
ׁשהרי  מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו והבאיׁש; ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹנפסד
.Èהּקילֹור לעין]וכן והאסּפלֹונית [משחה והרטּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָ

תחבושות]והּתריאק מיני מּתר [- - חמץ לתֹוכן ׁשּנתן ְְְִֵֶַַָָָָָֻ
החמץ. צּורת נפסדה ׁשהרי ּבּפסח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקּימן

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה מּלאכל [התעפשה]הּפת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
ּומלגמה קמח]הּכלב, מעורבת תחבושת -[מין ׁשּנסרחה ְְְְִֶֶֶַָָֻ

וכן  חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאינֹו
מּתר  - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, אֹותן ׁשּדּבקּו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֻנירֹות
יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ּבהן ואין ּבּפסח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלקּימן

עֹומדת. החמץ צּורת ֵֵֶֶֶֶַָׁשאין
.·Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר

אדם  ּכל מאכל אף ׁשאינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ
ואף  הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ּפי ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֻעל
אסּור  זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ּפי ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעל

ְְָלאכלֹו.

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא
עד  ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכ ּיֹוצא ארז ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹקמח
- ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ּבצק ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּנתּפח

סרחֹון  אּלא חּמּוץ, זה .ׁשאין ְִִֵֶֶֶָ
ּבלבד,·. פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים ׁשם אּלא ּבלא ; ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
זה  הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל הּניחן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאפּלּו
מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ּבאכילה; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר

וזית ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן פרֹות, ּומי [-שמן]ּומי , ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
יינֹות  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל רּמֹונים, ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָתּפּוחים,
מים  ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא והּוא, - ּומׁשקין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשמנים
אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל מים ּבהן נתערב ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבעֹולם;

ְִִַמחמיצין.
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור  חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין [מנפיחותם]- אין . ְְְְִִִֵֶַַַ

מבּׁשלין [מטגנים] אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָאת
הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. הּקמח ואת הּפת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָאת
מּפני  מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻואחר
ּבׁשנער  נהגּו ּוכבר ׁשּיחמיץ; קדם מּיד מתּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּגזרה,[בבל] - זה ּדבר לאסר הּמערב, ּובכל ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּובספרד
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא

ּבצק „. וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּתר
על  קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ּבמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּלׁשֹו
אינן  פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - ּבּׁשמן ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּמחבת

.מחמיצין  ְִִַ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין [שורפין ְְְֲִֶֶַַ

- ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, וטֹוחנין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבאּור
ּכׁשּמבּׁשלין  מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור נקלה לא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

החדׁשֹותאֹותֹו הּקדרֹות ּכׁשּמֹוללים וכן בהם . מבשלים -] ְְְְֲִֵֵֶַַָ
לחזקם] מים עם אפּויה קמח מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְֲִֵֶֶַַָָָָ

קלי קמח אבל אֹותּה; וטחנּו ׁשּמא [קלוי]ׁשחזרּו - אסּור ְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָ
חּמּוץ. לידי ויבֹוא יפה, קלהּו ְִִֵֶָָָָֹלא

.Âּבֹוללין ּבּפסח,[מרטיבים]אין ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְִִִֵֶֶַַַַ
רפין ׁשהן ּבלל [מתבקעים]מּפני ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי רפּו אם מנוקב]- [כלי ְִִִִִִֵֶַַָָ
לא  ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, החּלֹות עליו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשאֹופין

מּתרין. אּלּו הרי זה, לרפיֹון ְְֲִִִִֵֵֶָֻהּגיעּו
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן נהגּווטֹוחנין ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים יבללּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.Á- חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - נתּבּקעּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
וׂשֹורפין  אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ואם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹהחמץ.

הּתבׁשיל  ׁשאר ואֹוכלין אֹואֹותן, ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור חמץ נתּבּקע, ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנתּבּׁשל

סֹופרים  .מּדברי ְְִִִֵ
.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּכלֹומר:מּׁשּום , ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַ

אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ּבּמּצה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָהּזהרּו
ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם צרי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחכמים:
ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים עליו יבֹוא ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ל]ׁשם כלשהו ׁשּנפל [קשר אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן חּמּוץ. ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
אּלא  לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ׁשאסּור ּכׁשם - מים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָעליו

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



קעט dvne ung zekld - mipnf xtq - oeiq 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÂË הּכבּׂשים ּוׁשני הּכבּׂשים, את מעּכבים הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
- הּכבּׂשים עם הּונפּו ואם הּלחם. את מעּכבים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאינן
הּכבּׂשים, יאבדּו - הּלחם אבד ואם זה; את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר  לחם ויביאּו הּלחם, יאבד - הּכבּׂשים אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבּׂשים
.ÊË- ּכבּׂשים ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּתי

לבית  ויצאּו צּורתן ּותעּבר יּונפּו ּבהן? עֹוּׂשין ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻּכיצד
ויביאּו הּבאה לּׁשנה ּכבּׂשים ימצאּו ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּׂשרפה.
הּכבּׂשים  וׁשבעת האילים ּוׁשני הּפר ּכבּׂשים. ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלחם
את  מעּכבין אינן הּלחם ּבגלל זה ּביֹום הּבאים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּׂשעיר

מעּכבן. הּלחם ולא ְְְֶֶֶֶַַַָֹהּלחם,
.ÊÈ- הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום מּוסף ׁשל ּפרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני

זה. את זה מעּכבין ְְִֵֶֶֶַָאינן
.ÁÈ ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני הּיֹום מּוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַַַָאיל

זה). את (זה מעּכבין אינן - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָהּלחם

.ËÈ ּכבּׂשים וׁשבעה הּיֹום מּוסף ׁשל ּכבּׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה
ואם  זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים

זה. את זה מעּכבין - ּכּלן ְְְֲִִֶֶֶַָֻנׁשחטּו
.Î הּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין

זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; את ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמעּכבין
מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? מעּכב. ּכּלן העֹולֹות מנין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻולא
מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה. מקריבין - ּכבּׂשים ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָֹאּלא
ּבין  חדׁשים ּבראׁשי ּבין אֹותֹו. מקריבין - אחד ְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
הּׁשאר  להקריב חּיבין ואינן והּׁשּבתֹות. הּמֹועדֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּבימי
זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא אחר, למֹועד אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלמחר
יקריבּו אם ּכבּׂשים, ׁשני אּלא מצאּו לא קרּבנֹו. ּבטל -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
הּדבר  הרי - למחר ּתמידין להן אין הּיֹום למּוסף ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
רצּו ואם הקריבּו, - הּיֹום למּוסף הקריבּום אם ְְְְִִִִִִַַָָׁשקּול;

יּניחּו. - לתמידין למחר ְְְִִִִִַַָָָלהּניחם
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טמן ‡. אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב

עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְִִִִֵֶַֹאֹותֹו,
הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא "ׂשאר לֹומר: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
החמץ  היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול הטמינֹו. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבעיר  אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבביתֹו,
,"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֻאחרת,
ׁשל  חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה יכֹול .רׁשּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכל
ׁשּל ,"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל  אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹּגֹוי,

ּגבּהאי ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
.[הקדש]

ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
ּגֹוים  ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
וחמץ  יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
היה  אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו הקּדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשל
היה  ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ּבּבית ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעּמֹו

ּתֹוׁשב ּגר מצוות]ׁשל ז' שקיבל ׁשֹולטת [גוי יׂשראל ׁשּיד ְִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין אין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו,
ּבפני  טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לעׂשֹות צרי ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָאבל
ׁשל  אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ׁשּמא ּגֹוי, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָחמצֹו

ּפֹורׁשין ׁשהּכל מּפני ,צרי אינֹו מן [מובדלים]הקּדׁש, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מעילה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹההקּדׁש,

עליו ‚. קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּגֹוי
- ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם אחריּות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

לבערֹו חּיב זה נעׂשה הרי אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּומּתר  אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות קּבל לא ואם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻֻּכׁשּלֹו.

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות הּפסח, אחר מּמּנּו ְֱִִֶֶֶֶַַַַַֹלאכל
יֹודע „. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
זה  הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואֹונסֹו
ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי לבערֹו; ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּיב

ּבאחריּותֹו .האּנס ְֲַַָָָ
ׁשהרהין‰. אמר [משכן]יׂשראל אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

קנה  ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:
החמץ  ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחמץ
לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; לאחר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמּתר

מע [שיקנהו] 'קנה לֹו אמר לא ואם הּפסח. -קדם כׁשו' ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ואסּור  הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא ּכאּלּו החמץ אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָנמצא

הּפסח. לאחר ְֲֶַַַַַָָּבהניה
.Â ּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה  מּתנה לֹו ׁשּיּתנֹו .ּובלבד ְְְִִֶַַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר [קונה ְְִֵֵֵֶַַַָָ

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

dvne ung zekld - mipnf xtq - oeiq 'f ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבמאתים' וקח ּבֹוא לו ּבמנה, ורומז גדולה, יותר [כמות ְְְִֶַַָָ
החמץ] את בחזרה ממנו מּגֹוי,שיקנה לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ִֵֶַַַָ

אחר  מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא - מּיׂשראל וקח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹוא
ואם  ּתנאי; על לֹו יּתן ולא לֹו ימּכר לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹהּפסח'.

יּמצא". ּו"בל יראה" "ּבל על עֹובר זה הרי ּכן, ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעׂשה
.Á חמץ ּו"בל ּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג וכּתח [שומן ְְְִֵַָָָֻ
ולחם]הּבבלי חמוץ מחלב עשוי הּמדי,[טיבול וׁשכר ְְִִֵַַַָָ

מּדברים  ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשין
ראּוי  ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנאכלים;

ּבּפסח. לקּימֹו מּתר זה הרי - ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻלאכילה
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן [מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת  קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן  העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
ׁשהרי  מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו והבאיׁש; ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹנפסד
.Èהּקילֹור לעין]וכן והאסּפלֹונית [משחה והרטּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָ

תחבושות]והּתריאק מיני מּתר [- - חמץ לתֹוכן ׁשּנתן ְְְִֵֶַַָָָָָֻ
החמץ. צּורת נפסדה ׁשהרי ּבּפסח, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקּימן

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה מּלאכל [התעפשה]הּפת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
ּומלגמה קמח]הּכלב, מעורבת תחבושת -[מין ׁשּנסרחה ְְְְִֶֶֶַָָֻ

וכן  חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאינֹו
מּתר  - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, אֹותן ׁשּדּבקּו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֻנירֹות
יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ּבהן ואין ּבּפסח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלקּימן

עֹומדת. החמץ צּורת ֵֵֶֶֶֶַָׁשאין
.·Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר

אדם  ּכל מאכל אף ׁשאינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ
ואף  הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ּפי ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֻעל
אסּור  זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ּפי ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעל

ְְָלאכלֹו.

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
הּדגן ‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל  וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים  ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא
עד  ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכ ּיֹוצא ארז ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹקמח
- ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ּבצק ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּנתּפח

סרחֹון  אּלא חּמּוץ, זה .ׁשאין ְִִֵֶֶֶָ
ּבלבד,·. פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָחמׁשת

חּמּוץ  לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים ׁשם אּלא ּבלא ; ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
זה  הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל הּניחן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאפּלּו
מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ּבאכילה; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר

וזית ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן פרֹות, ּומי [-שמן]ּומי , ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
יינֹות  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל רּמֹונים, ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָתּפּוחים,
מים  ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא והּוא, - ּומׁשקין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשמנים
אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל מים ּבהן נתערב ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבעֹולם;

ְִִַמחמיצין.
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור  חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין [מנפיחותם]- אין . ְְְְִִִֵֶַַַ

מבּׁשלין [מטגנים] אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָאת
הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. הּקמח ואת הּפת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָאת
מּפני  מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻואחר
ּבׁשנער  נהגּו ּוכבר ׁשּיחמיץ; קדם מּיד מתּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּגזרה,[בבל] - זה ּדבר לאסר הּמערב, ּובכל ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּובספרד
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא

ּבצק „. וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּתר
על  קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ּבמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּלׁשֹו
אינן  פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - ּבּׁשמן ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּמחבת

.מחמיצין  ְִִַ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין [שורפין ְְְֲִֶֶַַ

- ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, וטֹוחנין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבאּור
ּכׁשּמבּׁשלין  מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור נקלה לא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

החדׁשֹותאֹותֹו הּקדרֹות ּכׁשּמֹוללים וכן בהם . מבשלים -] ְְְְֲִֵֵֶַַָ
לחזקם] מים עם אפּויה קמח מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְֲִֵֶֶַַָָָָ

קלי קמח אבל אֹותּה; וטחנּו ׁשּמא [קלוי]ׁשחזרּו - אסּור ְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָ
חּמּוץ. לידי ויבֹוא יפה, קלהּו ְִִֵֶָָָָֹלא

.Âּבֹוללין ּבּפסח,[מרטיבים]אין ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְִִִֵֶֶַַַַ
רפין ׁשהן ּבלל [מתבקעים]מּפני ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי רפּו אם מנוקב]- [כלי ְִִִִִִֵֶַַָָ
לא  ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, החּלֹות עליו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשאֹופין

מּתרין. אּלּו הרי זה, לרפיֹון ְְֲִִִִֵֵֶָֻהּגיעּו
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

הּסלת  ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן נהגּווטֹוחנין ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים יבללּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.Á- חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - נתּבּקעּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
וׂשֹורפין  אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ואם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹהחמץ.

הּתבׁשיל  ׁשאר ואֹוכלין אֹואֹותן, ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּלא  ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור חמץ נתּבּקע, ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנתּבּׁשל

סֹופרים  .מּדברי ְְִִִֵ
.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּכלֹומר:מּׁשּום , ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַ

אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ּבּמּצה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָהּזהרּו
ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם צרי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחכמים:
ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים עליו יבֹוא ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ל]ׁשם כלשהו ׁשּנפל [קשר אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ּדגן חּמּוץ. ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
אּלא  לקּימֹו; אסּור ּכ לאכלֹו, ׁשאסּור ּכׁשם - מים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָעליו
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ואם  הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ּומֹודיעֹו, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמֹוכרֹו
אחד  לכל מעט מעט מֹוכר הּפסח, קדם לגֹוים  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹמכרֹו
וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא הּפסח, קדם ׁשּיכלה ּכדי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואחד,

ְְִֵָליׂשראל.
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן ׁשהּוא [טפטוף זמן ּכל - ְֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבא  אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר טּפה ֲִִִֵֵַַַָָָָֻטֹורד
ּכּׁשעּור  נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אבל חּמּוץ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָלידי

אסּור.[חימוץ] זה הרי ,ֲֵֶָ
.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּבלבד  חּלה ּבחּמי ׁשעּור ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּבמים [שמש]חּמה אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא , ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ
עליה ׁשּלנּו הלילה][עבר מּכל ם ּבאחד ולׁש עבר ואם ; ְְְִִֶֶַָָָָָ

אסּורה. הּפת הרי ֲֲֵֵַַָאּלּו,
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב ּתחת לא ולא ; ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

זֹורחת  הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ּביֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרקיע
ואם  אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ּתּניח ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבֹו.
אחד  מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ואֹופה, לׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיתה

ּבֹו אפיה]ׁשּמקּטפת טרם העיסה על ואחד [מזלפת , ְְֶֶֶֶַָ
ידּה ּבֹו התנור]ׁשּמצּננת ּתחת [מחום ולׁשה עברה ואם . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׁשעּור  יתר עּסה ׁשעׂשת אֹו ידּה, צּננה ׁשּלא אֹו ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהּׁשמׁש,
ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ׁשעּור וכּמה מּתרת. הּפת - ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻחּלה

ּכגּוף - ּביצה וחמׁש הּבינֹונית,[כמידת]וארּבעים הּביצה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּכמׁשקלּה. ְְִָָֹלא

.‚È- ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
חּמּוץ  לידי ּבא וׁשהה אינֹו והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ

ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ׁשהּגיע עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּבצק
נׁשמע  קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָעליו
ויּׂשרף  החמיץ, ּכבר - מיל אדם ׁשּיהּל ּכדי ׁשהה אם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
- ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, הכסיפּו אם וכן ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָמּיד.

ּכרת. עליו חּיבין ואין לאכלֹו, אסּור זה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
.„È,אחת ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

קֹול  לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונׁשּתהּו,
ּגמּור  חמץ הן והרי יּׂשרפּו, ׁשּתיהן -. ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

מּתרין  הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ּבעת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻּומתחּמצין
ּוממהרין  ּבאּמנּותן, ּבקיאין ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלעׂשֹותם,
אֹותן  צרּו ואפּלּו אסּורין, בּתים ּבעלי אבל ֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹותן;

הציור]ּבדפּוס בצורת אחרים [מסגרת יבֹואּו ׁשּמא - ְֲִִֵֶָָ
ויחמיצּו. ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹלעׂשֹותן

.ÊË וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים
יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים
ויחמיץ  אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי מדרֹון, .ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני [קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
הּמרסן  להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,

ׁשּלא  העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ּומּניחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברֹותחין,
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט

.ÁÈ ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻֻּומּתר
ׁשּלא  עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹמּיד,
ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי לפניהן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׁשהה
ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו מהּפ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָאֹו

- מדרֹון מּלאכל ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, הּכלי .יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִִִֶַַֹֹֹ
.ËÈּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻלא

ׁשפה אבל במורסן]לּמרחץ; ּבׂשרּה,[משפשפת על היא ְְֲִֶַַָָָָָָ
מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ילעס ולא ,[לרפואה]יבׁש. ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

לתֹו הּקמח את נֹותנין אין מחמיצֹות. ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמּפני
ממהר  ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף - נתן ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהחרסת;
נתן, ואם החרּדל; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָלהחמיץ.

מּיד. ִַָֹיאכל
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ

ּבמים  העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו מהם וׁשמן, [למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ

ּבמים העיסה] אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, ּובּיֹום .ְְִִֵֶַַַָָָָ
עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום לא - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבלבד
עני". "לחם זכרֹון להיֹות ׁשּצרי הּוא ּבלבד ְְְִִִִִִֶֶֶַָָֹּובראׁשֹון

.‡Î מּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל
- ּבצֹונן מּצה ּבהן ּבֹולהׁשּתּמׁש ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ חרסת,[בצק ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְֲִִִֶֶַַֹ
החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ׁשחּמּוצן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּומּניחין

ּבּפסח. ּבהן מׁשּתּמׁשין ְְְִִֵֶֶַַַָואין
.·Îּכל [שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים  מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו  לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, ּבכלי [קערות ּברֹותחין ְְְְְְְִִִִִִֵָ
עליהן גדולות] ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן -ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ואחר ּבתֹוכֹו; ּומרּתיחן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמים,
הּנּצב  ואת הּלהב את מרּתיח הּסּכינין, וכן ּבמּצה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבהן

קת] ּבמּצה.[- ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ ואחר ראׁשֹון, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבכלי
.„Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי

ּכלי  לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
עד  ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,

ּבמּצה.ׁשּיפלטּו ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ּכ ואחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
.‰Î ּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון
וׁשּועין ּכעין [מרוחים]מׁשּוחין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבהן  מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית,
ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּצה,
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.ÂÎ ראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה ולא [להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
הרי  - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמצא
ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה לֹו מּקיף ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה
ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו עד ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָמים

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ואחר ְְְְִֵֵַַַַַָָודּיֹו;

ה'תשע"ה  סיון ח' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
חמּׁשה ‡. ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצות

ּובכל  מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעׂשר,
מצוה  זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹזמן.
הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ּומצותּה עצמּה; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבפני
ארז  אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות מּצה ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאכילת
עׂשר  חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות אֹו ּדחן ְְֲֲִֵֵַָָָָָֹאֹו

חֹובה  חֹובתֹו.ּבלבד, ידי יצא ּכזית, ּומּׁשאכל ; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ּומרֹור ·. מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע

ׁשהּמרֹור  יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכאחד
ּבסיב ּכרכן לּמּצה. עץ]ּכטפלה ּובלען,[של ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

יצא. לא מּצה ידי ְֵַַָָָֹאף
.‚- לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאכל

חֹובתֹו ידי ּבעת יצא נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ּכ ואחר ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשטּותֹו,
מּכל  ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה היתה אכילה ׁשאֹותּה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָלפי

ְִַהּמצוֹות.
ּכן „. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

יאכל  "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאכלּה
לידי חמץ" הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ונאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשאר  אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, אכלן  אם - ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָחּמּוץ
ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ארז ּכגֹון [מצות]הּדברים, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ

חמץ. ּבהן ׁשאין לפי ְִֵֵֶֶַָָָמּצה,
טעם ‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת [לאכילת . ְְִִֵֵַַָָָָָ
ידי כלבים] ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן -ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשאין  ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין הרֹועים אין ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחֹובתֹו;
מּצה  מּצה. לׁשם מׁשּמרת ּבּהזֹו יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל ּבּפסח. חֹובתֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָידי
ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום - חלב אֹו ּדבׁש, ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹאֹו
ּבפת  לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ידי יצא לא ואכל, לׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹואם

סּבין ּבפת ולא תבואה]מרסן, קליפות – וסובין ;[-מורסן ְְְִַָֹֻֻ
ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין הּקמח את הּוא לׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֻאבל
- ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹּפת,
אֹומרין  ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ּבּה ויֹוצא מּתרת, זֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

עני'. לחם זה 'אין ִֵֶֶֶָֹּבּה,
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ׁשהדּביק ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבין
אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ ואחר ּבּקרקע [אפאה]ׁשהרּתיח ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אפּיה  נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא זה הרי -ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ּבצק  ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה יֹוצאין ְְְְִִִֵֶֶָָָֹּגמּורה,
הּׁשרּוי  ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת מּמּנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָנמׁשכין

במים] שרויה מּצה [מצה אבל נּמֹוח; ׁשּלא והּוא, -ְֲִֶַַָָֹ
טעם  ּבּה אין ׁשהרי חֹובתֹו, ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבּׁשלּה

ַּפת.
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא אֹו[מתבואה , ְֲֶֶֶָָ
זה  ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹמעׂשר
ידי  ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ׁשּמברכין ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּכלל:
יֹוצא  אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ׁשאין וכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Á ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹהּכהנים

אדם  לכל ראּויה ׁשאינּה ׁשל מּצה ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ּבירּוׁשלים. ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר
ּבהן  אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבירּוׁשלים; אפּלּו ְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּכּורים,

הּמֹוׁשבֹות[אכילה]הּתר בירושלים]ּבכל ּומעׂשר [אלא , ְֲֵֵֶַַָָ
"ּבכל  וכתּוב: מקֹום, ּבכל ויאכל ׁשּיּפדה אפׁשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשני,
ּבכל  להאכל הראּויה מּצה - מּצֹות" ּתאכלּו ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמֹוׁשבתיכם

חֹובה  ידי ּבּה ׁשּיֹוצאין היא .הּמֹוׁשבֹות, ְְִִֵֶַָָָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה אֹותן [חלות]חּלֹות ׁשעׂשה נזיר ְִִֵֶַָָָָָ

את  "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין אין ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָלעצמֹו,
הּמׁשּתּמרת מּצה - תחמיץ]הּמּצֹות" מּצה [שלא לענין ְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

לענין  מׁשּתּמרת זֹו, אבל ּבּה; ׁשּיֹוצאין היא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבלבד,
ידי  ּבּה יֹוצא זה הרי ּבּׁשּוק, למּכר ע ׂשין ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּזבח.
יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹחֹובתֹו;
מּצה. לׁשם ׁשמרן עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹיאכל

.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
ּומאכילין  ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מ ּצה. ּכזית ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
ׁשּלא  והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק לֹו ְְֲִִִִִֶַַָֹׁשֹורין

ִַנּמֹוח.
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַ

ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, מּצה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָאחר
מאכלֹות  אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי על אף ְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
מּצה  ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן וכּיֹוצא ּופרֹות  ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאחרֹות

ּופֹוסק. ֲֵַָָּבאחרֹונה,
.·È ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכר
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין אסּור [מלקות וכן . ְְִֵַַַַָ

ׁשּיּכנס  ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם הּפסח ערב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלאכל
אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל אבל ּבתאוה; מּצה ְְֲֲֲִֵֵַַַַַָָָלאכילת

ּכרׂשֹו ימּלא ולא הראׁשֹונים [כרסו]ירקֹות, וחכמים מהן. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
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ואם  הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ּומֹודיעֹו, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמֹוכרֹו
אחד  לכל מעט מעט מֹוכר הּפסח, קדם לגֹוים  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹמכרֹו
וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ׁשּמא הּפסח, קדם ׁשּיכלה ּכדי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואחד,

ְְִֵָליׂשראל.
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן ׁשהּוא [טפטוף זמן ּכל - ְֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבא  אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר טּפה ֲִִִֵֵַַַָָָָֻטֹורד
ּכּׁשעּור  נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אבל חּמּוץ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָלידי

אסּור.[חימוץ] זה הרי ,ֲֵֶָ
.‡È אּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּבלבד  חּלה ּבחּמי ׁשעּור ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּבמים [שמש]חּמה אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא , ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ
עליה ׁשּלנּו הלילה][עבר מּכל ם ּבאחד ולׁש עבר ואם ; ְְְִִֶֶַָָָָָ

אסּורה. הּפת הרי ֲֲֵֵַַָאּלּו,
.·Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב ּתחת לא ולא ; ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

זֹורחת  הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ּביֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרקיע
ואם  אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ּתּניח ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבֹו.
אחד  מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ואֹופה, לׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיתה

ּבֹו אפיה]ׁשּמקּטפת טרם העיסה על ואחד [מזלפת , ְְֶֶֶֶַָ
ידּה ּבֹו התנור]ׁשּמצּננת ּתחת [מחום ולׁשה עברה ואם . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׁשעּור  יתר עּסה ׁשעׂשת אֹו ידּה, צּננה ׁשּלא אֹו ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהּׁשמׁש,
ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ׁשעּור וכּמה מּתרת. הּפת - ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻחּלה

ּכגּוף - ּביצה וחמׁש הּבינֹונית,[כמידת]וארּבעים הּביצה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּכמׁשקלּה. ְְִָָֹלא

.‚È- ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
חּמּוץ  לידי ּבא וׁשהה אינֹו והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם . ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ

ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ׁשהּגיע עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּבצק
נׁשמע  קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָעליו
ויּׂשרף  החמיץ, ּכבר - מיל אדם ׁשּיהּל ּכדי ׁשהה אם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
- ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, הכסיפּו אם וכן ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָמּיד.

ּכרת. עליו חּיבין ואין לאכלֹו, אסּור זה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
.„È,אחת ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

קֹול  לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונׁשּתהּו,
ּגמּור  חמץ הן והרי יּׂשרפּו, ׁשּתיהן -. ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

מּתרין  הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ּבעת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻּומתחּמצין
ּוממהרין  ּבאּמנּותן, ּבקיאין ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלעׂשֹותם,
אֹותן  צרּו ואפּלּו אסּורין, בּתים ּבעלי אבל ֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹותן;

הציור]ּבדפּוס בצורת אחרים [מסגרת יבֹואּו ׁשּמא - ְֲִִֵֶָָ
ויחמיצּו. ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹלעׂשֹותן

.ÊË וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים
יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים
ויחמיץ  אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי מדרֹון, .ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני [קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
הּמרסן  להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,

ׁשּלא  העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ּומּניחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברֹותחין,
יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט

.ÁÈ ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻֻּומּתר
ׁשּלא  עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹמּיד,
ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי לפניהן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׁשהה
ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו מהּפ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָאֹו

- מדרֹון מּלאכל ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, הּכלי .יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִִִֶַַֹֹֹ
.ËÈּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻלא

ׁשפה אבל במורסן]לּמרחץ; ּבׂשרּה,[משפשפת על היא ְְֲִֶַַָָָָָָ
מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ילעס ולא ,[לרפואה]יבׁש. ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

לתֹו הּקמח את נֹותנין אין מחמיצֹות. ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמּפני
ממהר  ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף - נתן ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהחרסת;
נתן, ואם החרּדל; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָלהחמיץ.

מּיד. ִַָֹיאכל
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ

ּבמים  העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו מהם וׁשמן, [למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ

ּבמים העיסה] אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, ּובּיֹום .ְְִִֵֶַַַָָָָ
עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום לא - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבלבד
עני". "לחם זכרֹון להיֹות ׁשּצרי הּוא ּבלבד ְְְִִִִִִֶֶֶַָָֹּובראׁשֹון

.‡Î מּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל
- ּבצֹונן מּצה ּבהן ּבֹולהׁשּתּמׁש ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ חרסת,[בצק ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְֲִִִֶֶַַֹ
החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ׁשחּמּוצן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּומּניחין

ּבּפסח. ּבהן מׁשּתּמׁשין ְְְִִֵֶֶַַַָואין
.·Îּכל [שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים  מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,
עליו  לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק

ַָמּצה.
.‚Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, ּבכלי [קערות ּברֹותחין ְְְְְְְִִִִִִֵָ
עליהן גדולות] ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן -ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ואחר ּבתֹוכֹו; ּומרּתיחן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמים,
הּנּצב  ואת הּלהב את מרּתיח הּסּכינין, וכן ּבמּצה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבהן

קת] ּבמּצה.[- ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ ואחר ראׁשֹון, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבכלי
.„Î חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי

ּכלי  לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
עד  ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,

ּבמּצה.ׁשּיפלטּו ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ּכ ואחר ; ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
.‰Î ּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון
וׁשּועין ּכעין [מרוחים]מׁשּוחין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבהן  מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית,
ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּצה,
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.ÂÎ ראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה ולא [להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
הרי  - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמצא
ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה לֹו מּקיף ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה
ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו עד ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָמים

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ואחר ְְְְִֵֵַַַַַָָודּיֹו;

ה'תשע"ה  סיון ח' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
חמּׁשה ‡. ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצות

ּובכל  מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעׂשר,
מצוה  זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹזמן.
הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ּומצותּה עצמּה; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבפני
ארז  אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות מּצה ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאכילת
עׂשר  חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות אֹו ּדחן ְְֲֲִֵֵַָָָָָֹאֹו

חֹובה  חֹובתֹו.ּבלבד, ידי יצא ּכזית, ּומּׁשאכל ; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ּומרֹור ·. מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע

ׁשהּמרֹור  יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכאחד
ּבסיב ּכרכן לּמּצה. עץ]ּכטפלה ּובלען,[של ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

יצא. לא מּצה ידי ְֵַַָָָֹאף
.‚- לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאכל

חֹובתֹו ידי ּבעת יצא נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ּכ ואחר ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשטּותֹו,
מּכל  ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה היתה אכילה ׁשאֹותּה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָלפי

ְִַהּמצוֹות.
ּכן „. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

יאכל  "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאכלּה
לידי חמץ" הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ונאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשאר  אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, אכלן  אם - ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָחּמּוץ
ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ארז ּכגֹון [מצות]הּדברים, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ

חמץ. ּבהן ׁשאין לפי ְִֵֵֶֶַָָָמּצה,
טעם ‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת [לאכילת . ְְִִֵֵַַָָָָָ
ידי כלבים] ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן -ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשאין  ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין הרֹועים אין ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחֹובתֹו;
מּצה  מּצה. לׁשם מׁשּמרת ּבּהזֹו יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל ּבּפסח. חֹובתֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָידי
ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום - חלב אֹו ּדבׁש, ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹאֹו
ּבפת  לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ידי יצא לא ואכל, לׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹואם

סּבין ּבפת ולא תבואה]מרסן, קליפות – וסובין ;[-מורסן ְְְִַָֹֻֻ
ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין הּקמח את הּוא לׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֻאבל
- ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹּפת,
אֹומרין  ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ּבּה ויֹוצא מּתרת, זֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

עני'. לחם זה 'אין ִֵֶֶֶָֹּבּה,
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ׁשהדּביק ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבין
אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ ואחר ּבּקרקע [אפאה]ׁשהרּתיח ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אפּיה  נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא זה הרי -ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ּבצק  ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה יֹוצאין ְְְְִִִֵֶֶָָָֹּגמּורה,
הּׁשרּוי  ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת מּמּנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָנמׁשכין

במים] שרויה מּצה [מצה אבל נּמֹוח; ׁשּלא והּוא, -ְֲִֶַַָָֹ
טעם  ּבּה אין ׁשהרי חֹובתֹו, ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבּׁשלּה

ַּפת.
.Ê אסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא אֹו[מתבואה , ְֲֶֶֶָָ
זה  ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹמעׂשר
ידי  ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ׁשּמברכין ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּכלל:
יֹוצא  אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ׁשאין וכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחֹובתֹו;

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Á ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹהּכהנים

אדם  לכל ראּויה ׁשאינּה ׁשל מּצה ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ּבירּוׁשלים. ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר
ּבהן  אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבירּוׁשלים; אפּלּו ְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּכּורים,

הּמֹוׁשבֹות[אכילה]הּתר בירושלים]ּבכל ּומעׂשר [אלא , ְֲֵֵֶַַָָ
"ּבכל  וכתּוב: מקֹום, ּבכל ויאכל ׁשּיּפדה אפׁשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשני,
ּבכל  להאכל הראּויה מּצה - מּצֹות" ּתאכלּו ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמֹוׁשבתיכם

חֹובה  ידי ּבּה ׁשּיֹוצאין היא .הּמֹוׁשבֹות, ְְִִֵֶַָָָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה אֹותן [חלות]חּלֹות ׁשעׂשה נזיר ְִִֵֶַָָָָָ

את  "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין אין ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָלעצמֹו,
הּמׁשּתּמרת מּצה - תחמיץ]הּמּצֹות" מּצה [שלא לענין ְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

לענין  מׁשּתּמרת זֹו, אבל ּבּה; ׁשּיֹוצאין היא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבלבד,
ידי  ּבּה יֹוצא זה הרי ּבּׁשּוק, למּכר ע ׂשין ואם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּזבח.
יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹחֹובתֹו;
מּצה. לׁשם ׁשמרן עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹיאכל

.È נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטן הּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
ּומאכילין  ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מ ּצה. ּכזית ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
ׁשּלא  והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק לֹו ְְֲִִִִִֶַַָֹׁשֹורין

ִַנּמֹוח.
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַ

ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, מּצה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָאחר
מאכלֹות  אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי על אף ְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
מּצה  ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן וכּיֹוצא ּופרֹות  ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאחרֹות

ּופֹוסק. ֲֵַָָּבאחרֹונה,
.·È ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכר
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין אסּור [מלקות וכן . ְְִֵַַַַָ

ׁשּיּכנס  ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם הּפסח ערב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלאכל
אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל אבל ּבתאוה; מּצה ְְֲֲֲִֵֵַַַַַָָָלאכילת

ּכרׂשֹו ימּלא ולא הראׁשֹונים [כרסו]ירקֹות, וחכמים מהן. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
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ּבתאוה  מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ערב עצמן מרעיבין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיּו
ימים  ערבי ּבׁשאר אבל עליו; חביבים מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָויהיּו

.ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל ְְִֵֵֶֶַַטֹובים,

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
יֹום  את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכֹור
לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת".
ּבׁשעה  זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור מּצה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיׁש

ּגדֹולים חכמים מצרים;אפּלּו ּביציאת לסּפר חּיבין - ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָ
מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים הּמארי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכל

ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְִִִִֵֵָָָָָָֻאם
ּובּלילה  ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָעבדים
ואם  לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אֹותנּו ּפדה ְְִֵֶַַַָָָָָָָהּזה
ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ּגד ֹול הּבן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה
ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו ׁשּנע ׂשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹונּסים

הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

ואגֹוזים,היה' קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? וכיצד . ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיאכלּו,[מסירים]ועֹוקרין קדם מּלפניהם הּׁשלחן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹֻ

לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא זה, מּיד זה מּצה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוחֹוטפין
זה  את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבן,
היה  חכמים. ּכּלן היּו ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ'מה

הּזה'. הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה לעצמֹו ׁשֹואל ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָלבּדֹו,
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו הּתֹועים, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָמן
ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה היינּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹׁשעבדים
והּוא  ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ונפלאֹות ּבנּסים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּומסּים
וכל  הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד אבי", אבד מ"ארּמי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּידרׁש

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ּבדרׁש ּומארי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֻהּמֹוסיף
חמּׁשה ‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא לא מצרים]עׂשר, ביציאת ואּלּו[לספר ; ְְֵֵָָָָָֹ
הּמקֹום  ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. מּצה, ּפסח, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהן:
"ואמרּתם  ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּברּו
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, לה'"; הּוא ּפסח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַזבח

חּיי ׁשּנגאלּו.את ׁשם על מּצה, ּבמצרים; אבֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
'הּגדה'. הּנקראין הן ּכּלן, האּלּו ְְִִִֵֵַַָָָָָָֻּודברים

.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור ּכאּלּוּבכל עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ּבעצמֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָהּוא
ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל מּׁשם". הֹוציא ְְִִִֶַַָָָָָָ"ואֹותנּו
ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, היית"; עבד ּכי ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ"וזכרּת,

ונפּדית. לחרּות ויצאת עבד, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיית
.Ê לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות  ּדר מסב והּוא ּבין ולׁשּתֹות ואחד, אחד וכל . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ארּבעה  הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב נׁשים, ּבין ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאנׁשים
הּמתּפרנס  עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות אין - יין ׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכֹוסֹות

לֹו יפחתּו לא הּצדקה, הצדקה]מן מארּבעה [גבאי ְְְֲִִֵַַָָָָֹ
רביעית. מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ְִִִֵֶָּכֹוסֹות;

.Á ׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אּׁשה אפּלּו . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
צריכה  היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; צריכה ְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָָאינּה
הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו אצל ּובן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהסּבה.
לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ּבפני ּתלמיד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאבל
על  הּמסב וכן הסּבה; אינּה ימין, והסּבת רׁשּות. ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָרּבֹו
צריכין  ואימתי הסּבה. זֹו אין - ּפניו על אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָערּפֹו,
ארּבעה  ּובׁשתּית מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָהסּבה?
זה  הרי הסב, אם - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּכֹוסֹות

.צרי אינֹו לאו, ואם ְְִִֵָָָֻמׁשּבח;
.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות עם ארּבעה [לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ

ּולפי מים] הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ּכדי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא הּׁשֹותה. [-ּדעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

יין] רביעית רבע יהא כוס אּלּובכל ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְֵַָָָָ
ידי  יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - מזּוג ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמּיין
ידי  - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה ְְְְִֵֵַַַַָָָָחרּות;
מּכל  ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ידי יצא ולא יצא, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָֹחרּות

יצא. רּבֹו, מהן ֵֶָָֻּכֹוס
.È עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְֵֵֵַָָָָָָָּכל

עצמֹו ּבפני הּיֹום;ּברכה קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ׁשני, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכֹוס
ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ּברּכת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעליו

הּׁשיר ּברּכת  עליו האּלּו[יהללוך]ּומבר הּכֹוסֹות ּובין . ְְִִֵֵֵַַַָָָָ
אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; לׁשּתֹות, רצה אם -ְְְִִִִִִִֵֵֶָָ

ֶׁשֹותה.
.‡È מצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּתמרים  לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין
ּגרֹוגרֹות ודֹורסין [תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ

ונֹות [מועכים] אֹותן אֹותן, ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְִִֶַָָָֹ
הּׁשלחן  על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ּכמֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֻּבתבלין

הּפסח. ְֵֵֶַַּבלילי
.·È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת

אחת  עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא
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ּומרֹורים  מּצה על הּפסח, ּבׂשר סֹופרים,לאכל ּומּדברי . ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו הּמרֹור ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכל

.‚È והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים
מיני  מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּתמכה
אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא אּלּו, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָירק
ויֹוצאין  לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא ּכזית, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָמחמׁשּתן

ׁשלקן[שורש]ּבּקלח ואם יבׁש. אפּלּו [בישלן ׁשּלהן, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכבׁשןהרבה] אֹו במים], רב זמן או -[בחומץ, ּבּׁשלן אֹו , ְְִָָָ

ּבהן. יֹוצא ֵֵֶָאין

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי  'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין  ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
אחד  - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּובּזמן

לחגיגה. זכר ואחד לּפסח, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָזכר
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ירק מתחיל ולֹוקח , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

המסּבין  וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּומטּבל
ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ואחד, אחד ּכל - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעּמֹו
ּומֹוזגין  לבּדֹו, ההּגדה קֹורא מּלפני הּׁשלחן את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻעֹוקרין
'מה  הּקֹורא: ואֹומר ׁשֹואל. הּבן וכאן הּׁשני, ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָהּכֹוס
אין  הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות? מּכל הּזה הּלילה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּנׁשּתּנה
ׁשּתי  הּזה והּלילה אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָאנּו
והּלילה  ּומּצה, חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָפעמים;
צלי  ּבׂשר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּזה

הרבה]ׁשלּוק והּליל [מבושל צלי;ּומבּׁשל, ּכּלֹו הּזה ה ְְְִֶַַַָָָָֻֻ
הּזה  והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבכל
ּובין  יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָמרֹורים;

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה והּלילה ְְְְִִֶַַַָָֻֻֻמסּבין,
ׁשאין ‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן  ּבגנּותלנּו ּומתחיל אבותינו . היו עוע"ז [מתחילה ְְְִִַָָָ
אבי"וכו'] אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד וקֹורא ,ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ָֻּכּלּה.
ׁשאנּו„. זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר

ּבּתי  על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ְִֵֵֶַַַַָָָָאֹוכלין,
ּבמצרים  הּוא אבֹותינּו ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו הּמרֹור ּומגּביּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלה'';
אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַאֹוכלין,
הּמּצה  ּומגּביּה חּייהם'; את וימררּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבמצרים,
ׁשּלא  ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו 'מּצה ואֹומר: ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּבידֹו
עליהם  ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהסּפיק

הּבצק  את וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש
'ּפסח  אֹומר: הּזה ּובּזמן וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַאׁשר
ׁשם  על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו

וכּו'. אבֹותינּו' ּבּתי על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲֵֵֶַַַָָָָׁשּפסח
לׁשּבח ‰. להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָואֹומר:

ּולנּצח  ּולהּדר לגּדל לרֹומם את לפאר לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ונאמר  לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
עד  וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, "הללּו יּה. הללּו ְְְְְְֵַַַַַָָָָלפניו,

מים"'; למעינֹו אלהינּו"חּלמיׁש, ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְֱִִֵֵַַַָָָָֹ
מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר העֹולם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמל
הּזה  ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו לאכל הּזה לּלילה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהּגיענּו
למֹועדים  יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' 'ּכן ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹמֹוסיף:
ׂשמחים  לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָולרגלים
הּזבחים  מן ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבבנין
ונֹודה  לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָּומן
אּתה  ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָֻל
הּׁשני. הּכֹוס וׁשֹותה הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה',

.Â ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר
ההּגדה  קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי ׁשני - ולֹוקח ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ׁשלם,[מצות]רקיקין לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם 'הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּומבר

ּכּכרֹות ׁשּתי מּׁשּום [מצות]על טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְְִִִִִֵַָָָ
ּבפרּוסה  עני ׁשל ּדרּכֹו מה - עני" "לחם ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ּכ[חתיכה] ואחר ּבפרּוסה. ּכאן אף ,}(לוקח)}ּכֹור ְְִֵַַַָָָ
ּומרֹור ּומטּבל {מּצה ּבחרסת,}ּכאחד, כאחד) (ומטבל ְְֲֵֶֶַַַָָָֹ

קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומבר
ואם  ואֹוכלן. ּומרֹורים', מּצה אכילת על וצּונּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבמצוֹותיו
זה  על מבר עצמֹו, ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאכל

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַּבפני
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּתה  ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה'
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ּבחרסת  מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר
מרֹור ואֹוכל  ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יבּטל  ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ואֹוכל; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבחרסת
סֹו מּדברי מצוה וזה מּצה טעמֹו. וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

זכר  ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ּומטּבל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומרֹור,
ְִַָלּמקּדׁש.

.Ë רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָואחר
אֹוכל לאכל  ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל וׁשֹותה , ְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ

מאכל  אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו הּפסח, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּבׂשר
טֹועם  ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ּובּזמן ּכלל; ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאחר
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ּבתאוה  מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ערב עצמן מרעיבין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיּו
ימים  ערבי ּבׁשאר אבל עליו; חביבים מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָויהיּו

.ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל ְְִֵֵֶֶַַטֹובים,

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
יֹום  את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכֹור
לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת".
ּבׁשעה  זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור מּצה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיׁש

ּגדֹולים חכמים מצרים;אפּלּו ּביציאת לסּפר חּיבין - ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָ
מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים הּמארי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכל

ׁשּנאמר ·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְִִִִֵֵָָָָָָֻאם
ּובּלילה  ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָעבדים
ואם  לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אֹותנּו ּפדה ְְִֵֶַַַָָָָָָָהּזה
ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ּגד ֹול הּבן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה
ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו ׁשּנע ׂשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹונּסים

הּבנים ‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

ואגֹוזים,היה' קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? וכיצד . ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיאכלּו,[מסירים]ועֹוקרין קדם מּלפניהם הּׁשלחן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹֻ

לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא זה, מּיד זה מּצה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוחֹוטפין
זה  את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבן,
היה  חכמים. ּכּלן היּו ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ'מה

הּזה'. הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה לעצמֹו ׁשֹואל ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָלבּדֹו,
להתחיל „. מתחיל וצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים  זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו הּתֹועים, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָמן
ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה היינּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹׁשעבדים
והּוא  ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ונפלאֹות ּבנּסים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּומסּים
וכל  הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד אבי", אבד מ"ארּמי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּידרׁש

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ּבדרׁש ּומארי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֻהּמֹוסיף
חמּׁשה ‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא לא מצרים]עׂשר, ביציאת ואּלּו[לספר ; ְְֵֵָָָָָֹ
הּמקֹום  ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. מּצה, ּפסח, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהן:
"ואמרּתם  ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּברּו
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, לה'"; הּוא ּפסח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַזבח

חּיי ׁשּנגאלּו.את ׁשם על מּצה, ּבמצרים; אבֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
'הּגדה'. הּנקראין הן ּכּלן, האּלּו ְְִִִֵֵַַָָָָָָֻּודברים

.Â להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור ּכאּלּוּבכל עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ּבעצמֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָהּוא
ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל מּׁשם". הֹוציא ְְִִִֶַַָָָָָָ"ואֹותנּו
ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, היית"; עבד ּכי ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ"וזכרּת,

ונפּדית. לחרּות ויצאת עבד, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיית
.Ê לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות  ּדר מסב והּוא ּבין ולׁשּתֹות ואחד, אחד וכל . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ארּבעה  הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב נׁשים, ּבין ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאנׁשים
הּמתּפרנס  עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות אין - יין ׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכֹוסֹות

לֹו יפחתּו לא הּצדקה, הצדקה]מן מארּבעה [גבאי ְְְֲִִֵַַָָָָֹ
רביעית. מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ְִִִֵֶָּכֹוסֹות;

.Á ׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אּׁשה אפּלּו . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
צריכה  היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; צריכה ְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָָאינּה
הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו אצל ּובן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהסּבה.
לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ּבפני ּתלמיד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאבל
על  הּמסב וכן הסּבה; אינּה ימין, והסּבת רׁשּות. ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָרּבֹו
צריכין  ואימתי הסּבה. זֹו אין - ּפניו על אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָערּפֹו,
ארּבעה  ּובׁשתּית מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָהסּבה?
זה  הרי הסב, אם - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּכֹוסֹות

.צרי אינֹו לאו, ואם ְְִִֵָָָֻמׁשּבח;
.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות עם ארּבעה [לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ

ּולפי מים] הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ּכדי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא הּׁשֹותה. [-ּדעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

יין] רביעית רבע יהא כוס אּלּובכל ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְֵַָָָָ
ידי  יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - מזּוג ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמּיין
ידי  - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה ְְְְִֵֵַַַַָָָָחרּות;
מּכל  ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ידי יצא ולא יצא, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָֹחרּות

יצא. רּבֹו, מהן ֵֶָָֻּכֹוס
.È עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְֵֵֵַָָָָָָָּכל

עצמֹו ּבפני הּיֹום;ּברכה קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ׁשני, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכֹוס
ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ּברּכת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעליו

הּׁשיר ּברּכת  עליו האּלּו[יהללוך]ּומבר הּכֹוסֹות ּובין . ְְִִֵֵֵַַַָָָָ
אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; לׁשּתֹות, רצה אם -ְְְִִִִִִִֵֵֶָָ

ֶׁשֹותה.
.‡È מצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּתמרים  לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין
ּגרֹוגרֹות ודֹורסין [תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ

ונֹות [מועכים] אֹותן אֹותן, ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְִִֶַָָָֹ
הּׁשלחן  על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ּכמֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֻּבתבלין

הּפסח. ְֵֵֶַַּבלילי
.·È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת

אחת  עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא
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ּומרֹורים  מּצה על הּפסח, ּבׂשר סֹופרים,לאכל ּומּדברי . ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו הּמרֹור ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכל

.‚È והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים
מיני  מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּתמכה
אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא אּלּו, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָירק
ויֹוצאין  לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא ּכזית, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָמחמׁשּתן

ׁשלקן[שורש]ּבּקלח ואם יבׁש. אפּלּו [בישלן ׁשּלהן, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכבׁשןהרבה] אֹו במים], רב זמן או -[בחומץ, ּבּׁשלן אֹו , ְְִָָָ

ּבהן. יֹוצא ֵֵֶָאין

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי  'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין  ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
אחד  - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּובּזמן

לחגיגה. זכר ואחד לּפסח, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָזכר
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ירק מתחיל ולֹוקח , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

המסּבין  וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּומטּבל
ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ואחד, אחד ּכל - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעּמֹו
ּומֹוזגין  לבּדֹו, ההּגדה קֹורא מּלפני הּׁשלחן את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻעֹוקרין
'מה  הּקֹורא: ואֹומר ׁשֹואל. הּבן וכאן הּׁשני, ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָהּכֹוס
אין  הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות? מּכל הּזה הּלילה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּנׁשּתּנה
ׁשּתי  הּזה והּלילה אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָאנּו
והּלילה  ּומּצה, חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָפעמים;
צלי  ּבׂשר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּזה

הרבה]ׁשלּוק והּליל [מבושל צלי;ּומבּׁשל, ּכּלֹו הּזה ה ְְְִֶַַַָָָָֻֻ
הּזה  והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבכל
ּובין  יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָמרֹורים;

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה והּלילה ְְְְִִֶַַַָָֻֻֻמסּבין,
ׁשאין ‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן  ּבגנּותלנּו ּומתחיל אבותינו . היו עוע"ז [מתחילה ְְְִִַָָָ
אבי"וכו'] אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד וקֹורא ,ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ָֻּכּלּה.
ׁשאנּו„. זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר

ּבּתי  על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ְִֵֵֶַַַַָָָָאֹוכלין,
ּבמצרים  הּוא אבֹותינּו ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו הּמרֹור ּומגּביּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלה'';
אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַאֹוכלין,
הּמּצה  ּומגּביּה חּייהם'; את וימררּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבמצרים,
ׁשּלא  ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו 'מּצה ואֹומר: ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּבידֹו
עליהם  ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהסּפיק

הּבצק  את וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש
'ּפסח  אֹומר: הּזה ּובּזמן וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַאׁשר
ׁשם  על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו

וכּו'. אבֹותינּו' ּבּתי על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲֵֵֶַַַָָָָׁשּפסח
לׁשּבח ‰. להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָואֹומר:

ּולנּצח  ּולהּדר לגּדל לרֹומם את לפאר לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ונאמר  לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
עד  וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, "הללּו יּה. הללּו ְְְְְְֵַַַַַָָָָלפניו,

מים"'; למעינֹו אלהינּו"חּלמיׁש, ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְֱִִֵֵַַַָָָָֹ
מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר העֹולם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמל
הּזה  ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו לאכל הּזה לּלילה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהּגיענּו
למֹועדים  יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' 'ּכן ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹמֹוסיף:
ׂשמחים  לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָולרגלים
הּזבחים  מן ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבבנין
ונֹודה  לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָּומן
אּתה  ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָֻל
הּׁשני. הּכֹוס וׁשֹותה הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה',

.Â ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר
ההּגדה  קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי ׁשני - ולֹוקח ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ׁשלם,[מצות]רקיקין לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם 'הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּומבר

ּכּכרֹות ׁשּתי מּׁשּום [מצות]על טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְְִִִִִֵַָָָ
ּבפרּוסה  עני ׁשל ּדרּכֹו מה - עני" "לחם ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ּכ[חתיכה] ואחר ּבפרּוסה. ּכאן אף ,}(לוקח)}ּכֹור ְְִֵַַַָָָ
ּומרֹור ּומטּבל {מּצה ּבחרסת,}ּכאחד, כאחד) (ומטבל ְְֲֵֶֶַַַָָָֹ

קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומבר
ואם  ואֹוכלן. ּומרֹורים', מּצה אכילת על וצּונּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבמצוֹותיו
זה  על מבר עצמֹו, ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאכל

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַּבפני
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכל אׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּתה  ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה'
הּפסח  ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ּבחרסת  מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר
מרֹור ואֹוכל  ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

יבּטל  ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ואֹוכל; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבחרסת
סֹו מּדברי מצוה וזה מּצה טעמֹו. וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

זכר  ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ּומטּבל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומרֹור,
ְִַָלּמקּדׁש.

.Ë רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָואחר
אֹוכל לאכל  ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל וׁשֹותה , ְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ

מאכל  אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו הּפסח, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּבׂשר
טֹועם  ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ּובּזמן ּכלל; ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאחר
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ּבׂשר  וטעם סעּודתֹו, הפסק ׁשּיהיה ּכדי ּכלּום, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחריה
הּמצוה. היא ׁשאכילתן - ּבפיו הּמּצה אֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָהּפסח

.È ידיו נֹוטל ּכ ּכֹוס ואחר על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
עליו  וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר וׁשֹותהּו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשליׁשי,
ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ואֹומר ההּלל; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָאת
הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו וכּו', 'מעׂשי ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּכל
עליו  ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. מן ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹחּוץ
"על  עד טֹוב", ּכי לה', מ"הֹודּו והּוא - הּגדֹול ְִֵֵַַַַַָהּלל
ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ּבבל"; ְְְֲֵֶֶַַָָָָנהרֹות
ּפי  על אף ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את לגמר לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹויׁש

סעּודה. מקֹום ְְֵֶָׁשאינֹו
.‡È;אֹוכלין פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹמקֹום

ׁשּמא  ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹמקֹום
הּוא  הּפסח ּבׂשר ׂשה יאמרּו לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹ

קדׁשים  ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ּבליל ּכאחד ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻצלּוי
ׁשלק  אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,מחּת היה ואם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבחּוץ;

ּבמקֹום [בישל] מּתר, זה הרי - מחּבר והּוא אבר ְְְֲֵֵֶֶָָָֻֻּבֹו
ֲֶָׁשּנהגּו.

.·È הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמי
הּסדר  על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ׁשעֹוׂשה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

מברהּזה  ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ׁשאין מי ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ו'על  האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכ ֹות ׁשּתי הּמרֹור ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָעל
על  מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ואֹוכל; - מרֹור' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹאכילת
ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ואֹוכל וחֹוזר ואֹוכלּה, ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹהּמּצה

.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
'על  מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
אחריו  טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל מּצה', ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָאכילת

ְּכלּום.
.„È.ואֹוכל חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו חבּורה חֹוזרין ּבני הּסעּודה, ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן נרּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֵַָָֹֹֻֻואֹוכלין;

.יאכלּו ֵֹ

ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָלחמא
ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ּדכפין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּכל
הׁשּתא  ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ׁשּתא ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָהא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא עבדי, ּנׁשּתּנה dnהכא ְְְְְֵֵֵַַַָָָָ©ְִַָ
אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל הּזה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלילה
ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ּפעם אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָמטּבילין
הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ אֹוכלים אנּו הּלילֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבכל
ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה. ְְְְִֵֶַַָָָָָֻּכּלֹו

ּבין  אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים. הּזה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּלילה
מסּבין  ּכּלנּו הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין .יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻ

micarאלהינּוהיינּו ה' וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה £¨¦ְְְְֱִִִִֵֵַַַָֹֹ
הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹמּׁשם,
ּובנ  ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא י ּברּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻֻּבנינּו
מצוה  - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו ְְְֲִִִִֶַָָָָָֻֻחכמים,
ּביציאת  הּמארי וכל מצרים; ּביציאת לסּפר ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָעלינּו

מׁשּבח. זה הרי ורּבי dUrnמצרים, אליעזר ּברּבי ְְֲִִֵֶַָֻ©£¤ְְֱִִִֶֶַַ
טרפֹון, ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ּבן אלעזר ורּבי ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻיהֹוׁשע
מצרים  ּביציאת מסּפרין והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהיּו
להן: ואמרּו ּתלמידיהן ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשחרית  ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע להם `xn.רּבֹותינּו, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַ¨©ֶָ
עזריה  ּבן אלעזר ולא רּבי ׁשנה, ׁשבעים ּכבן אני הרי : ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבן  ׁשּדרׁשּה עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזכיתי
מארץ  צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹזֹומא,
ימי  "ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמצרים,
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ," חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ּכנגד הּמקֹום הּוא. ּברּו , ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ּבנים ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָארּבעה
לׁשאל. יֹודע ׁשאינֹו ואחד ּתם, הּוא mkg,ואחד מה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ¨¨ַ

צּוה  אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים העדֹות "מה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאֹומר?
אתכם" אלהינּו הּפסח:ה' ּכהלכת לֹו אמר אּתה אף . ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין הּוא rWx,אין מה ְֲִִִִֵֶַַַַַ¨¨ַ
לֹו.ר אֹומ  ולא "לכם", - לכם" הּזאת העבֹודה "מה - ? ְֲֵֶֶַָָָָָֹֹ

אּתה  אף ּבעּקר, וכפר הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּולפי
לי  ה' עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהקהה
לא  ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ְְְְִִִִִִֵַָָָֹֹּבצאתי

נגאל. ּזאת".mY,היה "מה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָ¨ֵַַֹ
מּבית  מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ"ואמרּת

ׁשּנאמר:Fpi`We.עבדים" לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ֲִָ§¤¥ְְְֱִֵֶֶַַַַֹ
לי  ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת

מּמצרים" החדׁש?ּבצאתי מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
יכֹול  ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ְִַַַַַַָּתלמּוד
אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? ְְְֲִִֶַַַַָֹמּבעֹוד

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה dNgYn,אּלא ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ¦§¦¨
הּמקֹום  קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו זרה עבֹודה ְְְְֲֲֵֵֵַַָָָָָָָעֹובדי

לעבֹודתֹו הּוא ּכל ּברּו אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהעם:
וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבֹותיכם
מעבר  אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאלהים
זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנהר,
עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואּתן
ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר את לעׂשו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹואּתן

ּברּוKExA.מצרים" עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ְִִַ¨ְְְִֵֵַַָָָָ
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ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲֵֵֶֶַַַַָָהּוא;
"וּיאמר  ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר
להם, לא ּבארץ זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלאברם:
הּגֹוי  את וגם ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָועבדּום,
ּגדֹול" ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו .אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ

`id עמד ּבלבד אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ¦ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָעלינּו,

מּידם  מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁשv`.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְִִֵַַָָָָ¥ְִֵַַ
לא  הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלבן
הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגזר

ׁשם".ׁשּנאמר  וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי : ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלּמד
מרעה  אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ּפרעה: אל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"וּיאמרּו
ועּתה  ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ּכי ,לעבדי אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלּצאן

ּגׁשן". ּבארץ עבדי נא ּכמֹומעט iznAיׁשבּו - ְְֲֵֶֶֶֶָָֹ¦§¥ְְָ
ועּתה  מצרימה, אבֹותי ירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

לרב". הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמidie לגֹוי ׁשם ְְְֱִֵֶַַָָָֹֹ©§¦ְָ
ּגדֹול ׁשם. מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ּכמֹו- - ועצּום ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ

וּיעצ  וּירּבּו וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ּבמאד ׁשּנאמר: מּו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אתם" הארץ וּתּמלא ׁשּנאמר:axe.מאד, ּכמֹו - ְִֵֶַָָָָֹֹ¨¨ְֱֶֶַ

וּתבאי  וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ"רבבה
ערם  ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּבעדי

הּמצרים ErxIe.ועריה" "הבה אֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֶָ©¨¥ְְֱִִֶֶַַָָָ
מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָנתחּכמה
הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹונֹוסף

EpEPrie למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©§©ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפתם  את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

רעמסס" קׁשה EpYIe.ואת עבֹודה ּכמֹועלינּו - ְְֵֶַַ©¦§ְֲֵָָָָ
."ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים "וּיעבדּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

wrvPeאבתינּו אלהי ה' "ויהי אל ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©¦§©ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַֹֹ
בני  וּיאנחּו מצרים, מל וּימת ההם, הרּבים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָבּימים
האלהים  אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו; העבדה, מן ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹיׂשראל

העבדה". קלנּוrnWIeמן את ׁשּנאמר:ה' ּכמֹו - ֲִָָֹ©¦§©ְֱֵֶֶֶַֹ
ּבריתֹו, את אלהים וּיזּכר נאקתם, את אלהים ְְְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"וּיׁשמע

יעקב". ואת יצחק את אברהם ענינּוxIe`את -את ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ©©§ְֵֶָ
את  אלהים "וּירא ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹזֹו

אלהים". וּידע יׂשראל, הּבנים,עמלנּוz`eּבני אּלּו - ְְֱִִֵֵֵַַָֹ§¤ֲִֵֵַָָ
וכל  ּתׁשליכּוהּו; היאֹורה הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו ואת ּתחּיּון". ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַֹהּבת,
אתם". לחצים מצרים אׁשר הּלחץ את ראיתי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ"וגם

Ep`ivFIe מּמצרים ידי ה' על לא ,מלא ידי על לא - ©¦¥ְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׂשרף,
הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבכבֹודֹו,
ּובכל  ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּכיתי

ה'". אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים חזקה ciAאלהי ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָֹ§¨ֲָָ

ּביד  ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ְְְְְְְִִַָָָָֹֹֹֹּובזרע
הֹויה  ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזקה
ּבּבקר  ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבּׂשדה, אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָּבמקנ

מאד". ּכבד ּדבר - החרב,נטּויה rxfaEּובּצאן זֹו - ְֵֶֶַָֹֹ¦§Ÿ©ְֶֶַָ
על  נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה "וחרּבֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֶֶַַַָָָּכמֹו

ּכמֹוּגדֹול xnaE`ירּוׁשלים". ׁשכינה, ּגּלּוי זה - ְִָָ§Ÿְְִִֶָָ̈
מּקרב  גֹוי לֹו לקחת לבא אלהים, הנּסה "אֹו ֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חזקה  ּוביד ּובמלחמה, ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ְְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹּגֹוי,
לכם  עׂשה אׁשר ּככל - ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹּובזרֹוע

."לעיני ּבמצרים אלהיכם הּמּטה,zFz`aEה' זה - ְְְֱִִֵֵֶֶַֹ§Ÿֶֶַַ
ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:

האתֹות" ׁשּנאמר:miztnaE.את ּכמֹו הּדם, זה - ֶָֹ§Ÿ§¦ְֱֶֶֶַַָ
ותמרֹות  ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ"ונתּתי

נטּויה,xaC.עׁשן" ּובזרע ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: ָָ¨¨ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ְְְְְִִִַַַָָֹֹׁשּתים;
הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּובמפתים,
צפרּדע  ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על הּוא ּברּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ

מּכת  ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ערֹוב, ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכּנים,
עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה יהּודה רּבי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבכֹורֹות.

ׁשלׁשה oAxּבאח"ב. אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּגמליאל ְַַ©¨ְְִֵֵֶַַָָָֹֹ
א  מּצה ּדברים ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא לא ּבּפסח, ,ּלּו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּבית gqRּומרֹורים. ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו ְִ¤©ְְֲִִֵֵֶֶַָ

על  הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על מה? ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמקּדׁש
ּפסח  זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי
ּבנגּפֹו ּבמצרים, יׂשראל בני ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא
וּיׁשּתחוּו" העם, וּיּקד הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, .את ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

dSn ׁשּלא ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ©¨ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עליהם  ׁשּנגלה עד להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהסּפיק
מּיד  ּוגאלם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עגת  מּמצרים, הֹוציאּו אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
יכלּו ולא מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - ְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹמּצֹות

להם". עׂשּו לא צדה וגם אּלּוmixFxnלהתמהמּה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ§¦ֵ
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאנחנּו
חּייהם  את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
את  - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבעבדה

"ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ודֹור lkaE.ּכל ּדֹור ְְֲֲֶֶֶָָָָָָֹ§¨ָ
מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָחּיב
- ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו את ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
לתת  אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא "ואֹותנּו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

לאבתינּו" נׁשּבע אׁשר הארץ את אנּוKkitl.לנּו ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ§¦¨ָ
ּולהּדר,חּיבים  לגּדל לרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל להֹודֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ
הּנּסים ּולנּצח  ּכל את ולאבֹותינּו לנּו ׁשעׂשה למי ּולבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻהאּלּו,
ּגדֹול; לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָּומּיגֹון

יּה. הללּו לפניו, Di:ונאמר Elld",'ה עבדי הללּו, ְְְַַָָָֹ©§¨ְְֵַַ
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ּבׂשר  וטעם סעּודתֹו, הפסק ׁשּיהיה ּכדי ּכלּום, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחריה
הּמצוה. היא ׁשאכילתן - ּבפיו הּמּצה אֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָהּפסח

.È ידיו נֹוטל ּכ ּכֹוס ואחר על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
עליו  וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר וׁשֹותהּו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשליׁשי,
ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ואֹומר ההּלל; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָאת
הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו וכּו', 'מעׂשי ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּכל
עליו  ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. מן ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹחּוץ
"על  עד טֹוב", ּכי לה', מ"הֹודּו והּוא - הּגדֹול ְִֵֵַַַַַָהּלל
ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ּבבל"; ְְְֲֵֶֶַַָָָָנהרֹות
ּפי  על אף ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את לגמר לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹויׁש

סעּודה. מקֹום ְְֵֶָׁשאינֹו
.‡È;אֹוכלין פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹמקֹום

ׁשּמא  ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹמקֹום
הּוא  הּפסח ּבׂשר ׂשה יאמרּו לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹ

קדׁשים  ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ּבליל ּכאחד ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻצלּוי
ׁשלק  אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,מחּת היה ואם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבחּוץ;

ּבמקֹום [בישל] מּתר, זה הרי - מחּבר והּוא אבר ְְְֲֵֵֶֶָָָֻֻּבֹו
ֲֶָׁשּנהגּו.

.·È הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמי
הּסדר  על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ׁשעֹוׂשה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

מברהּזה  ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ׁשאין מי ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ו'על  האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכ ֹות ׁשּתי הּמרֹור ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָעל
על  מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ואֹוכל; - מרֹור' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹאכילת
ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ואֹוכל וחֹוזר ואֹוכלּה, ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹהּמּצה

.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
'על  מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
אחריו  טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל מּצה', ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָאכילת

ְּכלּום.
.„È.ואֹוכל חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

ּבתֹוך  מקצתן ׁשּיׁשנּו חבּורה חֹוזרין ּבני הּסעּודה, ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן נרּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֵַָָֹֹֻֻואֹוכלין;

.יאכלּו ֵֹ

ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום

ההּגדה  ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה  הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא  מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָלחמא
ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ּדכפין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּכל
הׁשּתא  ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ׁשּתא ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָהא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא עבדי, ּנׁשּתּנה dnהכא ְְְְְֵֵֵַַַָָָָ©ְִַָ
אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל הּזה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלילה
ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ּפעם אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָמטּבילין
הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ אֹוכלים אנּו הּלילֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבכל
ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה. ְְְְִֵֶַַָָָָָֻּכּלֹו

ּבין  אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים. הּזה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּלילה
מסּבין  ּכּלנּו הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין .יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻ

micarאלהינּוהיינּו ה' וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה £¨¦ְְְְֱִִִִֵֵַַַָֹֹ
הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹמּׁשם,
ּובנ  ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא י ּברּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻֻּבנינּו
מצוה  - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו ְְְֲִִִִֶַָָָָָֻֻחכמים,
ּביציאת  הּמארי וכל מצרים; ּביציאת לסּפר ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָעלינּו

מׁשּבח. זה הרי ורּבי dUrnמצרים, אליעזר ּברּבי ְְֲִִֵֶַָֻ©£¤ְְֱִִִֶֶַַ
טרפֹון, ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ּבן אלעזר ורּבי ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻיהֹוׁשע
מצרים  ּביציאת מסּפרין והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהיּו
להן: ואמרּו ּתלמידיהן ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשחרית  ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע להם `xn.רּבֹותינּו, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַ¨©ֶָ
עזריה  ּבן אלעזר ולא רּבי ׁשנה, ׁשבעים ּכבן אני הרי : ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבן  ׁשּדרׁשּה עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזכיתי
מארץ  צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹזֹומא,
ימי  "ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמצרים,
העֹולם  ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ," חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ּכנגד הּמקֹום הּוא. ּברּו , ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ּבנים ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָארּבעה
לׁשאל. יֹודע ׁשאינֹו ואחד ּתם, הּוא mkg,ואחד מה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ¨¨ַ

צּוה  אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים העדֹות "מה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאֹומר?
אתכם" אלהינּו הּפסח:ה' ּכהלכת לֹו אמר אּתה אף . ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין הּוא rWx,אין מה ְֲִִִִֵֶַַַַַ¨¨ַ
לֹו.ר אֹומ  ולא "לכם", - לכם" הּזאת העבֹודה "מה - ? ְֲֵֶֶַָָָָָֹֹ

אּתה  אף ּבעּקר, וכפר הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּולפי
לי  ה' עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהקהה
לא  ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ְְְְִִִִִִֵַָָָֹֹּבצאתי

נגאל. ּזאת".mY,היה "מה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָ¨ֵַַֹ
מּבית  מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ"ואמרּת

ׁשּנאמר:Fpi`We.עבדים" לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ֲִָ§¤¥ְְְֱִֵֶֶַַַַֹ
לי  ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת

מּמצרים" החדׁש?ּבצאתי מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
יכֹול  ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ְִַַַַַַָּתלמּוד
אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? ְְְֲִִֶַַַַָֹמּבעֹוד

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה dNgYn,אּלא ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ¦§¦¨
הּמקֹום  קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו זרה עבֹודה ְְְְֲֲֵֵֵַַָָָָָָָעֹובדי

לעבֹודתֹו הּוא ּכל ּברּו אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהעם:
וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבֹותיכם
מעבר  אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאלהים
זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנהר,
עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואּתן
ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר את לעׂשו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹואּתן

ּברּוKExA.מצרים" עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ְִִַ¨ְְְִֵֵַַָָָָ
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ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲֵֵֶֶַַַַָָהּוא;
"וּיאמר  ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר
להם, לא ּבארץ זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלאברם:
הּגֹוי  את וגם ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָועבדּום,
ּגדֹול" ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו .אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ

`id עמד ּבלבד אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ¦ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָעלינּו,

מּידם  מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁשv`.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְִִֵַַָָָָ¥ְִֵַַ
לא  הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלבן
הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגזר

ׁשם".ׁשּנאמר  וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי : ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלּמד
מרעה  אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ּפרעה: אל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"וּיאמרּו
ועּתה  ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ּכי ,לעבדי אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלּצאן

ּגׁשן". ּבארץ עבדי נא ּכמֹומעט iznAיׁשבּו - ְְֲֵֶֶֶֶָָֹ¦§¥ְְָ
ועּתה  מצרימה, אבֹותי ירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

לרב". הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמidie לגֹוי ׁשם ְְְֱִֵֶַַָָָֹֹ©§¦ְָ
ּגדֹול ׁשם. מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ּכמֹו- - ועצּום ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ

וּיעצ  וּירּבּו וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ּבמאד ׁשּנאמר: מּו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אתם" הארץ וּתּמלא ׁשּנאמר:axe.מאד, ּכמֹו - ְִֵֶַָָָָֹֹ¨¨ְֱֶֶַ

וּתבאי  וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ"רבבה
ערם  ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּבעדי

הּמצרים ErxIe.ועריה" "הבה אֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֶָ©¨¥ְְֱִִֶֶַַָָָ
מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָנתחּכמה
הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹונֹוסף

EpEPrie למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©§©ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפתם  את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

רעמסס" קׁשה EpYIe.ואת עבֹודה ּכמֹועלינּו - ְְֵֶַַ©¦§ְֲֵָָָָ
."ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים "וּיעבדּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

wrvPeאבתינּו אלהי ה' "ויהי אל ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©¦§©ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַֹֹ
בני  וּיאנחּו מצרים, מל וּימת ההם, הרּבים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָבּימים
האלהים  אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו; העבדה, מן ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹיׂשראל

העבדה". קלנּוrnWIeמן את ׁשּנאמר:ה' ּכמֹו - ֲִָָֹ©¦§©ְֱֵֶֶֶַֹ
ּבריתֹו, את אלהים וּיזּכר נאקתם, את אלהים ְְְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"וּיׁשמע

יעקב". ואת יצחק את אברהם ענינּוxIe`את -את ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ©©§ְֵֶָ
את  אלהים "וּירא ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹזֹו

אלהים". וּידע יׂשראל, הּבנים,עמלנּוz`eּבני אּלּו - ְְֱִִֵֵֵַַָֹ§¤ֲִֵֵַָָ
וכל  ּתׁשליכּוהּו; היאֹורה הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו ואת ּתחּיּון". ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַֹהּבת,
אתם". לחצים מצרים אׁשר הּלחץ את ראיתי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ"וגם

Ep`ivFIe מּמצרים ידי ה' על לא ,מלא ידי על לא - ©¦¥ְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׂשרף,
הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבכבֹודֹו,
ּובכל  ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּכיתי

ה'". אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים חזקה ciAאלהי ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָֹ§¨ֲָָ

ּביד  ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ְְְְְְְִִַָָָָֹֹֹֹּובזרע
הֹויה  ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזקה
ּבּבקר  ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבּׂשדה, אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָּבמקנ

מאד". ּכבד ּדבר - החרב,נטּויה rxfaEּובּצאן זֹו - ְֵֶֶַָֹֹ¦§Ÿ©ְֶֶַָ
על  נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה "וחרּבֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֶֶַַַָָָּכמֹו

ּכמֹוּגדֹול xnaE`ירּוׁשלים". ׁשכינה, ּגּלּוי זה - ְִָָ§Ÿְְִִֶָָ̈
מּקרב  גֹוי לֹו לקחת לבא אלהים, הנּסה "אֹו ֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חזקה  ּוביד ּובמלחמה, ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ְְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹּגֹוי,
לכם  עׂשה אׁשר ּככל - ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹּובזרֹוע

."לעיני ּבמצרים אלהיכם הּמּטה,zFz`aEה' זה - ְְְֱִִֵֵֶֶַֹ§Ÿֶֶַַ
ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:

האתֹות" ׁשּנאמר:miztnaE.את ּכמֹו הּדם, זה - ֶָֹ§Ÿ§¦ְֱֶֶֶַַָ
ותמרֹות  ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ"ונתּתי

נטּויה,xaC.עׁשן" ּובזרע ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: ָָ¨¨ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ְְְְְִִִַַַָָֹֹׁשּתים;
הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּובמפתים,
צפרּדע  ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על הּוא ּברּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ

מּכת  ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ערֹוב, ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכּנים,
עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה יהּודה רּבי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבכֹורֹות.

ׁשלׁשה oAxּבאח"ב. אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּגמליאל ְַַ©¨ְְִֵֵֶַַָָָֹֹ
א  מּצה ּדברים ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא לא ּבּפסח, ,ּלּו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּבית gqRּומרֹורים. ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו ְִ¤©ְְֲִִֵֵֶֶַָ

על  הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על מה? ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמקּדׁש
ּפסח  זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי
ּבנגּפֹו ּבמצרים, יׂשראל בני ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא
וּיׁשּתחוּו" העם, וּיּקד הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, .את ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

dSn ׁשּלא ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ©¨ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עליהם  ׁשּנגלה עד להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהסּפיק
מּיד  ּוגאלם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עגת  מּמצרים, הֹוציאּו אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
יכלּו ולא מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - ְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹמּצֹות

להם". עׂשּו לא צדה וגם אּלּוmixFxnלהתמהמּה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ§¦ֵ
הּמצרים  ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאנחנּו
חּייהם  את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
את  - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבעבדה

"ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ודֹור lkaE.ּכל ּדֹור ְְֲֲֶֶֶָָָָָָֹ§¨ָ
מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָחּיב
- ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו את ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
לתת  אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא "ואֹותנּו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

לאבתינּו" נׁשּבע אׁשר הארץ את אנּוKkitl.לנּו ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ§¦¨ָ
ּולהּדר,חּיבים  לגּדל לרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל להֹודֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ
הּנּסים ּולנּצח  ּכל את ולאבֹותינּו לנּו ׁשעׂשה למי ּולבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻהאּלּו,
ּגדֹול; לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָּומּיגֹון

יּה. הללּו לפניו, Di:ונאמר Elld",'ה עבדי הללּו, ְְְַַָָָֹ©§¨ְְֵַַ
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"חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ׁשם את ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהללּו
מים" אׁשר למעינֹו העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּזה  לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו ְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹלאכל
לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָיּגיענּו
ונאכל  ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלׁשלֹום,
קיר  על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָׁשם
ועל  ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו. xcqMּפדּות ְְְִֵֵַַַָָָָ§¥¤
ׁשל ׁשּמברכין  ראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ההּגדה וקֹוראים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וכן  ּגלּיֹות; ׁשל הּׁשני ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפסח,
ּבל  הּדברים חּיבין ּובׁשאר ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני יל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

הראׁשֹון. ּבּלילה ְֲִֶַַַָָׁשּנעׂשּו
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  סיון י"ב ש"ק יום

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ּבּסּכה  ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר קֹול לׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ(א)
ימי  ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) החג; ימי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֶָָהחג.

א  ּפרק
ספר זמנים -הלכות שופר וסוכה ולולב 

¤¤
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

וׁשֹופר  לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
קרן  הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּתֹוקעין
הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל הּכפּוף; ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּכבׂשים
ּבׁשֹופר  ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּפסּולין.
ׁשֹופר  "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר הּוא הרי הּׁשנה, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָֹּבראׁש

הּׁשמּועה ּומּפי ׁשֹופר", ּתעבירּו . . על ּתרּועה [שנמסרה ְְֲִִִַַָָָ
רבנו] משה אף ידי ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת מה ְְְֵַַַָָלמדּו:

ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ְְַַָָָֹּתרּועת
אחד,·. ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,

מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן חצֹוצרֹות קולו]ּוׁשּתי [את ְְְֲֲִִִֵַַַָָ
ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ולּמה והחצֹוצרֹות . ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָ

"ּבחצצרֹות  ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? עּמֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַֹּתֹוקעין
ּבׁשאר  אבל ה'". הּמל לפני הריעּו - ׁשֹופר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוקֹול
ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין אין ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹמקֹומֹות,

לכּתחּלה;‚. ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשֹופר
לא  ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ּתקע ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹואם

ׁשאין יצא  - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע הּגזּול ׁשֹופר . ְֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ּבׁשמיעת אּלא ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּמצוה
ׁשל  ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין הּׁשֹומע, הגּביהֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹולא
ּדין  ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ואם יתקע; לא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹעֹולה,
מצוֹות  הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ּתאמר: ואם ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָֹֹמעילה.

נּתנּו להנֹות הנאה]לא כאן אין הניה [- הּמּדר ,לפיכ ; ְְֲִִֵַָָָָָֹֻ
מצוה. ׁשל ּתקיעה ּבֹו לתקע מּתר ְְְִִִִֶַָָָָֹֻמּׁשֹופר,

יֹום „. את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ואפּלּו מדרבנן טֹוב, [איסור ְְֲִִֶַָָ

השביתה] אֹולהרבות האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵַַָָָָָֹ
ּבאילן  עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ואין הּנהר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמעבר
לֹומר  צרי ואין להביאֹו; ּכדי הּמים ּפני על ׁשט ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹולא
מּפני  מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ואין אֹותֹו, חֹותכין ְְְְִִִֵֵֵֶָָׁשאין
תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ויֹום עׂשה, מצות ׁשֹופר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּתקיעת
ּכדי  טֹוב, ּביֹום חמץ אֹו יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻּומּתר
הּכבֹוד  מּפני לעֹולם, רגלים מי לתֹוכֹו יּתן ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹלצחצחֹו;

עליו. ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא -ְְְִִֶָָֹ
לכאן ‰. ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשעּור

ּבֹוּולכאן  נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, נסּדק . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
לפיו]ּכּׁשעּור עד הסדק נכרת [ממקום ּוכאּלּו ּכׁשר, - ְְִִִֵַַָ

ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב הּסדק. ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹמּמקֹום
הּנקבים  עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֻסתמֹו
ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי - הּתקיעה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנסּתמּו

שבקרן] הבשר ּדּבק [עם חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְִִִֵֵֵֵֶָ
ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשברי

.Â- ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף
ּפסּול.ּפסּול  - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב צּפהּו . ְְִִִִִֶַַָָָָָָ

ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - מּבחּוץ ְְִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
קֹול  אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. נׁשּתּנה, לא ְְְִִִֵַַָָָָָֹואם
הרחיב  יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְְְִִִִִִַַָָָָָָֹּפנימי

-]את הת הּקצר[החלק מקום אתקיעה][- וקּצר [החלק , ְִֵֶֶַָָ
ּפסּול.-] - ָָָָהרחב

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה ּבין [ועשאו - ְְְִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, ּבין כולו מּבפנים [עשה ְְֱֲִִִִִִִֵֶַַ

דקה] -שכבה צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֶַָָָָָ
ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין הּקֹולֹות ׁשּכל ְִֵֵֶַַָָָּכׁשר,

.Á אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְֵַַַַָָָהּתֹוקע
ּבחּוץ  והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ּבתֹו ְְְְְְְִִַַַָָָָָהעֹומדים

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, ׁשֹופר קֹול אם הד]- -] ְְְֲִִָָָָָ
הּגדֹולה  החבית לתֹו הּתֹוקע וכן יצאּו. לא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשמעּו,
הברה  קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר קֹול אם - ּבּה ְְֲִִֵַַָָָָָָָוכּיֹוצא

יצא. לא ַָָָֹׁשמע,
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ה'תשע"ה  סיון ו' ראשון יום
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― הפ"ט ּבׂשרהּמצוה לאכֹול הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: קדׁשים,הּקדׁשים, קדׁש ם ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבהם" ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ
(bl ,hkספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)ׁשאכילת "מּנין : ְְֲִִִִֶַַָ

נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? ּכל על ּכּפרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֹקדׁשים
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה ֿ עון את לׂשאת (xwie`לכם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

(fi ,i."מתּכּפרין ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
אינּה ― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה (oicnּומּתנאי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

(dxezּתאסר ֿ כן ואחרי חצֹות. עד ולילה ליֹום ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
מצוה אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָאכילת
לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאּלא
― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּכהנים,
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהם
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ֿ ּׁשּלא מה ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ֿ ּכהּנתכם" f)את ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש עֹובד,(ugex)עבֹודת ּכ ֿ ואחר ידיו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

אֹוכל". ּכ ֿ ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָאף
ּבּזבחים. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק fi)ּכאן ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא

d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ֿ תעׁשה, ּבלא עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ֿ ּדבר ּכל ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ֿ קדׁש ּכי bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום

.ÂÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני ו 'ֿ ז 'סיון 

.ÊÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÏ˜ .‚˜ .·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
קרּבנֹו ׁשלמים ֿ זבח "ואם ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים

`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ
יקריבּנּו" ֿ ּתֹודה על אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

(aiÎ`iהּמע ארּבעת העֹולה. מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּקרּבנֹות, ֿ מעׂשי ּכל הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָוהחּטאת
אינֹו הּצּבּור אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ֿ קרּבן ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
ׁשהּוא ֿ האׁשם מן חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעֹולם
מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹזבחים

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, zakrn)הּדֹומה oziiyre), ְֲִֶֶֶַַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ׁשאם ּודברים , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּפסל oaxwd)עׂשה z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִַַַָָָָ

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ֿ תעׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ֿ סּוג ּבכל הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ֿ מנחה ואם וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ֿ תקריב ּכי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ֿ מנחת ואם וגֹו'; קרּבנ ֿ הּמחבת `.על ,a my) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
(f ,dהּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
f)וגֹו'" ,e `xwie)הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יׂשים "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

i`)ׁשמן" ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא
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"חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ׁשם את ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהללּו
מים" אׁשר למעינֹו העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּזה  לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו ְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹלאכל
לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָיּגיענּו
ונאכל  ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלׁשלֹום,
קיר  על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָׁשם
ועל  ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו. xcqMּפדּות ְְְִֵֵַַַָָָָ§¥¤
ׁשל ׁשּמברכין  ראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ההּגדה וקֹוראים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וכן  ּגלּיֹות; ׁשל הּׁשני ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפסח,
ּבל  הּדברים חּיבין ּובׁשאר ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני יל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

הראׁשֹון. ּבּלילה ְֲִֶַַַָָׁשּנעׂשּו
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  סיון י"ב ש"ק יום

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ּבּסּכה  ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר קֹול לׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ(א)
ימי  ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) החג; ימי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֶָָהחג.

א  ּפרק
ספר זמנים -הלכות שופר וסוכה ולולב 

¤¤
ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות

וׁשֹופר  לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
קרן  הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ּבֹו, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּתֹוקעין
הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל הּכפּוף; ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּכבׂשים
ּבׁשֹופר  ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּפסּולין.
ׁשֹופר  "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר הּוא הרי הּׁשנה, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָֹּבראׁש

הּׁשמּועה ּומּפי ׁשֹופר", ּתעבירּו . . על ּתרּועה [שנמסרה ְְֲִִִַַָָָ
רבנו] משה אף ידי ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת מה ְְְֵַַַָָלמדּו:

ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ְְַַָָָֹּתרּועת
אחד,·. ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,

מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן חצֹוצרֹות קולו]ּוׁשּתי [את ְְְֲֲִִִֵַַַָָ
ּבּׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ולּמה והחצֹוצרֹות . ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָ

"ּבחצצרֹות  ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? עּמֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַֹּתֹוקעין
ּבׁשאר  אבל ה'". הּמל לפני הריעּו - ׁשֹופר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוקֹול
ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין אין ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹמקֹומֹות,

לכּתחּלה;‚. ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשֹופר
לא  ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ּתקע ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹואם

ׁשאין יצא  - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע הּגזּול ׁשֹופר . ְֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ּבׁשמיעת אּלא ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּמצוה
ׁשל  ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין הּׁשֹומע, הגּביהֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹולא
ּדין  ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ואם יתקע; לא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹעֹולה,
מצוֹות  הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ּתאמר: ואם ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָֹֹמעילה.

נּתנּו להנֹות הנאה]לא כאן אין הניה [- הּמּדר ,לפיכ ; ְְֲִִֵַָָָָָֹֻ
מצוה. ׁשל ּתקיעה ּבֹו לתקע מּתר ְְְִִִִֶַָָָָֹֻמּׁשֹופר,

יֹום „. את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ואפּלּו מדרבנן טֹוב, [איסור ְְֲִִֶַָָ

השביתה] אֹולהרבות האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵַַָָָָָֹ
ּבאילן  עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ואין הּנהר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמעבר
לֹומר  צרי ואין להביאֹו; ּכדי הּמים ּפני על ׁשט ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹולא
מּפני  מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ואין אֹותֹו, חֹותכין ְְְְִִִֵֵֵֶָָׁשאין
תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ויֹום עׂשה, מצות ׁשֹופר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּתקיעת
ּכדי  טֹוב, ּביֹום חמץ אֹו יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻּומּתר
הּכבֹוד  מּפני לעֹולם, רגלים מי לתֹוכֹו יּתן ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹלצחצחֹו;

עליו. ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא -ְְְִִֶָָֹ
לכאן ‰. ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשעּור

ּבֹוּולכאן  נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, נסּדק . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
לפיו]ּכּׁשעּור עד הסדק נכרת [ממקום ּוכאּלּו ּכׁשר, - ְְִִִֵַַָ

ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב הּסדק. ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹמּמקֹום
הּנקבים  עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֻסתמֹו
ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי - הּתקיעה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנסּתמּו

שבקרן] הבשר ּדּבק [עם חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְִִִֵֵֵֵֶָ
ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשברי

.Â- ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף
ּפסּול.ּפסּול  - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב צּפהּו . ְְִִִִִֶַַָָָָָָ

ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - מּבחּוץ ְְִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
קֹול  אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. נׁשּתּנה, לא ְְְִִִֵַַָָָָָֹואם
הרחיב  יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְְְִִִִִִַַָָָָָָֹּפנימי

-]את הת הּקצר[החלק מקום אתקיעה][- וקּצר [החלק , ְִֵֶֶַָָ
ּפסּול.-] - ָָָָהרחב

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה ּבין [ועשאו - ְְְִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, ּבין כולו מּבפנים [עשה ְְֱֲִִִִִִִֵֶַַ

דקה] -שכבה צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֶַָָָָָ
ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין הּקֹולֹות ׁשּכל ְִֵֵֶַַָָָּכׁשר,

.Á אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְֵַַַַָָָהּתֹוקע
ּבחּוץ  והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ּבתֹו ְְְְְְְִִַַַָָָָָהעֹומדים

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, ׁשֹופר קֹול אם הד]- -] ְְְֲִִָָָָָ
הּגדֹולה  החבית לתֹו הּתֹוקע וכן יצאּו. לא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשמעּו,
הברה  קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר קֹול אם - ּבּה ְְֲִִֵַַָָָָָָָוכּיֹוצא

יצא. לא ַָָָֹׁשמע,
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zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd oeiq a"iÎ'e -

ה'תשע"ה  סיון ו' ראשון יום

.ËÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÓ˜ .‰Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(mipey miqetca hnw)

― הפ"ט ּבׂשרהּמצוה לאכֹול הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: קדׁשים,הּקדׁשים, קדׁש ם ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבהם" ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ
(bl ,hkספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)ׁשאכילת "מּנין : ְְֲִִִִֶַַָ

נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? ּכל על ּכּפרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֹקדׁשים
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה ֿ עון את לׂשאת (xwie`לכם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

(fi ,i."מתּכּפרין ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
אינּה ― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה (oicnּומּתנאי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

(dxezּתאסר ֿ כן ואחרי חצֹות. עד ולילה ליֹום ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
מצוה אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָאכילת
לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאּלא
― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּכהנים,
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהם
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ֿ ּׁשּלא מה ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ֿ ּכהּנתכם" f)את ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש עֹובד,(ugex)עבֹודת ּכ ֿ ואחר ידיו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

אֹוכל". ּכ ֿ ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָאף
ּבּזבחים. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָּוכבר

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק fi)ּכאן ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא

d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ֿ תעׁשה, ּבלא עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ֿ ּדבר ּכל ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ֿ קדׁש ּכי bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

ה'תשע"ה  סיון ז' שני יום
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― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
קרּבנֹו ׁשלמים ֿ זבח "ואם ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים

`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ
יקריבּנּו" ֿ ּתֹודה על אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

(aiÎ`iהּמע ארּבעת העֹולה. מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּקרּבנֹות, ֿ מעׂשי ּכל הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָוהחּטאת
אינֹו הּצּבּור אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ֿ קרּבן ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
ׁשהּוא ֿ האׁשם מן חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלעֹולם
מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹזבחים

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, zakrn)הּדֹומה oziiyre), ְֲִֶֶֶַַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ׁשאם ּודברים , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּפסל oaxwd)עׂשה z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִַַַָָָָ

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ֿ תעׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ֿ סּוג ּבכל הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ֿ מנחה ואם וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ֿ תקריב ּכי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ֿ מנחת ואם וגֹו'; קרּבנ ֿ הּמחבת `.על ,a my) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
(f ,dהּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
f)וגֹו'" ,e `xwie)הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יׂשים "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

i`)ׁשמן" ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

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



oeiqקפח 'hÎ'g iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן ֿ מנחת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על ֿ תעׂשה לא ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תשע"ה  סיון ח' שלישי יום
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― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני ֿ זכר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ רביעי ח 'ֿ ט 'סיון 
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
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ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הם(ixtqa)מצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ֿ תעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא

אּלּו(hiw:)זבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמה

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ֿ ּׁשּנתחּיבנּו ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמה
ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ֿ הּבחירה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלבית
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ֿ ּפי ֿ על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

weqta)אמרּו xn`p)ּתעׂש וׁשם ּתעלה "ׁשם מּקיׁש: ― ה" ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין ֿ ּפי ֿ על אף ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÎ .ËÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר ֿ מקֹום bi)ּבכל ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
(my d`x?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(ciׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכלל(my)ּתעלה עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe):אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ֿ תעׂשה". ּבלא הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא ֿ עלּֿפי אף ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי ֿ ּתעלה "ּפן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים ֿ העֹולה את להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ֿ ּׁשאמר: ׁשּמּמה אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ֿ תעׂשה לא ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא (ixtqaלאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
(l"pdאּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ֿ תעׂשה, ּבלא ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
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קפט oeiq 'hÎ'g iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן ֿ מנחת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על ֿ תעׂשה לא ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תשע"ה  סיון ח' שלישי יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ù

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני ֿ זכר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תשע"ה  סיון ט' רביעי יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ רביעי ח 'ֿ ט 'סיון 
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
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ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הם(ixtqa)מצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ֿ תעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא

אּלּו(hiw:)זבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמה

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ֿ ּׁשּנתחּיבנּו ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמה
ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ֿ הּבחירה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלבית
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ֿ ּפי ֿ על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

weqta)אמרּו xn`p)ּתעׂש וׁשם ּתעלה "ׁשם מּקיׁש: ― ה" ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין ֿ ּפי ֿ על אף ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ה  סיון י' חמישי יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÎ .ËÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר ֿ מקֹום bi)ּבכל ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
(my d`x?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(ciׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכלל(my)ּתעלה עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe):אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ֿ תעׂשה". ּבלא הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא ֿ עלּֿפי אף ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי ֿ ּתעלה "ּפן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים ֿ העֹולה את להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ֿ ּׁשאמר: ׁשּמּמה אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ֿ תעׂשה לא ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא (ixtqaלאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
(l"pdאּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ֿ תעׂשה, ּבלא ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
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עלה ֿ יעלה "אׁשר ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל ֿ זבח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו

מעּמיו" ההּוא האיׁש hÎg)ונכרת ,fi `xwie):ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

ענׁש(ew.)זבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ּכתיב: ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ֿ יֹום, ּבכל ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: b)אמרֹו ,gk xacna). ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.(ek:)ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא ֿ הּמזּבח e)על ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ֿ ּבקר ּבכל ֿ העצים את ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)ּפי ֿ ֿ על "אף : ְְִִֵַַָָ

ֿ ההדיֹוט". מן להביא מצוה ֿ הּׁשמים, מן יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ֿ יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)הּמזּבח .(ev zyxt)תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
ֿ העֹובר וכל ֿ תעׂשה"; ּבלא עֹובר ֿ המכּבה ׁשּכל מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

(:`v).

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
ֿ הּדׁשן את להסיר ּגּבי(xt`d)הּכהנים מעל ֿ יֹום ּבכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ֿ בד ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

ֿ הּדׁשן" b)את ,my)ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתמיד ּבמּסכת c)מקֹומֹות dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְְְִִִֶֶַָ

ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום

.‡Ó .Ó .‰Î .ÁÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ó .ÊÎ

― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת

ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" gÎf)הערּבים ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמיד(e.)ּכרתֹות ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:(dxepnd)הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" k`)אהרן ,fk my).הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (et.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.(ci:)ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא ziyrpהערּבים, ik) ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
(zagnaאמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה e,יתעּלה: `xwie) ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
(biקרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'(cr:)ּבפרק ּביֹומא(ft:)ּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
(.cl).ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

(h ,gk xacna)'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.(ek:)מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .(cv.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

i`)וגֹו'" ,gk xacna).
יום שישי ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ב סיון 

ְ

ה'תשע"ה  סיון י"ב קודש שבת יום

.„Ó .‚Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡ . .ÁÓ .ÊÓ .ÂÓ .‰Ó

― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ֿ ׁשבעת ּבכל הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" el)אּׁשה ,bk `xwie). ִֶַ
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― המ"ד העמרהּמצוה מנחת jkeהיא Ð dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzidלהקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
ֿ עמר את "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ֿ ׁשנתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבן

ֿ הּכהן אל קצירכם i)ראׁשית ,my)היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ֿ ּתקריב ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואם

ci)ּכרמל" ,a my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)אם ֿ "ּכל : ְְְְִִֶַַָָ
ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ּב ּגם ט"זמּוסף יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים יֹום ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

עצרת מּוסף וזהּו zereayd)ּבניסן, bg)ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ֿ סיני". ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּבר
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

(fkÎek ,gk xacna).

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום xnerl)הּלחם miyingd meia), ְֲֶֶֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות (bk,ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

(hiÎgiעם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה fi)לחם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגלל(dn:)נתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק n)הּלחם dpey oaxw).זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ

מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור ֿ זה את ּבארנּו cּוכבר wxt) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
(a dpynּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ֿ ּדיני וכל ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ח' ּופרק מּמנחֹות.(h)ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש (xacnaּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(.aÎ` ,hk.

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

gÎf)ניחח" ,my). ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ֿ ּׁשחּיב ּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ֿ ימי מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני gn.)רגל dkeq)רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיה(sqen)ּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו
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עלה ֿ יעלה "אׁשר ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל ֿ זבח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו

מעּמיו" ההּוא האיׁש hÎg)ונכרת ,fi `xwie):ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

ענׁש(ew.)זבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ּכתיב: ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ֿ יֹום, ּבכל ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: b)אמרֹו ,gk xacna). ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.(ek:)ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא ֿ הּמזּבח e)על ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ֿ ּבקר ּבכל ֿ העצים את ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)ּפי ֿ ֿ על "אף : ְְִִֵַַָָ

ֿ ההדיֹוט". מן להביא מצוה ֿ הּׁשמים, מן יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ֿ יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)הּמזּבח .(ev zyxt)תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
ֿ העֹובר וכל ֿ תעׂשה"; ּבלא עֹובר ֿ המכּבה ׁשּכל מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

(:`v).

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
ֿ הּדׁשן את להסיר ּגּבי(xt`d)הּכהנים מעל ֿ יֹום ּבכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ֿ בד ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

ֿ הּדׁשן" b)את ,my)ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתמיד ּבמּסכת c)מקֹומֹות dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְְְִִִֶֶַָ

ה'תשע"ה  סיון י"א שישי יום

.‡Ó .Ó .‰Î .ÁÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ó .ÊÎ

― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת

ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" gÎf)הערּבים ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמיד(e.)ּכרתֹות ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:(dxepnd)הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" k`)אהרן ,fk my).הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (et.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.(ci:)ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא ziyrpהערּבים, ik) ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
(zagnaאמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה e,יתעּלה: `xwie) ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
(biקרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'(cr:)ּבפרק ּביֹומא(ft:)ּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
(.cl).ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

(h ,gk xacna)'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.(ek:)מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .(cv.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

i`)וגֹו'" ,gk xacna).
יום שישי ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ב סיון 

ְ

ה'תשע"ה  סיון י"ב קודש שבת יום
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― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ֿ ׁשבעת ּבכל הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" el)אּׁשה ,bk `xwie). ִֶַ
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― המ"ד העמרהּמצוה מנחת jkeהיא Ð dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzidלהקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
ֿ עמר את "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ֿ ׁשנתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבן

ֿ הּכהן אל קצירכם i)ראׁשית ,my)היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ֿ ּתקריב ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואם

ci)ּכרמל" ,a my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)אם ֿ "ּכל : ְְְְִִֶַַָָ
ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ּב ּגם ט"זמּוסף יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים יֹום ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

עצרת מּוסף וזהּו zereayd)ּבניסן, bg)ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ֿ סיני". ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּבר
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

(fkÎek ,gk xacna).

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום xnerl)הּלחם miyingd meia), ְֲֶֶֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות (bk,ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

(hiÎgiעם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה fi)לחם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגלל(dn:)נתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק n)הּלחם dpey oaxw).זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ

מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור ֿ זה את ּבארנּו cּוכבר wxt) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
(a dpynּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ֿ ּדיני וכל ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ח' ּופרק מּמנחֹות.(h)ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש (xacnaּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(.aÎ` ,hk.

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

gÎf)ניחח" ,my). ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ֿ ּׁשחּיב ּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ֿ ימי מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני gn.)רגל dkeq)רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיה(sqen)ּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ג סיון

ובכלל ידועה דעתי, שאינה נוחה מקניות של שערס וכיו"ב, ובנוגע לפועל יתייעץ עם ידידיו על 

אתר.

תורה,  מתן  מימי  באנו  ז"ע  שהרי  ובפרט  המעינות  בהפצת  מפעולותיו  מזכיר  שאין  לפלא 

וכמדובר איזו פעמים, שאז הנגלה שבתורה ניתן בנסתר )ברמז באותיות דעשה"ד, וכמבואר באזהרות 

כל העם, והרי הימים צ"ל נזכרים  הרס"ג( והנסתר דתורה )מעשה מרכבה( ניתן בנגלה, עד שרואים 

ונעשים, ומה להלן כו' אף כאן וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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.¯Ó˘‰ שמריו:(„) על כיין בשלום Â·Ê˙שב
.ÌÈ˘Ú‰ ÌÈ„Â‡‰ שכבתה אודים כזנבות בעיניך יהיו

בלעז: טיצונ''ש אודים שלהם ˆÈ˜Â‰.שלהבת (Â)
במלחמה: ‡ÂÈÏ.נעוררה ‰ÚÈ˜·Â עמנו אותה נשוה

שיהיו  עמנא, ונשוינון ת''י וכן שוה שהיא זו כבקעה
אחד: במלך השבטים עשרת עם Ï‡·Ë.שוין Ô· ˙‡

לא  אשר אל טוב לפרש ויש ת''י כן אלינו הטוב בן
טבאל  אלב''ם אותות של ובגימט' המקום בעיני טוב

רמלא: בן טבאל בן א''ל ב''ם ט''ר רמלא (Ê)הוא
.ÌÂ˜˙ ‡Ï:תחתיהם כבושה יהודה שתהא זאת עצתם

.Ì¯‡ ˘‡¯ ÈÎ (Á) עמהם לירושלי' ואין דמשק. היא
¯ˆÔÈ.כלום: ˜˘Ó„ ˘‡¯Â ולא ראש יהיה בדמשק

ששים  בעוד השבטים ועשרת פקח וגם בירושלים
יגלה  גלה וישראל עמוס בימי שנגזר מיום שנה וחמש

אדמתו ז)מעל ‡ÌÈ¯Ù.:(עמוס ˙ÁÈ:'אפרי ÌÚÓתרוצץ
וחשוב  צא אלה בן הושע מלכם עם סנחריב שיגלם
ס''ה  ותמצאם השבטים עשרת שגלו עד עמוס מנבוא'

עוזיה  שנתנגע לפני שנים שתי היתה עמוס נבואת שנים
א)שנאמר נתנגע (בעמוס ועוזיה הרעש לפני שנתים

של  וי''ו יותם של וי''ו כ''ז הרי שנים וחמש עשרים
שנאמר חזקיהו של ו' יט)אחז ב בשנת (מלכים וילכדה

ישראל  את ויגל להושע תשע שנת היא לחזקיהו שש
של  חלופו שימי ומניין וחמש ששים הרי אשורה

שנאמר שנים כ''ה טו)עוזיהו ושבע (שם עשרים בשנת
אמציה  בן עוזיה מלך ישראל מלך יואש בן לירבעם
כאחת  מלכו וירבעם עוזיה והלא לומר אפשר יהוד' על
מלכות  שמלך אלא מלכים בספר שתמצא חשבון לפי
מלך  והוא נתנגע למלכו ושבע עשרים בשנת מנוגעת
ששים  בעוד לימנות אפשר ואי שנה ושתים חמשים
בימי  שהרי זו נבואה ישעיה שאמר מיום שנה וחמש
מפורש  וכך לחזקיהו, שש בשנת גלו והם אמרה אחז

עמוס: של לנבואתו הכתוב שמנה עולם (Ë)בסדר
.ÂÈÓ‡˙ ‡Ï Ì‡ ידעתי אשר ועמו אחז אתם לנבואתי

אתם: רשעים ˙‡ÂÓ.כי ‡Ï:בכם אמון לא

cec zcevn
(„).Ë˜˘‰Â ¯Ó˘‰ אל לבך  והשקט  מלחמה  מעשות השמר 

בלבבך : מורך יבוא ואל  ‰‡ÌÈ„Â.תירא ˙Â·Êכמו שהמה 
כח  אין כך  לעשן אלא לבער כח  בהם שאין  האלה  האודים

מפחידים : העם רק  רע  מאומה  לך  לעשות ‡Û.בידם È¯Á·
אף: בחרי האודים:¯ˆÔÈ.הבאים  הם מי מפרש Ô·Âעכשיו

.Â‰ÈÏÓ¯:המבין על  וסמך  וארם  רצין כמ ''ש  אפרים עם פי'
(‰).ÔÚÈÂתלויה המלחמה נצחון  כאלו מחשבות  שיעץ  בעבור

חכמתו: שיקוצוˆÈ˜Â‰.(Â)בכח עד  מצור לה נעשה ר''ל 
העיר : שערי לנו ויפתחו חומתהÚÈ˜·Â‰.מפנינו נבקיע אז

ממשלתנו: תחת כן אם ותהיה בה ליכנס Ï‡·Ë.לצרכינו Ô· ˙‡ ‰ÎÂ˙· ÍÏÓ ÍÈÏÓÂ: אפרים מהר  איש היה  Ï‡(Ê)והוא
.ÌÂ˜˙:במ ''ש כפול  והוא  כן תהיה  ולא עצתם תתקיים ‡¯Ì.(Á)לא כלום¯‡˘ לה ואין דמשק היא ארם של המלוכה  עיר

ירושלם: ¯ˆÔÈ.על  ˜˘Ó„ ˘‡¯Â:ירושלים על ולא  דמשק  על  ומלך  ראש  במשך ÂÚ·Â„.הוא כי ישאר לא שבידו  מה  ואף  ר''ל
ויעל  וכמ ''ש  ארם  מלכות וישבר יחת א ) (עמוס  דמשק  בריח ושברתי שאמר  עמוס  בנבואת הדבר  שנגזר מעת שנה ס''ה זמן

אפרים: גם  שזכר בעבור  הזמן והרחיב אחז בימי היה וזה טז) (מ''ב ויתפשה דמשק ÌÚÓ.וכו' ÌÈ¯Ù‡ומשפטו הוי''ו תחסר
והיתה אלה בן הושע בימי גולה ילכו כי עם  עוד  מהיות  שנה ס ''ה  זמן  במשך  תשבר  אפרים  מלכות גם  ור ''ל  מעם ואפרים
(עמוס וכו' מעיק אנכי הנה כמ ''ש  אפרים  מלכות  ועל  ארם  על  שניבא עמוס  מנבואת שנה ס''ה  זמן בתוך לחזקיה הששית בשנה
היה והרעש א) (שם  הרעש לפני שנתים כמ ''ש עוזיה שנצטרע  קודם שנים שתי היתה נבואתו  כי  ז ) (שם יגלה גלה וישראל  ב)
כ''ה נשאר הרי נ''ב מלכותו  ימי וכל  שם וכמ''ש  טו) (מ''ב וכו' ושבע עשרים בשנת כמ''ש למלכו  בכ ''ו  עוזיה  כשנצטרע

י ט ''ז יותם ימי כ''ז הרי  לפניהם שניםושנתים  מלכו  ואחז יותם כי שנה ס ''ה  זמן בתוך  היתה  הרי  חזקיה של  ושש  ט ''ז אחז מי
הדורות : בחשבון וע''ש במ ''ב כמ ''ש  על Â¯‡˘.(Ë)מקוטעות  כלום לה ואין שמרון היא  אפרים של המלוכה עיר עתה  ואף

¯Â‰ÈÏÓ.ירושלים : Ô· ÔÂ¯Ó˘ ˘‡¯Â: ירושלים על  ולא  שומרון על ומלך  ראש ˙‡ÂÈÓ.הוא  ‡Ï Ì‡לדברי מאמינים אינכם  אם
האל : באמונת ומחוזקים קיימים  אתם  שאין  לפי זהו אלה

oeiv zcevn
(„).˙Â·Ê:זנב בהם‰‡ÌÈ„Â.מל ' שמנדנדין העצים  הם 

באש החתיה ידי  על מעט  מעט  ונשרף  מקומו על לישבו האש
משליכים ביד  להאחז עוד  ראוי ואינו  קטן להיות וכשחוזר
מוצל  כאוד  וכן  האוד  זנב נקרא  וזהו  רב  עשן ומעלה  אותו

ד ): (עמוס  בחייˆÈ˜Â‰.(Â)משרפה קצתי כמו מאוס ענין
כז): בקוע :ÚÈ˜·Â‰.(בראשית בתוך ÂÚ·Â„.(Á)מל ' ר''ל

זמן: נא ):ÁÈ˙.משך  (ירמיה קשתותם חתתה  כמו (Ë)ישבר
.ÂÓ‡˙:(לג (לקמן עתיר  אמונת כמו קיום  ענין 

ai wxt ilyn - miaezk
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áé:ïzé íé÷écö LøLå íéòø ãBöî òLø ãîçâé:÷écö äøvî àöiå òø L÷Bî íéúôN òLôaãééøtî ¨©´−̈¨§´¨¦®§−Ÿ¤©¦¦´¦¥«§¤´©§ −¨©¦¥´¨®©¥¥−¦¨¨´©¦«¦§¦´
:Bì áéLé (áåùé) íãà-éãé ìeîâe áBè-òaNé Léà-éôåè:íëç äöòì òîLå åéðéòa øLé ìéåà Cøc ¦¦ −¦§©®§¬§¥¹̈À̈¨¦¬«¤´¤¡−¦¨¨´§¥¨®§Ÿ¥−©§¥¨´¨¨«

æè:íeøò ïBì÷ äñëå Bñòk òãeé íBia ìéåàæé:äîøî íéø÷L ãòå ÷ãö ãébé äðeîà çéôéçéLé ¡¦À©−¦¨©´©§®§Ÿ¤−¨´¨«¨¦´©¡−¨©¦´¤®¤§¥−§¨¦´¦§¨«¥´
ìe áøç úBø÷ãîk äèBa:àtøî íéîëç ïBLèéì äòébøà-ãòå ãòì ïBkz úîà-úôN:ø÷L ïBL −¤§©§§´¨®¤§−£¨¦´©§¥«§©¡−¤¦´¨©®§©©¹§¦À¨§´¨«¤

ë:äçîN íBìL éöòéìe òø éLøç-áìa äîøîàë:òø eàìî íéòLøe ïåà-ìk ÷écvì äpàé-àì ¦ −§¨§¤´Ÿ§¥¨®«§Ÿ£¥−¨´¦§¨«Ÿ§ª¤´©©¦´¨¨®¤¹§¨¦À¨´§¨«
áë:BðBöø äðeîà éNòå ø÷L-éúôN äåäé úáòBzâë:úìeà àø÷é íéìéñk áìå úòc äñk íeøò íãà £©´§−¨¦§¥¨®¤§Ÿ¥−¡¨´§«¨¨´¨−´Ÿ¤¨®©§¥¬§¹¦¦À¦§¨¬¦¤«¤

ãë:ñîì äéäz äiîøe ìBLîz íéöeøç-ãé©¨¦¬¦§®¹§¦À̈¦§¤¬¨©«
i"yx

(·È).Ú˘¯ „ÓÁ רשעים ממצוד ומתפרנס נזון להיות
וחמס: בגזלות הבריות את ˆ„ÌÈ˜Èשצדין ˘¯Â˘Â

.Ô˙È:הפרי והוא ליתן ראוי שהוא ·Ú˘Ù(È‚)מה
.ÌÈ˙Ù˘ כי שדי מה שאמרו המבול דור שפתי בפשע

כא)נעבדנו יצא (איוב הצדיק ונח רע מוקש להם בא
‡È˘.(È„)מהצרה: ÈÙ È¯ÙÓ עוסקי של פיהם משכר

להם  קיימת והקרן הזה בעולם טוב אוכלים תורה
ÂÒÚÎ.(ÊË)לעו''ה: Ú„ÂÈ ÌÂÈ· ÏÈÂ‡ שהוא ביום

חבירו  ומחרף מתגרה שהוא כעסו הודיע ביום בו כועס
ואינו  קלון כוסה הערום אבל לרוחו, מעצר ואין ברבים
הראשון  אדם שנברא ביום אגדה ומדרש לריב, ממהר
לשחת  רצה לא ערום שהוא והקב''ה סורחנו נודע
ליום  אדם של מיום לגזרתו ודחה קלונו כסה בריותיו

שנה: אלף שהוא ˆ„˜.(ÊÈ)שלו „È‚È ‰ÂÓ‡ ÁÈÙÈ

הזכאי: לזכות צדק עדות בדין מגיד אמונה שמדבר מי
(ÁÈ).‰ËÂ· ˘Èבשפתים לבטא כמו ה)מדבר :(ויקרא

.·¯Á ˙Â¯˜„ÓÎ להם וגורם הבריות את שמסכסך
ÌÈÓÎÁ.להרוג: ÔÂ˘ÏÂ אדם בין שלום המביא

ההוא:Ù¯Ó‡.לחבירו: ˙ÔÂÎ(ËÈ)למבט' ˙Ó‡ ˙Ù˘
.„ÚÏ:ותקיים ‡¯‚ÚÈ‰.תתבסס „ÚÂ הוא רגע למעט

רגלים: לו אין שהשקר והולך ·Ï·(Î)כלה ‰Ó¯Ó
.Ú¯ È˘¯Á תרמית של במחשבות טרודים שהם ומתוך

שמחה: שלום וליועצי שמחה להם Ï‡(Î‡)אין
.˜È„ˆÏ ‰Â‡È:דעת בלי עבירה לו תזדמן לא יארע לא

(‚Î).˙Ú„ ‰ÒÂÎ ÌÂ¯Ú Ì„‡ הוא בחכמתו אפילו
אבל מכסה: הוא שטות לדברי וכלֿשכן ÏÂ·צנוע

.˙ÏÂ‡ ‡¯˜È ÌÈÏÈÒÎ:רם בקול אולת È„(Î„)מכריז
.ÌÈˆÂ¯Á:ישרים.ÏÂ˘Ó˙:תעשיר

cec zcevn
(·È).„ÓÁיתחזקו אשר הרעים במבצר לשבת  חומד הרשע 

כי מבחוץ לעזר צריכים אינם הצדיקים אבל  חמס  לעשות  שם
לעשות: להיטיב יתחזקו מעצמם ר''ל  הראוי פריים יתן  שרשם 

(‚È).Ú˘Ù·עליו יבוא  סרה המדבר שפתים  פשע בעבור
הבאה: מהצרה יצא אמריו בנועם הצדיק אבל  רע  מוקש 

(„È).È¯ÙÓטוב בעבורם ישבע בד ''ת  איש פי מאמרי אם ר ''ל 
ואם טוב אם המקום לו ישיב  ידיו מעשה שגמול  הוא כ ''ש

·ÂÈÈÚ.(ÂË)רע: ¯˘È:לחכם עצמו מחזיק  כאומרÚÓÂ˘Â.כי
יחשב: לחכם זולתו לעצת  השומע כי הוא כן  לא ויתפרסם ·ÌÂÈ.(ÊË)אבל כעסו  יודע  הזה  ביום  מי על  שכועס  ביום בובו

בפרסום : מיד רעהו את יבזה  ולא  הקלון את הוא  כוסה  יכעס  כי עם  הערום אבל ויבזהו עמו  יתקוטט  מיד  כי  ÁÈÙÈ(ÊÈ)בעולם
.‰ÂÓ‡ בכך מה של  בדברים המה  כי עם שקרים לדבר המורגל אבל  צדק יגיד בעדותו כ ''ש באמונה  דבריו לדבר המורגל

בדבריו: לחקור  יש והרבה  בפיו מרמה העדות בדבר  גם אשר הדבר קרוב  ·ËÂ‰.(ÁÈ)עכ ''ז  ˘Èויזיק בשפתיו יבטא  מי יש
רע: שם ומוציא  לה''ר  המדבר והוא בחרב מדקיר  כאלו  אמריÔÂ˘ÏÂ.בזה במתק כי למרפא עוד  המה חכמים לשון אמרי אבל 

לו: ורפא  ושב  לתשובה  האדם יסית ÚÏ„.(ËÈ)נועם ÔÂÎ˙הוא רגע  עד כ ''א תתקיים לא שקר  לשון אבל  עולם עד  מתקיימת
השקר: יתברר לאח ''ז  כי האמירה Â‚Â'.(Î)עת  ‰Ó¯Ó אבל יתגלה שלא  ודואג מיצר  והוא מרמה  תמצא רע החושב  בלב 

יתגלה: אם  ישמחו  עוד  השלום על  Â‡È‰.(Î‡)היועצים ‡Ïהרשעים אבל  בה נכשל  להיות לצדיק מזדמן  עבירה שום אין
תכלית: אין עד  עבירה גוררת עבירה כי מרע ˘˜¯.(Î·)נתמלאו È˙Ù˘:שקר המדברים לו:¯ˆÂÂ.שפתים  לרצון ÒÎ‰(Î‚)הם

.˙Ú„: לה להראוים כ''א יגלה לא  חכמה דברי ÌÈÏÈÒÎ.אף ·ÏÂ: אולת דברי  אף  ויפרסם יקרא  כסילים  לב שלבו È„(Î„)מי
.ÌÈˆÂ¯Á המרויח ר''ל רמיה  יד  אבל  לו משלה ידו א ''כ  וימשול  קרנו תרום סופו ידיו במעשה להרויח  במעשיו זריז שהוא מי

מטה: מטה וירד להמסה  תהיה  ברמיה

oeiv zcevn
(·È).„ÂˆÓבמצדות יבאוהו כמו חזק מבצר יט):עניינו (יחזקאל

(ÊÈ).ÁÈÙÈ:הפה רוח  בהפחת בא  כי דבור  ·ËÂ‰.(ÁÈ)ענין
בשפתים  לבטא כמו דבור ה):ענין עניןÂ¯˜„ÓÎ˙.(ויקרא

ידקר  הנמצא כל כמו מה בדבר יג):תחיבה  (ישעיה

(ËÈ).‰ÚÈ‚¯‡: רגע מחשבה:È˘¯ÂÁ.(Î)מל ' ענין 
(‡Î).‰Â‡Èרעה אליך תאונה לא כמו הזדמנות (תהלים ענין

והמגה:ÒÓÏ.זרוזים:ÌÈˆÂ¯Á.(Î„)צא): המסה  מל'
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i"yx

.¯Ó˘‰ שמריו:(„) על כיין בשלום Â·Ê˙שב
.ÌÈ˘Ú‰ ÌÈ„Â‡‰ שכבתה אודים כזנבות בעיניך יהיו

בלעז: טיצונ''ש אודים שלהם ˆÈ˜Â‰.שלהבת (Â)
במלחמה: ‡ÂÈÏ.נעוררה ‰ÚÈ˜·Â עמנו אותה נשוה

שיהיו  עמנא, ונשוינון ת''י וכן שוה שהיא זו כבקעה
אחד: במלך השבטים עשרת עם Ï‡·Ë.שוין Ô· ˙‡

לא  אשר אל טוב לפרש ויש ת''י כן אלינו הטוב בן
טבאל  אלב''ם אותות של ובגימט' המקום בעיני טוב

רמלא: בן טבאל בן א''ל ב''ם ט''ר רמלא (Ê)הוא
.ÌÂ˜˙ ‡Ï:תחתיהם כבושה יהודה שתהא זאת עצתם

.Ì¯‡ ˘‡¯ ÈÎ (Á) עמהם לירושלי' ואין דמשק. היא
¯ˆÔÈ.כלום: ˜˘Ó„ ˘‡¯Â ולא ראש יהיה בדמשק

ששים  בעוד השבטים ועשרת פקח וגם בירושלים
יגלה  גלה וישראל עמוס בימי שנגזר מיום שנה וחמש

אדמתו ז)מעל ‡ÌÈ¯Ù.:(עמוס ˙ÁÈ:'אפרי ÌÚÓתרוצץ
וחשוב  צא אלה בן הושע מלכם עם סנחריב שיגלם
ס''ה  ותמצאם השבטים עשרת שגלו עד עמוס מנבוא'

עוזיה  שנתנגע לפני שנים שתי היתה עמוס נבואת שנים
א)שנאמר נתנגע (בעמוס ועוזיה הרעש לפני שנתים

של  וי''ו יותם של וי''ו כ''ז הרי שנים וחמש עשרים
שנאמר חזקיהו של ו' יט)אחז ב בשנת (מלכים וילכדה

ישראל  את ויגל להושע תשע שנת היא לחזקיהו שש
של  חלופו שימי ומניין וחמש ששים הרי אשורה

שנאמר שנים כ''ה טו)עוזיהו ושבע (שם עשרים בשנת
אמציה  בן עוזיה מלך ישראל מלך יואש בן לירבעם
כאחת  מלכו וירבעם עוזיה והלא לומר אפשר יהוד' על
מלכות  שמלך אלא מלכים בספר שתמצא חשבון לפי
מלך  והוא נתנגע למלכו ושבע עשרים בשנת מנוגעת
ששים  בעוד לימנות אפשר ואי שנה ושתים חמשים
בימי  שהרי זו נבואה ישעיה שאמר מיום שנה וחמש
מפורש  וכך לחזקיהו, שש בשנת גלו והם אמרה אחז

עמוס: של לנבואתו הכתוב שמנה עולם (Ë)בסדר
.ÂÈÓ‡˙ ‡Ï Ì‡ ידעתי אשר ועמו אחז אתם לנבואתי

אתם: רשעים ˙‡ÂÓ.כי ‡Ï:בכם אמון לא

cec zcevn
(„).Ë˜˘‰Â ¯Ó˘‰ אל לבך  והשקט  מלחמה  מעשות השמר 

בלבבך : מורך יבוא ואל  ‰‡ÌÈ„Â.תירא ˙Â·Êכמו שהמה 
כח  אין כך  לעשן אלא לבער כח  בהם שאין  האלה  האודים

מפחידים : העם רק  רע  מאומה  לך  לעשות ‡Û.בידם È¯Á·
אף: בחרי האודים:¯ˆÔÈ.הבאים  הם מי מפרש Ô·Âעכשיו

.Â‰ÈÏÓ¯:המבין על  וסמך  וארם  רצין כמ ''ש  אפרים עם פי'
(‰).ÔÚÈÂתלויה המלחמה נצחון  כאלו מחשבות  שיעץ  בעבור

חכמתו: שיקוצוˆÈ˜Â‰.(Â)בכח עד  מצור לה נעשה ר''ל 
העיר : שערי לנו ויפתחו חומתהÚÈ˜·Â‰.מפנינו נבקיע אז

ממשלתנו: תחת כן אם ותהיה בה ליכנס Ï‡·Ë.לצרכינו Ô· ˙‡ ‰ÎÂ˙· ÍÏÓ ÍÈÏÓÂ: אפרים מהר  איש היה  Ï‡(Ê)והוא
.ÌÂ˜˙:במ ''ש כפול  והוא  כן תהיה  ולא עצתם תתקיים ‡¯Ì.(Á)לא כלום¯‡˘ לה ואין דמשק היא ארם של המלוכה  עיר

ירושלם: ¯ˆÔÈ.על  ˜˘Ó„ ˘‡¯Â:ירושלים על ולא  דמשק  על  ומלך  ראש  במשך ÂÚ·Â„.הוא כי ישאר לא שבידו  מה  ואף  ר''ל
ויעל  וכמ ''ש  ארם  מלכות וישבר יחת א ) (עמוס  דמשק  בריח ושברתי שאמר  עמוס  בנבואת הדבר  שנגזר מעת שנה ס''ה זמן

אפרים: גם  שזכר בעבור  הזמן והרחיב אחז בימי היה וזה טז) (מ''ב ויתפשה דמשק ÌÚÓ.וכו' ÌÈ¯Ù‡ומשפטו הוי''ו תחסר
והיתה אלה בן הושע בימי גולה ילכו כי עם  עוד  מהיות  שנה ס ''ה  זמן  במשך  תשבר  אפרים  מלכות גם  ור ''ל  מעם ואפרים
(עמוס וכו' מעיק אנכי הנה כמ ''ש  אפרים  מלכות  ועל  ארם  על  שניבא עמוס  מנבואת שנה ס''ה  זמן בתוך לחזקיה הששית בשנה
היה והרעש א) (שם  הרעש לפני שנתים כמ ''ש עוזיה שנצטרע  קודם שנים שתי היתה נבואתו  כי  ז ) (שם יגלה גלה וישראל  ב)
כ''ה נשאר הרי נ''ב מלכותו  ימי וכל  שם וכמ''ש  טו) (מ''ב וכו' ושבע עשרים בשנת כמ''ש למלכו  בכ ''ו  עוזיה  כשנצטרע

י ט ''ז יותם ימי כ''ז הרי  לפניהם שניםושנתים  מלכו  ואחז יותם כי שנה ס ''ה  זמן בתוך  היתה  הרי  חזקיה של  ושש  ט ''ז אחז מי
הדורות : בחשבון וע''ש במ ''ב כמ ''ש  על Â¯‡˘.(Ë)מקוטעות  כלום לה ואין שמרון היא  אפרים של המלוכה עיר עתה  ואף

¯Â‰ÈÏÓ.ירושלים : Ô· ÔÂ¯Ó˘ ˘‡¯Â: ירושלים על  ולא  שומרון על ומלך  ראש ˙‡ÂÈÓ.הוא  ‡Ï Ì‡לדברי מאמינים אינכם  אם
האל : באמונת ומחוזקים קיימים  אתם  שאין  לפי זהו אלה

oeiv zcevn
(„).˙Â·Ê:זנב בהם‰‡ÌÈ„Â.מל ' שמנדנדין העצים  הם 

באש החתיה ידי  על מעט  מעט  ונשרף  מקומו על לישבו האש
משליכים ביד  להאחז עוד  ראוי ואינו  קטן להיות וכשחוזר
מוצל  כאוד  וכן  האוד  זנב נקרא  וזהו  רב  עשן ומעלה  אותו

ד ): (עמוס  בחייˆÈ˜Â‰.(Â)משרפה קצתי כמו מאוס ענין
כז): בקוע :ÚÈ˜·Â‰.(בראשית בתוך ÂÚ·Â„.(Á)מל ' ר''ל

זמן: נא ):ÁÈ˙.משך  (ירמיה קשתותם חתתה  כמו (Ë)ישבר
.ÂÓ‡˙:(לג (לקמן עתיר  אמונת כמו קיום  ענין 

ai wxt ilyn - miaezk

áé éìùîckÎai

áé:ïzé íé÷écö LøLå íéòø ãBöî òLø ãîçâé:÷écö äøvî àöiå òø L÷Bî íéúôN òLôaãééøtî ¨©´−̈¨§´¨¦®§−Ÿ¤©¦¦´¦¥«§¤´©§ −¨©¦¥´¨®©¥¥−¦¨¨´©¦«¦§¦´
:Bì áéLé (áåùé) íãà-éãé ìeîâe áBè-òaNé Léà-éôåè:íëç äöòì òîLå åéðéòa øLé ìéåà Cøc ¦¦ −¦§©®§¬§¥¹̈À̈¨¦¬«¤´¤¡−¦¨¨´§¥¨®§Ÿ¥−©§¥¨´¨¨«

æè:íeøò ïBì÷ äñëå Bñòk òãeé íBia ìéåàæé:äîøî íéø÷L ãòå ÷ãö ãébé äðeîà çéôéçéLé ¡¦À©−¦¨©´©§®§Ÿ¤−¨´¨«¨¦´©¡−¨©¦´¤®¤§¥−§¨¦´¦§¨«¥´
ìe áøç úBø÷ãîk äèBa:àtøî íéîëç ïBLèéì äòébøà-ãòå ãòì ïBkz úîà-úôN:ø÷L ïBL −¤§©§§´¨®¤§−£¨¦´©§¥«§©¡−¤¦´¨©®§©©¹§¦À¨§´¨«¤

ë:äçîN íBìL éöòéìe òø éLøç-áìa äîøîàë:òø eàìî íéòLøe ïåà-ìk ÷écvì äpàé-àì ¦ −§¨§¤´Ÿ§¥¨®«§Ÿ£¥−¨´¦§¨«Ÿ§ª¤´©©¦´¨¨®¤¹§¨¦À¨´§¨«
áë:BðBöø äðeîà éNòå ø÷L-éúôN äåäé úáòBzâë:úìeà àø÷é íéìéñk áìå úòc äñk íeøò íãà £©´§−¨¦§¥¨®¤§Ÿ¥−¡¨´§«¨¨´¨−´Ÿ¤¨®©§¥¬§¹¦¦À¦§¨¬¦¤«¤

ãë:ñîì äéäz äiîøe ìBLîz íéöeøç-ãé©¨¦¬¦§®¹§¦À̈¦§¤¬¨©«
i"yx

(·È).Ú˘¯ „ÓÁ רשעים ממצוד ומתפרנס נזון להיות
וחמס: בגזלות הבריות את ˆ„ÌÈ˜Èשצדין ˘¯Â˘Â

.Ô˙È:הפרי והוא ליתן ראוי שהוא ·Ú˘Ù(È‚)מה
.ÌÈ˙Ù˘ כי שדי מה שאמרו המבול דור שפתי בפשע

כא)נעבדנו יצא (איוב הצדיק ונח רע מוקש להם בא
‡È˘.(È„)מהצרה: ÈÙ È¯ÙÓ עוסקי של פיהם משכר

להם  קיימת והקרן הזה בעולם טוב אוכלים תורה
ÂÒÚÎ.(ÊË)לעו''ה: Ú„ÂÈ ÌÂÈ· ÏÈÂ‡ שהוא ביום

חבירו  ומחרף מתגרה שהוא כעסו הודיע ביום בו כועס
ואינו  קלון כוסה הערום אבל לרוחו, מעצר ואין ברבים
הראשון  אדם שנברא ביום אגדה ומדרש לריב, ממהר
לשחת  רצה לא ערום שהוא והקב''ה סורחנו נודע
ליום  אדם של מיום לגזרתו ודחה קלונו כסה בריותיו

שנה: אלף שהוא ˆ„˜.(ÊÈ)שלו „È‚È ‰ÂÓ‡ ÁÈÙÈ

הזכאי: לזכות צדק עדות בדין מגיד אמונה שמדבר מי
(ÁÈ).‰ËÂ· ˘Èבשפתים לבטא כמו ה)מדבר :(ויקרא

.·¯Á ˙Â¯˜„ÓÎ להם וגורם הבריות את שמסכסך
ÌÈÓÎÁ.להרוג: ÔÂ˘ÏÂ אדם בין שלום המביא

ההוא:Ù¯Ó‡.לחבירו: ˙ÔÂÎ(ËÈ)למבט' ˙Ó‡ ˙Ù˘
.„ÚÏ:ותקיים ‡¯‚ÚÈ‰.תתבסס „ÚÂ הוא רגע למעט

רגלים: לו אין שהשקר והולך ·Ï·(Î)כלה ‰Ó¯Ó
.Ú¯ È˘¯Á תרמית של במחשבות טרודים שהם ומתוך

שמחה: שלום וליועצי שמחה להם Ï‡(Î‡)אין
.˜È„ˆÏ ‰Â‡È:דעת בלי עבירה לו תזדמן לא יארע לא

(‚Î).˙Ú„ ‰ÒÂÎ ÌÂ¯Ú Ì„‡ הוא בחכמתו אפילו
אבל מכסה: הוא שטות לדברי וכלֿשכן ÏÂ·צנוע

.˙ÏÂ‡ ‡¯˜È ÌÈÏÈÒÎ:רם בקול אולת È„(Î„)מכריז
.ÌÈˆÂ¯Á:ישרים.ÏÂ˘Ó˙:תעשיר

cec zcevn
(·È).„ÓÁיתחזקו אשר הרעים במבצר לשבת  חומד הרשע 

כי מבחוץ לעזר צריכים אינם הצדיקים אבל  חמס  לעשות  שם
לעשות: להיטיב יתחזקו מעצמם ר''ל  הראוי פריים יתן  שרשם 

(‚È).Ú˘Ù·עליו יבוא  סרה המדבר שפתים  פשע בעבור
הבאה: מהצרה יצא אמריו בנועם הצדיק אבל  רע  מוקש 

(„È).È¯ÙÓטוב בעבורם ישבע בד ''ת  איש פי מאמרי אם ר ''ל 
ואם טוב אם המקום לו ישיב  ידיו מעשה שגמול  הוא כ ''ש

·ÂÈÈÚ.(ÂË)רע: ¯˘È:לחכם עצמו מחזיק  כאומרÚÓÂ˘Â.כי
יחשב: לחכם זולתו לעצת  השומע כי הוא כן  לא ויתפרסם ·ÌÂÈ.(ÊË)אבל כעסו  יודע  הזה  ביום  מי על  שכועס  ביום בובו

בפרסום : מיד רעהו את יבזה  ולא  הקלון את הוא  כוסה  יכעס  כי עם  הערום אבל ויבזהו עמו  יתקוטט  מיד  כי  ÁÈÙÈ(ÊÈ)בעולם
.‰ÂÓ‡ בכך מה של  בדברים המה  כי עם שקרים לדבר המורגל אבל  צדק יגיד בעדותו כ ''ש באמונה  דבריו לדבר המורגל

בדבריו: לחקור  יש והרבה  בפיו מרמה העדות בדבר  גם אשר הדבר קרוב  ·ËÂ‰.(ÁÈ)עכ ''ז  ˘Èויזיק בשפתיו יבטא  מי יש
רע: שם ומוציא  לה''ר  המדבר והוא בחרב מדקיר  כאלו  אמריÔÂ˘ÏÂ.בזה במתק כי למרפא עוד  המה חכמים לשון אמרי אבל 

לו: ורפא  ושב  לתשובה  האדם יסית ÚÏ„.(ËÈ)נועם ÔÂÎ˙הוא רגע  עד כ ''א תתקיים לא שקר  לשון אבל  עולם עד  מתקיימת
השקר: יתברר לאח ''ז  כי האמירה Â‚Â'.(Î)עת  ‰Ó¯Ó אבל יתגלה שלא  ודואג מיצר  והוא מרמה  תמצא רע החושב  בלב 

יתגלה: אם  ישמחו  עוד  השלום על  Â‡È‰.(Î‡)היועצים ‡Ïהרשעים אבל  בה נכשל  להיות לצדיק מזדמן  עבירה שום אין
תכלית: אין עד  עבירה גוררת עבירה כי מרע ˘˜¯.(Î·)נתמלאו È˙Ù˘:שקר המדברים לו:¯ˆÂÂ.שפתים  לרצון ÒÎ‰(Î‚)הם

.˙Ú„: לה להראוים כ''א יגלה לא  חכמה דברי ÌÈÏÈÒÎ.אף ·ÏÂ: אולת דברי  אף  ויפרסם יקרא  כסילים  לב שלבו È„(Î„)מי
.ÌÈˆÂ¯Á המרויח ר''ל רמיה  יד  אבל  לו משלה ידו א ''כ  וימשול  קרנו תרום סופו ידיו במעשה להרויח  במעשיו זריז שהוא מי

מטה: מטה וירד להמסה  תהיה  ברמיה

oeiv zcevn
(·È).„ÂˆÓבמצדות יבאוהו כמו חזק מבצר יט):עניינו (יחזקאל

(ÊÈ).ÁÈÙÈ:הפה רוח  בהפחת בא  כי דבור  ·ËÂ‰.(ÁÈ)ענין
בשפתים  לבטא כמו דבור ה):ענין עניןÂ¯˜„ÓÎ˙.(ויקרא

ידקר  הנמצא כל כמו מה בדבר יג):תחיבה  (ישעיה

(ËÈ).‰ÚÈ‚¯‡: רגע מחשבה:È˘¯ÂÁ.(Î)מל ' ענין 
(‡Î).‰Â‡Èרעה אליך תאונה לא כמו הזדמנות (תהלים ענין

והמגה:ÒÓÏ.זרוזים:ÌÈˆÂ¯Á.(Î„)צא): המסה  מל'
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nei`רד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה ב: עמוד עו dìדף áéñð à÷ àëtéà àpz àäå מצאנו והרי - §¨©¨¦§¨¨¨¦¨

ממים, שמן ולומד להיפך, זה מפסוק הלימוד את נוקט פו.)ïðúcשהתנא ïépî(שבת ¦§©¦©¦
äiúLk àéäL äëéñìואסורהäéàø ïéàL ét ìò óà ,íéøetkä íBéa מפורשת §¦¨¤¦¦§¦¨§©¦¦©©¦¤¥§¨¨

,øácìישøácì øëæ,המקרא מן רמז -ïîMëå Baø÷a íénë àázå' øîàpL ©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤
.'åéúBîöòa ולפיכך בשתיה, בפסוק האמור בקרבו' 'מים שפירש התנא, מדברי משמע §©§¨

לרחיצה. שהכוונה ולפרש משמן מים ללמוד מבקש אתה כיצד כן, אם ממים. שמן למד

,éMà áø øîà àlà מ עינוי,äöéçøמניעה déìשנחשבת òéîL àø÷c déôebî ¤¨¨©©©¦§¦¨¦¥¦§¨§¦¥
רחיצה, גם נלמד סיכה שלמדנו הפסוק מאותו -.'ézëñ àì CBñå' áéúëc די שהרי ¦§¦§Ÿ¨§¦

רחץ, ולא סך שלא ללמד בא סכתי' לא 'וסוך הלשון ויתור סכתי', 'ולא אמר אם היה

לעינוי. המלאך החשיב הדברים שני ואת

לדניאל: המלאך בדברי לעיל שהביאה הפסוק של סיומו  את לבאר עוברת ©éàîהגמרא
éøáãa éúàá éðàå''E ונכנס מתוכו [-חזרתי גורש מתי עבורך], הפרגוד לתוך תי ©£¦¨¦¦§¨¤

הגמרא: מבארת ולהיכנס. לחזור áéúëcשהוצרך eðééä מהאמור מתבאר זה דבר - ©§¦§¦
יחזקאל יא)בנבואת ח ïá(יחזקאל eäéðæàéå ìàøNé [úéá] éð÷fî Léà íéòáLå'§¦§¦¦¦¦§¥¥¦§¨¥§©£©§¨¤

úøèwä ïðò øúòå ,Bãéa Bzøè÷î Léàå ,íäéðôì íéãîò íëBúa ãîò ïôL̈¨Ÿ¥§¨Ÿ§¦¦§¥¤§¦¦§©§§¨©£©£©©§Ÿ¤
'äìò.,הנבואה במראות בבבל] [שהיה יחזקאל ראה בירושלים שאירעו אלו מעשים Ÿ¤

כן לפני שנאמר ג)וכפי ח àNzå(שם éLàø úöéöa éðçwiå ,ãé úéðáz çìLiå'©¦§©©§¦¨©¦¨¥¦§¦¦Ÿ¦©¦¨
,íéäìà úBàøîa äîéìLeøé éúà àázå ,íéîMä ïéáe õøàä ïéa çeø éúàŸ¦©¥¨¨¤¥©¨©¦©¨¥Ÿ¦§¨©§¨§©§¡Ÿ¦

øLà ,äðBôö äðBtä úéîéðtä øòL çút ìà¤¤©©©©§¦¦©¤¨¨£¤
א. עמוד עז äð÷nä'דף äàðwä ìîñ áLBî íL.נאמר טז)ועוד ח 'àáiå(שם ¨©¥¤©¦§¨©©§¤©¨¥

ïéáe íìeàä ïéa 'ä ìëéä çúô äpäå ,úéîéðtä 'ä úéa øöç ìà éúBà¦¤£©¥©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥
,äîã÷ íäéðôe ,'ä ìëéä ìà íäéøçà ,Léà äMîçå íéøNòk çaænäänäå ©¦§¥©§¤§¦©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨

'LîMì äîã÷ íéåçzLî.:הגמרא øîàpLמבררת òîLnî ההיכל בפתח ÷äîã'שעמדו íäéðôe'וכי מזרח, לצד -éðéà ¦§©£¦¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©§¥¤¥§¨¥¦
òãBéממילא''ä ìëéä ìà íäéøBçà'L.במערב eéäLהבנוי ãnìî ,''ä ìëéä ìà íäéøçà' øîBì ãeîìz äî àlà ¥©¤£¥¤¤¥©¤¨©©§©£Ÿ¥¤¤¥©§©¥¤¨

ïîöò ïéòøBt,אחוריהם את מגלים -ïéæéøúî eéäåצרכיהם עושים -ähî étìk.ההיכל לכיוון §¦©§¨§¨©§¦¦§©¥©¨
הללו, המעשים ìבגלל àeä Ceøa LBãwä Bì øîà מלאךEúneà äçøñ ìàëéî ,ìàëéîíìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà . ¨©©¨¨©¦¨¥¦¨¥¨§¨¨§¨©§¨¨¦¤¨
íäaL íéáBhì Bic.שבהם הצדיקים בזכות לכולם נא מחל -Bì øîà,הוא ברוך íäaLהקדוש íéáBhìå íúBà óøBN éðà ©©¦¤¨¤¨©£¦¥¨§©¦¤¨¤

בהם. מיחו שלא על יענשו הצדיקים גם -ãiîשנאמר ב)הענישם, י ìà(שם àa øîàiå ,íécaä Láì (Léàì) øîàiå' ¦¨©Ÿ¤¨¦§ª©©¦©Ÿ¤Ÿ¤
éðôç àlîe ,áeøkì úçz ìà ìbìbì úBðéa'éðéòì àáiå ,øéòä ìò ÷øæå ,íéáøkì úBðéaî Là éìçb E.ואכןãiî ¥©©§©¤©©©§©¥¨§¤©£¥¥¦¥©§ª¦§§Ÿ©¨¦©¨Ÿ§¥¨¦¨

ז)נאמר י Láì(שם éðôç ìà ïziå àNiå ,íéáøkä úBðéa øLà Làä ìà íéáeøkì úBðéaî Bãé úà áeøkä çìùiå'©¦§©©§¤¨¦¥©§¦¤¨¥£¤¥©§ª¦©¦¨©¦¥¤¨§¥§ª
.'àöiå çwiå íécaä©©¦©¦©©¥¥

כדי  [מלאך] הכרוב מידי לקחם הוא ואילו הגחלים, את בעצמו שיקח אמר הוא ברוך שהקדוש שהצטווה, ממה מעט שינה גבריאל

íéìçbשיצטננו, eðpèöð àì àìîìéà ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîàכשעברוáeøk ìL Bãiî ¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¦§¨¥Ÿ¦§©§¤¨¦¦¨¤§
ìàøNé ìL ïäéàðBNî eøéizLð àì ,ìàéøáb ìL Bãéì.èéìôe ãéøN §¨¤©§¦¥Ÿ¦§©§¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦

áéúëe(יא ט éðúéeö'(שם øLàk éúéNò ,øîàì øác áéLî ,åéðúîa úñwä øLà íécaä Láì Léàä äpäå'øîà] . §¦§¦¥¨¦§ª©©¦£¤©¤¤§¨§¨¥¦¨¨¥Ÿ¨¦¦©£¤¦¦¨¦¨©
ãBbøtä éøBçàî ìàéøáâì eàéöBä äòL dúBàa ïðçBé éaøàøeðc éñìet ïézéL eäeéçîe מכות , ששים והיכוהו - ©¦¨¨§¨¨¨¦§©§¦¥¥£¥©©§©§¦¦§¥§¨

ו  אש. של zãáòבמקלות àì éà ,déì eøîà,כלל הגחלים את נוטל היית לא אם -.zãáò àì אותך מצדיקים היו כלומר, ¨§¥¦Ÿ£©§§Ÿ£©§§
אבל לישראל. ה' יתרצה אולי הדבר את שדחית zãáòואומרים éà,שעשית כיון -Ceã÷ôãk zãáò àì éànà לא מדוע - ¦£©§§©©Ÿ£©§§¦§©§

שציווך. כפי בעצמך zãáòcנטלת ,ãBòåוכי הפורענות, את שהבאת לאחר -Cì úéì ש יודע אינך -äì÷ìwä ìò ïéáéLî ïéà §©£©§§¥¨¥§¦¦©©©§¨¨
זאת. שעשית השבת ומדוע למשלחו, רע לבשר חוזר שליח אין -
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zeaezk(oey`x meil)

:laa gaya zetqep zexnin d`ian `xnbdìk ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨
øîàpL ,ìàøNé õøàa øc eléàk ,ìáaa øcä(`i a dixkf),ïBiö éBä' , ©¨§¨¤§¦¨§¤¤¦§¨¥¤¤¡©¦

,'ìáa úa úáLBé ,éèìnä'oeiv' mya weqtd `xewy xnelk ¦¨§¦¤¤©¨¤
mixcd zlrnk `id mzlrny micnel o`kne ,laaa miayeil

.l`xyi ux`a
ïðéè÷ð ,éiaà øîày ,epicia laewn -àéæç àì ìáad`ex `l -éìáç ¨©©©¥©§¦¨¨¤Ÿ©§¨¤§¥

,çéLîcztewza eidiy zexvd ilag on elvpi laa iayeiy xnelk §¨¦©
.giynddîbøzdpeekdy ,iia` yxit ±ïéîéðác ìöeäàmewnl - ©§§¨©¨§¦§¨¦

,giyn ilagn lvpi df mewny ,oinipac lved `xwpy laaaeø÷å§¨
déì,giynd zenia el e`xwie -àzáæéLc àðø÷,dlvdd zpit - ¥©§¨§¥¨§¨

.giyn ilagn levip my ayeidy xnelk
:miznd ziigz oiprl l`xyi ux` ly dzlrn z` d`ian `xnbd

L íéúî ,øæòìà éaø øîàmixeawíéiç íðéà ,õøàì õeçaziigza ¨©©¦¤§¨¨¥¦¤§¨¨¤¥¨©¦
,mizndøîàpL(k ek l`wfgi),'íéiç õøàa éáö ézúðå' ,yexite ¤¤¡©§¨©¦§¦§¤¤©¦

,`ed weqtdvL õøà,da éðBéá'd ly excdy l`xyi ux` ,xnelk ¤¤¤¦§¦¨
,dilr,íéiç äéúîux` j`,da éðBéáö ïéàL,ux`l ueg epiidcïéà ¥¤¨©¦¤¥¦§¦¨¥

.íéiç äéúî¥¤¨©¦
:ef drc lr dywn `xnbd,ìnî øa àaà éaø áéúîweqtd ixd ¥¦©¦©¨©©¨
miznd ziigz oipra xne`(hi ek diryi)éúî eéçé'.'ïeîe÷é éúìáð E ¦§¥¤§¥¨¦§

åàì éàîy weqtd yexit oi` m`d -éúî eéçé''Ed el`íéúî ©©¦§¥¤¥¦
,ìàøNé õøàaLeli`e'ïeîe÷é éúìáð'el`,õøàì õeçaL íéúî ¤§¤¤¦§¨¥§¥¨¦§¥¦¤§¨¨¤

,miznd ziigza miig ux`l uegay miznd mby ,`vnpeéàîe©
'íéiç õøàa éáö ézúðå'iax yxc myny weqtd yexit edne - §¨©¦§¦§¤¤©¦

,miig mpi` ux`l dvegay mizndy xfrl`àeä øvð ãëeápà©§©¤©
áéúëc,xvpckeap iabl xn`p df weqt ±àðîçø øîàcxn`y ± ¦§¦§¨©©£¨¨

aezkdàéáè ék ìél÷c àkìî eäééìò àðéúééî,jln mdilr `ia` - ©§¦¨£©§©§¨§©¦¦©§¨
.iavk uxe lw `edy

:xfrl` iax zrc z` zayiin `xnbddéì øîàiaxl xfrl` iax ¨©¥
,lnn xa `a`LøBc éðà øçà àø÷î ,éaøcnel ip` xg` weqtn - ©¦¦§¨©¥£¦¥

xn`py ,izyxc z`(d an my)íéëìäì çeøå ,äéìò íòì äîLð ïúð'Ÿ¥§¨¨¨¨¨¤¨§©©Ÿ§¦
,'damrl wx miznd ziigza gexe dnyp ozep d"awdy xnelk ¨

.l`xyi ux` lry
:`xnbd dywn,'ïeîe÷é éúìáð' áéúkä àlàåweqta zelitkd one §¤¨©§¦§¥¨¦§

mixzeq ,ok m`e ,miig ux`l dveg izn ok`y dxe`kl rnyn df
.dfl df miweqtd
:`xnbd zvxznàeääl`xyi ux` lr wx xacn ok` df weqt - ©

,'oenewi izlap' xn`pde,áéúëc àeä íéìôðael` mby epcnll `ae ¦§¨¦¦§¦
.miznd ziigza enewi miltpd

:`xnbd dywn,ìnî øa àaà éaøåux`l dveg izn mby xaeqy §©¦©¨©©¨
,miznd ziigza minwéàä[df weqt-],'äéìò íòì äîLð ïúBð' ©¥§¨¨¨¨¨¤¨

ziigza miig l`xyi ux` iayei wxy xfrl` iax cnl myny
miznddéì ãéáò éàî:`xnbd zvxzn .df weqtn yxec dn - ©¨¦¥

déì éòaéî,jxvp df weqt ±ìezyxck yexcéaø øîàc ,eäaà éaøã ¦¨¥¥¦§©¦©¨§¨©©¦
úa àéäL dì çèáeî ,ìàøNé õøàaL úéðòðk äçôL eléôà ,eäaà©¨£¦¦§¨§©£¦¤§¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦©
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Clänä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà ,'da íéëìäì©Ÿ§¦¨¨©©¦¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§©¥
,àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeî ,ìàøNé õøàa úBnà òaøà©§©©§¤¤¦§¨¥§¨¤¤¨¨©¨

.`ad mlerl epiide ,gex el ozep d"awdy
:`xnbd zl`ey .xfrl` iax ixaca oecl zxfeg `xnbdåikéaøì §§©¦

íéiç íðéà õøàì õeçaL íé÷écö ,øæòìàdaiyn .miznd ziigza ¤§¨¨©¦¦¤§¨¨¤¥¨©¦
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,ìebìb.miig md mye ,l`xyi ux` cr mdizenvr zelblbzny ¦§
:df uexiz lr dywn `xnbdé÷úî,àaø àlñ àaà éaø dì óixd ©§¦¨©¦©¨©¨©¨
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,mizndçéøèä änìsqeiåéçà úàe`yepl,äñøt úBàî òaøà ¨¨¦§¦©¤¤¨©§©¥©§¨
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רה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה ב: עמוד עו dìדף áéñð à÷ àëtéà àpz àäå מצאנו והרי - §¨©¨¦§¨¨¨¦¨

ממים, שמן ולומד להיפך, זה מפסוק הלימוד את נוקט פו.)ïðúcשהתנא ïépî(שבת ¦§©¦©¦
äiúLk àéäL äëéñìואסורהäéàø ïéàL ét ìò óà ,íéøetkä íBéa מפורשת §¦¨¤¦¦§¦¨§©¦¦©©¦¤¥§¨¨

,øácìישøácì øëæ,המקרא מן רמז -ïîMëå Baø÷a íénë àázå' øîàpL ©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤
.'åéúBîöòa ולפיכך בשתיה, בפסוק האמור בקרבו' 'מים שפירש התנא, מדברי משמע §©§¨

לרחיצה. שהכוונה ולפרש משמן מים ללמוד מבקש אתה כיצד כן, אם ממים. שמן למד

,éMà áø øîà àlà מ עינוי,äöéçøמניעה déìשנחשבת òéîL àø÷c déôebî ¤¨¨©©©¦§¦¨¦¥¦§¨§¦¥
רחיצה, גם נלמד סיכה שלמדנו הפסוק מאותו -.'ézëñ àì CBñå' áéúëc די שהרי ¦§¦§Ÿ¨§¦

רחץ, ולא סך שלא ללמד בא סכתי' לא 'וסוך הלשון ויתור סכתי', 'ולא אמר אם היה

לעינוי. המלאך החשיב הדברים שני ואת

לדניאל: המלאך בדברי לעיל שהביאה הפסוק של סיומו  את לבאר עוברת ©éàîהגמרא
éøáãa éúàá éðàå''E ונכנס מתוכו [-חזרתי גורש מתי עבורך], הפרגוד לתוך תי ©£¦¨¦¦§¨¤

הגמרא: מבארת ולהיכנס. לחזור áéúëcשהוצרך eðééä מהאמור מתבאר זה דבר - ©§¦§¦
יחזקאל יא)בנבואת ח ïá(יחזקאל eäéðæàéå ìàøNé [úéá] éð÷fî Léà íéòáLå'§¦§¦¦¦¦§¥¥¦§¨¥§©£©§¨¤

úøèwä ïðò øúòå ,Bãéa Bzøè÷î Léàå ,íäéðôì íéãîò íëBúa ãîò ïôL̈¨Ÿ¥§¨Ÿ§¦¦§¥¤§¦¦§©§§¨©£©£©©§Ÿ¤
'äìò.,הנבואה במראות בבבל] [שהיה יחזקאל ראה בירושלים שאירעו אלו מעשים Ÿ¤

כן לפני שנאמר ג)וכפי ח àNzå(שם éLàø úöéöa éðçwiå ,ãé úéðáz çìLiå'©¦§©©§¦¨©¦¨¥¦§¦¦Ÿ¦©¦¨
,íéäìà úBàøîa äîéìLeøé éúà àázå ,íéîMä ïéáe õøàä ïéa çeø éúàŸ¦©¥¨¨¤¥©¨©¦©¨¥Ÿ¦§¨©§¨§©§¡Ÿ¦

øLà ,äðBôö äðBtä úéîéðtä øòL çút ìà¤¤©©©©§¦¦©¤¨¨£¤
א. עמוד עז äð÷nä'דף äàðwä ìîñ áLBî íL.נאמר טז)ועוד ח 'àáiå(שם ¨©¥¤©¦§¨©©§¤©¨¥

ïéáe íìeàä ïéa 'ä ìëéä çúô äpäå ,úéîéðtä 'ä úéa øöç ìà éúBà¦¤£©¥©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥
,äîã÷ íäéðôe ,'ä ìëéä ìà íäéøçà ,Léà äMîçå íéøNòk çaænäänäå ©¦§¥©§¤§¦©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨

'LîMì äîã÷ íéåçzLî.:הגמרא øîàpLמבררת òîLnî ההיכל בפתח ÷äîã'שעמדו íäéðôe'וכי מזרח, לצד -éðéà ¦§©£¦¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©§¥¤¥§¨¥¦
òãBéממילא''ä ìëéä ìà íäéøBçà'L.במערב eéäLהבנוי ãnìî ,''ä ìëéä ìà íäéøçà' øîBì ãeîìz äî àlà ¥©¤£¥¤¤¥©¤¨©©§©£Ÿ¥¤¤¥©§©¥¤¨

ïîöò ïéòøBt,אחוריהם את מגלים -ïéæéøúî eéäåצרכיהם עושים -ähî étìk.ההיכל לכיוון §¦©§¨§¨©§¦¦§©¥©¨
הללו, המעשים ìבגלל àeä Ceøa LBãwä Bì øîà מלאךEúneà äçøñ ìàëéî ,ìàëéîíìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà . ¨©©¨¨©¦¨¥¦¨¥¨§¨¨§¨©§¨¨¦¤¨
íäaL íéáBhì Bic.שבהם הצדיקים בזכות לכולם נא מחל -Bì øîà,הוא ברוך íäaLהקדוש íéáBhìå íúBà óøBN éðà ©©¦¤¨¤¨©£¦¥¨§©¦¤¨¤

בהם. מיחו שלא על יענשו הצדיקים גם -ãiîשנאמר ב)הענישם, י ìà(שם àa øîàiå ,íécaä Láì (Léàì) øîàiå' ¦¨©Ÿ¤¨¦§ª©©¦©Ÿ¤Ÿ¤
éðôç àlîe ,áeøkì úçz ìà ìbìbì úBðéa'éðéòì àáiå ,øéòä ìò ÷øæå ,íéáøkì úBðéaî Là éìçb E.ואכןãiî ¥©©§©¤©©©§©¥¨§¤©£¥¥¦¥©§ª¦§§Ÿ©¨¦©¨Ÿ§¥¨¦¨

ז)נאמר י Láì(שם éðôç ìà ïziå àNiå ,íéáøkä úBðéa øLà Làä ìà íéáeøkì úBðéaî Bãé úà áeøkä çìùiå'©¦§©©§¤¨¦¥©§¦¤¨¥£¤¥©§ª¦©¦¨©¦¥¤¨§¥§ª
.'àöiå çwiå íécaä©©¦©¦©©¥¥

כדי  [מלאך] הכרוב מידי לקחם הוא ואילו הגחלים, את בעצמו שיקח אמר הוא ברוך שהקדוש שהצטווה, ממה מעט שינה גבריאל

íéìçbשיצטננו, eðpèöð àì àìîìéà ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîàכשעברוáeøk ìL Bãiî ¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¦§¨¥Ÿ¦§©§¤¨¦¦¨¤§
ìàøNé ìL ïäéàðBNî eøéizLð àì ,ìàéøáb ìL Bãéì.èéìôe ãéøN §¨¤©§¦¥Ÿ¦§©§¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦

áéúëe(יא ט éðúéeö'(שם øLàk éúéNò ,øîàì øác áéLî ,åéðúîa úñwä øLà íécaä Láì Léàä äpäå'øîà] . §¦§¦¥¨¦§ª©©¦£¤©¤¤§¨§¨¥¦¨¨¥Ÿ¨¦¦©£¤¦¦¨¦¨©
ãBbøtä éøBçàî ìàéøáâì eàéöBä äòL dúBàa ïðçBé éaøàøeðc éñìet ïézéL eäeéçîe מכות , ששים והיכוהו - ©¦¨¨§¨¨¨¦§©§¦¥¥£¥©©§©§¦¦§¥§¨

ו  אש. של zãáòבמקלות àì éà ,déì eøîà,כלל הגחלים את נוטל היית לא אם -.zãáò àì אותך מצדיקים היו כלומר, ¨§¥¦Ÿ£©§§Ÿ£©§§
אבל לישראל. ה' יתרצה אולי הדבר את שדחית zãáòואומרים éà,שעשית כיון -Ceã÷ôãk zãáò àì éànà לא מדוע - ¦£©§§©©Ÿ£©§§¦§©§

שציווך. כפי בעצמך zãáòcנטלת ,ãBòåוכי הפורענות, את שהבאת לאחר -Cì úéì ש יודע אינך -äì÷ìwä ìò ïéáéLî ïéà §©£©§§¥¨¥§¦¦©©©§¨¨
זאת. שעשית השבת ומדוע למשלחו, רע לבשר חוזר שליח אין -
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xn xn`c ith qgein laa `de l`xyi ux`n

.(`,`r oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtaìë
úåöøàä.laa lv` od ixd ÐäñéòëÐ

lk jk .dkeza dn da xkip oi`y ,zaxernd

.wtq zegtyndäøåá÷ ïéðòì àìàlaa ly Ð
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.l`xyi ux`áéúë íéìôðá àåäämlerle Ð

.l`xyi ux`aíééç ïðéà.dinza Ðéãé ìò
ìåâìâ,l`xyi ux` cr zenvrd milblbzn Ð

.my oiigeò÷ø÷á íäì äùòð úåìéçîÐ
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.mi`veie oivavan mye ,l`xyi ux`åâá íéøáã
jixve ,df xaca mixzeqn mixac o`k yi Ð

.al mdl zzläéä øåîâ ÷éãöùdid `le Ð

.l`xyi ux` zekfl jixvéäåçà äéì åçìù
äáøì`zicaneta ipngp xa dax Ðdide ,did

ick ef zxb` eglye ,l`xyi ux`a mig` el
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'ä:àøéæ éaøå .":äãeäé áøå .áéúk úøL éìëa àeää §©¦¥¨©¦§¥¨¥§¦§©§¨

íéìLeøé úBða íëúà ézòaLä" àðéøçà àø÷ áéúk§¦§¨©£¦¨¦§©§¦¤§¤§§¨©¦
'åâå äãOä úBìéàa Bà úBàáöaàeää :àøéæ éaøå ." ¦§¨§©§©¨¤§©¦¥¨©

"ézòaLä" :äãeäé áøå .äîBça ìàøNé eìòé àlL¤Ÿ©£¦§¨¥§¨§©§¨¦§©§¦
éaøãëì déì éòaéî àeää :àøéæ éaøå .áéúk àðéøçà©£¦¨§¦§©¦¥¨©¦¨¥¥§¦§©¦
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da éðBéávL õøà "íéiç õøàa éáö ézúðå" :øîàpL¯da éðBéáö ïéàL ,íéiç äéúî¯:ìîî øa àaà éaø áéúî .íéiç äéúî ïéà ¤¤¡©§¨©¦§¦§¤¤©¦¤¤¤¦§¦¨¥¤¨©¦¤¥¦§¦¨¥¥¤¨©¦§¦©¦©¨©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zeaezk(oey`x meil)

.''ä íàð ,íúà éã÷t íBé ãò eéäé änLå ,eàáeé äìáa'zl`ey ¨¤¨¨§¨¨¦§©¨§¦Ÿ¨§ª
:`xnbd,àøéæ éaøå,l`xyi ux`l laan zelrl xzeny xaeqy §©¦¥¨

:`xnbd daiyn .weqtd z` yxtn `ed cvikúøL éìëa ,àeää©¦§¥¨¥
áéúklaa zleb ipa lr xacn epi` df weqt ,`xif iax zrcl - §¦

.laal elbedy ycwnd zia ly zxyd ilk lr `l`
:`xnbd zl`eyäãeäé áøålaan zelrl xeq`y cnl okidn §©§¨

enk ,zxyd ilk lr xacn weqtd i`ce ixdy ,l`xyi ux`l
:`xnbd daiyn .my miweqtdn gkenyàðéøçà àø÷ áéúk- §¦§¨©£¦¨
xeqi`d z` cnl epnny xg` weqt aezk(f a mixiyd xiy),ézòaLä'¦§©§¦

'åâå äãOä úBìéàa Bà úBàáöa ,íéìLeøé úBða íëúàExirY m` ¤§¤§§¨©¦¦§¨§©§©¨¤¦¨¦
,`id df weqt zernyne ,'uRgYW cr dad`d z` ExxFrY m`e§¦§§¤¨©£¨©¤¤§¨
jka mdl ezad` z` exxeri `ly l`xyi z` d"awd riaydy
ly epicl xewnd edfe .creind onfd iptl l`xyi ux`l eaeyiy

:`xnbd zl`ey .dcedi ax,àøéæ éaøå,xeqi` jka oi`y xaeqy §©¦¥¨
:`xnbd daiyn .weqtd z` yxti cvikàeää,ìàøNé eìòé àlL ©¤Ÿ©£¦§¨¥

äîBçaz` zepal dwfg ciae cgia elri `ly xacn df weqt ± ©¨
.milyexi zneg
:`xnbd zl`ey,äãeäé áøådiilr lk xeq`l weqtdn cnl cvik §©§¨

elri `ly `ed weqtd yexity okzi ixd ,l`xyi ux`l laan
:`xnbd zvxzn .dnegaàðéøçà 'ézòaLä'[xg`-],áéúk,xnelk ¦§©§¦©£¦¨§¦

.diilrd xeqi` z` dcedi ax cnel dfne ,ef oeyla weqt cer yi
:`xnbd zl`ey,àøéæ éaøådaiyn .sqepd weqtdn cnel `ed dn §©¦¥¨

:`xnbddéì éòaéî àeääjxvp df weqt ±,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦¥§©¦£¦¨
ìL ,øîàcänì eìlä úBòeáL äLxiya miweqtd zyly - §¨©§Ÿ¨¨©¨¨¨

'mkz` izrayd' oeyla ,mixiyd(c g ,d b ,f a y"diy)md dn ,
.micnlnLBãwä òéaLäL ,úçàå .äîBça ìàøNé eìòé àlL ,úçà©©¤Ÿ©£¦§¨¥©¨§©©¤¦§¦©©¨

òéaLäL ,úçàå .íìBòä úBneàa eãøîé àlL ,ìàøNé úà àeä Ceøä¤¦§¨¥¤Ÿ¦§§§¨¨§©©¤¦§¦©
ìàøNéa ïäa eãaòzLé àlL ,íéáëBk éãáBòä úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨§¥¨¦¤Ÿ¦§©§§¨¤§¦§¨¥

zelba.éàcî øúBé¥¦©
:`xnbd zl`ey,äãeäé áøåxeqi` z` cg` weqtn cnely §©§¨

zyly z` cnel `ed okidn ,l`xyi ux`l laan diilrd
:`xnbd daiyn .`pipg iaxa iqei iax xikfdy mixacdeøéòz íà'¦¨¦

áéúk 'eøøBòz íàå,dletk oeyl el`d zereaydn cg` lka yi ± §¦§§§¦
laan l`xyi elri `ly dpeekdy odn cg`a yxtl xyt`e

:`xnbd zl`ey .l`xyi ux`l,àøéæ éaøåiweqtn cnel `ed dnm §©¦¥¨
daiyn .zereay yy d"awd riaydy `id mzernyny ,el`

:`xnbdéåì éaøãëì déì éòaéîzepeyld z` jixv `xif iax ± ¦¨¥¥§¦§©¦¥¦
,iel iax ly zeyxcd z` cenll ick miletkdúBòeáL LL ,øîàc§¨©¥¨

ïøîàc éðä ,àúìz ,änì eìlälirl epxn`y itk od mdn yly ± ©¨¨¨§¨¨¨¥©£¨¨
z` miebd ecaryi `le ,mieba ecxni `le ,dnega elri `ly]

e .[icn xzei l`xyiðéà,C,od ,zexzepd zereayd ylyelâé àlL ¦¨¤Ÿ§©
õwä úà.dle`bd onf z` elbi `l mdipiay mi`iapdy -àlLå ¤©¥§¤Ÿ

e÷çøél`xyiõwä úà.mdizepeeraelâé àlLåz` l`xyiãBqä §©£¤©¥§¤Ÿ§©©
.íéáëBk éãáBòìdiilrd z` xeq`l `xif iax zrcl xewn oi` okle §§¥¨¦

.l`xyi ux`l laan
mkz` iYrAWd' :lirl xkfedy weqtd jynd z` zx`an `xnbd¦§©§¦¤§¤

milWExi zFpAúBàáöa[mi`ava-]éaø øîà .'äãOä úBìéàa Bà §§¨©¦¦§¨§©§©¨¤¨©©¦
úà ïéîéi÷î ízà íà ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,øæòìà¤§¨¨¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥¦©¤§©§¦¤

äòeáMä,[lirl zx`eand]åàì íàå ,áèeîminiiwn mkpi` m`e - ©§¨¨§¦©
,dreayd z`øézî éðàxiwtn -ëøNa úàí,mlerd zene`l £¦©¦¤§©§¤

mkz` eceviyäãOä úBìéàëe úBàáökzeigl xwtd oxyay ¦§¨§©§©¨¤
.sxhd

:l`xyi ux` zaiyi gaya zexnin `iadl dtiqen `xnbdøîà̈©
øîàpL ,ïBò àìa éeøL ,ìàøNé õøàa øcä ìk ,øæòìà éaøbl diryi) ©¦¤§¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥¨§Ÿ¨¤¤¡©

(ckDA aWId mrd izilg okW xn`i laE''ïBò àNð ,`ly ,xnelk ©Ÿ©¨¥¨¦¦¨¨©Ÿ¥¨§ª¨
l`xyi epipky i`hg llba epilg ,l`xyi ly mpky miebd exn`i
lgnp xaky iptn jk xacd oi`y ,'epikyl ie` ryxl ie`' ixdy

mpeer.
:df weqtl sqep yexitíéàìç éìáBña ïðà ,éMà áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©¦£¨§§¥£¨¦

dì ïðéðúîmilaeqd mze` lr xacn df weqty epcnl ep` - ©§¦©¨
.mdizepeer milgnpe miwxnzn mixeqid ici lry ,mi`lg

* * *
,ìàøNé õøàa øeáwä ìk ,ïðò áø øîà,eiiga da xc `l m` elit` ¨©©¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥

.çaænä úçz øeá÷ eléàkokyàëä áéúkgafnd iabl xn`p ± §¦¨©©©¦§¥©§¦¨¨
(`k k zeny)íúä áéúëe ,'él äNòz äîãà çaæî'l`xyi ux` iabl ¦§©£¨¨©£¤¦§¦¨¨

'dnc`' oeyl(bn al mixac),,'Bnò Búîãà øtëå'cenll yi xnelk §¦¤©§¨©
znc`y miweqtd ipya dxkfedy 'dnc`' oeyln dey dxifba
.gafnd zxtkk `id dzxtke ,l`xyi mr lr zxtkn l`xyi ux`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdõøàì ÷éìñ äåäc ìéâø äåä àleò¨£¨¨¦©£¨¨¦§¤¤
ìàøNé,l`xyi ux`l laan zelrl eiiga libx did -déLôð çð ¦§¨¥¨©§¥

[xhtp±]øæòìà éaøì déì eøîà eúà .õøàì õeçaiaxl exn`e e`a ± §¨¨¤¨¨§¥§©¦¤§¨¨
.ux`l uega xhtp `lery xfrl`øîà,xfrl` iaxzðàike ± ¨©©§§

dz`Bì eøîà .úeîz äàîè äîãà ìò ,àleòixd ,xfrl` iaxl ¨©£¨¨§¥¨¨¨§
BðBøà`ler lyàa.o`k xawdlíäì øîà,xfrl` iaxäîBc Bðéà £¨¨©¨¤¥¤
y inBzèìB÷l`xyi ux`ì ,íéiçîy inBzèìB÷l`xyi ux`øçàì ©§¥©¦§©§§©©
äúéî.dxeawl ,xnelk ¦¨

:l`xyi ux` zlrna sqep dyrn d`ian `xnbd,àøáb àeää©©§¨
,äàæBç éa äîáé déì äìôðc'd`feg ia'a xc didy eig` zn ,xnelk §¨§¨¥§¨¨¥¨¨

.meail ezy` dwwfpe ,mipa `la [laa zeklna mewn]àúàmaid ¨¨
,àðéðç éaøc dén÷ìedéì øîà,`pipg iaxläî,dîaéìe úçéîì e §©¥§©¦£¦¨¨©¥©§¥©§©§¨

.dnail ick laal l`xyi ux`n z`vl xzen m`d ,xnelkøîà̈©
déì,mail `pipg iaxåéçà[jig` ,xnelk ,maid ly]úéúek àNð- ¥¨¦¨¨¦

,ux`l uega dy` `ypBâøäL íB÷nä Ceøa ,úîå`ly epnf mcew ¨¥¨©¨¤£¨
,rxf ciledl witqdåikàeämaid -,åéøçà ãøéjl oi` ,xnelk §¥¥©£¨

.meai zevn jxevl elit` l`xyi ux`n z`vl

* * *
:zxg` ux`l laan z`vl xeq`y ,zx`an `xnbdáø øîà̈©©

Ck ,ìáaì ìàøNé õøàî úàöì øeñàL íLk ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¥¤¨¨¥¥¤¤¦§¨¥§¨¤¨
ì ìáaî úàöì øeñà,úBöøà øàLzeviaxnd zeaiyi my yiy itl ¨¨¥¦¨¤¦§¨£¨

.cinz dxezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaøxeq` ,[mdipy exn`y-] ©¨§©¥§¨§¥©§©§
z`vl.éáek éáì àúéãaîetî eléôà£¦¦§§¦¨§¥¥

:df oipra zecaer d`ian `xnbd÷ôðc àeäämc`a dyrn ± ©§¨©
`viyéáek éáì àúéãaîetî,my xebldézîLeze` dcipe -áø ¦§§¦¨§¥¥©§¥©
.óñBé¥

÷ôðc àeää`viy mc`a dyrn ±Bzñàì àúéãaîetîàéðxebl ©§¨©¦§§¦¨§©§§¨
e ,myáéëL.zne -ééç äåä ,ïðaøî àáøeö éàä éòa éà ,éiaà øîà ¨¦¨©©©¥¦¨¥©§¨¥©¨¨£¨¨¥

`ly jk ici lr zeigl leki did ,df mkg cinlz dvex did m` -
.laan `vei did

:laae l`xyi ux` ly ozlrna dpc `xnbdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥
eäééåøz,[mdipy exn`y-].ïzèìB÷ ìàøNé õøà ,ìáaaL ïéøLk ©§©§§¥¦¤§¨¤¤¤¦§¨¥©§¨

.ïzèìB÷ ìáa ,úBöøà øàLaL ïéøLk:`xnbd zxxanéàîìiabl ± §¥¦¤¦§¨©§¨¤©§¨§©
.xacd xn`p oipr dfi`àîéìéàdpeekdy xn`z m` ±ìoipr,ïéñçeé ¦¥¨§£¦

miyp `yil s` mqegi mdl liren laaay miqgeindy epiide
zevx`d x`yay miqgeinde ,mdn xzei miqgeind l`xyi ux`n
xnel xyt` ike ,l`xyi ux`n `l j` laan miyp `yil mileki

,jkìàøNé õøàì äqéò úBöøàä ìk ,øî øîàäåzevx`d lk ± §¨¨©©¨¨£¨¦¨§¤¤¦§¨¥
lk jke ,dkezay dn da xkip oi`y ,zaxern dqirl zeleyn
mdy l`xyi ux` iyp`l qgia wtq od zevx`d lkay zegtynd

,zevx`d x`y iyp`n xzei miqgeinìàøNé õøàåk `idäqéò §¤¤¦§¨¥¦¨
.ìáaìux` iyp`n xzei miqgein laa iyp`y ok m` `vnpe §¨¤

.l`xyiàlàexn`p sqei axe dax ixac jgxk lr,äøeá÷ ïéðòì ¤¨§¦§©§¨
ux`a xawdl mdizepex` z` mikilen laaay mixykdy
ux`n c`n miwegx mdy zevx` x`yay mixykde ,l`xyi
,laaa xawdl mdizepex` z` mikilen ,laal miaexwe l`xyi
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íàð íúBà éã÷t íBé ãò eéäé änLå eàáeé äìáa"¨¤¨¨§¨¨¦§©¨§¦¨§ª
'ä:àøéæ éaøå .":äãeäé áøå .áéúk úøL éìëa àeää §©¦¥¨©¦§¥¨¥§¦§©§¨

íéìLeøé úBða íëúà ézòaLä" àðéøçà àø÷ áéúk§¦§¨©£¦¨¦§©§¦¤§¤§§¨©¦
'åâå äãOä úBìéàa Bà úBàáöaàeää :àøéæ éaøå ." ¦§¨§©§©¨¤§©¦¥¨©

"ézòaLä" :äãeäé áøå .äîBça ìàøNé eìòé àlL¤Ÿ©£¦§¨¥§¨§©§¨¦§©§¦
éaøãëì déì éòaéî àeää :àøéæ éaøå .áéúk àðéøçà©£¦¨§¦§©¦¥¨©¦¨¥¥§¦§©¦

ìL :øîàc .àðéðç éaøa éñBéúçà ?änì eìlä úBòeáL L¯úçàå ,äîBça ìàøNé eìòé àlL ¥§©¦£¦¨§¨©¨§©¨¨¨©©¤Ÿ©£¦§¨¥§¨§©©
¯úçàå ,íìBòä úBneàa eãøîé àlL ìàøNé úà àeä Ceøa LBãwä òéaLäL¯òéaLäL ¤¦§¦©©¨¨¤¦§¨¥¤Ÿ¦§§§¨¨§©©¤¦§¦©

íà" :äãeäé áøå .éàcî øúBé ìàøNéa ïäa eãaòzLé àlL íéøëðä úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤©¨§¦¦¤Ÿ¦§©§§¨¤§¦§¨¥¥¦©§©§¨¦
eìlä úBòeáL LL :øîàc ,éåì éaøãëì déì éòaéî :àøéæ éaøå .áéúk "eøøBòz íàå eøéòz̈¦§¦§§§¦§©¦¥¨¦¨¥¥§¦§©¦¥¦§¨©¥§©¨

àúìz ?änì¯péà ,ïøîàc éðäà e÷çøé àlLå ,õwä úà elâé àlL :Celâé àlLå ,õwä ú ¨¨§¨¨¨¥©£¨©¦¨¤Ÿ§©¤©¥§¤Ÿ§©£¤©¥§¤Ÿ§©
Ceøa LBãwä íäì øîà :øæòìà éaø øîà "äãOä úBìéàa Bà úBàáöa" .íéøëðì ãBqä©©¨§¦¦¦§¨§©§©¨¤¨©©¦¤§¨¨¨©¨¤©¨¨

äòeáMä úà ïéîéi÷î ízà íà :ìàøNéì àeä¯åàì íàå ,áèeî¯íëøNa úà øézî éðà §¦§¨¥¦©¤§©§¦¤©§¨¨§¦¨£¦©¦¤§©§¤
õøàa øcä ìk :øæòìà éaø øîà .äãOä úBìéàëe úBàáök¯:øîàpL ,ïBò àìa éeøL ìàøNé ¦§¨§©§©¨¤¨©©¦¤§¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥¨§Ÿ¨¤¤¡©

."ïBò àeNð da áLBiä íòä éúéìç ïëL øîàé ìáe"déì øîàéìáBña ïðà :éLà áøì àáø ©Ÿ©¨¥¨¦¦¨¨©¥¨§¨£©¥¨¨§©©¦£©§§¥
ìàøNé õøàa øeáwä ìk :ïðò áø øîà .dì ïðéðúî íéàìç¯,çaænä úçz øeá÷ eléàk £¨¦©§¦©¨¨©©¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥§¦¨©©©¦§¥©

ìéâø äåä àleò ."Bnò Búîãà øtëå" :íúä áéúëe ,"éì äNòz äîãà çaæî" :àëä áéúk§¦¨¨¦§©£¨¨©£¤¦§¦¨¨§¦¤©§¨©¨£¨¨¦
zðà :øîà ,øæòìà éaøì déì eøîà eúà .õøàì õeça déLôð çð ,ìàøNé õøàì ÷éìñ äåäc©£¨¨¥§¤¤¦§¨¥¨©§¥§¨¨¤¨¨§¥§©¦¤§¨¨£©©§§
íéiçî BzèìB÷ äîBc Bðéà :íäì øîà .àa BðBøà :Bì eøîà ."úeîz äàîè äîãà ìò" àleò¨©£¨¨§¥¨¨¨§£¨¨©¨¤¥¤©§¥©¦
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àéðBzñàì àúéãaîetî ÷ôðc àeää .óñBé áø dézîL ,éáek éáì àúéãaîetî ÷ôðc àeää .éáek éáì¯éòa éà :ééaà øîà .áéëL §¥¥©§¨©¦§§¦¨§¥¥©§¥©¥©§¨©¦§§¦¨§©§§¨§¥£©©©¥¦¨¥

ìááaL ïéøLk :eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø .éiç äåä ïðaøî àáøeö éàä¯úBöøà øàLaL ïéøLk ,ïzèìB÷ ìàøNé õøà¯ìáa ©§¨¥©¨©£¨©¥©¨§©¥§¨§¦©§©§§¥¦¤§¨¤¤¤¦§¨¥©§¨§¥¦¤¦§¨£¨¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zeaezk(oey`x meil)

.''ä íàð ,íúà éã÷t íBé ãò eéäé änLå ,eàáeé äìáa'zl`ey ¨¤¨¨§¨¨¦§©¨§¦Ÿ¨§ª
:`xnbd,àøéæ éaøå,l`xyi ux`l laan zelrl xzeny xaeqy §©¦¥¨

:`xnbd daiyn .weqtd z` yxtn `ed cvikúøL éìëa ,àeää©¦§¥¨¥
áéúklaa zleb ipa lr xacn epi` df weqt ,`xif iax zrcl - §¦

.laal elbedy ycwnd zia ly zxyd ilk lr `l`
:`xnbd zl`eyäãeäé áøålaan zelrl xeq`y cnl okidn §©§¨

enk ,zxyd ilk lr xacn weqtd i`ce ixdy ,l`xyi ux`l
:`xnbd daiyn .my miweqtdn gkenyàðéøçà àø÷ áéúk- §¦§¨©£¦¨
xeqi`d z` cnl epnny xg` weqt aezk(f a mixiyd xiy),ézòaLä'¦§©§¦

'åâå äãOä úBìéàa Bà úBàáöa ,íéìLeøé úBða íëúàExirY m` ¤§¤§§¨©¦¦§¨§©§©¨¤¦¨¦
,`id df weqt zernyne ,'uRgYW cr dad`d z` ExxFrY m`e§¦§§¤¨©£¨©¤¤§¨
jka mdl ezad` z` exxeri `ly l`xyi z` d"awd riaydy
ly epicl xewnd edfe .creind onfd iptl l`xyi ux`l eaeyiy

:`xnbd zl`ey .dcedi ax,àøéæ éaøå,xeqi` jka oi`y xaeqy §©¦¥¨
:`xnbd daiyn .weqtd z` yxti cvikàeää,ìàøNé eìòé àlL ©¤Ÿ©£¦§¨¥

äîBçaz` zepal dwfg ciae cgia elri `ly xacn df weqt ± ©¨
.milyexi zneg
:`xnbd zl`ey,äãeäé áøådiilr lk xeq`l weqtdn cnl cvik §©§¨

elri `ly `ed weqtd yexity okzi ixd ,l`xyi ux`l laan
:`xnbd zvxzn .dnegaàðéøçà 'ézòaLä'[xg`-],áéúk,xnelk ¦§©§¦©£¦¨§¦

.diilrd xeqi` z` dcedi ax cnel dfne ,ef oeyla weqt cer yi
:`xnbd zl`ey,àøéæ éaøådaiyn .sqepd weqtdn cnel `ed dn §©¦¥¨

:`xnbddéì éòaéî àeääjxvp df weqt ±,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦¥§©¦£¦¨
ìL ,øîàcänì eìlä úBòeáL äLxiya miweqtd zyly - §¨©§Ÿ¨¨©¨¨¨

'mkz` izrayd' oeyla ,mixiyd(c g ,d b ,f a y"diy)md dn ,
.micnlnLBãwä òéaLäL ,úçàå .äîBça ìàøNé eìòé àlL ,úçà©©¤Ÿ©£¦§¨¥©¨§©©¤¦§¦©©¨

òéaLäL ,úçàå .íìBòä úBneàa eãøîé àlL ,ìàøNé úà àeä Ceøä¤¦§¨¥¤Ÿ¦§§§¨¨§©©¤¦§¦©
ìàøNéa ïäa eãaòzLé àlL ,íéáëBk éãáBòä úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨§¥¨¦¤Ÿ¦§©§§¨¤§¦§¨¥

zelba.éàcî øúBé¥¦©
:`xnbd zl`ey,äãeäé áøåxeqi` z` cg` weqtn cnely §©§¨

zyly z` cnel `ed okidn ,l`xyi ux`l laan diilrd
:`xnbd daiyn .`pipg iaxa iqei iax xikfdy mixacdeøéòz íà'¦¨¦

áéúk 'eøøBòz íàå,dletk oeyl el`d zereaydn cg` lka yi ± §¦§§§¦
laan l`xyi elri `ly dpeekdy odn cg`a yxtl xyt`e

:`xnbd zl`ey .l`xyi ux`l,àøéæ éaøåiweqtn cnel `ed dnm §©¦¥¨
daiyn .zereay yy d"awd riaydy `id mzernyny ,el`

:`xnbdéåì éaøãëì déì éòaéîzepeyld z` jixv `xif iax ± ¦¨¥¥§¦§©¦¥¦
,iel iax ly zeyxcd z` cenll ick miletkdúBòeáL LL ,øîàc§¨©¥¨

ïøîàc éðä ,àúìz ,änì eìlälirl epxn`y itk od mdn yly ± ©¨¨¨§¨¨¨¥©£¨¨
z` miebd ecaryi `le ,mieba ecxni `le ,dnega elri `ly]

e .[icn xzei l`xyiðéà,C,od ,zexzepd zereayd ylyelâé àlL ¦¨¤Ÿ§©
õwä úà.dle`bd onf z` elbi `l mdipiay mi`iapdy -àlLå ¤©¥§¤Ÿ

e÷çøél`xyiõwä úà.mdizepeeraelâé àlLåz` l`xyiãBqä §©£¤©¥§¤Ÿ§©©
.íéáëBk éãáBòìdiilrd z` xeq`l `xif iax zrcl xewn oi` okle §§¥¨¦

.l`xyi ux`l laan
mkz` iYrAWd' :lirl xkfedy weqtd jynd z` zx`an `xnbd¦§©§¦¤§¤

milWExi zFpAúBàáöa[mi`ava-]éaø øîà .'äãOä úBìéàa Bà §§¨©¦¦§¨§©§©¨¤¨©©¦
úà ïéîéi÷î ízà íà ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,øæòìà¤§¨¨¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥¦©¤§©§¦¤

äòeáMä,[lirl zx`eand]åàì íàå ,áèeîminiiwn mkpi` m`e - ©§¨¨§¦©
,dreayd z`øézî éðàxiwtn -ëøNa úàí,mlerd zene`l £¦©¦¤§©§¤

mkz` eceviyäãOä úBìéàëe úBàáökzeigl xwtd oxyay ¦§¨§©§©¨¤
.sxhd

:l`xyi ux` zaiyi gaya zexnin `iadl dtiqen `xnbdøîà̈©
øîàpL ,ïBò àìa éeøL ,ìàøNé õøàa øcä ìk ,øæòìà éaøbl diryi) ©¦¤§¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥¨§Ÿ¨¤¤¡©

(ckDA aWId mrd izilg okW xn`i laE''ïBò àNð ,`ly ,xnelk ©Ÿ©¨¥¨¦¦¨¨©Ÿ¥¨§ª¨
l`xyi epipky i`hg llba epilg ,l`xyi ly mpky miebd exn`i
lgnp xaky iptn jk xacd oi`y ,'epikyl ie` ryxl ie`' ixdy

mpeer.
:df weqtl sqep yexitíéàìç éìáBña ïðà ,éMà áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©¦£¨§§¥£¨¦

dì ïðéðúîmilaeqd mze` lr xacn df weqty epcnl ep` - ©§¦©¨
.mdizepeer milgnpe miwxnzn mixeqid ici lry ,mi`lg

* * *
,ìàøNé õøàa øeáwä ìk ,ïðò áø øîà,eiiga da xc `l m` elit` ¨©©¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥

.çaænä úçz øeá÷ eléàkokyàëä áéúkgafnd iabl xn`p ± §¦¨©©©¦§¥©§¦¨¨
(`k k zeny)íúä áéúëe ,'él äNòz äîãà çaæî'l`xyi ux` iabl ¦§©£¨¨©£¤¦§¦¨¨

'dnc`' oeyl(bn al mixac),,'Bnò Búîãà øtëå'cenll yi xnelk §¦¤©§¨©
znc`y miweqtd ipya dxkfedy 'dnc`' oeyln dey dxifba
.gafnd zxtkk `id dzxtke ,l`xyi mr lr zxtkn l`xyi ux`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdõøàì ÷éìñ äåäc ìéâø äåä àleò¨£¨¨¦©£¨¨¦§¤¤
ìàøNé,l`xyi ux`l laan zelrl eiiga libx did -déLôð çð ¦§¨¥¨©§¥

[xhtp±]øæòìà éaøì déì eøîà eúà .õøàì õeçaiaxl exn`e e`a ± §¨¨¤¨¨§¥§©¦¤§¨¨
.ux`l uega xhtp `lery xfrl`øîà,xfrl` iaxzðàike ± ¨©©§§

dz`Bì eøîà .úeîz äàîè äîãà ìò ,àleòixd ,xfrl` iaxl ¨©£¨¨§¥¨¨¨§
BðBøà`ler lyàa.o`k xawdlíäì øîà,xfrl` iaxäîBc Bðéà £¨¨©¨¤¥¤
y inBzèìB÷l`xyi ux`ì ,íéiçîy inBzèìB÷l`xyi ux`øçàì ©§¥©¦§©§§©©
äúéî.dxeawl ,xnelk ¦¨

:l`xyi ux` zlrna sqep dyrn d`ian `xnbd,àøáb àeää©©§¨
,äàæBç éa äîáé déì äìôðc'd`feg ia'a xc didy eig` zn ,xnelk §¨§¨¥§¨¨¥¨¨

.meail ezy` dwwfpe ,mipa `la [laa zeklna mewn]àúàmaid ¨¨
,àðéðç éaøc dén÷ìedéì øîà,`pipg iaxläî,dîaéìe úçéîì e §©¥§©¦£¦¨¨©¥©§¥©§©§¨

.dnail ick laal l`xyi ux`n z`vl xzen m`d ,xnelkøîà̈©
déì,mail `pipg iaxåéçà[jig` ,xnelk ,maid ly]úéúek àNð- ¥¨¦¨¨¦

,ux`l uega dy` `ypBâøäL íB÷nä Ceøa ,úîå`ly epnf mcew ¨¥¨©¨¤£¨
,rxf ciledl witqdåikàeämaid -,åéøçà ãøéjl oi` ,xnelk §¥¥©£¨

.meai zevn jxevl elit` l`xyi ux`n z`vl

* * *
:zxg` ux`l laan z`vl xeq`y ,zx`an `xnbdáø øîà̈©©

Ck ,ìáaì ìàøNé õøàî úàöì øeñàL íLk ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¥¤¨¨¥¥¤¤¦§¨¥§¨¤¨
ì ìáaî úàöì øeñà,úBöøà øàLzeviaxnd zeaiyi my yiy itl ¨¨¥¦¨¤¦§¨£¨

.cinz dxezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaøxeq` ,[mdipy exn`y-] ©¨§©¥§¨§¥©§©§
z`vl.éáek éáì àúéãaîetî eléôà£¦¦§§¦¨§¥¥

:df oipra zecaer d`ian `xnbd÷ôðc àeäämc`a dyrn ± ©§¨©
`viyéáek éáì àúéãaîetî,my xebldézîLeze` dcipe -áø ¦§§¦¨§¥¥©§¥©
.óñBé¥

÷ôðc àeää`viy mc`a dyrn ±Bzñàì àúéãaîetîàéðxebl ©§¨©¦§§¦¨§©§§¨
e ,myáéëL.zne -ééç äåä ,ïðaøî àáøeö éàä éòa éà ,éiaà øîà ¨¦¨©©©¥¦¨¥©§¨¥©¨¨£¨¨¥

`ly jk ici lr zeigl leki did ,df mkg cinlz dvex did m` -
.laan `vei did

:laae l`xyi ux` ly ozlrna dpc `xnbdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥
eäééåøz,[mdipy exn`y-].ïzèìB÷ ìàøNé õøà ,ìáaaL ïéøLk ©§©§§¥¦¤§¨¤¤¤¦§¨¥©§¨

.ïzèìB÷ ìáa ,úBöøà øàLaL ïéøLk:`xnbd zxxanéàîìiabl ± §¥¦¤¦§¨©§¨¤©§¨§©
.xacd xn`p oipr dfi`àîéìéàdpeekdy xn`z m` ±ìoipr,ïéñçeé ¦¥¨§£¦

miyp `yil s` mqegi mdl liren laaay miqgeindy epiide
zevx`d x`yay miqgeinde ,mdn xzei miqgeind l`xyi ux`n
xnel xyt` ike ,l`xyi ux`n `l j` laan miyp `yil mileki

,jkìàøNé õøàì äqéò úBöøàä ìk ,øî øîàäåzevx`d lk ± §¨¨©©¨¨£¨¦¨§¤¤¦§¨¥
lk jke ,dkezay dn da xkip oi`y ,zaxern dqirl zeleyn
mdy l`xyi ux` iyp`l qgia wtq od zevx`d lkay zegtynd

,zevx`d x`y iyp`n xzei miqgeinìàøNé õøàåk `idäqéò §¤¤¦§¨¥¦¨
.ìáaìux` iyp`n xzei miqgein laa iyp`y ok m` `vnpe §¨¤

.l`xyiàlàexn`p sqei axe dax ixac jgxk lr,äøeá÷ ïéðòì ¤¨§¦§©§¨
ux`a xawdl mdizepex` z` mikilen laaay mixykdy
ux`n c`n miwegx mdy zevx` x`yay mixykde ,l`xyi
,laaa xawdl mdizepex` z` mikilen ,laal miaexwe l`xyi
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,àaà eðì çépä áeøk ìL çì÷ :àôéìçz ïa ïBòîL éaø øîà .ïéøöBé úkeñ Ba eëkéñ åéöòå ,ìcøç ïéa÷ äòLz Ba eàöîðå ,ïäî ãçà¤¨¥¤§¦§§¦§¨©¦©§¨§¥¨¦§©§¦¨©©¦¦§¤©£¦¨¤©¤§¦¦©¨©¨

äfä íìBòä ;àaä íìBòä äfä íìBòk àì :eøîà ,"øîç äzLz áðò íãå" .íleña Ba íéãøBéå íéìBò eðééäå¯Ba LéøBöáì øòö §¨¦¦§§¦§¨§©¥¨¦§¤¨¤¨§Ÿ¨¨©¤¨¨©¨¨¨©¤¥©©¦§
àaä íìBòä ,CBøãìå¯úçz ïé÷éqî åéöòå ,ìBãb ñehôk äpîéä ÷tqîe ,Búéa úéåæa dçépîe ,äðéôña Bà ïBø÷a úçà äåðò àéáî §¦§¨¨©¨¥¦£¨¨©©§¨¦§¦¨©¦¨§¨¦¥¦©¥¥¤¨§¦¨§¥¨©¦¦©©

ìL da ïéàL äáðòå äáðò ìk Eì ïéàå .ìéLázäék .øîBç àlà "øîç" éø÷z ìà ,"øîç äzLz áðò íãå" :øîàpL ,ïéé éáøb íéL ©©§¦§¥§¨£¨¨©£¨¨¤¥¨§¦©§¥©¦¤¤¡©§©¥¨¦§¤¨¤©¦§¥¨¤¤¨¤¦
äøéò ïôbì éøñBà" :áéúëc éàî :øîà éîéc áø àúà"¯éøö ïéàL é"àaL ïôâå ïôb ìk Eì ïéàéða ä÷øBOìå" ,øBöáì úçà øéò C £¨©¦¦£©©¦§¦§¦©¤¤¦Ÿ¥§¨¤¤§¤¤¤§¤¥¨¦©¦©©¦§§©¥¨§¦

BðBúà"¯ïéé Ba ïéà :øîàz ànLå .úBðBúà ézL éBOî àéöBî BðéàL ìàøNé õøàaL ÷øñ ïìéà ìk Eì ïéà¯ñak" :øîBì ãeîìz £¥§¨¦©§¨¤§¤¤¦§¨¥¤¥¦©§¥£§¤¨Ÿ©¥©¦©§©¦¥
íBãà Bðéà øîàz ànLå ,"BLeáì ïéia¯äeøî Bðéà øîàz ànLå ,"øîç äzLz áðò íãå" :øîBì ãeîìz¯,"äúeñ" :øîBì ãeîìz ©©¦§§¤¨Ÿ©¥¨©§©§©¥¨¦§¤¨¤§¤¨Ÿ©¥§©¤©§©Ÿ

íòè Ba ïéà øîàz ànLå¯éç ìk "ïéiî íéðéò éìéìëç" :øîBì ãeîìzíéð÷æìå äôé íéøòðì øîàz ànLå .éì éì :øîBà BîòBhL C §¤¨Ÿ©¥©©©§©©§¦¦¥©¦¦¨¦¨¥¤£¥¦¦§¤¨Ÿ©¦§¨¦¨¤§¦§¥¦
äôé Bðéà¯áø àúà ék ?áéúk éàîa àø÷c déèLt ."íéðL ïáì" àlà "íépéL ïáì" éø÷éz ìà ,"áìçî íépL ïáìe" :øîBì ãeîìz ¥¨¤©§©§¤¦©¦¥¨¨©¦§¥§¤¦©¦¤¨§¤¨¦§¨¥¦§¨§©§¦¦£¨©

éðéòa æBîø ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà :øîà éîécépéL éì éåçàå ,àøîçî íéñác Eíéñác E ¦¦£©¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨§§¥¤¦§¦¥©§¨§©£¥¦¦¤¦§¦
ìà ,"áìçî íépL ïáìe" :øîàpL ,áìç eä÷Lnî øúBé Bøéáçì íépéL ïéaìnä áBè :ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñî .àáìçî¥©§¨§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨©©§¦¦©¦©£¥¥¦©§¥¨¨¤¤¡©§¤¦©¦¥¨¨©

,àúà ék .àúà àìå éîBé àúìz øbtéà ,äåä Lé÷ì Léøc é÷cøc éø÷î àcà øa àéiç áø ."íépéL ïeaì" àlà "íépéL ïáì" éø÷zøîà ¦§¥§¤¦©¦¤¨¦¦©¦©¦¨©©¨©§¥©§§¥§¥¨¦£¨¦©©§¨¨¥§¨£¨¦£¨£©
déì?zøbtéà éànà :déì øîàìL ïBLàø íBé äpnî ézøöáe ,àaà éì çépä úçà úéìc :éðL íBé ,áøâì ìBkLà úBìBkLà úBàî L ¥©©¦©§©§£©¥¨¦©©¦¦©¦©¨¨©§¦¦¤¨¦§¥¤§¤§§¨¨¥¦

ìL ézøöaLà ézL úBìBkLà úBàî LìL äpnî ézøöa éLéìL íBé ,áøâì úBìBkìL úBìBkLà úBàî Lézø÷ôäå ,áøâì úBìBkLà L ¨©§¦§¥¤§§¥¤§§¨¨§¦¦¨©§¦¦¤¨§¥¤§¨¤§§¨¨§¦§©§¦
.déöçî øúBédéì øîàzøbtéàc åàì éà :¯éúez ïìëà÷c éféò eäðäì eäðæç ,÷øa éðáì òì÷éà ìà÷æçé øa éîø .éôè àãáò äåä ¥¥¤§¨£©¥¦¨§¦©§©§£¨¨§¨§¥¨¦©§¤§¥¦§©¦§¥§©¨©§§¨§¦¥§¨¨§¨¥
éèð÷å ,éðéàzééè àáìçå ,éðéàzî àLáec ó:éàzñBc ïa á÷òé éaø øîà ."Láãe áìç úáæ" eðééä :øîà .éããä éãäa áøòéîe ,eäéépî ó §¥¥§¨¨¥§¨¦§¥¥§©§¨¨¥¦©§¦£©©£¥£¨¥£©©§¨©¨¨§©¨©©¦©£Ÿ¤§©

ìL BðBàì ãelîáìç úáæ éì éæç éãéãì :Lé÷ì Léø øîà .íéðéàz ìL Láãa ééìeñø÷ ãò ézëìäå óLpa ézîc÷ úçà íòt ,ïéìéî äL ¦§§¨¦¦©©©©¦©§¦©¤¤§¨©§¦©©§©¦§©¤§¥¦£©¥¨¦§¦¦£¦¦¨©¨¨
,ìàøNé õøà ìk ìL Láãe áìç úáæ éì éæç éãéãì :äðç øa øa äaø øîà .ïéìéî øñzéMà ïéìéî øñzéL éåäå ,éøBtö ìL Láãe§©¤¦¦§¨¥¦§©¦¦©¦§©¦¦£©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦¨©¨¨§©¤¨¤¤¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zeaezk(oey`x meil)

,äëéîñ da ïéàL,zpryn mdl oi`y milqtqe ze`qik lr oebk ¤¥¨§¦¨
äpîéä äçBð äëéîñ da LiL äãéîò. £¦¨¤¥¨§¦¨¨¥¤¨

eøîà ïëå,el eglyy zxbi`a ,dax ig` etiqed oke ±ïBòîLå ÷çöé §¥¨§¦§¨§¦§
ãçà øác eøîà ,àéòLBàåy ,zg` dkld -äãeäé éaøk äëìä §©§¨¨§¨¨¤¨£¨¨§©¦§¨

úBãøôad oiprldrax.àéðúc,`ziixaaäãøt ,øîBà äãeäé éaø ¦§¥§©§¨©¦§¨¥§¥¨
,äòázL,xkfl de`zne,äéìò ïéòéaøî ïéà,mi`lk xeqi` meyn ¤¨§¨¥©§¦¦¨¤¨
,ñeñ àì,xeng cv da yiy meyn,øBîç àìåcv da yiy meyn Ÿ§Ÿ£

,qeqàlàwx,dpéî.zxg` dcxt xnelk ¤¨¦¨
:ef zxb`a exkfedy mi`xen`d md in zxxan `xnbdáø øîà̈©©

ïBòîL éaø äæ 'ïBòîL' .àçôð ÷çöé éaø äæ '÷çöé' ,÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¦§¨¤©¦¦§¨©§¨¦§¤©¦¦§
dì éøîàå ,éæt ïaedf 'oerny'y mixne` yie -'àéòLBà' .Lé÷ì Léø ¤¨¦§¨§¥¨¥¨¦©§¨

.éaøa àéòLBà éaø äæ¤©¦©§¨§©¦

* * *
:miznd ziigz iabl zetqep zexnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

íéiç ïðéà úBöøàä énò ,øæòìà,miznd ziigzaøîàpL(ci ek diryi) ¡§¨¨©¥¨£¨¥¨©¦¤¤¡©
éëä énð àéðz .'åâå 'eéçé ìa íéúî'weqtd ,`ziixaa epipy jke ± ¥¦©¦§©§¨©¦¨¦

xne`ìBëé ,'eéçé ìa íéúî'd zpeeky xnel ziidweqtìkìlky - ¥¦©¦§¨©Ÿ
.`eal cizrl miig mpi` mizndøîBì ãeîìz,weqtd jynda ©§©

,'eî÷é ìa íéàôø'wxy rnyneätøîayilgna -éøácî Bîöò §¨¦©¨ª¦§©¤©§¦¦§¥
,äøBz,zevx`d inr epiidc.øaãî áeúkä ¨©¨§©¥

ïðçBé éaø déì øîà,xfrl` iaxl,éëä eäì zøîàc eäééøîì àçéð àì ¨©¥©¦¨¨Ÿ¦¨§¨©§§¨§©§§¨¦
`ly l`xyi lr df weqt yxec dz`y d"awdl gep `l ,xnelk
ziigza enewi zevx` inrd s` `l` .miznd ziigzl enewi

weqtde ,mizndätøîa ,àeääxiwtna -íéáëBk úãBáòì Bîöò ©¦§©¤©§©£©¨¦
áéúëc àeä. ¦§¦

déì øîàn ,opgei iaxl xfrl` iaxLøBc éðà øçà àø÷îz` ¨©¥¦§¨©¥£¦¥
,izyxcáéúëc(hi ek my),'ìétz íéàôø õøàå ,Elè úøBà ìè ék' ¦§¦¦©Ÿ©¤¨¨¤§¨¦©¦

,`ed weqtd yexiteeäéiçî äøBz øBà ,äøBz øBàa LnzLnä ìk̈©¦§©¥§¨¨§©¥
,miznd ziigza,äøBz øBàa LnzLî ïéàL ìëåinr xnelk §¨¤¥¦§©¥§¨

,zevx`deäéiçî äøBz øBà ïéà.miznd ziigza ¥¨§©¥
:miznd ziigzl ekfiy zevx`d inrl dpwz `ian xfrl` iaxïåék¥¨

dééæçcopgei iax z` xfrl` iax d`xy oeik ±øòèöî÷cdnn §©§¥§¨¦§©¥
,zevx`d inr lr jk yxcyïî äðwz ïäì éúàöî ,éaø ,déì øîà̈©¥©¦¨¨¦¨¤©¨¨¦

äøBzäicinlz epdiy ici lr ,miznd ziigza zeigl elkeiy ©¨
aezkdn cnlpe ,mdiqkpn minkg(c c mixac)'äa íé÷ácä ízàå'§©¤©§¥¦©

.'íBiä íëlk íéiç ,íëéäìà,xaca oiirl yieé÷eaãì øLôà éëå ¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©§¦¤§¨§©¥
áéúkäå ,äðéëMa(ck c my)éäìà 'ä ék''äìëà Là E.àlàyxtl yi ©§¦¨§¨§¦¦¡Ÿ¤¥Ÿ§¨¤¨

y ,minkg icinlza zewiac oiprl aezkd z`Bza àéOnä ìk̈©©¦¦
å ,íëç ãéîìúìok,íéîëç éãéîìúì àéèî÷øt äNBòä,xnelk §©§¦¨¨§¨¤§©§©§¨§©§¦¥£¨¦

geixd z` mdl ozepe ,minkg icinlz ly mpenna dxegq dyer
,dxeza weqrl miept eidiy ickåokíéîëç éãéîìz äpäîä §©§©¤©§¦¥£¨¦

î eléàk áeúkä åéìò äìòî ,åéñëpî,äðéëMa ÷acmr s`y `vnpe ¦§¨¨©£¤¨¨©¨§¦¦©¥©§¦¨
.miznd ziigzl dkef el` mixacn cg` dyer m` ,ux`d

øáca àöBik,df yexit oirke ±øîBà äzàxg` weqt yexitamy) ©¥©¨¨©¨¥
(k léäìà 'ä úà äáäàì'EFlwA rnWl,'Bá ä÷áãìeoiirl yie §©£¨¤¡Ÿ¤¦§Ÿ©§Ÿ§¨§¨

,xacaBza àéOnä ìk ,àlà ,äðéëMa ÷aãéì íãàì øLôà éëå§¦¤§¨§¨¨¦©¥©§¦¨¤¨¨©©¦¦
éãéîìz äpäîäå ,íéîëç éãéîìúì àéèî÷øt äNBòäå ,íëç ãéîìúì§©§¦¨¨§¨¤§©§©§¨§©§¦¥£¨¦§©§©¤©§¦¥

.äðéëMa ÷acî eléàk ,áeúkä åéìò äìòî ,åéñëpî íéîëç£¨¦¦§¨¨©£¤¨¨©¨§¦¦©¥©§¦¨

* * *
cizrl miwicvd ziigz oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd

:`ealïéìBòå ïéöaöánL íé÷écö ïéãéúò ,óñBé øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¥£¦¦©¦¦¤§©§§¦§¦
íéìLeøéa,miznd ziigzaøîàpL(fh ar milidz)áNòk øéòî eöéöéå' ¦¨©¦¤¤¡©§¨¦¥¦§¥¤

øîàpL ,íéìLeøé àlà øéò ïéàå ,'õøàä,milyexi lr(cl hi 'a mikln) ¨¨¤§¥¦¤¨§¨©¦¤¤¡©
,'úàfä øéòä ìà éúBpâå''xir' mzqy ixd ,milyexil dpeekd mye §©¦¤¨¦©Ÿ

.milyexil dpeekd

ïäéLeaìîa eãîòiL íé÷écö íéãéúò ,óñBé øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©¥£¦¦©¦¦¤©©§§©§¥¤
a cnlp df xace ,miznd ziigzaähç äî ,ähçî øîBçå ì÷©¨¤¥¦¨©¦¨

äøa÷pLzrxfpy -a äàöBé ,äîeøòïéLeáì änëmr zgnev - ¤¦§§¨£¨§¨§©¨§¦
,zetilw daxdänëå änk úçà ìò ,ïäéLeáìa eøa÷pL íé÷écö©¦¦¤¦§§¦§¥¤©©©©¨§©¨

.odiyeala ecnriy
:weqt eze`n dyxc cerõøà äãéúò ,óñBé øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©¥£¦¨¤¤

úBà÷ñeìb àéöBzL ìàøNédiet` zt -úìéî éìëexnv icba - ¦§¨¥¤¦§§¨§¦¥©
,miiwpøîàpL(my mildz),'õøàa øa úqô éäé'oeyl `ed xae ¤¤¡©§¦¦©©¨¨¤

yi oke .zt xnelk ,cid qtk dagx `idy rnyn 'zqit'e ,d`eaz
cba xnelk ,iwp oeyl 'xa'e ,'miqt zpezk' enk zqit oeyl yexcl

.iwp
:weqt eze`n ztqep dyxcïðaø eðzweqtd lr ,`ziixaaéäé' ¨©¨¨§¦

äãéúò ,eøîà ,'íéøä Làøa õøàa øa úqôly zleaiyähç, ¦©©¨¨¤§Ÿ¨¦¨§£¦¨¦¨
äìBòå ,ì÷ãk ønzzLzgneve -íéøä Làøa.,øîàz ànLåoeik ¤¦©¥§¤¤§¨§Ÿ¨¦§¤¨Ÿ©

if` ,ddeab jk lk `idyLòøé' ,øîBì ãeîìz ,døöB÷ì øòö Lé¥©©§§¨©§©¦§©
,'Béøt ïBðálky ,`ed weqtd yexiteçeø àéáî àeä Ceøa LBãwä ©§¨¦§©¨¨¥¦©

åéæðâ úéaî,äéìò dáMðîe,dhgd lr -íãàå ,dzìñ úà äøLîe ¦¥§¨¨§©§¨¨¤¨©¦¨¤¨§¨§¨¨
àéáîe ,äãOì àöBézleqdnäpnîe ,Bãé úqét àìîef zleqne ± ¥©¨¤¥¦§Ÿ¦©¨¦¤¨

liaya ic yi,Búéa éLðà úñðøôe Búñðøtdievn didz dkxad ik ©§¨¨©§¨©©§¥¥
.da

weqtd lr :df oipra ztqep dyxc d`ian `xnbd(ci al mixac)íò'¦
àäzL ähç äãéúò ,eøîà ,'ähç úBéìk áìçdlecbúBéìk ézLk ¥¤¦§¦¨¨§£¦¨¦¨¤§¥¦§¥§¨

dîúz ìàå .ìBãbä øBL ìL,df xac okzi j`idéøäLoirk epivn ¤©¨§©¦§©¤£¥
,dfìòeLyúôìa ïpé÷,ow da dyre ,ztla awipy ±eäeì÷Lez` ¨¦¥§¤¤§¨

,awepnd ztld xzenBa eàöîelwynìL àøèéìa ,ïéøèéì íéML ¨§¦¦¦§¦§¦§¨¤
,éøBtölreydy wlgd `la s` ,lecb dk did ztldy epiidc ¦¦

.epnn xqig
:oipr eze`a mitqep miyrn d`ian `xnbd,óñBé áø øîà ,àéðz©§¨¨©©¥

ïéçéNa äNòî,[mewn my]amc`åéáà Bì çépäL ,ãçàdyexia ©£¤§¦¦§¤¨¤¦¦©¨¦
ìLéca äLur itpr -çLôðå ,ìcøçcxtpe -ãçàïäî,glwdn §Ÿ¨©¥©§¨§¦§©¤¨¥¤

ïéa÷ äòLz Ba eàöîðåipirxbåéöòå ,ìcøçjk lk eid df spr ly §¦§§¦§¨©¦©§¨§¥¨
y cr ,miaexnïéøöBé úkeñ Ba eëkéñ.qxg ilk iyer ly dkeq - ¦§©§¦

:dnec dyrneðì çépä áeøk ìL çì÷ ,àôéìçz ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤©£¦¨¤©¤§¦¦©¨
àaà,dyexiaåy cr ,deab jk lk did `edBa íéãøBéå íéìBò eðééä ©¨§¨¦¦§§¦

,íleña.mipeilrd milrd z` hwll ick §¨
:`eal cizrl l`xyi ux` zexit gaya zexnin d`ian `xnbd

weqta xn`p(my)äfä íìBòk àì ,eøîà ,'øîç äzLz áðò íãå'§©¥¨¦§¤¨¤¨§Ÿ¨¨©¤
àaä íìBòäoky ,giynd zenil dnec epi` dfd mlerd -íìBòä ¨¨©¨¨¨

øBöáì øòö Ba Lé ,äfämiaprCBøãìåj` ,zba mze`,àaä íìBòä ©¤¥©©¦§§¦§¨¨©¨
y cr ,milecb jk lk eiapràéáîmc`úçà äáðòlecb cg` apr - ¥¦£¨¨©©

úéåæa dçépîe ,äðéôña Bà ïBø÷a[zpit-]äpîéä ÷tqîe ,Búéa §¨¦§¦¨©¦¨§¨¦¥¦©¥¥¤¨
ìBãb ñehôk,dlecb ziag `id eli`k dpnn wtzqne -åéöòå± §¦¨§¥¨

,eay urd wlgeìéLázä úçz ïé÷éqî.mlcb aexlìk Eì ïéàå ©¦¦©©©©§¦§¥§¨
ìL da ïéàL ,äáðòå äáðòéáøb íéL[d`q-]áðò íãå' øîàpL ,ïéé £¨¨©£¨¨¤¥¨§Ÿ¦©§¥©¦¤¤¡©§©¥¨

,øîBç àlà ,øîç éø÷z ìà ,'øîç äzLzmiyly `ede ,xek `edy ¦§¤¨¤©¦§¥¨¤¤¨¤
.d`q

:df oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdéîéc áø àúà ékux`n ¦¨¨©¦¦
,l`xyiáéúëc éàî ,øîàaezkd yexit dn ±(`i hn ziy`xa)éøñà' ¨©©¦§¦Ÿ§¦

,'äøéò ïôbììàøNé õøàaL ïôâå ïôb ìk Eì ïéà,`eal cizrlïéàL ©¤¤¦Ÿ¥§¨¤¤§¤¤¤§¤¤¦§¨¥¤¥
éøöCipaúçà øéòickøBöáìjynd z`e .dizexit aexn ,dze` ¨¦¦©©¦§

weqtd,'Bðúà éða ä÷øOìå',wxq oeyln 'dwxyle' yexcl yi §©¥¨§¦£Ÿ
y xnelìàøNé õøàaL ÷øñ ïìéà ìk Eì ïéà,`eal cizrlBðéàL ¥§¨¦¨§¨¤§¤¤¦§¨¥¤¥

àéöBîa zexit,øîàz ànLå .úBðBúà ézL éBOîyãeîìz ,ïéé Ba ïéà ¦©§¥£§¤¨Ÿ©¥©¦©§
,'BLáì ïéia ñak' ,øîBìqakl lekiy cr oii daxd ea yiy rnyne ©¦¥©©¦§ª

.ea,øîàz ànLåíBãà Bðéà,gaeyneáðò íãå) ,øîBì ãeîìz §¤¨Ÿ©¥¨©§©
,[íéáðò íãáe] (äúùú.mck mec` eravy rnyne,øîàz ànLå §©£¨¦§¤¨Ÿ©

epiiäåøî Bðéà,[xkyn-]'äúeñ' øîBì ãeîìz,dzqd oeyl edfe - ¥©§¤©§©Ÿ
.zexky ixac zeyrl eziqne exkyn oiidy xnelk,øîàz ànLå§¤¨Ÿ©
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miwxtרי dyelya` cenr aiw sc ± iriax wxtzeaezk
é÷ðáìåúã àø÷à ãò éñëéî éáîë äåäå.jkl xrzyi zenewnd lk sxvzyk Ðåè÷ð
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ïòåö ìù äúáéùéáyxtnck ,l`xyi ux`l cnl dz` orevne ,lif`e yxtnck ,xnelk Ð
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zevx`d lka dlern jl oi`y .mixvn ux`a

mixvna oi`e ,'d obl dlynp ixdy ,mixvnk

.orevk dlern dpicnéëìî äá åáøîãÐ

ikln lr ."eixy oreva eid ik" xn`py ,mixvn

yecwda ecxny ,i`pbl xacn aezkd l`xyi

eid cinze ,mixvn ikln lr eknqe `ed jexa

jlnl migely ,oreva oiievn mdigelye mdixy

.dxeyz oi`ian ,mixvnäðåáîlka diepa Ð

dpean .aehÐ(l ziy`xa) aizkck ,ixt oeyl

."dpnn ikp` mb dpa`e"ïè÷ä åðáì.orpkl Ð

ìåãâ åðáì.mixvnl Ðäòáùî úçà ìòixd Ð

ze`n rax` ixd ,mixek miray minrt ray

oexagk miyxh epi`y mewnae .miryzeÐyi

d`n" aizk dizekxaae .ze`n yng cr siqedl

.d`nl jxazp mipy x`yay zg` lr ,"mixry

ze`n yng minrt d`nÐ.`eaix zyng ixd

çî÷ äàñ.dtpd on `veid wc wa` `ed Ð

oipegh opi`e oiqixb ly miigxa oipegh oihgde

,zleqt zhlewe gnwd d`iven dtpde ,oiwc

.migixl dtpay dn xifgneïéáåñÐ

zleql oihg oizzelyk ,d`iven zyzkndy

.zyzkna oze` oiyzekïéñøåîoiaeq od Ð

.dpexg`a oi`veidàéøåáé÷,dti epi`y gnw Ð

.x"icp`y oixewe ,xeaw zt epnn miyeryäàé
ïåëòøàá äá åúéçáùîoigayn mz` dti Ð

.dze`àáà éì çéðä äàñ úéá.l`xyi ux`a Ð

äàøåîà øá àåää äéì øîàipan cg` Ð

icedil xn` ixen`d.ux`l ez`ia zlgz ,êä
àðãøéã àãåâà àîéé÷ã àúìàúipelt lwc Ð

.ocxid zty lr cnerdäðéî åúéøãâ äîëÐ

epnid mixceb mz` mixnz dnk?mixnz zhiwl

[oeyla `xfebe ,dpyn] oeyla dxicb diexw

.inx`åøùá úà ÷éæçî åøåò ïéàueek xerdy Ð

.ehytd xg`l cnebeäéúåøéô ú÷æçî äðéàÐ

.oripvdl mewn oi` cr ,oiaexn dizexit dyer

àãçî éì éèìôon ,odn zg`n izlvp Ð

.`xwna zexen`d zellwdàøöîá è÷ðyi Ð

xdpd agex lr ur oikilyne ,xyb oi`y mewn

fge` m` ik ,eilr jlil agx epi`e ,dtyl dtyn

ipy xeyw ,epnid dlrnl geznd laga eicia

,o`kn zg`e o`kn zg` ,zecizi izya eiy`x

.xdpd ixar ipyaàæéæô àîò.leda mr Ð

åëééðãåàì åëééîåô åúéîã÷ãmkzlgzn Ð

,rnypl dyrp mzncwdy ,mileda mziid

zeyrl xdnl ,dlgzak mkzldaa mkcere

.ezr `la xacéôéë`pyil .mibenl` Ð

ekrc itik :`pixg`Ð.mirlqäéì÷úî ï÷úîÐ

zaig zngn .xird ileykn owzne deyn

`vi `ly xfgne ,eilr daiag dzidy ,ux`d
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uegn iedc rnyn ,oihibl l`xyi ux`k ekr :opz (`,a) oihibc `nw wxtac :dnize

.ux`l uega divge ux`a divg :inlyexia yxtne !ux`léáødilwzn lwzn ded `pipg

olwyy oeik .l`xyi ux`l izqpkp `l oiicr :xn` ,zelw o`vene mipa` lwey :yexit Ð

ux`l izqpkp xak :xn` Ð zeciak o`vne

:jl gly zyxta `negpza yxtn oke .l`xyi

m` rcil ywa laan lecbd `pipg iax dlryk

onf lk ,mipa` lwey dide l`xyi ux`l qpkp

ux`l izqpkp `l oiicr :xn` Ð zelw eidy

el` oi` :xn` Ð zeciak o`vny oeik ,l`xyi
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."dipa` z` jicar evx ik" dfd weqtd z`
xec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

íéøNò ,é÷ðaìeúc àø÷à ãò éñëéî éaîk àéåäå§¨§¨§¦¥¦§¦©©§¨§§©§¦¤§¦
Baìç éaø .éñøt àzéL àéúeôe ,àkøeà éñøt ïéúøúå§©§¥©§¥§¨§¨¦¨©§¥©¦¤§
àeääì eòì÷éà àðéðç øa éñBé éaøå àøéåò éaøå§©¦£¦¨§©¦¥©£¦¨¦§§§©
øôk ñtìéàk äåäc à÷ñøôà eäéén÷ eúééà .àøúà©§¨©§©©§©©§§¨©£¨§¦§©§©

éåä änk Bðéä øôk ñtìéàå ,Bðéä¯Lîçeìëà .ïéàñ ¦§¦§©§©¦©¨¨¥¨¥§¦¨§
.LéìL ïzîäa éðôì eðúðå ,LéìL eøé÷ôäå ,LéìL§¦§¦§¦§¦§¨§¦§¥§¤§¨§¦

ìBè÷ð ,dén÷ì eúééàå íúäì øæòìà éaø òì÷éà äðL §¨¨¦§©©¦¤§¨¨§¨¨§©§§©¥©§
eäðæç ,àìáâì òì÷éà éåì ïa òLBäé éaø ."dá éáLBé úòøî äçìîì éøt õøà" :øîàå déãéa¦¥©£©¤¤§¦¦§¥¨¥¨©§¥¨©¦§ª©¤¥¦¦§©§©§¨¨©§

k éîéé÷ eåäc éôeè÷ eäðäì.eäðéð éôeè÷ :déì eøîà ?íéðôbä ïéa íéìâò :øîà ,éìâéò é §¨§§¥§¨©§¥¦¦§¥£©£¨¦¥©§¨¦¨§¥§¥¦§
ééúBøét éñéðëä ,õøà õøà :øîàééúBøét äàéöBî zà éîì !CC¯eãîòL eìlä íéøëðì £©¤¤¤¤©§¦¦¥©¦§¦©§¦¨¥©¦©¨§¦¦©¨¤¨§

ì ?eðéúàhça eðéìòïéa íéfò :øîà .éféòk éîéé÷ eåäc eäðæç ,íúäì àéiç éaø òì÷éà äðL ¨¥§©¨¥§¨¨¦§©©¦¦¨§¨¨¨©§§¨©§¥§¦¥£©¦¦¥
ìàøNé õøà ìL äéúBëøáa :ïðaø eðz .Cøáç ék ïì ãéáòz àì ,ìéæ :déì eøîà ?íéðôbä©§¨¦¨§¥¦¨©£¥¨¦©§¨¨©¨©§¦§¤¨¤¤¤¦§¨¥

¯ïòBö ìL dúáéLéa .ïéøBk àBaéø úLîç äNBò äàñ úéa¯íéòáL äNBò äàñ úéa ¥§¨¨£¥¤¦¦¦¦¨¨¤©¥§¨¨¦§¦
.ïéøBk íéòáL äNBò äàñ úéa ïàL úéa úò÷áa éúéàø éðà :øéàî éaø øîà ,àéðúc .ïéøBk¦§©§¨¨©©¦¥¦£¦¨¦¦§¦§©¥§¨¥§¨¨¦§¦¦
Eì ïéàå ,"íéøöî õøàk 'ä ïâk" :øîàpL ,íéøöî õøàî øúBé úBöøà ìëa äleòî Eì ïéàå§¥§§¨§¨£¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©§¤¤¦§©¦§¥§
."åéøN ïòBöa eéä ék" :áéúëc ,íéëìî da eaøî eåäc ,ïòBvî øúBé íéøöî õøà ìëa äleòî§¨§¨¤¤¦§©¦¥¦©§¨§©¨§¨¦¦§¦¦¨§©¨¨

éëä eléôàå ,éáëéL da éøá÷ eåäc ,ïBøáçî øúBé ìàøNé õøà ìëa íéLøè Eì ïéàå¯ïBøáç §¥§§¨¦§¨¤¤¦§¨¥¥¥¤§§¨¨§¦¨¦§¥©£¦¨¦¤§
,"íéøöî ïòBö éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå" :áéúëc ,ïòBöa äòáMî úçà ìò äpeáî§¨©©©¦¦§¨§©¦§¦§¤§¤©¨¦¦§§¨¦§¥©¦§¨¦

Lnî äúðáð àîéìéà ?"äúðáð" éàî¯Bðáì äðáiL íãB÷ ïè÷ Bðáì úéa äðBa íãà øLôà ©¦§§¨¦¥¨¦§§¨©¨¤§¨¨¨¤©¦¦§¨¨¤¤¦§¤¦§
ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe" :øîàpL ?ìBãb"¯äòáMî úçà ìò äpeánL àlà ¨¤¤¡©§¥¨¦§©¦§¨©¤¨¤§¨©©©¦¦§¨

éléî éðäå .ïòBöa¯íéLøèa àlL ìáà ,íéLøèa¯éléî éðäå .äàî Lîç¯,äéúBëøáa àlL §©§¨¥¦¥¦§¨¦£¨¤Ÿ¦§¨¦£¥¥¨§¨¥¦¥¤Ÿ§¦§¤¨
äéúBëøáa ìáà¯'åâå àéää õøàa ÷çöé òøæiå" :áéúkäãeäéa äàñ :éñBé éaø øîà ,àéðz ." £¨§¦§¤¨§¦©¦§©¦§¨¨¨¤©¦©§¨¨©©¦¥§¨¦¨

ñøeî äàñ ,ïéaeñ äàñ ,úìñ äàñ ,çî÷ äàñ ;ïéàñ Lîç äNBò äúéä.àiøeaé÷ äàñe ,ïé ¨§¨¨¨¥§¦§¨¤©§¨Ÿ¤§¨¦§¨§¦§¨¦©¨
déì øîàéì çépä úçà äàñ úéa ;ïBëòøàa da eúéçaLî äàé :àðéðç éaøì àðéî àeää £©¥©¦¨§©¦£¦¨¨¤©§§¦¨§©§£¥§¨©©¦¦©¦

.éúð÷î úBòBø äpnî ,úBiðèé÷ äpnî ,øeaéò äpnî ,øîç äpnî ,çLî äpnî ;àaàøîà ©¨¦¤¨§©¦¤¨£©¦¤¨¦¦¤¨¦§¦¦¤¨¦§¨¦£©
déìàðcøéc àãebà àîéé÷c [àúìàz] éàä :ìàøNéc àòøà øáì äàøBîà øa àeää¯änk ¥©©¡¨¨§©©§¨§¦§¨¥©¨¨¨§©§¨©¨§©§§¨©¨

.éøBk ïézéL :déì øîà ?dpéî eúéøãbdéì øîàïðà !äeúáéøçà da eúéìééò àì ézkà : ¨§¦¦¨£©¥¦¦¥£©¥©©¦¨©§¦¨©£¦§¨£©
éîð àðà :déì øîà .dpéî ïðéøæb äåä éøBk íéøNòå äàî¯áø øîà .Cì àðéîà÷ àñéb ãçî ¥¨§¤§¦¥£¨¨§¦©¦¨£©¥£¨©¦¥©¦¨¨¨¦¨¨¨©©

éáöì äìLîð ìàøNé õøà änì ,"éáö úìçð äcîç õøà Cì ïzàå" :áéúëc éàî ,àcñç¯ ¦§¨©¦§¦§¤¤¨¤¤¤§¨©£©§¦¨¨¤¤¦§¨¥¦§§¨¦§¦
øác .äéúBøét ú÷æçî dðéà ìàøNé õøà óà ,BøNa ÷éæçî BøBò ïéà äæ éáv äî :Eì øîBì©§©§¦¤¥©£¦§¨©¤¤¦§¨¥¥¨©£¤¤¥¤¨¨¨

úBiçä ìkî ì÷ äæ éáv äî :øçà¯.äéúBøét úà ìMáì úBöøàä ìkî äl÷ ìàøNé õøà óà ©¥©§¦¤©¦¨©©©¤¤¦§¨¥©¨¦¨¨£¨§©¥¤¥¤¨
ïîL BøNa ïéàå ì÷ äæ éáv äî éà¯?íéðîL äéúBøét ïéàå ìMáì äl÷ ìàøNé õøà óà ¦©§¦¤©§¥§¨¨¥©¤¤¦§¨¥©¨§©¥§¥¥¤¨§¥¦

Láãe áìç úáæ" :øîBì ãeîìz"¯äåä ék øæòìà éaø .Lácî íé÷eúîe ,áìçî íéðîL ©§©¨©¨¨§©§¥¦¥¨¨§¦¦§©©¦¤§¨¨¦£¨
ì ÷éìñeäeáúBà ék ,ézøzî éì éèìt :øîà eäeëîñ ék ,àãçî éì éèìt :øîà ìàøNé õøà ¨¥§¤¤¦§¨¥£©¨§¦¦¥£¨¦§¨£©¨§¦¦¦©§¥¦§

'åâå àåL íéæBçä íéàéápä ìà éãé äúéäå" øîàpL ,úìzî éì éèìt :øîà ,øeaéòä ãBña." §¨¦£©¨§¦¦¦§¨¤¤¡©§¨§¨¨¦¤©§¦¦©¦¨§
eéäé àì énò ãBña""¯eáúké àì ìàøNé úéa áúëáe" ,øeaéò ãBñ äæ"¯ìàå" ,äëéîñ äæ §©¦Ÿ¦§¤¦¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¦¨¥¤§¦¨§¤

eàBáé àì ìàøNé úîãà"¯çkLà àì ìàøNé õøàì ÷éìñ äåä ék àøéæ éaø .BòîLîk ©§©¦§¨¥Ÿ¨§©§¨©¦¥¨¦£¨¨¥§¤¤¦§¨¥¨©§©
eëééîet eúéîã÷c ,àæéæt ànò :é÷Bãö àeää déì øîà .øáò÷å àøöîa è÷ð ,øáòîì àøáî©§¨§¦£©¨©§¦§¨§¨¨©£©¥©§¦©¨§¦¨§¨§¦©§
éî àðà ,dì eëæ àì ïøäàå äùîc àúëec :déì øîà !eúéîéé÷ eëééúeæéæôa ézkà eëééðãeàì§§©§©©¦¦§¦©§©§¦£©¥§¨§Ÿ¤§©£Ÿ¨¨¨£¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc zeaezk(ipy meil)

àéåäåzenewnd lk z` mitxvn eid m`y cr daxd jk lk dide ± §©§¨
lecb ghyd didé÷ðaìeúc àø÷à ãò éñëéî éaîkmewnn enk ± §¦¥¦§¥©©§¨§§©§¦

`edy ,iwpalez xdpd xarn cr 'iqkn ia' `xwpdïézøúå ïéøNò¤§¦§©§¥
àkøeà éñøt,jxe` ze`qxt mizye mixyr -éñøt àzéL àéúeôe ©§¥§¨§¨¦¨©§¥

ze`qxt yy agexe -.
ux` zexit ly rtya lgy herind lr zecaer d`ian `xnbd

:l`xyiàeääì eòì÷éà àðéðç øa éñBé éaøå àøéåò éaøå Baìç éaø©¦¤§§©¦£¦¨§©¦¥©£¦¨¦§§§©
àøúà,l`xyi ux`a cg` mewnl epncfp -à÷ñøôà eäéén÷ eúééà ©§¨©§©©§£©§§¨

,wqxt` mdiptl e`iade mecaik -äåäcwqxt`d lceb didy - ©£¨
ñôìéàklyBðéä øôkéåä änk Bðéä øôk ñôìéàå ,`ed dnk - §¦§©§©¦§¦§©§©¦©¨¨¥

ekeza lawl icka ,elceb,ïéàñ Lîçlecb wqxt`d didy zngne ¨¥§¦
,jk lkLéìL eìëà,jka eraye epnnLéìL eøé÷ôäådid `ly ¨§§¦§¦§¦§¦

,ea jxev mdlLéìL ïzîäa éðôì eðúðåeynzyd epnn yilyae - §¨§¦§¥§¤§¨§¦
.ozndal lik`dlìdze` seqäðLíúäì øæòìà éaø òì÷éà ,- §¨¨¦§©©¦¡§¨¨§¨¨

,mewn eze`l xfrl` iax oncfpåaeydén÷ì eúééàeiptl e`iad - §©§§©¥
e ,ecakl wqxt`déãéa Bè÷ð`ed lekiy miphw xak mdy d`x - ¨§¦¥

,zg` ecia mfge`løîàåweqtd z` jk lr(cl fw milidz)éøt õøà' §¨©¤¤§¦
,'dá éáLé úòøî äçìîìly mirxd mdiyrn zngny ,xnelk ¦§¥¨¥¨©Ÿ§¥¨

fnxe .zexit dginvn dpi`e dgln ziyrp ux`d ,ux`d iayei
.ehrnzi mdizexity enxb mdizepery mewnd iayeil

:sqep dyrnàìáâì òì÷éà éåì ïa òLBäé éaøenyy mewnl oncfp - ©¦§ª©¤¥¦¦§©§©§¨
,l`xyi ux`a `ede '`lab'éôeh÷ eäðäì eäðæçmxka d`x - £¨§§©§¦¥

miapr zeleky`éìâéò ék éîéé÷ eåäczngn milbrk mi`xp eidy - ©£©§¥¦¦§¥
.mlcebøîà,micedid mewnd ipal iel oa ryedi iax mdlíéìâò ¨©£¨¦

mi`vnpdéì eøîà .íéðôbä ïéaoi` ,iel oa ryedi iaxl mewnd ipa ¥©§¨¦¨§¥
`l` milbr el`eäðéð éôeh÷mlcb zngne ,miapr zeleky` - ¦¥¦§

.milbrk jipira e`xpøîà,iel oa ryedi iaxéñéðëä ,õøà õøà ¨©¤¤¤¤©§¦¦
ééúBøétééúBøét äàéöBî zà éîì ,Ceìlä íéiáøòì ,Cmiayeid ¥©¦§¦©§¦¨¥©¦¨£¨¦¦©¨

`l` ,mnewn df oi`y ,l`xyi ux`a eiykreðéìò eãîòL¤¨§¨¥
eðéúàhça,da mixc md mvx`n elbe e`hg l`xyie li`edy - §©Ÿ¥

.dzkxal miie`x mpi` la`ìíúäì àéiç éaø òì÷éà äðLseql - §¨¨¦§©©¦¦¨§¨¨
,`labl `iig iax oncfp dpy dze`éféòk éîéé÷ eåäc eäðæçd`xe - £¨§©£©§¥§¦¥

j` ,iel oa ryedi iax ixac llba ephwy miaprd zeleky` z`
firk eipira encpe c`n milecb eid oiicr.miøîà`iig iax mdl ¨©

,mewnd ipalíéfòmi`vnpdéì eøîà .íéðôbä ïéaiaxl mewnd ipa ¦¦¥©§¨¦¨§¥
,`iigCøáç ék ïì ãéáòz àì ,ìéæepl dyrz `ly ick epnrn jl - ¦Ÿ©£¦¨¦©§¨

ephw ezngny ,iel oa ryedi iax jxag epl dyry itk
.zeleky`d

:l`xyi ux` ly dgaya `ziixaõøà ìL äéúBëøáa ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¤¨¤¤¤
ìàøNé,l`xyi ux`a zekxeand mipya ±äàñ úéarwxw ghy - ¦§¨¥¥§¨

d`q ea rexfl ie`xd l`xyi ux`aäNBò`iven -àBaéø úLîç ¤£¥¤¦
.ïéøBkixdyïòBö ìL dúáéLéazkxean dpi`y dheyt dpya - ¦¦¦¨¨¤©

dlceby rwxw ,mixvnay orev xira xzeiaäNBò äàñ úéa¥§¨¤
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ריי miwxt dyelya` cenr aiw sc ± iriax wxtzeaezk
é÷ðáìåúã àø÷à ãò éñëéî éáîë äåäå.jkl xrzyi zenewnd lk sxvzyk Ðåè÷ð

äéãéá.zg` ecia zefg`p ,zephw o`vn Ðéôè÷(dk `xwie) opinbxznck ,zeleky` Ð

"xevaz `l"Ð.sehwz `läðùì.dpy seql Ðäéúåëøáá.zkxean dpydyk Ð

ïòåö ìù äúáéùéáyxtnck ,l`xyi ux`l cnl dz` orevne ,lif`e yxtnck ,xnelk Ð

.lif`eïàù úéá úò÷áá éúéàø éðà`idy Ð

.zevx` x`yníéøåë íéòáù äùåò äàñ úéáÐ

oky lk ,mixek miray yi zevx` x`yac oeike

zevx`d lka dlern jl oi`y .mixvn ux`a

mixvna oi`e ,'d obl dlynp ixdy ,mixvnk

.orevk dlern dpicnéëìî äá åáøîãÐ

ikln lr ."eixy oreva eid ik" xn`py ,mixvn

yecwda ecxny ,i`pbl xacn aezkd l`xyi

eid cinze ,mixvn ikln lr eknqe `ed jexa

jlnl migely ,oreva oiievn mdigelye mdixy

.dxeyz oi`ian ,mixvnäðåáîlka diepa Ð

dpean .aehÐ(l ziy`xa) aizkck ,ixt oeyl
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ïåëòøàá äá åúéçáùîoigayn mz` dti Ð

.dze`àáà éì çéðä äàñ úéá.l`xyi ux`a Ð

äàøåîà øá àåää äéì øîàipan cg` Ð

icedil xn` ixen`d.ux`l ez`ia zlgz ,êä
àðãøéã àãåâà àîéé÷ã àúìàúipelt lwc Ð

.ocxid zty lr cnerdäðéî åúéøãâ äîëÐ

epnid mixceb mz` mixnz dnk?mixnz zhiwl

[oeyla `xfebe ,dpyn] oeyla dxicb diexw

.inx`åøùá úà ÷éæçî åøåò ïéàueek xerdy Ð

.ehytd xg`l cnebeäéúåøéô ú÷æçî äðéàÐ

.oripvdl mewn oi` cr ,oiaexn dizexit dyer

àãçî éì éèìôon ,odn zg`n izlvp Ð

.`xwna zexen`d zellwdàøöîá è÷ðyi Ð

xdpd agex lr ur oikilyne ,xyb oi`y mewn

fge` m` ik ,eilr jlil agx epi`e ,dtyl dtyn

ipy xeyw ,epnid dlrnl geznd laga eicia

,o`kn zg`e o`kn zg` ,zecizi izya eiy`x

.xdpd ixar ipyaàæéæô àîò.leda mr Ð

åëééðãåàì åëééîåô åúéîã÷ãmkzlgzn Ð

,rnypl dyrp mzncwdy ,mileda mziid

zeyrl xdnl ,dlgzak mkzldaa mkcere

.ezr `la xacéôéë`pyil .mibenl` Ð

ekrc itik :`pixg`Ð.mirlqäéì÷úî ï÷úîÐ

zaig zngn .xird ileykn owzne deyn

`vi `ly xfgne ,eilr daiag dzidy ,ux`d

.mikxcd lr rx my
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zeaezk(ipy meil)

àleèì àLîMî éîéé÷minia lva zayl ick ynydn minw eid ± ©§¥¦¦§¨§¨
,micnele miayei eidy mewnl ynyd dribdyk ,mingàlehîe¦¨

ìàLîLynya zayl mixaere lvdn minw eid dpivd iniae ± §¦§¨
daiyid lr mrxzdl elkei `ly ick ok eyre .mngzdl icka

.l`xyi ux`adøôòa øcðbéî àãîb øa àéiç éaølblbzn did ± ©¦¦¨©©§¨¦©§©©£¨¨
itk ,l`xyi ux` xtraøîàpL(eh aw milidz)éãáò eöø ék'úà E ¤¤¡©¦¨£¨¤¤
.'eððçé døôò úàå äéðáà£¨¤¨§¤£¨¨§Ÿ¥

* * *
`eal cizrl didiy rtyd z` lirl `xnbd d`iady ab`

:giynd `eaiy xeca eidiy zexvd z` `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦
éãéîìúa àéøBâéè÷ ,àa ãåc ïaL øBc ,àaà øa äéîøé éaø øîà àøéæ¥¨¨©©¦¦§§¨©©¨¤¤¨¦¨¨¥§¨§©§¦¥

íéîëçqn daxd -icinlz lr ecnri daeg icnlne mipih £¨¦

.minkgdìàeîLã dén÷ dúéøîà ékiptl ef dreny izxn`yk - ¦¨§¦¨©¥¦§¥
,l`eny,øîàdidi df xecay,óeøéö øçà óeøéöexfbiy xnelk ¨©¥©©¥

,zexifb lr zexifb mdilrøîàðL(bi e diryi)äáLå äiøNò da ãBòå' ¤¤¡©§¨£¦¦¨§¨¨
'øòáì äúéäål`xyi mrn miwlg dryz xakyk zelbd seqa - §¨§¨§¨¥

dzide aeyz zixiyr dze` s` ,mdn zixiyr wx ex`yie ,eca`i
.zexifb lr zexifb mdilr e`eaiy xnelk ,xralóñBé áø éðz̈¥©¥

,`ziixaaéæBæác éæBæáe éæBæamdilr e`eaiy ici lr didi sexivd - ¨¥¨¥§¨¥
.milley xg` milley

:aeh xaca zniiqn `xnbd,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàcizrl ¨©©¦¨©©¦¨©©
`eal÷øñ éðìéà ìk ïéãéúò[zexit mipzep mpi`y-]ìàøNé õøàaL £¦¦¨¦¨¥§¨¤§¤¤¦§¨¥

øîàpL ,úBøét eðòèiL(ak a l`ei)eðúð ïôâå äðàz Béøô àNð õò ék' ¤¦§£¥¤¤¡©¦¥¨¨¦§§¥¨¨¤¤¨§
,'íìéç,zexit epziy ixt ivr mdy otbe dp`z lr xn`y oeike ¥¨

s`y wxq ipli`a xaecn 'Fixt `Up ur iM' aezky dny gxkda¦¥¨¨¦§
.ixt z`yl oicizr md
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כתובות. שני דייני - פרק שלושה עשר דף קיב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג השבועות, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה 

- לקבלת התורה  ובנוסח המסורתי שקבלנו מכ"ק מו"ח אדמו"ר  לאחל לכ' ולכל אשר לו חג שמח, 

בשמחה ובפנימיות.

וכדרכו של יהודי לקשר עניני יום יום עם עניניא דיומא טבא, הרי יש קשר בין תוכן חילוף 

מכתבינו לזמן מתן תורתנו, על פי סיפור חכמינו ז"ל שלא ניתנה התורה עד שהבטחנו בנינו ערבים 

בעדינו. ומובן שהבטחה וערבות זו שניתנה בהר סיני מעידה שהדבר תלוי בידינו, זאת אומרת, הבטחה 

להשתדל שהילדים ילכו בדרך התורה והמצוות ועד למסירות נפש בפועל, וכמוכח ג"כ מהתחלת מתן 

תורה ועשרת הדברות, אנוכי ולא יהי' לך שהן מג' מצוות של יהרג ואל יעבור.

ולא עוד, אלא שמודגש בזה ג"כ שאם רוצים להבטיח שהילד לא יעבור על לא תרצח ולא תגנוב 

ולא תחמוד, הרי מוכרח שיהי' כל חינוכו מיוסד על האמונה באנוכי ובשלילת כל הענינים הנכנסים 

מיני  כל  בשם  שדגלה  אומה  שאותה  ובדורנו  בימינו  לדעת  הראינו  ולדאבוננו  לך.  יהי'  לא  של  בגדר 

והרגוני.  יראת אלקים במקום הזה  אין  רק  בה  הי' שנתקיים  דבר  וכו' סוף  ואידיאלים  פילוסופיות 

משא"כ תורה, תורת חיים, המבטיחה לא רק חיים נצחיים בעולם הבא אלא גם חיים הראויים לשמם 

בעולם הזה.

בכבוד ובברכת החג.



ריג
miwxt dyelyaa cenr aiw sc ± iriax wxtzeaezk

àìåèì àùîùî éîéé÷zxcwn dnge ,oiqxebe oiayei ody mewnl ribd ynydyk Ð

odilrÐ`ly ick ,dnga oiayeie lvd on oicner dpvd iniae .lva ayil myn oicner

.eppegi dxtr z`e dipa` z` jicar evx ik :l`xyi ux` zaiyi lr mrxzdl elkei

àéøåâéè÷.mdilr ecnri daeg micnlne mipihqn daxd Ðóåøéö øçà óåøéözexifb Ð

.zexifb lräéøéùò äá ãåòådryzyk Ð

zixiyrd m` ik xzep `le ,oicea` eidi miwlgd

Ð.xral dzide aeyz `id s`éæåæáå éæåæá
éæåæáã.milley xg` milley Ðàùð õò éë
åéøô"mlig epzp otbe dp`z" aizkcn ÐÐixd

`yp ur ik" xnel cenlz dn ,xen` ixt ur

"eixtÐ.ixt e`yi wxq ipli` s`

úåøéæâ éðééã éðù êìò ïøãä
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øåãinp dl hwp ,giynd zenil epiidc ,`ad mlerd zkxaa ixii`c icii` Ð `a cec oay

.`kd

ïéãéúòaeh xaca miiql dvexy itl Ð 'ek zexit eprhiy l`xyi ux`ay wxq ipli` lk

.ilin ipda ixii`c ,lirl dxn`w `le ,`kd dl hwp

éðééã éðù êìò ïøãäúåøéæâ
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6ì àlehîe ,àleèì àLîMî éîéé÷øa àéiç éaø .àLîL ¨§¥¦¦§¨§¨¦¨§¦§¨©¦¦¨©
éãáò eöø ék" :øîàpL ,døôòa øcðbéî àcîbúà E ©§¨¦©§©©£¨¨¤¤¡©¦¨£¨¤¤

éaø øîà àøéæ éaø øîà ."eððBçé døôò úàå äéðáà£¨¤¨§¤£¨¨§¥¨©©¦¥¨¨©©¦
àa ãåc ïaL øBc :àaà øa äéîøé¯ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék .íéîëç éãéîìúa àéøBâéè÷ ¦§§¨©©¨¤¤¨¦¨¨¥§¨§©§¦¥£¨¦¦¨§¦¨©¥¦§¥

éæBæa :óñBé áø éðz ."øòáì äúéäå äáLå äiøéNò da ãBòå" :øîàpL ,óeøéö øçà óeøéö :øîà̈©¥©©¥¤¤¡©§¨£¦¦¨§¨¨§¨§¨§¨¥¨¥©¥¨¥
eðòèiL ìàøNé õøàaL ÷øñ éðìéà ìk ïéãéúò :áø øîà éLà øa àéiç áø øîà .éæBæác éæBæáe¨¥§¨¥¨©©¦¨©©¦¨©©£¦¦¨¦¨¥§¨¤§¤¤¦§¨¥¤¦§£

."íìéç eðúð ïôâå äðàz Béøô àNð õò ék" :øîàpL ,úBøét¥¤¤¡©¦¥¨¨¦§§¥¨¨¤¤¨§¥¨

úåáåúë úëñî äì à÷éìñå úåøéæâ éðééã éðù êìò ïøãä

1
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7

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zeaezk(ipy meil)

àleèì àLîMî éîéé÷minia lva zayl ick ynydn minw eid ± ©§¥¦¦§¨§¨
,micnele miayei eidy mewnl ynyd dribdyk ,mingàlehîe¦¨

ìàLîLynya zayl mixaere lvdn minw eid dpivd iniae ± §¦§¨
daiyid lr mrxzdl elkei `ly ick ok eyre .mngzdl icka

.l`xyi ux`adøôòa øcðbéî àãîb øa àéiç éaølblbzn did ± ©¦¦¨©©§¨¦©§©©£¨¨
itk ,l`xyi ux` xtraøîàpL(eh aw milidz)éãáò eöø ék'úà E ¤¤¡©¦¨£¨¤¤
.'eððçé døôò úàå äéðáà£¨¤¨§¤£¨¨§Ÿ¥

* * *
`eal cizrl didiy rtyd z` lirl `xnbd d`iady ab`

:giynd `eaiy xeca eidiy zexvd z` `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦
éãéîìúa àéøBâéè÷ ,àa ãåc ïaL øBc ,àaà øa äéîøé éaø øîà àøéæ¥¨¨©©¦¦§§¨©©¨¤¤¨¦¨¨¥§¨§©§¦¥

íéîëçqn daxd -icinlz lr ecnri daeg icnlne mipih £¨¦

.minkgdìàeîLã dén÷ dúéøîà ékiptl ef dreny izxn`yk - ¦¨§¦¨©¥¦§¥
,l`eny,øîàdidi df xecay,óeøéö øçà óeøéöexfbiy xnelk ¨©¥©©¥

,zexifb lr zexifb mdilrøîàðL(bi e diryi)äáLå äiøNò da ãBòå' ¤¤¡©§¨£¦¦¨§¨¨
'øòáì äúéäål`xyi mrn miwlg dryz xakyk zelbd seqa - §¨§¨§¨¥

dzide aeyz zixiyr dze` s` ,mdn zixiyr wx ex`yie ,eca`i
.zexifb lr zexifb mdilr e`eaiy xnelk ,xralóñBé áø éðz̈¥©¥

,`ziixaaéæBæác éæBæáe éæBæamdilr e`eaiy ici lr didi sexivd - ¨¥¨¥§¨¥
.milley xg` milley

:aeh xaca zniiqn `xnbd,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàcizrl ¨©©¦¨©©¦¨©©
`eal÷øñ éðìéà ìk ïéãéúò[zexit mipzep mpi`y-]ìàøNé õøàaL £¦¦¨¦¨¥§¨¤§¤¤¦§¨¥

øîàpL ,úBøét eðòèiL(ak a l`ei)eðúð ïôâå äðàz Béøô àNð õò ék' ¤¦§£¥¤¤¡©¦¥¨¨¦§§¥¨¨¤¤¨§
,'íìéç,zexit epziy ixt ivr mdy otbe dp`z lr xn`y oeike ¥¨

s`y wxq ipli`a xaecn 'Fixt `Up ur iM' aezky dny gxkda¦¥¨¨¦§
.ixt z`yl oicizr md

úåáåúë úëñî äì à÷éìñå úåøéæâ éðééã éðù êìò ïøãä
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג השבועות, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר מנחם שי' בגין

שלום וברכה!

בקשר עם חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה 

לאחל לו ולכל אשר לו חג שמח, ובנוסח המסורתי שקבלנו מכ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע - לקבלת 

התורה בשמחה ובפנימיות.

הרגשות  שתולה  כ'  על  ולפלא  באייר,  י"ב  מיום  בעתו  מכתבו  קבלת  אאשר  זו  בהזדמנות 

השליליים וגל השנאה, המכונה בלשון נקי' קולטור קאמף, מצד השמאל בתופעה מיוחדה, בה בשעה 

שהמתבונן בטבע האדם ובחוגים האמורים בפרט, רואה בעליל שבענין זה לא שהשכל עושה את הרצון 

)בנידון דידן - הרצון לשנאה האמורה(, אלא אדרבה הרצון גורם להתחכמות השכל להצדיק הרצון. 

ולהבדיל כמו שרואים אצל אינם-יהודים הרי הסבה האמתית לשנאתם לעם אחד היא שדתיהם שונות 

מכל עם, אלא שתולים בסבות מסבות שונות, במקום שהיהודים עשירים - בעשירותם, ובמקום שהם 

עניים - בדלותם, וכו'.

להשנאה  בנוגע  היינו   - להסיבה  בנוגע  שעושה  מי  אין  שכנראה  ביותר  גדולה  פליאה  ולכן 

האמורה ומחפשים עצות רק להמסובב בטעמים חצוניים להצדיק השנאה.

אפשר שנפלטו בהאמור לעיל בטויים חריפים, אבל בשים לב לחומר הענין והמצב, שמיום צאתי 

ממדינת ברית המועצות לא ראיתי כהנה, הרי גם בטויים חריפים שלא בערך. וגם זה מובן ופשוט, שלא 

באתי ח"ו לדבר סרה על מי שהוא מבני ישראל, וידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שבין יהודי ליהודי, 

יהי' איך שיהי', אין לומר "להבדיל"; אלא כמאמר העולם, אז ס'טוט וויי, שרייט מען. ותקותי חזקה, 

אשר כ' ינצל כל השפעתו במילואה וכדרכו במרץ ובמסירות לעצור בפני הגלים האמורים.

בכבוד ובברכת החג ובת"ח על ברכותיו הנאמנות.



ריד
oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtmixcp

ìë.íéøãðë íéøãð ééåðë) dxeza aizkc xcp xwircxacnal"xcp xeci ik yi`" (-

iepika ,xg` oeyla xn` m`e ,"jl dpdp ip`y oaxw" e` "jl lke` ip`y oaxw" xn`c

oaxwl dpik m`c ,"jl dpdp ipi`y mpew" e` ,"jl dpdp ip`y mpew" onwl ipzwck ,xcp

zepeyl ipda-xqzin inp,minxgk minxg iiepk oke .oaxw iab xeq`y enk ,mixcpa eda

.onwl yxtn 'ek zereay iiepk okeéðà øãåî
.êîîxcpk ilr ixd :xnelkdpdp ip`y dn

e` ,oeyl i`da "jnn ipyxten" l"` e` ,jnn

" xn`wgexnxqzinc rnync ,"jnn ip`

`lc oeik ,ipd lke .dipin ipdzin `le diytp

oeyl mey dia xkcin `lc ,xcpl ynn yxtn

.zeci oiied - oaxw.êì éðà äãåðîdid m`y enk

xq` jk - dicda ozile `yil dil xeq`c iecipa

.dilr diytp.øéîçäì äæá êëåç äéä ò"øded

jkgn`le ,`ed xcp oiprc ,inp xeq`c ,xingdl

xixa.dil
'îâ
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ìë.mixcp iiepkziad wcal yicwn `edy - ycwd ixcp m` :mipipr ipyn cg`a `ed xcp

.mc` lk llek exeqi`e ,ely `edy dn `l` yicwdl leki epi` df oiprae ,gafnl e`

exiag iqkp elit` xeq`l leki df oiprae ,mixzend mixac envr lr xq`y - xeqi` ixcp e`

- "minxg" o`k dpyy dny .xeqi` ixcp oipra `id ef 'qne .lkl dey exeqi` oi`e ,eilr

`edy myk ,mxg oeyly meyn epiid minxgk

,xeqi` ixcp llek `ed jk ziad wca inxg llek

) onwl opzck:fn sc"mxg jilr ipixd" :(-xcend

"mxg ilr z` ixd" ,xeq`-meyne .xeq` xicnd

wca inxg eli`c .`kd minxg `pz `peeb i`d

ziad-.miycw xcqa `l` ,'qn i`da ikiiy `l

xwir :mikxc dylyn cg`a md xeqi` ixcpe

xac" xn`iy `ed xcpd xwir .zecie ,eiepke ,xcpd

`ly oia xg` xaca eqitzdy oiae ."ilr xeq` df

eqitzd-`kidc `l` ,dxeza xen`d xcp edf

eqitzdy-`le xecpd xaca epqitziy opira

zereay" wxt yixa opixn`cke .xeq`d xaca

) `xza "mizy:k sc zereay`nrh i`n :(-xn`c

'dl xcp xeci ik" `xw"-.xecpd xaca xeciy cr

m` d"t` ,dqtzd `la lg xcpy t"r`y ,xnelk

eqitzd-xaca `le xecpd xaca epqitziy opira

`kid ,jkld .c"qa my izazky enke ,xeq`d

"oaxwk ilr df xkk ixd" xn`e qitzdy-liig

ipdae .mixcpk mixcp iiepk lk :opzc epiide ."df xkk ilr oaxw" xn` eli`k xeq` `ed ixd ok xn`y lke ,"qpew" "gpew" "mpew" xn`i oaxw mewnay `ed eiepike .df `ed xcp xwire ,dixcp

md mixkp oeyl xn`c i"xle .ea mixcep zeidl minkg mdl ecay oeyl :xn` l"xe ,md mixkp oeyl :xn` i"xc ,`xnba yiwl yixe opgei 'x ibilt oiiepk-,oaxw xwira xcepk mda xcepd i`ce

minkg mdl ecay oeyl mdy xn`c ,inp l"xl 'it`e .oeyl lka md mixn`p mixcpdy-drxb `le ,dne`e dne` znkqd `l` opi` zepeyld lk ixdy ,`ziixe`cn xenb xcpk k"b md ixd

gzt ik `pz :ipyne !zeci yxtne oiiepka gzt :'ipzn` opikxtc ,xifp yixa rnyn p"de .`ziixe`cn edl eed jkld .mznkqdn l"f minkg znkqd-xcde ,oaxw xwira gztzeci yxtn

oaxw ediilr aiign `l l"xl i`c .oaxw ediilr iaeigl ,`ziixe`c oiiepk r"klc `nl` .`yxcn dil oiiz`c-ecay oeyl c"nl `l` ,md mixkp oeyl oiiepk c"nl `gipd :mzd xninl l"d

minkg mdl-`l` .`kdc oiibeqa xnzi`ck ?xninl `ki` i`n-"mpew"c ipyil jpd yixtc `py i`n ,md mixkp oeyl xn`c i"xl :wcinl `ki`e .`ziixe`c oiiepk r"klc rnyn i`ce

mixkp zepeyla iran `lc ,opirny` `zeaxc :l"f i`cqg 'xa dcedi 'x lecbd mkgd 'ity dn `ed dfa izi`xy oekpde !xcp excp oeyl lka xcepd :`nil ?ipyil x`yn ith "qpew" "gpew"
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום הרביעי, ובשאלתו בהנוגע להנסיעה לאה"ק ת"ו 

למשך איזה חדשים.

צע"ג בזה, באם אפילו יש ברשותו המעות הנצרכות להוצאות הנסיעה וכו' יש להשתמש בהם 

לעניני צדקה, ולא לנסיעה שאינו מובן התועלת בדבר.

נוסף על הענין שלאחרי שהות שלשים יום באה"ק ת"ו ישנה שקו"ט בהנוגע ליציאה משם, ומה 

להם להסתבך בשקו"ט וכו' אפילו באם תהי' המסקנא, שאפשר לעשות בלי פקפוק, ואף שרבים עושים 

כהנ"ל, אין זה מבטל את הספיקות והשקו"ט שבדבר.

מגוף תוכן מכתבו נראה שהטפול דזוגתו תחי' הוא עדיין באמצע, ועי"ז עוד מתרבה התימה 

איש  להם, שעל  כבר כתבתי  רוח, שכמדומה  וקשת  עצובה  יותר מ"ש שהיא  ועוד  בהקס"ד האמור, 

הישראלי לעבוד את השי"ת בשמחה וטוב לבב, ועבודת השי"ת ה"ה בכל דרכיך דעהו.

כן כמדומה לי כבר עוררתיו ע"ד ההכרח לקבוע לימוד בתורת החסידות ובפרט בנדון דידי' 

)נדפס בסידור מאה שערים ד"ה סגולה  שכדברי רבנו הזקן באגה"ק שלו סגולה הוא להולדת בנים 

להולדת בנים(.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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`icda `xeqi` xn`.éðàù.mreh ip`ye lke`a `xnba x`azie ,c"eia "ipi`y" iqxbc zi`e ,c"ei `la ikd iqxbc zi`) c"q`l` d"c :c sc(
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Ik̈

íéøãð ééepék¯íéîøçå ,íéøãðk¯úBòeáLe ,íéîøçk ¦¥§¨¦¦§¨¦©£¨¦©£¨¦§
¯úeøéæðe ,úBòeáLk¯BøáçI øîBàä .úeøéæðk ¦§§¦¦§¦¨¥©£¥

"Enî éð÷çeøî" "Enî éðLøôeî" "Enî éðøãeî"§©¦¦§§§©¦¦§§£©¦¦§
"EI íòBè éðàL" "EI IëBà éðàL"¯"EI éðà äceðî" .øeñà¯.øéîçäI äæa CëBç äéä ò"ø ¤£¦¥§¤£¦¥§¨§¤£¦§¨¨¥¨¤§©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc mixcp(iyily meil)

yicwdl xyt`y - ycwd ixcp .` ,mixcp ibeq ipy mpyi dxeza
xn`py ,gafnd lr daixwdl dnda e` ziad wcal utgf `xwie)

(fhlekiy- xeqi` ixcp .a .''ebe FpAxw gaf dacp F` xcp m`e'§¦¤¤§¨¨¤©¨§¨
dpicn zexit xne`y oebk ,el mixzend mixac eilr xeq`l

xn`py ,mlerl e` mei miyly lk ilr mixeq` zipelt(b l xacna)

lkM FxaC lgi `l FWtp lr xQ` xq`l 'ebe dl xcp xCi iM Wi`'¦¦¦Ÿ¤¤©¤§Ÿ¦¨©©§Ÿ©¥§¨§¨
.xeqi` ixcpa zwqer ef zkqn .'dUri eiRn `vId©Ÿ¥¦¦©£¤

xcpd oeyl xwir .` .mipte` dylya xeqi` ixcp ligdl xyt`
enk epiidc ,'oaxwk ilr df xac' e` 'ilr xeq` df xac' xne`y-
miiepik .a .ilr ipelt utg xq`i ok ,ezyecw zngn xq`p oaxwy
xne` ,ixwird oeyld `edy 'oaxw'k ilr df xac xnel mewnay -
epi`y - mixcp zeci .b .oaxwl iepik mdy 'qpew' 'gpew' 'mpew'
epi`e exeac zvwn ligzn `l` ,ezenlya xcpd oeyl z` xne`
.xeaicd zenlya xcp eli`k df ixd xeac zvwn eze`ay .exneb

äðùî
miiepika mb `l` ,epeyl xwira wx `l lg xcpy zcnln dpynd

.zeci oic dpynd seqae ,miiepik oic yxtzn dligza .zecie
ééepék ìkly oeyl iyeaiy lk -íéøãðmd ixdíéøãðkxwirk- ¨¦¥§¨¦¦§¨¦

df xkk xnel mewnay ,oebke .df oeyla lg xcpde ,mixcp oeyl
iepik xn` ,[oaxwk eilr xeq` `di df xkky epiid] 'oaxw'k ilr

.lg xcpd ,'qpew' e` 'gpew' e` 'mpew' ilr df xkk oebk ,oaxwlåok §
iiepikíéîøçmilgíéîøçk.minxg oeyl xwirk-åiiepik ok £¨¦©£¨¦§

úBòeáLmilg.úBòeáLk §¦§
åiiepik okúeøéæðmilg.úeøéæðk §§¦¦§¦

:ci oic ici lr xcpd lg ote` dfi`a dpynd zyxtn dzr
éðøãeî Bøáçì øîBàäip` xcen -,Enîel xn`y e`éðLøôeî ¨¥©£¥§©¦¦§§§©¦

ip` yxten-,Enîel xn`y e`éð÷çeøîip` wgexn-,Enîsiqede ¦§§£©¦¦§
el` zepyln cg` lka xnel,Eì ìëBà éðàLxnel siqedy e` ¤£¦¥§

,Eì íòBè éðàLlg oaxw e` xeqi` oeyl yxit `ly it lr s` ¤£¦¥§
edixde xcpdøeñàeli`k df ixdy ,exag lyn merhl e` lek`l ¨

.oaxw e` xeqi` oeyl xnel milyd
xn` dnecke 'jnn ipxcen' exagl xnel mewna m` la`äceðî§¤

,Eì éðà,jl mreh ip`y e` jl lke` ip`y xnel siqedy s` £¦§
zernyna oi`y ,ci oicn lg epi` xcpd df ote`ay minkg mixaeq

mle` ,iecip oeyl `l` xcp oeyl 'dcepn'CëBç äéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨¨¥
wtwtn-,øéîçäì äæa,ci oicn xcpd legi df ote`a s`y xyt`y ¨¤§©§¦

.exag lyn merhl e` lek`l el xeq` `diy wtqn xingde
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רטז
oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtmixcp

'îâù"î.åäìåëì éðú÷ àìã øéæð éáâ`le ,icin `l eze "zexifp iiepik lk" ipzw mzdc

.zereaye mixcpc ipd lkl ipzw.éããä éãäá ïéáéúëoeike ."xqi` zreay lke xcp lk"

.edlekl ipzw zereay ipzwc ab`c.íéøãð øúá úåòåáù éðúéìåipzil xcde ,iaizkck

!edlekl.àöôç øñúéîãmxga" e` "oaxwa ilr df xac" xn` ikcutgl dil xq` - "

ik la` .iccd icda edl ipz ikd meyne ,eilr

ipi`y" e` ,"df xac lke` `ly dreay" xn`

xq` `l edi` - "df xacn dpdp`vtgl,dilr

`vtg `eddn xq` diytp `l`.éåðéëá çúô
.úåãé ùøôîå,'eke jnn ip` xcen :xzl`l

yxtl 'ipznl l"d dligzkle .zeci epiidc

.zeci ipzil xcde ,mpew oebk ,oiiepik.åúåizk`

mgky ikid ?iypi` zeci :jxtinl `ki``pzd

?mixcpk mixcp zecie :ipzw `lc.åäá éøééà
zecil edl gky `l i`cec`xqgin ixeqge ,

.'eke.ùåøôéìåmiiepika i` izk`- `yixa ixii`

.zeci yixtc mcew `yixa inp yextilàåää
.äéðéî ÷éìñãyxtne ediipin wilqc ,zeci oebk

,oiwilcn dna :opzck ,`yixa xzl`l edl

lk oke .dipin wilqc oiwilcn oi` dna hiwpe

.ipdàùéøá ùøôî àì äéá çúôã àëéä ìëå
.'åë ïéìçåð ùé ïðúäåoilgep el` `yixa yxtne

.oiligpne.ïéìädil eyee`c meyn `yixa gzt

`lc ipdn oiyitp oiligpne oilgep yic .ipzw

edl yxtn ikd meyn ,ipd lk oke ,oiligpn

iab `kd la` .`yixa eda gztc b"r` xzl`l

`edd - iyitp `lc ,oiwilcn dna oke ,mixcp

.`yixa gzt dipin wilqc`"leyee` :ipzwc -

oilgep ,oiligpne oilgep yi :oebk .'ixac drax`

oilgep `l ,oilgep `le oiligpn ,oiligpn `le

odilral zexzen yi ,edleka oke .oiligpn `le

- ipd lk ipze li`ed ,'ek odinail zexeq`e

m`c ,dizi yxtne `yixa gztc `edda ligzn

`ny - `yixa dipin wilqc `edda yxtn did

oey`xa gzt `l` ,zepey`xd z` gkyi

oebk ,eyee` `lc `kid la` .oxcqk edl yxtne

.edl yginl `kil - 'eke oiwilcn dna ipd

`l` yxtn `lc ,yginl `kil inp oizipznae

ipda - xifpe zereaye minxg ipde .zecie iiepik

oyee`c xninl `kiledl jixv `l `dc ,

ikd meyne .edl aiqp `xxb ab` `l` ,ipzinl

,cala zecie iepik `l` xwir `ied `lc ,jk lk `kd jixv `lc - `ziinwl gky `l

.inc ipixg`l edl ipz `lc o`nke
àìà
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'îâéàî.oedlek ipzc mixcp iab `pyiiepk lk :`l` `pz `l xifp 'qna eli`e ,xnelk

zexifpk zexifp.øãð.iccd iab iaizk dreaye"dreay rayd e` 'dl xcp xeci ik" aizkc.

éãééà.dilr `vtg xqzinc mixcp `pzcxkk zlik`" xne`e eilr xkkd xqe`y ,xnelk

xkk lke` `ly dreay" xne`y ,xnelk .`vtg on diytp xq`c dreay iwet`l ."ilr df

`le ,xcp oeyla dreay oi`c rnyn `dne ."df

df ly silgdy lk jklid .dreay oeyla xcp

`ipzdc ,wcinl `ki`e .melk eixaca oi` - dfa

) oiwxta.ai scdxeza xen`d xqi` edfi` :(-ixd"

oeyla xcp yi `nl` ."xya lke` `ly ilr

zereay" 'tae !xn`w "lke` `ly" `dc ,dreay

,xcp oeyla dreay yic rnyn inp `xza "mizy

) mzd opixn`c.ak scodizyn dlik`" xne`a :(

xn`we ,`ed xcpc `pyil i`d `de ."dreay ilr

dreay iab dil-ipyil ipdc :l"i !ipdn `nl`-

xqi` edfi`"c `eddc ,edl hiwp `weca e`l

jxc opireny`l `l` `z` `l "dxeza xen`d

,dipyila wc `l d"yne ,dqtzd i"r xqi`

inp `idde .xn`w xcp oeyla e`ivena mlerle

"dreay ilr odizyn dlik`" opixn`c-e`l

dreay xn`c `l` ,`pyil i`da xn`c `wec

xn`c icii` ,mzdc `l` ."odizy lke` `ly"

,"mpew ilr odizyn dlik`" xne`a dpin lirl

xcpc `wec `pyil `edc-dlik`" inp xn`

g"x zrc oke .`wec e`le ,"dreay ilr odizyn

.l"f `"ayxd mikqd dfle ,l"f y"bn oa axde l"f

'xc mzd opixn`c ,`pic i`da bilt` inlyexiae

dreay oeyla xcp oi` :ixaq `pen iaxe iaxe ocei

,ediilr bilt iqei iaxe ,xcp oeyla dreay oi`e

azk l"f o"anxd la` .miaxk ol `niiwc rnyne

`ibeq jpd iyeayl `kilc ely mixcp zeklda

xcp i`ce `l` ,ediipyila iwiic `lc xninle

xcp oeyla dreaye dreay oeyla exn`y-

`dc ,dreay xwire xcp xwirn e`l ,edin .ipdn

,ediipyila oiey `l dreaye xcpc oiibeqa opixn`

oeyla exn`y xcpc .ipdnc `ed zeci oicn `l`

lr dreay xeq`l oiey eale eitc oeik ,dreay

wcwecn oeyla exn` `ly t"r` ,envr-ci

" xn`y ,dreaya oke .ied `dindf xkk dreay

df xkkn ezlik` xeq`l oiey eale eity oeik "ilr

dreaya-`kdc oiibeqac `l` .ci oicn ipdn-

opixii` dreay oeyl xwirae xcp oeyl xwira.çúô.'eke zeci eze .'eke oiiepkaikdc l"p

,`yix `xqgin `l - `xqgin oizipznc zxn` i` elit`c .gzt oiiepka `pz i`ce :`yexit

`pz elit` ,gzt miiepka jigxk lrc oeike .orvn`a `l` eixac y`xa xqgn mc` oi`y

ixeqg ,xnelk - 'eke oeda ixii` :xn`we `ziixza `iyew uxzne !oze` yxtiy ick dlgz oxikfd `l ixdy ?ogky .edpiyp` zeci eze .`yixa da gztc `edd `yextl dil ded - zeci inp

`xqgn.ùåøôìå.`yixa oiiepkoiwilcn dna :opzck ,dpin wilqc `idd `yixa iyextl `pzc digxe`c :opivxzne !`iyw izk` `ziinw edin ,`ziixza `iyew zvxzc b"r` ,xnelk

'eke.ìëå.`yixa da yxtn `l da gztc `kidedlekl edpipznl `pzl l"d( - `zlina `citw `kil i`c .opixn`w `weca - `yixa yxtn ded dipin wilqc `edd opivxzn ikc c"qwc

iywn ikd meyne ,`peeb `cga.ïðúäå.oiligpne oilgep yien` z` yi`d epiid - oiligpn `le oilgep .mipad z` a`d epiid.úåøúåî.odinail zexeq`e odilralyi" wxta yxtn

heicd odk g` el yie dpnl`d z` yciwy lecb odk .odilral zexeq`e odinail zexzen .lecb odk g` el yie dpnl`d z` `ypy heicd odk :"zexzen.úåðåòè.dpeale onyyxtn

mikqp zgpn .dpeal `le ony .zygxnde zagnde zlqd zgpn :"zegpnd lk" wxta.úåðåòè.dybd) aizkc .ziaxrn zinexc oxwa dgpnd z` odkd yibiye `xwiedgpnd zxez z`f" (

'd iptl oxd` ipa dze` axwdziaxrn zinexc oxw epiidc "`ian did" 'ta 'iyxtne ."..äôåðúsipne milrad ci zgz eci gipn odk.äðåòè.dtepz dperh dpi`e dybdzgpn epiid

mixekiade ,eny`e ,rxevn ly ony bel epiid .dybd dperh dpi`e dtepz dperh .`heg.
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'îâøéæð éab àðL éàî ."íéøãðk íéøãð ééepék Ik"¨¦¥§¨¦¦§¨¦©§¨©¥¨¦
éðú÷c íéøãð éab àðL éàîe ,eäJeëI eäI éðú÷ àIc§¨¨¨¥§§§©§¨©¥§¨¦§¨¨¥
éðz éããä éab éáéúk äòeáLe øãðc íeMî ?eäJeëI§§¦§¤¤§¨§¦¦©¥£¨¥¨¥

ïézøz éðúc ïåéëå ,ïézøz¯ééepék éðúéIå .eäJeëI éðz ©§¥§¥¨§¨¥©§¥¨¥§§§¦§¥¦¥
øñúéîc íéøãð àðúc éãéià !íéøãð øúa úBòeáL§¨©§¨¦©§¥§¨¨§¨¦§¦§©
.déIò àöôç øñúéîc íéîøç éîð àðz ,déIò àöôç©§¨£¥¨¨©¦£¨¦§¦§©©§¨£¥
çút .àöôç ïî déLôð øñà÷c ,äòeáL é÷etàI§©¥§¨§¨¨©©§¥¦©§¨¨©
øîBàä" :úBãé Løôîe ,"íéøãð ééepk Ik" :ïééepéëa§¦¦¨¦¥§¨¦§¨¥¨¨¥
éøééà !?éLðéà úBãé :eúå !"Enî éðà øceî BøéáçI©£¥¨£¦¦§§¨¦§¦©§¦
íéøãð ééepék Ik :éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqçå ,ïBäa§§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¦¥§¨¦
!àLéøa ïééepék LBøôéIå .íéøãðk íéøãð úBãéå ,íéøãðk¦§¨¦¦§¨¦¦§¨¦§¦§¦¦§¥¨
:ïðúãk .àLéøa Løôî àeää dépéî ÷éIñc àeää©§¨¥¦¥©§¨¥§¥¨§¦§©
.'eë ïé÷éIãî ïéà ?ïé÷éIãî ïéà änáe ïé÷éIãî äna©¤©§¦¦©¤¥©§¦¦¥©§¦¦
äna .'eë ïéðîBè ïéà ?ïéðîBè ïéà änáe ïéðîBè äna©¤§¦©¤¥§¦¥§¦©¤
.äMà àöz àI ?äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà¦¨§¨©¤¥¨§¨Ÿ¥¥¦¨
Lé" :ïðúäå ?àLéøa Løôî àI çúôc àëéä Iëå§¨¥¨§¨©¨§¨¥§¥¨§¨§©¥
ïéIçBð eJàå ,ïéIéçðî àIå ïéIçBð ,ïéIéçðîe ïéIçBð£¦©§¦¦£¦§Ÿ©§¦¦§¥£¦
,ïäéîáéI úBøeñàå ïäéIòáI úBøzeî Lé" ."ïéIéçðîe©§¦¦¥¨§©£¥¤©£¦¨¥¤
úBøzeî eJàå ,ïäéIòáI úBøeñàå ïäéîáéI úBøzeî¨¦¨¥¤©£§©£¥¤§¥¨
,äðBáIe ïîL úBðeòè Lé" ."ïäéîáéI úBøeñàå ïäéIòáI§©£¥¤©£¦¨¥¤¥§¤¤§¨
Lé" ."äðBáIe ïîL úBðeòè eJàå ,äðBáI àIå ïîL¤¤§Ÿ§¨§¥§¤¤§¨¥
,äLbä àIå äôeðz ,äôeðz úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòè§©¨¨§¥§§¨§¨§Ÿ©¨¨
øBëa ïéàå äIçðI øBëa Lé" ."äLbä úBðeòè eJàå§¥§©¨¨¥§§©£¨§¥§
øBëa eäæéàå ,äIçðI øBëa ïéàå ïäkI øBëa ,ïäkI©Ÿ¥§©Ÿ¥§¥§§©£¨§¥¤§

déI eLååàc íeMî ,ïéIä !"ïäkI øBëa ïéàå äIçðI¯ §©£¨§¥§©Ÿ¥©¥¦§©§¥
àäå .àLéøa çúôc àeää LøôîäàöBé äîäa äna" §¨¥©§¨©§¥¨§¨©¤§¥¨§¨

!"Iîb àöBé" éðú÷å ,àLååà àIc "äàöBé dðéà änáe©¤¥¨§¨§¨©§¨§¨¨¥¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc mixcp(iyily meil)

àøîâ
,dpyna epipyééepék ìkly oeyl yeaiy lk -íéøãð`ed ixd ¨¦¥§¨¦

koeyl xwir.íéøãð:dpynd lr zexrd dnk dxirn `xnbd §§¨¦
my mpn` ,xifp zkqna mb `aen o`k dpyna `aend miiepik oic
exkfedy mixacd x`y iabl `le] zexifp iabl wx df oic `aen

.[o`k dpyna,`xnbd zl`eyeäì éðz÷ àìc øéæð éab àðL éàî©§¨©¥¨¦§Ÿ¨¨¥§
eäleëì éðz÷c íéøãð éab àðL éàîe ,eäleëìef zkqna recn - §§©§¨©¥§¨¦§¨¨¥§§

miiepik lireny oicd z` dpynd d`iany ab` [mixcp zkqn-]
eli`e ,zexifpe zereay minxg iabl df oic d`ian `id ,mixcpa
dtiqen dpi`e ,zexifp iabl wx df oic d`ian dpynd xifp zkqna

.zereaye minxg mixcp iabl mb miiepik lireny
,`xnbd daiynéããä éab éáéúk äòeáLe øãðc íeMî-li`edxcpe ¦§¤¤§¨§¦¥©¥£¨¥

xn`py enk ,cg` weqta cgi dxeza miaezk dreaye(b l xacna)

,'dreay rayd e` 'dl xcp xeci ik'ïézøz éðz-dpynd dazk ¨¥©§¥
,miiepik mda lireny df oic iabl mdipy z`ïézøz éðúc ïåéëå§¥¨§¨¥©§¥

,zereay mb aezkl dpynd dtiqed xaky oeike-eäleëì éðz̈¥§§
mlek z` aezkl dpynd dtiqen-`xnbd .[zexifpe minxg]

:dpexg`d daeyzd itl dpyna xcqd lr zl`ey
,`xnbd zl`eyíéøãð øúa úBòeáL éepék éðúéìådpyndy - §¦§¥¦§¨©§¨¦

zereaye mixcpk mixcp iiepik lk'] mixcp xg` zereay aezkz
minxg mixcp :`ad xcqa dazk dpynd recne ,['zereayk
wx `ed minxg dazk dpyndy daiqd ixd ,zexifpe zereay
,[`xwna mixcpl jenq zereayy] zereay dazk dpyndy meyn
jk xg` wxe ,zereay mixcp xg` aezkl dpynl did ok m`

.minxg
,`xnbd daiyndéìò àöôç øñzéîc íéøãð àðúc éãéiàénð àðz , ©§¥§¨¨§¨¦§¦§©¤§¨£¥¨¨©¦

déìò àöôç øñzéîc íéîøç`le mixcpl minxg dknq dpynd - £¨¦§¦§©¤§¨£¥
,mixcpl mzlgd ote`a minec minxge li`ed ,mixcpl zereay

r utgd z` xqe` mc`d mdipyayxkkd z` xqe`y ,xnelk ,eil
,'ilr df xkk zlik`' xne`e eilrdéLôð øñà÷c äòeáL é÷etàì§©¥§¨§¨¨©©§¥

àöôç ïîxne`y ,utgdn envr z` xqe`y dreay `ivedl - ¦¤§¨
.'df xkk lke` `ly dreay'

:dpynd xcq lr cer dywn `xnbd
dpyna `pzde ,'íéøãð ééepk ìk' ïééepéëa çúteixac yxtl `ayk ¨©§¦¦¨¦¥§¨¦

-Løôîoicn xcpd lg cvik dligzøîBàä' ,úBãé §¨¥¨¨¥
,'Enî éðà øceî Bøéáçìxcpd lg cvik `pzd yxtn jk xg` wxe ©£¥¨£¦¦§

.miiepik oicn xcpd lg cvik dligz yxit `l recne ,miiepik oicn
eúå,`xnbd dywn cer -éLðéà úBãéxikfd `le `pzd [gky-] §¨¦§¥

yxtl `pzd micwn cvike ,zeci ici lr lg xcpdy oicd z` llk
dfk oic yiy llk yxity iptl zeci oicn xcp lg cvik.

,dipyd `iyewd z` `xnbd zvxznïBäa éøééà`pzd zn`a - ©§¥§
,zeci oic ici lr lg xcpdy xikfdéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçå- §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,jk dilr siqedle ,dxqg `id eli`k dpynd z` cenll yiìk̈
k.íéøãðk íéøãð úBãéå ,íéøãðk íéøãð ééepé ¦¥§¨¦¦§¨¦¦§¨¦¦§¨¦
å,dpey`xd `iyewd dyw oiicr,àLéøa ïééepék LBøôéìjk xg`e §¦§¦¦§¥¨

,zeci dpynd yxtzoic z` mcew d`iad dpyndy dligza enke
,`xnbd zvxzn .zeci oic z` jk xg`e miiepikdépéî ÷éìñc àeää©§¨¦¦¥

àLéøa Løôî àeäädligz epiidc ,rxtnl yxtl dpynd jxc - ©§¨¥§¥¨
,`yixa `aeny dn z` jk xg`e `tiqa `aeny dn z` zyxtn

k,zeipyn dnka epivny enïðúãzaya dpyna(:k)zxxany §¦§©
dpyndïé÷éìãî änazexp miwilcn mipnye zelizt dfi`a - ©¤©§¦¦

,dti zexpd ewlciy ick zay,ïé÷éìãî ïéà änáempi`y meyn ©¤¥©§¦¦
,dti miwlecdna epiidc ,`tiqd z` dpynd zyxtn dligzeïéà¥

.'eë ïé÷éìãîmy dpyna epivn oke(:fn)zxxanyïéðîBè änaaxra ©§¦¦©¤§¦
,zayl eneg xenyl dvexe ,dxikd iab lrn ewliqy liyaz zay

ïéðîBè ïéà änáe,dna epiidc ,`tiqd z` dpynd zyxtn dligze ©¤¥§¦
.'eë ïéðîBè ïéàmy dpyna epivn oke(.fp)zxxanyäMà äna ¥§¦©¤¦¨

äàöBé dðéà änáe äàöBéz`vl dy`l xzen mihiykz el`a - §¨©¤¥¨§¨
dligze ,z`vl dl xeq` mihiykz el`ae ,zaya miaxd zeyxl

,[d`vei dpi` dna] ,`tiqd z` dpynd zyxtnäMà àöz àìŸ¥¥¦¨
`tiqd z` dligz zyxtn o`k dpynd mb recn oaene .'eke

.zeci oic epiidc
:`yixd z` dligz zeyxtny zexg` zeipynn dywn `xnbd

,`xnbd dywnàLéøa Løôî àì çúôc àëéä ìëådpyn oi` ike - §¨¥¨§¨©Ÿ§¨¥§¥¨
,`yixd z` dligz zyxtnyïðúäå`xza `aaa dpyna(.gw)Lé §¨§©¥

ïéìéçðîe ïéìçBðmiyixen oke ,ezny mdiaexw z` miyxeiy yi - £¦©§¦¦
df oilgep mdipyy epiidc ,dlgz ezeni md m` mpenn z` mdl

yie .df z`ïéìéçðî àìå ïéìçBð,yie ,oilgep `le oiligpny yi oke £¦§Ÿ©§¦¦
.oiligpn `le oilgep `ly,`yixd z` dpynd zyxtn dligze

ïéìéçðîe ïéìçBð elàåzenaia epivn oke .'eke(.ct)Lémiyp §¥£¦©§¦¦¥
yïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzeî,y yieïäéîáéì úBøzeî ¨§©£¥¤©£§¦§¥¤¨§¦§¥¤

ïäéìòáì úBøeñàå,zexeq`y yie ,el`le el`l zexzeny yie ©£§©£¥¤
,`yixd z` dpynd zyxtn dligze ,el`le el`lúBøzeî elàå§¥¨

ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáìzegpna dpyna epivn oke .'eke(.hp)Lé §©£¥¤©£§¦§¥¤¥
y zegpn,äðBáìe ïîL úBðeòèzeperhy zegpn yie,äðBáì àìå ïîL §¤¤§¨¤¤§Ÿ§¨

`le dpeal `l zeperh opi`y yie ,ony `le dpeal zeperhy yie
,`yixd z` yxtl dpynd dligzne .onyïîL úBðeòè elàå§¥§¤¤

äðBáìemy dpyna epivn cere .'eke(.q)Léy zegpnäLbä úBðeòè §¨¥§©¨¨
ziaxrn zinexc oxwa dgpnd z` odkd yibiy -úBðeòè ïéàå§¥§

,äôeðzzeperhy zegpn yie,äLbä àìå äôeðzmb zeperhy yie §¨§¨§Ÿ©¨¨
.dybd `le dtepz `l zeperh opi`y yie ,dtepz mbe dybd

,`yixd z` dpynd zyxtn dligzeäLbä úBðeòè elàåmpi`e §¥§©¨¨
dtepz zeperhzexekaa dpyna epivn oke .'eke(.en)Léxeka ¥

`edyì øBëaiabäìçp,eia` zyexia mipy it lehil -ïéàå`ed §§©£¨§¥
ïäëì øBëa,odkd on ezectl aiig eia` `diy oad oeict oiprl- §§Ÿ¥

yieøBëaïéàå ïäëì`edäìçðì øBëa,,odkle dlgpl xeka yie §§Ÿ¥§¥§§©£¨
zyxtn dligz dfa mbe .odkl `le dlgpl `l xeka epi`y yie

,`yixd z` dpyndïäëì øBëa ïéàå äìçðì øBëa eäæéàå.'eke §¥¤§§©£¨§¥§§Ÿ¥
:zeipynd oia zwlgn `xnbd

dn z` yxtl dligzn dpynd mewn lka zn`a ,`xnbd zvxzn
e ,o`k dpyna xcqd itk `tiqa `aenyïéìäel`d zeipynd - ¨¥

epiide ,xg` mrhn `ed `yixd z` mcew yxtl ligzd `pzdy
àLéøa çúôc àeää Løôî ,déì eLååàc íeMîmdipice li`ed - ¦§¨§¥§¨¥©§¨©§¥¨

oilgep yi oebk ,mipic iwelig drax` yi el` lkay] miaexn
oilgep `l ,oilgep `le oiligpn ,oiligpn `le oilgep yie ,oiligpne
m` ik ,`yixd z` dligz dyxit dpynd okl ,[oiligpn `le
z` gekyle zerhl milelr eid `tiqd z` dligz zyxtn dzid

.mipicd aex zngn dpynd zligz
:uexizd z` dgec `xnbd

dpynd miaexn mpi` mipicdy mewn lka ike ,`xnbd dywn
,`tiqdn yxtl dligznàäåzay zkqna dpyna epivn ixd - §¨

(:`p)àLååà àìc ,äàöBé dðéà änáe äàöBé äîäa änaoi`y- ©¤§¥¨§¨©¤¥¨§¨§Ÿ©§¨
,[mipic iwelig ipy `l` ef dpyna oi` ixdy] ,miaexn mipicd

éðz÷å,[d`vei dnda dna] `yixd z` yxtl dligzn dpynde - §¨¨¥
ìîb àöBé.'eke ¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc mixcp(iying meil)

l`eny ixaca yxtl xyt` i`y `xnbd dwiqn el` zeiyew gkn
xaeqy meyn ,'jl mreh ip`y jl lke` ip`y' miiqiy jixvdy
,ok `l gken zeziixad on xen`ky ,xcp epi` cegl 'ipxcen'ay

.xg` ote`a l`eny ixac z` `xnbd zyxtn ok lre
,`xnbd zvxznàlàjk,ìàeîL øîà,epizpynn rnyny dn ¤¨¨©§¥

,xzen exiag la` ,xq`p `ed wx 'jnn ipxcen'ayàîòèmrh - ©£¨
meyn ,xacd'Eì ìëBà éðàL' øîàce`'Eì íòBè éðàL'sqepa §¨©¤£¦¥§¤£¦¥§

ok lre .'jnn ipxcen' ezxin`løeñàc àeäcala `ed `wec - §¨
,xq`påeli`,øzeî Bøéáçjk lr dxen 'lke` ip`y' oeyld oky §£¥¨

,exiag z` `le ,envr z` xeq`l epevxy
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ריז
oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtmixcp

'îâù"î.åäìåëì éðú÷ àìã øéæð éáâ`le ,icin `l eze "zexifp iiepik lk" ipzw mzdc

.zereaye mixcpc ipd lkl ipzw.éããä éãäá ïéáéúëoeike ."xqi` zreay lke xcp lk"

.edlekl ipzw zereay ipzwc ab`c.íéøãð øúá úåòåáù éðúéìåipzil xcde ,iaizkck

!edlekl.àöôç øñúéîãmxga" e` "oaxwa ilr df xac" xn` ikcutgl dil xq` - "

ik la` .iccd icda edl ipz ikd meyne ,eilr

ipi`y" e` ,"df xac lke` `ly dreay" xn`

xq` `l edi` - "df xacn dpdp`vtgl,dilr

`vtg `eddn xq` diytp `l`.éåðéëá çúô
.úåãé ùøôîå,'eke jnn ip` xcen :xzl`l

yxtl 'ipznl l"d dligzkle .zeci epiidc

.zeci ipzil xcde ,mpew oebk ,oiiepik.åúåizk`

mgky ikid ?iypi` zeci :jxtinl `ki``pzd

?mixcpk mixcp zecie :ipzw `lc.åäá éøééà
zecil edl gky `l i`cec`xqgin ixeqge ,

.'eke.ùåøôéìåmiiepika i` izk`- `yixa ixii`

.zeci yixtc mcew `yixa inp yextilàåää
.äéðéî ÷éìñãyxtne ediipin wilqc ,zeci oebk

,oiwilcn dna :opzck ,`yixa xzl`l edl

lk oke .dipin wilqc oiwilcn oi` dna hiwpe

.ipdàùéøá ùøôî àì äéá çúôã àëéä ìëå
.'åë ïéìçåð ùé ïðúäåoilgep el` `yixa yxtne

.oiligpne.ïéìädil eyee`c meyn `yixa gzt

`lc ipdn oiyitp oiligpne oilgep yic .ipzw

edl yxtn ikd meyn ,ipd lk oke ,oiligpn

iab `kd la` .`yixa eda gztc b"r` xzl`l

`edd - iyitp `lc ,oiwilcn dna oke ,mixcp

.`yixa gzt dipin wilqc`"leyee` :ipzwc -

oilgep ,oiligpne oilgep yi :oebk .'ixac drax`

oilgep `l ,oilgep `le oiligpn ,oiligpn `le

odilral zexzen yi ,edleka oke .oiligpn `le

- ipd lk ipze li`ed ,'ek odinail zexeq`e

m`c ,dizi yxtne `yixa gztc `edda ligzn

`ny - `yixa dipin wilqc `edda yxtn did

oey`xa gzt `l` ,zepey`xd z` gkyi

oebk ,eyee` `lc `kid la` .oxcqk edl yxtne

.edl yginl `kil - 'eke oiwilcn dna ipd

`l` yxtn `lc ,yginl `kil inp oizipznae

ipda - xifpe zereaye minxg ipde .zecie iiepik

oyee`c xninl `kiledl jixv `l `dc ,

ikd meyne .edl aiqp `xxb ab` `l` ,ipzinl

,cala zecie iepik `l` xwir `ied `lc ,jk lk `kd jixv `lc - `ziinwl gky `l

.inc ipixg`l edl ipz `lc o`nke
àìà
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'îâéàî.oedlek ipzc mixcp iab `pyiiepk lk :`l` `pz `l xifp 'qna eli`e ,xnelk

zexifpk zexifp.øãð.iccd iab iaizk dreaye"dreay rayd e` 'dl xcp xeci ik" aizkc.

éãééà.dilr `vtg xqzinc mixcp `pzcxkk zlik`" xne`e eilr xkkd xqe`y ,xnelk

xkk lke` `ly dreay" xne`y ,xnelk .`vtg on diytp xq`c dreay iwet`l ."ilr df

`le ,xcp oeyla dreay oi`c rnyn `dne ."df

df ly silgdy lk jklid .dreay oeyla xcp

`ipzdc ,wcinl `ki`e .melk eixaca oi` - dfa

) oiwxta.ai scdxeza xen`d xqi` edfi` :(-ixd"

oeyla xcp yi `nl` ."xya lke` `ly ilr

zereay" 'tae !xn`w "lke` `ly" `dc ,dreay

,xcp oeyla dreay yic rnyn inp `xza "mizy

) mzd opixn`c.ak scodizyn dlik`" xne`a :(

xn`we ,`ed xcpc `pyil i`d `de ."dreay ilr

dreay iab dil-ipyil ipdc :l"i !ipdn `nl`-

xqi` edfi`"c `eddc ,edl hiwp `weca e`l

jxc opireny`l `l` `z` `l "dxeza xen`d

,dipyila wc `l d"yne ,dqtzd i"r xqi`

inp `idde .xn`w xcp oeyla e`ivena mlerle

"dreay ilr odizyn dlik`" opixn`c-e`l

dreay xn`c `l` ,`pyil i`da xn`c `wec

xn`c icii` ,mzdc `l` ."odizy lke` `ly"

,"mpew ilr odizyn dlik`" xne`a dpin lirl

xcpc `wec `pyil `edc-dlik`" inp xn`

g"x zrc oke .`wec e`le ,"dreay ilr odizyn

.l"f `"ayxd mikqd dfle ,l"f y"bn oa axde l"f

'xc mzd opixn`c ,`pic i`da bilt` inlyexiae

dreay oeyla xcp oi` :ixaq `pen iaxe iaxe ocei

,ediilr bilt iqei iaxe ,xcp oeyla dreay oi`e

azk l"f o"anxd la` .miaxk ol `niiwc rnyne

`ibeq jpd iyeayl `kilc ely mixcp zeklda

xcp i`ce `l` ,ediipyila iwiic `lc xninle

xcp oeyla dreaye dreay oeyla exn`y-

`dc ,dreay xwire xcp xwirn e`l ,edin .ipdn

,ediipyila oiey `l dreaye xcpc oiibeqa opixn`

oeyla exn`y xcpc .ipdnc `ed zeci oicn `l`

lr dreay xeq`l oiey eale eitc oeik ,dreay

wcwecn oeyla exn` `ly t"r` ,envr-ci

" xn`y ,dreaya oke .ied `dindf xkk dreay

df xkkn ezlik` xeq`l oiey eale eity oeik "ilr

dreaya-`kdc oiibeqac `l` .ci oicn ipdn-

opixii` dreay oeyl xwirae xcp oeyl xwira.çúô.'eke zeci eze .'eke oiiepkaikdc l"p

,`yix `xqgin `l - `xqgin oizipznc zxn` i` elit`c .gzt oiiepka `pz i`ce :`yexit

`pz elit` ,gzt miiepka jigxk lrc oeike .orvn`a `l` eixac y`xa xqgn mc` oi`y

ixeqg ,xnelk - 'eke oeda ixii` :xn`we `ziixza `iyew uxzne !oze` yxtiy ick dlgz oxikfd `l ixdy ?ogky .edpiyp` zeci eze .`yixa da gztc `edd `yextl dil ded - zeci inp

`xqgn.ùåøôìå.`yixa oiiepkoiwilcn dna :opzck ,dpin wilqc `idd `yixa iyextl `pzc digxe`c :opivxzne !`iyw izk` `ziinw edin ,`ziixza `iyew zvxzc b"r` ,xnelk

'eke.ìëå.`yixa da yxtn `l da gztc `kidedlekl edpipznl `pzl l"d( - `zlina `citw `kil i`c .opixn`w `weca - `yixa yxtn ded dipin wilqc `edd opivxzn ikc c"qwc

iywn ikd meyne ,`peeb `cga.ïðúäå.oiligpne oilgep yien` z` yi`d epiid - oiligpn `le oilgep .mipad z` a`d epiid.úåøúåî.odinail zexeq`e odilralyi" wxta yxtn

heicd odk g` el yie dpnl`d z` yciwy lecb odk .odilral zexeq`e odinail zexzen .lecb odk g` el yie dpnl`d z` `ypy heicd odk :"zexzen.úåðåòè.dpeale onyyxtn

mikqp zgpn .dpeal `le ony .zygxnde zagnde zlqd zgpn :"zegpnd lk" wxta.úåðåòè.dybd) aizkc .ziaxrn zinexc oxwa dgpnd z` odkd yibiye `xwiedgpnd zxez z`f" (

'd iptl oxd` ipa dze` axwdziaxrn zinexc oxw epiidc "`ian did" 'ta 'iyxtne ."..äôåðúsipne milrad ci zgz eci gipn odk.äðåòè.dtepz dperh dpi`e dybdzgpn epiid

mixekiade ,eny`e ,rxevn ly ony bel epiid .dybd dperh dpi`e dtepz dperh .`heg.
xeka
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'îâøéæð éab àðL éàî ."íéøãðk íéøãð ééepék Ik"¨¦¥§¨¦¦§¨¦©§¨©¥¨¦
éðú÷c íéøãð éab àðL éàîe ,eäJeëI eäI éðú÷ àIc§¨¨¨¥§§§©§¨©¥§¨¦§¨¨¥
éðz éããä éab éáéúk äòeáLe øãðc íeMî ?eäJeëI§§¦§¤¤§¨§¦¦©¥£¨¥¨¥

ïézøz éðúc ïåéëå ,ïézøz¯ééepék éðúéIå .eäJeëI éðz ©§¥§¥¨§¨¥©§¥¨¥§§§¦§¥¦¥
øñúéîc íéøãð àðúc éãéià !íéøãð øúa úBòeáL§¨©§¨¦©§¥§¨¨§¨¦§¦§©
.déIò àöôç øñúéîc íéîøç éîð àðz ,déIò àöôç©§¨£¥¨¨©¦£¨¦§¦§©©§¨£¥
çút .àöôç ïî déLôð øñà÷c ,äòeáL é÷etàI§©¥§¨§¨¨©©§¥¦©§¨¨©
øîBàä" :úBãé Løôîe ,"íéøãð ééepk Ik" :ïééepéëa§¦¦¨¦¥§¨¦§¨¥¨¨¥
éøééà !?éLðéà úBãé :eúå !"Enî éðà øceî BøéáçI©£¥¨£¦¦§§¨¦§¦©§¦
íéøãð ééepék Ik :éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqçå ,ïBäa§§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¦¥§¨¦
!àLéøa ïééepék LBøôéIå .íéøãðk íéøãð úBãéå ,íéøãðk¦§¨¦¦§¨¦¦§¨¦§¦§¦¦§¥¨
:ïðúãk .àLéøa Løôî àeää dépéî ÷éIñc àeää©§¨¥¦¥©§¨¥§¥¨§¦§©
.'eë ïé÷éIãî ïéà ?ïé÷éIãî ïéà änáe ïé÷éIãî äna©¤©§¦¦©¤¥©§¦¦¥©§¦¦
äna .'eë ïéðîBè ïéà ?ïéðîBè ïéà änáe ïéðîBè äna©¤§¦©¤¥§¦¥§¦©¤
.äMà àöz àI ?äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà¦¨§¨©¤¥¨§¨Ÿ¥¥¦¨
Lé" :ïðúäå ?àLéøa Løôî àI çúôc àëéä Iëå§¨¥¨§¨©¨§¨¥§¥¨§¨§©¥
ïéIçBð eJàå ,ïéIéçðî àIå ïéIçBð ,ïéIéçðîe ïéIçBð£¦©§¦¦£¦§Ÿ©§¦¦§¥£¦
,ïäéîáéI úBøeñàå ïäéIòáI úBøzeî Lé" ."ïéIéçðîe©§¦¦¥¨§©£¥¤©£¦¨¥¤
úBøzeî eJàå ,ïäéIòáI úBøeñàå ïäéîáéI úBøzeî¨¦¨¥¤©£§©£¥¤§¥¨
,äðBáIe ïîL úBðeòè Lé" ."ïäéîáéI úBøeñàå ïäéIòáI§©£¥¤©£¦¨¥¤¥§¤¤§¨
Lé" ."äðBáIe ïîL úBðeòè eJàå ,äðBáI àIå ïîL¤¤§Ÿ§¨§¥§¤¤§¨¥
,äLbä àIå äôeðz ,äôeðz úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòè§©¨¨§¥§§¨§¨§Ÿ©¨¨
øBëa ïéàå äIçðI øBëa Lé" ."äLbä úBðeòè eJàå§¥§©¨¨¥§§©£¨§¥§
øBëa eäæéàå ,äIçðI øBëa ïéàå ïäkI øBëa ,ïäkI©Ÿ¥§©Ÿ¥§¥§§©£¨§¥¤§

déI eLååàc íeMî ,ïéIä !"ïäkI øBëa ïéàå äIçðI¯ §©£¨§¥§©Ÿ¥©¥¦§©§¥
àäå .àLéøa çúôc àeää LøôîäàöBé äîäa äna" §¨¥©§¨©§¥¨§¨©¤§¥¨§¨

!"Iîb àöBé" éðú÷å ,àLååà àIc "äàöBé dðéà änáe©¤¥¨§¨§¨©§¨§¨¨¥¥¨¨
àJà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc mixcp(iyily meil)

àøîâ
,dpyna epipyééepék ìkly oeyl yeaiy lk -íéøãð`ed ixd ¨¦¥§¨¦

koeyl xwir.íéøãð:dpynd lr zexrd dnk dxirn `xnbd §§¨¦
my mpn` ,xifp zkqna mb `aen o`k dpyna `aend miiepik oic
exkfedy mixacd x`y iabl `le] zexifp iabl wx df oic `aen

.[o`k dpyna,`xnbd zl`eyeäì éðz÷ àìc øéæð éab àðL éàî©§¨©¥¨¦§Ÿ¨¨¥§
eäleëì éðz÷c íéøãð éab àðL éàîe ,eäleëìef zkqna recn - §§©§¨©¥§¨¦§¨¨¥§§

miiepik lireny oicd z` dpynd d`iany ab` [mixcp zkqn-]
eli`e ,zexifpe zereay minxg iabl df oic d`ian `id ,mixcpa
dtiqen dpi`e ,zexifp iabl wx df oic d`ian dpynd xifp zkqna

.zereaye minxg mixcp iabl mb miiepik lireny
,`xnbd daiynéããä éab éáéúk äòeáLe øãðc íeMî-li`edxcpe ¦§¤¤§¨§¦¥©¥£¨¥

xn`py enk ,cg` weqta cgi dxeza miaezk dreaye(b l xacna)

,'dreay rayd e` 'dl xcp xeci ik'ïézøz éðz-dpynd dazk ¨¥©§¥
,miiepik mda lireny df oic iabl mdipy z`ïézøz éðúc ïåéëå§¥¨§¨¥©§¥

,zereay mb aezkl dpynd dtiqed xaky oeike-eäleëì éðz̈¥§§
mlek z` aezkl dpynd dtiqen-`xnbd .[zexifpe minxg]

:dpexg`d daeyzd itl dpyna xcqd lr zl`ey
,`xnbd zl`eyíéøãð øúa úBòeáL éepék éðúéìådpyndy - §¦§¥¦§¨©§¨¦

zereaye mixcpk mixcp iiepik lk'] mixcp xg` zereay aezkz
minxg mixcp :`ad xcqa dazk dpynd recne ,['zereayk
wx `ed minxg dazk dpyndy daiqd ixd ,zexifpe zereay
,[`xwna mixcpl jenq zereayy] zereay dazk dpyndy meyn
jk xg` wxe ,zereay mixcp xg` aezkl dpynl did ok m`

.minxg
,`xnbd daiyndéìò àöôç øñzéîc íéøãð àðúc éãéiàénð àðz , ©§¥§¨¨§¨¦§¦§©¤§¨£¥¨¨©¦

déìò àöôç øñzéîc íéîøç`le mixcpl minxg dknq dpynd - £¨¦§¦§©¤§¨£¥
,mixcpl mzlgd ote`a minec minxge li`ed ,mixcpl zereay

r utgd z` xqe` mc`d mdipyayxkkd z` xqe`y ,xnelk ,eil
,'ilr df xkk zlik`' xne`e eilrdéLôð øñà÷c äòeáL é÷etàì§©¥§¨§¨¨©©§¥

àöôç ïîxne`y ,utgdn envr z` xqe`y dreay `ivedl - ¦¤§¨
.'df xkk lke` `ly dreay'

:dpynd xcq lr cer dywn `xnbd
dpyna `pzde ,'íéøãð ééepk ìk' ïééepéëa çúteixac yxtl `ayk ¨©§¦¦¨¦¥§¨¦

-Løôîoicn xcpd lg cvik dligzøîBàä' ,úBãé §¨¥¨¨¥
,'Enî éðà øceî Bøéáçìxcpd lg cvik `pzd yxtn jk xg` wxe ©£¥¨£¦¦§

.miiepik oicn xcpd lg cvik dligz yxit `l recne ,miiepik oicn
eúå,`xnbd dywn cer -éLðéà úBãéxikfd `le `pzd [gky-] §¨¦§¥

yxtl `pzd micwn cvike ,zeci ici lr lg xcpdy oicd z` llk
dfk oic yiy llk yxity iptl zeci oicn xcp lg cvik.

,dipyd `iyewd z` `xnbd zvxznïBäa éøééà`pzd zn`a - ©§¥§
,zeci oic ici lr lg xcpdy xikfdéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçå- §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,jk dilr siqedle ,dxqg `id eli`k dpynd z` cenll yiìk̈
k.íéøãðk íéøãð úBãéå ,íéøãðk íéøãð ééepé ¦¥§¨¦¦§¨¦¦§¨¦¦§¨¦
å,dpey`xd `iyewd dyw oiicr,àLéøa ïééepék LBøôéìjk xg`e §¦§¦¦§¥¨

,zeci dpynd yxtzoic z` mcew d`iad dpyndy dligza enke
,`xnbd zvxzn .zeci oic z` jk xg`e miiepikdépéî ÷éìñc àeää©§¨¦¦¥

àLéøa Løôî àeäädligz epiidc ,rxtnl yxtl dpynd jxc - ©§¨¥§¥¨
,`yixa `aeny dn z` jk xg`e `tiqa `aeny dn z` zyxtn

k,zeipyn dnka epivny enïðúãzaya dpyna(:k)zxxany §¦§©
dpyndïé÷éìãî änazexp miwilcn mipnye zelizt dfi`a - ©¤©§¦¦

,dti zexpd ewlciy ick zay,ïé÷éìãî ïéà änáempi`y meyn ©¤¥©§¦¦
,dti miwlecdna epiidc ,`tiqd z` dpynd zyxtn dligzeïéà¥

.'eë ïé÷éìãîmy dpyna epivn oke(:fn)zxxanyïéðîBè änaaxra ©§¦¦©¤§¦
,zayl eneg xenyl dvexe ,dxikd iab lrn ewliqy liyaz zay

ïéðîBè ïéà änáe,dna epiidc ,`tiqd z` dpynd zyxtn dligze ©¤¥§¦
.'eë ïéðîBè ïéàmy dpyna epivn oke(.fp)zxxanyäMà äna ¥§¦©¤¦¨

äàöBé dðéà änáe äàöBéz`vl dy`l xzen mihiykz el`a - §¨©¤¥¨§¨
dligze ,z`vl dl xeq` mihiykz el`ae ,zaya miaxd zeyxl

,[d`vei dpi` dna] ,`tiqd z` dpynd zyxtnäMà àöz àìŸ¥¥¦¨
`tiqd z` dligz zyxtn o`k dpynd mb recn oaene .'eke

.zeci oic epiidc
:`yixd z` dligz zeyxtny zexg` zeipynn dywn `xnbd

,`xnbd dywnàLéøa Løôî àì çúôc àëéä ìëådpyn oi` ike - §¨¥¨§¨©Ÿ§¨¥§¥¨
,`yixd z` dligz zyxtnyïðúäå`xza `aaa dpyna(.gw)Lé §¨§©¥

ïéìéçðîe ïéìçBðmiyixen oke ,ezny mdiaexw z` miyxeiy yi - £¦©§¦¦
df oilgep mdipyy epiidc ,dlgz ezeni md m` mpenn z` mdl

yie .df z`ïéìéçðî àìå ïéìçBð,yie ,oilgep `le oiligpny yi oke £¦§Ÿ©§¦¦
.oiligpn `le oilgep `ly,`yixd z` dpynd zyxtn dligze

ïéìéçðîe ïéìçBð elàåzenaia epivn oke .'eke(.ct)Lémiyp §¥£¦©§¦¦¥
yïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzeî,y yieïäéîáéì úBøzeî ¨§©£¥¤©£§¦§¥¤¨§¦§¥¤

ïäéìòáì úBøeñàå,zexeq`y yie ,el`le el`l zexzeny yie ©£§©£¥¤
,`yixd z` dpynd zyxtn dligze ,el`le el`lúBøzeî elàå§¥¨

ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáìzegpna dpyna epivn oke .'eke(.hp)Lé §©£¥¤©£§¦§¥¤¥
y zegpn,äðBáìe ïîL úBðeòèzeperhy zegpn yie,äðBáì àìå ïîL §¤¤§¨¤¤§Ÿ§¨

`le dpeal `l zeperh opi`y yie ,ony `le dpeal zeperhy yie
,`yixd z` yxtl dpynd dligzne .onyïîL úBðeòè elàå§¥§¤¤

äðBáìemy dpyna epivn cere .'eke(.q)Léy zegpnäLbä úBðeòè §¨¥§©¨¨
ziaxrn zinexc oxwa dgpnd z` odkd yibiy -úBðeòè ïéàå§¥§

,äôeðzzeperhy zegpn yie,äLbä àìå äôeðzmb zeperhy yie §¨§¨§Ÿ©¨¨
.dybd `le dtepz `l zeperh opi`y yie ,dtepz mbe dybd

,`yixd z` dpynd zyxtn dligzeäLbä úBðeòè elàåmpi`e §¥§©¨¨
dtepz zeperhzexekaa dpyna epivn oke .'eke(.en)Léxeka ¥

`edyì øBëaiabäìçp,eia` zyexia mipy it lehil -ïéàå`ed §§©£¨§¥
ïäëì øBëa,odkd on ezectl aiig eia` `diy oad oeict oiprl- §§Ÿ¥

yieøBëaïéàå ïäëì`edäìçðì øBëa,,odkle dlgpl xeka yie §§Ÿ¥§¥§§©£¨
zyxtn dligz dfa mbe .odkl `le dlgpl `l xeka epi`y yie

,`yixd z` dpyndïäëì øBëa ïéàå äìçðì øBëa eäæéàå.'eke §¥¤§§©£¨§¥§§Ÿ¥
:zeipynd oia zwlgn `xnbd

dn z` yxtl dligzn dpynd mewn lka zn`a ,`xnbd zvxzn
e ,o`k dpyna xcqd itk `tiqa `aenyïéìäel`d zeipynd - ¨¥

epiide ,xg` mrhn `ed `yixd z` mcew yxtl ligzd `pzdy
àLéøa çúôc àeää Løôî ,déì eLååàc íeMîmdipice li`ed - ¦§¨§¥§¨¥©§¨©§¥¨

oilgep yi oebk ,mipic iwelig drax` yi el` lkay] miaexn
oilgep `l ,oilgep `le oiligpn ,oiligpn `le oilgep yie ,oiligpne
m` ik ,`yixd z` dligz dyxit dpynd okl ,[oiligpn `le
z` gekyle zerhl milelr eid `tiqd z` dligz zyxtn dzid

.mipicd aex zngn dpynd zligz
:uexizd z` dgec `xnbd

dpynd miaexn mpi` mipicdy mewn lka ike ,`xnbd dywn
,`tiqdn yxtl dligznàäåzay zkqna dpyna epivn ixd - §¨

(:`p)àLååà àìc ,äàöBé dðéà änáe äàöBé äîäa änaoi`y- ©¤§¥¨§¨©¤¥¨§¨§Ÿ©§¨
,[mipic iwelig ipy `l` ef dpyna oi` ixdy] ,miaexn mipicd

éðz÷å,[d`vei dnda dna] `yixd z` yxtl dligzn dpynde - §¨¨¥
ìîb àöBé.'eke ¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc mixcp(iying meil)

l`eny ixaca yxtl xyt` i`y `xnbd dwiqn el` zeiyew gkn
xaeqy meyn ,'jl mreh ip`y jl lke` ip`y' miiqiy jixvdy
,ok `l gken zeziixad on xen`ky ,xcp epi` cegl 'ipxcen'ay

.xg` ote`a l`eny ixac z` `xnbd zyxtn ok lre
,`xnbd zvxznàlàjk,ìàeîL øîà,epizpynn rnyny dn ¤¨¨©§¥

,xzen exiag la` ,xq`p `ed wx 'jnn ipxcen'ayàîòèmrh - ©£¨
meyn ,xacd'Eì ìëBà éðàL' øîàce`'Eì íòBè éðàL'sqepa §¨©¤£¦¥§¤£¦¥§

ok lre .'jnn ipxcen' ezxin`løeñàc àeäcala `ed `wec - §¨
,xq`påeli`,øzeî Bøéáçjk lr dxen 'lke` ip`y' oeyld oky §£¥¨

,exiag z` `le ,envr z` xeq`l epevxy
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ריח
oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtmixcp

à÷åã åàì àìàwiic `l `pzc zxn`c `d .idl.'eke yxtn oipnifc ,`yixa yxtn

çúôéìå.aiagc li`ed ,mixcp zeci lk :`yixa ipzile ,ediieeba!dil.íéåâ ïåùì ïééåðéë
ipdacmpewk ,mieb ixcp zepeyloeyl yie ,mpew oaxwl oixewy oeyl yiy .qpew gpew

d"yne] ,x`yd oke ,gpew oaxwl oixewy- mc` xcepd oeyl lkl d"de .edl aiyg `w [

- zepeyl ipd minkg epn `wc `de .aiigin

mixkp `ki`c oeike ,oi`iwa zepeyl ipdac meyn

ixcpc`dc ,xn`wc oeyl lka dxq` dxezd -

.xcp iedåãáù ïåùì øîà÷ã ùé÷ì ùéøì àìà
.íéîëç íäìzeidl zepeyl ipd epiwz minkgc

.ea xcep.øîéîì àëéà éàîzxn` ivn ikid

oia ,ediiexz `d ?"`yxcn oiiz`c icii` zeci"

!edpip opaxcnc ,oiiz` `yxcn - oiiepik oia zeci

.úåãé éðú÷ éîmixcp zecie :'ipzna ipzw `l `d

:lirl zxn`c ,dl zxqgin ixeqg `l` !mixcpk

ipz - ikd zxn`c oeike .'eke `xqgin ixeqg

gztc oeike ,mixcpk mixcp zeci lk :`yixa inp

.`yixa edl inp yxtn ikdl - `yixa edl

.ïáéúë ïëéä úåãéåyixcc `xw edl azk `kid

`le `iz` `yxcn (`yix) xn`c ,dipin edl

.'iixe`cn edl eed k"`c ,ynn iaizkøéæð
.øéæäìxcp xecpl `ilti ik" azkinl ivnc

`l` ."xifpxifdl"niiepik lk zeyrl opiyxc "

xifnc oeyl iiepik lkac .[zexifpk] zexifpied

zexifp zeci yxtn xifp zkqna mzde .xifp

iiepike.zexifp.ìçé ìáá øáåò íéøãð äîaizkc

) "exac lgi `l"l xacna.(.øçàú ìááåaizkc

) "xg`z `l jidl` 'dl xcp xecz ik"mixac

bk(øãð øåãðì áéúë àä.inp yexcipexecpl"n"

.mixcpk mixcp iiepik zeyrl -äîì àùé÷éäå
.éìopivn `d ,zexifpl mixcp yiwn zxn`c

!diteb `xwn yxcinl.øãð øåãðìikderzyn

`kile ,mc` ipa oeylk dxez dxace ,mc` ipa

.melk dpin yxcinléðá ïåùìë äøåú äøáã àì
.íãà`peeb i`dk oeyl xezii azkc `kid lkc

oeyla irzync meyn `le ,iz` `w `yxcl -

.mc` ipa
úåøéæðäù
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øåëá.dlgplmipy it lehil.ïéàå.odkl xekaxeka yi" 'ta yxtne .oeict oerh `diy

dcli xaky dy` `ype ,mipa el eid `ly in inp oke .miltpd xg` `ad epiidc - "dlgpl.

øåëá.dlgpl xeka epi`e odklmipa dl eid `ly dy` `ype ,mipa el eidy oebk -.

íåùî.`yixa gztc `d yxtn dil oyee`copixn`ck .oiaexn odipicy xnelk ,oyee`

) d"xa.dl scyxtn i` ,jklid .zekxa iyee`c :(

rxtnl edl-meyn e`l i` ,mlerle .irhnl iz`

`nrh i`d-wilqc `edd iyextl `weec `xcq

'eke d`vei dnda dna `de :opiywne .dipin?

àìà.'eke yxtn oipnf (ipzw) `wec e`ll"p

`kilc opireny`l - `pz dixcq ipyn ikdlc

,inc xity irack ipzc `pz lke ,`zlina `citw

"minexr oeyl xgaze" meyn `zlin `da `kile

)eh aei`(.éàådil oiiz`c zeci `ni` zira

.'eke `yxcn`citw `kilc i`ce :xn`w ikdc l"p

bltnl `kil `dac ,zxn`wck `zlina

`niz `l 'ipzna edin .xity igken `ziipznc

meyn zeci micw` `weca `l` ,hwp edpin `cg

`yxcn oiiz`c.éëoiiepika gzt gzt

.`ziixe`cmixaca ligzdl `pzd jxc oky

miheytde mirecid.àìàecay oeyl c"nl

.ea xcep zeidl minkgoeyln maln meycgy

) "ealn `ca xy`"ai ` mikln(.úåéäì.ea xcep

) onwl yxtn.i sc"oaxw" xn`i m`y (-opiyiig

,oaxw iab jenq mydc .myd z` xikfi `ny

'dl oaxw" aizkck`le myd z` xikfi `nye ,"

jkle ,dlhal y"y `ivedy `vnpe ,oaxw xikfi

elld zepeyl eycg.éàîxninl `ki`.b"r`c

- epzpyna izazky enk ,md inp `ziixe`cnc

ligziy ick zecin xzei miheyt opi` ikd 'it`

`yxcn ez`c ,ith ihiyt zeci ,daxc` .mda.

íéã÷à.`yixa zeci ipze inpmeyn `zyd

dleka `zehiyta hwpc i`nn ixcd oiwgec

`l `zlnc `yix - `xqgn ixeqg i`c .oiibeq

ied - minkg ecay oeyl c"nlc opixn`e .`xqgn

gztc i`n `pz yxtnc opixn`e ,`xqgn `yix

`pzc :w"d - "`ni` zira i`e" i`dc .dia

zeci iyextl hwp `wec `xcq - oizipznc

oiiz`c meyn ,dipin wilqc `kidn xnl ,`yixa

xnle .iyextl ikixv `l oiiepke .`yxcn dil

,`yxcn ez` zecic meyn ,dia gztc `kidn

ecay oeyl `l` opi`y oiiepkl onicwdl ie`xe

minkgb"d .úåùòì,zexifpk zexifp zeci

`xwn e`l p"nnc ,zexifpk zexifp iiepk :b"le

`xwn iwtp ikid - md minkg oeyl i`e `xw ,ikixv `l - md mixkp oeyl i`c .iwtp?äîå.xg`z lae lgi laa xaer mixcpoaxw `iadl xcp i`e ,"lgi la" `ki` - "ilr df xkk" xn` m`

"xg`z la" `ki` -.ìòáä.ezy` ixcp xtinixtqa 'i`cke ,dpial epiay mixace ,ytp iepr ixcp -.øôéî.eza ixcp) aizkckl xacna"dze` dia` `ipd m`e" (.ìòáäixcp xtin

.ezy`) aizkcmy"erny meia dyi` mze` xti xtd m`e" (.áéúëã.xifdl xifp"xac lk miiwl" "xqi` xeq`l" aizkck ,dlertd my l` mcew xewnd mlerlc ,ikd `xwc digxe` e`lc.

àçéðä.'eke mc` ipa oeylk dxez dxac xn`c o`nl) n"ac a"ta gkenck ,opiyxc `l - yxcnl `ki`c ab lr s`e:`l sc(.øåãðì.dil ciar i`n xcp`yiwidn dil `wtp `dc

nqa lirle ?dil ciar i`n "xcp xecpl" :`kd dywn d"ync il d`xpe .zexifpc) oiyecwc w"t yixa opixn`c ikid ikc meyn (i`) ?il dnl `yiwid :iyw` je.c sce"wa `iz`c `zlinc (

`xw dl azke gxh-y"ba `iz`c `zlin :'ixn` "jyp edfi`" yixae .`xw dl azke gxh xyt` `yiwida `iz`c `zlin p"d-"xcp xecpl" :`yixa iywn `l d"yne .`xw dl azke gxh

`pngx edpiyw`c b"r`c :iiegcl xyt`c ?dil ciar i`n-zecil `ieaix cg lka `pngx azkc oeikc ,dpin `ticrc dil iyw` d"yne .zecil `ieax cg lka azknl gxh-`pzl dil dnl

`yiwid jixhvi` `"a oeylk dxez dxac c"nlc cenlzd yixtc xzal ,jenqa la` ?`yiwid` ikenq`l-dxac `l c"nl ira `w-:diail` jxtinl ivn `lc ?dil ciar i`n xcp xecpl

b"r`c ?dil ciar i`n "xcp xecpl" ,aezkd oyiwd k"rc oeik :dil jixt edin .`iz` dxac c"nc `ail` `ziixac ,`yiwidn zecil edl witnc dicicl dil opirny `l `dc ,l"l `yiwid

yxcnl `ki`c `kid lk n"n ,`yiwid` jnq `le `ieax cge cg lka `xw azke gxhc xyt`c-e"wa `iz`c `zlin iab ,oiyecwc w"t mzd opixn`ck ,opiyxc.
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,àLéøa çúôc àeää Løôî ïéðîéæ ,à÷ååc åàI àJà¤¨¨©§¨¦§¦§¨¥©§¨©§¥¨
:àîéà úéòaéàå .àLéøa Løôî ÷éIñc àeää ïéðîéæ¦§¦©§¨¥§¨¥§¥¨§¦¨¥¥¨
.àLéøa ïBäI Løôî àLøcî ïééúàc éãéià ,úBãé̈©§¥§¨§¨¦§¨¨§¨¥§§¥¨
àúééøBàc ïééepéëa çút çzôéî !àLéøa ïéãä çzôéIå§¦§©¨¥§¥¨¦§©¨©§¦¦§©§¨
.àLøcî déI ïééúàc úBãé Løôî øãäå ,àLéøa§¥¨©£©§¨¥¨§¨§¨¥¦§¨¨
àJà ,ïä íéBb ïBLI ïééepék :øîàc ïàîI àçéðä̈¦¨§©§¨©¦¦§¦¥¤¨
éàî ,Ba øãBð úBéäI íéîëç ïäI eãaL ïBLI ã"îI¨¤¨¨¤£¨¦¦§¥©
à÷ éøeqç åàIå ?úBãé éðú÷ éî ?øîéîI àkéà¦¨§¥©¦¨¨¥¨§¨©¥¨
íéøãð úBãé Ik :úBãé éðúe éîð íéc÷à ?dI zøqçî§©§©§¨©§¥©¦§¥¨¨§§¨¦
:úBãé ïä eJàå .íéøãðk íéøãð ééepék Iëå ,íéøãðk¦§¨¦§¨¦¥§¨¦¦§¨¦§¥¥¨
.ñðB÷ ,çðB÷ ,íðB÷ :ïééepék ïä eJàå ,BøéáçI øîBàä̈¥©£¥§¥¥¦¦¨¨¨

áéúk àëéä úBãéå¯øãð øcðI àIôé ék ...Léà" §¨¥¨§¦¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤
'äI øéfäI øéæðééepék úBNòI "øéfäI øéæð" :àéðúå ." ¨¦§©¦©§©§¨¨¦§©¦©£¦¥

àJà éI ïéà .úeøéæðk úeøéæð úBãéå ,úeøéæðk úeøéæð§¦¦§¦¦§¦¦§¦¥¦¤¨
ïépî íéøãða ,úeøéæða¯øcðI àIôé ék ...Léà" I"ú ¦§¦¦§¨¦¦©¦¦¦©§¦¦§Ÿ
'äI øéfäI øéæð øãð"¯íéøãðe íéøãðI úeøéæð Léwî ¤¤¨¦§©¦©©¦§¦¦§¨¦§¨¦

úeøéæðk úeøéæð úBãé Ba äNò úeøéæp äî ;úeøéæðI¦§¦©§¦¨¨§§¦¦§¦
äîe ,íéøãðk íéøãð úBãé íäa äNò íéøãð óà©§¨¦¨¨¨¤§§¨¦¦§¨¦©

"øçàz Ia"áe "Içé Ia"a øáBò íéøãp¯úeøéæð óà §¨¦¥§©¨¥§©§©¥©§¦
áàä íéøãp äîe ."øçàz Ia"áe "Içé Ia"a øáBò¥§©¨¥§©§©¥©§¨¦¨¨

BzLà éøãð øôéî Iòáe Bza éøãð øôéî¯úeøéæð óà ¥¥¦§¥¦©©¥¥¦§¥¦§©§¦
.BzLà úeøéæð øôéî Iòáe Bza úeøéæð øôéî áàä̈¨¥¥§¦¦©©¥¥§¦¦§
éîð íéøãð ,"øéfäI øéæð" áéúëc úeøéæð éab ù"î©¥§¦¦§¦¨¦§©¦§¨¦©¦
áúk éà ?éI änI àLéwéäå ,"øãð øcðI" áéúk àä̈§¦¦§Ÿ¤¤§¤¥¨¨¨¦¦¨©

"øéfäI øéæð" áúëãk "øcðI øãð"¯àI ,zøîà÷ãk ¥¤¦§Ÿ¦§¨©¨¦§©¦¦§¨¨§©§¨
éøö"øãð øcðI" áéúëc àzLä .àLéwéä C¯äøac ¨¦¤¥¨¨§¨¦§¦¦§Ÿ¥¤¦§¨

àJà ,íãà éða ïBLIk äøBz äøac déI úéàc ïàîI àçéðä .íãà éða ïBLIk äøBz¨¦§§¥¨¨¨¦¨§©§¦¥¦§¨¨¦§§¥¨¨¤¨
Léøc ?déI ãéáò éàî "øãð øcðI" éàä ,íãà éða ïBLIk äøBz äøac déI úéIc ïàîI§©§¥¥¦§¨¨¦§§¥¨¨©¦§Ÿ¥¤©¨¥¥¨¥
ãnIî :déI Léøc "øéfäI øéæð" .íéøãðI úeøéæð Léwîe ,íéøãðk íéøãð úBãé úBNòI :déI¥©£§§¨¦¦§¨¦©¦§¦¦§¨¦¨¦§©¦¨¥¥§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc mixcp(iriax meil)

:dpyna reaw xcq oi`y zcnele mcewd uexizdn zxfeg `xnbd
à÷ååc åàì àlà,jka citwn epi` `pzd -àeää Løôî ïéðîéæ ¤¨©©§¨¦§¦§¨¥©

àLéøa çúôce ,`yixd z` dligz yxtn `pzd minrt -ïéðîéæ §¨©§¥¨¦§¦
àLéøa Løôî ÷éìñc àeää.`tiqd z` dligz yxtny minrte - ©§¨¦§¨¥§¥¨

`le `tiqd z` dligz zyxtn dpynd recn `iyew ef oi`e
.`yixd z` dligz zyxtn

:dpynd xcqa cgein mrh yi eitly xg` xe`ia
àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -àLøcî ïééúàc éãéià úBãé §¦¨¥¥¨¨©§¥§©§¨¦§¨¨

àLéøa ïBäì Løôîcnlp zeci oicn milg mixcpdy oicde li`ed - §¨¥§§¥¨
zeci oic yxtl `pzd ligzd ok lr ,yecig xzei dfa yi ,dyxcn

.jk lk yecig mda oi`y miiepik oic iptl
,`xnbd dywneyecig xzei yi zeciae xg`nàLéøa ïéãä çzôéì¦§©¨¥§¥¨

oic z` dligz zyxtn `idy enk ,zeci oica dpynd gztzy -
,`xnbd zvxzn .zeciàLéøa àúééøBàc ïééepéëa çút çzôéî¦§©¨©§¦¦§©§¨§¥¨

`pzd jxc ik ,dxezd on milireny miiepika `pzd gzet dligz-
,miheytde mirecid mixaca geztldéì ïééúàc úBãé Løôî øãäå©£©§¨¥¨§©§¨¥

àLøãîyxtnyk ik ,dyxcn micnlpy zecia gzet yxtnyke - ¦§¨¨
.xzei miycegnd mixaca gzet

onwl `xnba(.i)oica yiwl yixe opgei iax zwelgn z`aen
yiwl yixe ,od zene` oeyl miiepikdy xaeq opgei iax .miiepik
zepeyla mixcep eidiy minkg erawy zepeyl od miiepiky xaeq

.el`
:yiwl yix zrc itl oexg`d uexizd dgec `xnbd

,`xnbd dywnàçéðämiiepika `pzd gzt dligzy df uexiz - ¨¦¨
oaen miheytdøîàc ïàîìy xaeqy opgei iax zrc itl -ïééepék §©§¨©¦¦

ì,ïä íéøëð ïBLekp eixacly,xzei heyt `ed miiepik oicy xnel o §¨§¦¥
øîàc ïàîì àlàmd el` miiepikdy yiwl yix zrcl-ìeãaL ïBL ¤¨§©§¨©¨¤¨

ïäìmeycigy -íéîëçmalnøîéîì àkéà éàî ,Ba øãBð úBéäì ¨¤£¨¦¦§¥©¦¨§¥©
yixl ixd ,zecia `le miiepika `pzd gzt recn xiaqp cvik-
oic xy`n recie heyt xzei `ed dyxcn cnlpy zeci oic yiwl

.el` zepeyl eraw minkgy ixg` wx ycgzpy miiepik
:yiwl yixl mb dpynd xcq z` zvxzn `xnbd

,`xnbd zvxznúBãé éðz÷ éîzeciy llk xkfen dpyna ike - ¦¨¨¥¨
,milirendì zøqçî à÷ éøeqç åàìåze`xl yiy zraw `l ike - §¨©¥¨§©§©§¨

,zeci oic da xkfed eli`ke dxqgk dpynd z`éðúe énð íéc÷à©§¥©¦§¥
úBãéoica `pzd gzt eli`k ,dpynd xcq z` zepyl yi ok enk - ¨

,dpyna xn`p jke ,zeciíéøãð ééepék ìëå íéøãðk íéøãð úBãé ìk̈¨§¨¦¦§¨¦§¨¦¥§¨¦
Bøéáçì øîBàä úBãé ïä elàå ,íéøãðk,'ekeïééepék ïä elàåíðB÷ ¦§¨¦§¥¥¨¨¥©£¥§¥¥¦¦¨

ñðB÷ çðB÷oeyl md miiepikdy yiwl yix zrcl mb ok m` .'eke ¨¨
,dpynd xcqa zcgein daiq yiy xnel yi ,minkg merawy
,zecie miiepik lireny oicd xwir z` d`ian `idyk mby ,`ide
,miheytd mdy zeci oica dligz zgzet ,zyxtn `idyk mbe

.minkg meycigy miiepika `le
[ezvwn zxin`a mb xcpd lgy] 'zeci' oic xewny x`azpy xg`

:df oic eyxc okidn `xnbd zxxan ,dyxcn `ed
,`xnbd zl`eyáéúk àëéä úBãéåepnny weqtd `ed okid - §¨¥¨§¦

.'ci' oeyla mb lg xcpdy minkg eyxc
daiynweqta xn`p ,`xnbdøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà'¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦

àéðúå .''äì' oeyld ltk mrha ,`ziixaa,'øéfäì øéæðcnll ick ©§©§¨¨¦§©¦
úBNòìly mpic z`k úeøéæð ééepék)oeyl xwirúeøéæð,m` s`y ©£¦¥§¦§§¦

eilr laiw eli`k ixd ,gift gifp wifp epiidc ,cala iepik xn`
.yxetna zexifp

åly mpic z` zeyrl cnll 'xifdl xifp' weqtd `a cer(úBãé §¨
k úeøéæðoeyl xwir,úeøéæðoeyla zexifp envr lr lawnd mby §¦§§¦

.ezexifp dlg ,'ci'
,zl`eye `ziixad dkiynnéì ïéà,zeci oeyl lireny cenil ¥¦

,úeøéæða àlàla` ,'xiGdl xifp' da xn`pyïépî íéøãðalireny ¤¨¦§¦¨¦§©¦¦§¨¦¦©¦

.zeci oeyl mdaøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBì ãeîìz©§©¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦
,''äì[zexifpe mixcp] elld mipiprd ipy z` dxezd dknqy jkne ©

y ixd ,dfl dfLéwî,aezkd [deeyn-]íéøãðe íéøãðì úeøéæð ©¦§¦¦§¨¦§¨¦
úeøéæðìmb eidi ,mixcpa exn`py zekldd ihxty epcnll ¦§¦

.mixcpa mb eidi zexifpa exn`py mihxt ,jtidl oke ,zexifpa
,mixcpl micnl ep` zexifpn ,`xnbd zx`aneúeøéæp äîepivn ©§¦

yBa äNòaezkd,úeøéæðk úeøéæð úBãés` zexifp lawl xyt`y ¨¨¨§¦¦§¦
ok enk ,'zeci' oeylaíäa äNò íéøãð óàaezkdíéøãð úBãé ©§¨¦¨¨¨¤¨§¨¦

,íéøãðk.'zeci' oeyla xecpl xyt`y ¦§¨¦
,zexifpl micnl ep` mixcpneíéøãð äîez` xcepd llig m` ©§¨¦

,elk`e ,xkk envr lr xq`y oebk ,exeaicøáBò`edaxeqi`ìa ¥§©
,ìçéxn`py(b l xacna)xeci ik yi`'.'exac lgi `l 'ebe xcpåok ©¥§

xaer ,milbx dyly ez`ada xg`zde ,oaxw `iadl xcp m`
axeqi`,øçàz ìaxn`py(ak bk mixac)jiwel` 'dl xcp xeciz ik' §©§©¥

.'enlyl xg`z `lok enkóàaøáBò úeøéæðxifpdaxeqi`ìçé ìa ©§¦¥§©©¥
,ezexifp z` miiw `l m`aexeqi`øçàz ìaz` miiwln xg` m` §©§©¥

.zexifpd
,zexifpa mb eidiy ,mixcpa exn`py mitqep mipic micnl ep` cere

Bza éøãð øôéî áàä íéøãð äîedxcpy mixcp lhal a`d gka - ©§¨¦¨¨¥¥¦§¥¦
,mniiwl dkixv dpi` mxtdyky ,ezaxn`py enk(e l xacna)m`e'§¦

lr dxq` xW` dixq`e dixcp lM FrnW mFiA Dz` dia` `ipd¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨©
.'mEwi `l DWtpåd ok,BzLà éøãð øôéî ìòayiy mixcp dxcp m` ©§¨Ÿ¨§©©¥¥¦§¥¦§

mirbepd dy` ixcp] dpial epiay mixac e` ytp iepir mda
xn`py enk ,[dlral(bi l xacna)mFiA Dyi` mz` xti xtd m`e'§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§

ok enk .'mEwi `l Dytp xQ`lE dixcpl diztU `vFn lM FrnẄ§¨¨§¨¤¨¦§¨¤¨§¦©©§¨Ÿ¨
óàaúeøéæðBza úeøéæð øôéî áàä,dnvr lr dlawyøôéî ìòáe ©§¦¨¨¥¥§¦¦©©¥¥

BzLà úeøéæð.dnvr lr dlawy §¦¦§
:`ziixad ixaca dpc `xnbd

,zexifpn ywida cnlp mixcpa zeci oicy `ziixaa x`ean
,`xnbd zl`eyéab àðL éàî[lv`-]úeøéæðheyty xne` dz` ©§¨©¥§¦

,oeyl ltk da yi oky ,zexifpk zexifp zeci oic da dyry jl
,'øéfäì øéæð' áéúëca .dlind xeziin df oic yxec dz`eénð íéøãð ¦§¦¨¦§©¦§¨¦©¦

áéúk àäaezky oeyl ltk yi mb mnvr mixcpa ixd -,'øãð øcðì' ¨§¦¦§Ÿ¤¤
ilan ,zeci dpnid yexcl xyt`y dlin xezii mda jl yie

,zexifpn ywidl ribdl jxhvpyàLéwéäåél änì-xn`p dnle §¤¥¨¨¨¦
ywidl ribdl jixv mixcpa zeci oic zrcl icky `ziixaa

.zexifpn
,`xnbd daiynáúk éà' [azk m`-],'øBcðì øãðm`y xnelk ¦¨©¤¤¦§

,epiidc ,xacd my z` dnicwne xcqd z` dpyn dzid dxezd
xcp' zazeke ,xcpd ziiyr zlertl ,'xcp' `edy ,mvrd my

,'xecpláúëãk[dazky enk-],'øéfäì øéæð'mixac xcq edfy ¦§¨©¨¦§©¦
daiqd iptl ,'xifp' e` ,'xcp' - d`vezd z` micwny ,dpeyn

f` ,'xifdl' e` 'xecpl' - d`vezl d`iandzøîà÷ãkewcv - ¦§¨¨©§§
mixcp zeci oic cenll xyt`y `iyewa zxn`y dn oekpe jixac

e ,'xcp xecpl' ly zelitkd onàìdidéøöCn mcnllàLéwéä Ÿ¨¦¤¥¨
.[df xezii yexcl epcnln did ,xen`k xcqd iepiy oky] .zexifpn

j`àzLä[eiykr-],'øãð øBcðì' áéúëcdligz ,libxd xcq edfy ©§¨¦§¦¦§¤¤
zelitkn cenll oi` ,'xcp' - d`vezd jk xg`e ,'xecpl'- dlertd

oky .dyxc meyl dazkp `ly ,dne`n efìk äøBz äøacéða ïBL ¦§¨¨¦§§¥
íãà,dfky mixac xcqa mdixac letkl mc` ipa jxcy enke - ¨¨

xecpl' milind zelitky `vnpe .efk oeyla xacl dxezd jxc s`
ok lre ,epnn yexcl xyt`y oeyl xezii meyn mda oi` 'xcp
ywidl ribdl jixv mixcpa zeci oic zrcl icky `ziixaa xn`p

.zexifpn
:oexg`d uexiza dpc `xnbd

,`xnbd zl`eyàçéðä,oaen df uexiz -wxdéì úéàc ïàîìinl- ¨¦¨§©§¦¥
ok`y xaeqyìk äøBz äøac','íãà éða ïBLllk yiy ezhiyly ¦§¨¨¦§§¥¨¨
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המשך בעמוד רל



ריט
oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtmixcp

à÷åã åàì àìàwiic `l `pzc zxn`c `d .idl.'eke yxtn oipnifc ,`yixa yxtn

çúôéìå.aiagc li`ed ,mixcp zeci lk :`yixa ipzile ,ediieeba!dil.íéåâ ïåùì ïééåðéë
ipdacmpewk ,mieb ixcp zepeyloeyl yie ,mpew oaxwl oixewy oeyl yiy .qpew gpew

d"yne] ,x`yd oke ,gpew oaxwl oixewy- mc` xcepd oeyl lkl d"de .edl aiyg `w [

- zepeyl ipd minkg epn `wc `de .aiigin

mixkp `ki`c oeike ,oi`iwa zepeyl ipdac meyn

ixcpc`dc ,xn`wc oeyl lka dxq` dxezd -

.xcp iedåãáù ïåùì øîà÷ã ùé÷ì ùéøì àìà
.íéîëç íäìzeidl zepeyl ipd epiwz minkgc

.ea xcep.øîéîì àëéà éàîzxn` ivn ikid

oia ,ediiexz `d ?"`yxcn oiiz`c icii` zeci"

!edpip opaxcnc ,oiiz` `yxcn - oiiepik oia zeci

.úåãé éðú÷ éîmixcp zecie :'ipzna ipzw `l `d

:lirl zxn`c ,dl zxqgin ixeqg `l` !mixcpk

ipz - ikd zxn`c oeike .'eke `xqgin ixeqg

gztc oeike ,mixcpk mixcp zeci lk :`yixa inp

.`yixa edl inp yxtn ikdl - `yixa edl

.ïáéúë ïëéä úåãéåyixcc `xw edl azk `kid

`le `iz` `yxcn (`yix) xn`c ,dipin edl

.'iixe`cn edl eed k"`c ,ynn iaizkøéæð
.øéæäìxcp xecpl `ilti ik" azkinl ivnc

`l` ."xifpxifdl"niiepik lk zeyrl opiyxc "

xifnc oeyl iiepik lkac .[zexifpk] zexifpied

zexifp zeci yxtn xifp zkqna mzde .xifp

iiepike.zexifp.ìçé ìáá øáåò íéøãð äîaizkc

) "exac lgi `l"l xacna.(.øçàú ìááåaizkc

) "xg`z `l jidl` 'dl xcp xecz ik"mixac

bk(øãð øåãðì áéúë àä.inp yexcipexecpl"n"

.mixcpk mixcp iiepik zeyrl -äîì àùé÷éäå
.éìopivn `d ,zexifpl mixcp yiwn zxn`c

!diteb `xwn yxcinl.øãð øåãðìikderzyn

`kile ,mc` ipa oeylk dxez dxace ,mc` ipa

.melk dpin yxcinléðá ïåùìë äøåú äøáã àì
.íãà`peeb i`dk oeyl xezii azkc `kid lkc

oeyla irzync meyn `le ,iz` `w `yxcl -

.mc` ipa
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øåëá.dlgplmipy it lehil.ïéàå.odkl xekaxeka yi" 'ta yxtne .oeict oerh `diy

dcli xaky dy` `ype ,mipa el eid `ly in inp oke .miltpd xg` `ad epiidc - "dlgpl.

øåëá.dlgpl xeka epi`e odklmipa dl eid `ly dy` `ype ,mipa el eidy oebk -.

íåùî.`yixa gztc `d yxtn dil oyee`copixn`ck .oiaexn odipicy xnelk ,oyee`

) d"xa.dl scyxtn i` ,jklid .zekxa iyee`c :(

rxtnl edl-meyn e`l i` ,mlerle .irhnl iz`

`nrh i`d-wilqc `edd iyextl `weec `xcq

'eke d`vei dnda dna `de :opiywne .dipin?

àìà.'eke yxtn oipnf (ipzw) `wec e`ll"p

`kilc opireny`l - `pz dixcq ipyn ikdlc

,inc xity irack ipzc `pz lke ,`zlina `citw

"minexr oeyl xgaze" meyn `zlin `da `kile

)eh aei`(.éàådil oiiz`c zeci `ni` zira

.'eke `yxcn`citw `kilc i`ce :xn`w ikdc l"p

bltnl `kil `dac ,zxn`wck `zlina

`niz `l 'ipzna edin .xity igken `ziipznc

meyn zeci micw` `weca `l` ,hwp edpin `cg

`yxcn oiiz`c.éëoiiepika gzt gzt

.`ziixe`cmixaca ligzdl `pzd jxc oky

miheytde mirecid.àìàecay oeyl c"nl

.ea xcep zeidl minkgoeyln maln meycgy

) "ealn `ca xy`"ai ` mikln(.úåéäì.ea xcep

) onwl yxtn.i sc"oaxw" xn`i m`y (-opiyiig

,oaxw iab jenq mydc .myd z` xikfi `ny

'dl oaxw" aizkck`le myd z` xikfi `nye ,"

jkle ,dlhal y"y `ivedy `vnpe ,oaxw xikfi

elld zepeyl eycg.éàîxninl `ki`.b"r`c

- epzpyna izazky enk ,md inp `ziixe`cnc

ligziy ick zecin xzei miheyt opi` ikd 'it`

`yxcn ez`c ,ith ihiyt zeci ,daxc` .mda.

íéã÷à.`yixa zeci ipze inpmeyn `zyd

dleka `zehiyta hwpc i`nn ixcd oiwgec

`l `zlnc `yix - `xqgn ixeqg i`c .oiibeq

ied - minkg ecay oeyl c"nlc opixn`e .`xqgn

gztc i`n `pz yxtnc opixn`e ,`xqgn `yix

`pzc :w"d - "`ni` zira i`e" i`dc .dia

zeci iyextl hwp `wec `xcq - oizipznc

oiiz`c meyn ,dipin wilqc `kidn xnl ,`yixa

xnle .iyextl ikixv `l oiiepke .`yxcn dil

,`yxcn ez` zecic meyn ,dia gztc `kidn

ecay oeyl `l` opi`y oiiepkl onicwdl ie`xe

minkgb"d .úåùòì,zexifpk zexifp zeci

`xwn e`l p"nnc ,zexifpk zexifp iiepk :b"le

`xwn iwtp ikid - md minkg oeyl i`e `xw ,ikixv `l - md mixkp oeyl i`c .iwtp?äîå.xg`z lae lgi laa xaer mixcpoaxw `iadl xcp i`e ,"lgi la" `ki` - "ilr df xkk" xn` m`

"xg`z la" `ki` -.ìòáä.ezy` ixcp xtinixtqa 'i`cke ,dpial epiay mixace ,ytp iepr ixcp -.øôéî.eza ixcp) aizkckl xacna"dze` dia` `ipd m`e" (.ìòáäixcp xtin

.ezy`) aizkcmy"erny meia dyi` mze` xti xtd m`e" (.áéúëã.xifdl xifp"xac lk miiwl" "xqi` xeq`l" aizkck ,dlertd my l` mcew xewnd mlerlc ,ikd `xwc digxe` e`lc.

àçéðä.'eke mc` ipa oeylk dxez dxac xn`c o`nl) n"ac a"ta gkenck ,opiyxc `l - yxcnl `ki`c ab lr s`e:`l sc(.øåãðì.dil ciar i`n xcp`yiwidn dil `wtp `dc

nqa lirle ?dil ciar i`n "xcp xecpl" :`kd dywn d"ync il d`xpe .zexifpc) oiyecwc w"t yixa opixn`c ikid ikc meyn (i`) ?il dnl `yiwid :iyw` je.c sce"wa `iz`c `zlinc (

`xw dl azke gxh-y"ba `iz`c `zlin :'ixn` "jyp edfi`" yixae .`xw dl azke gxh xyt` `yiwida `iz`c `zlin p"d-"xcp xecpl" :`yixa iywn `l d"yne .`xw dl azke gxh

`pngx edpiyw`c b"r`c :iiegcl xyt`c ?dil ciar i`n-zecil `ieaix cg lka `pngx azkc oeikc ,dpin `ticrc dil iyw` d"yne .zecil `ieax cg lka azknl gxh-`pzl dil dnl

`yiwid jixhvi` `"a oeylk dxez dxac c"nlc cenlzd yixtc xzal ,jenqa la` ?`yiwid` ikenq`l-dxac `l c"nl ira `w-:diail` jxtinl ivn `lc ?dil ciar i`n xcp xecpl

b"r`c ?dil ciar i`n "xcp xecpl" ,aezkd oyiwd k"rc oeik :dil jixt edin .`iz` dxac c"nc `ail` `ziixac ,`yiwidn zecil edl witnc dicicl dil opirny `l `dc ,l"l `yiwid

yxcnl `ki`c `kid lk n"n ,`yiwid` jnq `le `ieax cge cg lka `xw azke gxhc xyt`c-e"wa `iz`c `zlin iab ,oiyecwc w"t mzd opixn`ck ,opiyxc.
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,àLéøa çúôc àeää Løôî ïéðîéæ ,à÷ååc åàI àJà¤¨¨©§¨¦§¦§¨¥©§¨©§¥¨
:àîéà úéòaéàå .àLéøa Løôî ÷éIñc àeää ïéðîéæ¦§¦©§¨¥§¨¥§¥¨§¦¨¥¥¨
.àLéøa ïBäI Løôî àLøcî ïééúàc éãéià ,úBãé̈©§¥§¨§¨¦§¨¨§¨¥§§¥¨
àúééøBàc ïééepéëa çút çzôéî !àLéøa ïéãä çzôéIå§¦§©¨¥§¥¨¦§©¨©§¦¦§©§¨
.àLøcî déI ïééúàc úBãé Løôî øãäå ,àLéøa§¥¨©£©§¨¥¨§¨§¨¥¦§¨¨
àJà ,ïä íéBb ïBLI ïééepék :øîàc ïàîI àçéðä̈¦¨§©§¨©¦¦§¦¥¤¨
éàî ,Ba øãBð úBéäI íéîëç ïäI eãaL ïBLI ã"îI¨¤¨¨¤£¨¦¦§¥©
à÷ éøeqç åàIå ?úBãé éðú÷ éî ?øîéîI àkéà¦¨§¥©¦¨¨¥¨§¨©¥¨
íéøãð úBãé Ik :úBãé éðúe éîð íéc÷à ?dI zøqçî§©§©§¨©§¥©¦§¥¨¨§§¨¦
:úBãé ïä eJàå .íéøãðk íéøãð ééepék Iëå ,íéøãðk¦§¨¦§¨¦¥§¨¦¦§¨¦§¥¥¨
.ñðB÷ ,çðB÷ ,íðB÷ :ïééepék ïä eJàå ,BøéáçI øîBàä̈¥©£¥§¥¥¦¦¨¨¨

áéúk àëéä úBãéå¯øãð øcðI àIôé ék ...Léà" §¨¥¨§¦¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤
'äI øéfäI øéæðééepék úBNòI "øéfäI øéæð" :àéðúå ." ¨¦§©¦©§©§¨¨¦§©¦©£¦¥

àJà éI ïéà .úeøéæðk úeøéæð úBãéå ,úeøéæðk úeøéæð§¦¦§¦¦§¦¦§¦¥¦¤¨
ïépî íéøãða ,úeøéæða¯øcðI àIôé ék ...Léà" I"ú ¦§¦¦§¨¦¦©¦¦¦©§¦¦§Ÿ
'äI øéfäI øéæð øãð"¯íéøãðe íéøãðI úeøéæð Léwî ¤¤¨¦§©¦©©¦§¦¦§¨¦§¨¦

úeøéæðk úeøéæð úBãé Ba äNò úeøéæp äî ;úeøéæðI¦§¦©§¦¨¨§§¦¦§¦
äîe ,íéøãðk íéøãð úBãé íäa äNò íéøãð óà©§¨¦¨¨¨¤§§¨¦¦§¨¦©

"øçàz Ia"áe "Içé Ia"a øáBò íéøãp¯úeøéæð óà §¨¦¥§©¨¥§©§©¥©§¦
áàä íéøãp äîe ."øçàz Ia"áe "Içé Ia"a øáBò¥§©¨¥§©§©¥©§¨¦¨¨

BzLà éøãð øôéî Iòáe Bza éøãð øôéî¯úeøéæð óà ¥¥¦§¥¦©©¥¥¦§¥¦§©§¦
.BzLà úeøéæð øôéî Iòáe Bza úeøéæð øôéî áàä̈¨¥¥§¦¦©©¥¥§¦¦§
éîð íéøãð ,"øéfäI øéæð" áéúëc úeøéæð éab ù"î©¥§¦¦§¦¨¦§©¦§¨¦©¦
áúk éà ?éI änI àLéwéäå ,"øãð øcðI" áéúk àä̈§¦¦§Ÿ¤¤§¤¥¨¨¨¦¦¨©

"øéfäI øéæð" áúëãk "øcðI øãð"¯àI ,zøîà÷ãk ¥¤¦§Ÿ¦§¨©¨¦§©¦¦§¨¨§©§¨
éøö"øãð øcðI" áéúëc àzLä .àLéwéä C¯äøac ¨¦¤¥¨¨§¨¦§¦¦§Ÿ¥¤¦§¨

àJà ,íãà éða ïBLIk äøBz äøac déI úéàc ïàîI àçéðä .íãà éða ïBLIk äøBz¨¦§§¥¨¨¨¦¨§©§¦¥¦§¨¨¦§§¥¨¨¤¨
Léøc ?déI ãéáò éàî "øãð øcðI" éàä ,íãà éða ïBLIk äøBz äøac déI úéIc ïàîI§©§¥¥¦§¨¨¦§§¥¨¨©¦§Ÿ¥¤©¨¥¥¨¥
ãnIî :déI Léøc "øéfäI øéæð" .íéøãðI úeøéæð Léwîe ,íéøãðk íéøãð úBãé úBNòI :déI¥©£§§¨¦¦§¨¦©¦§¦¦§¨¦¨¦§©¦¨¥¥§©¥
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                       ר"נ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc mixcp(iriax meil)

:dpyna reaw xcq oi`y zcnele mcewd uexizdn zxfeg `xnbd
à÷ååc åàì àlà,jka citwn epi` `pzd -àeää Løôî ïéðîéæ ¤¨©©§¨¦§¦§¨¥©

àLéøa çúôce ,`yixd z` dligz yxtn `pzd minrt -ïéðîéæ §¨©§¥¨¦§¦
àLéøa Løôî ÷éìñc àeää.`tiqd z` dligz yxtny minrte - ©§¨¦§¨¥§¥¨

`le `tiqd z` dligz zyxtn dpynd recn `iyew ef oi`e
.`yixd z` dligz zyxtn

:dpynd xcqa cgein mrh yi eitly xg` xe`ia
àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -àLøcî ïééúàc éãéià úBãé §¦¨¥¥¨¨©§¥§©§¨¦§¨¨

àLéøa ïBäì Løôîcnlp zeci oicn milg mixcpdy oicde li`ed - §¨¥§§¥¨
zeci oic yxtl `pzd ligzd ok lr ,yecig xzei dfa yi ,dyxcn

.jk lk yecig mda oi`y miiepik oic iptl
,`xnbd dywneyecig xzei yi zeciae xg`nàLéøa ïéãä çzôéì¦§©¨¥§¥¨

oic z` dligz zyxtn `idy enk ,zeci oica dpynd gztzy -
,`xnbd zvxzn .zeciàLéøa àúééøBàc ïééepéëa çút çzôéî¦§©¨©§¦¦§©§¨§¥¨

`pzd jxc ik ,dxezd on milireny miiepika `pzd gzet dligz-
,miheytde mirecid mixaca geztldéì ïééúàc úBãé Løôî øãäå©£©§¨¥¨§©§¨¥

àLøãîyxtnyk ik ,dyxcn micnlpy zecia gzet yxtnyke - ¦§¨¨
.xzei miycegnd mixaca gzet

onwl `xnba(.i)oica yiwl yixe opgei iax zwelgn z`aen
yiwl yixe ,od zene` oeyl miiepikdy xaeq opgei iax .miiepik
zepeyla mixcep eidiy minkg erawy zepeyl od miiepiky xaeq

.el`
:yiwl yix zrc itl oexg`d uexizd dgec `xnbd

,`xnbd dywnàçéðämiiepika `pzd gzt dligzy df uexiz - ¨¦¨
oaen miheytdøîàc ïàîìy xaeqy opgei iax zrc itl -ïééepék §©§¨©¦¦

ì,ïä íéøëð ïBLekp eixacly,xzei heyt `ed miiepik oicy xnel o §¨§¦¥
øîàc ïàîì àlàmd el` miiepikdy yiwl yix zrcl-ìeãaL ïBL ¤¨§©§¨©¨¤¨

ïäìmeycigy -íéîëçmalnøîéîì àkéà éàî ,Ba øãBð úBéäì ¨¤£¨¦¦§¥©¦¨§¥©
yixl ixd ,zecia `le miiepika `pzd gzt recn xiaqp cvik-
oic xy`n recie heyt xzei `ed dyxcn cnlpy zeci oic yiwl

.el` zepeyl eraw minkgy ixg` wx ycgzpy miiepik
:yiwl yixl mb dpynd xcq z` zvxzn `xnbd

,`xnbd zvxznúBãé éðz÷ éîzeciy llk xkfen dpyna ike - ¦¨¨¥¨
,milirendì zøqçî à÷ éøeqç åàìåze`xl yiy zraw `l ike - §¨©¥¨§©§©§¨

,zeci oic da xkfed eli`ke dxqgk dpynd z`éðúe énð íéc÷à©§¥©¦§¥
úBãéoica `pzd gzt eli`k ,dpynd xcq z` zepyl yi ok enk - ¨

,dpyna xn`p jke ,zeciíéøãð ééepék ìëå íéøãðk íéøãð úBãé ìk̈¨§¨¦¦§¨¦§¨¦¥§¨¦
Bøéáçì øîBàä úBãé ïä elàå ,íéøãðk,'ekeïééepék ïä elàåíðB÷ ¦§¨¦§¥¥¨¨¥©£¥§¥¥¦¦¨

ñðB÷ çðB÷oeyl md miiepikdy yiwl yix zrcl mb ok m` .'eke ¨¨
,dpynd xcqa zcgein daiq yiy xnel yi ,minkg merawy
,zecie miiepik lireny oicd xwir z` d`ian `idyk mby ,`ide
,miheytd mdy zeci oica dligz zgzet ,zyxtn `idyk mbe

.minkg meycigy miiepika `le
[ezvwn zxin`a mb xcpd lgy] 'zeci' oic xewny x`azpy xg`

:df oic eyxc okidn `xnbd zxxan ,dyxcn `ed
,`xnbd zl`eyáéúk àëéä úBãéåepnny weqtd `ed okid - §¨¥¨§¦

.'ci' oeyla mb lg xcpdy minkg eyxc
daiynweqta xn`p ,`xnbdøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà'¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦

àéðúå .''äì' oeyld ltk mrha ,`ziixaa,'øéfäì øéæðcnll ick ©§©§¨¨¦§©¦
úBNòìly mpic z`k úeøéæð ééepék)oeyl xwirúeøéæð,m` s`y ©£¦¥§¦§§¦

eilr laiw eli`k ixd ,gift gifp wifp epiidc ,cala iepik xn`
.yxetna zexifp

åly mpic z` zeyrl cnll 'xifdl xifp' weqtd `a cer(úBãé §¨
k úeøéæðoeyl xwir,úeøéæðoeyla zexifp envr lr lawnd mby §¦§§¦

.ezexifp dlg ,'ci'
,zl`eye `ziixad dkiynnéì ïéà,zeci oeyl lireny cenil ¥¦

,úeøéæða àlàla` ,'xiGdl xifp' da xn`pyïépî íéøãðalireny ¤¨¦§¦¨¦§©¦¦§¨¦¦©¦

.zeci oeyl mdaøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBì ãeîìz©§©¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦
,''äì[zexifpe mixcp] elld mipiprd ipy z` dxezd dknqy jkne ©

y ixd ,dfl dfLéwî,aezkd [deeyn-]íéøãðe íéøãðì úeøéæð ©¦§¦¦§¨¦§¨¦
úeøéæðìmb eidi ,mixcpa exn`py zekldd ihxty epcnll ¦§¦

.mixcpa mb eidi zexifpa exn`py mihxt ,jtidl oke ,zexifpa
,mixcpl micnl ep` zexifpn ,`xnbd zx`aneúeøéæp äîepivn ©§¦

yBa äNòaezkd,úeøéæðk úeøéæð úBãés` zexifp lawl xyt`y ¨¨¨§¦¦§¦
ok enk ,'zeci' oeylaíäa äNò íéøãð óàaezkdíéøãð úBãé ©§¨¦¨¨¨¤¨§¨¦

,íéøãðk.'zeci' oeyla xecpl xyt`y ¦§¨¦
,zexifpl micnl ep` mixcpneíéøãð äîez` xcepd llig m` ©§¨¦

,elk`e ,xkk envr lr xq`y oebk ,exeaicøáBò`edaxeqi`ìa ¥§©
,ìçéxn`py(b l xacna)xeci ik yi`'.'exac lgi `l 'ebe xcpåok ©¥§

xaer ,milbx dyly ez`ada xg`zde ,oaxw `iadl xcp m`
axeqi`,øçàz ìaxn`py(ak bk mixac)jiwel` 'dl xcp xeciz ik' §©§©¥

.'enlyl xg`z `lok enkóàaøáBò úeøéæðxifpdaxeqi`ìçé ìa ©§¦¥§©©¥
,ezexifp z` miiw `l m`aexeqi`øçàz ìaz` miiwln xg` m` §©§©¥

.zexifpd
,zexifpa mb eidiy ,mixcpa exn`py mitqep mipic micnl ep` cere

Bza éøãð øôéî áàä íéøãð äîedxcpy mixcp lhal a`d gka - ©§¨¦¨¨¥¥¦§¥¦
,mniiwl dkixv dpi` mxtdyky ,ezaxn`py enk(e l xacna)m`e'§¦

lr dxq` xW` dixq`e dixcp lM FrnW mFiA Dz` dia` `ipd¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨©
.'mEwi `l DWtpåd ok,BzLà éøãð øôéî ìòayiy mixcp dxcp m` ©§¨Ÿ¨§©©¥¥¦§¥¦§

mirbepd dy` ixcp] dpial epiay mixac e` ytp iepir mda
xn`py enk ,[dlral(bi l xacna)mFiA Dyi` mz` xti xtd m`e'§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§

ok enk .'mEwi `l Dytp xQ`lE dixcpl diztU `vFn lM FrnẄ§¨¨§¨¤¨¦§¨¤¨§¦©©§¨Ÿ¨
óàaúeøéæðBza úeøéæð øôéî áàä,dnvr lr dlawyøôéî ìòáe ©§¦¨¨¥¥§¦¦©©¥¥

BzLà úeøéæð.dnvr lr dlawy §¦¦§
:`ziixad ixaca dpc `xnbd

,zexifpn ywida cnlp mixcpa zeci oicy `ziixaa x`ean
,`xnbd zl`eyéab àðL éàî[lv`-]úeøéæðheyty xne` dz` ©§¨©¥§¦

,oeyl ltk da yi oky ,zexifpk zexifp zeci oic da dyry jl
,'øéfäì øéæð' áéúëca .dlind xeziin df oic yxec dz`eénð íéøãð ¦§¦¨¦§©¦§¨¦©¦

áéúk àäaezky oeyl ltk yi mb mnvr mixcpa ixd -,'øãð øcðì' ¨§¦¦§Ÿ¤¤
ilan ,zeci dpnid yexcl xyt`y dlin xezii mda jl yie

,zexifpn ywidl ribdl jxhvpyàLéwéäåél änì-xn`p dnle §¤¥¨¨¨¦
ywidl ribdl jixv mixcpa zeci oic zrcl icky `ziixaa

.zexifpn
,`xnbd daiynáúk éà' [azk m`-],'øBcðì øãðm`y xnelk ¦¨©¤¤¦§

,epiidc ,xacd my z` dnicwne xcqd z` dpyn dzid dxezd
xcp' zazeke ,xcpd ziiyr zlertl ,'xcp' `edy ,mvrd my

,'xecpláúëãk[dazky enk-],'øéfäì øéæð'mixac xcq edfy ¦§¨©¨¦§©¦
daiqd iptl ,'xifp' e` ,'xcp' - d`vezd z` micwny ,dpeyn

f` ,'xifdl' e` 'xecpl' - d`vezl d`iandzøîà÷ãkewcv - ¦§¨¨©§§
mixcp zeci oic cenll xyt`y `iyewa zxn`y dn oekpe jixac

e ,'xcp xecpl' ly zelitkd onàìdidéøöCn mcnllàLéwéä Ÿ¨¦¤¥¨
.[df xezii yexcl epcnln did ,xen`k xcqd iepiy oky] .zexifpn

j`àzLä[eiykr-],'øãð øBcðì' áéúëcdligz ,libxd xcq edfy ©§¨¦§¦¦§¤¤
zelitkn cenll oi` ,'xcp' - d`vezd jk xg`e ,'xecpl'- dlertd

oky .dyxc meyl dazkp `ly ,dne`n efìk äøBz äøacéða ïBL ¦§¨¨¦§§¥
íãà,dfky mixac xcqa mdixac letkl mc` ipa jxcy enke - ¨¨

xecpl' milind zelitky `vnpe .efk oeyla xacl dxezd jxc s`
ok lre ,epnn yexcl xyt`y oeyl xezii meyn mda oi` 'xcp
ywidl ribdl jixv mixcpa zeci oic zrcl icky `ziixaa xn`p

.zexifpn
:oexg`d uexiza dpc `xnbd

,`xnbd zl`eyàçéðä,oaen df uexiz -wxdéì úéàc ïàîìinl- ¨¦¨§©§¦¥
ok`y xaeqyìk äøBz äøac','íãà éða ïBLllk yiy ezhiyly ¦§¨¨¦§§¥¨¨
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רכ
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtmixcp

.úåøéæðä ìò ìç úåøéæðäù'qna) zexifp dilr lg - "xifp ipixd" xn`e ,xifp did m`y

) "xifp ipixd xn`y in" 'ta ,xifp:fh scx zwelgn (enlyiyke (yiwl yixe opgei 'oze`

.zxg` mrt cer xifp zeidl jixv - zexifp ini.éúøú äðéî úòîùzexifp zeci zeyrl

g zexifpe ,zexifpk.zexifpd lr l÷éôîã àðú úéàøåãðìî úåãéì.øãð`lcl"qdxac

.mc` ipa oeylk dxezåéôî àöåéä ìëë ïî
.äùòé.xcpc oipr lka :rnyncìáá äéì í÷
.ìëàé"lk`i `l bf cre mipvxgn" aizkck

)xacnae.(.äúùé ìáá äéì í÷zxyn lk"

."exac lgi `l" `kile ,"dzyi `l miaprøîà
.àáøxearl ,"lgi `l" inp dia zi` mlerl

."lgi `l"e ,"lk`i `l" :oie`l ipya eilrí÷
.ìëàé àìá äéìxg`n `ldixfpledi`c ,jka

lk`i `l"a dil mwc `l` ,xifp ied."øîåàá
.øéæð àäà äöøàùëìdil mw - dil idyn i`c

la"a."xg`z.àëéà øçàú ìá éàî éúëàlk

meyn dia zile ,iedinl ivn iedinl irac zni`

."xg`z la".øéæð éåä øúìàì éîð àëäi`c

:opixn`c ,"xg`z la"a dil miw - dil idyn

`lc xn` edi`c .zi`n `zyd `nlicxhtil

dze`a - xzl` on .xifp iedc cr mlerd on

lk .dryxzl`lr :epiid - opiqxbcxz`,

:zecia yxtn oke .mewn eze`a
ïéðòì
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úåøéæðäù.zexifpd lr dlg`lc ,"meid xifp ipixd" "meid xifp ipixd" xn`c oebk

dil `wtpe .miyy epiidc ,zexifp izy zepnl jixv `l` ,mei miylya dil ibqlc opixn`

ziyixtcke ,cer xifdl el xyt` - xifp zeidl laiwyk ,xnelk "xifdl xifp" aizkcn.

àçéðä.zexifp lr dlg zexifp oi` l"q i`) a"ta onwlc b"r`e.gi scileklc `pwiq` (

dpen "zexifp izy ilr ixd" xn`c `kid `nlr

"xifdl xifp"c `xw `dl opinwene ,mei miyy-

dxez dxac `l l"qc o`nl epiidc xninl `ki`

iwene ,"xifdl xifp" dil xziine ,mc` ipa oeylk

oeylk dxez dxac xn`c o`n la` ,ikdl dil

mc` ipa-`xw ira `l `peeb i`d ikc l"q.

àîéì.xifdl i`n xefil `xwmey `diy `l

`id zrlap `"dd ixdy ,xifdle xefil oia yxtd

cinyl ,cipdle cepl ogky`ck ,zenewn dnka

,mixcpc `inec azknl l"dc `l` .cinydle

ipira d`xp jk ."xecpl" aizkc.àáøòîá
.'eke ixn`"xifdl"nc edl `xiaq `lc ,xnelk

dxac `l dil zi`c o`nl `l` ,izxz opiyxc

zecil edl witn -"xifdl xifp"e ,"xcp xecpl"n

iwen `pz i`de .zexifp lr dlg zexifpl dil iwen

ezvwn xzedy xcpl - "dyri eitn `veid lk"

`veid lk lg m` :ikd dil yixcc ,elek xzed

oi`vgl lg epi` la` ,dyri - eitn.úéàå`pz

.dyri eitn `veid lk on edl witnco`n epiid

dicicle .mc` ipa oeylk dxez dxac dil zi`c

xcpe ,mixcpk mixcp zeci - dpin opirny izxz

jdl dl yxtn ikde .elek lha ezvwn lhay

ira `l `axrnac b"r`e .inlyexia `zbelt

iyxc "eitn `veid lk"n ,izxz "xefil"n yxcinl

`xwc dizernyn ediiexzc ,edl.øîà'eke xn

.dl zgkyn ikid zexifpc lgi la `l`,xnelk

c"qwc ?dcegl "lgi la" `ki`c dl zgkyn ikid

) "dry lk" wxta opixn`c meyn :ipira d`xp cere .iccd` eey `l - `l i`c .zexifpa inp ikd - e`l cg `l` `kil mixcpac ikid ikc:ck sc migqtyxcinl `ki`c `kid lkc (-,opiyxc

"dry lk" wxta ikd opixn` ikc ,xnelk .mipya eilr xearl :iwxtne .ie`l iyet`l `le ,ilin x`yl `ywid inewe`l `ki` p"de .ixizi e`la 'inwen `le-la` ,i`xwc `yxca n"d

`kd-mixcpa xen`d "lgi la" zexifpa inwenc ikid ik :il `iywe .oze` yiwdl xyt`y dn lkl aezkd oyiwd jigxk lr-:il `gipe !zexifpa xen`d "lk`i la" mixcpa inp iwep

"lk`i la" la` ,mixcpa jiiyck zexifpa ynn jiiy "lgi la" `nlyac-edlekac d`pde dlik` millek mixcpe ,miapr zlik`a `l` aizk `l zexifpac ,mixcpa inwe`l xyt` `l

ilin-eda jiiy `l jkld.ìá.'eke zexifpc xg`zxne`a ,zepaxw edlekc `pipr `idda dl zgkyn :xninl `kilc ?dl zgkyn ikid :dywn ikdc ,`zrnyc `yexit ipira d`xp

lg zexifpd ixd - xac mey xqegn epi`y oeik ,`kd la` .cin legiy xnel `"`e ,d`add epiidc ,dyrn xqegn "oaxw `iadl ilr ixd" xne`d eli`c ,inc `lc - "xifp zeidl ilr ixd"

"dvx`ykl" xne`yk i`e ."xg`z la" `kile ,xifp l"de ,cin-"dvx`ykl" dpzd ixdy ,"xg`z la" inp `kil-did`y cr mlerd on xht` `l" xn`c oebk :`ax uxzne !dvex epi`e

b"dkae ,"xifp-`da opiyiigck ,"xg`z la"a dil mw `zry `idd on'eke ezy`l xne`d odk ,xnelk .ezy`l xne-`incc e`le .dzinc `yyg meyn ,cin dnexza lek`l dxeq`c

dlra zn `le dlk` i` mzd eli`c ,ixnbl `iddl-`kd la` ,`xeq` `car `l-zepnl ilr ixd :w"dc rnyn "mlerd on xht` `l" xn`e dpzdy oeikc ,"xg`z la"a dil mw xzl`l

"dzrn xifp `d`"c rnyn `l `pyilc [s`] d"yn ,mlerd on xht`y mcew izexifp mily`y xaca yyg `di `ly oipra zexifp-:l"`c b"r`c .xzl`l "xg`z la"a dil mw edin

ztli `w `kidn-) d"xc w"ta xn`ck ,milbx 'b xg` `l` `zil edcic "xg`z la" mzd dn i` ,'ixcpn.c 'cmilbx 'b xg`l p"d (-`kd la` ,`nzq "ilr ixd" xn` mzd eli`c ,`zil
`l
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ïBLIk äøBz äøac ã"îIå .úeøéæpä Iò Iç úeøéæpäL¤©§¦¨©©§¦¦§¨¨¦§
úeøéæð úBãé úBNòI Léøc "øéfäI øéæð"å ,íãà éða§¥¨¨§¨¦§©¦¨¥©£§§¦
àçéðä ?déI àðî úeøéæpä Iò Iç úeøéæpäL ,úeøéæðk¦§¦¤©§¦¨©©§¦§¨¥¨¦¨
éà àJà ,úeøéæð Iò Iç úeøéæð ïéà ã"îë I"ñ éà¦¥§¦¨©§¦¤¨¦
àîéð ?déI àðî úeøéæð Iò Iç úeøéæð ã"îë I"ñ§¦¨©§¦§¨¥¥¨

"øéfäI" éàî ,"øBféI" àø÷¯.ézøz dpéî zòîL §¨¦©§©¦¨§©§¦¨©§¥
ïî úBãéI déI ÷étîc àpz úéà :éøîà àáøòîa§©©§¨¨§¦¦©¨§©¥¥§¨¦

ïî déI ÷étîc àpz úéàå ,"øãð øcðI"àöiä Ik" ¦§Ÿ¤¤§¦©¨§©¥¥¦¨©Ÿ¥
"Içé Ia"a øáBò íéøãp äîe :øî øîà ."äNòé åétî¦¦©£¤¨©¨©§¨¦¥§©©¥
,dI zçkLî íéøãðc "Içé Ia" àîILa ."øçàz Ia"e©§©¥¦§¨¨©©¥¦§¨¦©§©©§¨

dIëà àIå "IëBà Bæ økk" øîàc ïBâk¯íeMî øáBò §§¨©¦¨©§Ÿ£¨¨¥¦
úeøéæðc "Içé Ia" àJà ,"Bøác Içé Ia"¯zçkLî éëéä ©©¥§¨¤¨©©¥¦§¦¥¦©§§©§

"øéæð éðéøä" øîàc ïåék ?dI¯Iëà .øéæð déI äåä¯ ¨¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦¨©
äúL ."Iëàé Iá"a déI í÷¯!"äzLé Iá"a déI í÷ ¨¥§©Ÿ©¨¨¨¥§©¦§¤

úeøéæðc "øçàz Ia" .íéðLa åéIò øBáòI :àáø øîà£©¨¨©£¨¨¦§©¦©§©¥¦§¦
"øéæð éðéøä" øîàc ïåék ?dI zçkLî éëéä¯Iëà .øéæð déI äåä¯!"Iëàé Iá"a déI í÷ ¥¦©§©©§¨¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦¨©¨¥§©Ÿ©

"äöøàLk" øîà éàå ."øéæð àäà äöøàLëI" øîBàa¯øîàc ïBâk :àáø øîà !"øçàz Ia" àkéI §¥¦§¤¤§¤¡¥¨¦§¦¨©§¤¤§¤¥¨©§©¥¨©¨¨§§¨©
øîBàä äåäc écéî .øéæð déI äåä àzòL àéää ïîc ,"øéæð àäàL ãò íIBòä ïî øètéà àI"Ÿ¤¨¥¦¨¨©¤¡¥¨¦§¦©¦©§¨£¨¥¨¦¦¥©£¨¨¥

éhéb Bæ éøä" BzLàIäòL C"éúúéî íãB÷ úçà¯:ïðéøîà àîIà .ãiî äîeøúa IBëàI äøeñà §¦§£¥¦¥¨¨©©¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨¦¨©§¨¨§¦©
éîð àëä ,úééî àîIéc àzòLå àzòL Ik¯.úééî àzLä àîIéc :ïðéøîàc ,øéæð éåä øzIàI ¨©§¨§©§¨¦§¨¨¥¨¨©¦§©§©¨¥¨¦§¨§¦©¦§¨¨§¨¨¥
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
 ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc mixcp(iriax meil)

úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL,'meid xifp ipixd' xn`y mc` oebk - ¤©§¦¨©©§¦
mei miyely zepnl el ic mixne` oi` ,'meid xifp ipixd' xn`e xfge
mei miyely dpen epiidc ,zeiexifp izy zepnl jixv `l` ,cala
mdixg`l `iane mitqep mei miyely dpen aeye ,oaxw `iane
leki 'xifp' xaky in mby epiidc ,'xifdl xifp' xn`p oky .oaxw

.ztqep zexifp envr lr lawle 'xifdl'
,zl`eye `xnbd zxxanøîàc ïàîìe'ìk äøBz äøacéða ïBL §©§¨©¦§¨¨¦§§¥

,'íãàoeik ,'xcp xecpl' oeyld ltkn zeci yexcl oi` ezhiyly ¨¨
,mc` ipa oeyl `ed okyåweqtd z`úBNòì' Léøc 'øéfäì øéæð'z` §¨¦§©¦¨¦©£

ly mpic,'úeøéæðk úeøéæð úBãéok m`àðî úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL ¨§¦¦§¦¤©§¦¨©©§¦§¨
déì.df oic `ed yxec oipn - ¥

,dl`yd z` `xnbd dliabndéì àøéáñ éà àçéðägep did df - ¨¦¨¦§¦¨¥
`id ezrc ok` m` ,epl ayeineøîàc ïàîkxne`d df zrck - §©§¨©

','úeøéæð ìò ìç úeøéæð ïéàxifp' ly weqta jxev el oi` ok m` ¥§¦¨©§¦
zexifp zeciy epnn yexcl lekie ,df oic yexcl ick 'xifdl

.zexifpkdéì àøéáñ éà àlàdxac' xaeqd ly] ezrc m` j` - ¤¨¦§¦¨¥
`id ,['mc` ipa oeylk dxezøîàc ïàîk,'úeøéæð ìò ìç úeøéæð' §©§¨©§¦¨©§¦

ok m` ,df oic lr wleg `ed oi`edéì àðî,z`f cnel `ed oipn - §¨¥
zeciy epnn yxec xaky ,'xifdl xifp'n z`f cenll leki epi` ixd

.zexifpk zexifp
ipy z` df weqtn cenll xyt`y xaeqy ,`xnbd daiyn
'zeci' oic epcnll `l` `a `l weqta xeziid m`y .mixacd

ok m` ,calaàø÷ àîéð[aezkd xn`i-]'øBféì'mixcpa xn`y enk ¥¨§¨¦
,'zeci' oic xezidn yexcl jka ice ,'xFcpl''øéfäì' éàîrecn - ¦§©§©¦

`l` ,'xifdl' oeyl dxezd dxn`dpéî zòîLoeyln cnel dz` - ¨§©§¦¨
,efézøzzexifp zeciy rney dz` xeziid on .` .mixac ipy- ©§¥

zernynn .a .zexifpkdlg zexifpy rney dz` 'xifdl' oeyld§©¦
.zexifp lr

dxez dxac' xaeqd zhiy z` ayiil jxc cer `xnbd d`ian
:'zexifp lr dlg zexifpy cnel `ed cvik ,'mc` ipa oeylk

éøîà àáøòîa,exn` l`xyi ux`a -úBãéì déì ÷étîc àpz úéà §©£¨¨¨§¥¦©¨§©¦¥§¨
,'zeci' oic cnely `pz yi -ïîaezkd,'øãð øBcðì'`pzd edfe ¦¦§¤¤

z` cenll leki ok lre ,'mc` ipa oeylk dxez dxac' xaeq epi`y
yexcl iept el x`yp 'xifdl xifpe' ,'xcp xecpl'n 'zeci' oic

.zexifp lr dlg zexifpy
àpz úéàå,eilr wlegy xg` `pz yie -déì ÷étîcz` cnely - §¦©¨§©¦¥
'zeci' oic,'äNòé åétî àöiä ìë[k]' ïî`ived elit`y ,rnyny ¦§¨©Ÿ¥¦¦©£¤

xaeqd `pzd edfe .xcpd lg ,cala 'ci' oeyla xcpd z` eitn
xecp'ln zeci oic cenll leki epi`y 'mc` ipa oeylk dxez dxac'
.'dyri eitn `veid lkk' ly weqtdn z`f cnel mzhiyle ,'xcp
z` yxec epnne ,'xifdl xifp' ly weqtd iept el x`yp ef daiqne

.'zexifp lr dlg zexifp' ly oicd
ipa oeylk dxez dxac' xaeq epi`y `pzdy ,mdixacn x`eane
lkk' ly weqtd z` cinrn ,'xcp xecpl'n zeci cnele 'mc`
ici lr ezvwn xzedy xcpy epnn yexcl 'dyri eitn `veid
dn lkyk wx `l` ,oi`vgl lg xcp oi`y ,elek xzed ,mkg

.zeyrl jixv oi` lkd lg `lyke ,'dyri' lg eitn `ivedy
weqtd z` jixve 'mc` ipa oeyla dxez dxac' xaeqd `pzde
`l` ,'ezvwn xzedy xcp' oic lr wleg epi` ,zecil '`veid lkk'
oi` ik ,mixacd ipy z` '`veid lk' weqtdn cenll xyt`y xaeq
,[cg` oic cenill laben cg` xezii f`y] oeyl xeziin df cenil
oiadl xyt`y dn lke ,weqtd oeyl zernynn cenil `ed `l`
millkp mixacd ipyy o`ke .ea llkp ,oeyld zernynn

.mdipy micnlp ,oeyld zernyna
lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbd(`"r):

íéøãp äîe ,øî øîày mda epivna øáBòxeqi`'ìçé ìá'llig m` ¨©©©§¨¦¥§©©¥
xeqi`aE ,excp'øçàz ìá'`l m` ,zexifpa s` ,eniiwln xgi` m` ©§©¥

lr xaer ,zexifpd z` miiwln xgi`y e` exeaic z` miiw
,`xnbd dywn .elld mixeqi`àîìLa' xeqi`íéøãðc 'ìçé ìa ¦§¨¨©©¥¦§¨¦

,mixcp lv`y-çkLîdì úlr xeariy dxwn `ven dz` - ©§©©¨
,ecal df xeqi`dìëà àìå 'ìëBà Bæ økk' øîàc ïBâk,f`yøáBò §§¨©¦¨©§Ÿ£¨¨¥

wxúeøéæðc 'ìçé ìa' àlà .'Bøác ìçé ìa' íeMîdvex dz`y- ¦©©¥§¨¤¨©©¥¦§¦
,zexifpa cenlldì úçkLî éëéäxeariy `vnz dxwn dfi` - ¥¦©§©©¨

n `ld ,ecal df xeqi` lr'øéæð éðéøä' øîàc ïåékezxin` dlg ¥¨§¨©£¥¦¨¦
dry dze`ne ,cinøéæð déì äåä,xifp dyrp `ed -m` dzrne £¨¥¨¦

e xarìëàlgi la xeqi` caln ,miaprdéì í÷mb [`ed cner-] ¨©¨¥
axeqi`,'ìëàé ìáweqt epiid(b e xacna)`l miWaie migl miapre' §©Ÿ©©£¨¦©¦¦§¥¦Ÿ

m`e ,lk`iäúLoiidéì í÷mb 'lgi la'l sqepaaxeqi`,äzLé ìá Ÿ©¨¨¨¥§©¦§¤
weqt epiid(my)'dYWi `l xkW unge oii ung ,xiGi xkWe oiIn', ¦©¦§¥¨©¦Ÿ¤©¦§Ÿ¤¥¨Ÿ¦§¤

.cal 'lgi la' lr wx xeariy jiiy dxwn dfi`ae
,`xnbd zvxzn,àáø øîàlre ,dfk dxwn zexifpa oi` ok` ¨©¨¨

zenewn x`yak epi` epiptly ywiddy ,xnel ep` mikixv epigxk
`ed ywidd o`ky ,miccvd lkn miywend mixacd z` mincny

ick epiide ,exiagl cg`d zencl jiiyy dn iabl wxåéìò øBáòì©£¨¨
,íéðLa'lgi la' meyn mb xeari ,zexifp ly e`l lr dxiar lkay ¦§©¦

.lirl xen`k ,mixcp ly
xeqi` ,zeywdl `xnbd dtiqenúeøéæðc 'øçàz ìa'lv`y-] ©§©¥¦§¦

,[zexifpdì úçkLî éëéälr xeariy ixyt` dxwn `vnz ji` - ¥¦©§©©¨
n `lde ,df e`l'øéæð éðéøä' øîàc ïåékcinøéæð déì äåä,dzrne ¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦

m`ìëàmiaprdéì í÷[`ed cner-]axeqi`'ìëàé ìá',xifp lkk ¨©¨¥§©Ÿ©
oi`yk ,'xg`z la' lr xeariy jiiy cvike ,xifp didp xak ixdy

.zexifpa xegi`
,`xnbd zvxzn'øéæð àäà äöøàLëì' øîBàadvx`y onfa - §¥¦§¤¤§¤¡¥¨¦

la' xeqi`a xaer epi` dfk dxwnae .xifp zeidl invr lr law`
jci`ne ,zexifpd mvr z` envr lr lawl dvx `l oiicry ,'lk`i
xgi` m` ,xifp didi cizray aiigzdy oeiky zrk `xnbd dpian

.xg`z laa xaer milbx dyly exary cr zexifp lawln
,`xnbd dgecàkéì ,äöøàLk øîà éàåxeqi`a epi` `ed -ìa' §¦¨©§¤¤§¤¥¨©

'øçàzenvr lr laiw `ly ,epevxa xacd dlz ixdy ,mlerl §©¥
`ed oi` ,dvex epi` oiicr `edy oeike ,dvxiykl `l` zexifpd

.zexifpd onf z` xg`n
,`xnbd dwiqn,àáø øîà'xg`z la' lr xeariy ote` jiiyïBâk ¨©¨¨§

,øéæð àäàL ãò íìBòä ïî øètéà àì ,øîàc,`id eixac zernyny §¨©Ÿ¦¨¥¦¨¨©¤¡¥¨¦
mily` `l `ny yyg mey didi `ly ote`a ,xifp zeidl ilr ixd

,mlerd on xht`y mcew izexifpøéæð déì äåä àzòL àéää ïîc§¦©¦©§¨£¨¥¨¦
`l m`e ,zexifp envr lr lawl `ed aiegn ef dxin` zryny-

,zx`ane `xnbd dkiynny itk ,cin xg`z laa `ed xaeréãéî¦¦
äåäcodka epivny yygl dnec df xacy -BzLàì øîBàäza ©£¨¨¥§¦§

,odk zy` `idy zngn dnexza lek`l zi`yxd ,l`xyiBæ éøä'£¥
éhébCoiyexibd elegi mle`e ,jiyexibl didi jl ozep ip`y df hb- ¦¥
wx,'éúúéî íãB÷ úçà äòLef dy` ixdäîeøúa ìBëàì äøeñà ¨¨©©¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨

,ãiîdpexg`d dryd idef `ny miyyege ,zeni izn reci oi`y ¦¨
dnexza lek`l dleki dpi` aeye ,dhib lg xaky `vnpe eiiga

.odk zy` dpi` xak `id `nyàzòLå àzòL ìk ïðéøîà àîìà©§¨©§¦¨¨©§¨§©§¨
úééî àîìéco`kny drye dry lk lr mixne`y epl ixd - ¦§¨¨¥

ok m`e ,zeni day dryd `eaz eiykr `ny yeygl yiy ,jli`e
énð àëä,dt epipiprl mb -milyiy mcew zeni `ly xcpy ¨¨©¦

,zexifpøéæð éåä øzìàì,zexifpa ligzdl `ed aiig cin - §©§©¨¥¨¦
meynúééî àzLä àîìéc ïðéøîàc`la eiykr zeni `ny - §©§¦¨¦§¨©§¨¨¥

eilr ,exeaica cenrl ick jkitle .ezexifp z` milydl witqdy
e`l m`e ,cin zexifpd lawl epiide ,eciay lk zeyrle fxcfdl
la'e 'lk`i la' meyn xaer epi` mle` .xg`z laa xaer skiz

.oiie miapra xzen ,zexifpa ligzd `ly onf lky ,'dzyi
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אגרות קודש

  ב"ה,  ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

האברך יוסף שי' מלמד

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' סיון, בו כותב אשר מקימים אגוד תלמידי הישיבות התימנים ותכלית 

האגוד, וכו', ושואל אם להצטרף לזה.

הנה בכגון דא, יש לחכות עד שיתברר בטוב פרצוף האגוד ועניניו, אשר לא תמיד תלוי אפילו 

ברצון של המיסדים ובפרט שגם רצון זה אינו ברור, וכמרז"ל אין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ובפרט 

באה"ק ת"ו יש להזהר ביותר מלהשתייך לאיזה ארגון ואגוד עד שיראו משך זמן בפעולותיו שרק אז 

אפשר לדעת מהותו מי הם הבעלי דיעה כו' - כאשר רואים במוחש ברור ענינם.

 בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



רכי
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtmixcp

.úåøéæðä ìò ìç úåøéæðäù'qna) zexifp dilr lg - "xifp ipixd" xn`e ,xifp did m`y

) "xifp ipixd xn`y in" 'ta ,xifp:fh scx zwelgn (enlyiyke (yiwl yixe opgei 'oze`

.zxg` mrt cer xifp zeidl jixv - zexifp ini.éúøú äðéî úòîùzexifp zeci zeyrl

g zexifpe ,zexifpk.zexifpd lr l÷éôîã àðú úéàøåãðìî úåãéì.øãð`lcl"qdxac

.mc` ipa oeylk dxezåéôî àöåéä ìëë ïî
.äùòé.xcpc oipr lka :rnyncìáá äéì í÷
.ìëàé"lk`i `l bf cre mipvxgn" aizkck

)xacnae.(.äúùé ìáá äéì í÷zxyn lk"

."exac lgi `l" `kile ,"dzyi `l miaprøîà
.àáøxearl ,"lgi `l" inp dia zi` mlerl

."lgi `l"e ,"lk`i `l" :oie`l ipya eilrí÷
.ìëàé àìá äéìxg`n `ldixfpledi`c ,jka

lk`i `l"a dil mwc `l` ,xifp ied."øîåàá
.øéæð àäà äöøàùëìdil mw - dil idyn i`c

la"a."xg`z.àëéà øçàú ìá éàî éúëàlk

meyn dia zile ,iedinl ivn iedinl irac zni`

."xg`z la".øéæð éåä øúìàì éîð àëäi`c

:opixn`c ,"xg`z la"a dil miw - dil idyn

`lc xn` edi`c .zi`n `zyd `nlicxhtil

dze`a - xzl` on .xifp iedc cr mlerd on

lk .dryxzl`lr :epiid - opiqxbcxz`,

:zecia yxtn oke .mewn eze`a
ïéðòì
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úåøéæðäù.zexifpd lr dlg`lc ,"meid xifp ipixd" "meid xifp ipixd" xn`c oebk

dil `wtpe .miyy epiidc ,zexifp izy zepnl jixv `l` ,mei miylya dil ibqlc opixn`

ziyixtcke ,cer xifdl el xyt` - xifp zeidl laiwyk ,xnelk "xifdl xifp" aizkcn.

àçéðä.zexifp lr dlg zexifp oi` l"q i`) a"ta onwlc b"r`e.gi scileklc `pwiq` (

dpen "zexifp izy ilr ixd" xn`c `kid `nlr

"xifdl xifp"c `xw `dl opinwene ,mei miyy-

dxez dxac `l l"qc o`nl epiidc xninl `ki`

iwene ,"xifdl xifp" dil xziine ,mc` ipa oeylk

oeylk dxez dxac xn`c o`n la` ,ikdl dil

mc` ipa-`xw ira `l `peeb i`d ikc l"q.

àîéì.xifdl i`n xefil `xwmey `diy `l

`id zrlap `"dd ixdy ,xifdle xefil oia yxtd

cinyl ,cipdle cepl ogky`ck ,zenewn dnka

,mixcpc `inec azknl l"dc `l` .cinydle

ipira d`xp jk ."xecpl" aizkc.àáøòîá
.'eke ixn`"xifdl"nc edl `xiaq `lc ,xnelk

dxac `l dil zi`c o`nl `l` ,izxz opiyxc

zecil edl witn -"xifdl xifp"e ,"xcp xecpl"n

iwen `pz i`de .zexifp lr dlg zexifpl dil iwen

ezvwn xzedy xcpl - "dyri eitn `veid lk"

`veid lk lg m` :ikd dil yixcc ,elek xzed

oi`vgl lg epi` la` ,dyri - eitn.úéàå`pz

.dyri eitn `veid lk on edl witnco`n epiid

dicicle .mc` ipa oeylk dxez dxac dil zi`c

xcpe ,mixcpk mixcp zeci - dpin opirny izxz

jdl dl yxtn ikde .elek lha ezvwn lhay

ira `l `axrnac b"r`e .inlyexia `zbelt

iyxc "eitn `veid lk"n ,izxz "xefil"n yxcinl

`xwc dizernyn ediiexzc ,edl.øîà'eke xn

.dl zgkyn ikid zexifpc lgi la `l`,xnelk

c"qwc ?dcegl "lgi la" `ki`c dl zgkyn ikid

) "dry lk" wxta opixn`c meyn :ipira d`xp cere .iccd` eey `l - `l i`c .zexifpa inp ikd - e`l cg `l` `kil mixcpac ikid ikc:ck sc migqtyxcinl `ki`c `kid lkc (-,opiyxc

"dry lk" wxta ikd opixn` ikc ,xnelk .mipya eilr xearl :iwxtne .ie`l iyet`l `le ,ilin x`yl `ywid inewe`l `ki` p"de .ixizi e`la 'inwen `le-la` ,i`xwc `yxca n"d

`kd-mixcpa xen`d "lgi la" zexifpa inwenc ikid ik :il `iywe .oze` yiwdl xyt`y dn lkl aezkd oyiwd jigxk lr-:il `gipe !zexifpa xen`d "lk`i la" mixcpa inp iwep

"lk`i la" la` ,mixcpa jiiyck zexifpa ynn jiiy "lgi la" `nlyac-edlekac d`pde dlik` millek mixcpe ,miapr zlik`a `l` aizk `l zexifpac ,mixcpa inwe`l xyt` `l

ilin-eda jiiy `l jkld.ìá.'eke zexifpc xg`zxne`a ,zepaxw edlekc `pipr `idda dl zgkyn :xninl `kilc ?dl zgkyn ikid :dywn ikdc ,`zrnyc `yexit ipira d`xp

lg zexifpd ixd - xac mey xqegn epi`y oeik ,`kd la` .cin legiy xnel `"`e ,d`add epiidc ,dyrn xqegn "oaxw `iadl ilr ixd" xne`d eli`c ,inc `lc - "xifp zeidl ilr ixd"

"dvx`ykl" xne`yk i`e ."xg`z la" `kile ,xifp l"de ,cin-"dvx`ykl" dpzd ixdy ,"xg`z la" inp `kil-did`y cr mlerd on xht` `l" xn`c oebk :`ax uxzne !dvex epi`e

b"dkae ,"xifp-`da opiyiigck ,"xg`z la"a dil mw `zry `idd on'eke ezy`l xne`d odk ,xnelk .ezy`l xne-`incc e`le .dzinc `yyg meyn ,cin dnexza lek`l dxeq`c

dlra zn `le dlk` i` mzd eli`c ,ixnbl `iddl-`kd la` ,`xeq` `car `l-zepnl ilr ixd :w"dc rnyn "mlerd on xht` `l" xn`e dpzdy oeikc ,"xg`z la"a dil mw xzl`l

"dzrn xifp `d`"c rnyn `l `pyilc [s`] d"yn ,mlerd on xht`y mcew izexifp mily`y xaca yyg `di `ly oipra zexifp-:l"`c b"r`c .xzl`l "xg`z la"a dil mw edin

ztli `w `kidn-) d"xc w"ta xn`ck ,milbx 'b xg` `l` `zil edcic "xg`z la" mzd dn i` ,'ixcpn.c 'cmilbx 'b xg`l p"d (-`kd la` ,`nzq "ilr ixd" xn` mzd eli`c ,`zil
`l
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ïBLIk äøBz äøac ã"îIå .úeøéæpä Iò Iç úeøéæpäL¤©§¦¨©©§¦¦§¨¨¦§
úeøéæð úBãé úBNòI Léøc "øéfäI øéæð"å ,íãà éða§¥¨¨§¨¦§©¦¨¥©£§§¦
àçéðä ?déI àðî úeøéæpä Iò Iç úeøéæpäL ,úeøéæðk¦§¦¤©§¦¨©©§¦§¨¥¨¦¨
éà àJà ,úeøéæð Iò Iç úeøéæð ïéà ã"îë I"ñ éà¦¥§¦¨©§¦¤¨¦
àîéð ?déI àðî úeøéæð Iò Iç úeøéæð ã"îë I"ñ§¦¨©§¦§¨¥¥¨

"øéfäI" éàî ,"øBféI" àø÷¯.ézøz dpéî zòîL §¨¦©§©¦¨§©§¦¨©§¥
ïî úBãéI déI ÷étîc àpz úéà :éøîà àáøòîa§©©§¨¨§¦¦©¨§©¥¥§¨¦

ïî déI ÷étîc àpz úéàå ,"øãð øcðI"àöiä Ik" ¦§Ÿ¤¤§¦©¨§©¥¥¦¨©Ÿ¥
"Içé Ia"a øáBò íéøãp äîe :øî øîà ."äNòé åétî¦¦©£¤¨©¨©§¨¦¥§©©¥
,dI zçkLî íéøãðc "Içé Ia" àîILa ."øçàz Ia"e©§©¥¦§¨¨©©¥¦§¨¦©§©©§¨

dIëà àIå "IëBà Bæ økk" øîàc ïBâk¯íeMî øáBò §§¨©¦¨©§Ÿ£¨¨¥¦
úeøéæðc "Içé Ia" àJà ,"Bøác Içé Ia"¯zçkLî éëéä ©©¥§¨¤¨©©¥¦§¦¥¦©§§©§

"øéæð éðéøä" øîàc ïåék ?dI¯Iëà .øéæð déI äåä¯ ¨¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦¨©
äúL ."Iëàé Iá"a déI í÷¯!"äzLé Iá"a déI í÷ ¨¥§©Ÿ©¨¨¨¥§©¦§¤

úeøéæðc "øçàz Ia" .íéðLa åéIò øBáòI :àáø øîà£©¨¨©£¨¨¦§©¦©§©¥¦§¦
"øéæð éðéøä" øîàc ïåék ?dI zçkLî éëéä¯Iëà .øéæð déI äåä¯!"Iëàé Iá"a déI í÷ ¥¦©§©©§¨¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦¨©¨¥§©Ÿ©

"äöøàLk" øîà éàå ."øéæð àäà äöøàLëI" øîBàa¯øîàc ïBâk :àáø øîà !"øçàz Ia" àkéI §¥¦§¤¤§¤¡¥¨¦§¦¨©§¤¤§¤¥¨©§©¥¨©¨¨§§¨©
øîBàä äåäc écéî .øéæð déI äåä àzòL àéää ïîc ,"øéæð àäàL ãò íIBòä ïî øètéà àI"Ÿ¤¨¥¦¨¨©¤¡¥¨¦§¦©¦©§¨£¨¥¨¦¦¥©£¨¨¥

éhéb Bæ éøä" BzLàIäòL C"éúúéî íãB÷ úçà¯:ïðéøîà àîIà .ãiî äîeøúa IBëàI äøeñà §¦§£¥¦¥¨¨©©¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨¦¨©§¨¨§¦©
éîð àëä ,úééî àîIéc àzòLå àzòL Ik¯.úééî àzLä àîIéc :ïðéøîàc ,øéæð éåä øzIàI ¨©§¨§©§¨¦§¨¨¥¨¨©¦§©§©¨¥¨¦§¨§¦©¦§¨¨§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc mixcp(iriax meil)

úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL,'meid xifp ipixd' xn`y mc` oebk - ¤©§¦¨©©§¦
mei miyely zepnl el ic mixne` oi` ,'meid xifp ipixd' xn`e xfge
mei miyely dpen epiidc ,zeiexifp izy zepnl jixv `l` ,cala
mdixg`l `iane mitqep mei miyely dpen aeye ,oaxw `iane
leki 'xifp' xaky in mby epiidc ,'xifdl xifp' xn`p oky .oaxw

.ztqep zexifp envr lr lawle 'xifdl'
,zl`eye `xnbd zxxanøîàc ïàîìe'ìk äøBz äøacéða ïBL §©§¨©¦§¨¨¦§§¥

,'íãàoeik ,'xcp xecpl' oeyld ltkn zeci yexcl oi` ezhiyly ¨¨
,mc` ipa oeyl `ed okyåweqtd z`úBNòì' Léøc 'øéfäì øéæð'z` §¨¦§©¦¨¦©£

ly mpic,'úeøéæðk úeøéæð úBãéok m`àðî úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL ¨§¦¦§¦¤©§¦¨©©§¦§¨
déì.df oic `ed yxec oipn - ¥

,dl`yd z` `xnbd dliabndéì àøéáñ éà àçéðägep did df - ¨¦¨¦§¦¨¥
`id ezrc ok` m` ,epl ayeineøîàc ïàîkxne`d df zrck - §©§¨©

','úeøéæð ìò ìç úeøéæð ïéàxifp' ly weqta jxev el oi` ok m` ¥§¦¨©§¦
zexifp zeciy epnn yexcl lekie ,df oic yexcl ick 'xifdl

.zexifpkdéì àøéáñ éà àlàdxac' xaeqd ly] ezrc m` j` - ¤¨¦§¦¨¥
`id ,['mc` ipa oeylk dxezøîàc ïàîk,'úeøéæð ìò ìç úeøéæð' §©§¨©§¦¨©§¦

ok m` ,df oic lr wleg `ed oi`edéì àðî,z`f cnel `ed oipn - §¨¥
zeciy epnn yxec xaky ,'xifdl xifp'n z`f cenll leki epi` ixd

.zexifpk zexifp
ipy z` df weqtn cenll xyt`y xaeqy ,`xnbd daiyn
'zeci' oic epcnll `l` `a `l weqta xeziid m`y .mixacd

ok m` ,calaàø÷ àîéð[aezkd xn`i-]'øBféì'mixcpa xn`y enk ¥¨§¨¦
,'zeci' oic xezidn yexcl jka ice ,'xFcpl''øéfäì' éàîrecn - ¦§©§©¦

`l` ,'xifdl' oeyl dxezd dxn`dpéî zòîLoeyln cnel dz` - ¨§©§¦¨
,efézøzzexifp zeciy rney dz` xeziid on .` .mixac ipy- ©§¥

zernynn .a .zexifpkdlg zexifpy rney dz` 'xifdl' oeyld§©¦
.zexifp lr

dxez dxac' xaeqd zhiy z` ayiil jxc cer `xnbd d`ian
:'zexifp lr dlg zexifpy cnel `ed cvik ,'mc` ipa oeylk

éøîà àáøòîa,exn` l`xyi ux`a -úBãéì déì ÷étîc àpz úéà §©£¨¨¨§¥¦©¨§©¦¥§¨
,'zeci' oic cnely `pz yi -ïîaezkd,'øãð øBcðì'`pzd edfe ¦¦§¤¤

z` cenll leki ok lre ,'mc` ipa oeylk dxez dxac' xaeq epi`y
yexcl iept el x`yp 'xifdl xifpe' ,'xcp xecpl'n 'zeci' oic

.zexifp lr dlg zexifpy
àpz úéàå,eilr wlegy xg` `pz yie -déì ÷étîcz` cnely - §¦©¨§©¦¥
'zeci' oic,'äNòé åétî àöiä ìë[k]' ïî`ived elit`y ,rnyny ¦§¨©Ÿ¥¦¦©£¤

xaeqd `pzd edfe .xcpd lg ,cala 'ci' oeyla xcpd z` eitn
xecp'ln zeci oic cenll leki epi`y 'mc` ipa oeylk dxez dxac'
.'dyri eitn `veid lkk' ly weqtdn z`f cnel mzhiyle ,'xcp
z` yxec epnne ,'xifdl xifp' ly weqtd iept el x`yp ef daiqne

.'zexifp lr dlg zexifp' ly oicd
ipa oeylk dxez dxac' xaeq epi`y `pzdy ,mdixacn x`eane
lkk' ly weqtd z` cinrn ,'xcp xecpl'n zeci cnele 'mc`
ici lr ezvwn xzedy xcpy epnn yexcl 'dyri eitn `veid
dn lkyk wx `l` ,oi`vgl lg xcp oi`y ,elek xzed ,mkg

.zeyrl jixv oi` lkd lg `lyke ,'dyri' lg eitn `ivedy
weqtd z` jixve 'mc` ipa oeyla dxez dxac' xaeqd `pzde
`l` ,'ezvwn xzedy xcp' oic lr wleg epi` ,zecil '`veid lkk'
oi` ik ,mixacd ipy z` '`veid lk' weqtdn cenll xyt`y xaeq
,[cg` oic cenill laben cg` xezii f`y] oeyl xeziin df cenil
oiadl xyt`y dn lke ,weqtd oeyl zernynn cenil `ed `l`
millkp mixacd ipyy o`ke .ea llkp ,oeyld zernynn

.mdipy micnlp ,oeyld zernyna
lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbd(`"r):

íéøãp äîe ,øî øîày mda epivna øáBòxeqi`'ìçé ìá'llig m` ¨©©©§¨¦¥§©©¥
xeqi`aE ,excp'øçàz ìá'`l m` ,zexifpa s` ,eniiwln xgi` m` ©§©¥

lr xaer ,zexifpd z` miiwln xgi`y e` exeaic z` miiw
,`xnbd dywn .elld mixeqi`àîìLa' xeqi`íéøãðc 'ìçé ìa ¦§¨¨©©¥¦§¨¦

,mixcp lv`y-çkLîdì úlr xeariy dxwn `ven dz` - ©§©©¨
,ecal df xeqi`dìëà àìå 'ìëBà Bæ økk' øîàc ïBâk,f`yøáBò §§¨©¦¨©§Ÿ£¨¨¥

wxúeøéæðc 'ìçé ìa' àlà .'Bøác ìçé ìa' íeMîdvex dz`y- ¦©©¥§¨¤¨©©¥¦§¦
,zexifpa cenlldì úçkLî éëéäxeariy `vnz dxwn dfi` - ¥¦©§©©¨

n `ld ,ecal df xeqi` lr'øéæð éðéøä' øîàc ïåékezxin` dlg ¥¨§¨©£¥¦¨¦
dry dze`ne ,cinøéæð déì äåä,xifp dyrp `ed -m` dzrne £¨¥¨¦

e xarìëàlgi la xeqi` caln ,miaprdéì í÷mb [`ed cner-] ¨©¨¥
axeqi`,'ìëàé ìáweqt epiid(b e xacna)`l miWaie migl miapre' §©Ÿ©©£¨¦©¦¦§¥¦Ÿ

m`e ,lk`iäúLoiidéì í÷mb 'lgi la'l sqepaaxeqi`,äzLé ìá Ÿ©¨¨¨¥§©¦§¤
weqt epiid(my)'dYWi `l xkW unge oii ung ,xiGi xkWe oiIn', ¦©¦§¥¨©¦Ÿ¤©¦§Ÿ¤¥¨Ÿ¦§¤

.cal 'lgi la' lr wx xeariy jiiy dxwn dfi`ae
,`xnbd zvxzn,àáø øîàlre ,dfk dxwn zexifpa oi` ok` ¨©¨¨

zenewn x`yak epi` epiptly ywiddy ,xnel ep` mikixv epigxk
`ed ywidd o`ky ,miccvd lkn miywend mixacd z` mincny

ick epiide ,exiagl cg`d zencl jiiyy dn iabl wxåéìò øBáòì©£¨¨
,íéðLa'lgi la' meyn mb xeari ,zexifp ly e`l lr dxiar lkay ¦§©¦

.lirl xen`k ,mixcp ly
xeqi` ,zeywdl `xnbd dtiqenúeøéæðc 'øçàz ìa'lv`y-] ©§©¥¦§¦

,[zexifpdì úçkLî éëéälr xeariy ixyt` dxwn `vnz ji` - ¥¦©§©©¨
n `lde ,df e`l'øéæð éðéøä' øîàc ïåékcinøéæð déì äåä,dzrne ¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦

m`ìëàmiaprdéì í÷[`ed cner-]axeqi`'ìëàé ìá',xifp lkk ¨©¨¥§©Ÿ©
oi`yk ,'xg`z la' lr xeariy jiiy cvike ,xifp didp xak ixdy

.zexifpa xegi`
,`xnbd zvxzn'øéæð àäà äöøàLëì' øîBàadvx`y onfa - §¥¦§¤¤§¤¡¥¨¦

la' xeqi`a xaer epi` dfk dxwnae .xifp zeidl invr lr law`
jci`ne ,zexifpd mvr z` envr lr lawl dvx `l oiicry ,'lk`i
xgi` m` ,xifp didi cizray aiigzdy oeiky zrk `xnbd dpian

.xg`z laa xaer milbx dyly exary cr zexifp lawln
,`xnbd dgecàkéì ,äöøàLk øîà éàåxeqi`a epi` `ed -ìa' §¦¨©§¤¤§¤¥¨©

'øçàzenvr lr laiw `ly ,epevxa xacd dlz ixdy ,mlerl §©¥
`ed oi` ,dvex epi` oiicr `edy oeike ,dvxiykl `l` zexifpd

.zexifpd onf z` xg`n
,`xnbd dwiqn,àáø øîà'xg`z la' lr xeariy ote` jiiyïBâk ¨©¨¨§

,øéæð àäàL ãò íìBòä ïî øètéà àì ,øîàc,`id eixac zernyny §¨©Ÿ¦¨¥¦¨¨©¤¡¥¨¦
mily` `l `ny yyg mey didi `ly ote`a ,xifp zeidl ilr ixd

,mlerd on xht`y mcew izexifpøéæð déì äåä àzòL àéää ïîc§¦©¦©§¨£¨¥¨¦
`l m`e ,zexifp envr lr lawl `ed aiegn ef dxin` zryny-

,zx`ane `xnbd dkiynny itk ,cin xg`z laa `ed xaeréãéî¦¦
äåäcodka epivny yygl dnec df xacy -BzLàì øîBàäza ©£¨¨¥§¦§

,odk zy` `idy zngn dnexza lek`l zi`yxd ,l`xyiBæ éøä'£¥
éhébCoiyexibd elegi mle`e ,jiyexibl didi jl ozep ip`y df hb- ¦¥
wx,'éúúéî íãB÷ úçà äòLef dy` ixdäîeøúa ìBëàì äøeñà ¨¨©©¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨

,ãiîdpexg`d dryd idef `ny miyyege ,zeni izn reci oi`y ¦¨
dnexza lek`l dleki dpi` aeye ,dhib lg xaky `vnpe eiiga

.odk zy` dpi` xak `id `nyàzòLå àzòL ìk ïðéøîà àîìà©§¨©§¦¨¨©§¨§©§¨
úééî àîìéco`kny drye dry lk lr mixne`y epl ixd - ¦§¨¨¥

ok m`e ,zeni day dryd `eaz eiykr `ny yeygl yiy ,jli`e
énð àëä,dt epipiprl mb -milyiy mcew zeni `ly xcpy ¨¨©¦

,zexifpøéæð éåä øzìàì,zexifpa ligzdl `ed aiig cin - §©§©¨¥¨¦
meynúééî àzLä àîìéc ïðéøîàc`la eiykr zeni `ny - §©§¦¨¦§¨©§¨¨¥

eilr ,exeaica cenrl ick jkitle .ezexifp z` milydl witqdy
e`l m`e ,cin zexifpd lawl epiide ,eciay lk zeyrle fxcfdl
la'e 'lk`i la' meyn xaer epi` mle` .xg`z laa xaer skiz

.oiie miapra xzen ,zexifpa ligzd `ly onf lky ,'dzyi
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רכב
oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtmixcp

.éâéìô úå÷ìî ïéðòìziaa envr `nhnc ,dil opiwln - zexifp dilr `liig xn`c o`nl

.xcp zexawd ziaae li`ed ,dil opiwln `lc - zexifp dilr `liig `l c"nle .zexawd

dil mw - lk` i` inp opixn`c "xg`z la" `kile ,xifp ied xzl`l `nlr ilekl la`

."lk`z la"a.äøäèã úåøéæðì øçàî à÷ãzexawd zian ueg wtinl dil iran xzl`lc

dizexifp xfpinle.dxdha.øéæð ïëå,`nlra

- zexifpl llgnc b"r` ,cifna envr `nihy

.dxdhc zexifpc "xg`z la"a dil mwàçà áø
.øîàki` "xg`z la" i`nla" `ki` - xifpa `

zglbzc "xg`zira dizexifp ini iwtp ikc ,

xg`n i`e ,oaxw iiezi`le envr glblzglbzl

."xg`z la"a i`w -äðéà úçìâú ã"îì 'éôàå
.úáëòîla"a i`we ,glbl devn d"t` ,oaxwa

.devn dze`a "xg`z.åéúåðáø÷ øçàú ìáái`c

."xg`z la"a xaer oaxwl dil idynùåøã éë
.'åîùàå úåàèç åìà åðùøãéi`w ,mc` aiiginc

`yiwd `dn opitli `le ."xg`z la"a ediilr

.mixcpc.àåä ùåãéç àîéúã åäî,xifpc dyrn

`lc ,"xg`z la"a i`w `lc dia iliwn ikd`e

ze`hgc `xw i`dn eizepaxw iwtp.zeny`e

.øéæð úàèçì äéì ñéôúî àìãilr ixd" xn` m`c

`le aiigin `le ,melk xn` `l - "xifp z`hg

xn`y oaxw lkc ,zepaxw x`ya k"`yn .icin

,qitzn - "jke jk (ze`hg) ilr ixd" mc`

`l `ni` - `ed yecigc oeike .iiezi`l aiigine

ikdl - zepaxw x`yac "xg`z la"a dilr i`w

jixhvi`i`wc ,mixcpl iyew`l `kd azkinl

."xg`z la"a inpäñéôúî äðéàã áìç úàèç àäå
.øãðáxn` `l - "z`hg ilr ixd" xn` i`c

`iadl aiiginc ,alg lk` ik d"t`e ,melk

."xg`z la"a i`w - z`hgøîà íàå ìéàåä
'éôà øéæð éðéøäïöøçî.ovxga elit`c ,xnelk

calaxifdepiidc .lkl inp xifp ied - envr

cala ovxga `l` xcp `l edi`c ,yecig

icin lka xqzin ikd elit`e ,(xqzine)

dilr mewil `l - `ed yecige li`ede .xkync

."xg`z la"a i`wc `yiwd ol rnynw ,zepaxw x`yak "xg`z la"a.ïìåëî øéæéù ãò
xifp [ipixd" xn`] i`covxgni`n izk` ,lka xifiy cr melk ied `l - "`yecig?`ki`

.àùåãéç éàä ãåòåxnegl - xn`wc,cg` xaca `l` xfp `l edi`c :`xneg epiide ,`ed `

.oleka xifp iede
íàù
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- ikd xn` `lxn` i`n .`pyixtck ,xzl`l xifp dil ded k"`c-on xht` `l"

oky oeike ,"mlerd-"xg`z la"a dil mwc ,"cin oaxw `iadl ilr ixd" xne`k dil ded

,"xifp `d` mipy 'a exariy mcew" xne`a dnwe`l `ax ivn dedc `ed oicae .xzl`l

oeik ,edin `l` .milbx 'b cr xar `lc ,zepaxwc "xg`z la"a dil ded `peeb i`d ikae

"zepaxwa ilr ixd" xne`a `nwe`l ivn `lc

di`pz diyecgl jixhv`e ,ziyixtcke-hwp

la"a dil mw `peeb i`d ikac opireny`l ,i`d

lkn izaeg ici iz`vi dfae ,l"pk .xzl`l "xg`z

ef dklda mipey`xd enrnry dn.ïåâëxfpy

.zexawd ziaa `edelawle cin z`vl jixvy

xg`z laa dil mw - witp `l ike ,zexifp eilr.

àçéðä.xzl`l dilr zexifp `liig `l c"nl

) xifpc b"ta l"xe opgei 'xc `zbelt:fh sc'xlc ,(

zexawd ziaa oii izye lik` i` opgei-,iwl

dilr `liig `l l"xle .cin zexifp dilr `liigc

zexawd zian witp ikle ,cin zexifp-jixv

lawle xefgl.àìàdilr `liig xzl`n c"nl

.xninl `ki` i`nzexifp dilr `liigc oeikc

mlerl "xg`z la" `kil.àìééçzexifp dilr

.xzl`nzewln oiprle .witp ik dlaw jixv `le

ecera miapr zlik` lr iwl i` ,ibiltc `ed

jixv `le zexifp dilr lgc oeike .zexawd ziaa

`ki` "xg`z la" i`n dlaw?à÷ãdil xg`n

.dxdhc zexifpl"xg`z la"a dil mw d"yne -.

ìéàåä.jkelgc b"r`c zxn`c oeik ,xnelk

- dxdha dilr liig `lc oeik ,zexifp dilr

envr `nihy xedh xifp s` ,"xg`z la" `ki`

xakc b"r`c .iwle ,"xg`z la"a xaer cifna

aizkck ,ie`l ixza d`neh` `pngx dixdf`

`l zn zeytp lk lr" inp aizke "`nhi `l"

e`l - "elti mipey`xd minide" inp xn`e ,"`ai

`wlin `l` ,xg` yper eilr `di `ly `xninl

"xg`z la" meyn iwl inp.úçìâú.zakrn

) opaxe `"xc `id `zbelt.en sc xifp`d `"xlc .(

"oii xifpd dzyi xg`e" aizkc-lk xg` epiid

opaxle ,minc z`vxde zglbz epiidc ,olek miyrnd-xzen eizepaxw `iady cin

oiia.ìá.eizepaxw xg`z'b xg`l `l` "xg`z la"a xaer epi` `zniwe` jdl

milbx.åìà.zeny`e ze`hgllka od ixd xifp zepaxwe.åäî.`nizce`l i`

mixcpc `yiwid.àìã.xcpa xifp z`hgl dl qitzndqitzdl leki epi`y ,`liwc

,`liwe li`ede .melk xn` `l - xifp epi` `ede "ilr xifp z`hg" xn` m`y .xcpa

"xg`z la"a dilr mewil `l `pin` jzrc `wlq:opikxte .éøä.alg z`hgi`w ikd elit`e ,`lew jd eda zi` - "alg z`hg" edlek ixwin ikdc ,ze`hgd lk ,xnelk

il dnl `yiwide ,"xg`z la"a ediilr?'éôà.lkl xifp ied ovxg onzexifp ipic lkl.ãåòå.`ed `xnegl yecig"xg`z la"a mewil `lc `lew dipin ziziin ikide -?

"xg`z la"a ediilr mewil `lc `"d - `yiwid e`l i` ,ixing `lc oeike ,`ian xifpdy minlye dlere z`hg .ozylyn zg` lr glib m`e li`ed.úàèç`iz` alg

.dxtkloi`c ,`lew da zi` xifp z`hg la` ."xg`z la"a xeariy `ed oic - eilr xtkl d`iadl devnc oeik ,xcpa dqitzdl leki epi`c `lew da zi`c ab lr s` ,d"yne

`heg epi` - `ed `heg xifp xn`c o`nl elit`e ,zeyx `l` devn ef oi` - oiia exizdl i` ?`iz`w i`nle ,"xg`z la"a dlr mewilc icin da xqzn `le xcpa dqitzn

`l` witp `xwc ditebn e`lc oeik `l` ,inp ikd oi`c :il d`xpe !minlye alg z`hgn "cvd dn"a xifp oaxw iziz izk` :ipira dywe !dxtkl iz` `l oaxw xwire ,xenb

"cvd dn"a-"cvd dn" lkc ,`ticr `yiwid-opikxt edc lk.éøäå.dxtkl `iz` `lc zclei z`hg) "zltnd" wxta xn`c ,oerny 'xl elit`e:`l dcpz`heg zcleic (

dlral wwfz `ly zraype zvtew zcleie zrxeky dryac ,`id-`hg lr `a epi` dpaxw xwir-melk xaca dxdxd `ly dnvra zrcei elit` ixdy-oaxw d`ian.
`ixyw
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.úBøáwä úéáa àeäå øãðc ïBâk :øîà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¨©§§¨©§§¥©§¨
àJà ,øzIàî úeøéæð déIò àIééç àI ã"îI àçéðä̈¦¨¨¨§¨£¥§¦¥©§©¤¨

déIò àIééç øzIàî ã"îI¯?"øçàz Ia" àkéà éî ¥©§©¨§¨£¥¦¦¨©§©¥
déIò úeøéæð àIééç :éLà áø øa øî øîàä ,ãBòå§¨£©¨©©©¦¨§¨§¦£¥

éâéIt éëå ,øzIàî¯í÷ ä"ôà !éâéIt úB÷Iî ïéðòI ¥©§©§¦§¦¦§¦§©©§§¦¦¨
.äøäèc úeøéæð øçàî à÷c íeMî ,"øçàz Ia"a déI¥§©§©¥¦§¨§©¥§¦§¨¢¨

ãéæîa Bîöò ànéhL øéæð ,ïëå IéàBä :éLà ø"à¯øáBò ©¦¦§¥¨¦¤¦¥©§§¥¦¥
áøc déøa àçà áø .äøäè úeøéæðc "øçàz Ia" íeMî¦©§©¥¦§¦¨¢¨©©¨§¥§©
àéòaéî àIå .BzçIâz "øçàz Ia"a øáBò :øîà à÷éà¦¨¨©¥§©§©¥¦§©§§¨¦¨£¨
dðéà úçIâz ã"îI 'éôà àJà ,úákòî úçIâz ã"îI¦§©©§©¤¤¤¨¦§©©¥¨

úákòî¯àøèeæ øî .íéi÷éî àI àäéî çeJéb úåöî §©¤¤¦§©¦©¦¨¨¦©©¨§¨
.åéúBðaø÷ "øçàz Ia"a øáBò :øîà éøî áøc déøa§¥§©¨¦¨©¥§©§©¥¨§§¨
Løc ék" :déI à÷ôð íúäî ?déI à÷ôð àëä ïîe¦¨¨¨§¨¥¥¨¨¨§¨¥¦¨

"epLøãé¯Lecéç :àîéúc eäî !úBîLàå úàhç eJà ¦§§¤¥©¨Ÿ©£¨©§¥¨¦
àIc àîéIéà ?Lecéç éàî .øéæða äøBz äLcéçL àeä¤¦§¨¨§¨¦©¦¦¥¨§¨

øãða øéæð úàhçI déI ñétúî¯,áIç úàhç éøä ©§¦¥§©¨¨¦§¤¤£¥©©¥¤
éàî àJà !"øçàz Ia"a øáBòå ,øãða dñétúî ïéàL¤¥©§¦¨§¤¤§¥§©§©¥¤¨©

déLecéç¯eJéôà øéæð éðéøä" øîà íàå IéàBä à"ãñ ¦¥¦§¦¨©£¥¦¨¦£¦
"ïöøç ïî¯déIò øBáòéI àI :àîéà ,IkI øéæð éåä ¦©§¨¨¥¨¦©Ÿ¥¨¨¦££¥

ïî øéæð ék ã"îI àçéðä .I"î÷ "øçàz Ia" íeMî¦©§©¥¨¦¨¦¨¦¦
ïöøç¯ãò øéæð ïéà :øîàc ù"øI àJà ,IkI øéæð éåä ©§¨¨¥¨¦©Ÿ¤¨§¨©¥¨¦©

Lecéç éàä :ãBòå ?øîéîI àkéà éàî ,ïJekî øéfiL¤©¦¦¨©¦¨§¥©§©¦
déLecéç éàî àJà !àeä àøîeçI¯IéàBä à"ãñã §§¨¤¨©¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc mixcp(iying meil)

:sqep ote`a zexifpa 'xg`z la' xeqi` z` dcinrn `xnbdáø©
øãðc ïBâk ,øîà á÷òé øa àçà,zexifpàeäå`vnpúBøáwä úéáa ©¨©©£Ÿ¨©§§¨©§§¥©§¨

,xcpy dryaenvr lr lawle xdhdle ,cin myn z`vl eilry
la'a xaer cin ,z`vln xg`zd m`e .dxdha dzepnle zexifp

.'xg`z
,'xifp ipixd' xn` m` s`y ,`g` ax ly evexiza `xnbd dpiade
oiicre ,ezexifp dlg oi` ,cin zexifp zlaw lr dxend oeyl `edy
eze` miaiign eixac mipt lk lry `l` .oiie miapra xzen
lr 'xg`z la'a xaer jkitle ,dxdha zexifp eilr lawle xdhdl

.jk zeyrl xdnn epi`y
xifp zkqna mi`xen` ewlgp xak mle`e(:fh)dlg `l mpn` m`d

ecera s` cin zexifpd dlg opgei iax zrlcly ,cin zexifpd
lk enk dwli zexifp ixeqi` lr xeari m` dzrne ,zexawd ziaa
ecera zexifp llk eilr dlg `l yiwl yixle .dxdha xcepd xifp

.xdhiy mcew oiie miapra xzene ,zexaw ziaa
,`xnbd dywnàçéðäayein awri xa `g` ax ly df uexiz - ¨¦¨

wxøîàc ïàîìxne`d yiwl yixl -úeøéæð déìò àìééç àì §©§¨©Ÿ¨§¨£¥§¦
øzìàî,zexawd ziaa ecera cin zexifp eilr dlg `l -ok lre ¥©§©

,cin z`vl xdni `l m` 'xg`z la' lr xeariy jiiy ezhiyl
.lirl xen`keøîàc ïàîì àlàxn`y opgei iaxl -àìééç øzìàî ¤¨§©§¨©¥©§©¨§¨

déìò,zexifp eilr dlg cin -àkéà éî[yi m`d-]øçàz ìa`ld £¥¦¦¨©§©¥
.'xg`z la' meyn xeariy jiiy dne ,xifp dyrp xak `ed

ãBòåla' meyn xearl el oi` yiwl yixl s` `ld ,`xnbd dywn §
c ,'xg`zøîàä[xn` ixd-],éMà áø øa øîoiae opgei iaxl oiay ¨¨©©©©©¦

yiwl yixløzìàî déìò úeøéæð àìééçcin zexifp eilr dlg - ¨§¨§¦£¥¥©§©
,zexawd ziaa eceraéâéìt éëåle izne -`wec ,ewlgp dn iab §¦§¦¥
,éâéìt úe÷ìî ïéðòìzexifpd dlawzdy elit` opgei iaxly §¦§©©§§¦¥

yixle .dwel [oiie miapr oebk] xifp ixeqi` lr xar m` ,d`neha
ligziyk eixacl mb j` .d`nehay zexifp lr dwel epi` yiwl
`id dil`n `l` ,dycg dlaw jixv epi` ,dxdha zexifp zepnl
cer xifp dyrp lkd ixacly `vnpe .zewlnd oiprl mb znlyp
la' lr xeari ezxdh xegi`ay xnel jiiy oi`e ,ez`neha ecera

.awri xa `g` ax uxizy itk `le ,'xg`z
,`xnbd zvxzneléôàxn`zéëälkn ,zexifpd dlg xaky - £¦¨¦

ixd ,envr z` xdhne zexawd zian `vei epi` m` mewndéì í÷̈¥
äøäèc úeøéæð øçàî à÷c íeMî ,øçàz ìáaxaky s` lry - §©§©¥¦§¨§©¥§¦§¨¢¨

el miler oi` mewn lkn ,zexawd ziaa ecera zexifp eilr dlg
mei miyely zepnl jixv `edy itl ,ezexifp ini oipnl el` mini
ini melyz z` xg`n `ed ixd xdhdln xg`znyke ,dxdha

.dxdhd zexifp
ïëå ìéàBä ,éMà áø øîà`ede zexifp envr lr lawndy ,oicd ¨©©©¦¦§¥

,'xg`z la' lr xaer ,my zedzydl jiynde zexawd ziaa
,'xg`z la'a mixaer dxdh zexifp ly xegi` beq lr mby meyn

y micnl ep`vnpøéæðxedhànhLz`ãéæîa Bîöòini jeza ¨¦¤¦¥©§§¥¦
,ezexifpøáBòäøäè úeøéæðc øçàz ìa íeMî.edyrnay meyn ¥¦©§©¥¦§¦¨¢¨

caln ,jk lr dwele .dxdh ly zexifp miiwln envr xg`n
e`ld lre '`nhi `l' ly e`ld lr xary lr el yiy zewlnd

.'`ai `l zn zeytp lk lre' ly
'xg`z la' xeqi` z` `xnbd dcinrndpd :ote` cera zexifpa

`ian ,dxdha ezexifp z` milydy xg`ly ,xifpd ipicn
zexry z` glbne ,minlyl li`e ,z`hgl dyak ,dlerl yak

.ey`x
øîà à÷éà áøc déøa àçà áø,zexifpa 'xg`z la'l ote` cermby ©©¨§¥§©¦¨¨©

ezexifp z` milyd m`,dxdhaexry z` glbln xg`zdy `l`
,ezeevnk'øçàz ìá'a øáBòxegi` lrBzçìâz. ¥§©§©¥¦§©§

,`xnbd zyxtnàéòaéî àìå[xnel jixv `le]úçìâz øîàc ïàîì §Ÿ¦©§¨§©§¨©¦§©©
úákòîxfril` iax zhiy idefe ,zexifpd xnb z`(.en xifp)onf lky §©¤¤

zglbzdy ixde ,oii ziizya `ed xeq` exry z` glib `ly
`edy `hiyt eixacle ,zexifpd sebn wlg `id zexifpd seqay

.ezglbz xegi` lr xg`z laa xaerøîàc ïàîì eléôà àlà¤¨£¦§©§¨©

úákòî dðéà úçìâzidefe ,zexifpdn wlg dpi`e ,zexifpd xnb z` ¦§©©¥¨§©¤¤
minkg zhiy(my)oiicr m` s` eizepaxw z` `iady xg`l ciny ,

`ed mdixacl s` mewn lkn ,oii ziizya `ed xzen glib `l
y meyn ,'xg`z la'a xaeràäéî çeléb úåöî[mewn lkn]àì ¦§©¦©¦¨Ÿ

íéiwéî.dpnfa ¦©©
zexifpa 'xg`z la' xeqi` z` dcinrn `xnbd:sqep ote`aøî©

,øîà éøî áøc déøa àøèeæezexifp ini z` xifpd milyd m` s` §¨§¥§©¨¦¨©
ixd milbx yly xg`l cr eizepaxw z`ada xg`zdy `l` ,oick

`edøçàz ìáa øáBòz`ada xegi`d lråéúBðaø÷. ¥§©§©¥¨§§¨
,`xnbd dywnàëä ïîezexifp ywidn epiidc ,o`kn m`d-] ¦¨¨

[mixcpldéì à÷ôð,xifp zepaxwa xg`z la oic cnlp -`lde ©§¨¥
,déì à÷ôð íúäîdxeza xn`py dnn(ak bk mixac)xcp xCz iM' , ¥¨¨©§¨¥¦¦Ÿ¤¤

,KOrn Liwl` 'd EPWxci Wxc iM ,FnNWl xg`z `l Liwl` 'dl©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§©§¦¨¦§§¤¡Ÿ¡¥¦¨
mixcp el` 'xcp xecz ik' ,df weqta minkg eyxce .'`hg La dide§¨¨§¥§
e` xcp ici lr epevxn mda aiigzdy zepaxw epiidc ,zeacpe

.dacpúBîLàå úBàhç elà ,'epLøãé Løc ék',minlye zeler ¦¨Ÿ¦§§¤¥©¨©£¨
zdydlerde z`hgd ,ef `yxc llkae ,mz`ada ezaiig dxe

epl yi dn myle ,mz`ada ezaiig dxezdy ,xifp ly minlyde
.xg`z la mda yiy zrcl mixcpl ywida jxev

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdid ,mixcpl ywidd `lay - ©§¥¨
,xnel jzexyt`aàeä Lecéçep`vny ,`lewläøBz äLcéçL ¦¤¦§¨¨

,øéæða,el `wec cgeindokzie ,jynda `xnbd dxiaqny itk §¨¦
z`ada xgi` m` 'xg`z la' xeqi` iabl mb epic lwed ok enky
`ed eizepaxw ipicay epcnll ywida jxev epl yi jkl ,eizepaxw

.minlye zelere ze`hg x`yl dey
:xen`d uexizd zpeek z` `xnbd zyxtnéàî[dn]Lecéç ©¦

oi`y xnel epzexyt`a did ezngny xifpa ep`vn `lewl
.'epyxci yxc ik' dyxcd llka eizepaxwàîéìéà[xn`z m`-] ¦¥¨

meyndéì ñétúî àìcaeig qtzp oi`y -ì`iadøãða øéæð úàhç §Ÿ©§¦¥§©©¨¦§¤¤
oi`y ,melk xn` `l ,xifp z`hg `iadl xcpe xifp epi`y iny -

.dacp e` xcpa d`a xifp z`hg
y ,'xg`z la'a xearl `ly daiq ef oi`y ,`xnbd dgecéøä£¥

ok enkyáìç úàhçbbeya alg zlik` lr xtkl d`ay z`hg - ©©¥¤
ef `lew dl yiøãða dñétúî ïéàL-da aiigzdl xcp oi`y ¤¥©§¦¨§¤¤

xn` `l ,alg z`hg ilr ixd xn`e alg lk` `ly ine ,qtez
,melkå,dz`ada xg`zde da aiiegnd ok it lr s`øáBòdilr §¥

.øçàz ìáa§©§©¥
,xg` ote`a zyxtn `xnbdàlà,jzl`y lr aiydl yi jkéàî ¤¨©

déLecéçoi`y xnel yi ezngny xifpa ep`vny yecigd dn - ¦¥
,'epyxci yxc ik' dyxcd lka eizepaxwàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨

,xnel jzrca dler didy meyn-,'øéæð éðéøä' øîà íàå ìéàBä¦§¦¨©£¥¦¨¦
eléôàwx `id ezexifpy xn` m`ïöøç ïî`le ,cala otbd [oirxb] £¦¦©§¨

,zexifp ixeqi` x`ynìkì øéæð éåäixeqi`ok oi`y dn .zexifp ¨¥¨¦§Ÿ
df yecig meyne ,xcpy dna wx xq`p epi` mixcpaàì àîéà¥¨Ÿ

déìò øBáòéìeizepaxw lr -ïì òîLî à÷ .'øçàz ìa' íeMî ¦££¥¦©§©¥¨©§©¨
mixcpl ywidd.'xg`z la' meyn yi xifp zepaxwa s`y

:lkd ixacl epi` df yexity ,dgec `xnbdàçéðädf uexiz - ¨¦¨
wx oaenék' øîàc ïàîìzeidl envr lr lawnyk -,ïöøç ïî øéæð §©§¨©¦¨¦¦©§¨

,'ìkì øéæð éåä.mixcp x`ya epi`y yecig zexifpa yi ok`àlà ¨¥¨¦©Ÿ¤¨
ïéà' øîàc ïBòîL éaøìdyrp zexifp envr lr lawndãò øéæð §©¦¦§§¨©¥¨¦©

,'ïlekî øéfiLepi` cala ovxgd on `l` envr z` xq` `l m`e ¤©¦¦¨
,llk xifp dyrpøîéîì àkéà éàîo`k xnel yi yecig dfi` - ©¦¨§¥©

.mixcp x`ya epi`y zexifpa
ãBòå,xen`d yexita `xaqd mvr z` `xnbd dgecs` `ld §

,lkl xifp dyrpy mixaeqd minkglàeä àøîeçì Lecéç éàä©¦§§¨
,xifpd lr xingdl `a yecigd df ixd-lwp jk meyny recne

.'xg`z la' oiprl ea
,`xnbd dwiqnàlà,jzl`y lr aiydl yi jk -déLecéç éàî ¤¨©¦¥

la' xeqi` eizepaxwa oi`y xnel mewn yi ezngny `lewl xifpc
,'xg`zmeynàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñcìé §©§¨©§¨£¦¨¦
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רכג
oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtmixcp

.éâéìô úå÷ìî ïéðòìziaa envr `nhnc ,dil opiwln - zexifp dilr `liig xn`c o`nl

.xcp zexawd ziaae li`ed ,dil opiwln `lc - zexifp dilr `liig `l c"nle .zexawd

dil mw - lk` i` inp opixn`c "xg`z la" `kile ,xifp ied xzl`l `nlr ilekl la`

."lk`z la"a.äøäèã úåøéæðì øçàî à÷ãzexawd zian ueg wtinl dil iran xzl`lc

dizexifp xfpinle.dxdha.øéæð ïëå,`nlra

- zexifpl llgnc b"r` ,cifna envr `nihy

.dxdhc zexifpc "xg`z la"a dil mwàçà áø
.øîàki` "xg`z la" i`nla" `ki` - xifpa `

zglbzc "xg`zira dizexifp ini iwtp ikc ,

xg`n i`e ,oaxw iiezi`le envr glblzglbzl

."xg`z la"a i`w -äðéà úçìâú ã"îì 'éôàå
.úáëòîla"a i`we ,glbl devn d"t` ,oaxwa

.devn dze`a "xg`z.åéúåðáø÷ øçàú ìáái`c

."xg`z la"a xaer oaxwl dil idynùåøã éë
.'åîùàå úåàèç åìà åðùøãéi`w ,mc` aiiginc

`yiwd `dn opitli `le ."xg`z la"a ediilr

.mixcpc.àåä ùåãéç àîéúã åäî,xifpc dyrn

`lc ,"xg`z la"a i`w `lc dia iliwn ikd`e

ze`hgc `xw i`dn eizepaxw iwtp.zeny`e

.øéæð úàèçì äéì ñéôúî àìãilr ixd" xn` m`c

`le aiigin `le ,melk xn` `l - "xifp z`hg

xn`y oaxw lkc ,zepaxw x`ya k"`yn .icin

,qitzn - "jke jk (ze`hg) ilr ixd" mc`

`l `ni` - `ed yecigc oeike .iiezi`l aiigine

ikdl - zepaxw x`yac "xg`z la"a dilr i`w

jixhvi`i`wc ,mixcpl iyew`l `kd azkinl

."xg`z la"a inpäñéôúî äðéàã áìç úàèç àäå
.øãðáxn` `l - "z`hg ilr ixd" xn` i`c

`iadl aiiginc ,alg lk` ik d"t`e ,melk

."xg`z la"a i`w - z`hgøîà íàå ìéàåä
'éôà øéæð éðéøäïöøçî.ovxga elit`c ,xnelk

calaxifdepiidc .lkl inp xifp ied - envr

cala ovxga `l` xcp `l edi`c ,yecig

icin lka xqzin ikd elit`e ,(xqzine)

dilr mewil `l - `ed yecige li`ede .xkync

."xg`z la"a i`wc `yiwd ol rnynw ,zepaxw x`yak "xg`z la"a.ïìåëî øéæéù ãò
xifp [ipixd" xn`] i`covxgni`n izk` ,lka xifiy cr melk ied `l - "`yecig?`ki`

.àùåãéç éàä ãåòåxnegl - xn`wc,cg` xaca `l` xfp `l edi`c :`xneg epiide ,`ed `

.oleka xifp iede
íàù
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- ikd xn` `lxn` i`n .`pyixtck ,xzl`l xifp dil ded k"`c-on xht` `l"

oky oeike ,"mlerd-"xg`z la"a dil mwc ,"cin oaxw `iadl ilr ixd" xne`k dil ded

,"xifp `d` mipy 'a exariy mcew" xne`a dnwe`l `ax ivn dedc `ed oicae .xzl`l

oeik ,edin `l` .milbx 'b cr xar `lc ,zepaxwc "xg`z la"a dil ded `peeb i`d ikae

"zepaxwa ilr ixd" xne`a `nwe`l ivn `lc

di`pz diyecgl jixhv`e ,ziyixtcke-hwp

la"a dil mw `peeb i`d ikac opireny`l ,i`d

lkn izaeg ici iz`vi dfae ,l"pk .xzl`l "xg`z

ef dklda mipey`xd enrnry dn.ïåâëxfpy

.zexawd ziaa `edelawle cin z`vl jixvy

xg`z laa dil mw - witp `l ike ,zexifp eilr.

àçéðä.xzl`l dilr zexifp `liig `l c"nl

) xifpc b"ta l"xe opgei 'xc `zbelt:fh sc'xlc ,(

zexawd ziaa oii izye lik` i` opgei-,iwl

dilr `liig `l l"xle .cin zexifp dilr `liigc

zexawd zian witp ikle ,cin zexifp-jixv

lawle xefgl.àìàdilr `liig xzl`n c"nl

.xninl `ki` i`nzexifp dilr `liigc oeikc

mlerl "xg`z la" `kil.àìééçzexifp dilr

.xzl`nzewln oiprle .witp ik dlaw jixv `le

ecera miapr zlik` lr iwl i` ,ibiltc `ed

jixv `le zexifp dilr lgc oeike .zexawd ziaa

`ki` "xg`z la" i`n dlaw?à÷ãdil xg`n

.dxdhc zexifpl"xg`z la"a dil mw d"yne -.

ìéàåä.jkelgc b"r`c zxn`c oeik ,xnelk

- dxdha dilr liig `lc oeik ,zexifp dilr

envr `nihy xedh xifp s` ,"xg`z la" `ki`

xakc b"r`c .iwle ,"xg`z la"a xaer cifna

aizkck ,ie`l ixza d`neh` `pngx dixdf`

`l zn zeytp lk lr" inp aizke "`nhi `l"

e`l - "elti mipey`xd minide" inp xn`e ,"`ai

`wlin `l` ,xg` yper eilr `di `ly `xninl

"xg`z la" meyn iwl inp.úçìâú.zakrn

) opaxe `"xc `id `zbelt.en sc xifp`d `"xlc .(

"oii xifpd dzyi xg`e" aizkc-lk xg` epiid

opaxle ,minc z`vxde zglbz epiidc ,olek miyrnd-xzen eizepaxw `iady cin

oiia.ìá.eizepaxw xg`z'b xg`l `l` "xg`z la"a xaer epi` `zniwe` jdl

milbx.åìà.zeny`e ze`hgllka od ixd xifp zepaxwe.åäî.`nizce`l i`

mixcpc `yiwid.àìã.xcpa xifp z`hgl dl qitzndqitzdl leki epi`y ,`liwc

,`liwe li`ede .melk xn` `l - xifp epi` `ede "ilr xifp z`hg" xn` m`y .xcpa

"xg`z la"a dilr mewil `l `pin` jzrc `wlq:opikxte .éøä.alg z`hgi`w ikd elit`e ,`lew jd eda zi` - "alg z`hg" edlek ixwin ikdc ,ze`hgd lk ,xnelk

il dnl `yiwide ,"xg`z la"a ediilr?'éôà.lkl xifp ied ovxg onzexifp ipic lkl.ãåòå.`ed `xnegl yecig"xg`z la"a mewil `lc `lew dipin ziziin ikide -?

"xg`z la"a ediilr mewil `lc `"d - `yiwid e`l i` ,ixing `lc oeike ,`ian xifpdy minlye dlere z`hg .ozylyn zg` lr glib m`e li`ed.úàèç`iz` alg

.dxtkloi`c ,`lew da zi` xifp z`hg la` ."xg`z la"a xeariy `ed oic - eilr xtkl d`iadl devnc oeik ,xcpa dqitzdl leki epi`c `lew da zi`c ab lr s` ,d"yne

`heg epi` - `ed `heg xifp xn`c o`nl elit`e ,zeyx `l` devn ef oi` - oiia exizdl i` ?`iz`w i`nle ,"xg`z la"a dlr mewilc icin da xqzn `le xcpa dqitzn

`l` witp `xwc ditebn e`lc oeik `l` ,inp ikd oi`c :il d`xpe !minlye alg z`hgn "cvd dn"a xifp oaxw iziz izk` :ipira dywe !dxtkl iz` `l oaxw xwire ,xenb

"cvd dn"a-"cvd dn" lkc ,`ticr `yiwid-opikxt edc lk.éøäå.dxtkl `iz` `lc zclei z`hg) "zltnd" wxta xn`c ,oerny 'xl elit`e:`l dcpz`heg zcleic (

dlral wwfz `ly zraype zvtew zcleie zrxeky dryac ,`id-`hg lr `a epi` dpaxw xwir-melk xaca dxdxd `ly dnvra zrcei elit` ixdy-oaxw d`ian.
`ixyw
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déIò àIééç øzIàî ã"îI¯?"øçàz Ia" àkéà éî ¥©§©¨§¨£¥¦¦¨©§©¥
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àéòaéî àIå .BzçIâz "øçàz Ia"a øáBò :øîà à÷éà¦¨¨©¥§©§©¥¦§©§§¨¦¨£¨
dðéà úçIâz ã"îI 'éôà àJà ,úákòî úçIâz ã"îI¦§©©§©¤¤¤¨¦§©©¥¨

úákòî¯àøèeæ øî .íéi÷éî àI àäéî çeJéb úåöî §©¤¤¦§©¦©¦¨¨¦©©¨§¨
.åéúBðaø÷ "øçàz Ia"a øáBò :øîà éøî áøc déøa§¥§©¨¦¨©¥§©§©¥¨§§¨
Løc ék" :déI à÷ôð íúäî ?déI à÷ôð àëä ïîe¦¨¨¨§¨¥¥¨¨¨§¨¥¦¨

"epLøãé¯Lecéç :àîéúc eäî !úBîLàå úàhç eJà ¦§§¤¥©¨Ÿ©£¨©§¥¨¦
àIc àîéIéà ?Lecéç éàî .øéæða äøBz äLcéçL àeä¤¦§¨¨§¨¦©¦¦¥¨§¨

øãða øéæð úàhçI déI ñétúî¯,áIç úàhç éøä ©§¦¥§©¨¨¦§¤¤£¥©©¥¤
éàî àJà !"øçàz Ia"a øáBòå ,øãða dñétúî ïéàL¤¥©§¦¨§¤¤§¥§©§©¥¤¨©

déLecéç¯eJéôà øéæð éðéøä" øîà íàå IéàBä à"ãñ ¦¥¦§¦¨©£¥¦¨¦£¦
"ïöøç ïî¯déIò øBáòéI àI :àîéà ,IkI øéæð éåä ¦©§¨¨¥¨¦©Ÿ¥¨¨¦££¥

ïî øéæð ék ã"îI àçéðä .I"î÷ "øçàz Ia" íeMî¦©§©¥¨¦¨¦¨¦¦
ïöøç¯ãò øéæð ïéà :øîàc ù"øI àJà ,IkI øéæð éåä ©§¨¨¥¨¦©Ÿ¤¨§¨©¥¨¦©

Lecéç éàä :ãBòå ?øîéîI àkéà éàî ,ïJekî øéfiL¤©¦¦¨©¦¨§¥©§©¦
déLecéç éàî àJà !àeä àøîeçI¯IéàBä à"ãñã §§¨¤¨©¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc mixcp(iying meil)

:sqep ote`a zexifpa 'xg`z la' xeqi` z` dcinrn `xnbdáø©
øãðc ïBâk ,øîà á÷òé øa àçà,zexifpàeäå`vnpúBøáwä úéáa ©¨©©£Ÿ¨©§§¨©§§¥©§¨

,xcpy dryaenvr lr lawle xdhdle ,cin myn z`vl eilry
la'a xaer cin ,z`vln xg`zd m`e .dxdha dzepnle zexifp

.'xg`z
,'xifp ipixd' xn` m` s`y ,`g` ax ly evexiza `xnbd dpiade
oiicre ,ezexifp dlg oi` ,cin zexifp zlaw lr dxend oeyl `edy
eze` miaiign eixac mipt lk lry `l` .oiie miapra xzen
lr 'xg`z la'a xaer jkitle ,dxdha zexifp eilr lawle xdhdl

.jk zeyrl xdnn epi`y
xifp zkqna mi`xen` ewlgp xak mle`e(:fh)dlg `l mpn` m`d

ecera s` cin zexifpd dlg opgei iax zrlcly ,cin zexifpd
lk enk dwli zexifp ixeqi` lr xeari m` dzrne ,zexawd ziaa
ecera zexifp llk eilr dlg `l yiwl yixle .dxdha xcepd xifp

.xdhiy mcew oiie miapra xzene ,zexaw ziaa
,`xnbd dywnàçéðäayein awri xa `g` ax ly df uexiz - ¨¦¨

wxøîàc ïàîìxne`d yiwl yixl -úeøéæð déìò àìééç àì §©§¨©Ÿ¨§¨£¥§¦
øzìàî,zexawd ziaa ecera cin zexifp eilr dlg `l -ok lre ¥©§©

,cin z`vl xdni `l m` 'xg`z la' lr xeariy jiiy ezhiyl
.lirl xen`keøîàc ïàîì àlàxn`y opgei iaxl -àìééç øzìàî ¤¨§©§¨©¥©§©¨§¨

déìò,zexifp eilr dlg cin -àkéà éî[yi m`d-]øçàz ìa`ld £¥¦¦¨©§©¥
.'xg`z la' meyn xeariy jiiy dne ,xifp dyrp xak `ed

ãBòåla' meyn xearl el oi` yiwl yixl s` `ld ,`xnbd dywn §
c ,'xg`zøîàä[xn` ixd-],éMà áø øa øîoiae opgei iaxl oiay ¨¨©©©©©¦

yiwl yixløzìàî déìò úeøéæð àìééçcin zexifp eilr dlg - ¨§¨§¦£¥¥©§©
,zexawd ziaa eceraéâéìt éëåle izne -`wec ,ewlgp dn iab §¦§¦¥
,éâéìt úe÷ìî ïéðòìzexifpd dlawzdy elit` opgei iaxly §¦§©©§§¦¥

yixle .dwel [oiie miapr oebk] xifp ixeqi` lr xar m` ,d`neha
ligziyk eixacl mb j` .d`nehay zexifp lr dwel epi` yiwl
`id dil`n `l` ,dycg dlaw jixv epi` ,dxdha zexifp zepnl
cer xifp dyrp lkd ixacly `vnpe .zewlnd oiprl mb znlyp
la' lr xeari ezxdh xegi`ay xnel jiiy oi`e ,ez`neha ecera

.awri xa `g` ax uxizy itk `le ,'xg`z
,`xnbd zvxzneléôàxn`zéëälkn ,zexifpd dlg xaky - £¦¨¦

ixd ,envr z` xdhne zexawd zian `vei epi` m` mewndéì í÷̈¥
äøäèc úeøéæð øçàî à÷c íeMî ,øçàz ìáaxaky s` lry - §©§©¥¦§¨§©¥§¦§¨¢¨

el miler oi` mewn lkn ,zexawd ziaa ecera zexifp eilr dlg
mei miyely zepnl jixv `edy itl ,ezexifp ini oipnl el` mini
ini melyz z` xg`n `ed ixd xdhdln xg`znyke ,dxdha

.dxdhd zexifp
ïëå ìéàBä ,éMà áø øîà`ede zexifp envr lr lawndy ,oicd ¨©©©¦¦§¥

,'xg`z la' lr xaer ,my zedzydl jiynde zexawd ziaa
,'xg`z la'a mixaer dxdh zexifp ly xegi` beq lr mby meyn

y micnl ep`vnpøéæðxedhànhLz`ãéæîa Bîöòini jeza ¨¦¤¦¥©§§¥¦
,ezexifpøáBòäøäè úeøéæðc øçàz ìa íeMî.edyrnay meyn ¥¦©§©¥¦§¦¨¢¨

caln ,jk lr dwele .dxdh ly zexifp miiwln envr xg`n
e`ld lre '`nhi `l' ly e`ld lr xary lr el yiy zewlnd

.'`ai `l zn zeytp lk lre' ly
'xg`z la' xeqi` z` `xnbd dcinrndpd :ote` cera zexifpa

`ian ,dxdha ezexifp z` milydy xg`ly ,xifpd ipicn
zexry z` glbne ,minlyl li`e ,z`hgl dyak ,dlerl yak

.ey`x
øîà à÷éà áøc déøa àçà áø,zexifpa 'xg`z la'l ote` cermby ©©¨§¥§©¦¨¨©

ezexifp z` milyd m`,dxdhaexry z` glbln xg`zdy `l`
,ezeevnk'øçàz ìá'a øáBòxegi` lrBzçìâz. ¥§©§©¥¦§©§

,`xnbd zyxtnàéòaéî àìå[xnel jixv `le]úçìâz øîàc ïàîì §Ÿ¦©§¨§©§¨©¦§©©
úákòîxfril` iax zhiy idefe ,zexifpd xnb z`(.en xifp)onf lky §©¤¤

zglbzdy ixde ,oii ziizya `ed xeq` exry z` glib `ly
`edy `hiyt eixacle ,zexifpd sebn wlg `id zexifpd seqay

.ezglbz xegi` lr xg`z laa xaerøîàc ïàîì eléôà àlà¤¨£¦§©§¨©

úákòî dðéà úçìâzidefe ,zexifpdn wlg dpi`e ,zexifpd xnb z` ¦§©©¥¨§©¤¤
minkg zhiy(my)oiicr m` s` eizepaxw z` `iady xg`l ciny ,

`ed mdixacl s` mewn lkn ,oii ziizya `ed xzen glib `l
y meyn ,'xg`z la'a xaeràäéî çeléb úåöî[mewn lkn]àì ¦§©¦©¦¨Ÿ

íéiwéî.dpnfa ¦©©
zexifpa 'xg`z la' xeqi` z` dcinrn `xnbd:sqep ote`aøî©

,øîà éøî áøc déøa àøèeæezexifp ini z` xifpd milyd m` s` §¨§¥§©¨¦¨©
ixd milbx yly xg`l cr eizepaxw z`ada xg`zdy `l` ,oick

`edøçàz ìáa øáBòz`ada xegi`d lråéúBðaø÷. ¥§©§©¥¨§§¨
,`xnbd dywnàëä ïîezexifp ywidn epiidc ,o`kn m`d-] ¦¨¨

[mixcpldéì à÷ôð,xifp zepaxwa xg`z la oic cnlp -`lde ©§¨¥
,déì à÷ôð íúäîdxeza xn`py dnn(ak bk mixac)xcp xCz iM' , ¥¨¨©§¨¥¦¦Ÿ¤¤

,KOrn Liwl` 'd EPWxci Wxc iM ,FnNWl xg`z `l Liwl` 'dl©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§©§¦¨¦§§¤¡Ÿ¡¥¦¨
mixcp el` 'xcp xecz ik' ,df weqta minkg eyxce .'`hg La dide§¨¨§¥§
e` xcp ici lr epevxn mda aiigzdy zepaxw epiidc ,zeacpe

.dacpúBîLàå úBàhç elà ,'epLøãé Løc ék',minlye zeler ¦¨Ÿ¦§§¤¥©¨©£¨
zdydlerde z`hgd ,ef `yxc llkae ,mz`ada ezaiig dxe

epl yi dn myle ,mz`ada ezaiig dxezdy ,xifp ly minlyde
.xg`z la mda yiy zrcl mixcpl ywida jxev

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdid ,mixcpl ywidd `lay - ©§¥¨
,xnel jzexyt`aàeä Lecéçep`vny ,`lewläøBz äLcéçL ¦¤¦§¨¨

,øéæða,el `wec cgeindokzie ,jynda `xnbd dxiaqny itk §¨¦
z`ada xgi` m` 'xg`z la' xeqi` iabl mb epic lwed ok enky
`ed eizepaxw ipicay epcnll ywida jxev epl yi jkl ,eizepaxw

.minlye zelere ze`hg x`yl dey
:xen`d uexizd zpeek z` `xnbd zyxtnéàî[dn]Lecéç ©¦

oi`y xnel epzexyt`a did ezngny xifpa ep`vn `lewl
.'epyxci yxc ik' dyxcd llka eizepaxwàîéìéà[xn`z m`-] ¦¥¨

meyndéì ñétúî àìcaeig qtzp oi`y -ì`iadøãða øéæð úàhç §Ÿ©§¦¥§©©¨¦§¤¤
oi`y ,melk xn` `l ,xifp z`hg `iadl xcpe xifp epi`y iny -

.dacp e` xcpa d`a xifp z`hg
y ,'xg`z la'a xearl `ly daiq ef oi`y ,`xnbd dgecéøä£¥

ok enkyáìç úàhçbbeya alg zlik` lr xtkl d`ay z`hg - ©©¥¤
ef `lew dl yiøãða dñétúî ïéàL-da aiigzdl xcp oi`y ¤¥©§¦¨§¤¤

xn` `l ,alg z`hg ilr ixd xn`e alg lk` `ly ine ,qtez
,melkå,dz`ada xg`zde da aiiegnd ok it lr s`øáBòdilr §¥

.øçàz ìáa§©§©¥
,xg` ote`a zyxtn `xnbdàlà,jzl`y lr aiydl yi jkéàî ¤¨©

déLecéçoi`y xnel yi ezngny xifpa ep`vny yecigd dn - ¦¥
,'epyxci yxc ik' dyxcd lka eizepaxwàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨

,xnel jzrca dler didy meyn-,'øéæð éðéøä' øîà íàå ìéàBä¦§¦¨©£¥¦¨¦
eléôàwx `id ezexifpy xn` m`ïöøç ïî`le ,cala otbd [oirxb] £¦¦©§¨

,zexifp ixeqi` x`ynìkì øéæð éåäixeqi`ok oi`y dn .zexifp ¨¥¨¦§Ÿ
df yecig meyne ,xcpy dna wx xq`p epi` mixcpaàì àîéà¥¨Ÿ

déìò øBáòéìeizepaxw lr -ïì òîLî à÷ .'øçàz ìa' íeMî ¦££¥¦©§©¥¨©§©¨
mixcpl ywidd.'xg`z la' meyn yi xifp zepaxwa s`y

:lkd ixacl epi` df yexity ,dgec `xnbdàçéðädf uexiz - ¨¦¨
wx oaenék' øîàc ïàîìzeidl envr lr lawnyk -,ïöøç ïî øéæð §©§¨©¦¨¦¦©§¨

,'ìkì øéæð éåä.mixcp x`ya epi`y yecig zexifpa yi ok`àlà ¨¥¨¦©Ÿ¤¨
ïéà' øîàc ïBòîL éaøìdyrp zexifp envr lr lawndãò øéæð §©¦¦§§¨©¥¨¦©

,'ïlekî øéfiLepi` cala ovxgd on `l` envr z` xq` `l m`e ¤©¦¦¨
,llk xifp dyrpøîéîì àkéà éàîo`k xnel yi yecig dfi` - ©¦¨§¥©

.mixcp x`ya epi`y zexifpa
ãBòå,xen`d yexita `xaqd mvr z` `xnbd dgecs` `ld §

,lkl xifp dyrpy mixaeqd minkglàeä àøîeçì Lecéç éàä©¦§§¨
,xifpd lr xingdl `a yecigd df ixd-lwp jk meyny recne

.'xg`z la' oiprl ea
,`xnbd dwiqnàlà,jzl`y lr aiydl yi jk -déLecéç éàî ¤¨©¦¥

la' xeqi` eizepaxwa oi`y xnel mewn yi ezngny `lewl xifpc
,'xg`zmeynàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñcìé §©§¨©§¨£¦¨¦
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רכד
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtmixcp

.ïúùìùî úçà ìò çìéâ íàùaizkck ,minlye z`hg ,dler :zepaxw yly aiig xifpc

) 'ebe "minz ezpy oa yak 'dl epaxw z` aixwde"xacnaez`hg `l` `iad `l m`e .(

-,"xg`z la"a xaer epi` `ni` ikdle .zepaxw x`ya k"`yn ,yecig epiide .eilr glbn

.l"nwà"áàå.øãðá åñéôúî ïéàã äéùåãéç éàîz`hg ilr ixd" xn` i`c ,lirl opixn`ck

.dil qitzn `l - "xifp.äøôëì àéúài`dc

dxtklc oeike ,lk`y alg meyn dxtk jixv

iz` `w-ciar `l xifp la` ."xg`z la"a i`w

.dxtk irailc `hg mey.åðéöî äîá éúéú
.xtin a` mixcpaäéì úéàã úåøéæð éáâ ìáà

.àúåöé÷onf eze` cr `l` xqzin `lc oeikc-

dil xearil `le ,onfl cr oizni-rnyn `w

enk jxtinl `kil `yiwid`c .`yiwid ol

."epivn dn"a.ïìåëá ìàåîù øîàipd lka

"jnn ipyxten" "jnn ip` xcen" 'ipzna ipzwc

"jl lke` ip`y" xn`iy cre ,xcp ied `l - 'eke

eze`a xqzin `l -.xac.éðú÷ éëä,xnelk

.`xqgin ixeqg.íéøåîà íéøáã äîáik ,xeq`c

."jl lke` ip`y" inp xne`a - "ip` xcen" xn`

.àëôéà àéðúäåmixac dna" zxn` zivn `lc

!"mixen`.éëä éðú"jl lke` ip`y" :ipzw ikdc

ipxcen" `xwirn xn` xake ,"mreh ip`y"e

,cala "jl lke` ip`y" xn` la` .xeq` - "jnn

xn` k"`` ,xeq` epi` - "jnn ipxcen" e`

.xenb xcp epiidc ,ediiexzléîð åðééä éëä éà
.àùéø!`nw `ziixaa "jnn ipxcen" ipzwc.ãåòå

il dnl xeq` ipnif ixz - zvxzck `ed ikd i`

?ipzinl.àìàxn`c `nrh :l`eny xn` ikd

`ed "jl lke` ip`y" inp,cala xeq` edi`c

ipzwc ,xeq`c xn`w cala xcepa 'ipznc

."xeq`"
ìáà
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àéøù÷.miycwa lkinl dlmiycw zlik`e ,"dxdhe odkd dilr xtke" aizkck

`aiign inp dy`dc ,migqt zlik` oebk ,`id devn.éúéúmixcpn epivn dna.

`kxit jd zeci iab lirl iyw` `le ,dxtd iab `kd iyw`c `d-zecic meyn

dn"a iziz :jxtnl jiiy dxtd iab la` .oicd on oiyper oi`e ,edl iziin inp zewlnl

"epivn!íåùî.`zeviw dil zilcjklid

ike .zinler eziaa xrhvz `ly ,xtiy `ed oic

yiwp - `zeviw dil zi` zexifpc oeik :`niz

miyly mixcp mzq :`nipe ,zexifpl mixcp inp

ixcpe ycwd ixcp llek xcp oeylc ,`zil !mei

,`zeviw edl zil ycwd ixcpc oeike ,xeqi`

ixcp - zinler dycw gafnl dnda yicwndy

mixcp iyew`l inc xityc ,ediizeekc inp xeqi`

iccdl.ïìåëá.lke` ip`y" xn`iy cr"

"ipwgexn" "ipyxten" "ipxcen" epiidc ,oleka -

`cg 'ipznc ,xnelk ,'eke xn`iy cr - 'ipznc

.i`w "ipyxten" "ipxcen"` "lke` ip`y"e ,ipzw

ci 'it`e ,llk xeqi` rnyn `l - ikd e`l i`c

ied `l giken epi`y.éáéúéîjnn ip` xcen

.'eke,l`enyc dilr `iyw `l 'ipzn `nlya

`ki` - "xeq`" cg `l` da ipz `lc oeikc

`ziixa la` .`yixc `yexit `tiqc xninl

ilin ilinc dil rnyn - "xeq`" "xeq`" ipzwc

.`tiq cr "xeq`" `nil `l - `l i`c ,ipzw

xeq` ipzinl jiiy d"yne - `"ca w"d :uxzne

`tiqc xeq` k"` :jixt onwle .eixac rvn`a

`l` ,cin ikd dil iywilc `ed oicae ?il dnl

dywnc `xaq metl ,dil dywn dipin `ticrc.

àéðúäå.`kti``tiq e`l `ziixa jd -

`de :xninl dil ded k"`c ,`ed lirlc `ziixac

`tiq ipzw.éðøãåî.xeq` df ixd 'eke jnn

"`"ca"e ,`yixc `yexit `tiqc xninl `kile

`kil - "jl lke` ip`y"ac ,jci`c `inec ,ipzw

xqzinc biltc o`n.éðú.xn` xake ikd

"jnn ipxcen" xn` xakc b"r`c l"nwe ,xnelk

xqzin `l - `l i`c ,"jl lke` ip`y" xnel jixv -.éà.`yix epiid ikd.dpey`x xnelk ,`yix dl ixw - jd inwn `ziinw `ziixa jd izii`c oeik `l` .xn`w ynn `yix e`l

yg `l `pz jci`c b"r`e .ipzw "`"ca"e ,ipzw `cgc xninl irhp `lc ikid ik ,`tiqa "ipxcen" hwpe `pz i`d ipy d"eyn - xeq` cegla "ipxcen"ac `nlya zxn` i` :`yexit ikde

"xn` xake" ipznln "`"ca" ipznl jiiy ithe ,`pz jci`k ipzinl inp `pz i`dl dil ded - ipzw `zlin `cgc zxn` i` `l` .xzei x`al dvx `pz i`d - ikda irhpc:!ãåòåxeq`

.ipznl l"l xeq`dil `iyw `tiqc "xeq`" ,xnelk.àìà.l`eny w"d`cg 'ipznc xn`w edin `l` .xqzn cg lkac ,ipzw ilin ilin `ziipzn jpdc dcen diteb l`eny i`cec

"xeq`" "xeq`" ipzw `ziipzn `nlya ?xzen exiage xeq` `ed - "jl lke` ip`y"ae ,oixeq` mdipy - "jnn ipxcen"ac ,eey `lc "xeq`" cga ipz ikid - ipzw ilin ilin i`c ,ipzw

`zil `pic i`dc xn`w d"yne ,xzen exiage xeq` `ede ,ipzw `cg i`ce `l` !ipznl l"d "xeq`" "xeq`" - ipzw inp ilin ilin i` ,'ipzn `l` ,dipick cge cg lk xity rnyne -

`dnc ?"xeq` jl lke` ip`y" xn`w ikid - ipzw ilin ilin 'ipznc ,dywnc `xaq metl :wcinl `ki`e .oixeq` mdipy - cegl "jnn ipxcen" la` ,"jl lke` ip`y" inp xne`a `l

`lc mlerl :l"i !llk xqzin `le ,rnyn "`plik`c" `nlic - "mpew" xn` `lc i`e .zeci iab dl ipzw 'ipznae ,ci `le ,`ed xenb xcp - "jl lke` ip`y mpew" `icda xn`c i` ,jytp

i` `di - jlyn lke` ip`y dn :w"d - "ip`y" xn`wc oeik i`ce `l` !xninl dil ded "jl lke`" ?"jl lke` ip`y"c `pyil i`n k"` - xn`w "`plik`c" `nip :z"ke ,"mpew" xn`

dn epiidc ,utgd xikfn `edy rnyn "ip`y"c meyn - dreayl ci iedlc opixn` `le ,xcpl ci iedc opixn` i`n` :iieyw`l `kil inp `nrh i`d meyne .mpew - edip i`ne ,xac df

`ed cic `nip - "mpew" xikfd `l i`c :`iyw c"eia "ipi`y" qxbc o`nl la` ,c"ei `la "ip`y" 'ipzna qixbc o`nl gpiz :z"`e .dreaya jiiy `le ,xcpa jiiy `peeb i`d ike ,lk`iy

oeik ikd elit`e ,"mpew" xikfdya mlerl :xnel yi ?zeci iab dil ipz ikide ,ci `le `ed xcp - "mpew" xikfdya i`e .`vtg` diytp xqin dreayc `pyil i`dc ,xcpl `le dreayl

) dlrnl izazky enke ,dipic ikd dreay oeyla exn`y xcpc .xenb xcp `le ,xcpl ci dil ded - `vtg` diytp xqin `edc ,"ipi`y" epiidc ,dreay oeyla dil xn`cicii` d"c :a(.
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
 ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc mixcp(iying meil)

çléb íàåey`x zexryìMî úçà ìòïzLzhigy xg` skiz - §¦¦©©©©¦§¨§¨
,[minlye dler z`hg] mda aiegn xifpdy zepaxwd ylyn zg`

àöé`diy ick glble zepnle xefgl jixv epi`e ,ezglbz zaeg ici ¨¨
oii ziizya xzen `ed `l` ,ozyly zaxwd xg` gelibd
xzi z` aixwi jk xg`e ,gelibd xg` cin znl d`nehae

ok enke ,zepaxwddéìò øBáòéì àìeizepaxw xegi` lr -ìáa Ÿ¦££¥§©
øçàz.mdn cg` s` `iad `l m` s`ïì òîLî à÷eprinyn- §©¥¨©§©¨

.eizepaxw xegi`a df xeqi` lr xaer xifpdy mixcpl ywidd
dyxity jxck xifpay yecigd z` yxtl zxfeg `xnbd

,`xnbd zvxzn cer :dligzaàîéà úéòaéàå,[xen` dvxz m`e-] §¦¨¥¥¨
déLecç éàî,`lewl xifp lyBñétúî àìc íeMîxifp z`hgløãða ©¦¥¦§Ÿ©§¦§¤¤

`le qtez exeaic oi` ,ilr xifp z`hg xn`e xifp epi`y iny -
,melk xn`myl `l` dacpe xcpa mi`a eizepaxw oi`y itl

.cala ezaegCì àéL÷ à÷c àäåyexit lr jl dyw didy dne - §¨§¨©§¨¨
mb ixdy ,dfáìç úàhçalg zlik` lr xtkl d`ay z`hg] ©©¥¤

[bbeyadnecxg`zd z`f lkae ,dacpe xcpa d`a dpi`y dl
dpey .'xg`z' la'a xaer dz`adaáìç úàhç,xifp z`hgn ©©¥¤

c meynäøtëì àéúà÷,bbeya dyrpy `hg lr xtkl d`ay - ¨¨§¨§©¨¨
oeik dacpe xcpa zqtzp dpi`y `lew da ep`vny s` lr ok lre

.'xg`z laa' xariy `ed ie`x eilr xtkl d`iadl devnyla`
àéúà éàîì øéæð úàhç,d`a dxtk dfi` jxevl -`l` dpi`y ©©¨¦§©¨§¨

oeik ywidd `lel ok lr ,xifpl dxezd ezaiigy `nlra aeig
zepaxw x`yn dpey `idy ayeg iziid dacpe xcpa d`a dpi`y

.'xg`z la' xeqi` da oi`e
,`xnbd dywnúãìBé úàhç éøäåàéúà àìc[d`a dpi`y-] ©£¥©©¤¤§Ÿ¨§¨

äøtëì,`hg mey lrdìò øáòåzclei dilr zxaere - §©¨¨§¨©£¨
dz`ada dxg`zdy'øçàz ìa' íeMî. ¦©§©¥

,`xnbd zvxznàéääzclei z`hg -ìëéîì dì àéøL à÷ ©¦¨©§¨¨§¥©
íéLã÷a,'miycw zlik`a zcleid z` dxizn -mixaer ok lre §¨¨¦

,xg`z laa dilr,melk dxizn dpi`y xifp z`hga ok oi`y dn
.'xg`z la'n dxhtl mewn did ywidd ilel ok lre

ywida dpcd lirl `ziixad ixac z` yxtl zxfeg `xnbd
:zexifp mixcp

mixcp zyxta xn`p(dÎc l xacna),dia` zeyxa `idy dxrp iabl
dxq` xW` dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd m`e'§¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨
xn`p oke .'Dz` dia` `ipd iM Dl glqi 'de ,mEwi `l DWtp lr©©§¨Ÿ¨©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨

(bi my)lM ,FrnW mFiA DWi` mz` xti xtd m`e' ,yi` zy` iabl§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§¨§¨
'de mxtd DWi` ,mEwi `l DWtp xQ`lE dixcpl diztU `vFn¨§¨¤¨¦§¨¤¨§¦©©§¨Ÿ¨¦¨£¥¨©
.ezy` ixcp xtin lrade eza ixcp xtin a`dy o`kne .'Dl glqi¦§©¨

,øî øîà,`ziixaa epipyøôéî áàä íéøãp äîez`Bza éøãð ¨©©©§¨¦¨¨¥¥¦§¥¦
dxrpdøôéî ìòáåz`øôéî áàä úeøéæð óà ,BzLà éøãðz`úeøéæð §©©¥¥¦§¥¦§©§¦¨¨¥¥§¦

Bzadxrpdøôéî ìòáåz`.BzLà úeøéæð ¦§©©¥¥§¦¦§
,`xnbd zl`eyél änìn df oic cenlléúéz ,àLwéäoicd [`eai-] ¨¨¦¤¥¨¥¥

cnlieãpî eðéön äîaíéø,lrade a`dy mixcpa ep`vny myky §©¨¦¦§¨¦
z` xtdl lrade a`d mileki zexifpa ok enk ,dixcp mixitn

.dzexifp
,`xnbd zvxznøôéîc àeä íéøãð éab àîìécdxtdd gk `ny - ¦§¨©¥§¨¦§¥¥

,`wec mixcp iabl `ed ,mdl ozipyàúevé÷ déì úéà àìc íeMî¦§Ÿ¦¥¦¨
`di onf dnkl yxtl `la mzqa xcepdy ,daviw el oi` xcpy -
eziaa xrhvz `l dxcpy efy icke ,mlerl eilr miiw if` ,xcpd

.dxtd zekf dxezd mdl dpzp mlerl
àúevé÷ déì úéàc úeøéæð éab ìáà,daviw dl yiy -úeøéæð íúñc £¨©¥§¦§¦¥¦¨¦§¨§¦

ìLíBé íéL,calaàì àîéàhren xrv lr dxtd oic dxezd dpzp §Ÿ¦¥¨Ÿ
.dfok lrïì òîLî à÷zexifpa mby ,mixcpn ywidd epcnln - ¨©§©¨

oi` ,mdipia wlgl yiy mbdy .dxtd zekf dxezd mdl dpzp
.ywidd lr miaiyn

,dpyna epipy'eëå éðà øceî Bøéáçì øîBàä,jnn ipyxten ,jnn ¨¥©£¥¨£¦§
`xnbd dpce .xeq` ,jl mreh ip`y ,jl lke` ip`y ,jnn ipwgexn

:mixcp zecil elld zepeyl zeaygp ote` dfi`a
ïleëa ,ìàeîL øîàzepey`xd zepeyld zyly lka -zexkfend ¨©§¥§¨

lg oi` ,'jnn ipwgexn' 'jnn ipyxten' 'jnn ipxcen' ,dpyna
,ody zenk elld zepeyla xcpdøîàiL ãòzg` lkl siqeiy - ©¤Ÿ©

xn`iy oebk ,'jl mreh ip`y' e` 'jl lke` ip`y' milind z` odn
jnn ipxcen','Eì ìëBà éðàLjnn ipxcen' e`.'Eì íòBè éðàLoke ¤£¦¥§¤£¦¥§

e` 'jnn ipyxten' oeyla xcep m` el` milin siqedl `ed jixv
e` 'jnn ipyxten' e` 'jnn ipxcen' xn` m` la` .'jnn ipwgexn'
ip`y' e` 'lke` ip`y' milind ztqez `la ,cala 'jnn ipwgexn'

.lg xcpd oi` ,'mreh
:`ziixan l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîexiagl xne`d ¥¦¥

,'Enî éðà øceî'el xn`y e`,'Enî éðLøôeî'el xn`y e` ¨£¦¦§§§©¦¦§
äæ éøä ,'Enî éð÷çeøî'xcepd.øeñàel xn` m` okeìëBà éðàL' §£©¦¦§£¥¤¨¤£¦¥

,'Eìel xn`y e`.øeñà äæ éøä ,'Eì íòBè éðàL'ixacn rnyn ixd §¤£¦¥§£¥¤¨
e` 'ipyxten' e` 'ipxcen' oeyla s` lg xcpdy ,`ziixad
,'mreh ip`y' e` 'lke` ip`y' milind ztqez `la ,cal 'ipwgexn'
df ixd' zepey`xd zepeyld zyly xg`l dpey `ziixad oky
m`e ,zepexg`d zepeyld izy xg`l z`f zlteke zxfege ,'xeq`
,'jl mreh ipi`y 'jl lke` ip`y' zepeyld zylyl siqedl jixv

.seqal `l` 'xeq`' xikfdl el did `l
zg` lk zeiepy opi` ,`ziixaay zeaad izy ,`xnbd zvxzn

e ,dpey`xd z` zyxtn dipyd `aad `l` ,envr ipta oickéëä̈¦
éðz÷,`pzd zpeek `id jke -íéøeîà íéøác änaoeylay ¨¨¥©¤§¨¦£¦

`wec ,xeq`e xcpd lg 'ipwgexn' e` 'ipyxten' e` 'ipxcen'øîBàa§¥
df mr cgia,Eì ìëBà éðàL.Eì íòBè éðàLixac miler df itle ¤£¦¥§¤£¦¥§

.l`eny ixac mr cg` dpwa `ziixad
:zxg` `ziixa gkn l`eny ixac lr dywne `xnbd zxfeg

àëtéà àéðúäåmipic mze` z` dpeyd zxg` `ziixaa epipy - §¨©§¨¦§¨
exiagl xne`d .jetd xcqa j` ,zncewd `ziixaa mixen`d

'Eì ìëBà éðàL'e`,'Eì íòBè éðàL'df ixd.øeñàxne`d oke ¤£¦¥§¤£¦¥§¨
,exiaglå 'Enî éðøãeî'xn` m` ok'Enî éðLøôeî'e`éð÷çeøî' §©¦¦§§§§©¦¦§§£©¦

øeñà äæ éøä ,'Enîs` xcpd lg 'jnn ipxcen' zxin`ay epl ixd . ¦§£¥¤¨
`ziixaa yxtl okzi `ly .'jl lke` ip`y' milind ztqez `la
jl lke` ip`y' milindy ,zncewd `ziixaa epyxity jxck ef
oic lkde ,'ipwgexn ,ipyxten ,ipxcen'l xe`ia md 'jl mreh ip`y
dpyp 'jl mreh ip`y' 'jl lke` ip`y' ef `ziixaa oky ,cg`

.dligz
zeaad izyy ,cg` oic lkd ef `ziixaa mb ,`xnbd zvxzn
`ziixaa epcnly oicd z` rinydl d`a `id mbe ,efa ef zekexk

e ,liren epi` cegl 'ipxcen'y ,zncewdéëä éðzdpyiz jke - §¥¨¦
.dze`øîà øáëåokl mcew,'éðøãeî'xn` xaky mbd xnelk §§¨¨©§©¦

lke` ip`y' mb xn`iy jixv xcpd legiy ick ote` lka ,ipxcen
`l` xn` `ly ,ef ztqez ila la` ,'jl mreh ip`y' e` 'jl
ixacke ,melk epi` ,cala 'ipwgexn' e` 'ipyxten' e` 'ipxcen'

.l`eny
,`xnbd dywn¯ éëä éà`id ef `ziixa yecigy jixack m` ¦¨¦

,zncewd `ziixad yecigkàLéø eðééäef `ziixa dktd recne , ©§¥¨
mcew 'jl lke` ip`y' ly `aad z` dzpye mixacd xcq z`
`ziixad z` yxtl `ed wgec ixde ,'jnn ipxcen' ly `aad
zepyl ef `ziixal mb dide .dfk mixac xcqa l`eny ixack
epypy enk ,'jl lke` ip`y' jk xg`e 'jnn ipxcen' mcew
l`eny zhiyk mixacd miyxtzn eid jkae ,zncewd `ziixaa

.xzei geexn ote`a
ãBòå,`xnbd dywnnì 'øeñà' 'øeñà'éðúîì él ädn jxevl - §¨¨¨¨¦§¦§¥

seqa 'xeq`' zaizl mewn oi` `lde .miinrt 'xeq`' zaiz dpy
`id `l` ,ztqep dkld `tiqa xn`p `l ixdy ,dipyd `aad
'ipxcen'y `ed cg` oic lkdy lirl xen`ke ,`yixd on wlg

.melk epi` 'jl lke` ip`y' miiqy `la cegl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



רכה
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtmixcp

.ïúùìùî úçà ìò çìéâ íàùaizkck ,minlye z`hg ,dler :zepaxw yly aiig xifpc

) 'ebe "minz ezpy oa yak 'dl epaxw z` aixwde"xacnaez`hg `l` `iad `l m`e .(

-,"xg`z la"a xaer epi` `ni` ikdle .zepaxw x`ya k"`yn ,yecig epiide .eilr glbn

.l"nwà"áàå.øãðá åñéôúî ïéàã äéùåãéç éàîz`hg ilr ixd" xn` i`c ,lirl opixn`ck

.dil qitzn `l - "xifp.äøôëì àéúài`dc

dxtklc oeike ,lk`y alg meyn dxtk jixv

iz` `w-ciar `l xifp la` ."xg`z la"a i`w

.dxtk irailc `hg mey.åðéöî äîá éúéú
.xtin a` mixcpaäéì úéàã úåøéæð éáâ ìáà

.àúåöé÷onf eze` cr `l` xqzin `lc oeikc-

dil xearil `le ,onfl cr oizni-rnyn `w

enk jxtinl `kil `yiwid`c .`yiwid ol

."epivn dn"a.ïìåëá ìàåîù øîàipd lka

"jnn ipyxten" "jnn ip` xcen" 'ipzna ipzwc

"jl lke` ip`y" xn`iy cre ,xcp ied `l - 'eke

eze`a xqzin `l -.xac.éðú÷ éëä,xnelk

.`xqgin ixeqg.íéøåîà íéøáã äîáik ,xeq`c

."jl lke` ip`y" inp xne`a - "ip` xcen" xn`

.àëôéà àéðúäåmixac dna" zxn` zivn `lc

!"mixen`.éëä éðú"jl lke` ip`y" :ipzw ikdc

ipxcen" `xwirn xn` xake ,"mreh ip`y"e

,cala "jl lke` ip`y" xn` la` .xeq` - "jnn

xn` k"`` ,xeq` epi` - "jnn ipxcen" e`

.xenb xcp epiidc ,ediiexzléîð åðééä éëä éà
.àùéø!`nw `ziixaa "jnn ipxcen" ipzwc.ãåòå

il dnl xeq` ipnif ixz - zvxzck `ed ikd i`

?ipzinl.àìàxn`c `nrh :l`eny xn` ikd

`ed "jl lke` ip`y" inp,cala xeq` edi`c

ipzwc ,xeq`c xn`w cala xcepa 'ipznc

."xeq`"
ìáà
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àéøù÷.miycwa lkinl dlmiycw zlik`e ,"dxdhe odkd dilr xtke" aizkck

`aiign inp dy`dc ,migqt zlik` oebk ,`id devn.éúéúmixcpn epivn dna.

`kxit jd zeci iab lirl iyw` `le ,dxtd iab `kd iyw`c `d-zecic meyn

dn"a iziz :jxtnl jiiy dxtd iab la` .oicd on oiyper oi`e ,edl iziin inp zewlnl

"epivn!íåùî.`zeviw dil zilcjklid

ike .zinler eziaa xrhvz `ly ,xtiy `ed oic

yiwp - `zeviw dil zi` zexifpc oeik :`niz

miyly mixcp mzq :`nipe ,zexifpl mixcp inp

ixcpe ycwd ixcp llek xcp oeylc ,`zil !mei

,`zeviw edl zil ycwd ixcpc oeike ,xeqi`

ixcp - zinler dycw gafnl dnda yicwndy

mixcp iyew`l inc xityc ,ediizeekc inp xeqi`

iccdl.ïìåëá.lke` ip`y" xn`iy cr"

"ipwgexn" "ipyxten" "ipxcen" epiidc ,oleka -

`cg 'ipznc ,xnelk ,'eke xn`iy cr - 'ipznc

.i`w "ipyxten" "ipxcen"` "lke` ip`y"e ,ipzw

ci 'it`e ,llk xeqi` rnyn `l - ikd e`l i`c

ied `l giken epi`y.éáéúéîjnn ip` xcen

.'eke,l`enyc dilr `iyw `l 'ipzn `nlya

`ki` - "xeq`" cg `l` da ipz `lc oeikc

`ziixa la` .`yixc `yexit `tiqc xninl

ilin ilinc dil rnyn - "xeq`" "xeq`" ipzwc

.`tiq cr "xeq`" `nil `l - `l i`c ,ipzw

xeq` ipzinl jiiy d"yne - `"ca w"d :uxzne

`tiqc xeq` k"` :jixt onwle .eixac rvn`a

`l` ,cin ikd dil iywilc `ed oicae ?il dnl

dywnc `xaq metl ,dil dywn dipin `ticrc.

àéðúäå.`kti``tiq e`l `ziixa jd -

`de :xninl dil ded k"`c ,`ed lirlc `ziixac

`tiq ipzw.éðøãåî.xeq` df ixd 'eke jnn

"`"ca"e ,`yixc `yexit `tiqc xninl `kile

`kil - "jl lke` ip`y"ac ,jci`c `inec ,ipzw

xqzinc biltc o`n.éðú.xn` xake ikd

"jnn ipxcen" xn` xakc b"r`c l"nwe ,xnelk

xqzin `l - `l i`c ,"jl lke` ip`y" xnel jixv -.éà.`yix epiid ikd.dpey`x xnelk ,`yix dl ixw - jd inwn `ziinw `ziixa jd izii`c oeik `l` .xn`w ynn `yix e`l

yg `l `pz jci`c b"r`e .ipzw "`"ca"e ,ipzw `cgc xninl irhp `lc ikid ik ,`tiqa "ipxcen" hwpe `pz i`d ipy d"eyn - xeq` cegla "ipxcen"ac `nlya zxn` i` :`yexit ikde

"xn` xake" ipznln "`"ca" ipznl jiiy ithe ,`pz jci`k ipzinl inp `pz i`dl dil ded - ipzw `zlin `cgc zxn` i` `l` .xzei x`al dvx `pz i`d - ikda irhpc:!ãåòåxeq`

.ipznl l"l xeq`dil `iyw `tiqc "xeq`" ,xnelk.àìà.l`eny w"d`cg 'ipznc xn`w edin `l` .xqzn cg lkac ,ipzw ilin ilin `ziipzn jpdc dcen diteb l`eny i`cec

"xeq`" "xeq`" ipzw `ziipzn `nlya ?xzen exiage xeq` `ed - "jl lke` ip`y"ae ,oixeq` mdipy - "jnn ipxcen"ac ,eey `lc "xeq`" cga ipz ikid - ipzw ilin ilin i`c ,ipzw

`zil `pic i`dc xn`w d"yne ,xzen exiage xeq` `ede ,ipzw `cg i`ce `l` !ipznl l"d "xeq`" "xeq`" - ipzw inp ilin ilin i` ,'ipzn `l` ,dipick cge cg lk xity rnyne -

`dnc ?"xeq` jl lke` ip`y" xn`w ikid - ipzw ilin ilin 'ipznc ,dywnc `xaq metl :wcinl `ki`e .oixeq` mdipy - cegl "jnn ipxcen" la` ,"jl lke` ip`y" inp xne`a `l

`lc mlerl :l"i !llk xqzin `le ,rnyn "`plik`c" `nlic - "mpew" xn` `lc i`e .zeci iab dl ipzw 'ipznae ,ci `le ,`ed xenb xcp - "jl lke` ip`y mpew" `icda xn`c i` ,jytp

i` `di - jlyn lke` ip`y dn :w"d - "ip`y" xn`wc oeik i`ce `l` !xninl dil ded "jl lke`" ?"jl lke` ip`y"c `pyil i`n k"` - xn`w "`plik`c" `nip :z"ke ,"mpew" xn`

dn epiidc ,utgd xikfn `edy rnyn "ip`y"c meyn - dreayl ci iedlc opixn` `le ,xcpl ci iedc opixn` i`n` :iieyw`l `kil inp `nrh i`d meyne .mpew - edip i`ne ,xac df

`ed cic `nip - "mpew" xikfd `l i`c :`iyw c"eia "ipi`y" qxbc o`nl la` ,c"ei `la "ip`y" 'ipzna qixbc o`nl gpiz :z"`e .dreaya jiiy `le ,xcpa jiiy `peeb i`d ike ,lk`iy

oeik ikd elit`e ,"mpew" xikfdya mlerl :xnel yi ?zeci iab dil ipz ikide ,ci `le `ed xcp - "mpew" xikfdya i`e .`vtg` diytp xqin dreayc `pyil i`dc ,xcpl `le dreayl

) dlrnl izazky enke ,dipic ikd dreay oeyla exn`y xcpc .xenb xcp `le ,xcpl ci dil ded - `vtg` diytp xqin `edc ,"ipi`y" epiidc ,dreay oeyla dil xn`cicii` d"c :a(.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc mixcp(iying meil)

çléb íàåey`x zexryìMî úçà ìòïzLzhigy xg` skiz - §¦¦©©©©¦§¨§¨
,[minlye dler z`hg] mda aiegn xifpdy zepaxwd ylyn zg`

àöé`diy ick glble zepnle xefgl jixv epi`e ,ezglbz zaeg ici ¨¨
oii ziizya xzen `ed `l` ,ozyly zaxwd xg` gelibd
xzi z` aixwi jk xg`e ,gelibd xg` cin znl d`nehae

ok enke ,zepaxwddéìò øBáòéì àìeizepaxw xegi` lr -ìáa Ÿ¦££¥§©
øçàz.mdn cg` s` `iad `l m` s`ïì òîLî à÷eprinyn- §©¥¨©§©¨

.eizepaxw xegi`a df xeqi` lr xaer xifpdy mixcpl ywidd
dyxity jxck xifpay yecigd z` yxtl zxfeg `xnbd

,`xnbd zvxzn cer :dligzaàîéà úéòaéàå,[xen` dvxz m`e-] §¦¨¥¥¨
déLecç éàî,`lewl xifp lyBñétúî àìc íeMîxifp z`hgløãða ©¦¥¦§Ÿ©§¦§¤¤

`le qtez exeaic oi` ,ilr xifp z`hg xn`e xifp epi`y iny -
,melk xn`myl `l` dacpe xcpa mi`a eizepaxw oi`y itl

.cala ezaegCì àéL÷ à÷c àäåyexit lr jl dyw didy dne - §¨§¨©§¨¨
mb ixdy ,dfáìç úàhçalg zlik` lr xtkl d`ay z`hg] ©©¥¤

[bbeyadnecxg`zd z`f lkae ,dacpe xcpa d`a dpi`y dl
dpey .'xg`z' la'a xaer dz`adaáìç úàhç,xifp z`hgn ©©¥¤

c meynäøtëì àéúà÷,bbeya dyrpy `hg lr xtkl d`ay - ¨¨§¨§©¨¨
oeik dacpe xcpa zqtzp dpi`y `lew da ep`vny s` lr ok lre

.'xg`z laa' xariy `ed ie`x eilr xtkl d`iadl devnyla`
àéúà éàîì øéæð úàhç,d`a dxtk dfi` jxevl -`l` dpi`y ©©¨¦§©¨§¨

oeik ywidd `lel ok lr ,xifpl dxezd ezaiigy `nlra aeig
zepaxw x`yn dpey `idy ayeg iziid dacpe xcpa d`a dpi`y

.'xg`z la' xeqi` da oi`e
,`xnbd dywnúãìBé úàhç éøäåàéúà àìc[d`a dpi`y-] ©£¥©©¤¤§Ÿ¨§¨

äøtëì,`hg mey lrdìò øáòåzclei dilr zxaere - §©¨¨§¨©£¨
dz`ada dxg`zdy'øçàz ìa' íeMî. ¦©§©¥

,`xnbd zvxznàéääzclei z`hg -ìëéîì dì àéøL à÷ ©¦¨©§¨¨§¥©
íéLã÷a,'miycw zlik`a zcleid z` dxizn -mixaer ok lre §¨¨¦

,xg`z laa dilr,melk dxizn dpi`y xifp z`hga ok oi`y dn
.'xg`z la'n dxhtl mewn did ywidd ilel ok lre

ywida dpcd lirl `ziixad ixac z` yxtl zxfeg `xnbd
:zexifp mixcp

mixcp zyxta xn`p(dÎc l xacna),dia` zeyxa `idy dxrp iabl
dxq` xW` dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd m`e'§¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨
xn`p oke .'Dz` dia` `ipd iM Dl glqi 'de ,mEwi `l DWtp lr©©§¨Ÿ¨©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨

(bi my)lM ,FrnW mFiA DWi` mz` xti xtd m`e' ,yi` zy` iabl§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§¨§¨
'de mxtd DWi` ,mEwi `l DWtp xQ`lE dixcpl diztU `vFn¨§¨¤¨¦§¨¤¨§¦©©§¨Ÿ¨¦¨£¥¨©
.ezy` ixcp xtin lrade eza ixcp xtin a`dy o`kne .'Dl glqi¦§©¨

,øî øîà,`ziixaa epipyøôéî áàä íéøãp äîez`Bza éøãð ¨©©©§¨¦¨¨¥¥¦§¥¦
dxrpdøôéî ìòáåz`øôéî áàä úeøéæð óà ,BzLà éøãðz`úeøéæð §©©¥¥¦§¥¦§©§¦¨¨¥¥§¦

Bzadxrpdøôéî ìòáåz`.BzLà úeøéæð ¦§©©¥¥§¦¦§
,`xnbd zl`eyél änìn df oic cenlléúéz ,àLwéäoicd [`eai-] ¨¨¦¤¥¨¥¥

cnlieãpî eðéön äîaíéø,lrade a`dy mixcpa ep`vny myky §©¨¦¦§¨¦
z` xtdl lrade a`d mileki zexifpa ok enk ,dixcp mixitn

.dzexifp
,`xnbd zvxznøôéîc àeä íéøãð éab àîìécdxtdd gk `ny - ¦§¨©¥§¨¦§¥¥

,`wec mixcp iabl `ed ,mdl ozipyàúevé÷ déì úéà àìc íeMî¦§Ÿ¦¥¦¨
`di onf dnkl yxtl `la mzqa xcepdy ,daviw el oi` xcpy -
eziaa xrhvz `l dxcpy efy icke ,mlerl eilr miiw if` ,xcpd

.dxtd zekf dxezd mdl dpzp mlerl
àúevé÷ déì úéàc úeøéæð éab ìáà,daviw dl yiy -úeøéæð íúñc £¨©¥§¦§¦¥¦¨¦§¨§¦

ìLíBé íéL,calaàì àîéàhren xrv lr dxtd oic dxezd dpzp §Ÿ¦¥¨Ÿ
.dfok lrïì òîLî à÷zexifpa mby ,mixcpn ywidd epcnln - ¨©§©¨

oi` ,mdipia wlgl yiy mbdy .dxtd zekf dxezd mdl dpzp
.ywidd lr miaiyn

,dpyna epipy'eëå éðà øceî Bøéáçì øîBàä,jnn ipyxten ,jnn ¨¥©£¥¨£¦§
`xnbd dpce .xeq` ,jl mreh ip`y ,jl lke` ip`y ,jnn ipwgexn

:mixcp zecil elld zepeyl zeaygp ote` dfi`a
ïleëa ,ìàeîL øîàzepey`xd zepeyld zyly lka -zexkfend ¨©§¥§¨

lg oi` ,'jnn ipwgexn' 'jnn ipyxten' 'jnn ipxcen' ,dpyna
,ody zenk elld zepeyla xcpdøîàiL ãòzg` lkl siqeiy - ©¤Ÿ©

xn`iy oebk ,'jl mreh ip`y' e` 'jl lke` ip`y' milind z` odn
jnn ipxcen','Eì ìëBà éðàLjnn ipxcen' e`.'Eì íòBè éðàLoke ¤£¦¥§¤£¦¥§

e` 'jnn ipyxten' oeyla xcep m` el` milin siqedl `ed jixv
e` 'jnn ipyxten' e` 'jnn ipxcen' xn` m` la` .'jnn ipwgexn'
ip`y' e` 'lke` ip`y' milind ztqez `la ,cala 'jnn ipwgexn'

.lg xcpd oi` ,'mreh
:`ziixan l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîexiagl xne`d ¥¦¥

,'Enî éðà øceî'el xn`y e`,'Enî éðLøôeî'el xn`y e` ¨£¦¦§§§©¦¦§
äæ éøä ,'Enî éð÷çeøî'xcepd.øeñàel xn` m` okeìëBà éðàL' §£©¦¦§£¥¤¨¤£¦¥

,'Eìel xn`y e`.øeñà äæ éøä ,'Eì íòBè éðàL'ixacn rnyn ixd §¤£¦¥§£¥¤¨
e` 'ipyxten' e` 'ipxcen' oeyla s` lg xcpdy ,`ziixad
,'mreh ip`y' e` 'lke` ip`y' milind ztqez `la ,cal 'ipwgexn'
df ixd' zepey`xd zepeyld zyly xg`l dpey `ziixad oky
m`e ,zepexg`d zepeyld izy xg`l z`f zlteke zxfege ,'xeq`
,'jl mreh ipi`y 'jl lke` ip`y' zepeyld zylyl siqedl jixv

.seqal `l` 'xeq`' xikfdl el did `l
zg` lk zeiepy opi` ,`ziixaay zeaad izy ,`xnbd zvxzn

e ,dpey`xd z` zyxtn dipyd `aad `l` ,envr ipta oickéëä̈¦
éðz÷,`pzd zpeek `id jke -íéøeîà íéøác änaoeylay ¨¨¥©¤§¨¦£¦

`wec ,xeq`e xcpd lg 'ipwgexn' e` 'ipyxten' e` 'ipxcen'øîBàa§¥
df mr cgia,Eì ìëBà éðàL.Eì íòBè éðàLixac miler df itle ¤£¦¥§¤£¦¥§

.l`eny ixac mr cg` dpwa `ziixad
:zxg` `ziixa gkn l`eny ixac lr dywne `xnbd zxfeg

àëtéà àéðúäåmipic mze` z` dpeyd zxg` `ziixaa epipy - §¨©§¨¦§¨
exiagl xne`d .jetd xcqa j` ,zncewd `ziixaa mixen`d

'Eì ìëBà éðàL'e`,'Eì íòBè éðàL'df ixd.øeñàxne`d oke ¤£¦¥§¤£¦¥§¨
,exiaglå 'Enî éðøãeî'xn` m` ok'Enî éðLøôeî'e`éð÷çeøî' §©¦¦§§§§©¦¦§§£©¦

øeñà äæ éøä ,'Enîs` xcpd lg 'jnn ipxcen' zxin`ay epl ixd . ¦§£¥¤¨
`ziixaa yxtl okzi `ly .'jl lke` ip`y' milind ztqez `la
jl lke` ip`y' milindy ,zncewd `ziixaa epyxity jxck ef
oic lkde ,'ipwgexn ,ipyxten ,ipxcen'l xe`ia md 'jl mreh ip`y
dpyp 'jl mreh ip`y' 'jl lke` ip`y' ef `ziixaa oky ,cg`

.dligz
zeaad izyy ,cg` oic lkd ef `ziixaa mb ,`xnbd zvxzn
`ziixaa epcnly oicd z` rinydl d`a `id mbe ,efa ef zekexk

e ,liren epi` cegl 'ipxcen'y ,zncewdéëä éðzdpyiz jke - §¥¨¦
.dze`øîà øáëåokl mcew,'éðøãeî'xn` xaky mbd xnelk §§¨¨©§©¦

lke` ip`y' mb xn`iy jixv xcpd legiy ick ote` lka ,ipxcen
`l` xn` `ly ,ef ztqez ila la` ,'jl mreh ip`y' e` 'jl
ixacke ,melk epi` ,cala 'ipwgexn' e` 'ipyxten' e` 'ipxcen'

.l`eny
,`xnbd dywn¯ éëä éà`id ef `ziixa yecigy jixack m` ¦¨¦

,zncewd `ziixad yecigkàLéø eðééäef `ziixa dktd recne , ©§¥¨
mcew 'jl lke` ip`y' ly `aad z` dzpye mixacd xcq z`
`ziixad z` yxtl `ed wgec ixde ,'jnn ipxcen' ly `aad
zepyl ef `ziixal mb dide .dfk mixac xcqa l`eny ixack
epypy enk ,'jl lke` ip`y' jk xg`e 'jnn ipxcen' mcew
l`eny zhiyk mixacd miyxtzn eid jkae ,zncewd `ziixaa

.xzei geexn ote`a
ãBòå,`xnbd dywnnì 'øeñà' 'øeñà'éðúîì él ädn jxevl - §¨¨¨¨¦§¦§¥

seqa 'xeq`' zaizl mewn oi` `lde .miinrt 'xeq`' zaiz dpy
`id `l` ,ztqep dkld `tiqa xn`p `l ixdy ,dipyd `aad
'ipxcen'y `ed cg` oic lkdy lirl xen`ke ,`yixd on wlg

.melk epi` 'jl lke` ip`y' miiqy `la cegl
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.ãåçì êîéä éðøãåî øîà ìáà."jl lke` ip`y" xn` `lc.ïéøåñà ïäéðùxn`c oeikc

xn` ik la` .exiagn lke` epi`y ,cala diytp xq`c rnyn - "jl lke` ip`y"

.lke lkn dipin dixag inp xicnc ,rnyn mzq - "jnid ipxcen".ïðú"oitzeyd" 'ta

)onwlfn:.(.øåñà øãåîä íøç êéìò éðéøä,"mxg jl lke` ip`y" xn` `lc ,`kd `de

!odipy `le ,xcend `l` xeq` ied `leïåâë
.ùéøôîã."`l ilr z` la`" `icdaìáà

.àîúñodipy - i`n "`l ilr z`e" yixt `lc

?oixeq`.ïéøåñà ïäéðùã àåä ïéãäxn`cyexita

xn`c `nzq la` ."ilr z`e jilr ipixd"

eed `l - "ilr z`e" xn` `le "jilr ipixd"

.cala cg `l` ,oixeq` odipyøîúéà éëä àìà
ø øîààðéðç 'øá éñåé 'øåñà àåä êîî éðøãåî

.'åëåoizipznk epiidc.'eke "mxg jilr ipixd"

.êîéä éðøãåî 'éðúî àäå,ipzw`nwe`el`eny

,"lke` ip`y" cg`e cg` lk m` oleka xn`c

xn` la` .xzen exiage xeq` edi` ikd`c

- "lke` ip`y" xn` `le cala "jnid ipxcen"

!`pipg 'xa iqei iaxk `lc epiide ,oixeq` odipy

.øîúéà éëä ìàåîùã àø÷éòî àìàuxzn ikd

'xl iywizc `pniwe`ck `le ,oizipznl dl

.iqei.êîéä éðøãåî øîà àä- melk yxtn `lc

.d`pda 'it` xeq`e ,xicn `zlin dlekn i`ce

éëä ìàåîù àîéì ä"à.iyet` dil dnl

l`eny xn` :ikd `nil ?i`d ilek dixninl

`l` xn` `lc ,"jl lke` ip`y" xn` `l m`e

!d`pda elit` xeq` - "jnid ipxcen"éëä àìà
.øîúàlke` ip`y" xn`c `nrh :l`eny xn`

la` .xeq` - dlik` yexita xn`c oeikc ,"jl

lkinl xeq` `l - dlik` yexita xn` `l

- "jnn ip` xcen" xn`c `d `nlicc ,dicicn

dixeaic``l la` ,dicda irzyin `lc ,xn`w

`lc ,"jnn ipyxten" xn` ik oke .dipin lkinl

`w ozne `ynn `nlicc - "lke` ip`y" xn`

axwil `lc - inp "jnn ipwgexn" ,dipin yixt

xicnc `le ,rnyn dilic zen` rax`a
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lr - miqkp eed "ip`" llkac oeik jklid .jiqkpne jnn iqkpe ip` xcen :rnync

edpip exiagn iiepdz` ipa e`l miqkp - `l i`c ,ea xeq` inp exiag jigxk.ïðú
.`l xicnd la` xeq` xcend mxg jilr ipixdexiag llek inp "jilr"c `nip ?i`n`e

`l i`c ,xqzil xicnd s` - oky oeike ,eiqkpe

edpip dipin iiepdz` ipa e`l exiag iqkp -.

úà.`l xcen la` xeq` xcepd mxg ilr

xqzile eiqkpe envr inp llek ilrc `nip i`n`e

iiepdz` ipa e`l dicic iqkp `l i`c xcen

edpip dipin:!

àìà`pipg 'xa iqei iax xn` xnzi` ikd

.oixeq` mdipy jl ipxcen:rnyn "jl"c

.jlyn :rnyne ,jl oixeq` iqkp xnelk ,jl

nipira d`xpe .ikd rnyn `lc "jnid"a k"`y

wiic ikd l`enyc `zyd c"qwc :`yexit ikdc

xeq` cg `l` opz `lc oeikc :'ipzn-i`ce

ipzw `cgc oeike ,ipzw `cg-"jnid" jigxk lr

miiqnc oeikc ."jl"a d"dc ,`weec e`l `yixc

xn` i` elit` ,"lke` ip`y" xn`e dizlin

"jl"-`edc `l` ,oixeq` mdipyc rnyn `l

i`d :l`eny xn`w d"yne .xzen exiage xeq`

oia "jnid" xn`c oia ,"ipxcen"ac `pz ipzwc

xzen exiage xeq` `ed ,"jl" xn`y-`weec

i` la` ,"mreh ip`y"e "lke` ip`y" xn`yk

ikd xn` `l-"jl"ac ."jl"e "jnid" eey `l

oixeq` mdipy.àäåipzw jnid oizipzn.,xnelk

oizipzn `dc ,ikda dil `gip `l cenlzdc

l`eny xn`w `hyew i`cec b"r`e .opz "jnid"

"jl"e "jnid" oia dil ipy `l 'ipznc `pzlc

"jl lke` ip`y" da miiqnc oeik-`l n"n

i`wc rnync ,dizlin inezql l`enyl dil ded

xnele ,"jnid" epiidc ,`icda `pz `pzc `pyil`

ipira d`xp jk .oixeq` mdipyc.àìà`xwirn

.'eke xnz` ikd l`enyc"jnn ipxcen" la`

opi`y micic ,xnelk .d`pda elit` xeq` -

elit` xeq` ikd meyne ,mici oiied zegiken

d`pda:opiqxb ikd .éàl`eny `nil ikd

elit` xeq` jl lke` ip`y xn` `l m` ikd

.d`pdaoicae !ikd xninle iyextl dil dede ,ith xqzin - ikd xn` `l i` ,daxc` .xqzin `l - ikd xn` `l i`c rnync ,"xn`iy cr" l`eny xn`w ikid ,xnelk

,`kd `pixg` `gqep `ki`e .dizil `pic xwirc xnel ,dil iyw` dpin `ticrc `l` ,ikd iieyw`l dil dedc mixeq` mdipy dicegl "ipxcen"ac opixn`w ik ,inp lirlc `ed
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mici

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

øîà Iáà"Cîéä éðøãeî"déãeçI¯ék .ïéøeñà ïäéðL £¨£©§©¦¥¨§¥§¥¤£¦¦
:àðéðç 'øá éñBé 'ø øîàc àä"Cîéä éðøãeî"¯ïäéðL ¨§¨©¥£¦¨§©¦¥¨§¥¤

:ïðz .ïéøeñà"éIò éðéøäíøç E"¯Iáà ,øeñà øcenä £¦§©£¥¦¨¤¥¤©¨¨£¨
Léøôc ïBâk !àI øécî"àI éIò zàå.""íøç éIò zà" ©¦Ÿ§§¨¥§©§¨©Ÿ©§¨©¥¤

¯Léøôc ïBâk .àI øceî Iáà ,øeñà øãBpä"CIò àðàå ©¥¨£¨¨Ÿ§§¨¥©£¨£¨
àI."éàî àîúñ Iáà¯éðú÷cî àä ?íéøeñà ïäéðL ¨£¨§¨¨©§¥¤£¦¨¦§¨¨¥

:àôéñ"éIò éðéøäéIò zàå E",ïéøeñà ïäéðLïéãäàeä ¥¨£¥¦¨¤§©§¨©§¥¤£¦¨¥
,ïéøeñà íäéðLcàäàîúñBøáçå øeñà àeä!øzeî ¦§¥¤£¦¨§¨¨¨©£¥¨

"EI éðà øceî" :àðéðç 'øá éñBé 'øã øîzà éëä àJà¤¨¨¦¦§©¥£¦¨¨£¦§
¯"Cîéä éðøãeî" ,ïéøeñà íäéðL¯Bøáçå øeñà àeä §¥¤£¦§©¦¥¨¨©£¥

àðîé÷Bàå ,"Cîéä" éðú÷c ïéúéðúî àäå .øzeî¨§¨©§¦¦§¨¨¥¥¨§¦§¨
íòBè éðàL" øîàiL ãò ïJeëa :IàeîLI ïéúéðúîI§©§¦¦¦§¥§¨©¤Ÿ©¤£¦¥
Iáà ,øzeî Bøáçå øeñàc àeä "EI IëBà éðàL"å "EI§§¤£¦¥§§¨©£¥¨£¨

"Cîéä éðøãeî"a¯àøwéòî ,àJà !ïéøeñà íäéðL §§©¦¥¨§¥¤£¦¤¨¥¦¨¨
"EI IëBà éðàL" øîàc àîòè :øîzéà éëä IàeîLc¦§¥¨¦¦§©©£¨©£©¤£¦¥§
,äIéëàa àJà øeñà àeä ïéàc àeä "EI íòBè éðàL"å§¤£¦¥§§¥¨¤¨©£¦¨

"Enî éðøãeî" àä¯éëä éà .äàðäa eJéôà øeñà ¨§©¦¦§¨£¦©£¨¨¦¨¦
IëBà éðàL" àJà øîà àI íàå :éëä IàeîL àîéI¥¨§¥¨¦§¦Ÿ¨©¤¨¤£¦¥

"EI íòBè éðàL"å "EI¯!äIéëàa àJà øeñà ïéà §§¤£¦¥§¥¨¤¨©£¦¨
"EI IëBà éðàL" øîàc àîòè :øîzéà éëä àJà¤¨¨¦¦§©©£¨©£©¤£¦¥§

"EI íòBè éðàL"å¯éðøãeî" øîà Iáà ,øeñàc àeä §¤£¦¥§§¨£¨¨©§©¦
"Cîéä¯àîòè éàî .øeñà øîàc òîLî àI¯øceî" ¥¨¨©§©©£©¨©©£¨¨

"Enî éðà¯éðLøôeî" ,òîLî Cãäa àðéòzLî àI £¦¦§¨¦§¨¥¨©£¨©§©§§©¦
"Enî¯,òîLî ïzîe àOî Cnò àðãéáò àIc ¦§§¨¨¥§¨¦¨©¨©¨©§©

.òîLî CIéc úBnà 'ãá àðîéà÷ àIc "Enî éð÷çeøî"§£©¦¦§§¨¨¥§¨©¦¨©§©
àîéI

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc mixcp(iyiy meil)

ìáàm`øîàl' exiag'Cîéä éðøãeî][jnn-déãeçì`la ,[cal-] £¨¨©§©¦¥¨§¥
,'jl mreh' ip`y e` 'jl lke` ip`y' siqedyïéøeñà ïäéðLzepdl §¥¤£¦

ip`y xnel ezpeek ,jnn 'ipxcen' oeyla xcepdy oeik ,dfn df
.lirl x`eank ,ilya zepdl xq`p dz`e jlya zepdl xq`p

ztqez ila jnn ipxcenay xen`d oicl jnq `xnbd d`ian
:mixeq` mdipy

àä ék[epivny enk-],àðéðç éaøa éñBé éaø øîàcexiagl xne`d ¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨
ïéøeñà ïäéðL ,'Cîéä éðøãeî'.dfn df zepdl §©¦¥¨§¥¤£¦

:d`ad dpyndn `pipg iaxa iqei iax ly epic lr `xnbd dywn
ïðzoldl dpyna(:fn)' exiagl xne`d ,éìò éðéøä,'íøç Exnelk §©£¥¦¨¤¥¤

wca ly [ycwd-] mxgk jilr dxeq` `dz ipnn d`ay d`pd lk
,ziadøeñà øãenä`wec rnyn `xnbd zwiicne .xicndn zepdl ©¨¨

,xeq` xcendøécî ìáàenvràìm`e .xcendn d`pda xq`p £¨©¦Ÿ
mixeq` mdipy jnid ipxcenay `pipg iaxa iqei iax ixack
oicd mrhd eze`n k"` ,dncwda `aend mrhdn dfn df zepdl

ok zeidl jixvzepdl mixeq` eidi mdipyy mxg jilr ipixda mb
la` xeq` xcend `wecy dpyna aezky dfne ,exiagn cg`d

.`pipg iaxa iqei iax ixack `ly gken xzen xicnd
dpynae ,`pipg iaxa iqei iax ixack mlerl ,`xnbd zvxzn

xaecnLéøôc ïBâkxn`e xcepd yxity -àì éìò zàå,mxg didz §§¨¦§©§¨©Ÿ
ok` 'mxg jilr ipixd' mzqa xn`y `l` ef ztqez `la la`

.dfa df mixeq` mdipy
xne`d ,dxen`d dpynd ixac jyndn zeywdl `xnbd dtiqen

' exiagl,'íøç éìò zàdxeq` `dz jnn d`ay d`pd lk xnelk ©§¨©¥¤
,mxgk ilrøeñà øãBpä,xcend exiagn zepdlìáàdàì øceî ©¥¨£¨¨Ÿ

ipxcenay `pipg iaxa iqei iax ixack m`e .xcepdn zepdl xq`p
mdipy mikixv eid 'mxg ilr z`'a mb ok m` mixeq` mdipy jnid
ixack `ly gken xeq` xcepd wxy dpyna aezky dfne ,xq`il

.`pipg iaxa iqei iax
xaecn o`k mby ,`xnbd zvxznLéøôc ïBâkxcepd yxity - §§¨¦

,mxg ilr z` ,xn`eCìò àðàå[jilr ip`-]àì.'mxg did` ©£¨£¨Ÿ
dpyna mrhdy xnel okzi `ly ,df uexiz `xnbd dgec
ixdy ,yxity xaecny meyn mdn cg` lr wx `ed xeqi`dy

dfn rnynàîúñ ìáà'`l jilr ip`e' yxit `ly mewna -éàî £¨§¨¨©
eidiy i`ce ,oicd didi dn -,íéøeñà ïäéðL,jk xnel xyt` i`e §¥¤£¦

cñ éðz÷cî àäàôé,dxen`d dpynd jyndaéìò éðéøä'Emxg ¨¦§¨¨¥¥¨£¥¦¨¤
éìò zàåmxgïéøeñà ïäéðL ',dfa dfrnynïéãädf ote`a `wec- §©§¨©§¥¤£¦¨¥

envr lr exiag z`e exiag lr envr z` yexita xqe`yàeä
ïéøeñà íäéðLc,dfa dfàäxne`ykàîúñ`le 'mxg ilr z`' ¦§¥¤£¦¨§¨¨

`wec ,`l jilr ip`e xn`øeñà àeä,exiagn zepdløzeî Bøáçå ¨§£¥¨
iax ixack `ly dpyndn gikedl yi aey ok m` .epnn zepdl
.dfa df mixeq` mdipy 'jnn ipxcen'ay xn`y ,`pipg iaxa iqei
`pipg iaxa iqei iax zxnin z` `xnbd zqxeb ef `iyew gkn

:dpey ote`a
øîzà éëä àlàepic xn`p jk -,àðéðç éaøa éñBé éaøcxne`d ¤¨¨¦¦§©§©¦¥§©¦£¦¨

exiagl'ïéøeñà íäéðL Eì éðà øceî'.ipy llek 'jl'y meyn ¨£¦§§¥¤£¦
,'jze`' mb ,mipaenmixeq` mde iqkpn jze` xicn ippd xnelk

mde jl mikiiyd miqkpdn ipxcen xnelk ,'jlyn' mbe ,jilr
exiagl xne`d la` .ilr mixeq`,'Cîéä éðøãeî'jnid dlinly §©¦¥¨

ok` ,'jlyn' zg` zernyn wx yiàeäcalaøeñàzepdl ¨
,exiagnøzeî Bøáçådpynd ixacn gkeny enk ,epnn zepdl §£¥¨

.mxg oipra dxen`d
iqei iax ixac z` ayiin xen`d yexitd ok`y ,`xnbd dywn
lirl epyxity dn z` ayiil ick ea oi` oiicr j` ,`pipg iaxa

.l`eny ixacaéðz÷c ïéúéðúî àäåipxcen''Cîéä[jnn-]`le §¨©§¦¦§¨¨¥¥¨
,'jl ipxcen' aezkì ïéúéðúîì àðîé÷BàåìàeîLz`f lkae - §¦§¨§©§¦¦¦§¥

dpynd z` cinrdl yi l`enyly epx`iaïleëaoze` lkay - §¨
dteqn wiiecne ,da exkfpy 'ipwgexn' 'ipyxten' 'ipxcen' zepeyl

`wec edf ,xeq` xcepd wxyøîàiL ãòxn`ie xcepd siqeiy cr - ©¤Ÿ©
mb,'Eì ìëBà éðàL'å 'Eì íòBè éðàL'xcepdy ,ok oicd f`eàeä ¤£¦¥§§¤£¦¥§

øeñàcexiagn zepdløzeî Bøáçå.epnn zepdla ìáàxne` §¨§£¥¨£¨§
'Cîéä éðøãeî'`l` ,ok oicd oi` ef ztqez ila calaïéøeñà íäéðL §©¦¥¨§¥¤£¦

gkeny dn itk `ly dfe .dfa dfmxg oipra dxen`d dpyndn
mdipy oi` 'jl lke` ip`y' ly ztqez `la cegl 'jnn'ay
ixaca lirl xen`d `xnbd yexit jxtpy `vnpe ,mixeq`

.l`eny
.xg` ote`a l`eny ixac z` zyxtne `xnbd da zxfegàlà¤¨

àøwéòîezxninàîòè .øîzéà éëä ìàeîLcxacd mrh - ¥¦¨¨¦§¥¨¦¦§©©£¨
meyn `ed ,dlik`a wx xq`p xcepdyøîàcmb'Eì ìëBà éðàL' §¨©¤£¦¥§

'Eì íòBè éðàL'å,'jnn ipxcen'l sqepajk meyneàeä ïéàc àeä §¤£¦¥§§¥
äìéëàa àlà øeñà.ze`pdd x`yn `le ,exiag lynàäxn` m` ¨¤¨©£¦¨¨

''Enî éðøãeî,dxen`d ztqezd `la calaøeñà`edeléôà §©¦¦§¨£¦
äàðäa.exiagn ©£¨¨

,df yexit `xnbd dgecéëä éàzngny l`eny zpeek jk m` - ¦¨¦
xq`p ef ztqez `lae ,d`pda xq`p epi` jl lke` ip`y ezxin`

,d`pda s`éëä ìàeîL àîéì,xnel l`enyl el yi jk -àì íàå ¥¨§¥¨¦§¦Ÿ
ïéà) ,'Eì íòBè éðàL'å 'Eì ìëBà éðàL' (àlà) øîààlà øeñà ¨©¤¨¤£¦¥§§¤£¦¥§¥¨¤¨

[äàðäa eléôà øeñà] (äìéëàacr oleka' l`eny xn` recne ©£¦¨¨£¦©£¨¨
ok xn` `l m`y rnyn df oeyln `lde ,'jl lke` ip`y xn`iy

.llk xq`p epi`
`xnbd da zxfeg ef `iyew gknz` yxtl daye ,df yexitn

.`ibeqd zligzay oey`xd yexitd enk l`eny ixacéëä àlà¤¨¨¦
øîzéàexn`p jk -.l`eny ixacàîòèxne`dc xacd mrh - ¦§©©£¨

meyn `ed ,xeq` jnn ipxcenøîàcdfl sqepambìëBà éðàL' §¨©¤£¦¥
,'Eì íòBè éðàL'å 'Eìef ztqez meyn `weceìáà ,øeñàc àeäm` §§¤£¦¥§§¨£¨

'Cîéä éðøãeî' øîà,ztqezd `laòîLî àìi`ce ote`a eixacn ¨©§©¦¥¨Ÿ©§©
øîàczeidl dvexy xnel ezpeeky -øeñà.exiagn d`pda §¨©¨

,`xnbd zyxtnàîòè éàî,d`pda xeq`l ezpeeky gken `l ©©£¨
ixdy'Enî éðà øceî'ok mbòîLî 'Cãäa àðéòzLî àì'oeyly - ¨£¦¦§Ÿ¦§¨¦¨©£¨©§©

oaena `wec e`le ,'jnr xac` `l' ly oaena mb yxtzdl leki df
`ly' ipxcen zxin`a ezpeeky okzi ok m`e ,'jnn dpd` `l' ly

' xne`yk oke .'jnr xac`,'Enî éðLøôeîdvexy gken epi` §§©¦¦§
ok mb ixdy ,d`pda xq`dlCnò àðãéáò àìc'jnr weqr` `l' - §Ÿ£¦§¨¦¨

a,òîLî 'ïzîe àOî.jnn dpd` `l `weca rnyn `leoke ©¨Ÿ©¨©§©
òîLî 'Cìéc úBnà òaøàa àðîéà÷ àìc' ,'Enî éð÷çeøî'oeyly - §£©¦¦§§Ÿ¨¦§¨§©§©©¦¨©§©

.'jizen` rax`a cenr` `l' ly zernyna mb zyxtzn ef
z` envr lr xeq`l ezpeek m`d eixacn gken oi`y oeikne
eala oiekzd m` s` okl ,mixacd x`y z` e` ,exiagn d`pdd

.lg xcpd oi` d`pd xeqi`l
,l`eny ixaca ok `xnbd dyxit `ibeqd zligza xaky s`e
zrk ,ok `l oda epipyy zeziiixad gkn yexitd z` dzgce
dxaq `ibeqd zligzay .dpey `xaqa df yexitl `xnbd zxfeg
,xeqi` ly zernyn llk oi` envrykl 'jnn ipxcen'ly `xnbd
ci ixdy .zegiken opi`y mici `l s` ,mixcp zeci zxeza epi`e
xeaica dpyiy zernynd z` dpaena xkipy xeaic zvwn `id
,excpl fnx mey exeaic zvwna oi` jnn ipxcena eli`e ,mlyd
oeyly gken zeziixad ony `xnbd dzgce .xwir lk ci ef oi`e
`le xg`ny `xnbd zyxtn dzr la` .cil xity aygp ipxcen
e` exiagn d`pdd xeq`l ezpeek m`d df oeyl jezn rxken
opi`y miciy l`eny xaeqe ,dgiken dpi`y ci dfy ixd ,xeaicd

epipyy dnn zegcl oi`e .mici opi` zegiken
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רכז
oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtmixcp

.ãåçì êîéä éðøãåî øîà ìáà."jl lke` ip`y" xn` `lc.ïéøåñà ïäéðùxn`c oeikc

xn` ik la` .exiagn lke` epi`y ,cala diytp xq`c rnyn - "jl lke` ip`y"

.lke lkn dipin dixag inp xicnc ,rnyn mzq - "jnid ipxcen".ïðú"oitzeyd" 'ta

)onwlfn:.(.øåñà øãåîä íøç êéìò éðéøä,"mxg jl lke` ip`y" xn` `lc ,`kd `de

!odipy `le ,xcend `l` xeq` ied `leïåâë
.ùéøôîã."`l ilr z` la`" `icdaìáà

.àîúñodipy - i`n "`l ilr z`e" yixt `lc

?oixeq`.ïéøåñà ïäéðùã àåä ïéãäxn`cyexita

xn`c `nzq la` ."ilr z`e jilr ipixd"

eed `l - "ilr z`e" xn` `le "jilr ipixd"

.cala cg `l` ,oixeq` odipyøîúéà éëä àìà
ø øîààðéðç 'øá éñåé 'øåñà àåä êîî éðøãåî

.'åëåoizipznk epiidc.'eke "mxg jilr ipixd"

.êîéä éðøãåî 'éðúî àäå,ipzw`nwe`el`eny

,"lke` ip`y" cg`e cg` lk m` oleka xn`c

xn` la` .xzen exiage xeq` edi` ikd`c

- "lke` ip`y" xn` `le cala "jnid ipxcen"

!`pipg 'xa iqei iaxk `lc epiide ,oixeq` odipy

.øîúéà éëä ìàåîùã àø÷éòî àìàuxzn ikd

'xl iywizc `pniwe`ck `le ,oizipznl dl

.iqei.êîéä éðøãåî øîà àä- melk yxtn `lc

.d`pda 'it` xeq`e ,xicn `zlin dlekn i`ce

éëä ìàåîù àîéì ä"à.iyet` dil dnl

l`eny xn` :ikd `nil ?i`d ilek dixninl

`l` xn` `lc ,"jl lke` ip`y" xn` `l m`e

!d`pda elit` xeq` - "jnid ipxcen"éëä àìà
.øîúàlke` ip`y" xn`c `nrh :l`eny xn`

la` .xeq` - dlik` yexita xn`c oeikc ,"jl

lkinl xeq` `l - dlik` yexita xn` `l

- "jnn ip` xcen" xn`c `d `nlicc ,dicicn

dixeaic``l la` ,dicda irzyin `lc ,xn`w

`lc ,"jnn ipyxten" xn` ik oke .dipin lkinl

`w ozne `ynn `nlicc - "lke` ip`y" xn`

axwil `lc - inp "jnn ipwgexn" ,dipin yixt

xicnc `le ,rnyn dilic zen` rax`a

.ezlik`n
àîéì
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øîàã.oixeq` odipy jnid ipxcen `pipg 'xa iqei 'xmeyn - h"dc ipira d`xp

lr - miqkp eed "ip`" llkac oeik jklid .jiqkpne jnn iqkpe ip` xcen :rnync

edpip exiagn iiepdz` ipa e`l miqkp - `l i`c ,ea xeq` inp exiag jigxk.ïðú
.`l xicnd la` xeq` xcend mxg jilr ipixdexiag llek inp "jilr"c `nip ?i`n`e

`l i`c ,xqzil xicnd s` - oky oeike ,eiqkpe

edpip dipin iiepdz` ipa e`l exiag iqkp -.

úà.`l xcen la` xeq` xcepd mxg ilr

xqzile eiqkpe envr inp llek ilrc `nip i`n`e

iiepdz` ipa e`l dicic iqkp `l i`c xcen

edpip dipin:!

àìà`pipg 'xa iqei iax xn` xnzi` ikd

.oixeq` mdipy jl ipxcen:rnyn "jl"c

.jlyn :rnyne ,jl oixeq` iqkp xnelk ,jl

nipira d`xpe .ikd rnyn `lc "jnid"a k"`y

wiic ikd l`enyc `zyd c"qwc :`yexit ikdc

xeq` cg `l` opz `lc oeikc :'ipzn-i`ce

ipzw `cgc oeike ,ipzw `cg-"jnid" jigxk lr

miiqnc oeikc ."jl"a d"dc ,`weec e`l `yixc

xn` i` elit` ,"lke` ip`y" xn`e dizlin

"jl"-`edc `l` ,oixeq` mdipyc rnyn `l

i`d :l`eny xn`w d"yne .xzen exiage xeq`

oia "jnid" xn`c oia ,"ipxcen"ac `pz ipzwc

xzen exiage xeq` `ed ,"jl" xn`y-`weec

i` la` ,"mreh ip`y"e "lke` ip`y" xn`yk

ikd xn` `l-"jl"ac ."jl"e "jnid" eey `l

oixeq` mdipy.àäåipzw jnid oizipzn.,xnelk

oizipzn `dc ,ikda dil `gip `l cenlzdc

l`eny xn`w `hyew i`cec b"r`e .opz "jnid"

"jl"e "jnid" oia dil ipy `l 'ipznc `pzlc

"jl lke` ip`y" da miiqnc oeik-`l n"n

i`wc rnync ,dizlin inezql l`enyl dil ded

xnele ,"jnid" epiidc ,`icda `pz `pzc `pyil`

ipira d`xp jk .oixeq` mdipyc.àìà`xwirn

.'eke xnz` ikd l`enyc"jnn ipxcen" la`

opi`y micic ,xnelk .d`pda elit` xeq` -

elit` xeq` ikd meyne ,mici oiied zegiken

d`pda:opiqxb ikd .éàl`eny `nil ikd

elit` xeq` jl lke` ip`y xn` `l m` ikd

.d`pdaoicae !ikd xninle iyextl dil dede ,ith xqzin - ikd xn` `l i` ,daxc` .xqzin `l - ikd xn` `l i`c rnync ,"xn`iy cr" l`eny xn`w ikid ,xnelk

,`kd `pixg` `gqep `ki`e .dizil `pic xwirc xnel ,dil iyw` dpin `ticrc `l` ,ikd iieyw`l dil dedc mixeq` mdipy dicegl "ipxcen"ac opixn`w ik ,inp lirlc `ed

`xeegn `le.àìà.'eke xn`c `nrh xnz` ikdedl eedc ,xeq` xn`c rnyn `lc meyn `nrhe .xzen - "jl lke`y" xn` `l ikc ,`xwirn opixn`ck mlerl ,xnelk
mici
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øîà Iáà"Cîéä éðøãeî"déãeçI¯ék .ïéøeñà ïäéðL £¨£©§©¦¥¨§¥§¥¤£¦¦
:àðéðç 'øá éñBé 'ø øîàc àä"Cîéä éðøãeî"¯ïäéðL ¨§¨©¥£¦¨§©¦¥¨§¥¤

:ïðz .ïéøeñà"éIò éðéøäíøç E"¯Iáà ,øeñà øcenä £¦§©£¥¦¨¤¥¤©¨¨£¨
Léøôc ïBâk !àI øécî"àI éIò zàå.""íøç éIò zà" ©¦Ÿ§§¨¥§©§¨©Ÿ©§¨©¥¤

¯Léøôc ïBâk .àI øceî Iáà ,øeñà øãBpä"CIò àðàå ©¥¨£¨¨Ÿ§§¨¥©£¨£¨
àI."éàî àîúñ Iáà¯éðú÷cî àä ?íéøeñà ïäéðL ¨£¨§¨¨©§¥¤£¦¨¦§¨¨¥

:àôéñ"éIò éðéøäéIò zàå E",ïéøeñà ïäéðLïéãäàeä ¥¨£¥¦¨¤§©§¨©§¥¤£¦¨¥
,ïéøeñà íäéðLcàäàîúñBøáçå øeñà àeä!øzeî ¦§¥¤£¦¨§¨¨¨©£¥¨

"EI éðà øceî" :àðéðç 'øá éñBé 'øã øîzà éëä àJà¤¨¨¦¦§©¥£¦¨¨£¦§
¯"Cîéä éðøãeî" ,ïéøeñà íäéðL¯Bøáçå øeñà àeä §¥¤£¦§©¦¥¨¨©£¥

àðîé÷Bàå ,"Cîéä" éðú÷c ïéúéðúî àäå .øzeî¨§¨©§¦¦§¨¨¥¥¨§¦§¨
íòBè éðàL" øîàiL ãò ïJeëa :IàeîLI ïéúéðúîI§©§¦¦¦§¥§¨©¤Ÿ©¤£¦¥
Iáà ,øzeî Bøáçå øeñàc àeä "EI IëBà éðàL"å "EI§§¤£¦¥§§¨©£¥¨£¨

"Cîéä éðøãeî"a¯àøwéòî ,àJà !ïéøeñà íäéðL §§©¦¥¨§¥¤£¦¤¨¥¦¨¨
"EI IëBà éðàL" øîàc àîòè :øîzéà éëä IàeîLc¦§¥¨¦¦§©©£¨©£©¤£¦¥§
,äIéëàa àJà øeñà àeä ïéàc àeä "EI íòBè éðàL"å§¤£¦¥§§¥¨¤¨©£¦¨

"Enî éðøãeî" àä¯éëä éà .äàðäa eJéôà øeñà ¨§©¦¦§¨£¦©£¨¨¦¨¦
IëBà éðàL" àJà øîà àI íàå :éëä IàeîL àîéI¥¨§¥¨¦§¦Ÿ¨©¤¨¤£¦¥

"EI íòBè éðàL"å "EI¯!äIéëàa àJà øeñà ïéà §§¤£¦¥§¥¨¤¨©£¦¨
"EI IëBà éðàL" øîàc àîòè :øîzéà éëä àJà¤¨¨¦¦§©©£¨©£©¤£¦¥§

"EI íòBè éðàL"å¯éðøãeî" øîà Iáà ,øeñàc àeä §¤£¦¥§§¨£¨¨©§©¦
"Cîéä¯àîòè éàî .øeñà øîàc òîLî àI¯øceî" ¥¨¨©§©©£©¨©©£¨¨

"Enî éðà¯éðLøôeî" ,òîLî Cãäa àðéòzLî àI £¦¦§¨¦§¨¥¨©£¨©§©§§©¦
"Enî¯,òîLî ïzîe àOî Cnò àðãéáò àIc ¦§§¨¨¥§¨¦¨©¨©¨©§©

.òîLî CIéc úBnà 'ãá àðîéà÷ àIc "Enî éð÷çeøî"§£©¦¦§§¨¨¥§¨©¦¨©§©
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                       ר"נ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc mixcp(iyiy meil)

ìáàm`øîàl' exiag'Cîéä éðøãeî][jnn-déãeçì`la ,[cal-] £¨¨©§©¦¥¨§¥
,'jl mreh' ip`y e` 'jl lke` ip`y' siqedyïéøeñà ïäéðLzepdl §¥¤£¦

ip`y xnel ezpeek ,jnn 'ipxcen' oeyla xcepdy oeik ,dfn df
.lirl x`eank ,ilya zepdl xq`p dz`e jlya zepdl xq`p

ztqez ila jnn ipxcenay xen`d oicl jnq `xnbd d`ian
:mixeq` mdipy

àä ék[epivny enk-],àðéðç éaøa éñBé éaø øîàcexiagl xne`d ¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨
ïéøeñà ïäéðL ,'Cîéä éðøãeî'.dfn df zepdl §©¦¥¨§¥¤£¦

:d`ad dpyndn `pipg iaxa iqei iax ly epic lr `xnbd dywn
ïðzoldl dpyna(:fn)' exiagl xne`d ,éìò éðéøä,'íøç Exnelk §©£¥¦¨¤¥¤

wca ly [ycwd-] mxgk jilr dxeq` `dz ipnn d`ay d`pd lk
,ziadøeñà øãenä`wec rnyn `xnbd zwiicne .xicndn zepdl ©¨¨

,xeq` xcendøécî ìáàenvràìm`e .xcendn d`pda xq`p £¨©¦Ÿ
mixeq` mdipy jnid ipxcenay `pipg iaxa iqei iax ixack
oicd mrhd eze`n k"` ,dncwda `aend mrhdn dfn df zepdl

ok zeidl jixvzepdl mixeq` eidi mdipyy mxg jilr ipixda mb
la` xeq` xcend `wecy dpyna aezky dfne ,exiagn cg`d

.`pipg iaxa iqei iax ixack `ly gken xzen xicnd
dpynae ,`pipg iaxa iqei iax ixack mlerl ,`xnbd zvxzn

xaecnLéøôc ïBâkxn`e xcepd yxity -àì éìò zàå,mxg didz §§¨¦§©§¨©Ÿ
ok` 'mxg jilr ipixd' mzqa xn`y `l` ef ztqez `la la`

.dfa df mixeq` mdipy
xne`d ,dxen`d dpynd ixac jyndn zeywdl `xnbd dtiqen

' exiagl,'íøç éìò zàdxeq` `dz jnn d`ay d`pd lk xnelk ©§¨©¥¤
,mxgk ilrøeñà øãBpä,xcend exiagn zepdlìáàdàì øceî ©¥¨£¨¨Ÿ

ipxcenay `pipg iaxa iqei iax ixack m`e .xcepdn zepdl xq`p
mdipy mikixv eid 'mxg ilr z`'a mb ok m` mixeq` mdipy jnid
ixack `ly gken xeq` xcepd wxy dpyna aezky dfne ,xq`il

.`pipg iaxa iqei iax
xaecn o`k mby ,`xnbd zvxznLéøôc ïBâkxcepd yxity - §§¨¦

,mxg ilr z` ,xn`eCìò àðàå[jilr ip`-]àì.'mxg did` ©£¨£¨Ÿ
dpyna mrhdy xnel okzi `ly ,df uexiz `xnbd dgec
ixdy ,yxity xaecny meyn mdn cg` lr wx `ed xeqi`dy

dfn rnynàîúñ ìáà'`l jilr ip`e' yxit `ly mewna -éàî £¨§¨¨©
eidiy i`ce ,oicd didi dn -,íéøeñà ïäéðL,jk xnel xyt` i`e §¥¤£¦

cñ éðz÷cî àäàôé,dxen`d dpynd jyndaéìò éðéøä'Emxg ¨¦§¨¨¥¥¨£¥¦¨¤
éìò zàåmxgïéøeñà ïäéðL ',dfa dfrnynïéãädf ote`a `wec- §©§¨©§¥¤£¦¨¥

envr lr exiag z`e exiag lr envr z` yexita xqe`yàeä
ïéøeñà íäéðLc,dfa dfàäxne`ykàîúñ`le 'mxg ilr z`' ¦§¥¤£¦¨§¨¨

`wec ,`l jilr ip`e xn`øeñà àeä,exiagn zepdløzeî Bøáçå ¨§£¥¨
iax ixack `ly dpyndn gikedl yi aey ok m` .epnn zepdl
.dfa df mixeq` mdipy 'jnn ipxcen'ay xn`y ,`pipg iaxa iqei
`pipg iaxa iqei iax zxnin z` `xnbd zqxeb ef `iyew gkn

:dpey ote`a
øîzà éëä àlàepic xn`p jk -,àðéðç éaøa éñBé éaøcxne`d ¤¨¨¦¦§©§©¦¥§©¦£¦¨

exiagl'ïéøeñà íäéðL Eì éðà øceî'.ipy llek 'jl'y meyn ¨£¦§§¥¤£¦
,'jze`' mb ,mipaenmixeq` mde iqkpn jze` xicn ippd xnelk

mde jl mikiiyd miqkpdn ipxcen xnelk ,'jlyn' mbe ,jilr
exiagl xne`d la` .ilr mixeq`,'Cîéä éðøãeî'jnid dlinly §©¦¥¨

ok` ,'jlyn' zg` zernyn wx yiàeäcalaøeñàzepdl ¨
,exiagnøzeî Bøáçådpynd ixacn gkeny enk ,epnn zepdl §£¥¨

.mxg oipra dxen`d
iqei iax ixac z` ayiin xen`d yexitd ok`y ,`xnbd dywn
lirl epyxity dn z` ayiil ick ea oi` oiicr j` ,`pipg iaxa

.l`eny ixacaéðz÷c ïéúéðúî àäåipxcen''Cîéä[jnn-]`le §¨©§¦¦§¨¨¥¥¨
,'jl ipxcen' aezkì ïéúéðúîì àðîé÷BàåìàeîLz`f lkae - §¦§¨§©§¦¦¦§¥

dpynd z` cinrdl yi l`enyly epx`iaïleëaoze` lkay - §¨
dteqn wiiecne ,da exkfpy 'ipwgexn' 'ipyxten' 'ipxcen' zepeyl

`wec edf ,xeq` xcepd wxyøîàiL ãòxn`ie xcepd siqeiy cr - ©¤Ÿ©
mb,'Eì ìëBà éðàL'å 'Eì íòBè éðàL'xcepdy ,ok oicd f`eàeä ¤£¦¥§§¤£¦¥§

øeñàcexiagn zepdløzeî Bøáçå.epnn zepdla ìáàxne` §¨§£¥¨£¨§
'Cîéä éðøãeî'`l` ,ok oicd oi` ef ztqez ila calaïéøeñà íäéðL §©¦¥¨§¥¤£¦

gkeny dn itk `ly dfe .dfa dfmxg oipra dxen`d dpyndn
mdipy oi` 'jl lke` ip`y' ly ztqez `la cegl 'jnn'ay
ixaca lirl xen`d `xnbd yexit jxtpy `vnpe ,mixeq`

.l`eny
.xg` ote`a l`eny ixac z` zyxtne `xnbd da zxfegàlà¤¨

àøwéòîezxninàîòè .øîzéà éëä ìàeîLcxacd mrh - ¥¦¨¨¦§¥¨¦¦§©©£¨
meyn `ed ,dlik`a wx xq`p xcepdyøîàcmb'Eì ìëBà éðàL' §¨©¤£¦¥§

'Eì íòBè éðàL'å,'jnn ipxcen'l sqepajk meyneàeä ïéàc àeä §¤£¦¥§§¥
äìéëàa àlà øeñà.ze`pdd x`yn `le ,exiag lynàäxn` m` ¨¤¨©£¦¨¨

''Enî éðøãeî,dxen`d ztqezd `la calaøeñà`edeléôà §©¦¦§¨£¦
äàðäa.exiagn ©£¨¨

,df yexit `xnbd dgecéëä éàzngny l`eny zpeek jk m` - ¦¨¦
xq`p ef ztqez `lae ,d`pda xq`p epi` jl lke` ip`y ezxin`

,d`pda s`éëä ìàeîL àîéì,xnel l`enyl el yi jk -àì íàå ¥¨§¥¨¦§¦Ÿ
ïéà) ,'Eì íòBè éðàL'å 'Eì ìëBà éðàL' (àlà) øîààlà øeñà ¨©¤¨¤£¦¥§§¤£¦¥§¥¨¤¨

[äàðäa eléôà øeñà] (äìéëàacr oleka' l`eny xn` recne ©£¦¨¨£¦©£¨¨
ok xn` `l m`y rnyn df oeyln `lde ,'jl lke` ip`y xn`iy

.llk xq`p epi`
`xnbd da zxfeg ef `iyew gknz` yxtl daye ,df yexitn

.`ibeqd zligzay oey`xd yexitd enk l`eny ixacéëä àlà¤¨¨¦
øîzéàexn`p jk -.l`eny ixacàîòèxne`dc xacd mrh - ¦§©©£¨

meyn `ed ,xeq` jnn ipxcenøîàcdfl sqepambìëBà éðàL' §¨©¤£¦¥
,'Eì íòBè éðàL'å 'Eìef ztqez meyn `weceìáà ,øeñàc àeäm` §§¤£¦¥§§¨£¨

'Cîéä éðøãeî' øîà,ztqezd `laòîLî àìi`ce ote`a eixacn ¨©§©¦¥¨Ÿ©§©
øîàczeidl dvexy xnel ezpeeky -øeñà.exiagn d`pda §¨©¨

,`xnbd zyxtnàîòè éàî,d`pda xeq`l ezpeeky gken `l ©©£¨
ixdy'Enî éðà øceî'ok mbòîLî 'Cãäa àðéòzLî àì'oeyly - ¨£¦¦§Ÿ¦§¨¦¨©£¨©§©

oaena `wec e`le ,'jnr xac` `l' ly oaena mb yxtzdl leki df
`ly' ipxcen zxin`a ezpeeky okzi ok m`e ,'jnn dpd` `l' ly

' xne`yk oke .'jnr xac`,'Enî éðLøôeîdvexy gken epi` §§©¦¦§
ok mb ixdy ,d`pda xq`dlCnò àðãéáò àìc'jnr weqr` `l' - §Ÿ£¦§¨¦¨

a,òîLî 'ïzîe àOî.jnn dpd` `l `weca rnyn `leoke ©¨Ÿ©¨©§©
òîLî 'Cìéc úBnà òaøàa àðîéà÷ àìc' ,'Enî éð÷çeøî'oeyly - §£©¦¦§§Ÿ¨¦§¨§©§©©¦¨©§©

.'jizen` rax`a cenr` `l' ly zernyna mb zyxtzn ef
z` envr lr xeq`l ezpeek m`d eixacn gken oi`y oeikne
eala oiekzd m` s` okl ,mixacd x`y z` e` ,exiagn d`pdd

.lg xcpd oi` d`pd xeqi`l
,l`eny ixaca ok `xnbd dyxit `ibeqd zligza xaky s`e
zrk ,ok `l oda epipyy zeziiixad gkn yexitd z` dzgce
dxaq `ibeqd zligzay .dpey `xaqa df yexitl `xnbd zxfeg
,xeqi` ly zernyn llk oi` envrykl 'jnn ipxcen'ly `xnbd
ci ixdy .zegiken opi`y mici `l s` ,mixcp zeci zxeza epi`e
xeaica dpyiy zernynd z` dpaena xkipy xeaic zvwn `id
,excpl fnx mey exeaic zvwna oi` jnn ipxcena eli`e ,mlyd
oeyly gken zeziixad ony `xnbd dzgce .xwir lk ci ef oi`e
`le xg`ny `xnbd zyxtn dzr la` .cil xity aygp ipxcen
e` exiagn d`pdd xeq`l ezpeek m`d df oeyl jezn rxken
opi`y miciy l`eny xaeqe ,dgiken dpi`y ci dfy ixd ,xeaicd

epipyy dnn zegcl oi`e .mici opi` zegiken
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אגרות קודש

]ימי הספירה תשי"ח[

1( בהנוגע להבא צ ישמע מאחר.

2( יספור ע"פ מה שהתחיל )שלדעתי זוהי העיקרית אצלו( וליתר שאת גם כפי שסופרים כאן, 

ובהפסק ביניהם ולא בסמיכות )דמחזי כשיקרא, וגם שזהו היפך לענין הספירה - היינו בירור ולא ספק, 

שלכן צ"ע אם הי' יכול לברך אפילו אם כל הימים הי' סופר ב' ספירות(.

יבקש הרבנים לפס"ד בהנוגע לחגה"ש, כי ע"פ הנ"ל חגה"ש )הנקבע רק ע"י ספירת כאו"א ולא 

דב"ד( צ"ל אצלו מוקדם יום אחד )ש"ק ויום א'(.



oiaiigרכח lkda cenr d sc ± oey`x wxtmixcp
.'åë úåçéëåî ïéàù íéãé ìàåîù øáñ àîéìlke` ip`y" ynn xn` `le li`ed ,`kdc

dlik`ac `zlin `gken `l opixn` - "jl.dlik`a xqzin `le ,xn`wøîåà äãåäé éáø
éã ïéãåéåäé.'åëå éëéìi`dac `zlin `gken e`l - "oice" ynn dia azk `l i` xaqwc

.mici oiied `l zegiken oi`y micic ,dl yxbn `hib.ïðáøë 'éðúîì äî÷åìb"r` :`nil

"jnn ip` wgexn" e` "jnn ip` xcen" xn`wc

diceglxn` `lc b"r`e ,dlik`a xeq` -

oiied zegiken oi`y micic ."jl lke` ip`y"

`l` hba azkinl jixv `l ixn`c opaxk ,mici

!"mc` lkl zxzen z` ixd".äéúéù÷ 'éðúî
.opaxk dnwe`l ivn `lcåà ìëåà éðàù éðúéì

.íòåè éðàùikdl `l` ?"jl" xninl il dnl

`l zegiken oi`y mici xaqwc - "jl" ipzw

`le ,cala "lke` ip`y" ipzw i`e .mici oiied

,exiagn xcenc rnyn ded `l - "jl" xn`w

"ipxcen" inp xn` ike .zegiken mici opirac

"jl lke` ip`y" xn` `lernyn `l -

.jcda `pirzyin `lc `l` ,xn`w dlik`ac

.úåøéæð úåãé ùé÷î"xifdl"nc lirl opixn`ck

.zexifp zeci `wtp.äàìôäá úåøéæð äîopirac

) "`ilti ik" aizkc ,zexifpl yxtiye xacna(-

exeaicl yxtiy opira inp zeci s``l i`c ,

`l zegiken oi`y micic ,melk ied `l - yxtn

.mici oiied.úåúéøë ïðéòáãzxeky,dpial epia

.exeaicl wiqtiy opirac
ïéàã
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rnyn jcda `pirzyn `lc - "jnid ipxcen" `nlicc ,mici oiied `le zegiken oi`y mici

lkle ,oieki` `xeacl i` oieki` d`pdl i` opirci `lc ,xqzn `l inp `xeaca elit`e ,'eke

edl eed cge cgoi`y mici xaqwc meyn l`enyc dinrhc oeike .zegiken oi`y mici

i` `ed i`pzc `zbeltc oeikc ,`ziixan dlr jxtnl `kil - mici oiied `l zegiken

`ziixac `pzc xninl `ki` - `l i` mici oiied

'ipznn wiic l`enye ,mici oiiedc dil `xiaq

- `ziixan opikxt ik lirlc .mici oiied `lc

`l inp mici elit`c ol `xiaq dedc meyn epiid

elit` "jnid ipxcen"ac xn`c o`n `ki`e .ied

"ipyxten"ae ,dicda iierzy`l xeq` l`enyl

- "ipwgexn"ae ,dicda ozne `yn carnl -

.`ziixac "xeq`" epiide ,dilic zen` 'ca mwinl

dlik`a xqzn `lc xnel ,i`w dlik`` l`enye

"jl mreh ip`y" "jl lke` ip`y" xn`iy cr.

àîéìdl iwen l`eny oi` 'eke l`eny xaqw

.dcedi 'xk 'ipznl`xiaq ikd i`ce ,oi` ,xnelk

dcedi 'xk 'ipznl iwenc ,l`enyl dil.åôåâ
.mc` lkl zxzen z` ixd hb lyjixv `le

`hib i`dac rnyn oice `lac ,"oice" azknl

oi`y micic ,dl yxbnwc `ed edi`e ,dl yxbn

mici oiied zegiken.éáø.'eke oice xne` dcedi

,zegiken oi`y mici oiied - "oice" aezk `l i`c

opixn`cne .onwlck ,dl yxbn `xeaca `nlicc

`xiaqc i`ce rnyn - "l`eny xaqw `nil"

'ipzn iyextl e`lc ,ikd diteb l`enyl dil

i`n`e :opiywn ikid k"` ,z"ke .`z` cegla

`nip ?dcedi 'xk 'ipznl dl iwene l`eny wigc

e`l i`c ,`id `iyew e`l !l"q ikdc meync

dcedi 'xk `iz`c 'ipznn l`eny wiicc-`l

w"ta gken p"de .dcedi 'xk ciare opax wiay

) oiyecwc:d scopixn`c ,l"q ikd diteb l`enyc (

"zqxe`n z` ixd" "zycewn z` ixd" dy`l xne`d :mzd-"mc` lkl zxzen z` ixd" "zyxebn z` ixd" ,oiyexba oke .zycewn ef ixd-`xninl :mzd opiywne .zyxebn ef ixd

"`d`" xne`d :opzde ?"il" xn` `lc b"r` "zycewn ef ixd" xn`wcn ,xnelk ?mici oiied zegiken oi`y mici l`eny xaqc-?xn`w "ziprza `d`" `nlice :da opiede .xifp df ixd

ikd e`l `dc ,rnync .eiptl xaer xifp didyk :l`eny xn`e-r"ad :ipyne !mici oiied `le ,zegiken oi`y mici edl eed-oi`y micic l"q diteb l`eny `nl` ."il" dl xn`c

) "hbd lk" 'ta opixn`cn :iieyw`l `ki`e .mici oiied `l zegiken.ek oihibazekdc 'ipzn iab (z` ixd" mewn gipiy jixve :l`eny xn` ,'eke yi`d mewn gipiy jixv oihib iqteh

jixv `l oihib iab ,mici oiied `l zegiken oi`y mici c"nl elit`c dil `xiaq l`eny `nlicc :l"ie !"oice" jixv `l l`enyl `nl` ,xn`w `l "oice" eli`e ,"mc` lkl zxzen

"zycewn z` ixd" dy`l xne`d l`eny xn`wc jdc dlr ,oiyecwa mzdc ,jl rcz .oizrnya onwl opixn`ck ,exiag zy` yxbn mc` oi`c meyn ,giken ied "oice" e`lac ,"oice"

'eke "zyxebn z` ixd" oiyexba oke 'eke-opiwqr i`na `kd :dil ipy-dil dede ,icin dil ipy `l oiyexb iab eli`e ,"il zycewn z` ixd" dl xn`c xnelk ,"il" dl xn`c

inp oiyexba xninl-"ipnn" xn` `l ik ,exiag zy` yxbn mc` oi`c meyn oiyexbac n"y `l` ."ipnn" dl xn`c-oiyexba oke :mzd opixn` ike .zegiken mici eed inp-e`l

,"ipnn" xn`c irac dil `xiaq inp oiyexba elit` l`enyc :l"i ,p"` .mzd `zi`cke ,edpiey` "jyi` ipi`" epiidc ,dizlin seqa mzd xn`c i`nl `l` ,xn`w "ipnn"e "il" oiprl

"il" dl xn`c mzd ipyn ike-"oice" mewn gipiy jixve :oihiba mzd xn` `lc i`de .`tiql d"de ,`yix epiidc ,`cg hwpc `l` ,"ipnn" xn`c oiyexba d"d-ira `lc meyn

gipiy jixv ,dizek dl xaqc diteb l`enyle ,dcedi 'xlc d"de ."mc` lkl zxzen z` ixd" mewn gipiy jixvc ,r"kc `ail` hwpe ,opaxe dcedi 'xc `zbelta mzd diytp ileirl

"oice" mewn s`.øîà.mreh ip`ye lke` ip`y ipzil 'eke diziyw 'ipzn `axxn` xakc b"r`c .mici oiied zegiken oi`y micic 'irny ded - "jl" `la ikd ipz ded i`e :'it

`plik` i` jcda `pirzyn `lc - "jnn ipxcen" :w"d xninl `ki`c .edpip zegiken opi`y mici "jl" `la "lke` ip`y" - d"t` ,ipzw `cg 'ipznc l`enyl l"q `dc ,"jnn ipxcen"

`le ,zegiken oi`y mici edl oiiedc ,llk `xcp liig `l - (jl) "lke` ip`y jnn ipxcen" xn` `d ,"jl" xn`c `nrhc 'ireny`l ,"jl" 'ipzna `pz d"yne .ipelt mei cr e` meid

mici oiied.ì"é÷å.l`enykxn`wc - xzen exiage xeq` `ed "jnn ipxcen" ,mixeq` mdipy "jl ipxcen" :`pipg 'xa iqei x"`c `d ,jkld .xqzn `l dicegl "jnn ipxcen"c

zegiken oi`y mici edl eedc ,xeq` xn`c rnyn `l `nzq `d ."dlik`n jl ipxcen"eizeklda l"f o"anxd zrc oke .jenqa ikd xn`c `axk l"iiwc ,mici oiied `le.øîúéà
.'eke zegiken oi`y mici) lirl edl iwtn "xifdl"n zecic ,zexifpl zexifp zeci yiwn.b sc(.äî.'eke d`ltda zexifp) xifp 'qna opixn`c :'ital scexiag d`xy inc oetxh x"`c (

xifp `edy o`kn xg`l rcepy t"r` ,xifp didy dry dze`a ea xikd `le ,"xifp df m` xifp ipixd" xn`e-.`kile ,d`ltd opira xfpwc `pcirac meyn ,eilr dlg zexifp oi`
d"yne
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úBçéëBî ïéàL íéãé¯IL Bôeb :ïðúc .íéãé ïééååä àI ¨©¦¤¥¦¨¨§¨¨©¦¦§©¤
èb¯:øîBà äãeäé éaø ,"íãà IëI úøzeî zà éøä" ¥£¥©§¤¤§¨¨¨©¦§¨¥
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èb IL Bôeb :ïðúc ,éâItéî÷ ïðaøå¯úøzeî zà éøä" §©¨©¨¦©§¦¦§©¤¥£¥©§¤¤
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נדרים. כל כנויי - פרק ראשון דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
 ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc mixcp(iyiy meil)

mici m`d mi`pz ewlgpy meyn ,xeq` 'jnn ipxcen'y zeziixaa
l"pd zeziixady xnel yie ,`l e` mici oiied zegiken opi`y

.'mici opi`'y xn`c o`nk wqet l`enye ,'mici oiied' zehwep
,`xnbd zl`eyàîéìc xn`p m`d -ïéàL íéãé' ,ìàeîL øáñ÷ ¥¨¨¨©§¥¨©¦¤¥

,'íéãé ïééååä àì úBçéëBîxn`y dfn gken jk dxe`kl ixdy ¦Ÿ©§¨¨©¦
zwtzqn `xnbd ,xnelk .xq`p epi` cala 'jnn ipxcen'ay
miciy xaeq ok mb envr l`eny m`d ezhiy z` xxal dvexe
dpynd z` yxtl `a `ny e` ,mici oiied `l zegiken opi`y

.mici oiied zegiken opi`y mici mb ely ezhiyl la` ,ef jxca
,`xnbd daiynïéà,l`eny xaeq jky i`ce ok` -íé÷Bî ìàeîL ¦§¥¦

ïéúéðúîì dìepizpyn z` cinrn -kzhiyíéãé' øîàc ,äãeäé éaø ¨§©§¦¦§©¦§¨§¨©¨©¦
.'íéãé ïééååä àì úBçéëBî ïéàLzx`azn dpyndy oeikn ,xnelk ¤¥¦Ÿ©§¨¨©¦

ixd ,jynda oldl `xnbd yxtzy itke dcedi iax ixac it lr el
.ezhiyk xaeq ok lr ,dcedi iaxk dpyn mzq epl yiy

dxeza xn`p :dcedi iax zhiy `id jky xewn `xnbd d`ian
hb azeky ici lr z`f dyer ezy` z` yxbl dvexd lray
dyxbny mixacd xetiq z` aezk hbae .dl epzepe zezixk
xwir edn minkge dcedi iax ewlgpe .mc` lkl `ypdl dxizne

.hba akrnd azkd gqep
ïðúcèb ìL Bôeb ,,hba azkdl jixvd gqepd xwir -zà éøä' ¦§©¤¥£¥©§

'íãà ìëì úøzeî,lkl dxizne epnn dyixtne dzxek `ed dfay ¤¤§¨¨¨
.mc`la` .minkg zhiy `id ok,øîBà äãeäé éaøeteb llkay ©¦§¨¥

,milind mb md hb lyïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäéc ïéãå'úøbéàå §¥§¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦§¦¤¤
'ïé÷eáLzxb`e oiyexib xtq `ed ipnn jl didi xy` xtqd dfe - §¦

.ipnn daefr z` dci lry
mici oica dielz hbd oeyl zexyka mzwelgny ,`xnbd zxaeqe
`idy hba azkiy jka icy mixaeqd minkgly ,zegiken opi`y
dyrn ihxt lk lr df oeyln dgked oi`y s` ,mc` lkl zxzen
epi` mc` lkl zxzen z` ixd hba azkpd on ixdy ,oiyexibd
,exeaica dyxib lrady okziy ,hbd ici lr dyrp xziddy gken
`ed lrady gken epi` oke .oiyexibd lr di`xl `l` epi` hbde
df lk mre .dxizn xg` mc`y okziy ,oiyexibd xzid z` lretd
mzhiyy o`kne ,hbd zexykl witqn df oeyly minkg mixaeq
oda yxtl okziy ezpeek lr ixnbl zegiken opi`y mici s`y `id
dcedi iaxl la` .ci ly xeaicl zeaygpe zeliren ,xg` yexit
jixvne ,witqn epi` mc` lkl zxzen z` ixd oeyly xaeqd
df hb-] 'oikexiz xtq i`pin ikil iedic oice' yxetna hba azkiy
lr jxizn lrad ip`y zexedl epiide ,[oiyexib xtq ipnn jl didi
zegiken opi`y lky `id mici oica ezhiyy o`kne .df hb ici

.ci ly xeaicl zeaygp opi` ezpeek lr ixnbl
zhiyk epizpyn z` yxtnd l`eny ixaca oecl `xnbd zxfeg
,`xnbd zl`ey :mici oiied `l zegiken opi`y miciy ,dcedi iax

ïéúéðúîì dîe÷Bàì ìàeîL ÷éçc éànàl`eny wgcp recn- ©©¨¦§¥§¨§©§¦¦
epizpyn z` cinrdl,äãeäé éaøkjk meyne cigi zrc `edy §©¦§¨

xcen' xne`a lg xcpd oi`y yxitmb siqed ok m` `l` 'jnn ip
.'jl lke` ip`y'dî÷Bìdpcinri -ïðaøklg xcpdy mixaeqdóà §¨§©¨¨©

ïéàc áb ìòezxin`a,úBçéëBî íéãé'jnn ipxcen'a mb ok m`e ©©§¥¨©¦¦
.xeq`y epizpyn xeaqz cala

:d11@
:dpynd ixaca eyexitl l`eny ly egxkd z` `xnbd zx`an

déúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîà.l`enyl el dywed dpynd oeyl - ¨©¨¨©§¦¦§¦¥
,mici oiied zegiken opi`y miciy zxaeq `id ok` m`éðàz éànà©©¨¥

dpynd dpey -,'Eì íòBè éðàL' 'Eì ìëBà éðàL'éðúéìdl did - ¤£¦¥§¤£¦¥§¦§¥
zepyl'íòBè éðàL' 'ìëBà éðàL'.'jl' dlind ztqez `la ,xeq` ¤£¦¥¤£¦¥

'jnn ipxcen' zxin`y dpynd on l`enyl rnyny xg`ny
miiqiy ic ,md cg` xcp ly miwlg ipy ,'jl lke` ip`y' zxin`e
oicn ok m`e ,'jnn ipxcen' xn` xak ixdy ,'jl' `la 'lke` ip`y'

`l` .'jl lke` ip`y' ezpeeky oaen cidpéî òîLcnl l`eny - §©¦¨
,o`knepizpyn zhiyly,úBçéëBî íéãé ïðéòa`ly onf lky oeike §¦¨¨©¦¦

envr lr xeq`l `a `ly eixaca yxtl zexyt` yi 'jl' xn`

ipxcen `id ezpeeky okziy ,exiag mr xeaicd z` `l` ,dlik`
oi`e .ipelt mei cr e` meid dn xac dfi` lke` m` xeaicn jnn
xeqi` ly xcpl i`pz `ed `l` ,xcpd mvrn 'lke` ip`y'd
z` 'lke` ip`y' xg` miiqiy dpynd dkixvd jkitl ,xeaicd
mvr lr `ed xcpdy dgiken ci z`f `dzy ick ,'jl' dlind
opi`y miciy meyn ,xcpd lg `l df meiq `lae ,dlik`d

.dcedi iax zrck mici oiied `l zegiken
,øîzéàly df oica mi`xen` ewlgpúBçéëBî ïéàL íéãélr ixnbl ¦§©¨©¦¤¥¦

.xg` yexit mda yxtl xyt`y meyn ,ezpeekïééååä ,øîà éiaà©©¥¨©©§¨
,íéãé.lg xcpde,øîà àáøåzegiken opi`y miciíéãé ïééååä àì, ¨©¦§¨¨¨©Ÿ©§¨¨©¦

.lg xcpd oi`e
:aezkd zyxcn eixacl xewn `ian `axéãéà éaø ,àáø øîà̈©¨¨©¦¦¦

døaqà[xiaqd-]éìoiied `l zegiken opi`y miciy ,oicd xewn ©§§¨¦
c .miciàø÷ øîàzexifp xcpa(a e xacna)`ilti iM dX` F` Wi`' ¨©§¨¦¦¨¦©§¦

xcp xFcpl.''äì øéfäì øéæðlirl `ziixaa epipye(.b)xeziny , ¦§¤¤¨¦§©¦©
zecil oicd `ede .zexifpk zexifp zeciy epcnl 'xifdl' zaiz
`edy zexifp xwir aezkd jnqy jkae .mixcpk ody mixcp

y ixd ,zecil xifp ipixd zxin`a.úeøéæðì úeøéæð úBãé Léwî©¦§§¦¦§¦
äî íéãîåìåxwirxcpúeøéæp`diy jixv,äàìôäa`diy xnelk ©§¦§©§¨¨

z` d`xy ine ,zexifpd dlg ok`y xcpd zrya yxetne xexa
ok`y okn xg`l el rcepe ,xifp df m` xifp ipixd xn`e exiag
did `l xfpy dryay meyn ,eilr dlg zexifp oi` ,xifp exiag

,xacd el recie xexaúeøéæð úBãé óàdxen`d d`ltdl sqepa ©§§¦
mb zeidl zekixväàìôäaote`a xeciy epiidc ,zecil zkiiyd §©§¨¨

lr dxenb dgked oda oi`y mici la` .ezpek lr gikend xexa
,xg` xacl ezpeeky eixaca yxtl zexyt` yiy ,zexifp zpek
opi`y ,mipipr x`yae mixcpa zecil oicd `ede .mici opi`

.zegiken od ok m` `l` cil zeaygp
opi`y mici oica `axe iia` zwelgn z` `xnbd zyxtn

:zegiken
àîéìc xn`p m`d -éâìôéî÷ ïðaøå äãeäé éaøc àzâeìôaiia` ¥¨¦§§¨§©¦§¨§©¨¨¨¦§§¥

.`axeBôeb ,ïðúcgqepd xwir -,èb ìLmilind el`zà éøä' ¦§©¤¥£¥©§
,øîBà äãeäé éaø .'íãà ìëì úøzeîhba azkiy jixvmbïéãå' ¤¤§¨¨¨©¦§¨¥§¥

ïé÷eáL úøbéàå ïéøeht èâå ïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäécdf hbe - §¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦§¥¦¦§¦¤¤§¦
aefr z` dci lry zxb`e oixehit hbe oiyexib xtq ipnn jl didid

.ipnn
opi`y mici minkg zhiyly ,mzwelgn mrha lirl x`azd xake
`ed 'mc` lkl zxzen z` ixd' oeyl ok lre ,mici oiied zegiken
dyrn ihxtn ea xqgy it lr s` ,oiyexiba lirend oeyl
,mici oiied `l zegiken opi`y mici ,dcedi iax zhiyle .oiyexibd
oeyl epi` ,oiyexibd dyrn ihxt lk ea oi`y oeyl lk ok lr

y ,`et` `vnp .oiyexibl lirendéiaàopi`y mici' xaeqd ©©¥
`ed 'mici oiied zegikenàáøå ,ïðaøk øîàc'mici oiied `l' xaeqd §¨©§©¨¨§¨¨

`ed.äãeäé éaøk øîàc§¨©§©¦§¨
zwelgna `axe iia` ewlgpy xnel gxkd oi` ,`xnbd dgec

y meyn ,dxen`d mi`pzdéøîàc àðà ,éiaà Cì øîàxne` ip` - ¨©¨©©¥£¨§¨§¦
'mici oiied zegiken opi`y mici'y izhiy z`ì eléôàzrcéaø £¦§©¦

äãeäé'i`pin' aezkl jixvndy itl .hbaéaø øîà÷ àì ïàk ãò §¨©¨Ÿ¨¨©©¦
äãeäécïðéòa[jixvy-]àlà úBçéëBî íéãélèb éabmeyn ,cala §¨§¦©¨©¦¦¤¨©¥¥

úeúéøk ïðéòácdy`de lrad oia wezipe dyxtd jixvy -àkéìå ¦§¦¨§¦§¥¨
z` hbd gqep jezn ixnbl gxken oi`y onf lk dpi` ef dyxtde
dzexk ziyrp dpi` ezy` xak dzidy oeiky ,oiyexibd oipr lk

.dxenb dgkeda `l` epnn zyxteneàîìòa ìáàmipipr x`ya - £¨§¨§¨
,mixcp zecia oebkdéì zòîL éîdcedi iaxl zrny m`d- ¦¨§©§¥

.zegiken mici jixvy xn`iy
,øîà àáøåmeyn ,dcedi iaxk `weca xaeq ip`y xnel gxkd oi` §¨¨¨©

yéøîàc àðà`l zegiken opi`y mici'y izhiy z` xne` ip` - £¨§¨§¦
,'mici oiiedïðaøì eléôàiedic oice' hba aezkl mikixvn mpi`y £¦§©¨¨

.'i`pin ikily itlúBçéëBî íéãé ïðéòa àìc ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨§Ÿ§¦©¨©¦¦
àlàléabgqepèb,cala ¤¨©¥¥
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רכט oiaiig lkda cenr d sc ± oey`x wxtmixcp
.'åë úåçéëåî ïéàù íéãé ìàåîù øáñ àîéìlke` ip`y" ynn xn` `le li`ed ,`kdc

dlik`ac `zlin `gken `l opixn` - "jl.dlik`a xqzin `le ,xn`wøîåà äãåäé éáø
éã ïéãåéåäé.'åëå éëéìi`dac `zlin `gken e`l - "oice" ynn dia azk `l i` xaqwc

.mici oiied `l zegiken oi`y micic ,dl yxbn `hib.ïðáøë 'éðúîì äî÷åìb"r` :`nil

"jnn ip` wgexn" e` "jnn ip` xcen" xn`wc

diceglxn` `lc b"r`e ,dlik`a xeq` -

oiied zegiken oi`y micic ."jl lke` ip`y"

`l` hba azkinl jixv `l ixn`c opaxk ,mici

!"mc` lkl zxzen z` ixd".äéúéù÷ 'éðúî
.opaxk dnwe`l ivn `lcåà ìëåà éðàù éðúéì

.íòåè éðàùikdl `l` ?"jl" xninl il dnl

`l zegiken oi`y mici xaqwc - "jl" ipzw

`le ,cala "lke` ip`y" ipzw i`e .mici oiied

,exiagn xcenc rnyn ded `l - "jl" xn`w

"ipxcen" inp xn` ike .zegiken mici opirac

"jl lke` ip`y" xn` `lernyn `l -

.jcda `pirzyin `lc `l` ,xn`w dlik`ac

.úåøéæð úåãé ùé÷î"xifdl"nc lirl opixn`ck

.zexifp zeci `wtp.äàìôäá úåøéæð äîopirac

) "`ilti ik" aizkc ,zexifpl yxtiye xacna(-

exeaicl yxtiy opira inp zeci s``l i`c ,

`l zegiken oi`y micic ,melk ied `l - yxtn

.mici oiied.úåúéøë ïðéòáãzxeky,dpial epia

.exeaicl wiqtiy opirac
ïéàã
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rnyn jcda `pirzyn `lc - "jnid ipxcen" `nlicc ,mici oiied `le zegiken oi`y mici

lkle ,oieki` `xeacl i` oieki` d`pdl i` opirci `lc ,xqzn `l inp `xeaca elit`e ,'eke

edl eed cge cgoi`y mici xaqwc meyn l`enyc dinrhc oeike .zegiken oi`y mici

i` `ed i`pzc `zbeltc oeikc ,`ziixan dlr jxtnl `kil - mici oiied `l zegiken

`ziixac `pzc xninl `ki` - `l i` mici oiied

'ipznn wiic l`enye ,mici oiiedc dil `xiaq

- `ziixan opikxt ik lirlc .mici oiied `lc

`l inp mici elit`c ol `xiaq dedc meyn epiid

elit` "jnid ipxcen"ac xn`c o`n `ki`e .ied

"ipyxten"ae ,dicda iierzy`l xeq` l`enyl

- "ipwgexn"ae ,dicda ozne `yn carnl -

.`ziixac "xeq`" epiide ,dilic zen` 'ca mwinl

dlik`a xqzn `lc xnel ,i`w dlik`` l`enye

"jl mreh ip`y" "jl lke` ip`y" xn`iy cr.

àîéìdl iwen l`eny oi` 'eke l`eny xaqw

.dcedi 'xk 'ipznl`xiaq ikd i`ce ,oi` ,xnelk

dcedi 'xk 'ipznl iwenc ,l`enyl dil.åôåâ
.mc` lkl zxzen z` ixd hb lyjixv `le

`hib i`dac rnyn oice `lac ,"oice" azknl

oi`y micic ,dl yxbnwc `ed edi`e ,dl yxbn

mici oiied zegiken.éáø.'eke oice xne` dcedi

,zegiken oi`y mici oiied - "oice" aezk `l i`c

opixn`cne .onwlck ,dl yxbn `xeaca `nlicc

`xiaqc i`ce rnyn - "l`eny xaqw `nil"

'ipzn iyextl e`lc ,ikd diteb l`enyl dil

i`n`e :opiywn ikid k"` ,z"ke .`z` cegla

`nip ?dcedi 'xk 'ipznl dl iwene l`eny wigc

e`l i`c ,`id `iyew e`l !l"q ikdc meync

dcedi 'xk `iz`c 'ipznn l`eny wiicc-`l

w"ta gken p"de .dcedi 'xk ciare opax wiay

) oiyecwc:d scopixn`c ,l"q ikd diteb l`enyc (

"zqxe`n z` ixd" "zycewn z` ixd" dy`l xne`d :mzd-"mc` lkl zxzen z` ixd" "zyxebn z` ixd" ,oiyexba oke .zycewn ef ixd-`xninl :mzd opiywne .zyxebn ef ixd

"`d`" xne`d :opzde ?"il" xn` `lc b"r` "zycewn ef ixd" xn`wcn ,xnelk ?mici oiied zegiken oi`y mici l`eny xaqc-?xn`w "ziprza `d`" `nlice :da opiede .xifp df ixd

ikd e`l `dc ,rnync .eiptl xaer xifp didyk :l`eny xn`e-r"ad :ipyne !mici oiied `le ,zegiken oi`y mici edl eed-oi`y micic l"q diteb l`eny `nl` ."il" dl xn`c

) "hbd lk" 'ta opixn`cn :iieyw`l `ki`e .mici oiied `l zegiken.ek oihibazekdc 'ipzn iab (z` ixd" mewn gipiy jixve :l`eny xn` ,'eke yi`d mewn gipiy jixv oihib iqteh

jixv `l oihib iab ,mici oiied `l zegiken oi`y mici c"nl elit`c dil `xiaq l`eny `nlicc :l"ie !"oice" jixv `l l`enyl `nl` ,xn`w `l "oice" eli`e ,"mc` lkl zxzen

"zycewn z` ixd" dy`l xne`d l`eny xn`wc jdc dlr ,oiyecwa mzdc ,jl rcz .oizrnya onwl opixn`ck ,exiag zy` yxbn mc` oi`c meyn ,giken ied "oice" e`lac ,"oice"

'eke "zyxebn z` ixd" oiyexba oke 'eke-opiwqr i`na `kd :dil ipy-dil dede ,icin dil ipy `l oiyexb iab eli`e ,"il zycewn z` ixd" dl xn`c xnelk ,"il" dl xn`c

inp oiyexba xninl-"ipnn" xn` `l ik ,exiag zy` yxbn mc` oi`c meyn oiyexbac n"y `l` ."ipnn" dl xn`c-oiyexba oke :mzd opixn` ike .zegiken mici eed inp-e`l

,"ipnn" xn`c irac dil `xiaq inp oiyexba elit` l`enyc :l"i ,p"` .mzd `zi`cke ,edpiey` "jyi` ipi`" epiidc ,dizlin seqa mzd xn`c i`nl `l` ,xn`w "ipnn"e "il" oiprl

"il" dl xn`c mzd ipyn ike-"oice" mewn gipiy jixve :oihiba mzd xn` `lc i`de .`tiql d"de ,`yix epiidc ,`cg hwpc `l` ,"ipnn" xn`c oiyexba d"d-ira `lc meyn

gipiy jixv ,dizek dl xaqc diteb l`enyle ,dcedi 'xlc d"de ."mc` lkl zxzen z` ixd" mewn gipiy jixvc ,r"kc `ail` hwpe ,opaxe dcedi 'xc `zbelta mzd diytp ileirl

"oice" mewn s`.øîà.mreh ip`ye lke` ip`y ipzil 'eke diziyw 'ipzn `axxn` xakc b"r`c .mici oiied zegiken oi`y micic 'irny ded - "jl" `la ikd ipz ded i`e :'it

`plik` i` jcda `pirzyn `lc - "jnn ipxcen" :w"d xninl `ki`c .edpip zegiken opi`y mici "jl" `la "lke` ip`y" - d"t` ,ipzw `cg 'ipznc l`enyl l"q `dc ,"jnn ipxcen"

`le ,zegiken oi`y mici edl oiiedc ,llk `xcp liig `l - (jl) "lke` ip`y jnn ipxcen" xn` `d ,"jl" xn`c `nrhc 'ireny`l ,"jl" 'ipzna `pz d"yne .ipelt mei cr e` meid

mici oiied.ì"é÷å.l`enykxn`wc - xzen exiage xeq` `ed "jnn ipxcen" ,mixeq` mdipy "jl ipxcen" :`pipg 'xa iqei x"`c `d ,jkld .xqzn `l dicegl "jnn ipxcen"c

zegiken oi`y mici edl eedc ,xeq` xn`c rnyn `l `nzq `d ."dlik`n jl ipxcen"eizeklda l"f o"anxd zrc oke .jenqa ikd xn`c `axk l"iiwc ,mici oiied `le.øîúéà
.'eke zegiken oi`y mici) lirl edl iwtn "xifdl"n zecic ,zexifpl zexifp zeci yiwn.b sc(.äî.'eke d`ltda zexifp) xifp 'qna opixn`c :'ital scexiag d`xy inc oetxh x"`c (

xifp `edy o`kn xg`l rcepy t"r` ,xifp didy dry dze`a ea xikd `le ,"xifp df m` xifp ipixd" xn`e-.`kile ,d`ltd opira xfpwc `pcirac meyn ,eilr dlg zexifp oi`
d"yne
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ëBî ïéàL íéãé IàeîL øáñ÷ àîéIïééååä àI úBçé ¥¨¨¨©§¥¨©¦¤¥¦¨¨§¨
:øîàc äãeäé 'øë 'éðúîI dI íé÷Bî IàeîL ,ïéà ?íéãé̈©¦¦§¥¦¨§©§¦§¨§¨©

úBçéëBî ïéàL íéãé¯IL Bôeb :ïðúc .íéãé ïééååä àI ¨©¦¤¥¦¨¨§¨¨©¦¦§©¤
èb¯:øîBà äãeäé éaø ,"íãà IëI úøzeî zà éøä" ¥£¥©§¤¤§¨¨¨©¦§¨¥

."ïé÷eáL úøbéàå ïéëeøéz øôñ éàpéî éëéI éåäéc ïéãå"§¥¦¡¥¥¦¦©¥¤¥¦§¦¤¤§¦
?äãeäé éaøk 'éðúîI dîe÷BàI IàeîL ÷éçc éànà©©¨¥§¥§¨§©§¦§©¦§¨
:àáø øîà !úBçéëBî íéãé ïéàc â"òà ,ïðaøk dî÷BI§¨§©¨©§¥¨©¦¦£©¨¨
éðàL" ,"EI IëBà éðàL" éðàz éànà ;déúéL÷ 'éðúî©§¦§¦¥©©¨¥¤£¦¥§¤£¦

"íòBè éðàL" ,"IëBà éðàL" éðúéI ?"EI íòBè¯î"ù ¥§¦§¥¤£¦¥¤£¦¥
ééaà ,úBçéëBî ïéàL íéãé ,øîzéà .úBçéëBî íéãé ïðéòä¥©¨©¦¦¦§©¨©¦¤¥¦©©¥
øîà .íéãé ïééååä àI :øîà àáøå ,íéãé ïééååä :øîà£©¨§¨¨©¦§¨¨£©¨¨§¨¨©¦£©
øéfäI øéæð" àø÷ øîà :éI äøañà éãéà éaø :àáø̈¨©¦¦¦©§§¨¦¨©§¨¨¦§©¦
äàIôäa úeøéæp äî ,úeøéæðI úeøéæð úBãé Léwî "é"éI©¦§§¦¦§¦©§¦§©§¨¨

¯äãeäé 'øã àzâeIôa àîéI .äàIôäa úeøéæð úBãé óà©§§¦§©§¨¨¥¨¦§§¨§¨
èb IL Bôeb :ïðúc ,éâItéî÷ ïðaøå¯úøzeî zà éøä" §©¨©¨¦©§¦¦§©¤¥£¥©§¤¤

éàpéî éëéI éåäéc ïéãå" :øîBà äãeäé 'ø ,"íãà IëI§¨¨¨§¨¥§¥¦¡¥¥¦¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc mixcp(iyiy meil)

mici m`d mi`pz ewlgpy meyn ,xeq` 'jnn ipxcen'y zeziixaa
l"pd zeziixady xnel yie ,`l e` mici oiied zegiken opi`y

.'mici opi`'y xn`c o`nk wqet l`enye ,'mici oiied' zehwep
,`xnbd zl`eyàîéìc xn`p m`d -ïéàL íéãé' ,ìàeîL øáñ÷ ¥¨¨¨©§¥¨©¦¤¥

,'íéãé ïééååä àì úBçéëBîxn`y dfn gken jk dxe`kl ixdy ¦Ÿ©§¨¨©¦
zwtzqn `xnbd ,xnelk .xq`p epi` cala 'jnn ipxcen'ay
miciy xaeq ok mb envr l`eny m`d ezhiy z` xxal dvexe
dpynd z` yxtl `a `ny e` ,mici oiied `l zegiken opi`y

.mici oiied zegiken opi`y mici mb ely ezhiyl la` ,ef jxca
,`xnbd daiynïéà,l`eny xaeq jky i`ce ok` -íé÷Bî ìàeîL ¦§¥¦

ïéúéðúîì dìepizpyn z` cinrn -kzhiyíéãé' øîàc ,äãeäé éaø ¨§©§¦¦§©¦§¨§¨©¨©¦
.'íéãé ïééååä àì úBçéëBî ïéàLzx`azn dpyndy oeikn ,xnelk ¤¥¦Ÿ©§¨¨©¦

ixd ,jynda oldl `xnbd yxtzy itke dcedi iax ixac it lr el
.ezhiyk xaeq ok lr ,dcedi iaxk dpyn mzq epl yiy

dxeza xn`p :dcedi iax zhiy `id jky xewn `xnbd d`ian
hb azeky ici lr z`f dyer ezy` z` yxbl dvexd lray
dyxbny mixacd xetiq z` aezk hbae .dl epzepe zezixk
xwir edn minkge dcedi iax ewlgpe .mc` lkl `ypdl dxizne

.hba akrnd azkd gqep
ïðúcèb ìL Bôeb ,,hba azkdl jixvd gqepd xwir -zà éøä' ¦§©¤¥£¥©§

'íãà ìëì úøzeî,lkl dxizne epnn dyixtne dzxek `ed dfay ¤¤§¨¨¨
.mc`la` .minkg zhiy `id ok,øîBà äãeäé éaøeteb llkay ©¦§¨¥

,milind mb md hb lyïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäéc ïéãå'úøbéàå §¥§¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦§¦¤¤
'ïé÷eáLzxb`e oiyexib xtq `ed ipnn jl didi xy` xtqd dfe - §¦

.ipnn daefr z` dci lry
mici oica dielz hbd oeyl zexyka mzwelgny ,`xnbd zxaeqe
`idy hba azkiy jka icy mixaeqd minkgly ,zegiken opi`y
dyrn ihxt lk lr df oeyln dgked oi`y s` ,mc` lkl zxzen
epi` mc` lkl zxzen z` ixd hba azkpd on ixdy ,oiyexibd
,exeaica dyxib lrady okziy ,hbd ici lr dyrp xziddy gken
`ed lrady gken epi` oke .oiyexibd lr di`xl `l` epi` hbde
df lk mre .dxizn xg` mc`y okziy ,oiyexibd xzid z` lretd
mzhiyy o`kne ,hbd zexykl witqn df oeyly minkg mixaeq
oda yxtl okziy ezpeek lr ixnbl zegiken opi`y mici s`y `id
dcedi iaxl la` .ci ly xeaicl zeaygpe zeliren ,xg` yexit
jixvne ,witqn epi` mc` lkl zxzen z` ixd oeyly xaeqd
df hb-] 'oikexiz xtq i`pin ikil iedic oice' yxetna hba azkiy
lr jxizn lrad ip`y zexedl epiide ,[oiyexib xtq ipnn jl didi
zegiken opi`y lky `id mici oica ezhiyy o`kne .df hb ici

.ci ly xeaicl zeaygp opi` ezpeek lr ixnbl
zhiyk epizpyn z` yxtnd l`eny ixaca oecl `xnbd zxfeg
,`xnbd zl`ey :mici oiied `l zegiken opi`y miciy ,dcedi iax

ïéúéðúîì dîe÷Bàì ìàeîL ÷éçc éànàl`eny wgcp recn- ©©¨¦§¥§¨§©§¦¦
epizpyn z` cinrdl,äãeäé éaøkjk meyne cigi zrc `edy §©¦§¨

xcen' xne`a lg xcpd oi`y yxitmb siqed ok m` `l` 'jnn ip
.'jl lke` ip`y'dî÷Bìdpcinri -ïðaøklg xcpdy mixaeqdóà §¨§©¨¨©

ïéàc áb ìòezxin`a,úBçéëBî íéãé'jnn ipxcen'a mb ok m`e ©©§¥¨©¦¦
.xeq`y epizpyn xeaqz cala

:d11@
:dpynd ixaca eyexitl l`eny ly egxkd z` `xnbd zx`an

déúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîà.l`enyl el dywed dpynd oeyl - ¨©¨¨©§¦¦§¦¥
,mici oiied zegiken opi`y miciy zxaeq `id ok` m`éðàz éànà©©¨¥

dpynd dpey -,'Eì íòBè éðàL' 'Eì ìëBà éðàL'éðúéìdl did - ¤£¦¥§¤£¦¥§¦§¥
zepyl'íòBè éðàL' 'ìëBà éðàL'.'jl' dlind ztqez `la ,xeq` ¤£¦¥¤£¦¥

'jnn ipxcen' zxin`y dpynd on l`enyl rnyny xg`ny
miiqiy ic ,md cg` xcp ly miwlg ipy ,'jl lke` ip`y' zxin`e
oicn ok m`e ,'jnn ipxcen' xn` xak ixdy ,'jl' `la 'lke` ip`y'

`l` .'jl lke` ip`y' ezpeeky oaen cidpéî òîLcnl l`eny - §©¦¨
,o`knepizpyn zhiyly,úBçéëBî íéãé ïðéòa`ly onf lky oeike §¦¨¨©¦¦

envr lr xeq`l `a `ly eixaca yxtl zexyt` yi 'jl' xn`

ipxcen `id ezpeeky okziy ,exiag mr xeaicd z` `l` ,dlik`
oi`e .ipelt mei cr e` meid dn xac dfi` lke` m` xeaicn jnn
xeqi` ly xcpl i`pz `ed `l` ,xcpd mvrn 'lke` ip`y'd
z` 'lke` ip`y' xg` miiqiy dpynd dkixvd jkitl ,xeaicd
mvr lr `ed xcpdy dgiken ci z`f `dzy ick ,'jl' dlind
opi`y miciy meyn ,xcpd lg `l df meiq `lae ,dlik`d

.dcedi iax zrck mici oiied `l zegiken
,øîzéàly df oica mi`xen` ewlgpúBçéëBî ïéàL íéãélr ixnbl ¦§©¨©¦¤¥¦

.xg` yexit mda yxtl xyt`y meyn ,ezpeekïééååä ,øîà éiaà©©¥¨©©§¨
,íéãé.lg xcpde,øîà àáøåzegiken opi`y miciíéãé ïééååä àì, ¨©¦§¨¨¨©Ÿ©§¨¨©¦

.lg xcpd oi`e
:aezkd zyxcn eixacl xewn `ian `axéãéà éaø ,àáø øîà̈©¨¨©¦¦¦

døaqà[xiaqd-]éìoiied `l zegiken opi`y miciy ,oicd xewn ©§§¨¦
c .miciàø÷ øîàzexifp xcpa(a e xacna)`ilti iM dX` F` Wi`' ¨©§¨¦¦¨¦©§¦

xcp xFcpl.''äì øéfäì øéæðlirl `ziixaa epipye(.b)xeziny , ¦§¤¤¨¦§©¦©
zecil oicd `ede .zexifpk zexifp zeciy epcnl 'xifdl' zaiz
`edy zexifp xwir aezkd jnqy jkae .mixcpk ody mixcp

y ixd ,zecil xifp ipixd zxin`a.úeøéæðì úeøéæð úBãé Léwî©¦§§¦¦§¦
äî íéãîåìåxwirxcpúeøéæp`diy jixv,äàìôäa`diy xnelk ©§¦§©§¨¨

z` d`xy ine ,zexifpd dlg ok`y xcpd zrya yxetne xexa
ok`y okn xg`l el rcepe ,xifp df m` xifp ipixd xn`e exiag
did `l xfpy dryay meyn ,eilr dlg zexifp oi` ,xifp exiag

,xacd el recie xexaúeøéæð úBãé óàdxen`d d`ltdl sqepa ©§§¦
mb zeidl zekixväàìôäaote`a xeciy epiidc ,zecil zkiiyd §©§¨¨

lr dxenb dgked oda oi`y mici la` .ezpek lr gikend xexa
,xg` xacl ezpeeky eixaca yxtl zexyt` yiy ,zexifp zpek
opi`y ,mipipr x`yae mixcpa zecil oicd `ede .mici opi`

.zegiken od ok m` `l` cil zeaygp
opi`y mici oica `axe iia` zwelgn z` `xnbd zyxtn

:zegiken
àîéìc xn`p m`d -éâìôéî÷ ïðaøå äãeäé éaøc àzâeìôaiia` ¥¨¦§§¨§©¦§¨§©¨¨¨¦§§¥

.`axeBôeb ,ïðúcgqepd xwir -,èb ìLmilind el`zà éøä' ¦§©¤¥£¥©§
,øîBà äãeäé éaø .'íãà ìëì úøzeîhba azkiy jixvmbïéãå' ¤¤§¨¨¨©¦§¨¥§¥

ïé÷eáL úøbéàå ïéøeht èâå ïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäécdf hbe - §¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦§¥¦¦§¦¤¤§¦
aefr z` dci lry zxb`e oixehit hbe oiyexib xtq ipnn jl didid

.ipnn
opi`y mici minkg zhiyly ,mzwelgn mrha lirl x`azd xake
`ed 'mc` lkl zxzen z` ixd' oeyl ok lre ,mici oiied zegiken
dyrn ihxtn ea xqgy it lr s` ,oiyexiba lirend oeyl
,mici oiied `l zegiken opi`y mici ,dcedi iax zhiyle .oiyexibd
oeyl epi` ,oiyexibd dyrn ihxt lk ea oi`y oeyl lk ok lr

y ,`et` `vnp .oiyexibl lirendéiaàopi`y mici' xaeqd ©©¥
`ed 'mici oiied zegikenàáøå ,ïðaøk øîàc'mici oiied `l' xaeqd §¨©§©¨¨§¨¨

`ed.äãeäé éaøk øîàc§¨©§©¦§¨
zwelgna `axe iia` ewlgpy xnel gxkd oi` ,`xnbd dgec

y meyn ,dxen`d mi`pzdéøîàc àðà ,éiaà Cì øîàxne` ip` - ¨©¨©©¥£¨§¨§¦
'mici oiied zegiken opi`y mici'y izhiy z`ì eléôàzrcéaø £¦§©¦

äãeäé'i`pin' aezkl jixvndy itl .hbaéaø øîà÷ àì ïàk ãò §¨©¨Ÿ¨¨©©¦
äãeäécïðéòa[jixvy-]àlà úBçéëBî íéãélèb éabmeyn ,cala §¨§¦©¨©¦¦¤¨©¥¥

úeúéøk ïðéòácdy`de lrad oia wezipe dyxtd jixvy -àkéìå ¦§¦¨§¦§¥¨
z` hbd gqep jezn ixnbl gxken oi`y onf lk dpi` ef dyxtde
dzexk ziyrp dpi` ezy` xak dzidy oeiky ,oiyexibd oipr lk

.dxenb dgkeda `l` epnn zyxteneàîìòa ìáàmipipr x`ya - £¨§¨§¨
,mixcp zecia oebkdéì zòîL éîdcedi iaxl zrny m`d- ¦¨§©§¥

.zegiken mici jixvy xn`iy
,øîà àáøåmeyn ,dcedi iaxk `weca xaeq ip`y xnel gxkd oi` §¨¨¨©

yéøîàc àðà`l zegiken opi`y mici'y izhiy z` xne` ip` - £¨§¨§¦
,'mici oiiedïðaøì eléôàiedic oice' hba aezkl mikixvn mpi`y £¦§©¨¨

.'i`pin ikily itlúBçéëBî íéãé ïðéòa àìc ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨§Ÿ§¦©¨©¦¦
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oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtmixcp

.åøéáç úùà úà ùøâî íãà ïéàãrnyn - "mc` lkl zxzen z` ixd" azk i`c

ezy`lc.yxbn xitye ,`zlin `gkene ,yxbn epi` `nlrc yipi` zy`c .xn`wìáà
.àîìòá.zegiken mici opira - ikd xninl xyt` i`c.àì éìò øîà÷ àì ìáà"cixd

.zegiken mici opirac ,melk rnyn `l "`ed.ééáà êì øîàmici opira `l mlerl

xn` `l i`c ,`nrh epiid `kde ,zegiken

`ed ixd" `nlcc ,xqzin `l - oaxw oeyla

zegikenc ,xn`w "xwtde` xwtdl `ed

.dwcvl.øîà÷ ïáø÷ì ãé àåäù éðôî àäå
e` dwcvl zxn` zivn `le ,oaxwk xeq`c

rnyn ded xwtdl..àåä éøä øîà ìáà`le

xn` `lc oeikc .oixeq` mdipy - "ilr" xn`

.xeq` inp exiagc rnyn - "`ed" `l` "ilr"

:w"dcs` - xeq` ycwd dn ,ycwdk `ed ixd

.xeq` inp xac eze`úàèç áéåçî àåäã â"òà
.àåä íåìë åàì íùàå`nl` ,"ilr" xn` `lc

!zegiken mici opira.áéåçî àåä íàe` z`hg

.my`.ïéîéé÷ åéøáãla` ."iz`hg" xn`c `ed

`le li`ed ,melk epi` - z`hg aiegn did `l

,"z`hg ilr ef ixd" xn` m`y ."ilr" xn`

,aiegn did `lc b"r`à["ilr" xn`e li`ed

.oiniiw eixac -.éðî àä:dxn`c ,`ziixa `d

.melk `le xn` `l.àéä äãåäé éáøopira :xn`c

:ixn`c ,opaxk - ixn`c `p`e .zegiken mici

.zegiken mici opira `làðà ééáà øîà àäå
'éôà éøîàã.äãåäé 'øìzegiken mici ira `lc

xn`w ikide .`l - `nlra la` ,hb iab `l`

x `kd?`id dcedi ''øë øîàã àáø [àîéì] àìà
.äãåäé'xc `ail` `nrh uxzn `l iia`c oeikc

`nrh uxzn `l `axc inp `nil - dcedi

uxznck ,opaxc `ail`i"xke .lirl,xn`w

.`id d`cigic.ïðáøì åìéôà àáø íìåòì àìi`cec .'ek opax ixn`w `l k"r :opixn`wck

.`axk ,mici oiieed `l zegiken oi`y micic `nlra edl `xiaq opax
ùé
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.d`ltda zexifp zeci s` ,'ixn`wc d`ltd jd epiidc ,d`ltda zexifp dn :'ixn` d"yne

ikd i`c ,'ixn`w dteb '`ltd jdn e`le-zeci iticrc oizrc` wqiz ike ?l"l `xw

zecid ediy epiide ,zecia `kiiyc ,'ixn`w izixg` d`ltd `l` !?diteb zexifpn zexifp

`l zexifpac ixn`e ,oetxh 'xc dilr mzd ibiltc opaxl ,edine .miyxetne mi`lten

d`ltd `ira-`teb d`ltd `l` ,`yiwd `kil

zexifpa `aizkc-irac ,`iz` cegla zecil

yiwn ike .d`ltd-,dil hwp oetxh iax meyn

`aizk `l zecia d`ltd diciclc b"r`c-

`yiwdn `iz`.àáøå`l k"r .'ek jl xn`

iab `l` zegiken mici opira `l opax ixn`w

.exiag zy` yxbn mc` oi`c hbl"f `"ayxd

xn`w `l `axc :wiic `lc xn`e ,df oeyl yay

ixaqwc `l` ,zegiken mici opax erail `lc

mc` oi`c meyn ,edpip zegiken hba mici jpdc

micid i`cec :xity iz` ile .exiag zy` yxbn

giken epi` oeyldy itl ,zegiken opi` onvra

cvn giken oiprdy `l` ,dyxbn `ed `diy

yxbn mc` oi`c meyn ,dyxbn `edy envr

giken epi` oeyldy t"r` ,jkitle .exiag zy`

-`kd opixn`cne .mixtqd yayl oi`e ,ipdn

exiag zy` yxbn mc` oi`c `nrh-rnyn

dcedi 'xc ,`ed "i`pin"a opaxe i"xc `zbeltc

"yxbnd" 'tac :`iywe .era `l opaxe "i`pin" ira

):dt oihibe` "oice" ira i` ediizbeltc rnyn (

`l i`c ,"oice" ira dcedi iaxc ,`l-opixn`

e`le .ikdl iyiig `l opaxe ,dl yxbn `xeacac

dlbn zg` lk elld zeibeq izyy ,`id `iyw

`nrh opiyxtn `kde ,ibilt izxzac .dzxag lr

`nrh opiyxtn mzde ,"i`pin"a ediizbeltc

ibiltc oeikc ,c"n `ki`e ."oice"a ediizbeltc

dcedi 'xc dilr opax"i`pin"a-.miaxk dkld miaxe cigic ,"i`pin" `ira `lc opaxk l"iw

mici oiieed `l zegiken oi`y mici `axk l"iwc b"r`e-`axl elit`c oiibeqa opixn` `d

"oice" .`ira `l "i`pin" jkld ,opaxl elit` xn`c `ed edi`e ,zegiken mici `ira `l hba

edl `wtqn 'nbc opaxlc oeike .`hiyti` `le ,`l e` "oice" 'ira i` ol irai` "yxbnd" wxta `dc ,`ira-xazqnc i`nn "oice"a i"xc dinrh xazqnc xyt`c ,`xnegl hwpnl ol zi`

i"xcl iyiig "oice"ac oeikc ,c"n `ki`e ."i`pin"a-"oice" opax era `lc i`n `nlc ol `wtqn `nl`-,oky oeike .`axk l"iw op`e( ,mici oiied zegiken oi`y mici edl `xiaqc meyn

"oice" ira jkld ,mici oiied `l xn`c `axk l"iw op`e .mici oiied zegiken oi`y micic meyn `l` ,exiag zy` yxbn mc` oi`c meyn e`le ,ilf` ediinrhlc xninl `ki` inp "i`pin"a

"i`pin" irae.éáéúéî.`l - xn` `l la` ,xeq`c `ed "ilr" xn`c `nrh .'eke ilr `ed ixd,xnelk .xn`w xwtd `ed ixd `nlce :opipyne !ied `din ci i`ce "ilr" `lac b"r`e

- ipzw oaxwl ci `edy iptn `de :opiywne .xeq` - "ilr ixd" xn`e dixeac wiqn i`e ,"ilr f"d" xn`c ,"ilr"a `l` epi` cic meyn .xeqi`l ied `l giken epi`y ci elit` - "ilr" `lac

zegiken oi`y micic l"qc n"y ."ilr"a `wec d"t`e ,"oaxw `ed ixd" xnel miacpznd jxc oky ,ci ied - "ilr" `la "`ed ixd" oaxwlc ,ipzw oaxwl ci ?xcpl ci `edy ipzw in :xnelk

mici oiied `l!àìà.oixeq` mdipy `ed ixd xn` la` 'eke ilr xn`c `nrh `ni`xn`w "ycwd `ed ixd" `nlce ,`xnegl hwpinl ol zi` - mici oiied zegiken oi`y oeikc meyn.

éáéúéî.'eke z`hg ef ixddacp d`a z`hg oi`y - 'eke melk xn` `l my`e z`hg aiiegn `edy t"r`.àúáåéú.iia`caiegnc oeikc ,ied `din giken epi`y ci i`ce `dc

xn`w "iz`hg ef ixd" - z`hg.àìàå.dcedi iaxk xn`c `ax `nilp ,dcedi 'xk 'it` xn`c iia`c lirl opixn`c i`nn opixcdc ikid ikeopaxl 'it` `axc 'ixn`c i`nn inp xcd.
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"àeä éøä" øîà Iáà ,øzeî¯àîIãc ,ïéøeñà ïäéðL ¨£¨£©£¥§¥¤£¦§¦§¨

éøä" ,"úàhç Bæ éøä" :éáéúéî .øîà÷ "Lc÷ä àeä éøä"£¥¤§¥¨¨©¥¦¥£¥©¨£¥
íLàå úàhç áéiç àeäL ô"òà ,"íLà Bæ¯øîà àI ¨¨¤©¨©¨§¨¨Ÿ¨©

áieçî äéä íà ,"éîLà Bæ éøä" ,"éúàhç Bæ éøä" .íeIk§£¥©¨¦£¥£¨¦¦¨¨§¨
¯àä :ééaà CI øîà !ééaàc àzáeéz .ïéîéi÷ åéøác§¨¨©¨¦§§¨§©©¥¨©¨©©¥¨

éøîàc àðà :øîàc àeä ééaà àäå .àéä äãeäé 'ø épî©¦§¨¦§¨©©¥©£©£¨©£©¦
øîàc àáø àîéI àJà .déa øãä !äãeäé éaøI eJéôà£¦§©¦§¨£©¥¤¨¥¨¨¨§¨©

éaøkeJéôà éøîàc àðà :àáø CI øîà ?äãeäé §©¦§¨¨©¨¨¨£¨©£©¦£¦
íéãé ïðéòa àIc ïðaø éøîà÷ àI ïàk ãò .ïðaøI§©¨©©¨¨¨¨§¦©¨©§¨¨¥©¨©¦

úBçéëBî¯úà Løâî íãà ïéàc ,èb éab àJà ¦¤¨©¥¥§¥¨¨§¨¥¤
àîIòa Iáà ,Bøéáç úLà¯.úBçéëBî íéãé ïðéòa ¥¤£¥£¨§¨§¨¨¥©¨©¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc mixcp(ycew zay meil)

meynBøéáç úLà úà Løâî íãà ïéàc,`la eil`n oaen xacde §¥¨¨§¨¥¤¥¤£¥
,yxbny df `ed lrady 'i`pin' zaizkàîìòa ìáàmipipra- £¨§¨§¨

mixg`,el`k minrhl mewn oi`y ote`a mixcp zecia oebkéî¦
eäì zòîLzegiken opi`y mici' exn`i minkgy zrny m`d - ¨©§§§
.'mici oiied

mici' xaeqy `pz oi`y xn`y iia` zhiy lr dywn `xnbd
:'mici oiied `l zegiken opi`y

,éáéúéîxn`e ,eiptl gpen mgl xkk oebk miieqn xac didéøä' ¥¦¥£¥
,'éìò àeäxn`y e`øeñà ,'[éìò] äæ éøä',xkk eze`a `edéðtî ¨©£¥¤¨©¨¦§¥

Ldf oeyl,ïaø÷ì ãé àeäz`f `ivene oaxw acpznd jxc oky ¤¨§¨§¨
gpen xkka jkitl ,'ilr df ixd' e` 'ilr `ed ixd' xne` ci oeyla
ick witqn df oeyl ,ilr df ixd e` ilr `ed ixd xn`e eiptl
'oaxwk ilr `ed ixd' xn` eli`ke oaxwa xkkd z` qitzdl

.xkka xeq`e,`xnbd zwiicnàîòèmeynøîàcl sqepa'ixd ©£¨§¨©
dlind z` mb '`edøeñàc àeä ,'éìò'xkk eze`aìáà ,m`àì ¨©§¨£¨Ÿ

'éìò' øîàcala '`ed ixd' xn` `l`àì ,oeyl mby s`e .xq`p ¨©¨©Ÿ
.lg xcpd oi` z`f lka ,oaxwl ci `id 'ilr' `la '`ed ixd'
dpi`y ci `id cal `ed ixdy meyn `ed xacd mrhy gxkdae
opi`y micie ,envr lr xacd z` xqe`y gxkda epi`y ,dgiken

`l zegikeno`kne .mici oiiedéiaàc àzáeéz'mici oiiedc' xn`y §§¨§©©¥
.r"ekl

,`xnbd zvxznéiaà Cì øîàweic x`al yiy ,[iia` jl uxzi-] ¨©¨©©¥
,dpey ote`a dføîàc àîòèdlind z` mb '`ed ixd'l sqepa'éìò' ©£¨§¨©¨©

ìáà ,øeñàc àeäm`,'éìò' øîà àìå 'àeä éøä' øîàyxtl okzi §¨£¨¨©£¥§Ÿ¨©¨©
y ,exeaic miiqle'ø÷ôäc àeä éøä'e` ,xwtd ly -àeä éøä' £¥§¤§¥£¥

.øîà÷ 'ä÷ãöcxzei xcpl ezpeeky xnel gxkd mey oi`y oeikne ¦§¨¨¨¨©
opi`y mici mzq la` .llk ci zxez df oeyll oi` ,xwtdl xy`n
oipra myxtl mzernyna gxkd zvw yiy epiidc ,zegiken
xn`y enk ,mici oiied mlerl ,xenb gxkd epi`y `l` ,xcpd

.iia`
,xen`d uexizd z` `xnbd dgec'ïaø÷ì ãé àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨§¨§¨

,éðz÷zpeeky ,dfn gkene .'xcpl ci `edy iptn' aezk `le ¨¨¥
xnel ci oeyla zepaxw miacpznd jxcy iptny `id `ziixad
,oaxw acpznl ci md elld zepeyl ok lr ,'df ixd' e` '`ed ixd'
oaxwa xkkd z` qitzd ixd zepeyl oze`a xkk xqe`y df okle
oi` oky oeikn ,`xnbd dywne .lirl x`azpy enke ,excp lge
,xn`w 'xwtdc `ed ixd' `ny 'ilr' ilay `ziixad on wcwcl
it lr s`e .oaxwl ci md elld zepeyly `ziixaa yxetn ixdy
ixdy ,cid mvrn 'ilr' dlind oi` ,ilr `ed ixd aezk `ziixaay
'oaxw df ixd' e` 'oaxw `ed ixd' xne` oeyld zenlya acepd
ick `l` `ziixaa dxkfp `l ok m`e ,ilr dlina ynzyn epi`e
,lg xcpd oi` df `lae ,gikend ci didiy '`ed ixd'l mexbl
.iia` ixack `ly ,mici oiied `l zegiken mpi`y miciy gxkdae

,`xnbd zvxznàîéà àlà`ziixad ixac yexita xnel yi jk - ¤¨¥¨
,iia` zhiyløîàc àîòè`ed ixd''éìò`wec jk meynàeä ©£¨§¨©¨©

cala [xcepd]øeñàxkkaøzeî Bøéáçå.eaìáàm`éøä' øîà ¨§£¥¨£¨¨©£¥
'àeä,'ilr' `laexiage `edïäéðLïéøeñàmici oky ,df xkka §¥¤£¦

`xnegl oyxtl epl yie mici oiied zegiken opi`yéøä' àîìãc§¦§¨£¥

,øîà÷ 'Lã÷ä àeäycwd xac lk enk ,mlek lr xkkd z` xq`e ¤§¥¨¨©
.envr lr wx `le mlerd lkl xeq`d

:zxg` `ziixan iia` zhiy lr dywn `xnbd
,éáéúéî' xn`e ,eiptl zxaer ely oileg znda dzid,'úàhç Bæ éøä ¥¦¥£¥©¨

e`'íLà Bæ éøä',íeìk øîà àì ,íLàå úàhç áéiç àeäL ét ìò óà , £¥¨¨©©¦¤©¨©¨§¨¨Ÿ¨©§
mi`a my`e z`hg oi`y meyn .dzidy enk oileg zx`ype
xn`yke ,oda aiiegnd mc`d zaeg melyz myl wx `l` ,dacpa
oi` mewn lkn z`hg aiiegny it lr s` z`hg ef ixd mzq
dvexy okzie ,ezaeg myl ef z` yicwny eixac zernyna

.aiiegny dnl sqepa didzy,dilr xn` m` la`'éúàhç Bæ éøä'£¥©¨¦
e`áieçî äéä íà ,'éîLà Bæ éøä'elld zepaxwaïéîéi÷ åéøác, £¥£¨¦¦¨¨§¨§¨¨©¨¦

.dndad lr my` e` z`hg zyecw dlgeo`kneàzáeéz,éiaàc §§¨§©©¥
m` `yixa recn ,'mici oiied zegiken opi`y mici'y eixack m`y
`lde ,melk xn` `l ,'z`hg ef ixd' xn`e z`hg aiiegn did

.'iz`hg ef ixd' xn` eli`k eixac z` milydl epl yi ci oicn
,`xnbd zvxznàä ,éiaà Cì øîàef `ziixa -épîin zhiyk - ¨©¨©©¥¨©¦

`l` ,lkd ixac dpi` xnelk ,`idzhiyé éaø,àéä äãeäxaeqd ©¦§¨¦
jixvy eixacn gkeny itk ,mici oiied `l zegiken oi`y miciy
la` .oiweay zxb`e oikexiz xtq i`pin jl iedic oice hba aezkl
iedic oice hba aezkl jixv oi`y eixac lr miwlegd minkgl
enk ,mici oiied zegiken opi`y miciy mixaeqy meyn edfe ,'eke

lirl `ibeqd zligza x`azpyixd'a mbe ,'iz`hg' xnel jixv oi` ok` ,(:d)

.minkgk dkldl iia` wqete .miniiw eixac 'z`hg ef

,`xnbd dywn aeyeàäåy lirl x`azdàðà' ,øîàc àeä éiaà §¨©©¥§¨©£¨
éøîàcmici oiied zegiken opi`y mici,'äãeäé éaøì eléôà`le §¨§¦£¦§©¦§¨

oipr `edy cala hba `l` zegiken mici jixvy dcedi iax xn`
ef oi` oiyexibd oipr lk lr dxenb dgked oi`y onf lke ,zezixk
jxev oi` dcedi iaxl mb dxezay mipic x`ya la` .zezixk
dxen`d `ziixad zhwep in zhiyk ok m`e ,zegiken micia

.zegiken mici jixv mixg` mipipra mby dpnn gkeny
,`xnbd daiyndéa øãädcene ,lirl xn`y dnn iia` ea xfg - ¨©¥

.minkge dcedi iax zwelgna xacd iepy mixg` mipica mby `ed
,`xnbd zl`eyàlàzrca x`azpy dnn epxfgy myk m`d - ¤¨

oipra mi`pz zwelgn yi ezrc itly eiykr miyxtn ep`e ,iia`
,mici oiiedy minkgk wqet `ede ,zegiken opi`y miciàáø àîéì¥¨¨¨

äãeäé éaøk øîàcx`azpy dnn xefgl epl yi jky xn`p m`d - §¨©§©¦§¨
zwelgn df xaca yi ezrc itl mby yxtpe ,`ax zrca lirl

.dcedi iax zrcl wx `id mici oiied `lc ezhiye ,mi`pz
zhiyy lirl x`eandn mb xefgl daiq epl oi` ,`xnbd daiyn
meyn ,lkd ixacl df mici oiied `l zegiken opi`y miciy `ax

céøîàc àðà ,àáø Cì øîà'mici oiied `l zegiken opi`y mici ¨©¨¨¨£¨§¨§¦
,ïðaøì eléôàlirl x`azpy itkeàìc ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò , £¦§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨§Ÿ

,úBçéëBî íéãé ïðéòa'i`pin ikil iedic oice' aezkl jixv oi`eàlà , §¦¨¨©¦¦¤¨
èb éabcala,meynzernyn lr dgked oiprd on yi ikd e`lac ©¥¥

itl ,ezlef `le yxbnd `ed lrady mixacdúà Løâî íãà ïéàc§¥¨¨§¨¥¤
àîìòa ìáà .Bøéáç úLàdgked oiprd on oi`yk zenewn x`ya - ¥¤£¥£¨§¨§¨

,mixacd zernyn lr.úBçéëBî íéãé ïðéòa§¦¨¨©¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc mixcp(iriax meil)

,'xcp xecpl' weqtd on mixcpa zeci yexcl leki `ed oi` ,dfk
`ziixad zhiy `id jk xen`ke] ,zexifpn ywidl ribdl jixv

.[lirl dxen`ddéì úéìc ïàîì àlàly llkd z` el oi`y inl - ¤¨§©§¥¥
ìk äøBz äøac','íãà éða ïBLoeylk `idy oeyl zelitk s` `l` ¦§¨¨¦§§¥¨¨

,dyw ok m` ,oeyld xezii z` dpnid yexcl yi ,mc` ipaéàä©
déì ãéáò éàî 'øãð øBcðì'weqtay oeyld ltk mr dyri dn - ¦§¤¤©¨¦¥

oic z` df oeyl ltkn cenll xyt` ezhiyl mpn`y .'xcp xecpl'
zeci cenll ozipy xg`n ,jka jxev oi` j` ,mixcpa zeci

dfi`e ,zxg` dyxcl diept ef zelitky `vnpe ,zexifpl ywiddn
.dpnn cnel `ed dyxc

dpey ote`a miweqtd z` yxec df xn`c o`nc ,`xnbd daiyn
'xcp xecpl' weqtd z`y .lirl dxen`d `ziixadndéì Léøc̈¦¥

[eze` yxec-]úBNòìly mpic z`íéøãðk íéøãð úBãéxcepk - ©£¨§¨¦¦§¨¦
.xcpd lge ,oeyld zenlya,íéøãðì úeøéæð Léwîemdn cenll ©¦§¦¦§¨¦

weqtd z`e .zexifpa s` liren zeci oicy'øéfäì øéæð'iept x`ypy ¨¦§©¦
.dyxcl eldéì Léøc`edy [eze` yxec-]ãnìî ¨¦¥§©¥
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רלי
oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtmixcp

.åøéáç úùà úà ùøâî íãà ïéàãrnyn - "mc` lkl zxzen z` ixd" azk i`c

ezy`lc.yxbn xitye ,`zlin `gkene ,yxbn epi` `nlrc yipi` zy`c .xn`wìáà
.àîìòá.zegiken mici opira - ikd xninl xyt` i`c.àì éìò øîà÷ àì ìáà"cixd

.zegiken mici opirac ,melk rnyn `l "`ed.ééáà êì øîàmici opira `l mlerl

xn` `l i`c ,`nrh epiid `kde ,zegiken

`ed ixd" `nlcc ,xqzin `l - oaxw oeyla

zegikenc ,xn`w "xwtde` xwtdl `ed

.dwcvl.øîà÷ ïáø÷ì ãé àåäù éðôî àäå
e` dwcvl zxn` zivn `le ,oaxwk xeq`c

rnyn ded xwtdl..àåä éøä øîà ìáà`le

xn` `lc oeikc .oixeq` mdipy - "ilr" xn`

.xeq` inp exiagc rnyn - "`ed" `l` "ilr"

:w"dcs` - xeq` ycwd dn ,ycwdk `ed ixd

.xeq` inp xac eze`úàèç áéåçî àåäã â"òà
.àåä íåìë åàì íùàå`nl` ,"ilr" xn` `lc

!zegiken mici opira.áéåçî àåä íàe` z`hg

.my`.ïéîéé÷ åéøáãla` ."iz`hg" xn`c `ed

`le li`ed ,melk epi` - z`hg aiegn did `l

,"z`hg ilr ef ixd" xn` m`y ."ilr" xn`

,aiegn did `lc b"r`à["ilr" xn`e li`ed

.oiniiw eixac -.éðî àä:dxn`c ,`ziixa `d

.melk `le xn` `l.àéä äãåäé éáøopira :xn`c

:ixn`c ,opaxk - ixn`c `p`e .zegiken mici

.zegiken mici opira `làðà ééáà øîà àäå
'éôà éøîàã.äãåäé 'øìzegiken mici ira `lc

xn`w ikide .`l - `nlra la` ,hb iab `l`

x `kd?`id dcedi ''øë øîàã àáø [àîéì] àìà
.äãåäé'xc `ail` `nrh uxzn `l iia`c oeikc

`nrh uxzn `l `axc inp `nil - dcedi

uxznck ,opaxc `ail`i"xke .lirl,xn`w

.`id d`cigic.ïðáøì åìéôà àáø íìåòì àìi`cec .'ek opax ixn`w `l k"r :opixn`wck

.`axk ,mici oiieed `l zegiken oi`y micic `nlra edl `xiaq opax
ùé
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.d`ltda zexifp zeci s` ,'ixn`wc d`ltd jd epiidc ,d`ltda zexifp dn :'ixn` d"yne

ikd i`c ,'ixn`w dteb '`ltd jdn e`le-zeci iticrc oizrc` wqiz ike ?l"l `xw

zecid ediy epiide ,zecia `kiiyc ,'ixn`w izixg` d`ltd `l` !?diteb zexifpn zexifp

`l zexifpac ixn`e ,oetxh 'xc dilr mzd ibiltc opaxl ,edine .miyxetne mi`lten

d`ltd `ira-`teb d`ltd `l` ,`yiwd `kil

zexifpa `aizkc-irac ,`iz` cegla zecil

yiwn ike .d`ltd-,dil hwp oetxh iax meyn

`aizk `l zecia d`ltd diciclc b"r`c-

`yiwdn `iz`.àáøå`l k"r .'ek jl xn`

iab `l` zegiken mici opira `l opax ixn`w

.exiag zy` yxbn mc` oi`c hbl"f `"ayxd

xn`w `l `axc :wiic `lc xn`e ,df oeyl yay

ixaqwc `l` ,zegiken mici opax erail `lc

mc` oi`c meyn ,edpip zegiken hba mici jpdc

micid i`cec :xity iz` ile .exiag zy` yxbn

giken epi` oeyldy itl ,zegiken opi` onvra

cvn giken oiprdy `l` ,dyxbn `ed `diy

yxbn mc` oi`c meyn ,dyxbn `edy envr

giken epi` oeyldy t"r` ,jkitle .exiag zy`

-`kd opixn`cne .mixtqd yayl oi`e ,ipdn

exiag zy` yxbn mc` oi`c `nrh-rnyn

dcedi 'xc ,`ed "i`pin"a opaxe i"xc `zbeltc

"yxbnd" 'tac :`iywe .era `l opaxe "i`pin" ira

):dt oihibe` "oice" ira i` ediizbeltc rnyn (

`l i`c ,"oice" ira dcedi iaxc ,`l-opixn`

e`le .ikdl iyiig `l opaxe ,dl yxbn `xeacac

dlbn zg` lk elld zeibeq izyy ,`id `iyw

`nrh opiyxtn `kde ,ibilt izxzac .dzxag lr

`nrh opiyxtn mzde ,"i`pin"a ediizbeltc

ibiltc oeikc ,c"n `ki`e ."oice"a ediizbeltc

dcedi 'xc dilr opax"i`pin"a-.miaxk dkld miaxe cigic ,"i`pin" `ira `lc opaxk l"iw

mici oiieed `l zegiken oi`y mici `axk l"iwc b"r`e-`axl elit`c oiibeqa opixn` `d

"oice" .`ira `l "i`pin" jkld ,opaxl elit` xn`c `ed edi`e ,zegiken mici `ira `l hba

edl `wtqn 'nbc opaxlc oeike .`hiyti` `le ,`l e` "oice" 'ira i` ol irai` "yxbnd" wxta `dc ,`ira-xazqnc i`nn "oice"a i"xc dinrh xazqnc xyt`c ,`xnegl hwpnl ol zi`

i"xcl iyiig "oice"ac oeikc ,c"n `ki`e ."i`pin"a-"oice" opax era `lc i`n `nlc ol `wtqn `nl`-,oky oeike .`axk l"iw op`e( ,mici oiied zegiken oi`y mici edl `xiaqc meyn

"oice" ira jkld ,mici oiied `l xn`c `axk l"iw op`e .mici oiied zegiken oi`y micic meyn `l` ,exiag zy` yxbn mc` oi`c meyn e`le ,ilf` ediinrhlc xninl `ki` inp "i`pin"a

"i`pin" irae.éáéúéî.`l - xn` `l la` ,xeq`c `ed "ilr" xn`c `nrh .'eke ilr `ed ixd,xnelk .xn`w xwtd `ed ixd `nlce :opipyne !ied `din ci i`ce "ilr" `lac b"r`e

- ipzw oaxwl ci `edy iptn `de :opiywne .xeq` - "ilr ixd" xn`e dixeac wiqn i`e ,"ilr f"d" xn`c ,"ilr"a `l` epi` cic meyn .xeqi`l ied `l giken epi`y ci elit` - "ilr" `lac

zegiken oi`y micic l"qc n"y ."ilr"a `wec d"t`e ,"oaxw `ed ixd" xnel miacpznd jxc oky ,ci ied - "ilr" `la "`ed ixd" oaxwlc ,ipzw oaxwl ci ?xcpl ci `edy ipzw in :xnelk

mici oiied `l!àìà.oixeq` mdipy `ed ixd xn` la` 'eke ilr xn`c `nrh `ni`xn`w "ycwd `ed ixd" `nlce ,`xnegl hwpinl ol zi` - mici oiied zegiken oi`y oeikc meyn.

éáéúéî.'eke z`hg ef ixddacp d`a z`hg oi`y - 'eke melk xn` `l my`e z`hg aiiegn `edy t"r`.àúáåéú.iia`caiegnc oeikc ,ied `din giken epi`y ci i`ce `dc

xn`w "iz`hg ef ixd" - z`hg.àìàå.dcedi iaxk xn`c `ax `nilp ,dcedi 'xk 'it` xn`c iia`c lirl opixn`c i`nn opixcdc ikid ikeopaxl 'it` `axc 'ixn`c i`nn inp xcd.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc mixcp(ycew zay meil)

meynBøéáç úLà úà Løâî íãà ïéàc,`la eil`n oaen xacde §¥¨¨§¨¥¤¥¤£¥
,yxbny df `ed lrady 'i`pin' zaizkàîìòa ìáàmipipra- £¨§¨§¨

mixg`,el`k minrhl mewn oi`y ote`a mixcp zecia oebkéî¦
eäì zòîLzegiken opi`y mici' exn`i minkgy zrny m`d - ¨©§§§
.'mici oiied

mici' xaeqy `pz oi`y xn`y iia` zhiy lr dywn `xnbd
:'mici oiied `l zegiken opi`y

,éáéúéîxn`e ,eiptl gpen mgl xkk oebk miieqn xac didéøä' ¥¦¥£¥
,'éìò àeäxn`y e`øeñà ,'[éìò] äæ éøä',xkk eze`a `edéðtî ¨©£¥¤¨©¨¦§¥

Ldf oeyl,ïaø÷ì ãé àeäz`f `ivene oaxw acpznd jxc oky ¤¨§¨§¨
gpen xkka jkitl ,'ilr df ixd' e` 'ilr `ed ixd' xne` ci oeyla
ick witqn df oeyl ,ilr df ixd e` ilr `ed ixd xn`e eiptl
'oaxwk ilr `ed ixd' xn` eli`ke oaxwa xkkd z` qitzdl

.xkka xeq`e,`xnbd zwiicnàîòèmeynøîàcl sqepa'ixd ©£¨§¨©
dlind z` mb '`edøeñàc àeä ,'éìò'xkk eze`aìáà ,m`àì ¨©§¨£¨Ÿ

'éìò' øîàcala '`ed ixd' xn` `l`àì ,oeyl mby s`e .xq`p ¨©¨©Ÿ
.lg xcpd oi` z`f lka ,oaxwl ci `id 'ilr' `la '`ed ixd'
dpi`y ci `id cal `ed ixdy meyn `ed xacd mrhy gxkdae
opi`y micie ,envr lr xacd z` xqe`y gxkda epi`y ,dgiken

`l zegikeno`kne .mici oiiedéiaàc àzáeéz'mici oiiedc' xn`y §§¨§©©¥
.r"ekl

,`xnbd zvxznéiaà Cì øîàweic x`al yiy ,[iia` jl uxzi-] ¨©¨©©¥
,dpey ote`a dføîàc àîòèdlind z` mb '`ed ixd'l sqepa'éìò' ©£¨§¨©¨©

ìáà ,øeñàc àeäm`,'éìò' øîà àìå 'àeä éøä' øîàyxtl okzi §¨£¨¨©£¥§Ÿ¨©¨©
y ,exeaic miiqle'ø÷ôäc àeä éøä'e` ,xwtd ly -àeä éøä' £¥§¤§¥£¥

.øîà÷ 'ä÷ãöcxzei xcpl ezpeeky xnel gxkd mey oi`y oeikne ¦§¨¨¨¨©
opi`y mici mzq la` .llk ci zxez df oeyll oi` ,xwtdl xy`n
oipra myxtl mzernyna gxkd zvw yiy epiidc ,zegiken
xn`y enk ,mici oiied mlerl ,xenb gxkd epi`y `l` ,xcpd

.iia`
,xen`d uexizd z` `xnbd dgec'ïaø÷ì ãé àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨§¨§¨

,éðz÷zpeeky ,dfn gkene .'xcpl ci `edy iptn' aezk `le ¨¨¥
xnel ci oeyla zepaxw miacpznd jxcy iptny `id `ziixad
,oaxw acpznl ci md elld zepeyl ok lr ,'df ixd' e` '`ed ixd'
oaxwa xkkd z` qitzd ixd zepeyl oze`a xkk xqe`y df okle
oi` oky oeikn ,`xnbd dywne .lirl x`azpy enke ,excp lge
,xn`w 'xwtdc `ed ixd' `ny 'ilr' ilay `ziixad on wcwcl
it lr s`e .oaxwl ci md elld zepeyly `ziixaa yxetn ixdy
ixdy ,cid mvrn 'ilr' dlind oi` ,ilr `ed ixd aezk `ziixaay
'oaxw df ixd' e` 'oaxw `ed ixd' xne` oeyld zenlya acepd
ick `l` `ziixaa dxkfp `l ok m`e ,ilr dlina ynzyn epi`e
,lg xcpd oi` df `lae ,gikend ci didiy '`ed ixd'l mexbl
.iia` ixack `ly ,mici oiied `l zegiken mpi`y miciy gxkdae

,`xnbd zvxznàîéà àlà`ziixad ixac yexita xnel yi jk - ¤¨¥¨
,iia` zhiyløîàc àîòè`ed ixd''éìò`wec jk meynàeä ©£¨§¨©¨©

cala [xcepd]øeñàxkkaøzeî Bøéáçå.eaìáàm`éøä' øîà ¨§£¥¨£¨¨©£¥
'àeä,'ilr' `laexiage `edïäéðLïéøeñàmici oky ,df xkka §¥¤£¦

`xnegl oyxtl epl yie mici oiied zegiken opi`yéøä' àîìãc§¦§¨£¥

,øîà÷ 'Lã÷ä àeäycwd xac lk enk ,mlek lr xkkd z` xq`e ¤§¥¨¨©
.envr lr wx `le mlerd lkl xeq`d

:zxg` `ziixan iia` zhiy lr dywn `xnbd
,éáéúéî' xn`e ,eiptl zxaer ely oileg znda dzid,'úàhç Bæ éøä ¥¦¥£¥©¨

e`'íLà Bæ éøä',íeìk øîà àì ,íLàå úàhç áéiç àeäL ét ìò óà , £¥¨¨©©¦¤©¨©¨§¨¨Ÿ¨©§
mi`a my`e z`hg oi`y meyn .dzidy enk oileg zx`ype
xn`yke ,oda aiiegnd mc`d zaeg melyz myl wx `l` ,dacpa
oi` mewn lkn z`hg aiiegny it lr s` z`hg ef ixd mzq
dvexy okzie ,ezaeg myl ef z` yicwny eixac zernyna

.aiiegny dnl sqepa didzy,dilr xn` m` la`'éúàhç Bæ éøä'£¥©¨¦
e`áieçî äéä íà ,'éîLà Bæ éøä'elld zepaxwaïéîéi÷ åéøác, £¥£¨¦¦¨¨§¨§¨¨©¨¦

.dndad lr my` e` z`hg zyecw dlgeo`kneàzáeéz,éiaàc §§¨§©©¥
m` `yixa recn ,'mici oiied zegiken opi`y mici'y eixack m`y
`lde ,melk xn` `l ,'z`hg ef ixd' xn`e z`hg aiiegn did

.'iz`hg ef ixd' xn` eli`k eixac z` milydl epl yi ci oicn
,`xnbd zvxznàä ,éiaà Cì øîàef `ziixa -épîin zhiyk - ¨©¨©©¥¨©¦

`l` ,lkd ixac dpi` xnelk ,`idzhiyé éaø,àéä äãeäxaeqd ©¦§¨¦
jixvy eixacn gkeny itk ,mici oiied `l zegiken oi`y miciy
la` .oiweay zxb`e oikexiz xtq i`pin jl iedic oice hba aezkl
iedic oice hba aezkl jixv oi`y eixac lr miwlegd minkgl
enk ,mici oiied zegiken opi`y miciy mixaeqy meyn edfe ,'eke

lirl `ibeqd zligza x`azpyixd'a mbe ,'iz`hg' xnel jixv oi` ok` ,(:d)

.minkgk dkldl iia` wqete .miniiw eixac 'z`hg ef

,`xnbd dywn aeyeàäåy lirl x`azdàðà' ,øîàc àeä éiaà §¨©©¥§¨©£¨
éøîàcmici oiied zegiken opi`y mici,'äãeäé éaøì eléôà`le §¨§¦£¦§©¦§¨

oipr `edy cala hba `l` zegiken mici jixvy dcedi iax xn`
ef oi` oiyexibd oipr lk lr dxenb dgked oi`y onf lke ,zezixk
jxev oi` dcedi iaxl mb dxezay mipic x`ya la` .zezixk
dxen`d `ziixad zhwep in zhiyk ok m`e ,zegiken micia

.zegiken mici jixv mixg` mipipra mby dpnn gkeny
,`xnbd daiyndéa øãädcene ,lirl xn`y dnn iia` ea xfg - ¨©¥

.minkge dcedi iax zwelgna xacd iepy mixg` mipica mby `ed
,`xnbd zl`eyàlàzrca x`azpy dnn epxfgy myk m`d - ¤¨

oipra mi`pz zwelgn yi ezrc itly eiykr miyxtn ep`e ,iia`
,mici oiiedy minkgk wqet `ede ,zegiken opi`y miciàáø àîéì¥¨¨¨

äãeäé éaøk øîàcx`azpy dnn xefgl epl yi jky xn`p m`d - §¨©§©¦§¨
zwelgn df xaca yi ezrc itl mby yxtpe ,`ax zrca lirl

.dcedi iax zrcl wx `id mici oiied `lc ezhiye ,mi`pz
zhiyy lirl x`eandn mb xefgl daiq epl oi` ,`xnbd daiyn
meyn ,lkd ixacl df mici oiied `l zegiken opi`y miciy `ax

céøîàc àðà ,àáø Cì øîà'mici oiied `l zegiken opi`y mici ¨©¨¨¨£¨§¨§¦
,ïðaøì eléôàlirl x`azpy itkeàìc ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò , £¦§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨§Ÿ

,úBçéëBî íéãé ïðéòa'i`pin ikil iedic oice' aezkl jixv oi`eàlà , §¦¨¨©¦¦¤¨
èb éabcala,meynzernyn lr dgked oiprd on yi ikd e`lac ©¥¥

itl ,ezlef `le yxbnd `ed lrady mixacdúà Løâî íãà ïéàc§¥¨¨§¨¥¤
àîìòa ìáà .Bøéáç úLàdgked oiprd on oi`yk zenewn x`ya - ¥¤£¥£¨§¨§¨

,mixacd zernyn lr.úBçéëBî íéãé ïðéòa§¦¨¨©¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc mixcp(iriax meil)

,'xcp xecpl' weqtd on mixcpa zeci yexcl leki `ed oi` ,dfk
`ziixad zhiy `id jk xen`ke] ,zexifpn ywidl ribdl jixv

.[lirl dxen`ddéì úéìc ïàîì àlàly llkd z` el oi`y inl - ¤¨§©§¥¥
ìk äøBz äøac','íãà éða ïBLoeylk `idy oeyl zelitk s` `l` ¦§¨¨¦§§¥¨¨

,dyw ok m` ,oeyld xezii z` dpnid yexcl yi ,mc` ipaéàä©
déì ãéáò éàî 'øãð øBcðì'weqtay oeyld ltk mr dyri dn - ¦§¤¤©¨¦¥

oic z` df oeyl ltkn cenll xyt` ezhiyl mpn`y .'xcp xecpl'
zeci cenll ozipy xg`n ,jka jxev oi` j` ,mixcpa zeci

dfi`e ,zxg` dyxcl diept ef zelitky `vnpe ,zexifpl ywiddn
.dpnn cnel `ed dyxc

dpey ote`a miweqtd z` yxec df xn`c o`nc ,`xnbd daiyn
'xcp xecpl' weqtd z`y .lirl dxen`d `ziixadndéì Léøc̈¦¥

[eze` yxec-]úBNòìly mpic z`íéøãðk íéøãð úBãéxcepk - ©£¨§¨¦¦§¨¦
.xcpd lge ,oeyld zenlya,íéøãðì úeøéæð Léwîemdn cenll ©¦§¦¦§¨¦

weqtd z`e .zexifpa s` liren zeci oicy'øéfäì øéæð'iept x`ypy ¨¦§©¦
.dyxcl eldéì Léøc`edy [eze` yxec-]ãnìî ¨¦¥§©¥
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רלב
oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtmixcp

.ïéùåãé÷ì ãé ùéycwn `w oiyeciwc cia `l` ,"il zycewn" ynn yxtn `lc `kid

?zycewn dpi`e oiyeciwl ci oi` e` ,zycewne oiyeciwl ci ied in - yxtn `wck ,dl

.àèéùôyciwc oiyeciw oze`ac ,edpip onvr oiyeciw - "inp z`e" xn`c oeikdzxagl

b"dke .inp dl ycwn!edpip mixenb oiyeciw `l` ,ci ied `l.àîìã åà"z`e" xn`c `d

`l` ,dl xn`w zycewn iedzc meyn e`l -

i`fg z`e :dl xn`w ikd`ziplt z`e ,xnelk .

`pyicwc zifg.dlàôô áø äéì øîà àäå
.'åëå ééáàì) oiyeciwc w"tad sc:dklda (

,sqk dey e` sqk dl ozp :l`eny xn` ,`ziinw

"zqxe`n z` ixd" "zycewn z` ixd" dl xn`e

xaqc `xninl :iia`l `tt ax dil xn`e .'eke

xn`cn ?mici oiied zegiken oi`y mici l`eny

oi`y micic ,l`enyc `ail` ikd `tt ax dil

.'ek zegiken.ïéùåãé÷ì ãé ùéã ì"ñã ììëî
.zegikenc `kidìàåîùì ì"ñã éàî åâî àãç

.ééáàì äéì øîà÷dil `xiaq in :xn`w ikdc

xnel `vnz m`e .oiyeciwl ci yic l`enyl

?`l e` zegiken mici opira in - ci odl yic

.àéâåà) [zekxa] 'qna opixn`ck ,dcy.e sc:(

minlzk ,xnelk .`ibe`l `lqk ik olr iniiwe

.drwal.àéä àúééìòî äàô,xg` dcy i`d

."inp `de" xn`c.êãù úàô øîåì ãåîìú

.jcy dlek xnelkäî úåðáø÷ì ù÷úéàã ïåéë

.ãé ïäì ùé úåðáø÷ipzna opixn`ck.'àîìã åà
ù÷úéàã éàäìáì.øçàúla"a inp dilr i`wc

b"dka la` ,oaxwk "xg`z`l - ci dil zi`c

.ywzi`
êîòî
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éòá.'eke oiyecwl ci yi `tt axidp opixn` in :dil `irainw giken cia 'it`

.giken 'it`e ci oi` e` ,mixcpn "epivn dn"a opixnb - `icda zeci edl eaxz` `lc

dfi` oikixv ody ,oiyecwa k"`yn ,iliig `nlra `xeaca 'it`c ,ixingc ,ip`y mixcpc

d`ia e` xhy e` sqk - dyrn.øîàãozpe il zycewn z` ixd dy`l dl

opixn` in z`e dzxagl xn`e zehext izy dl

.dzxagl dl xn` inp z`e`gipc dxn` ike

,dzegilya dlaw dzxagc ,zycewn `ied dl

) "ycwn yi`d" 'ta l"iwck.ap sc oiyecwdy`c (

ziyrpy mewna elit`e ,dzxagl gily ziyrp

efl dhext ozepa iyextl `kil la` .dxv dl

efl dhexte-iwetql `kil b"dkc rnyn i`cec

ci oi` xnel `vnz elit`e ,"i`fg z`e"a llk

oiyeciwl-od onvr [oiyecw].åàz`e `nlc

.dzxagl dl xn` i`fg,ikd rnyn `lc b"r`c

oi`c oeik ,xn`w "inp z`e"c ,`ed giken cie

"i`fg z`e" 'ixn`e ,oiyeciw jpd ipdn `l - ci

xn`w.àäåin iia`l `tt ax dil xn`cn

.mici oiied zegiken oi`y mici l`eny xaqiab

) oiyeciwc w"ta ,oiyecw:d scaxl l"qc llkn ,(

cia `l` dnzn `lcnc .oiyeciwl ci yic `tt

gikenc llkn ,giken epi`y-iedc dil `hiyt

ci.åâî.iia`l dil xn` l"qc i`naxc idpc

,llk oiyecwl ci oi` `nlcc dil `wtqn `tt

`nlcc ,l`enyc dlr iieyw`l ivn `l `din

,dicic` dicic dil iyw` `l` .ci yic l"q edi`

giken epi`y ci - oiyeciwl ci yic l"q 'it`c

.xifp iab l`enyl dil opirny ikdc .ci ied `l

`py i`n ?oiyecwa dil `wtqn `w i`ne :z"`e

`le ,lirlc oiibeq gkenck ,ci yi r"klc oihibn

oeik ,hb ip`yc :l"i ?giken epi`y cia `l` ibilt

dcil hbd zpizp epiidc ,dyrn `ki`c-ith ied

`cglc ,oiiraa k"`yn .ixwn giken xwire ,cin

aidi `l dzxagl la` ,zehext izy adic `ed

icin.éòá.'eke d`tl ci yi `tt ax` `lc ci oi` oiyecwa xnel `vnz m` xnelki`n ywzi`c d`t ,llk mixcpl ywzi?ïéãä.`ibe`uixg my lr `ibe` dl ixwe .dbexr

) w"na "miptbl zeiber" oeyln ,dbexrd zeaiaq oiyery.a sc(.ììëî.d`t dlek `ied d`t dlek dcy iedz xn` i`c`ziinw `ibe` `iddac ,dil `iranw b"dka `tt ax i`cec

d`t xeriy `ki`c oeik i`ce `l` .oeekzp dxnbl - "oicde" xn` ik ,d`t zeyrl ligzdy oeik i`cec .`id `ziilrn d`t - d`tl ci oi` l"z` 'it` ,`l i`c .`xeriy `ki`

dil `irain `ziinwa.ì"ú.jcy z`t"jcyay d`t" aezk `lcn.åà.ywzi`c `ed xg`z lal ywzi` ik `nlc) l"iiwc b"r`e:ak zezixk .f onwldvgnl ywid oi` (-ip`y

giken 'it` ,ci dl oi`c xninl `ki` jkld ,`iz` `yxcne ,`icda `aizk `lc d`t( .ùé.dwcvl ci oi` e` dwcvl cilrac ,dxingc oeik d`tl ci yic xnel `vnz m` :'it

,`xerya `l` aiign `l inp d`t ,dleka aiign `l `niz ike .aiign k"ra inp dwcv xwira `dc ,il d`xp `le .izeax eyxit jk ?i`n dwcvl d`t xwira `pngx diaiig digxk

"l"z m`"a ikiiy `le ,xnzi` iccda e`l iira izxz ipdc d`xp jkl .dlek dcy `le.åà.xn`w `nlra `zewtpl oicde i`n `nlc"oicde" xn`w ike ,ied giken cic b"r`c

giken 'it`e llk ci oi` `nlc (e`) ,xn`w dwcvl.åà.ywzi`c `ed xg`z lal ywzi` ik `nlc`iz` `yxcne `icda `aizk `l inp dwcvc ,dvgnl ywid oi` opixn` `le.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc mixcp(ycew zay meil)

,àtt áø éòam`dì ãé Léd zxin`,ïéLecé÷xeaicd zvwn s`e ¨¥©¨¨¥¨§¦¦
,mly xeaick lirenàì Bàmici mbe ,oiyeciwa ci oic xn`p Ÿ

.oiyeciw ly mly xeaic jixv `l` ,zewitqn mpi` zegiken
oicl yxetn cenil oi`e ,mixcpa dxeza yxtzp zeci oicy meyn
a` oipaa oiyeciw cenll ozip m`d `tt ax wtzqne ,oiyeciwa ci
mixeng md oky ,ci oic xn`p mixcpa `wec `ny e` ,mixcpn
xwirk mda liren ci mb ok lre ,`nlra xeaica elit` milgy
ick ixdy ,z`f `xneg mda oi`y oiyeciw ok oi`y dn ,xeaicd
e` xhy e` sqk zpizp ly dyrn mb xeaicl sxvl jixv elegiy

.mda dliren dpi` ci mb ok lre ,d`ia
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéädfi`ae cvik - ¥¦¨¦

.ewitq z` `tt ax wtzqd dxwnàîéìéàxn`p m` -dì øîàc ¦¥¨§¨©¨
,'éì úLce÷î zà éøä' äMàìjeze ,zehext izy dl ozpy xaecne §¦¨£¥©§§¤¤¦

siqed dpizpd ick'énð zàå' dzøéáçì øîàå,ok mb z`e - §¨©©£¤§¨§©§©¦
,wtzqdl mewn oi` df ote`a `ld .od dxn`e dzxag dnikqde

eàèéLtef dxin`y ,zycewn dipyd s`yïîöò ïéLecé÷ eðééä- §¦¨©§¦¦©§¨
elit` cv mey oi`y .oiyeciwl ci `le `ed xenb oiyeciw oeyl

wn 'mb z`e' xy`n zxg` dpeekl exeaic yxtl wegx'zyce
myl `id zg`d ,dpey`xl ozpy zehextd izye .jizxagk
zgily ziyrp `ide ,dipyd iyeciw myl zxg`de ,dnvr iyeciw

.diyeciw zlawl dipyd
,`xnbd dwiqnàlà,`ed wtqd ote`äMàì dì øîàc ïBâkz`f ¤¨§§¨©¨§¦¨

'zàå' dzøéáçì dì øîàå ,'éì úLce÷î zà éøä',.'inp' siqed `le £¥©§§¤¤¦§¨©¨©£¤§¨§©§
ïðéøîà éîyiy oeikny epiidc ,oiyeciwa mb ci oic [xn`p m`d-] ¦©§¦¨

iyeciwa mb dvexy epeyl zernynn zxkipd `pcne` o`k
eli`ke exeaicn wlgk ef `pcne` ziyrp ,dipydøîà 'énð zàå'§©§©¦¨©

àîìc Bà .dzøéáçì ïéLecé÷ da éñôúå ,dzøéáçì dìoic xn`p `l ¨©£¤§¨§¨§¥¨¦¦©£¤§¨¦§¨
,xeaicd on wlgk aygdl leki epi` zrcd ocne`e ,oiyeciwa ci
yiy o`ke ,xg` oipra eyxtl cv oi`y xexa xeaic jixv `l`

ezpeeky yxtl dwegx zexyt`'éàæç zàå'ip` ji` i`xz z` - §©§£©
,dpey`xd z` ycwndzøéáçì dì øîà,xeaic epl oi`y ixd ¨©¨©£¤§¨

,oiyeciw ly xexadzøéáça ïéLecé÷ da éñôz àìå. §Ÿ¨§¥¨¦¦©£¤§¨
,`xnbd dywndéì éòaéî éîewtq el yi ike -àtt áøìyi m`d ¦¦¨¥¥§©¨¨

oiyeciw zkqna eixacn ixde ,`l e` oiyeciwl ci(:d)gken
my xn` ixdy .xaca wtq el did `le ,oiyeciwl ci yiy xaeqy
ef ixd ,'zycewn z` ixd' dl xn`e sqk dy`l ozp ,l`eny
eixaca xikfd `ly l`eny ixaca `tt ax wcwce .zycewn
mici md ixd 'il' oexqgae ,'il' zycewn z` ixd xn` ycwndy
.exiagl `l` envrl dycwn epi`y okzi oky ,zegiken opi`y
zegiken opi`y mici' l`eny xaeq ike iia` z` `tt ax l`ye

.'mici oiied `l' xaeq `edy epivn xifp iabl ixde ,'mici oiied
,`xnbd eplv` zl`ey ,my xn`pd it lreáø déì øîàcî àäå§¨¦§¨©¥©

éiaàì àtt,oiyeciw iablìàeîL øáñ éî'ïééåä úBçéëBî ïéàL íéãé ¨¨§©©¥¦¨©§¥¨©¦¤¥¦©§¨
,'íéãéopi`y meyn wx `l` l`eny ixaca `tt ax dywzd `le ¨©¦

,zegiken miciììkîrnyn -àtt áøì déì àøéáñcheyt xack ¦§¨¦§¦¨¥§©¨¨
ïéLecé÷ì ãé Léclr dywd `l ixdy ,zegiken mici ly dxwna §¥¨§¦¦

.ci oic mvr
zeci oic yi llka m`d wteqn `tt axy s` ,`xnbd zvxzn
okzi oky ,l`eny lr jkn zeywdl leki did `l ,oiyecwa

ok lr .oiyeciwa ci yiy xaeq l`enyyàãçdéì àøéáñc éàî Bbî £¨¦©¦§¦¨¥
ìdéì øîà ,ìàeîLéiaàìdxizq jezn iia`l dywd `tt ax - ¦§¥¨©¥§©©¥

l`eny xaeq xifp oipray lirl xen`ke ,envr l`eny ixaca
dler oiyeciw oipra eixacne ,mici oiied `l zegiken opi`y mici

.mici oiiedc
,àtt áø éòawtzqdl yi oiicr ,oiyeciwl ci oi`y xn`z m` s` ¨¥©¨¨

m`d.äàôì ãé ïéà Bà ,äàôì ãé Lée`xnba mix`ean wtqd iccv ¥¨§¥¨¥¨§¥¨

.xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxan okl mcew j` ,jynda
éîc éëéä.ewitq z` `tt ax wtzqd dxwn dfi`ae cvik -àîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨

ote`a xn`p m` -àéâeà ïéãä' øîàc¯ 'énð ïéãäå ,äàt éåäéì §¨©¨¥§¨¤¡¥¥¨§¨¥©¦
'`ld ,'ef dbexr mbe ,d`it didz ef dbexràzéélòî äàét àéää©¦¥¨§©©§¨

àéädyxtd `id ef oeyla d`tl dipyd dbexrd zyxtd - ¦
xnelk ,dlern,oeyld zenlya dyxtd `l` d`itl ci o`k oi`

i`ceae ,'d`it mb efe' yexita xne`k `ed ixd 'mb efe' xne`yky
.zebexrd izy lr d`it oic lgy

,`xnbd dwiqn`l`déì àéòaéî à÷ ék,`tt axløîàc ïBâklr ¦¨¦©§¨¥§§¨©
dipyd dbexrd'ïéãäå',[efe-]àìåe siqed.'énð' øîàdf lre §¨¥§Ÿ¨©©¦

wtzqdéàîzyxtda ci oic xn`p m`y ,ef dbexr ly dpic dn - ©
oic lg dilr mbe dipyd dbexrdl 'oicde' zxin` dlired ,d`t
ly xexa oeyl jixve d`ta ci oic xn`p `l `ny e` ,d`t
dipyd z` mb zeyrl epevxay wtq oi`y s` okle ,dyxtd
oeyl z` yxtl wegx cve zexyt` yie li`ed mewn lkn ,d`tl
ikxvl didz dbexrd efy epiidc ,zxg` zernyna mb 'oicde'
lr d`t oic lg `le ,dyxtd ly xexa oeyl o`k oi`y ixd ,izia

.dipyd dbexrd
ax ly ewitqn dgikene ,epiptly oecipd rvn`a `xnbd dwiqtn

:d`t oica dkld `tt
ììkî,`tt ax ly ewitqn rnyn -éåäéz dlek äãN' øîà éëc ¦§¨§¦¨©¨¤¨¤¡¥

äàt àéåä 'äàtziidp ,d`t dlek didzy edcy lr xn` m`y - ¥¨©§¨¥¨
'z`t' aezkd ony `xnbd dxeaqe .miiprl zkiiye ,d`t dlek
ax ixacny zl`ey ok lre ,dlek `le dzvwn `wec rnyn jcy
wtzqd `l `tt ax i`ce ixdy ,d`t dlek ziyrpy gken `tt
f`y ,dpey`xd dbexra d`t xeriy ick did `ly dxwna
,dipyd dbexrd lr mb dyxtd dlg 'oicde' zxin`ay `hiyt
sxvl dvexy i`ce ,dpey`xa ezaeg ici `vi `l oiicry xg`ny
yxtl cv oi`e ,ea aiegnd d`t xeriyl milydl dipyd z` dl
oeyl xwir `l` d`tl ci df oi` jky oeike ,xg` ote`a exeaic

xkdae .dyxtdezaeg ici `vi xaky ote`a wtzqd `tt axy g
lr siqedl lekiy `tt ax xaeq z`f lkae ,dpey`xd dbexra
m`d `l` epi` ewitq lk ixdy ,d`t oic ztqezd lr lge ozipd
dlabd oi`y dpin rnye ,oeyl xwir jixv e` ci oic dfl liren

.dlek dcyd z` d`t yixtdl s`e d`it xeriy lr
,`xnbd daiynïéà.`tt ax ixacn wiecny enke ,oicd jk ok` - ¦

àéðúäå-,`ziixaa epipy jkeäöBø íàL ïépîmc`úBNòìz` §¨©§¨¦©¦¤¦¤©£
äàt eäãN ìk`ed ixd'EãN úàt' øîBì ãeîìz ,äNBòaezk `le ¨¨¥¥¨¤©§©§©¨§

.'jcy' lk z` d`t zeyrl dz` lekiy o`kne .'jcyay d`t'
.dpey`xd zleaiyd dxvwp xaky calae

iabl zecia `tt ax ly ewitq iccv z` x`al `xnbd zxfeg
.d`tL÷zéàc ïåék ,ïðéøîà éîd`t ywede li`ed -úBðaø÷ì ¦©§¦¨¥¨§¦§©§¨§¨

jk ,oldl x`eanke xg`z la oiprloiprl mb mdil` dyiwdl yi
cnlpe .zeciúBðaøw äîLé äàt óà ,ãé íäì Lé,`nlC F` .ci Dl ©¨§¨¥¨¤©©¥¨¥¨¨¦§¨

wx ,zepaxwl d`t WwYi` iMìoiprL÷zéàc àeä 'øçàz ìa'- ¦¦§©§©§©¥§¦§©
e`ld lr xaer ,ea aiegny oaxwd z` `iadl xg`nyky myky
d`td z` gipdln xgi`yk mb oicdy jk ,'enlyl xg`z `l' ly
oiprl `le xg`z la oiprl `l` ywid xn`p `ly okzie ,miiprl
,dvgnl ywid oi`y epicia hewp llky it lr s`e .zeci
df hxtl epi` cg` hxt iabl exiagl oipr dxezd dyiwnyke
d`t ly ywidd dpey ,mixacd lkl ywid `ed `l` ,cala
`l df ywid oipra xacnd weqtay meyn ,zenewn x`yn oaxwl
mewn yi ok lre ,`yxcn zcnlpy wx yxetna d`t zevn dxkfp

.mixacd x`yl ywidd xn`p `l ile` wtzqdl
,`xnbd zyxtnL÷zéà àëéäåd`t ywedy ep`vn okid - §¥¨¦§©

.zepaxwl,àéðúclr `ziixaa epipyy §©§¨
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רלג
oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtmixcp

.ïéùåãé÷ì ãé ùéycwn `w oiyeciwc cia `l` ,"il zycewn" ynn yxtn `lc `kid

?zycewn dpi`e oiyeciwl ci oi` e` ,zycewne oiyeciwl ci ied in - yxtn `wck ,dl

.àèéùôyciwc oiyeciw oze`ac ,edpip onvr oiyeciw - "inp z`e" xn`c oeikdzxagl

b"dke .inp dl ycwn!edpip mixenb oiyeciw `l` ,ci ied `l.àîìã åà"z`e" xn`c `d

`l` ,dl xn`w zycewn iedzc meyn e`l -

i`fg z`e :dl xn`w ikd`ziplt z`e ,xnelk .

`pyicwc zifg.dlàôô áø äéì øîà àäå
.'åëå ééáàì) oiyeciwc w"tad sc:dklda (

,sqk dey e` sqk dl ozp :l`eny xn` ,`ziinw

"zqxe`n z` ixd" "zycewn z` ixd" dl xn`e

xaqc `xninl :iia`l `tt ax dil xn`e .'eke

xn`cn ?mici oiied zegiken oi`y mici l`eny

oi`y micic ,l`enyc `ail` ikd `tt ax dil

.'ek zegiken.ïéùåãé÷ì ãé ùéã ì"ñã ììëî
.zegikenc `kidìàåîùì ì"ñã éàî åâî àãç

.ééáàì äéì øîà÷dil `xiaq in :xn`w ikdc

xnel `vnz m`e .oiyeciwl ci yic l`enyl

?`l e` zegiken mici opira in - ci odl yic

.àéâåà) [zekxa] 'qna opixn`ck ,dcy.e sc:(

minlzk ,xnelk .`ibe`l `lqk ik olr iniiwe

.drwal.àéä àúééìòî äàô,xg` dcy i`d

."inp `de" xn`c.êãù úàô øîåì ãåîìú

.jcy dlek xnelkäî úåðáø÷ì ù÷úéàã ïåéë

.ãé ïäì ùé úåðáø÷ipzna opixn`ck.'àîìã åà
ù÷úéàã éàäìáì.øçàúla"a inp dilr i`wc

b"dka la` ,oaxwk "xg`z`l - ci dil zi`c
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éòá.'eke oiyecwl ci yi `tt axidp opixn` in :dil `irainw giken cia 'it`

.giken 'it`e ci oi` e` ,mixcpn "epivn dn"a opixnb - `icda zeci edl eaxz` `lc

dfi` oikixv ody ,oiyecwa k"`yn ,iliig `nlra `xeaca 'it`c ,ixingc ,ip`y mixcpc

d`ia e` xhy e` sqk - dyrn.øîàãozpe il zycewn z` ixd dy`l dl

opixn` in z`e dzxagl xn`e zehext izy dl

.dzxagl dl xn` inp z`e`gipc dxn` ike

,dzegilya dlaw dzxagc ,zycewn `ied dl

) "ycwn yi`d" 'ta l"iwck.ap sc oiyecwdy`c (

ziyrpy mewna elit`e ,dzxagl gily ziyrp

efl dhext ozepa iyextl `kil la` .dxv dl

efl dhexte-iwetql `kil b"dkc rnyn i`cec

ci oi` xnel `vnz elit`e ,"i`fg z`e"a llk

oiyeciwl-od onvr [oiyecw].åàz`e `nlc

.dzxagl dl xn` i`fg,ikd rnyn `lc b"r`c

oi`c oeik ,xn`w "inp z`e"c ,`ed giken cie

"i`fg z`e" 'ixn`e ,oiyeciw jpd ipdn `l - ci

xn`w.àäåin iia`l `tt ax dil xn`cn

.mici oiied zegiken oi`y mici l`eny xaqiab

) oiyeciwc w"ta ,oiyecw:d scaxl l"qc llkn ,(

cia `l` dnzn `lcnc .oiyeciwl ci yic `tt

gikenc llkn ,giken epi`y-iedc dil `hiyt

ci.åâî.iia`l dil xn` l"qc i`naxc idpc

,llk oiyecwl ci oi` `nlcc dil `wtqn `tt

`nlcc ,l`enyc dlr iieyw`l ivn `l `din

,dicic` dicic dil iyw` `l` .ci yic l"q edi`

giken epi`y ci - oiyeciwl ci yic l"q 'it`c

.xifp iab l`enyl dil opirny ikdc .ci ied `l

`py i`n ?oiyecwa dil `wtqn `w i`ne :z"`e

`le ,lirlc oiibeq gkenck ,ci yi r"klc oihibn

oeik ,hb ip`yc :l"i ?giken epi`y cia `l` ibilt

dcil hbd zpizp epiidc ,dyrn `ki`c-ith ied

`cglc ,oiiraa k"`yn .ixwn giken xwire ,cin

aidi `l dzxagl la` ,zehext izy adic `ed

icin.éòá.'eke d`tl ci yi `tt ax` `lc ci oi` oiyecwa xnel `vnz m` xnelki`n ywzi`c d`t ,llk mixcpl ywzi?ïéãä.`ibe`uixg my lr `ibe` dl ixwe .dbexr

) w"na "miptbl zeiber" oeyln ,dbexrd zeaiaq oiyery.a sc(.ììëî.d`t dlek `ied d`t dlek dcy iedz xn` i`c`ziinw `ibe` `iddac ,dil `iranw b"dka `tt ax i`cec

d`t xeriy `ki`c oeik i`ce `l` .oeekzp dxnbl - "oicde" xn` ik ,d`t zeyrl ligzdy oeik i`cec .`id `ziilrn d`t - d`tl ci oi` l"z` 'it` ,`l i`c .`xeriy `ki`

dil `irain `ziinwa.ì"ú.jcy z`t"jcyay d`t" aezk `lcn.åà.ywzi`c `ed xg`z lal ywzi` ik `nlc) l"iiwc b"r`e:ak zezixk .f onwldvgnl ywid oi` (-ip`y

giken 'it` ,ci dl oi`c xninl `ki` jkld ,`iz` `yxcne ,`icda `aizk `lc d`t( .ùé.dwcvl ci oi` e` dwcvl cilrac ,dxingc oeik d`tl ci yic xnel `vnz m` :'it

,`xerya `l` aiign `l inp d`t ,dleka aiign `l `niz ike .aiign k"ra inp dwcv xwira `dc ,il d`xp `le .izeax eyxit jk ?i`n dwcvl d`t xwira `pngx diaiig digxk

"l"z m`"a ikiiy `le ,xnzi` iccda e`l iira izxz ipdc d`xp jkl .dlek dcy `le.åà.xn`w `nlra `zewtpl oicde i`n `nlc"oicde" xn`w ike ,ied giken cic b"r`c

giken 'it`e llk ci oi` `nlc (e`) ,xn`w dwcvl.åà.ywzi`c `ed xg`z lal ywzi` ik `nlc`iz` `yxcne `icda `aizk `l inp dwcvc ,dvgnl ywid oi` opixn` `le.
l"z`

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

éëéä ?àI Bà ïéLecé÷I ãé Lé :àtt áø éòä¥©©¨¥¨§¦¦¨¥¦
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,àtt áø éòam`dì ãé Léd zxin`,ïéLecé÷xeaicd zvwn s`e ¨¥©¨¨¥¨§¦¦
,mly xeaick lirenàì Bàmici mbe ,oiyeciwa ci oic xn`p Ÿ

.oiyeciw ly mly xeaic jixv `l` ,zewitqn mpi` zegiken
oicl yxetn cenil oi`e ,mixcpa dxeza yxtzp zeci oicy meyn
a` oipaa oiyeciw cenll ozip m`d `tt ax wtzqne ,oiyeciwa ci
mixeng md oky ,ci oic xn`p mixcpa `wec `ny e` ,mixcpn
xwirk mda liren ci mb ok lre ,`nlra xeaica elit` milgy
ick ixdy ,z`f `xneg mda oi`y oiyeciw ok oi`y dn ,xeaicd
e` xhy e` sqk zpizp ly dyrn mb xeaicl sxvl jixv elegiy

.mda dliren dpi` ci mb ok lre ,d`ia
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéädfi`ae cvik - ¥¦¨¦

.ewitq z` `tt ax wtzqd dxwnàîéìéàxn`p m` -dì øîàc ¦¥¨§¨©¨
,'éì úLce÷î zà éøä' äMàìjeze ,zehext izy dl ozpy xaecne §¦¨£¥©§§¤¤¦

siqed dpizpd ick'énð zàå' dzøéáçì øîàå,ok mb z`e - §¨©©£¤§¨§©§©¦
,wtzqdl mewn oi` df ote`a `ld .od dxn`e dzxag dnikqde

eàèéLtef dxin`y ,zycewn dipyd s`yïîöò ïéLecé÷ eðééä- §¦¨©§¦¦©§¨
elit` cv mey oi`y .oiyeciwl ci `le `ed xenb oiyeciw oeyl

wn 'mb z`e' xy`n zxg` dpeekl exeaic yxtl wegx'zyce
myl `id zg`d ,dpey`xl ozpy zehextd izye .jizxagk
zgily ziyrp `ide ,dipyd iyeciw myl zxg`de ,dnvr iyeciw

.diyeciw zlawl dipyd
,`xnbd dwiqnàlà,`ed wtqd ote`äMàì dì øîàc ïBâkz`f ¤¨§§¨©¨§¦¨

'zàå' dzøéáçì dì øîàå ,'éì úLce÷î zà éøä',.'inp' siqed `le £¥©§§¤¤¦§¨©¨©£¤§¨§©§
ïðéøîà éîyiy oeikny epiidc ,oiyeciwa mb ci oic [xn`p m`d-] ¦©§¦¨

iyeciwa mb dvexy epeyl zernynn zxkipd `pcne` o`k
eli`ke exeaicn wlgk ef `pcne` ziyrp ,dipydøîà 'énð zàå'§©§©¦¨©

àîìc Bà .dzøéáçì ïéLecé÷ da éñôúå ,dzøéáçì dìoic xn`p `l ¨©£¤§¨§¨§¥¨¦¦©£¤§¨¦§¨
,xeaicd on wlgk aygdl leki epi` zrcd ocne`e ,oiyeciwa ci
yiy o`ke ,xg` oipra eyxtl cv oi`y xexa xeaic jixv `l`

ezpeeky yxtl dwegx zexyt`'éàæç zàå'ip` ji` i`xz z` - §©§£©
,dpey`xd z` ycwndzøéáçì dì øîà,xeaic epl oi`y ixd ¨©¨©£¤§¨

,oiyeciw ly xexadzøéáça ïéLecé÷ da éñôz àìå. §Ÿ¨§¥¨¦¦©£¤§¨
,`xnbd dywndéì éòaéî éîewtq el yi ike -àtt áøìyi m`d ¦¦¨¥¥§©¨¨

oiyeciw zkqna eixacn ixde ,`l e` oiyeciwl ci(:d)gken
my xn` ixdy .xaca wtq el did `le ,oiyeciwl ci yiy xaeqy
ef ixd ,'zycewn z` ixd' dl xn`e sqk dy`l ozp ,l`eny
eixaca xikfd `ly l`eny ixaca `tt ax wcwce .zycewn
mici md ixd 'il' oexqgae ,'il' zycewn z` ixd xn` ycwndy
.exiagl `l` envrl dycwn epi`y okzi oky ,zegiken opi`y
zegiken opi`y mici' l`eny xaeq ike iia` z` `tt ax l`ye

.'mici oiied `l' xaeq `edy epivn xifp iabl ixde ,'mici oiied
,`xnbd eplv` zl`ey ,my xn`pd it lreáø déì øîàcî àäå§¨¦§¨©¥©

éiaàì àtt,oiyeciw iablìàeîL øáñ éî'ïééåä úBçéëBî ïéàL íéãé ¨¨§©©¥¦¨©§¥¨©¦¤¥¦©§¨
,'íéãéopi`y meyn wx `l` l`eny ixaca `tt ax dywzd `le ¨©¦

,zegiken miciììkîrnyn -àtt áøì déì àøéáñcheyt xack ¦§¨¦§¦¨¥§©¨¨
ïéLecé÷ì ãé Léclr dywd `l ixdy ,zegiken mici ly dxwna §¥¨§¦¦

.ci oic mvr
zeci oic yi llka m`d wteqn `tt axy s` ,`xnbd zvxzn
okzi oky ,l`eny lr jkn zeywdl leki did `l ,oiyecwa

ok lr .oiyeciwa ci yiy xaeq l`enyyàãçdéì àøéáñc éàî Bbî £¨¦©¦§¦¨¥
ìdéì øîà ,ìàeîLéiaàìdxizq jezn iia`l dywd `tt ax - ¦§¥¨©¥§©©¥

l`eny xaeq xifp oipray lirl xen`ke ,envr l`eny ixaca
dler oiyeciw oipra eixacne ,mici oiied `l zegiken opi`y mici

.mici oiiedc
,àtt áø éòawtzqdl yi oiicr ,oiyeciwl ci oi`y xn`z m` s` ¨¥©¨¨

m`d.äàôì ãé ïéà Bà ,äàôì ãé Lée`xnba mix`ean wtqd iccv ¥¨§¥¨¥¨§¥¨

.xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxan okl mcew j` ,jynda
éîc éëéä.ewitq z` `tt ax wtzqd dxwn dfi`ae cvik -àîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨

ote`a xn`p m` -àéâeà ïéãä' øîàc¯ 'énð ïéãäå ,äàt éåäéì §¨©¨¥§¨¤¡¥¥¨§¨¥©¦
'`ld ,'ef dbexr mbe ,d`it didz ef dbexràzéélòî äàét àéää©¦¥¨§©©§¨

àéädyxtd `id ef oeyla d`tl dipyd dbexrd zyxtd - ¦
xnelk ,dlern,oeyld zenlya dyxtd `l` d`itl ci o`k oi`

i`ceae ,'d`it mb efe' yexita xne`k `ed ixd 'mb efe' xne`yky
.zebexrd izy lr d`it oic lgy

,`xnbd dwiqn`l`déì àéòaéî à÷ ék,`tt axløîàc ïBâklr ¦¨¦©§¨¥§§¨©
dipyd dbexrd'ïéãäå',[efe-]àìåe siqed.'énð' øîàdf lre §¨¥§Ÿ¨©©¦

wtzqdéàîzyxtda ci oic xn`p m`y ,ef dbexr ly dpic dn - ©
oic lg dilr mbe dipyd dbexrdl 'oicde' zxin` dlired ,d`t
ly xexa oeyl jixve d`ta ci oic xn`p `l `ny e` ,d`t
dipyd z` mb zeyrl epevxay wtq oi`y s` okle ,dyxtd
oeyl z` yxtl wegx cve zexyt` yie li`ed mewn lkn ,d`tl
ikxvl didz dbexrd efy epiidc ,zxg` zernyna mb 'oicde'
lr d`t oic lg `le ,dyxtd ly xexa oeyl o`k oi`y ixd ,izia

.dipyd dbexrd
ax ly ewitqn dgikene ,epiptly oecipd rvn`a `xnbd dwiqtn

:d`t oica dkld `tt
ììkî,`tt ax ly ewitqn rnyn -éåäéz dlek äãN' øîà éëc ¦§¨§¦¨©¨¤¨¤¡¥

äàt àéåä 'äàtziidp ,d`t dlek didzy edcy lr xn` m`y - ¥¨©§¨¥¨
'z`t' aezkd ony `xnbd dxeaqe .miiprl zkiiye ,d`t dlek
ax ixacny zl`ey ok lre ,dlek `le dzvwn `wec rnyn jcy
wtzqd `l `tt ax i`ce ixdy ,d`t dlek ziyrpy gken `tt
f`y ,dpey`xd dbexra d`t xeriy ick did `ly dxwna
,dipyd dbexrd lr mb dyxtd dlg 'oicde' zxin`ay `hiyt
sxvl dvexy i`ce ,dpey`xa ezaeg ici `vi `l oiicry xg`ny
yxtl cv oi`e ,ea aiegnd d`t xeriyl milydl dipyd z` dl
oeyl xwir `l` d`tl ci df oi` jky oeike ,xg` ote`a exeaic

xkdae .dyxtdezaeg ici `vi xaky ote`a wtzqd `tt axy g
lr siqedl lekiy `tt ax xaeq z`f lkae ,dpey`xd dbexra
m`d `l` epi` ewitq lk ixdy ,d`t oic ztqezd lr lge ozipd
dlabd oi`y dpin rnye ,oeyl xwir jixv e` ci oic dfl liren

.dlek dcyd z` d`t yixtdl s`e d`it xeriy lr
,`xnbd daiynïéà.`tt ax ixacn wiecny enke ,oicd jk ok` - ¦

àéðúäå-,`ziixaa epipy jkeäöBø íàL ïépîmc`úBNòìz` §¨©§¨¦©¦¤¦¤©£
äàt eäãN ìk`ed ixd'EãN úàt' øîBì ãeîìz ,äNBòaezk `le ¨¨¥¥¨¤©§©§©¨§

.'jcy' lk z` d`t zeyrl dz` lekiy o`kne .'jcyay d`t'
.dpey`xd zleaiyd dxvwp xaky calae

iabl zecia `tt ax ly ewitq iccv z` x`al `xnbd zxfeg
.d`tL÷zéàc ïåék ,ïðéøîà éîd`t ywede li`ed -úBðaø÷ì ¦©§¦¨¥¨§¦§©§¨§¨

jk ,oldl x`eanke xg`z la oiprloiprl mb mdil` dyiwdl yi
cnlpe .zeciúBðaøw äîLé äàt óà ,ãé íäì Lé,`nlC F` .ci Dl ©¨§¨¥¨¤©©¥¨¥¨¨¦§¨

wx ,zepaxwl d`t WwYi` iMìoiprL÷zéàc àeä 'øçàz ìa'- ¦¦§©§©§©¥§¦§©
e`ld lr xaer ,ea aiegny oaxwd z` `iadl xg`nyky myky
d`td z` gipdln xgi`yk mb oicdy jk ,'enlyl xg`z `l' ly
oiprl `le xg`z la oiprl `l` ywid xn`p `ly okzie ,miiprl
,dvgnl ywid oi`y epicia hewp llky it lr s`e .zeci
df hxtl epi` cg` hxt iabl exiagl oipr dxezd dyiwnyke
d`t ly ywidd dpey ,mixacd lkl ywid `ed `l` ,cala
`l df ywid oipra xacnd weqtay meyn ,zenewn x`yn oaxwl
mewn yi ok lre ,`yxcn zcnlpy wx yxetna d`t zevn dxkfp

.mixacd x`yl ywidd xn`p `l ile` wtzqdl
,`xnbd zyxtnL÷zéà àëéäåd`t ywedy ep`vn okid - §¥¨¦§©
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אגרות קודשרלד

 ב"ה,  א' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ח אייר, וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בכלל ובהנוגע לחלישות שמזכיר במכתבו בפרט.

וימים אלו ימי הכנה למתן תורה וקבלתה שנעשו אז כל ישראל בריאים גם בפשטות בגשמיות 

כמסופר בשמו"ר הרי ידוע המבואר בחסידות שכל ההמשכות חוזרים ונעורים בכל שנה ושנה, וכמ"ש 

והימים האלה נזכרים )ואז הם גם( ונעשים, הנה יצליחו השי"ת לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ.ב. בבקשה לפרסם בהנוגע ללימוד במאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר בימי חג השבועות הבע"ל, 

שהצעתי בזה הוא מאמרי חג השבועות תש"ד שנמצאים בקופיר והולכים עתה ונדפסים.

 ב"ה,  ב' סיון, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אייר, בו שואל אצל מי להבחן.

ולפלא השאלה שהרי בשעה טובה ומוצלחת נעשה לתלמיד למכינת הישיבה הק' תורת אמת 

מיסודה ובהנהלתה של כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובמילא בשאלות בחינות ולימוד 

וכיו"ב עליו לעשות מתאים להוראות הנהלת הישיבה הק' תורת אמת.

ב( זמן השיעורים דחומש תהלים ותניא.

שנחלק  כפי   - תהלים  השיעור  אמירת  אשר  יום,  להיום  בהקדמה  מבואר  כבר  הרי  בכלל 

התהלים לימי החדש - הוא לאחרי תפלת שחרית, ולימוד חומש עם פירוש רש"י ושיעור תניא, מובן 

שטוב יותר בסמיכות להתפלה של שחרית ומה טוב תיכף, ובאם לסיבה אי אפשר זאת אז משלימים 

גם בלילה שלאחרי זה.

בהנוגע למנהגי הנחת תפילין, הנה ישאל אצל זקני אנ"ש אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו. 

 ב"ה,  ג' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז אייר, בו כותב אודותה קישויים שפוגש בעבודת ד', ואשר ההתעוררות 

שמתעורר לפעמים לא תמיד באה בהנוגע למעשה בפועל וכו', ושואל שיורו לו איזה ענינים, ושמצד 

בריאות הגוף יכול לקבל את הכל.

והנה כבר כתבתי כמה פעמים ולכמה מהשואלים בכגון דא, אשר אין עבודת האדם לבוראו 

באופן של נסים ולהראות קונצען )ורק בהוראת שעה יש גם ענינים כאלו(,ולא זהו דרך הנכונה ודרך 



רלה

השוה לכל נפש, וביחוד דרך סלולה דרך הרבים, ועוד יותר דרך הדרך, וכדרשת רז"ל בענין כגון דא 

)ב"ב ק' ע"ב(, הנה אין להתפתות ולחפש דרכים עקלקלות, ושאי אפשר להיות בטוח לאן מובילות.

וכללות ההוראה בענין הנ"ל הוא, ע"פ מה שכתוב בתניא פרק כ"ז, ולכן אל יפול לב אדם עליו 

וכו', ובהערה שבימינו אלה שנחלשו הדורות, הנה אין עניני תעניות וסיגופים דרך סלולה והוראה לכל, 

כי אם במקרים מיוחדים ביותר, ובפרט אברך ישיבה שעיקר ענינו לימוד התורה, הרי מפורסם מרז"ל 

בלבו מה שנאמר מעט מעט  ויחקוק  עם המשפיע שלו,  לזמן  ויתייעץ מזמן  וכו',  בכגון דא שמתענה 

אגרשנו בכיבוש ארץ ישראל בגשמיות, וה"ה בכיבוש ארץ ישראל הרוחנית, והשי"ת יצליחו.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

 ב"ה,  ערב חה"ש, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, נהניתי לקרות בו מסדרי הלימודים, והעיקר מהתקדמות התלמידים 

ביראת שמים, ויה"ר שיהיו דברי ועניני הלימוד - הוראה על כל הזמן הבא.

טוב עשה מה שעכב את הת'... שי' לכתוב לכאן תומ"י, כי אין זה דרך שמי שהוא מקבל עצה 

ואינו רואה נפלאות ומופתים גלוים על אתר - לא ידע ממרז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, והרי כתיבת 

מכתבים הוא דבר קל יותר, ומובן שכל זה הוא לא רק בהנוגע להנ"ל אלא גם לשאר התלמידים, והרי 

בהמשך למרז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין וא גם מרז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין.

ולחג השבועות הבע"ל, הנה יזכה כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת 

התורה בשמחה ובפנימיות, ויוכל לבשר טוב בכל האמור לעיל.

 ב"ה,  ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' סיון, בו כותב אודות מצב בריאותו, ולפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע 

לבריאות הנשמה - הם עניני שיעורי לימוד וקיום המצות - ועבודת התפלה בכלל - והרי בריאות הגוף 

והנשמה הא בהא תליא. ובטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה.

והשי"ת ישלח דברו וירפאהו ע"י רופא פלוני וטפול פלוני, ויוכל להוסיף בלימוד תורת הנגלה 

והחסידות ובעבודתה תפלה. וכל המוסיף בהוספה זו מוסיפין לו.

בטח זהיר בקידוש לבנה - סגולה לשנים.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר

אגרות קודש
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ד  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן
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`zax `zkld
ãéñôä àì [áé חובה בתענית אפילו –29.

zetqede mipeiv
הוא 27) למחר דאם ד בסעיף אדמו"ר מ"ש עיון צריך

אינו  כו' אסתר תענית או כו' בתמוז י"ז כגון חובה תענית
בא' לעולם חל אינו אדר י"ג שהוא אסתר דתענית לו, עולה

א' ביום אסתר תענית יהי' שאם ד'בשבת, ביום פסח יהיה
טעות  הוא אסתר שתענית שנאמר לא אם פסח, בד"ו ולא
הי' ובדוחק להעתקה. מהעתקה המעתיקים והוספת סופר
שאר  על קאי חובה תענית הוא דלמחר ליישב אפשר
או  יום אחר אלא למחר אינו אסתר תענית אבל התעניתים.
צומות  מד' שאינו אע"פ לו עלה דלא וקמ"ל ימים איזה
אותו  וכייל להתענות, חובה בו שנהגו אלא קבלה דדברי
וס"ל  חולקין דיש אדמו"ר מש"כ שלפ"ז אלא אחריני, בהדי
אם  אפילו דהיינו צ"ל הט"ז, דעת והיא התענית לו דעלה
לו, עלה מהשבת ימים איזה אחר חובה תענית התענה

יום  אם הכנה"ג שכתב מה הביא רפ"ח סוס"י במ"ז והפמ"ג
א' יום דוקא לו, עולה אין וממתין ציבור תענית ג' או ב'
יכול  שהיה במי אלא קאמר לא דהכנה"ג אפשר מיהו עכ"ל.
אבל  עולה, אינו התענית יום על והמתין א' ביום להתענות
לו  עולה להתענות יכול הי' ולא ברית בעל הי' א' יום אם
פ' בשה"ג ושו"ר ב', ביום שחל צבור התענית אח"כ
צ  סי' השלחן (קצות וצ"ע כן דמוכח בתרא שתים שבועות

ז). ס"ק בדה"ש
בראש 28) שהמתענה משום גדליה צום הזכיר לא אבל

ס"ז. תקצז בסי' כמבואר תעניתו להשלים צריך אין השנה
אבל 29) חובה, בתענית אפילו שהקיל לט"ז צויין בשוה"ג

תענית  לבין יחיד תענית בין מחלקים ועוד שבת לעולת
חובה.

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

Á תחת להם שקושרים עור והוא לבובים יוצאים אילים
י  שלא כדי לצאת זכרותם שדרכם מפני הנקבות על עלו

שחוזות  יוצאות והרחלות להם כמלבוש זה והרי בחול כך
עליהן  שיעלו כדי גבן על מעלה כלפי אליתן שקושרין והוא
כבולות  אליתן שקושרין והוא כבולות ויוצאות הזכרים
והוא  כבונות ויוצאות הזכרים עליהן יעלו שלא כדי למטה
והעזים  נקי שיהיה הצמר לשמור סביבן בגד שקושרין

דדיהן. ראשי על מטלית שקושרין והוא צרורות יוצאות

דדיהן  שיצטמקו כדי שם כשקושרם אמורים דברים במה
אם  אבל יפה מהודק הקשר להיות דרך שאז יחלבו ולא
מהן  יטפטף שלא בדדיהן חלבם לשמור כדי שם קשרם
אסור  יפה מהודק שיהיה להקפיד דרך אין שאז לארץ
מעל  המטלית תפול שמא גזרה בשבת כך לצאת להניחן

לביתו: בידו ויביאנה וישכח דדיהן

Ë משוי נושא כשאינו אף במרדעת לצאת דרכו החמור
קר  תמוז בתקופת ואפילו קר הוא החמור שטבע מפני
המרדעת  לו קשר ואם לחממו מרדעת עליו נותנין ולכן לו

אם  אבל היא שמלבושו בשבת בה שיצא מותר שבת מערב
מעליו  תפול שמא גזירה בה יצא לא לו קשורה אינה
שכשקושר  מפני לו לקשרה אפשר אי ובשבת בידו ויביאנה
משתמש  ונמצא קצת עליו ולישען אליו להתקרב צריך

שיתבאר: מטעם אסור וזה חיים בבעלי

È שבת מערב לו שקשור אע"פ באוכף החמור יצא לא אבל
אלא  בו לצאת דרכו ואין אותו מחמם האוכף שאין מפני
יצאו  לא במרדעת אף הבהמות כל ושאר משוי נושא כן אם
שאינן  לפי משוי נושאות כן אם אלא בכך דרכן שאין מפני

החמור: כמו להתחמם צריכות

‡È הצינה מפני בחצר החמור על מרדעת ליתן מותר
על  אבל לו לקשרה שאסור כיון בה יצא שלא ובלבד
בחצר  אפילו כלל מרדעת ליתן אסור הבהמות ושאר הסוס
טורח  הוא וגם משוי להטעינו רוצה כאילו שנראה מפני
תענוג  לו שיש ואף מהצינה צער לו שאין כיון לצורך שלא
תענוג  בשביל בשבת לטרוח התירו לא המרדעת מחימום
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כמו צערה בשביל אלא מצינה הבהמה צער לו שיש החמור
שיש  רואים ואנו גדול שהקור ובשעה תמוז בתקופת אפילו
ומצערים  רבים הזבובים אם החמה בימות וכן להסוס צער
אסור  אבל מרדעת עליו להניח ומותר כחמור דינו להסוס
צריך  ואין מחממו שאינו כיון החמור גבי על אוכף להניח
כלל. חימום צריכות שאינן בהמות ושאר סוס גבי על לומר

מעליה  להסירן אסור מרדעת או אוכף עליה שהיה ובהמה
טורח  שזהו מפני בהמות משאר או סוס או חמור שהיא בין
הדרך  מן שבא חמור גבי שעל אוכף ואפילו לצורך שלא
בידו  מעליו יטלנו לא לצננו מעליו להסירו וצריך ונתייגע
האוכף  של המשוי מחימום צער קצת לו שיש שאף
שאף  קר טבעו שהחמור כשינוח יצטנן מאיליו מכלֿמקום
מתיר  מיד לצננו רוצה הוא אם אלא לו קר תמוז בתקופת
את  ומביא ומוליך בו קשור שהאוכף החבל את מתחתיו

מאיליו: האוכף שיפול עד בחצר החמור

·È שעורים מלא סל והוא טרסקל לחמור תולין אין
ואוכלת  לתוכו פיה ונותן בצוארה לבהמה שתולין
ואסור  לארץ צוארה לשוח תצטרך שלא הוא בעלמא ותענוג
וסייחים  עגלים אבל הבהמה תענוג בשביל בשבת לטרוח
מותר  קרקע גבי מעל לאכול לשוח ומצטערים קצר שצווארן
שמשוי  בו יצאו לא אבל בחצר בצוארן טרסקל להן לתלות

להן: הוא

‚È שלא עיניו בין שתולין שועל בזנב הסוס יצא לא
שעושים  עיניו שבין בזהורית ולא הרע עין בו תשלוט
עושים  אנשים מקצת אלא בכל רגיל אינו זה שנוי לנוי לו
שלא  כדי אותו שקושרים שבדדיהן בכיס עזים יצאו ולא כן
יפול  שמא גזרה גסים דדיהן שהיו בקוצים דדיהן יסרטו
בקשר  זה כיס יפה לקשור דרך שאין בידו ויביאנו הכיס
שלא  פיה שחוסמין שבפיה בחסום פרה תצא ולא מהודק
זה  הרי גופה שמירת שאינו שכיון אחרים בשדות תרעה
שלא  ברגליה שנועלים בסנדל בהמה כל תצא ולא משוי
יוצאת  אבל בידו ויביאנו מרגליה יפול שמא גזירה תנגף
שני  והם השבר גבי שעל ובקשקשים המכה גבי שעל באגד
עד  ואנה אנה ינוד שלא הנשבר עצם סביב שקושרים לוחות
מקצתה  שיצתה בה המדולדלת בשיליא ויוצאת שיתחבר

בה: ותלויה

„È אם ועופות וחתולים כלבים או בהמה בצואר התלוי זוג
בתוכו  העינבל יקשקש שלא במוכין או בצמר פוקקו

ש  קול ישמיע בזוג ולא שתטייל מותר הזוגין כדרך שיר ל
עיר  היא אפילו הרבים לרשות בו תצא לא אבל בחצר זה
בכסותה  ארוג הוא אם בין בצוארה הוא אם בין המעורבת
שלא  כדי בכסות אותם שמכסים מעולים סוסים כגון (פירוש
וכמ"ש  בכך שדרכם כיון משוי חשובה זו כסות ואין יטנפו
כאלו  שנראה העין מראית מפני הכבונות) ברחילות למעלה
לנאותה  להזוג לתלות דרך הוא שאז למכור לשוק מוליכה
שכל  ואף שיחשדוהו רואים שם אין בחצר אבל הקונים בפני
בחדרי  אפילו אסרו העין מראית מפני חכמים שאסרו דבר
לא  רואים במקום כן יעשה אם שאף כאן מכלֿמקום חדרים
שהוא  וממכר מקח באיסור אלא תורה של באיסור יחשדוהו

שאין  במקום אף לאסור כך כל החמירו לא סופרים מדברי
בזה. כיוצא בכל הדין וכן רואים

וצ"ע  משה ודרכי ומרדכי זוטא ואליה מג"א עיין כאן. (חסר
התרומה): בס'

ÂË שהוא בין בצוארה שהוא בין בחותם בהמה תצא לא
ואפילו  בידו ויביאנו ויפול יפסק שמא גזירה בכסותה

חכמים: חלקו שלא בכסותה ארוג הוא

ÊË מלא קטן כר כמו והוא במטולטלת הגמל יצא לא
את  הרצועה תשחית שלא זנבו תחת שנותנין מוכין
הוא  אם ואפילו בידו ויביאנו מעליו יפול שמא גזרה הבשר
כן  אם אלא ויפול ישמט שמא חוששים בזנבו לו קשור
אין  בשניהם שקשור שכיון ובחטוטרתו בזנבו לו קשור
שבוודאי  בו יוצאה בשלייתה קשור אם וכן שיפול לחוש

תנתחנו: אם לה שיכאב מפני מעליה שיפול תנתחנו לא

ÊÈ הבהמות כל שאר וכן רגול ולא עקוד הגמל יצא לא
שכופף  ורגול רגלו עם אחת ידו שקושר עקוד ואיזהו
ג' על אלא ילך שלא כדי שם וקושרה למעלה אחת רגלו
רגליו  מעל החבל יפול שמא (גזרה לברוח יוכל שלא רגלים

בידו): ויביאנו

ÁÈ אפסר בידו תופס והוא בזה זה גמלים יקשור לא
שנים  אלא אינן ואפילו ידו על נמשכים וכולם הראשון

מע  בזה זה קשורים היו כן ואפילו ימשכם לא שבת רב
כאילו  שנראה מפני המעורבת עיר היא אפילו בשבת
גמלים  אפסרי כמה תופס אם אבל למכור לשוק מוליכם
רצ"ז): סימן ביו"ד (ועיין הבהמות כל שאר וכן מותר בידו

ËÈ ליזהר צריך האפסר בחבל ומושכה בהמה המוציא
מפני  למטה טפח ידו מתחת החבל ראש יצא שלא
שהוא  נראה ואינו בידו זה טפח חבל שנושא  כמו שדומה
אחד  טפח הוציא אם ומכלֿמקום הבהמה שעל מהאפסר
טפחים  ב' הוציא כן אם אלא איסור עשה לא ידו מתחת
טפח  אפילו יצא שלא להחמיר צריך מעשה שלענין אלא
מן  גבוה יהיה לבהמה ידו שבין שהחבל וצריך מידו אחד
מן  הרבה להניח שלא שיזהר דהיינו יותר או טפח הארץ
עד  באמצעו כך כל יכביד שלא כדי לבהמה ידו בין החבל
הבהמה  נראית שתהא כדי לארץ הסמוך בטפח שיגיע
אלא  בידו האפסר ראש שאוחז נראה אין שאל"כ בו נמשכת
צוארה  סביב אותו יכרוך הרבה ארוך החבל ואם אחר חבל

למעלה: שנתבאר כמו

Î שקושרים לוחות והם שבצוארו בסולם החמור יצא לא
אלו  ולוחות בשיניו מכתו לחכך יוכל שלא צוארו סביב
מעליו  יפלו ואם השבר גבי שעל מקשקשים יותר חשובים
יצא  לא וכן בהם יצא לא לכן בידו ויביאם עליהם יחוס
מקש  שעושים עבה טבעת כמין והוא שברגלו ברצועה
זו  רגליה ומכה קצרות שפסיעותיה הבהמה ברגלי וקושרים
התרנגולים  ואין בזו זו תכה שלא להגן זה לה ועושים בזו
באחרים  יתחלפו שלא ברגליהם שקושרים בחוטין יוצאים
כדי  יחד רגליהם שתי בה שקושרים קצרה ברצועה ולא
הכלים  את ישברו שלא להתיז רגליהם להרים יוכלו שלא
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ד  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן
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`zax `zkld
ãéñôä àì [áé חובה בתענית אפילו –29.

zetqede mipeiv
הוא 27) למחר דאם ד בסעיף אדמו"ר מ"ש עיון צריך

אינו  כו' אסתר תענית או כו' בתמוז י"ז כגון חובה תענית
בא' לעולם חל אינו אדר י"ג שהוא אסתר דתענית לו, עולה

א' ביום אסתר תענית יהי' שאם ד'בשבת, ביום פסח יהיה
טעות  הוא אסתר שתענית שנאמר לא אם פסח, בד"ו ולא
הי' ובדוחק להעתקה. מהעתקה המעתיקים והוספת סופר
שאר  על קאי חובה תענית הוא דלמחר ליישב אפשר
או  יום אחר אלא למחר אינו אסתר תענית אבל התעניתים.
צומות  מד' שאינו אע"פ לו עלה דלא וקמ"ל ימים איזה
אותו  וכייל להתענות, חובה בו שנהגו אלא קבלה דדברי
וס"ל  חולקין דיש אדמו"ר מש"כ שלפ"ז אלא אחריני, בהדי
אם  אפילו דהיינו צ"ל הט"ז, דעת והיא התענית לו דעלה
לו, עלה מהשבת ימים איזה אחר חובה תענית התענה

יום  אם הכנה"ג שכתב מה הביא רפ"ח סוס"י במ"ז והפמ"ג
א' יום דוקא לו, עולה אין וממתין ציבור תענית ג' או ב'
יכול  שהיה במי אלא קאמר לא דהכנה"ג אפשר מיהו עכ"ל.
אבל  עולה, אינו התענית יום על והמתין א' ביום להתענות
לו  עולה להתענות יכול הי' ולא ברית בעל הי' א' יום אם
פ' בשה"ג ושו"ר ב', ביום שחל צבור התענית אח"כ
צ  סי' השלחן (קצות וצ"ע כן דמוכח בתרא שתים שבועות

ז). ס"ק בדה"ש
בראש 28) שהמתענה משום גדליה צום הזכיר לא אבל

ס"ז. תקצז בסי' כמבואר תעניתו להשלים צריך אין השנה
אבל 29) חובה, בתענית אפילו שהקיל לט"ז צויין בשוה"ג

תענית  לבין יחיד תענית בין מחלקים ועוד שבת לעולת
חובה.

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

Á תחת להם שקושרים עור והוא לבובים יוצאים אילים
י  שלא כדי לצאת זכרותם שדרכם מפני הנקבות על עלו

שחוזות  יוצאות והרחלות להם כמלבוש זה והרי בחול כך
עליהן  שיעלו כדי גבן על מעלה כלפי אליתן שקושרין והוא
כבולות  אליתן שקושרין והוא כבולות ויוצאות הזכרים
והוא  כבונות ויוצאות הזכרים עליהן יעלו שלא כדי למטה
והעזים  נקי שיהיה הצמר לשמור סביבן בגד שקושרין

דדיהן. ראשי על מטלית שקושרין והוא צרורות יוצאות

דדיהן  שיצטמקו כדי שם כשקושרם אמורים דברים במה
אם  אבל יפה מהודק הקשר להיות דרך שאז יחלבו ולא
מהן  יטפטף שלא בדדיהן חלבם לשמור כדי שם קשרם
אסור  יפה מהודק שיהיה להקפיד דרך אין שאז לארץ
מעל  המטלית תפול שמא גזרה בשבת כך לצאת להניחן

לביתו: בידו ויביאנה וישכח דדיהן

Ë משוי נושא כשאינו אף במרדעת לצאת דרכו החמור
קר  תמוז בתקופת ואפילו קר הוא החמור שטבע מפני
המרדעת  לו קשר ואם לחממו מרדעת עליו נותנין ולכן לו

אם  אבל היא שמלבושו בשבת בה שיצא מותר שבת מערב
מעליו  תפול שמא גזירה בה יצא לא לו קשורה אינה
שכשקושר  מפני לו לקשרה אפשר אי ובשבת בידו ויביאנה
משתמש  ונמצא קצת עליו ולישען אליו להתקרב צריך

שיתבאר: מטעם אסור וזה חיים בבעלי

È שבת מערב לו שקשור אע"פ באוכף החמור יצא לא אבל
אלא  בו לצאת דרכו ואין אותו מחמם האוכף שאין מפני
יצאו  לא במרדעת אף הבהמות כל ושאר משוי נושא כן אם
שאינן  לפי משוי נושאות כן אם אלא בכך דרכן שאין מפני

החמור: כמו להתחמם צריכות

‡È הצינה מפני בחצר החמור על מרדעת ליתן מותר
על  אבל לו לקשרה שאסור כיון בה יצא שלא ובלבד
בחצר  אפילו כלל מרדעת ליתן אסור הבהמות ושאר הסוס
טורח  הוא וגם משוי להטעינו רוצה כאילו שנראה מפני
תענוג  לו שיש ואף מהצינה צער לו שאין כיון לצורך שלא
תענוג  בשביל בשבת לטרוח התירו לא המרדעת מחימום
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כמו צערה בשביל אלא מצינה הבהמה צער לו שיש החמור
שיש  רואים ואנו גדול שהקור ובשעה תמוז בתקופת אפילו
ומצערים  רבים הזבובים אם החמה בימות וכן להסוס צער
אסור  אבל מרדעת עליו להניח ומותר כחמור דינו להסוס
צריך  ואין מחממו שאינו כיון החמור גבי על אוכף להניח
כלל. חימום צריכות שאינן בהמות ושאר סוס גבי על לומר

מעליה  להסירן אסור מרדעת או אוכף עליה שהיה ובהמה
טורח  שזהו מפני בהמות משאר או סוס או חמור שהיא בין
הדרך  מן שבא חמור גבי שעל אוכף ואפילו לצורך שלא
בידו  מעליו יטלנו לא לצננו מעליו להסירו וצריך ונתייגע
האוכף  של המשוי מחימום צער קצת לו שיש שאף
שאף  קר טבעו שהחמור כשינוח יצטנן מאיליו מכלֿמקום
מתיר  מיד לצננו רוצה הוא אם אלא לו קר תמוז בתקופת
את  ומביא ומוליך בו קשור שהאוכף החבל את מתחתיו

מאיליו: האוכף שיפול עד בחצר החמור

·È שעורים מלא סל והוא טרסקל לחמור תולין אין
ואוכלת  לתוכו פיה ונותן בצוארה לבהמה שתולין
ואסור  לארץ צוארה לשוח תצטרך שלא הוא בעלמא ותענוג
וסייחים  עגלים אבל הבהמה תענוג בשביל בשבת לטרוח
מותר  קרקע גבי מעל לאכול לשוח ומצטערים קצר שצווארן
שמשוי  בו יצאו לא אבל בחצר בצוארן טרסקל להן לתלות

להן: הוא

‚È שלא עיניו בין שתולין שועל בזנב הסוס יצא לא
שעושים  עיניו שבין בזהורית ולא הרע עין בו תשלוט
עושים  אנשים מקצת אלא בכל רגיל אינו זה שנוי לנוי לו
שלא  כדי אותו שקושרים שבדדיהן בכיס עזים יצאו ולא כן
יפול  שמא גזרה גסים דדיהן שהיו בקוצים דדיהן יסרטו
בקשר  זה כיס יפה לקשור דרך שאין בידו ויביאנו הכיס
שלא  פיה שחוסמין שבפיה בחסום פרה תצא ולא מהודק
זה  הרי גופה שמירת שאינו שכיון אחרים בשדות תרעה
שלא  ברגליה שנועלים בסנדל בהמה כל תצא ולא משוי
יוצאת  אבל בידו ויביאנו מרגליה יפול שמא גזירה תנגף
שני  והם השבר גבי שעל ובקשקשים המכה גבי שעל באגד
עד  ואנה אנה ינוד שלא הנשבר עצם סביב שקושרים לוחות
מקצתה  שיצתה בה המדולדלת בשיליא ויוצאת שיתחבר

בה: ותלויה

„È אם ועופות וחתולים כלבים או בהמה בצואר התלוי זוג
בתוכו  העינבל יקשקש שלא במוכין או בצמר פוקקו

ש  קול ישמיע בזוג ולא שתטייל מותר הזוגין כדרך שיר ל
עיר  היא אפילו הרבים לרשות בו תצא לא אבל בחצר זה
בכסותה  ארוג הוא אם בין בצוארה הוא אם בין המעורבת
שלא  כדי בכסות אותם שמכסים מעולים סוסים כגון (פירוש
וכמ"ש  בכך שדרכם כיון משוי חשובה זו כסות ואין יטנפו
כאלו  שנראה העין מראית מפני הכבונות) ברחילות למעלה
לנאותה  להזוג לתלות דרך הוא שאז למכור לשוק מוליכה
שכל  ואף שיחשדוהו רואים שם אין בחצר אבל הקונים בפני
בחדרי  אפילו אסרו העין מראית מפני חכמים שאסרו דבר
לא  רואים במקום כן יעשה אם שאף כאן מכלֿמקום חדרים
שהוא  וממכר מקח באיסור אלא תורה של באיסור יחשדוהו

שאין  במקום אף לאסור כך כל החמירו לא סופרים מדברי
בזה. כיוצא בכל הדין וכן רואים

וצ"ע  משה ודרכי ומרדכי זוטא ואליה מג"א עיין כאן. (חסר
התרומה): בס'

ÂË שהוא בין בצוארה שהוא בין בחותם בהמה תצא לא
ואפילו  בידו ויביאנו ויפול יפסק שמא גזירה בכסותה

חכמים: חלקו שלא בכסותה ארוג הוא

ÊË מלא קטן כר כמו והוא במטולטלת הגמל יצא לא
את  הרצועה תשחית שלא זנבו תחת שנותנין מוכין
הוא  אם ואפילו בידו ויביאנו מעליו יפול שמא גזרה הבשר
כן  אם אלא ויפול ישמט שמא חוששים בזנבו לו קשור
אין  בשניהם שקשור שכיון ובחטוטרתו בזנבו לו קשור
שבוודאי  בו יוצאה בשלייתה קשור אם וכן שיפול לחוש

תנתחנו: אם לה שיכאב מפני מעליה שיפול תנתחנו לא

ÊÈ הבהמות כל שאר וכן רגול ולא עקוד הגמל יצא לא
שכופף  ורגול רגלו עם אחת ידו שקושר עקוד ואיזהו
ג' על אלא ילך שלא כדי שם וקושרה למעלה אחת רגלו
רגליו  מעל החבל יפול שמא (גזרה לברוח יוכל שלא רגלים

בידו): ויביאנו

ÁÈ אפסר בידו תופס והוא בזה זה גמלים יקשור לא
שנים  אלא אינן ואפילו ידו על נמשכים וכולם הראשון

מע  בזה זה קשורים היו כן ואפילו ימשכם לא שבת רב
כאילו  שנראה מפני המעורבת עיר היא אפילו בשבת
גמלים  אפסרי כמה תופס אם אבל למכור לשוק מוליכם
רצ"ז): סימן ביו"ד (ועיין הבהמות כל שאר וכן מותר בידו

ËÈ ליזהר צריך האפסר בחבל ומושכה בהמה המוציא
מפני  למטה טפח ידו מתחת החבל ראש יצא שלא
שהוא  נראה ואינו בידו זה טפח חבל שנושא  כמו שדומה
אחד  טפח הוציא אם ומכלֿמקום הבהמה שעל מהאפסר
טפחים  ב' הוציא כן אם אלא איסור עשה לא ידו מתחת
טפח  אפילו יצא שלא להחמיר צריך מעשה שלענין אלא
מן  גבוה יהיה לבהמה ידו שבין שהחבל וצריך מידו אחד
מן  הרבה להניח שלא שיזהר דהיינו יותר או טפח הארץ
עד  באמצעו כך כל יכביד שלא כדי לבהמה ידו בין החבל
הבהמה  נראית שתהא כדי לארץ הסמוך בטפח שיגיע
אלא  בידו האפסר ראש שאוחז נראה אין שאל"כ בו נמשכת
צוארה  סביב אותו יכרוך הרבה ארוך החבל ואם אחר חבל

למעלה: שנתבאר כמו

Î שקושרים לוחות והם שבצוארו בסולם החמור יצא לא
אלו  ולוחות בשיניו מכתו לחכך יוכל שלא צוארו סביב
מעליו  יפלו ואם השבר גבי שעל מקשקשים יותר חשובים
יצא  לא וכן בהם יצא לא לכן בידו ויביאם עליהם יחוס
מקש  שעושים עבה טבעת כמין והוא שברגלו ברצועה
זו  רגליה ומכה קצרות שפסיעותיה הבהמה ברגלי וקושרים
התרנגולים  ואין בזו זו תכה שלא להגן זה לה ועושים בזו
באחרים  יתחלפו שלא ברגליהם שקושרים בחוטין יוצאים
כדי  יחד רגליהם שתי בה שקושרים קצרה ברצועה ולא
הכלים  את ישברו שלא להתיז רגליהם להרים יוכלו שלא
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אליותיהם  שתחת קטנה בעגלה יוצאים האילים ואין
וטרשים  בסלעים האליה תלקה שלא כן להם שעושים
שנותנים  ידוע בעץ יוצאים העזים ואין בארץ נגררת כשתהא
שבכל  שבראשיהן התולעים ויפלו שיתעטשו כדי בחוטמיהן
בעול  העגל יצא ולא בידו ויביאם יפלו שמא לחוש יש אלו
לכשיגדל  ראשו לכוף למוד שיהא צוארו על שנותנים קטן
מהפרה  יינק שלא כדי עגל של בפיו שמניחים בזמם ולא
לו). הוא משוי גופו לשמירת שאינו (שכיון במרעה כשהיא

עורו  וקושרים כמחט חדין שנימיו שרץ בעור פרה תצא ולא
שקושרים  ברצועה ולא שרצים יינקוה שלא הבהמה בדדי

ולמש  לאחזה דהיינו לשימור שקשרה בין קרניה בין כה לה
שנוי  מפני לנוי לה וקשרה שצבעה בין לברוח כשתרצה בה
צריכה  הפרה אין ושימור משוי הוא והרי בכל רגיל אינו זה
שור  יצאו לא ולכן בשור הדין וכן לברוח דרכה שאין כלל
מותר  עגלים אבל להם הוא שמשוי שבצוארם בחבל ופרה
לצאת  ודרכם שמירה וצריכים בקל מורדים שהם מפני

לפעמים: באפסר

‡Î בקמיע לא אבל מומחה שהוא בקמיע יוצאה הבהמה
לאדם  שנתמחה אע"פ לבהמה עדיין נתמחה שלא
ומזלו  למעלה עליו המליץ ומלאך מזל לו יש שהאדם מפני

לבהמה: כן שאין מה הזה הקמיע לו שיועיל לו מסייע

·Î מפני הרבים לרשות הבהמה בו שתצא שאסור דבר כל
מדברי  לכרמלית בו שתצא אסור לה משוי שהוא
כמ"ש  כדרכה שלא הוצאה שהיא אף הכל לדברי סופרים
לפי  לה תכשיט שהוא דבר וכל האשה ביציאת ש"ג בסי'
מדברי  בשבת בו שתצא שאסור אלא בחול בו לצאת שדרכה
בו  שתצא מותר ויביאנו יפול שמא גזרה משום סופרים
אבל  שם כמ"ש אדם בתכשיטי כן להמתירין לכרמלית
נתבאר  וכבר בהמה גבי שאסור הדין הוא שם להאוסרים
אבל  האוסרים כדברי לעצמו להחמיר לו יש אדם שכל שם
בדבר  (אפילו בחצר הבהמה שתצא מותר הכל לדברי
אף  באדם אוסרים שיש שאף התורה) מן בו שתצא שאסור
כמ"ש  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה משום בחצר
לדברי  כך כל לגזור החמירו לא בבהמתו מכלֿמקום שם

הכל:

‚Î ולא עליה נתלים ולא בהמה גבי על רוכבים אין
עיקר  כל חיים בבעלי משתמשין שאין עליה נשענים
הרכיבה  גזרת בכלל חיים בבעלי שימוש כל חכמים שכללו
המחובר  מאילן זמורה לחתוך יבא שמא משום עליה שגזרו
הבהמה  בצדי ואפילו עליה שרוכב הבהמה בה להנהיג כדי
כדי  גבה בצדי התינוק לשפשף כגון להשתמש אסור
אחר  שדבר כגון צדדין צדי אבל לצדה להסמך וכן לשעשעו
בצדי  משתמש והוא צדדיה שאר על או גבה צדי על מונח
אותו  גבי על להשתמש אסור אבל מותר זה הרי דבר אותו
ממש. צדה על כמשתמש שהוא מפני צדה על המונח דבר

אע"פ  התחום בתוך אותו מוליכה שהבהמה קרון לפיכך
הקרון  שידות מפני לקרון ליכנס אסור הבהמה מנהיג שנכרי
אחד  דבר הכל הקרון גוף עם והידות הבהמה צדי על הן
הבהמה  צדי על המונח בדבר משתמש זה הרי לקרון והנכנס

הדף  על וגם דבר אותו בצדי להשתמש אלא התירו ולא
כל  עם שהקרון מפני לישב אסור הקרון מאחורי היוצא
ואסור  אחד לדבר נחשב הכל ממנו ויוצא בו המחובר

בצדיהם. אלא גביה על להשתמש

הנהר  בשפת ההולכות בהמות אותה שמוליכות ספינה אבל
ממנה  רחוק הולכות שהבהמות שכיון בשבת בה לילך מותר
שמא  בספינה בהולך לחוש אין וגם צדדים צדי הוא הרי
ביושב  לחוש שיש כמו הבהמות להנהיג זמורה יחתוך

רמ"ח: בסי' כמ"ש בקרון

„Î במזיד עלה אפילו בשבת בהמה גבי על שעלה מי
ירד  ולא השבת כל עליה שישב לקנסו ראוי שהיה
בשבת  אילן גבי על בעולה שקנסו כמו לערב עד ממנה
לירד  וצריך זה על לגזור רצו לא הבהמה צער משום אעפ"כ
צער  משום הבהמה גבי מעל המשוי פורקין וכן מיד ממנה
ואסור  מוקצה שהוא דבר המשוי היה ואפילו חיים בעלי
אחר  לצד ומסלקו המשוי תחת ראשו מכניס זה הרי בטלטול
בידיו  אלא מוקצה טלטול איסור שאין מאליו נופל והוא
עליה  המשוי להניח רשאי ואינו שי"א בסי' שיתבאר כמו
הפסד  לו יגיע (ואם חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד

רס"ו): בסימן נתבאר המשוי יפול אם

‰Î לצדי עצמו יסמוך שלא המשוי כשפורק ליזהר וצריך
מימינו  אחד החמור על מונחים שקין ב' (ואם הבהמה
אחת  רצועה מהשקין אחד כל ובראש משמאלו ואחד
כנגד  הקשר מונח ועכשיו יחד הרצועות שתי אותן וקושרים
אפשר  ואי ולכאן לכאן מכבידין והשקין החמור של גבו
שנסמכים  ונמצא מעט השקין יגביה לא אם הקשר להתיר
לפורקם  אסור אותם כשמגביה הבהמה צדי על השקין

החמור): מעל בשבת

ÂÎ פרנסה לה ליתן יכול אם המים לאמת שנפלה בהמה
המים  ואם שבת מוצאי עד אותה מפרנסין במקומה
ומניח  וכסתות כרים מביא שם לפרנסה אפשר שאי עמוקים
שהרי  מהיכנו כלי שמבטל ואע"פ עלתה עלתה ואם תחתיה
ביום  בו לכלום ראויים אינן שוב במים הכרים כשנשרו
גזרו  לא ש"א) בסי' כמ"ש לנגבן לשטחן אפשר (שאי

הוא חכמים חיים בעלי שצער חיים בעלי צער במקום זה על
התורה. מן

גבי  על עלתה לא אם בידו הבהמה להעלות אסור אבל
התירו  ולא מוקצה שהיא מפני שם תמות אם אפילו הכרים
ביד  כח שיש חיים בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול
מתירין  (ויש תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים
על  לסמוך ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה
לומר  מותר הכל) (לדברי אבל מרובה) הפסד במקום דעתם

להעלותה: לנכרי

ÊÎ ביום אחת פעם האווזות להמרות לו לומר מותר וכן
אין  ואם לאכול יכולות שאינן חיים בעלי צער משום
המראה  שאסרו אע"פ להמרותן לישראל מותר נכרי שם
התירו  חיים בעלי צער משום שכ"ד בסי' כמ"ש בשבת

קטן: ע"י לעשות טוב ומכלֿמקום

בשבת  יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: תורה תוכןתוכןתוכןתוכן במתן שניתנו במצוות החידוש

האבות  שקיימו המצוות לגבי

ב  איןֿסוף שאור יתכן אכן כיצד יבאר זה ה "[בפרק

בעוה  למטה בעולם "יומשך למעלה שהוא כמו בדיוק ז

האצילות.

" הרי הבורא דלכאורה, עם לנברא כלל ערוך ,"אין

" הרי ישראל, מעלת מצד למעלת וכן דמיון להם אין

ממש  מרכבה בבחינת שהי' אברהם וא "נשמת איך ", כ

ש  להבין למטה "ניתן שעושין המצוות מעשה ידי על

בגשמיות  שעושין וצדקה בחסד כמו בגשמיות,

עליון  חסד אור נמשך יהי' שפלים, רוח "להחיות

ועד  הזה? בעולם שב "למטה בקלף "ז הכתובים תפילין

ב  איןֿסוף אור ויתלבש יאיר בחכמה "גשמי עד ה "

" המניח ששורה מישראל ניצוץ שבאותו המוחין על

הללו  ד תפילין - """ בחינת שיהי' אפשר "דילוג איך

כזה  יקדים:]"גדול זה ולהבין .

.ä"éåä úåòã ìà éë áéúë äðä ,àåä ¯ ïéðòäå
.äàúú àãåçéå äàìò àãåçé ,úåòã 'á ùåøéô

הפשוט  הפירוש הוי'". דעות אֿל "כי כתיב
הלשון  משמעות אולם הכל, יודע שהקב"ה הוא
באלקות, למעלה רבים) (ל' "דיעות" שיש היא
אופנים  היינו - דעות ב' שיש שהכוונה ומבואר,
הקב"ה, של אחדותו והבנת בתפיסת - ומדריגות
תתאה" ו"יחודא עילאה" "יחודא (בזהר) הנקראות
נקראות  מקומות [בכמה תחתון) ויחוד עליון (יחוד

תחתון"]. ו"דעת עליון" "דעת ג"כ

היא ה' אחדות של הפירוש אמיתית -כלומר:
מציאות  שום עוד שאין היינו מלבדו", עוד ש"אין
שתי  יש גופא זו בהכרה אולם, אלקות. מלבד
היינו  תחתון, ויחוד עליון יחוד כלליות, מדריגות
שהוא  כפי והיחוד ה"עליון" מצד שהוא כפי היחוד

ה"תחתון". מצד

ביניהם:] ההבדל את ומבאר [והולך

äèîìù äî ìëù ,äèîì äìòîìî äàìò àãåçé
àåäù äî ìëå ,ïéàëå àìë øúåé àåä äèî
ìéçðäì ù"îëå ,ùéì áùçð øúåé øúåé äìòîì

.ùé éáäåà
של  וממבטו מצדו היחוד הוא עילאה" "יחודא
אין", ולמטה יש "שלמעלה - כביכול הקב"ה,

האמיתי, (מציאות) היש הוא יתברך הוא פירוש:
כליון  שום בו שייך ולא לעולם קיים הקב"ה שהרי
הבא  דעולם השכר על שנאמר וזהו ח"ו, והפסד
אוהבי  "להנחיל הקב"ה) עם ישראל יתאחדו (שאז
האמיתי"; ה"יש שהוא הקב"ה על קאי ד"יש" יש",

"אין", הם שלמטה והנבראים העולמות ואילו
יותר  למטה שהוא וכל אמיתית, מציאות הם שאין
(המציאות  מהקב"ה יותר רחוק שהוא היינו -
כאין  יותר נחשב הוא יתברך אצלו הרי - האמיתית)

וכאפס.

של  שממבטו עילאה", "יחודא ענין וזהו
מלבדו"), עוד ("אין אחרת מציאות שום אין הקב"ה

וכאין". "כלא הם מלבדו הנמצאים שכל לפי

ùé úðéçá àéä ,äìòîì äèîî äàúú àãåçéå
ùéì øúåé áùçð äèî äèîìù äî ìëù ,ïéàî
äîå ,ùâøåîå åîöò éðôá øáã øùá éðéòì äàøðå
àìå äàøð åðéàù ïéðò àåä äìòî äìòîì àåäù

.âùåîå ùâøåî
היא  התחתון) (יחוד תתאה" "יחודא משא"כ
(מלמטה  התחתון תפיסת מצד יתברך אחדותו
אין", ולמעלה יש "למטה נברא שאצל - למעלה)
"יש  היא שהבריאה אומרים מטה שוכני פירוש,
"יש", נקראים הנבראים שכל אומרת זאת מאין",
הכח  ואילו לעינים, הנראית קיימת מציאות שהם
העולמות  את ומהווה הבורא (שלמעלה) האלקי
ומושג  נראה ואינו בהעלם שהוא לפי "אין", נקרא
יותר  שהוא מה כל הרי זו, וב"דעה" לנבראים.
יותר  הוא - מאלקות רחוק יותר היינו - למטה

שמצ  לפי יותר."יש", נרגשת וישותו יאותו

" בחינת היא זו בדיעה ה' אחדות ביטול [וענין

דאע "היש  היינו מכלֿמקום ", יש, הוא כי שמרגיש פ

להקב  עצמו את מציאות "מבטל שכל ההכרה מחמת ה,

תמיד  אותם המהווה האלקי בכח תלוי' העולמות

זה)]."(אע  כח משיג אפילו או מרגיש הנברא שאין פ

íùëù ,úåòãä 'á ììåë "ìà" ìù äæ íùáå
àìë àåä äèîìù äî ìë äèîì äìòîìîù
.ë"â äìòîì äèîî àåä êë ,íå÷î ñôåú åðéàå
שהקב"ה  הוי'", דעות אֿל "כי נאמר זה ועל
היינו  יחד, גם הדעות ב' כולל ובעצמו בכבודו
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אליותיהם  שתחת קטנה בעגלה יוצאים האילים ואין
וטרשים  בסלעים האליה תלקה שלא כן להם שעושים
שנותנים  ידוע בעץ יוצאים העזים ואין בארץ נגררת כשתהא
שבכל  שבראשיהן התולעים ויפלו שיתעטשו כדי בחוטמיהן
בעול  העגל יצא ולא בידו ויביאם יפלו שמא לחוש יש אלו
לכשיגדל  ראשו לכוף למוד שיהא צוארו על שנותנים קטן
מהפרה  יינק שלא כדי עגל של בפיו שמניחים בזמם ולא
לו). הוא משוי גופו לשמירת שאינו (שכיון במרעה כשהיא

עורו  וקושרים כמחט חדין שנימיו שרץ בעור פרה תצא ולא
שקושרים  ברצועה ולא שרצים יינקוה שלא הבהמה בדדי

ולמש  לאחזה דהיינו לשימור שקשרה בין קרניה בין כה לה
שנוי  מפני לנוי לה וקשרה שצבעה בין לברוח כשתרצה בה
צריכה  הפרה אין ושימור משוי הוא והרי בכל רגיל אינו זה
שור  יצאו לא ולכן בשור הדין וכן לברוח דרכה שאין כלל
מותר  עגלים אבל להם הוא שמשוי שבצוארם בחבל ופרה
לצאת  ודרכם שמירה וצריכים בקל מורדים שהם מפני

לפעמים: באפסר

‡Î בקמיע לא אבל מומחה שהוא בקמיע יוצאה הבהמה
לאדם  שנתמחה אע"פ לבהמה עדיין נתמחה שלא
ומזלו  למעלה עליו המליץ ומלאך מזל לו יש שהאדם מפני

לבהמה: כן שאין מה הזה הקמיע לו שיועיל לו מסייע

·Î מפני הרבים לרשות הבהמה בו שתצא שאסור דבר כל
מדברי  לכרמלית בו שתצא אסור לה משוי שהוא
כמ"ש  כדרכה שלא הוצאה שהיא אף הכל לדברי סופרים
לפי  לה תכשיט שהוא דבר וכל האשה ביציאת ש"ג בסי'
מדברי  בשבת בו שתצא שאסור אלא בחול בו לצאת שדרכה
בו  שתצא מותר ויביאנו יפול שמא גזרה משום סופרים
אבל  שם כמ"ש אדם בתכשיטי כן להמתירין לכרמלית
נתבאר  וכבר בהמה גבי שאסור הדין הוא שם להאוסרים
אבל  האוסרים כדברי לעצמו להחמיר לו יש אדם שכל שם
בדבר  (אפילו בחצר הבהמה שתצא מותר הכל לדברי
אף  באדם אוסרים שיש שאף התורה) מן בו שתצא שאסור
כמ"ש  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה משום בחצר
לדברי  כך כל לגזור החמירו לא בבהמתו מכלֿמקום שם

הכל:

‚Î ולא עליה נתלים ולא בהמה גבי על רוכבים אין
עיקר  כל חיים בבעלי משתמשין שאין עליה נשענים
הרכיבה  גזרת בכלל חיים בבעלי שימוש כל חכמים שכללו
המחובר  מאילן זמורה לחתוך יבא שמא משום עליה שגזרו
הבהמה  בצדי ואפילו עליה שרוכב הבהמה בה להנהיג כדי
כדי  גבה בצדי התינוק לשפשף כגון להשתמש אסור
אחר  שדבר כגון צדדין צדי אבל לצדה להסמך וכן לשעשעו
בצדי  משתמש והוא צדדיה שאר על או גבה צדי על מונח
אותו  גבי על להשתמש אסור אבל מותר זה הרי דבר אותו
ממש. צדה על כמשתמש שהוא מפני צדה על המונח דבר

אע"פ  התחום בתוך אותו מוליכה שהבהמה קרון לפיכך
הקרון  שידות מפני לקרון ליכנס אסור הבהמה מנהיג שנכרי
אחד  דבר הכל הקרון גוף עם והידות הבהמה צדי על הן
הבהמה  צדי על המונח בדבר משתמש זה הרי לקרון והנכנס

הדף  על וגם דבר אותו בצדי להשתמש אלא התירו ולא
כל  עם שהקרון מפני לישב אסור הקרון מאחורי היוצא
ואסור  אחד לדבר נחשב הכל ממנו ויוצא בו המחובר

בצדיהם. אלא גביה על להשתמש

הנהר  בשפת ההולכות בהמות אותה שמוליכות ספינה אבל
ממנה  רחוק הולכות שהבהמות שכיון בשבת בה לילך מותר
שמא  בספינה בהולך לחוש אין וגם צדדים צדי הוא הרי
ביושב  לחוש שיש כמו הבהמות להנהיג זמורה יחתוך

רמ"ח: בסי' כמ"ש בקרון

„Î במזיד עלה אפילו בשבת בהמה גבי על שעלה מי
ירד  ולא השבת כל עליה שישב לקנסו ראוי שהיה
בשבת  אילן גבי על בעולה שקנסו כמו לערב עד ממנה
לירד  וצריך זה על לגזור רצו לא הבהמה צער משום אעפ"כ
צער  משום הבהמה גבי מעל המשוי פורקין וכן מיד ממנה
ואסור  מוקצה שהוא דבר המשוי היה ואפילו חיים בעלי
אחר  לצד ומסלקו המשוי תחת ראשו מכניס זה הרי בטלטול
בידיו  אלא מוקצה טלטול איסור שאין מאליו נופל והוא
עליה  המשוי להניח רשאי ואינו שי"א בסי' שיתבאר כמו
הפסד  לו יגיע (ואם חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד

רס"ו): בסימן נתבאר המשוי יפול אם

‰Î לצדי עצמו יסמוך שלא המשוי כשפורק ליזהר וצריך
מימינו  אחד החמור על מונחים שקין ב' (ואם הבהמה
אחת  רצועה מהשקין אחד כל ובראש משמאלו ואחד
כנגד  הקשר מונח ועכשיו יחד הרצועות שתי אותן וקושרים
אפשר  ואי ולכאן לכאן מכבידין והשקין החמור של גבו
שנסמכים  ונמצא מעט השקין יגביה לא אם הקשר להתיר
לפורקם  אסור אותם כשמגביה הבהמה צדי על השקין

החמור): מעל בשבת

ÂÎ פרנסה לה ליתן יכול אם המים לאמת שנפלה בהמה
המים  ואם שבת מוצאי עד אותה מפרנסין במקומה
ומניח  וכסתות כרים מביא שם לפרנסה אפשר שאי עמוקים
שהרי  מהיכנו כלי שמבטל ואע"פ עלתה עלתה ואם תחתיה
ביום  בו לכלום ראויים אינן שוב במים הכרים כשנשרו
גזרו  לא ש"א) בסי' כמ"ש לנגבן לשטחן אפשר (שאי

הוא חכמים חיים בעלי שצער חיים בעלי צער במקום זה על
התורה. מן

גבי  על עלתה לא אם בידו הבהמה להעלות אסור אבל
התירו  ולא מוקצה שהיא מפני שם תמות אם אפילו הכרים
ביד  כח שיש חיים בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול
מתירין  (ויש תעשה ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים
על  לסמוך ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה
לומר  מותר הכל) (לדברי אבל מרובה) הפסד במקום דעתם

להעלותה: לנכרי

ÊÎ ביום אחת פעם האווזות להמרות לו לומר מותר וכן
אין  ואם לאכול יכולות שאינן חיים בעלי צער משום
המראה  שאסרו אע"פ להמרותן לישראל מותר נכרי שם
התירו  חיים בעלי צער משום שכ"ד בסי' כמ"ש בשבת

קטן: ע"י לעשות טוב ומכלֿמקום

בשבת  יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: תורה תוכןתוכןתוכןתוכן במתן שניתנו במצוות החידוש

האבות  שקיימו המצוות לגבי

ב  איןֿסוף שאור יתכן אכן כיצד יבאר זה ה "[בפרק

בעוה  למטה בעולם "יומשך למעלה שהוא כמו בדיוק ז

האצילות.

" הרי הבורא דלכאורה, עם לנברא כלל ערוך ,"אין

" הרי ישראל, מעלת מצד למעלת וכן דמיון להם אין

ממש  מרכבה בבחינת שהי' אברהם וא "נשמת איך ", כ

ש  להבין למטה "ניתן שעושין המצוות מעשה ידי על

בגשמיות  שעושין וצדקה בחסד כמו בגשמיות,

עליון  חסד אור נמשך יהי' שפלים, רוח "להחיות

ועד  הזה? בעולם שב "למטה בקלף "ז הכתובים תפילין

ב  איןֿסוף אור ויתלבש יאיר בחכמה "גשמי עד ה "

" המניח ששורה מישראל ניצוץ שבאותו המוחין על

הללו  ד תפילין - """ בחינת שיהי' אפשר "דילוג איך

כזה  יקדים:]"גדול זה ולהבין .

.ä"éåä úåòã ìà éë áéúë äðä ,àåä ¯ ïéðòäå
.äàúú àãåçéå äàìò àãåçé ,úåòã 'á ùåøéô

הפשוט  הפירוש הוי'". דעות אֿל "כי כתיב
הלשון  משמעות אולם הכל, יודע שהקב"ה הוא
באלקות, למעלה רבים) (ל' "דיעות" שיש היא
אופנים  היינו - דעות ב' שיש שהכוונה ומבואר,
הקב"ה, של אחדותו והבנת בתפיסת - ומדריגות
תתאה" ו"יחודא עילאה" "יחודא (בזהר) הנקראות
נקראות  מקומות [בכמה תחתון) ויחוד עליון (יחוד

תחתון"]. ו"דעת עליון" "דעת ג"כ

היא ה' אחדות של הפירוש אמיתית -כלומר:
מציאות  שום עוד שאין היינו מלבדו", עוד ש"אין
שתי  יש גופא זו בהכרה אולם, אלקות. מלבד
היינו  תחתון, ויחוד עליון יחוד כלליות, מדריגות
שהוא  כפי והיחוד ה"עליון" מצד שהוא כפי היחוד

ה"תחתון". מצד

ביניהם:] ההבדל את ומבאר [והולך

äèîìù äî ìëù ,äèîì äìòîìî äàìò àãåçé
àåäù äî ìëå ,ïéàëå àìë øúåé àåä äèî
ìéçðäì ù"îëå ,ùéì áùçð øúåé øúåé äìòîì

.ùé éáäåà
של  וממבטו מצדו היחוד הוא עילאה" "יחודא
אין", ולמטה יש "שלמעלה - כביכול הקב"ה,

האמיתי, (מציאות) היש הוא יתברך הוא פירוש:
כליון  שום בו שייך ולא לעולם קיים הקב"ה שהרי
הבא  דעולם השכר על שנאמר וזהו ח"ו, והפסד
אוהבי  "להנחיל הקב"ה) עם ישראל יתאחדו (שאז
האמיתי"; ה"יש שהוא הקב"ה על קאי ד"יש" יש",

"אין", הם שלמטה והנבראים העולמות ואילו
יותר  למטה שהוא וכל אמיתית, מציאות הם שאין
(המציאות  מהקב"ה יותר רחוק שהוא היינו -
כאין  יותר נחשב הוא יתברך אצלו הרי - האמיתית)

וכאפס.

של  שממבטו עילאה", "יחודא ענין וזהו
מלבדו"), עוד ("אין אחרת מציאות שום אין הקב"ה

וכאין". "כלא הם מלבדו הנמצאים שכל לפי

ùé úðéçá àéä ,äìòîì äèîî äàúú àãåçéå
ùéì øúåé áùçð äèî äèîìù äî ìëù ,ïéàî
äîå ,ùâøåîå åîöò éðôá øáã øùá éðéòì äàøðå
àìå äàøð åðéàù ïéðò àåä äìòî äìòîì àåäù

.âùåîå ùâøåî
היא  התחתון) (יחוד תתאה" "יחודא משא"כ
(מלמטה  התחתון תפיסת מצד יתברך אחדותו
אין", ולמעלה יש "למטה נברא שאצל - למעלה)
"יש  היא שהבריאה אומרים מטה שוכני פירוש,
"יש", נקראים הנבראים שכל אומרת זאת מאין",
הכח  ואילו לעינים, הנראית קיימת מציאות שהם
העולמות  את ומהווה הבורא (שלמעלה) האלקי
ומושג  נראה ואינו בהעלם שהוא לפי "אין", נקרא
יותר  שהוא מה כל הרי זו, וב"דעה" לנבראים.
יותר  הוא - מאלקות רחוק יותר היינו - למטה

שמצ  לפי יותר."יש", נרגשת וישותו יאותו

" בחינת היא זו בדיעה ה' אחדות ביטול [וענין

דאע "היש  היינו מכלֿמקום ", יש, הוא כי שמרגיש פ

להקב  עצמו את מציאות "מבטל שכל ההכרה מחמת ה,

תמיד  אותם המהווה האלקי בכח תלוי' העולמות

זה)]."(אע  כח משיג אפילו או מרגיש הנברא שאין פ

íùëù ,úåòãä 'á ììåë "ìà" ìù äæ íùáå
àìë àåä äèîìù äî ìë äèîì äìòîìîù
.ë"â äìòîì äèîî àåä êë ,íå÷î ñôåú åðéàå
שהקב"ה  הוי'", דעות אֿל "כי נאמר זה ועל
היינו  יחד, גם הדעות ב' כולל ובעצמו בכבודו
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מצד  שגם הדיעות, שתי את "משווה" יתברך שהוא
שהיש  וההרגשה ההכרה תהי' התחתון" "מבט
מצד  שהוא (כפי ממש ואפס אין הוא דלמטה

העליון"). "מבט

(בקיצור): הדבר הסברת

עולמות  בין כלל הבדל אין הקב"ה לגבי
קטן  ומשוה "שוה אלא תחתונים, ועולמות עליונים
ונבראים  שבעולמות המדריגות חילוקי דכל וגדול".
העולמות, שבגדר האלקי והחיות האור מצד רק הם
(שבהם  עליונים בעולמות מעלה יש זה אור שלגבי
עולמות  לגבי יותר) נעלה אלקי אור מאיר
בעולמות  רק זה, אור מצד ולפיכך, תחתונים.
ית', לפניו ממש ואפס כאין שהם נרגש עליונים
אלקי  אור (שאין תחתונים לנבראים אפשר אי אבל
ואפס  כאין באמת שהם להרגיש בגילוי) בהם מאיר

ממש;

הבדל  אין יתברך ועצמותו מהותו לגבי משא"כ
תחתונים, ועולמות עליונים עולמות בין כלל
בכולם  נמצא והוא יתברך לפניו ממש שווין דכולם
מלמטה  "שוה יתברך מצידו ולפיכך ממש, בשווה
בכוחו  כלומר, למטה", מלמעלה כמו למעלה
("מבטם" בתפיסתם שגם בנבראים, לפעול יתברך
ביטול  של המדריגה לאותה יגיעו למעלה) מלמטה
כפי  מקום), תופס ואינו כ"לא" הוא (שהנברא

למטה". ש"מלמעלה בדיעה שהיא

.úåìéìò åðëúð åìå éë éðôî
הנה  - למטה בנבראים בפועל זה מתגלה וכיצד
הן  דעלילות עלילות", נתכנו "ולו אומר זה על

והמצוות. התורה בקיום אדם, בני מעשה

óìàá àìå ,å"éåá åìå éø÷äå ,óìàá áéúë àìå
.äùò úåöî íä å"éåá åìå ,äùòú àì úåöî íä
בכתוב  והכתיב להקרי הפנימי הטעם גם זהו
נתכנו  "ולא הכתיב לפי קרי: ו'לו" כתיב "לא" - זה
( בהם האֿל יחפוץ שלא המעשים (שהם עלילות"

מצוות  בקיום קאי היינו (המעשים - לאֿתעשה
נתכנו  "ולו הקרי, לפי ואילו תיעשנה), לא אשר

מצוותֿעשה. על קאי עלילות",

,äàúú àãåçéå äàìò àãåçé íéåù úåéäì åðëúð
ùéä äéäé àìù ,ùîî äìòîì åîë äèîì úåéäì

.ììë íå÷î ñôåú

הוי' דעות אֿל "כי הכתוב המשך פירוש וזהו
- הוי'" דיעות ד"אֿל שהענין עלילות", נתכנו ולו
ויחודא  עילאה דיחודא הדיעות ב' "השתוות" היינו
התורה  בקיום בנ"י מעבודת תוצאה הוא - תתאה
שמעשי  ידי שעל עלילות"), נתכנו ("ולו והמצות
הדיעות  ב' תהיינה , ית' לפניו נמנים אדם בני
שגם  ממש", למעלה כמו למטה "להיות שוות,
יהי' לא הגשמי הזה בעולם הנבראים תפיסת מצד
תופס  היש שאין כמו בדיוק כלל, מקום תופס היש

עילאה). (יחודא העליון" ב"מבט מקום

זה  כח במצוות שיש הטעם ומבאר [והולך

הביטול להשוות " יתגלה למטה שגם הדיעות, "

לאלקות:] האמיתי

åðîìöá íãà äùòð øîàð úåöîå äøåúä ìò éë
.åðúåîãë

התורה  כי "אדם", נקראת שהתורה ידוע
(כמ"ש  העליון" "אדם ודמות בצלם הם והמצוות
כמראה  דמות הכסא דמות "ועל יחזקאל במרכבת

גו'"). אדם

úðéçá åðúåîãë ,äøåúä úðéçá åðîìöá
àñëä úåîã ìòù íãà úðéçá ïä ïäù ,úåöîä

.'åë
אורייתא  אמרו (שעלי' התורה - ובפרטיות
"צלמנו", נקראת ממש) חד חד, כולא וקוב"ה
שהקב"ה  מאחר כביכול, ממש אלקים צלם שהיא
(רק) שנק' המצוות ואילו בתורה, עצמו את הלביש
רק  שהן "כדמותנו", נקראות דמלכא", "אברין

שלמעלה. ב"דמות"

אתם  אתם, "אדם נאמר ומצוות שבתורה וזהו
אלקים  בצלם 'אדם" שהתואר אדם", קרויים
שהקב"ה  לפי ומצוות, התורה ידי על הוא ודמותו
בקיום  כן על כנ"ל, למעלה המצוות כל את מקיים
כו', ודמותו בצלמו אשר אדם נקרא למטה המצוות

העליון. אדם ודמות בצלם ממש שיהא

הנותן  האדם יד הרי צדקה, ידי "על - ולדוגמא
אלקותו  לגילוי כלי תהי' שחסד צדקה כמו ית',

ענין  וזהו איןֿסוף, אור לגילוי כלי הוא שבאצילות
התורה  קיום ידי על שנעשה בתחתונים' 'דירה
ע"י  למטה באדם שוכנת שהשכינה - והמצוות"

תומ"צ.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

íåù éìá 'úé åúîëçå åðåöø úåéîéðô ïä ïäù
øåà ìò øéúñîå íéìòî ùéä ïéàå ,íéðô øúñä

.íëåúá äøåùä ä"á óåñ-ïéà
התורה  של שמהותן לפי הוא, הדבר וטעם
יתברך", וחכמתו רצונו "פנימיות - היא ומצוותי'
חכמתו  היא והתורה יתברך, רצונו הן שהמצוות
וחכמתו", רצונו "פנימיות הן - גופא ובזה יתברך;
לא  שרוצים דבר היינו הרצון" "חיצוניות פירוש,
אחרת, מטרה להשיג כדי אלא עצמו הדבר בשביל
הוא  שהוא הדבר היינו הרצון פנימיות משא"כ
רוצה  שהקב"ה דזה למעלה, וכך והתכלית, המטרה
העולמות  בשביל אינו והנבראים העולמות בכל
ובשביל  התורה "בשביל רק אלא עצמם והנבראים
ובהם  הבריאה של והכוונה המטרה שהם ישראל"

יתברך. רצונו פנימיות הוא

בכל  הקב"ה "נמצא" ומצוותי' שבתורה ונמצא
שדבר  להבדיל, אדם (כמו כביכול ופנימיותו מהותו
בכל  בזה "מונח" הוא ועונג חפץ מתוך שעושה

פנים". הסתר שום "בלי ונפשו), מהותו

בתורה  ב"ה האיןֿסוף שורה זה ומטעם
והחיות  האור הנבראים דבכל גלוי, באופן ומצוותי'
לקיימם  בהם המלובש ב"ה איןֿסוף אור של
שהיש  בתוכם, והסתר בהעלם בא ולהחיותם
שבו; האלקית החיות על ומסתיר מעלים הגשמי
בדברים  מלובשות הן שגם אף במצוות משא"כ
היות  מכלֿמקום, הזה, עולם וענייני גשמיים
כאן  שייך לא יתברך רצונו פנימיות הן שהמצוות
מעשה  (של הגשמי היש שאין פנים, הסתר שום
האלקות  על ולהסתיר להעלים יכול המצוה)

שבמצוות.

מצוה  קיום בעת ירגיש לא שהאדם שיתכן [ומה

ב  האיןֿסוף גופו "השראת חומריות מצד זה הרי ה

ובין  בינו ברזל של מחיצה כמו שהיא הבהמית ונפשו

עצמה  במצוה אבל - המצוה שבמעשה האלקי האור

פנים]. הסתר שום בלי בגילוי אלקות שורה

úåéäì ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîî íãé ìòå íäáå
.åãáìî ãåò ïéà úðéçáá ,äìòîì åîë äèîì

איןֿסוף  אור שורה ומצוות שבתורה ומאחר
קיום  ידי על לפיכך פנים, הסתר שום בלי ב"ה
"למטה  יתברך אחדותו מתגלה והמצוות התורה
עוד  ד"אין הענין למטה שמתגלה למעלה", כמו

ה"עליון". מצד שהוא כפי מלבדו"

úà åììçú àìåììç úåùòì àìù ,éùã÷ íù
.äðéëùä éìâø ÷çåã úåéäì àìå 'åë

קדשי", שם את תחללו "ולא נאמר זה ועל
חלל  לעשות שלא הוא, בזה הפנימי שהפירוש
כשהאדם  דוקא שזהו שכינה, מגילוי פנוי ומקום
ישות  של רגש שום בלי מוחלט בביטול הוא

השכינה"). רגלי את "דוחק הוא (דאל"כ

הוא, למטה התורה דנתינת החידוש כלומר,
אין  ובמילא למטה, מתגלה הקב"ה של שאחדותו

אלקות. מגילוי אצלו פנוי ומקום "חלל" שום

.ùîî éøáã êéôá éøáã íéùàå ÷ø
של  התורה בלימוד ביטוי לידי בא זה ביטול
בפיך", דברי "ואשים של באופן כשהוא האדם,
("מלמטה  האדם של התורה לימוד שזהו דאף
חכמת  ולהשיג להבין להתייגע שצריך - למעלה")
הוא  לימודו אופן הרי - וחכמתו בשכלו התורה
הם  אין שלומד התורה שדברי אצלו שמורגש
ששם  ממש", "דברי הקב"ה, דברי אלא דבריו

למטה"). ("מלמעלה בפיו אותם

בין  ההבדל את יותר בפרטיות יבאר [ועתה

על  איןֿסוף אור להמשיך בפעולתן והמצוות התורה

המסתירות  וחומריותו ישותו את ולבטל האדם נפש

אלקות:] על

àéä äøåúäå ïéôé÷îå ïéùåáì ïä úåöîä ¯ äðäå
ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîî íäáù ,úåéîéðôå ïåæî

é÷î úðéçáá åùôð ìò äøåù úåéäìíâå ,ó
úðéçáá äáäà óåöø äëåú ùôðä úåéäì

.úéîéðô
המצוות  וקיום התורה לימוד בין עיקרי הבדל
שהאדם  התורה דברי הרי התורה דבלימוד הוא,
עמו, ומתאחדים במוחו נקלטים בשכלו משיג

נקראת כי ולפיכך הנפש, ומזון לחם "בשם התורה
בתוכו  כשמכניסו הגוף את זן הגשמי שהלחם כמו
ואזי  כבשרו ובשר דם להיות שם ונהפך ממש וקרבו
בשכלו  שנתפסת . . התורה בידיעת כך ויתקיים, יחי'
לנפש  מזון נעשה לאחדים והיו עמו ומתאחדת
תורה  לומד כשאדם זה, ומטעם בקרבה", וחיים
שיהי' פועל זה הרי פנימה בנפשו נקלט ה' ואור

"פנימית"; פעולה שזוהי אהבה", רצוף "תוכו

נקלטת  המצוה שאין המצוות בקיום משא"כ
עסוק בתוך שהאדם רק אלא בפנימיותו האדם
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מצד  שגם הדיעות, שתי את "משווה" יתברך שהוא
שהיש  וההרגשה ההכרה תהי' התחתון" "מבט
מצד  שהוא (כפי ממש ואפס אין הוא דלמטה

העליון"). "מבט

(בקיצור): הדבר הסברת

עולמות  בין כלל הבדל אין הקב"ה לגבי
קטן  ומשוה "שוה אלא תחתונים, ועולמות עליונים
ונבראים  שבעולמות המדריגות חילוקי דכל וגדול".
העולמות, שבגדר האלקי והחיות האור מצד רק הם
(שבהם  עליונים בעולמות מעלה יש זה אור שלגבי
עולמות  לגבי יותר) נעלה אלקי אור מאיר
בעולמות  רק זה, אור מצד ולפיכך, תחתונים.
ית', לפניו ממש ואפס כאין שהם נרגש עליונים
אלקי  אור (שאין תחתונים לנבראים אפשר אי אבל
ואפס  כאין באמת שהם להרגיש בגילוי) בהם מאיר

ממש;

הבדל  אין יתברך ועצמותו מהותו לגבי משא"כ
תחתונים, ועולמות עליונים עולמות בין כלל
בכולם  נמצא והוא יתברך לפניו ממש שווין דכולם
מלמטה  "שוה יתברך מצידו ולפיכך ממש, בשווה
בכוחו  כלומר, למטה", מלמעלה כמו למעלה
("מבטם" בתפיסתם שגם בנבראים, לפעול יתברך
ביטול  של המדריגה לאותה יגיעו למעלה) מלמטה
כפי  מקום), תופס ואינו כ"לא" הוא (שהנברא

למטה". ש"מלמעלה בדיעה שהיא

.úåìéìò åðëúð åìå éë éðôî
הנה  - למטה בנבראים בפועל זה מתגלה וכיצד
הן  דעלילות עלילות", נתכנו "ולו אומר זה על

והמצוות. התורה בקיום אדם, בני מעשה

óìàá àìå ,å"éåá åìå éø÷äå ,óìàá áéúë àìå
.äùò úåöî íä å"éåá åìå ,äùòú àì úåöî íä
בכתוב  והכתיב להקרי הפנימי הטעם גם זהו
נתכנו  "ולא הכתיב לפי קרי: ו'לו" כתיב "לא" - זה
( בהם האֿל יחפוץ שלא המעשים (שהם עלילות"

מצוות  בקיום קאי היינו (המעשים - לאֿתעשה
נתכנו  "ולו הקרי, לפי ואילו תיעשנה), לא אשר

מצוותֿעשה. על קאי עלילות",

,äàúú àãåçéå äàìò àãåçé íéåù úåéäì åðëúð
ùéä äéäé àìù ,ùîî äìòîì åîë äèîì úåéäì

.ììë íå÷î ñôåú

הוי' דעות אֿל "כי הכתוב המשך פירוש וזהו
- הוי'" דיעות ד"אֿל שהענין עלילות", נתכנו ולו
ויחודא  עילאה דיחודא הדיעות ב' "השתוות" היינו
התורה  בקיום בנ"י מעבודת תוצאה הוא - תתאה
שמעשי  ידי שעל עלילות"), נתכנו ("ולו והמצות
הדיעות  ב' תהיינה , ית' לפניו נמנים אדם בני
שגם  ממש", למעלה כמו למטה "להיות שוות,
יהי' לא הגשמי הזה בעולם הנבראים תפיסת מצד
תופס  היש שאין כמו בדיוק כלל, מקום תופס היש

עילאה). (יחודא העליון" ב"מבט מקום

זה  כח במצוות שיש הטעם ומבאר [והולך

הביטול להשוות " יתגלה למטה שגם הדיעות, "

לאלקות:] האמיתי

åðîìöá íãà äùòð øîàð úåöîå äøåúä ìò éë
.åðúåîãë

התורה  כי "אדם", נקראת שהתורה ידוע
(כמ"ש  העליון" "אדם ודמות בצלם הם והמצוות
כמראה  דמות הכסא דמות "ועל יחזקאל במרכבת

גו'"). אדם

úðéçá åðúåîãë ,äøåúä úðéçá åðîìöá
àñëä úåîã ìòù íãà úðéçá ïä ïäù ,úåöîä

.'åë
אורייתא  אמרו (שעלי' התורה - ובפרטיות
"צלמנו", נקראת ממש) חד חד, כולא וקוב"ה
שהקב"ה  מאחר כביכול, ממש אלקים צלם שהיא
(רק) שנק' המצוות ואילו בתורה, עצמו את הלביש
רק  שהן "כדמותנו", נקראות דמלכא", "אברין

שלמעלה. ב"דמות"

אתם  אתם, "אדם נאמר ומצוות שבתורה וזהו
אלקים  בצלם 'אדם" שהתואר אדם", קרויים
שהקב"ה  לפי ומצוות, התורה ידי על הוא ודמותו
בקיום  כן על כנ"ל, למעלה המצוות כל את מקיים
כו', ודמותו בצלמו אשר אדם נקרא למטה המצוות

העליון. אדם ודמות בצלם ממש שיהא

הנותן  האדם יד הרי צדקה, ידי "על - ולדוגמא
אלקותו  לגילוי כלי תהי' שחסד צדקה כמו ית',

ענין  וזהו איןֿסוף, אור לגילוי כלי הוא שבאצילות
התורה  קיום ידי על שנעשה בתחתונים' 'דירה
ע"י  למטה באדם שוכנת שהשכינה - והמצוות"

תומ"צ.
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íåù éìá 'úé åúîëçå åðåöø úåéîéðô ïä ïäù
øåà ìò øéúñîå íéìòî ùéä ïéàå ,íéðô øúñä

.íëåúá äøåùä ä"á óåñ-ïéà
התורה  של שמהותן לפי הוא, הדבר וטעם
יתברך", וחכמתו רצונו "פנימיות - היא ומצוותי'
חכמתו  היא והתורה יתברך, רצונו הן שהמצוות
וחכמתו", רצונו "פנימיות הן - גופא ובזה יתברך;
לא  שרוצים דבר היינו הרצון" "חיצוניות פירוש,
אחרת, מטרה להשיג כדי אלא עצמו הדבר בשביל
הוא  שהוא הדבר היינו הרצון פנימיות משא"כ
רוצה  שהקב"ה דזה למעלה, וכך והתכלית, המטרה
העולמות  בשביל אינו והנבראים העולמות בכל
ובשביל  התורה "בשביל רק אלא עצמם והנבראים
ובהם  הבריאה של והכוונה המטרה שהם ישראל"

יתברך. רצונו פנימיות הוא

בכל  הקב"ה "נמצא" ומצוותי' שבתורה ונמצא
שדבר  להבדיל, אדם (כמו כביכול ופנימיותו מהותו
בכל  בזה "מונח" הוא ועונג חפץ מתוך שעושה

פנים". הסתר שום "בלי ונפשו), מהותו

בתורה  ב"ה האיןֿסוף שורה זה ומטעם
והחיות  האור הנבראים דבכל גלוי, באופן ומצוותי'
לקיימם  בהם המלובש ב"ה איןֿסוף אור של
שהיש  בתוכם, והסתר בהעלם בא ולהחיותם
שבו; האלקית החיות על ומסתיר מעלים הגשמי
בדברים  מלובשות הן שגם אף במצוות משא"כ
היות  מכלֿמקום, הזה, עולם וענייני גשמיים
כאן  שייך לא יתברך רצונו פנימיות הן שהמצוות
מעשה  (של הגשמי היש שאין פנים, הסתר שום
האלקות  על ולהסתיר להעלים יכול המצוה)

שבמצוות.

מצוה  קיום בעת ירגיש לא שהאדם שיתכן [ומה

ב  האיןֿסוף גופו "השראת חומריות מצד זה הרי ה

ובין  בינו ברזל של מחיצה כמו שהיא הבהמית ונפשו

עצמה  במצוה אבל - המצוה שבמעשה האלקי האור

פנים]. הסתר שום בלי בגילוי אלקות שורה

úåéäì ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîî íãé ìòå íäáå
.åãáìî ãåò ïéà úðéçáá ,äìòîì åîë äèîì

איןֿסוף  אור שורה ומצוות שבתורה ומאחר
קיום  ידי על לפיכך פנים, הסתר שום בלי ב"ה
"למטה  יתברך אחדותו מתגלה והמצוות התורה
עוד  ד"אין הענין למטה שמתגלה למעלה", כמו

ה"עליון". מצד שהוא כפי מלבדו"

úà åììçú àìåììç úåùòì àìù ,éùã÷ íù
.äðéëùä éìâø ÷çåã úåéäì àìå 'åë

קדשי", שם את תחללו "ולא נאמר זה ועל
חלל  לעשות שלא הוא, בזה הפנימי שהפירוש
כשהאדם  דוקא שזהו שכינה, מגילוי פנוי ומקום
ישות  של רגש שום בלי מוחלט בביטול הוא

השכינה"). רגלי את "דוחק הוא (דאל"כ

הוא, למטה התורה דנתינת החידוש כלומר,
אין  ובמילא למטה, מתגלה הקב"ה של שאחדותו

אלקות. מגילוי אצלו פנוי ומקום "חלל" שום

.ùîî éøáã êéôá éøáã íéùàå ÷ø
של  התורה בלימוד ביטוי לידי בא זה ביטול
בפיך", דברי "ואשים של באופן כשהוא האדם,
("מלמטה  האדם של התורה לימוד שזהו דאף
חכמת  ולהשיג להבין להתייגע שצריך - למעלה")
הוא  לימודו אופן הרי - וחכמתו בשכלו התורה
הם  אין שלומד התורה שדברי אצלו שמורגש
ששם  ממש", "דברי הקב"ה, דברי אלא דבריו

למטה"). ("מלמעלה בפיו אותם

בין  ההבדל את יותר בפרטיות יבאר [ועתה

על  איןֿסוף אור להמשיך בפעולתן והמצוות התורה

המסתירות  וחומריותו ישותו את ולבטל האדם נפש

אלקות:] על

àéä äøåúäå ïéôé÷îå ïéùåáì ïä úåöîä ¯ äðäå
ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîî íäáù ,úåéîéðôå ïåæî

é÷î úðéçáá åùôð ìò äøåù úåéäìíâå ,ó
úðéçáá äáäà óåöø äëåú ùôðä úåéäì

.úéîéðô
המצוות  וקיום התורה לימוד בין עיקרי הבדל
שהאדם  התורה דברי הרי התורה דבלימוד הוא,
עמו, ומתאחדים במוחו נקלטים בשכלו משיג

נקראת כי ולפיכך הנפש, ומזון לחם "בשם התורה
בתוכו  כשמכניסו הגוף את זן הגשמי שהלחם כמו
ואזי  כבשרו ובשר דם להיות שם ונהפך ממש וקרבו
בשכלו  שנתפסת . . התורה בידיעת כך ויתקיים, יחי'
לנפש  מזון נעשה לאחדים והיו עמו ומתאחדת
תורה  לומד כשאדם זה, ומטעם בקרבה", וחיים
שיהי' פועל זה הרי פנימה בנפשו נקלט ה' ואור

"פנימית"; פעולה שזוהי אהבה", רצוף "תוכו

נקלטת  המצוה שאין המצוות בקיום משא"כ
עסוק בתוך שהאדם רק אלא בפנימיותו האדם
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האלקי  האור גם הרי המצוה, במעשה ו"מלובש"
"אור  רק הוא המצוה קיום ע"י האדם על השורה
אור  ומקיפה הנפש את מלביש ש"הקב"ה מקיף",

רגלה". ועד מראשה ה'

,àåä äìëåà ùà êéäìà ä"éåä éë øîàð äæ ìòå
ùåøéô êéäìàå ,äøåú úðéçá ä"éåä ùåøéô
.ìùî-êøã-ìò ùàä åîë íä ïä ,úåöî úðéçá

- האופנים בשני והמצוות התורה פעולת על
אוכלה  אש אלקיך הוי' "כי נאמר - ומקיף פנימי
על  קאי אלקיך" "הוי' השמות שני הנה כי הוא".
"כי  כתיב והטעם: ומצוות. שבתורה אלקות גילוי
"אור", נקראת שהתורה אור", ותורה מצוה נר
ענינו  בין ההבדל וזהו הכלי. שהוא "נר" - ומצוה
בחינת  הוא הוי' דשם אלקים, שם ושל הוי' שם של
מדת  הוא "אלקים" ואילו וגילוי, התפשטות "אור",
את  המגבילים ה"כלים" ענין שהוא והצמצום הדין

האור.

על  קאי וכלי) (אור אלקיך" ד"הוי' ונמצא
ומצוות. תורה

אוכלה", אש אלקיך הוי' "כי נאמר זה ועל
האש  פעולת כמו היא והמצוות התורה שפעולת

עלֿדרךֿמשל.

ומבאר:] שהולך [וכפי

éøä åéúåáéáñå éìëä êåú ùà íéðúåð íàù
óøåùå øáò ìà øáòî ùàä èìåù àìéîî
íäù éãé ìò úåöîäå äøåúä êë ,éøîâì äìëîå
ïäá ùé éøä ïéôé÷î úðéçááå úåéîéðô úðéçáá
ùôð úåéøîåç úà éøîâì óåøùìå úåìëì çë

.äúåñâå úéîäáä

לצרפו  מבפנים, הגוף את מזכך התורה אור
האש  כל וכלה ונשרף וגסות, מחומריות וללבנו
ידי  ועל מבחוץ. ומצרף מזכך מצוה ונר שבו; הזר
כמו  האלקי אור להכיל טהור כלי הגוף גם יהי' זה
שהאלקות  לפי אלקות, על כלל יסתיר ולא הנשמה

דקליפה. זר אש כל שורף ומצוות שבתורה

óåñ-ïéà 'ä øåà ìò úîìòîå úøúñîä àéäù
ïëìù ,åîöò éðôá øáãå ùéì äàøð úåéäì ä"á

.íðäéâá ÷åøéîì äëéøö àéä
על  אלא עבירות על רק אינו בגיהנם המירוק
שבו  החומריות מצד הבאה שבאדם הישות עצם
נכנסת  שנשמה קודם ולפיכך אלקות, על המסתרת
זה, מירוק צריכה השכינה מזיו ליהנות לגןֿעדן

שבו. הישות את השוברת

,åá èìåù íðäéâ ìù øåà ïéà íëç ãéîìú ìáà
úéáî úå÷øîîä íä úåöîäå äøåúä éë

.äìòîì åîë äèîì 'ä ãåáë äìâðå ,õåçáîå
מבית  ממרקות והמצוות שהתורה מאחר
מירוק; לשום צריך חכם תלמיד אין כנ"ל, ומבחוץ
למטה  שהוא כפי גם חכם תלמיד אצל - ואדרבה
אצלו  ומאיר הסתר, שום אין בגוף נשמה בעוה"ז

למעלה". כמו "למטה אלקות

ãøé øùà éðôî åìåë ïùò éðéñ øäå áåúëù åäæå
ùàä êåúî íëéìà ä"éåä øáãéå ,ùàá 'ä åéìò

:'åâå
כי  לאש, שכינה גילוי בכתוב המשיל זה מטעם
לגמרי, האדם ישות כל את "שורף" זה עצום גילוי

באלקות. כולו שחדור עד לעבר, מעבר

c wxt xaci dyn d"c
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על ÔÈ·‰ÏÂ(כא) קיום ל' יתכן ואיך קיום ופירוש ענין
חכמים  בלשון ושנו שאמרו וכמו התור'
כו' התורה כל א"א קים וכן כו' התורה את המקים כל
קיום  צריכה התורה אין דלכאורה בזה מ"ש זה קים וכן
בל  הדבר ולחזק לקיים הוא קיום ופירוש עיקר שכל
ודבריו  כמו לעד שקיומו הקיו' עיקר וזהו לעולם ימוט

וכידוע  כו' שלף דבר כל לקיים וכ"ה כו' וקיימים חיים
הכל  כמו קיום הנקרא הוא חזוק שצריכים דברים שכל
כו' שלף כמו הדבר לקים מעש' עושה ואז וקים שריר
לקים  רק הכוונה אין התורה את המקים ל' (ובאמת
וא"כ  כידוע בזה מ"ש זה קים כמו לבד המעשה בפועל
הדבר  לחזק קיום נקרא המעש' למה יותר יפלא זה
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חיים  דבריו הלא כו' ימוט בל ושרשו מעיקרו תורה
פקודין  דרמ"ח בזהר ידוע הנה אך כו') בלא"ה וקימים

שס  הן ל"ת ושס"ה דמלכא אברין כו'רמ"ח גידין "ה
עם  וזכרי ל"ת שס"ה הן י"ה עם דשמי מארז"ל וידוע
מרמ"ח  למעלה הל"ת שרש וא"כ מ"ע רמ"ח הן ו"ה
כו' ו"ה מאותיות למעלה י"ה אותיות שהרי מ"ע
מניעת  רק אינו הל"ת שהרי יפלא זה דבר ולכאורה
ה"ח  בחי' הן מ"ע דרמ"ח א' (ובע"ח לבד המעשה
למה  מובן אינו ג"כ ולפ"ז ה"ג בחי' הן ל"ת ושס"ה
הכסא  דמות ועל כתיב הנה זה ולהבין כו') בי"ה ה"ג
אדם  בגוף האברים עד"מ כו' אדם כמראה דמות
אבר  כל הנה כו' אלקים בצלם בצלמו שנברא התחתון
דוקא  האבר תכונת מזג לפי ממוזג חיותו אור הרי ואבר
כח  חיות ואור העין בכלי הראי' כח חיות אור כמו
רואים  ואנו האברים בכל וכה"ג האזן בכלי השמיעה
הנק' גמור גלוי בבחי' בו בא חיותו אור אבר שבכל
ומתחלק  ממוזג והחיות האור בחי' ונמצא א"פ בחי'
שהן  אברים רמ"ח והן שונים מכלים הכלים ברבוי
באדם  בדוגמא יובן כמו"כ כו' לאורות כלים רמ"ח
כלשון  תורה דברה הרי כו' גוף לו שאין אע"פ דאצי'
רמ"ח  ובחי' כו' אדם כמראה דמות וכמ"ש בנ"א
ימינא  דרועא חסד כמו פקודין רמ"ח הן שלו אברים
שלמטה  והחסד הצדקה מעשה בחי' ע"י ה"ז דקב"ה
החסד  אור אא"ס עצמות מבחי' מלמעלה ג"כ נמשך
שמשפיע  האד' יד עד"מ כמו בכלי שיתלבש דאצי'
כל  ועד"ז כו' ימינא דרועא חסד הנק' וזהו גשמי חסד
ונתעטף  תפלין מניח שהקב"ה מנין שאמרו כמו המ"ע
שיושב  התורה למוד ע"י הרי כו' ושונה ויושב בטלית
התפלין  וע"י בחכמה מאא"ס נמשך ביום ג"ש ועוסק
מ"ע  רמ"ח וכללות כו' מוחין ד' בחי' נמשך שמניח
רמ"ח  בחי' הן במ"א כמ"ש כו' מצות שנק' העליונים
בכל  אא"ס מעצמו' אור גלוי בחי' שבהן דמלכא אברין
התחתון  אדם באברי עד"מ כמו שהוא מה לפי אבר
האדם  אתם יעשה אשר המצות אלה ע"פ במ"א וכמ"ש
וענין  וד"ל כו' עשאוני כאלו אתם ועשיתם וכמ"ש כו'
כו' אברים שברמ"ח גידין שס"ה בחי' הן ל"ת שס"ה
הדם  גידי שנק' שבאברים הגידים עד"מ הוא והענין
שהדם  הכוונה אין הנפש הוא הדם כי דמ"ש ידוע והנה
שהדם  רואים אנו הוא שהרי המחי' הנפש הוא עצמו
הכוונה  רק מה לדבר מחיה אינו ומהותו עצמו מצד
רביעית  וכמ"ש החומרי בדם מלובשת החיונית שהנפש
ומורכבת  היא רוחנית והנפש כו' בו תלויה שהנפש דם
כי  וז"ש גדול בהעלם הלבשה בדרך הדם בחומריות
דוקא  בהעלם מלובשת הנפש שבו הנפש הוא הדם
דנפש  החיות גלוי בחי' בא מאין יפלא לכאורה וא"כ

אך  כנ"ל בדם דוקא בהעלם הוא אם באברים החיונית
הדם  מן האבר חיות בענין באריכות במ"א מבואר הנה
בגלוי  נמצא לא שהרי הדם ועצם מהות מן זה שאין
שנגלה  האברים (ודם דם התפשטות האבר חלקי בכל
חיות  עיקר זה ואין הדם חיצוניות זהו כשיחתוך מיד
המים  יסוד מורכב דבדם הוא הענין אלא האבר)
שבו  המים יסוד בחי' הוא הדם מן הנמצא והלחלוחית
בגלוי  האברים לכל חיות בבחי' המתפשט עיקר והוא
הדם  היה לא שבו המים יסוד בחי' לא ואם גמור
הרי  ומהותו עצמו מצד הדם כי כלל באברים מתפשט
בהעדר  בהעלם בו גנוז הנפש של החיות בחי'
מקוריים  בחי' שהן הדם גידי הן והן דוקא ההתפשטות
ההעלם  בבחי' הנפש והוא הדם שבהן בפ"ע עומדים
באברים  מתפשטים אינם הדם דגידי וכידוע דוקא
כמו  בהם כנוס הדם ואדרבה האברים בחלקי בהתגלות
מכסין  הן הגידין כי בתיבה הכסף וטמון שכנוס
רק  באבר יתפשט לבלתי שבתוכו הדם על ומעלימין
העורקים  (וגם לבד מעבר דרך האבר בתוך הוא הלוכו
בל"א  נערוי"ן הנק' ועצבים מיתרים ונק' דם בהם שאין
בהעלם  רק אבר בכל בגלוי מתפשטים בלתי הם גם
גידי  ושרש שבלב הימני שבחלל החיים מרוח ושרשם
מ"ש  ואמנם במ"א כמ"ש שבלב השמאלי מחלל הדם
ולא  דוקא הדם בגידי היינו הנפש הוא הדם כי
שבחלל  הרוח בחי' משכן שם בעורקים כי בעורקים
מבואר  ג"כ (ובמ"א כו' ונפש רוח בחי' וזהו הימני
כשנהפך  שהמאכל דם אכילתו שתה ולא אכל בענין
המים  יסוד בלא הדם חלק רק בו אין שתה לא אם לדם
בהעלם  רק החיות בגלוי מתפשט אינו ע"כ כלל
שהאוכל  דם אכילתו וזהו ההתפשטות העדר וצמצום
בנפשו  בשר אך כמ"ש אוכל הוא נפש כי יחיה לא הדם
מקבלין  דלב חללים ב' כי הוא והענין וד"ל כו' דמו
וזהו  דאמא וגבורות דאבא חסדים חו"ב מוחין מב'
דאבא  החסדים מבחי' שבדם המים וא"כ כו' אדם אדם
והוא  דאבא אחוריים קפ"ד דופ"ק דודי קול וז"ש
גבורות  עצמו והדם החיות גלוי שבו שביד הדפק
בהעלם  הנפש הוא ודם רוח בחי' הוא דאדם וא' דאמא
בגידי  ששרשם ל"ת שס"ה שרש חו"ב דהיינו י"ה וזה
מתפשט  בלתי עצמו שהדם הגם ואמנם כנ"ל) הדם
שבו  המים יסוד מבחי' ושפע אור שולח אבל באברים
לכל  בהרחבה או בצמצום אם ואבר אבר בכל להתפשט
עצם  מצד אבל כנ"ל גמור גלוי בבחי' מזגו כפי אבר
ואינו  כלל מתפשט בלתי הוא ומהותו בטבעו הרי הדם
הוא  אדרבה כלל לאברים והתפשטות המשכה בגדר בא
בו  שהנפש מפני וההתפשטות הגלוי העדר בבחי'

וד"ל: כנ"ל הגלוי העדר דוקא ההעלם בבחי'
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האלקי  האור גם הרי המצוה, במעשה ו"מלובש"
"אור  רק הוא המצוה קיום ע"י האדם על השורה
אור  ומקיפה הנפש את מלביש ש"הקב"ה מקיף",

רגלה". ועד מראשה ה'

,àåä äìëåà ùà êéäìà ä"éåä éë øîàð äæ ìòå
ùåøéô êéäìàå ,äøåú úðéçá ä"éåä ùåøéô
.ìùî-êøã-ìò ùàä åîë íä ïä ,úåöî úðéçá

- האופנים בשני והמצוות התורה פעולת על
אוכלה  אש אלקיך הוי' "כי נאמר - ומקיף פנימי
על  קאי אלקיך" "הוי' השמות שני הנה כי הוא".
"כי  כתיב והטעם: ומצוות. שבתורה אלקות גילוי
"אור", נקראת שהתורה אור", ותורה מצוה נר
ענינו  בין ההבדל וזהו הכלי. שהוא "נר" - ומצוה
בחינת  הוא הוי' דשם אלקים, שם ושל הוי' שם של
מדת  הוא "אלקים" ואילו וגילוי, התפשטות "אור",
את  המגבילים ה"כלים" ענין שהוא והצמצום הדין

האור.

על  קאי וכלי) (אור אלקיך" ד"הוי' ונמצא
ומצוות. תורה

אוכלה", אש אלקיך הוי' "כי נאמר זה ועל
האש  פעולת כמו היא והמצוות התורה שפעולת

עלֿדרךֿמשל.

ומבאר:] שהולך [וכפי

éøä åéúåáéáñå éìëä êåú ùà íéðúåð íàù
óøåùå øáò ìà øáòî ùàä èìåù àìéîî
íäù éãé ìò úåöîäå äøåúä êë ,éøîâì äìëîå
ïäá ùé éøä ïéôé÷î úðéçááå úåéîéðô úðéçáá
ùôð úåéøîåç úà éøîâì óåøùìå úåìëì çë

.äúåñâå úéîäáä

לצרפו  מבפנים, הגוף את מזכך התורה אור
האש  כל וכלה ונשרף וגסות, מחומריות וללבנו
ידי  ועל מבחוץ. ומצרף מזכך מצוה ונר שבו; הזר
כמו  האלקי אור להכיל טהור כלי הגוף גם יהי' זה
שהאלקות  לפי אלקות, על כלל יסתיר ולא הנשמה

דקליפה. זר אש כל שורף ומצוות שבתורה

óåñ-ïéà 'ä øåà ìò úîìòîå úøúñîä àéäù
ïëìù ,åîöò éðôá øáãå ùéì äàøð úåéäì ä"á

.íðäéâá ÷åøéîì äëéøö àéä
על  אלא עבירות על רק אינו בגיהנם המירוק
שבו  החומריות מצד הבאה שבאדם הישות עצם
נכנסת  שנשמה קודם ולפיכך אלקות, על המסתרת
זה, מירוק צריכה השכינה מזיו ליהנות לגןֿעדן

שבו. הישות את השוברת

,åá èìåù íðäéâ ìù øåà ïéà íëç ãéîìú ìáà
úéáî úå÷øîîä íä úåöîäå äøåúä éë

.äìòîì åîë äèîì 'ä ãåáë äìâðå ,õåçáîå
מבית  ממרקות והמצוות שהתורה מאחר
מירוק; לשום צריך חכם תלמיד אין כנ"ל, ומבחוץ
למטה  שהוא כפי גם חכם תלמיד אצל - ואדרבה
אצלו  ומאיר הסתר, שום אין בגוף נשמה בעוה"ז

למעלה". כמו "למטה אלקות

ãøé øùà éðôî åìåë ïùò éðéñ øäå áåúëù åäæå
ùàä êåúî íëéìà ä"éåä øáãéå ,ùàá 'ä åéìò

:'åâå
כי  לאש, שכינה גילוי בכתוב המשיל זה מטעם
לגמרי, האדם ישות כל את "שורף" זה עצום גילוי

באלקות. כולו שחדור עד לעבר, מעבר
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על ÔÈ·‰ÏÂ(כא) קיום ל' יתכן ואיך קיום ופירוש ענין
חכמים  בלשון ושנו שאמרו וכמו התור'
כו' התורה כל א"א קים וכן כו' התורה את המקים כל
קיום  צריכה התורה אין דלכאורה בזה מ"ש זה קים וכן
בל  הדבר ולחזק לקיים הוא קיום ופירוש עיקר שכל
ודבריו  כמו לעד שקיומו הקיו' עיקר וזהו לעולם ימוט

וכידוע  כו' שלף דבר כל לקיים וכ"ה כו' וקיימים חיים
הכל  כמו קיום הנקרא הוא חזוק שצריכים דברים שכל
כו' שלף כמו הדבר לקים מעש' עושה ואז וקים שריר
לקים  רק הכוונה אין התורה את המקים ל' (ובאמת
וא"כ  כידוע בזה מ"ש זה קים כמו לבד המעשה בפועל
הדבר  לחזק קיום נקרא המעש' למה יותר יפלא זה
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חיים  דבריו הלא כו' ימוט בל ושרשו מעיקרו תורה
פקודין  דרמ"ח בזהר ידוע הנה אך כו') בלא"ה וקימים

שס  הן ל"ת ושס"ה דמלכא אברין כו'רמ"ח גידין "ה
עם  וזכרי ל"ת שס"ה הן י"ה עם דשמי מארז"ל וידוע
מרמ"ח  למעלה הל"ת שרש וא"כ מ"ע רמ"ח הן ו"ה
כו' ו"ה מאותיות למעלה י"ה אותיות שהרי מ"ע
מניעת  רק אינו הל"ת שהרי יפלא זה דבר ולכאורה
ה"ח  בחי' הן מ"ע דרמ"ח א' (ובע"ח לבד המעשה
למה  מובן אינו ג"כ ולפ"ז ה"ג בחי' הן ל"ת ושס"ה
הכסא  דמות ועל כתיב הנה זה ולהבין כו') בי"ה ה"ג
אדם  בגוף האברים עד"מ כו' אדם כמראה דמות
אבר  כל הנה כו' אלקים בצלם בצלמו שנברא התחתון
דוקא  האבר תכונת מזג לפי ממוזג חיותו אור הרי ואבר
כח  חיות ואור העין בכלי הראי' כח חיות אור כמו
רואים  ואנו האברים בכל וכה"ג האזן בכלי השמיעה
הנק' גמור גלוי בבחי' בו בא חיותו אור אבר שבכל
ומתחלק  ממוזג והחיות האור בחי' ונמצא א"פ בחי'
שהן  אברים רמ"ח והן שונים מכלים הכלים ברבוי
באדם  בדוגמא יובן כמו"כ כו' לאורות כלים רמ"ח
כלשון  תורה דברה הרי כו' גוף לו שאין אע"פ דאצי'
רמ"ח  ובחי' כו' אדם כמראה דמות וכמ"ש בנ"א
ימינא  דרועא חסד כמו פקודין רמ"ח הן שלו אברים
שלמטה  והחסד הצדקה מעשה בחי' ע"י ה"ז דקב"ה
החסד  אור אא"ס עצמות מבחי' מלמעלה ג"כ נמשך
שמשפיע  האד' יד עד"מ כמו בכלי שיתלבש דאצי'
כל  ועד"ז כו' ימינא דרועא חסד הנק' וזהו גשמי חסד
ונתעטף  תפלין מניח שהקב"ה מנין שאמרו כמו המ"ע
שיושב  התורה למוד ע"י הרי כו' ושונה ויושב בטלית
התפלין  וע"י בחכמה מאא"ס נמשך ביום ג"ש ועוסק
מ"ע  רמ"ח וכללות כו' מוחין ד' בחי' נמשך שמניח
רמ"ח  בחי' הן במ"א כמ"ש כו' מצות שנק' העליונים
בכל  אא"ס מעצמו' אור גלוי בחי' שבהן דמלכא אברין
התחתון  אדם באברי עד"מ כמו שהוא מה לפי אבר
האדם  אתם יעשה אשר המצות אלה ע"פ במ"א וכמ"ש
וענין  וד"ל כו' עשאוני כאלו אתם ועשיתם וכמ"ש כו'
כו' אברים שברמ"ח גידין שס"ה בחי' הן ל"ת שס"ה
הדם  גידי שנק' שבאברים הגידים עד"מ הוא והענין
שהדם  הכוונה אין הנפש הוא הדם כי דמ"ש ידוע והנה
שהדם  רואים אנו הוא שהרי המחי' הנפש הוא עצמו
הכוונה  רק מה לדבר מחיה אינו ומהותו עצמו מצד
רביעית  וכמ"ש החומרי בדם מלובשת החיונית שהנפש
ומורכבת  היא רוחנית והנפש כו' בו תלויה שהנפש דם
כי  וז"ש גדול בהעלם הלבשה בדרך הדם בחומריות
דוקא  בהעלם מלובשת הנפש שבו הנפש הוא הדם
דנפש  החיות גלוי בחי' בא מאין יפלא לכאורה וא"כ

אך  כנ"ל בדם דוקא בהעלם הוא אם באברים החיונית
הדם  מן האבר חיות בענין באריכות במ"א מבואר הנה
בגלוי  נמצא לא שהרי הדם ועצם מהות מן זה שאין
שנגלה  האברים (ודם דם התפשטות האבר חלקי בכל
חיות  עיקר זה ואין הדם חיצוניות זהו כשיחתוך מיד
המים  יסוד מורכב דבדם הוא הענין אלא האבר)
שבו  המים יסוד בחי' הוא הדם מן הנמצא והלחלוחית
בגלוי  האברים לכל חיות בבחי' המתפשט עיקר והוא
הדם  היה לא שבו המים יסוד בחי' לא ואם גמור
הרי  ומהותו עצמו מצד הדם כי כלל באברים מתפשט
בהעדר  בהעלם בו גנוז הנפש של החיות בחי'
מקוריים  בחי' שהן הדם גידי הן והן דוקא ההתפשטות
ההעלם  בבחי' הנפש והוא הדם שבהן בפ"ע עומדים
באברים  מתפשטים אינם הדם דגידי וכידוע דוקא
כמו  בהם כנוס הדם ואדרבה האברים בחלקי בהתגלות
מכסין  הן הגידין כי בתיבה הכסף וטמון שכנוס
רק  באבר יתפשט לבלתי שבתוכו הדם על ומעלימין
העורקים  (וגם לבד מעבר דרך האבר בתוך הוא הלוכו
בל"א  נערוי"ן הנק' ועצבים מיתרים ונק' דם בהם שאין
בהעלם  רק אבר בכל בגלוי מתפשטים בלתי הם גם
גידי  ושרש שבלב הימני שבחלל החיים מרוח ושרשם
מ"ש  ואמנם במ"א כמ"ש שבלב השמאלי מחלל הדם
ולא  דוקא הדם בגידי היינו הנפש הוא הדם כי
שבחלל  הרוח בחי' משכן שם בעורקים כי בעורקים
מבואר  ג"כ (ובמ"א כו' ונפש רוח בחי' וזהו הימני
כשנהפך  שהמאכל דם אכילתו שתה ולא אכל בענין
המים  יסוד בלא הדם חלק רק בו אין שתה לא אם לדם
בהעלם  רק החיות בגלוי מתפשט אינו ע"כ כלל
שהאוכל  דם אכילתו וזהו ההתפשטות העדר וצמצום
בנפשו  בשר אך כמ"ש אוכל הוא נפש כי יחיה לא הדם
מקבלין  דלב חללים ב' כי הוא והענין וד"ל כו' דמו
וזהו  דאמא וגבורות דאבא חסדים חו"ב מוחין מב'
דאבא  החסדים מבחי' שבדם המים וא"כ כו' אדם אדם
והוא  דאבא אחוריים קפ"ד דופ"ק דודי קול וז"ש
גבורות  עצמו והדם החיות גלוי שבו שביד הדפק
בהעלם  הנפש הוא ודם רוח בחי' הוא דאדם וא' דאמא
בגידי  ששרשם ל"ת שס"ה שרש חו"ב דהיינו י"ה וזה
מתפשט  בלתי עצמו שהדם הגם ואמנם כנ"ל) הדם
שבו  המים יסוד מבחי' ושפע אור שולח אבל באברים
לכל  בהרחבה או בצמצום אם ואבר אבר בכל להתפשט
עצם  מצד אבל כנ"ל גמור גלוי בבחי' מזגו כפי אבר
ואינו  כלל מתפשט בלתי הוא ומהותו בטבעו הרי הדם
הוא  אדרבה כלל לאברים והתפשטות המשכה בגדר בא
בו  שהנפש מפני וההתפשטות הגלוי העדר בבחי'

וד"ל: כנ"ל הגלוי העדר דוקא ההעלם בבחי'
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰˙ÚÂ דהנה הוא והענין דייקא, אני וראיתי מ"ש י"ל
ממוצע  היא שהתורה כשלמה, אור עוטה כתיב
העולמות  שיתהווה כדי דהנה לעולמות, אוא"ס בין
להיות  שא"א בתכלית בע"ג הבלתי מאא"ס בע"ג שהם
ממוצע  להיות הוצרך ע"כ מזה, יותר הפכים שני
אומנא, אמון אצלו ואהי' וכמ"ש ממוצע היא והתורה
צריך  ממוצע כל והנה עלמא, וברא באורייתא דאסתכל
בע"ג  הבלתי אא"ס מבחי' דהיינו בחי' מב' כלול שיהי'
חכ', בחי' וזהו בע"ג, שהם לעולמות מקור שיהי' וגם
אוא"ס  שורה בח"ע וח"ת, ח"ע חכ' בחי' ב' יש כי
לעולמות, מקור הנעשה הוא וח"ת בחכ', הוי' וכמ"ש
הוא  אצי' כלל ודרך שבמע"ב, אלקים פעמים ל"ב בחי'
יש  שבאצי' וזהו הנבראים, לעולמות אא"ס בין ממוצע
שהם  חד וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו בחי' שני
כשלמה, אור עוטה וזהו כו', לעולמות מקור נעשים
פנימי' בחי' שהוא בתורה השורה אא"ס בחי' הוא אור
לבוש  בחי' הוא ושלמה ממש, א"ס בחי' שהוא התורה
שנעשה  מה שהוא הנגלית תורה בחי' שהיא התורה של
דהיינו  אני וראיתי שאמר וזהו כו', לעולמות מקור
כלל  בהשגה לבוא יוכל ולא רחוקה שהיא איך שראה
שאינו  דאעפ"י ג"כ ראה זה אך ערכה, אנוש ידע לא כי

ישנו מ"מ כלל בהשגה הנגלית בא בתורה גם בהעלם
בהון  לאדבקא יכול דלא דאורייתא רזין כל ואפילו
החדשה  וארץ החדשים השמים וגם בתורה ג"כ ישנם
כו', לנו מושג שאיננו אלא הנגלית, בתורה ישנם כו'
דהיינו  הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני וראיתי וזהו

בה  ישנם דאורייתא רזין בחי' שכל לפי התורה לחכמת
לפי  והיינו אני, וראיתי אמר דייקא שלמה והנה כו',
של  לבוש בחי' שהוא שלמה אותיות הוא ששלמה
משא"כ  בתורה ישנו שהכל זה ראה הוא ע"כ התורה
אינו  הסכלות מן לחכמה יתרון שיש ומ"ש כו', אחר
נק' טו"ר עה"ד של החכמה אלא גמור סכלות הפי'
לחכמה  יתרון שיש אני וראיתי שאמר וזהו כו', סכלות

החשך. מתוך האור כיתרון הסכלות מן
‰‰Â הוא הענין דייקא, החשך מן האור כיתרון מ"ש

החושך  ובין האור בין אלקים ויבדל כתי' דהנה
נר  כי ע"ש צדיקים של מעשיהם זו אור במדרש ופי'
שנק' רשעים של מעשיהם הוא וחשך אור ותורה מצוה
כיתרון  שכתוב וזהו כו', מעשיהם במחשך כי חושך
של  למעשיהם יתרון שיש כמו דהיינו החושך מן האור
כך  כלל, ערך להם שאין הרשעים מעשה על צדיקים
כיתרון  פי' ועוי"ל כו', הסכלות מן לחכ' יתרון יש
מסגי  עיזי מ"ט ארז"ל דהנה החושך מתוך האור
חשוכא  ברישא עולם של כברייתו אימרי והדר ברישא
כי  קודם, החושך דבר שבכל והיינו נהורא, והדר
נגדל  שמתחלה רואים שאנו וכמו לפרי, קדמה קליפה
מתחלה  באגוז וכן כו', הפרי נגדל ואח"כ והתבן הקש
שהפרי  דבר בכל וכן כו', הפרי ואח"כ הקליפה נגדל
מתחלה  ג"כ יחזקאל במרכבת מ"ש וזהו אח"כ, בא
לו  ונוגה מתלקחת ואש גדול וענן סערה רוח והנה
והנה  כו', החשמל כעין ומתוכה כתיב ואח"כ סביב

קדם. החושך וחושך באור כמו"כ
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a"lxz - l`eny zxez

Ê"„ÚÂ,הקדש אל אהרן יבא בזאת מ"ש ג"כ יובן
צריך  הי' למה עמו, נכנסת היתה המילה זכות
ויבדל  כמ"ש קדשים קדש הי' עצמו הוא הלא לזה
קדשים  קדש בבחי' כי קדשים, קדש להקדישו אהרן
וקדש  חו"ב, בחי' הוא קדשי' כי בחי', כמה ג"כ יש
קדש  הי' אהרן כי ואם כח"ב, בכלל ג"ר הוא קדשים
וזהו  דא"א, ז"ת בחי' חסד ורב מבחי' היינו קדשים,

זכות  ע"י אבל דא"א. ז"ת הם מדותיו ע"פ שיורד
דא"א, ג"ר לבחי' ג"כ היינו הקדש אל נכנס הי' המילה
כולל  שהשמימה במ"א נת' השמימה לנו יעלה מי כי
וגם  ועילאין תתאין שמי' דבחי' עליוני' המקיפי' כל
ולכן  בס"ת, הוי' וש' בר"ת, והוא השמי' שמי בחי'
ראשים  ראשי וג' ע"ס כנגד בריתות י"ג עלי' נכרתו
על  בהגהות הזה היום בעצם בד"ה במ"א כמ"ש
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זכות  ע"י ולכן (ך"ו), מילה גדולה ובד"ה התו"א,
ג"ר  בחי' היינו לקדהק"ד, אהרן נכנס הי' המילה

זאת דאריך  ואין הקדש, אל אהרן יבוא בזאת נא' וע"ז .
עצמו  הוא כי והגם כו'. בריתי זאת שנא' מילה אלא
להקדישו  אהרן ויבדל כמ"ש קדשים קדש ג"כ הי'
דאצי' כתר בכלל א"א בחי' זהו מ"מ קדשים, קדש
אמנם  חסד. רב בחי' דא"א ז"ת בחי' פרט בדרך שזהו

בכלל  כתר שכולל המקדש דבית לקדה"ק שיכנוס כדי
הוא  המילה, לזכות צריך הי' בכללו ועת"י דא"א ג"ר
אל  אהרן יבא זה זאת בחי' שע"י כו' בריתי זאת בחי'
אשר  בריתי זאת בחי' הוא בעבודה ועכשיו כו'. הקדש
אפי' ברית מפגם הברית נטירת בחי' הוא תשמרו
לכנוס  ברוחניות כה"ג עכשיו גם יוכל (ועי"ז בדקות

כו'). לקדהק"ד
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בעצם מוחין בין  הבדלים  ב' נ "ע  הרבי  יסביר להלן
את רואים  בעצם במוחין  א . למידות: השייכים למוחין 
את רק רואים  למידות  השייכים  ובמוחין עצמו, הדבר
יש בעצם במוחין ב. לי. נותן  זה מה שבזה, הטוב
ללא המופשט בצד שהוא כמו הדבר של תפיסה
תפיסת זה למידות השייכים במוחין ואילו לבושים,

בלבד. בלבושיו  שהוא  כפי  הדבר
נ "ע הרבי  שונים, הבדלים ב ' לכאורה שאלו למרות
לבושי לפי דבר תופסים שכאשר לזה, זה אותם מקשר
האדם, אל שלו היחס את רק לתפוס אפשר ההשגה
הדבר  את תופסים וכאשר מזה. שיוצא הטוב כלומר

הדבר. של האמת  את  משיגים הרי  מופשט  באופן
נ "ע : הרבי  øáãäובלשון íöò úâùä àåä íöòá ïéçåîã

,åìëùá âéùîùאת תופסים בעצם המוחין כלומר -
לאמיתתו, שהוא כפי  הדבר את היינו  הדבר, מהות

,øáãä áåè âéùîù àåä úåãîä ìù ïéçåîåמה כלומר
מהדבר  שתצא úàהתועלת áåäàì êéøö äæ íåùîù

äâùäå ìëù ïë íâ åäæù úåéä íòã ,'åë øáãäלא שהרי 
ההבנה על אלא הרגשית, ההתפעלות על כאן מדובר

זאת בכל äæושכל, ïéàהשגהêééùä íà éë øáãä íöòá
.'åë ãáì äãîä ìàלמידות השייכים במוחין  כלומר –

באופן  עצמו הדבר הבנת על לא היא ההדגשה
ממנו. שיצא והטוב התועלת מה להבין אלא אובייקטיבי 

øúåé úåììëáåביניהם נוסף הבדל ïéçåîäיש úðéçá
àáù åîë ïéçåîä úåéðåöéç ïä úåãîä ìà íéëééùä

,äâùä éùåáìá הדבר במהות לא היא ההשגה כלומר
האדם אינם  האדם שלבושי כמו בלבד, ב'לבושים ' אלא
על ומתגלה שמתבטא התבטאות של סוג אלא עצמו
מיני כל אלא ההשכלה  מהות את תופס  לא הוא כך ידם,

וכדומה. משלים בדוגמאות שלה åäæùביטויים íâäã

,øáãä áåèá ÷ø àì éìëùäá åðééä øáãä íöòá äâùää
כשלעצמם "מוחין " של בחינה על כאן  מדובר כלומר -

מהדבר  שיצא והטוב התועלת על רק äæולא éøä ,
íå÷î-ìëî,לבד בלבושים שתופסת שכלית התבוננות

היא åë',וממילא úåãîä ìà áåøé÷á
åîëåלדוגמאéùåáì úåùáìúäá é÷ìà úåððåáúäá

äâùääהקב"ה איך שבענין , ב'שכל' כשעסוק גם 
יש הנבראים כל את ומהווה ומחיה עלמין " כל "ממלא 

וכדומה, ïéðòäמאין úåéðåöéçá ÷ø ñôåú àåä éøä
é÷ìàäהאלוקי הגילוי של התחתונה הבחינה שזהו

äæá ùâøð ïë ìòå ,'åë íéàøáðäå úåîìåòä ìà êééùä
íé÷ìà úáø÷ù êéà éîöò ùâøä úðéçáá úå÷ìàã áåèä

,'åë áåè éì
ישירות העוסקת התבוננות של אופן יש הענין: ביאור
שמתבונן  אדם וכמו הענין, מן  היוצא ובטוב בתועלת
של אופן ויש  וכדומה, איתו חסד וגומל מטיב ה' כמה
שמתבונן  אדם  כמו הבורא , בגדלות  העוסקת התבוננות
באופן  הבורא של גדולתו  את מבטאת  הבריאה כמה

מזה. לו שיש  לטובה ישירות להתייחס מבלי כללי 
שלא השני  באופן  שגם – נ"ע  הרבי  מבהיר זה  ועל
מכלֿ לו, הנשפע  והטוב בתועלת  ישיר באופן מתבונן
לבושי דרך הבורא בגדלות שעוסק עצמו זה  מקום,

ההת דרך כלומר הריההשגה, בנבראים, הבורא של גלות
זו  התבוננות  תוצאת ולכן בלבד, ההשגה בלבושי  תופס
"קרבת – לאדם  היוצא הטוב מה דבר של בסופו  תהא 
למידות". השייכים "מוחין הנקרא וזה טוב". לי  אלקים

àñéôúäù éðôî åðééäåההתבוננות úâéøãîáשל àéä
ïéðòä ñôåúå ,'åë íéàøáðä ìà áåøé÷ úðéçááù úå÷ìàä

äâùä éùåáìáהאדם של המושגים  לפי ïéàùכלומר
,åúîùâäî äæá àöåé íãàäקרבת" כמה מתבונן אם
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‰˙ÚÂ דהנה הוא והענין דייקא, אני וראיתי מ"ש י"ל
ממוצע  היא שהתורה כשלמה, אור עוטה כתיב
העולמות  שיתהווה כדי דהנה לעולמות, אוא"ס בין
להיות  שא"א בתכלית בע"ג הבלתי מאא"ס בע"ג שהם
ממוצע  להיות הוצרך ע"כ מזה, יותר הפכים שני
אומנא, אמון אצלו ואהי' וכמ"ש ממוצע היא והתורה
צריך  ממוצע כל והנה עלמא, וברא באורייתא דאסתכל
בע"ג  הבלתי אא"ס מבחי' דהיינו בחי' מב' כלול שיהי'
חכ', בחי' וזהו בע"ג, שהם לעולמות מקור שיהי' וגם
אוא"ס  שורה בח"ע וח"ת, ח"ע חכ' בחי' ב' יש כי
לעולמות, מקור הנעשה הוא וח"ת בחכ', הוי' וכמ"ש
הוא  אצי' כלל ודרך שבמע"ב, אלקים פעמים ל"ב בחי'
יש  שבאצי' וזהו הנבראים, לעולמות אא"ס בין ממוצע
שהם  חד וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו בחי' שני
כשלמה, אור עוטה וזהו כו', לעולמות מקור נעשים
פנימי' בחי' שהוא בתורה השורה אא"ס בחי' הוא אור
לבוש  בחי' הוא ושלמה ממש, א"ס בחי' שהוא התורה
שנעשה  מה שהוא הנגלית תורה בחי' שהיא התורה של
דהיינו  אני וראיתי שאמר וזהו כו', לעולמות מקור
כלל  בהשגה לבוא יוכל ולא רחוקה שהיא איך שראה
שאינו  דאעפ"י ג"כ ראה זה אך ערכה, אנוש ידע לא כי

ישנו מ"מ כלל בהשגה הנגלית בא בתורה גם בהעלם
בהון  לאדבקא יכול דלא דאורייתא רזין כל ואפילו
החדשה  וארץ החדשים השמים וגם בתורה ג"כ ישנם
כו', לנו מושג שאיננו אלא הנגלית, בתורה ישנם כו'
דהיינו  הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני וראיתי וזהו

בה  ישנם דאורייתא רזין בחי' שכל לפי התורה לחכמת
לפי  והיינו אני, וראיתי אמר דייקא שלמה והנה כו',
של  לבוש בחי' שהוא שלמה אותיות הוא ששלמה
משא"כ  בתורה ישנו שהכל זה ראה הוא ע"כ התורה
אינו  הסכלות מן לחכמה יתרון שיש ומ"ש כו', אחר
נק' טו"ר עה"ד של החכמה אלא גמור סכלות הפי'
לחכמה  יתרון שיש אני וראיתי שאמר וזהו כו', סכלות

החשך. מתוך האור כיתרון הסכלות מן
‰‰Â הוא הענין דייקא, החשך מן האור כיתרון מ"ש

החושך  ובין האור בין אלקים ויבדל כתי' דהנה
נר  כי ע"ש צדיקים של מעשיהם זו אור במדרש ופי'
שנק' רשעים של מעשיהם הוא וחשך אור ותורה מצוה
כיתרון  שכתוב וזהו כו', מעשיהם במחשך כי חושך
של  למעשיהם יתרון שיש כמו דהיינו החושך מן האור
כך  כלל, ערך להם שאין הרשעים מעשה על צדיקים
כיתרון  פי' ועוי"ל כו', הסכלות מן לחכ' יתרון יש
מסגי  עיזי מ"ט ארז"ל דהנה החושך מתוך האור
חשוכא  ברישא עולם של כברייתו אימרי והדר ברישא
כי  קודם, החושך דבר שבכל והיינו נהורא, והדר
נגדל  שמתחלה רואים שאנו וכמו לפרי, קדמה קליפה
מתחלה  באגוז וכן כו', הפרי נגדל ואח"כ והתבן הקש
שהפרי  דבר בכל וכן כו', הפרי ואח"כ הקליפה נגדל
מתחלה  ג"כ יחזקאל במרכבת מ"ש וזהו אח"כ, בא
לו  ונוגה מתלקחת ואש גדול וענן סערה רוח והנה
והנה  כו', החשמל כעין ומתוכה כתיב ואח"כ סביב

קדם. החושך וחושך באור כמו"כ
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Ê"„ÚÂ,הקדש אל אהרן יבא בזאת מ"ש ג"כ יובן
צריך  הי' למה עמו, נכנסת היתה המילה זכות
ויבדל  כמ"ש קדשים קדש הי' עצמו הוא הלא לזה
קדשים  קדש בבחי' כי קדשים, קדש להקדישו אהרן
וקדש  חו"ב, בחי' הוא קדשי' כי בחי', כמה ג"כ יש
קדש  הי' אהרן כי ואם כח"ב, בכלל ג"ר הוא קדשים
וזהו  דא"א, ז"ת בחי' חסד ורב מבחי' היינו קדשים,

זכות  ע"י אבל דא"א. ז"ת הם מדותיו ע"פ שיורד
דא"א, ג"ר לבחי' ג"כ היינו הקדש אל נכנס הי' המילה
כולל  שהשמימה במ"א נת' השמימה לנו יעלה מי כי
וגם  ועילאין תתאין שמי' דבחי' עליוני' המקיפי' כל
ולכן  בס"ת, הוי' וש' בר"ת, והוא השמי' שמי בחי'
ראשים  ראשי וג' ע"ס כנגד בריתות י"ג עלי' נכרתו
על  בהגהות הזה היום בעצם בד"ה במ"א כמ"ש
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זכות  ע"י ולכן (ך"ו), מילה גדולה ובד"ה התו"א,
ג"ר  בחי' היינו לקדהק"ד, אהרן נכנס הי' המילה

זאת דאריך  ואין הקדש, אל אהרן יבוא בזאת נא' וע"ז .
עצמו  הוא כי והגם כו'. בריתי זאת שנא' מילה אלא
להקדישו  אהרן ויבדל כמ"ש קדשים קדש ג"כ הי'
דאצי' כתר בכלל א"א בחי' זהו מ"מ קדשים, קדש
אמנם  חסד. רב בחי' דא"א ז"ת בחי' פרט בדרך שזהו

בכלל  כתר שכולל המקדש דבית לקדה"ק שיכנוס כדי
הוא  המילה, לזכות צריך הי' בכללו ועת"י דא"א ג"ר
אל  אהרן יבא זה זאת בחי' שע"י כו' בריתי זאת בחי'
אשר  בריתי זאת בחי' הוא בעבודה ועכשיו כו'. הקדש
אפי' ברית מפגם הברית נטירת בחי' הוא תשמרו
לכנוס  ברוחניות כה"ג עכשיו גם יוכל (ועי"ז בדקות

כו'). לקדהק"ד
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בעצם מוחין בין  הבדלים  ב' נ "ע  הרבי  יסביר להלן
את רואים  בעצם במוחין  א . למידות: השייכים למוחין 
את רק רואים  למידות  השייכים  ובמוחין עצמו, הדבר
יש בעצם במוחין ב. לי. נותן  זה מה שבזה, הטוב
ללא המופשט בצד שהוא כמו הדבר של תפיסה
תפיסת זה למידות השייכים במוחין ואילו לבושים,

בלבד. בלבושיו  שהוא  כפי  הדבר
נ "ע הרבי  שונים, הבדלים ב ' לכאורה שאלו למרות
לבושי לפי דבר תופסים שכאשר לזה, זה אותם מקשר
האדם, אל שלו היחס את רק לתפוס אפשר ההשגה
הדבר  את תופסים וכאשר מזה. שיוצא הטוב כלומר

הדבר. של האמת  את  משיגים הרי  מופשט  באופן
נ "ע : הרבי  øáãäובלשון íöò úâùä àåä íöòá ïéçåîã

,åìëùá âéùîùאת תופסים בעצם המוחין כלומר -
לאמיתתו, שהוא כפי  הדבר את היינו  הדבר, מהות

,øáãä áåè âéùîù àåä úåãîä ìù ïéçåîåמה כלומר
מהדבר  שתצא úàהתועלת áåäàì êéøö äæ íåùîù

äâùäå ìëù ïë íâ åäæù úåéä íòã ,'åë øáãäלא שהרי 
ההבנה על אלא הרגשית, ההתפעלות על כאן מדובר

זאת בכל äæושכל, ïéàהשגהêééùä íà éë øáãä íöòá
.'åë ãáì äãîä ìàלמידות השייכים במוחין  כלומר –

באופן  עצמו הדבר הבנת על לא היא ההדגשה
ממנו. שיצא והטוב התועלת מה להבין אלא אובייקטיבי 

øúåé úåììëáåביניהם נוסף הבדל ïéçåîäיש úðéçá
àáù åîë ïéçåîä úåéðåöéç ïä úåãîä ìà íéëééùä

,äâùä éùåáìá הדבר במהות לא היא ההשגה כלומר
האדם אינם  האדם שלבושי כמו בלבד, ב'לבושים ' אלא
על ומתגלה שמתבטא התבטאות של סוג אלא עצמו
מיני כל אלא ההשכלה  מהות את תופס  לא הוא כך ידם,

וכדומה. משלים בדוגמאות שלה åäæùביטויים íâäã

,øáãä áåèá ÷ø àì éìëùäá åðééä øáãä íöòá äâùää
כשלעצמם "מוחין " של בחינה על כאן  מדובר כלומר -

מהדבר  שיצא והטוב התועלת על רק äæולא éøä ,
íå÷î-ìëî,לבד בלבושים שתופסת שכלית התבוננות

היא åë',וממילא úåãîä ìà áåøé÷á
åîëåלדוגמאéùåáì úåùáìúäá é÷ìà úåððåáúäá

äâùääהקב"ה איך שבענין , ב'שכל' כשעסוק גם 
יש הנבראים כל את ומהווה ומחיה עלמין " כל "ממלא 

וכדומה, ïéðòäמאין úåéðåöéçá ÷ø ñôåú àåä éøä
é÷ìàäהאלוקי הגילוי של התחתונה הבחינה שזהו

äæá ùâøð ïë ìòå ,'åë íéàøáðäå úåîìåòä ìà êééùä
íé÷ìà úáø÷ù êéà éîöò ùâøä úðéçáá úå÷ìàã áåèä

,'åë áåè éì
ישירות העוסקת התבוננות של אופן יש הענין: ביאור
שמתבונן  אדם וכמו הענין, מן  היוצא ובטוב בתועלת
של אופן ויש  וכדומה, איתו חסד וגומל מטיב ה' כמה
שמתבונן  אדם  כמו הבורא , בגדלות  העוסקת התבוננות
באופן  הבורא של גדולתו  את מבטאת  הבריאה כמה

מזה. לו שיש  לטובה ישירות להתייחס מבלי כללי 
שלא השני  באופן  שגם – נ"ע  הרבי  מבהיר זה  ועל
מכלֿ לו, הנשפע  והטוב בתועלת  ישיר באופן מתבונן
לבושי דרך הבורא בגדלות שעוסק עצמו זה  מקום,

ההת דרך כלומר הריההשגה, בנבראים, הבורא של גלות
זו  התבוננות  תוצאת ולכן בלבד, ההשגה בלבושי  תופס
"קרבת – לאדם  היוצא הטוב מה דבר של בסופו  תהא 
למידות". השייכים "מוחין הנקרא וזה טוב". לי  אלקים

àñéôúäù éðôî åðééäåההתבוננות úâéøãîáשל àéä
ïéðòä ñôåúå ,'åë íéàøáðä ìà áåøé÷ úðéçááù úå÷ìàä

äâùä éùåáìáהאדם של המושגים  לפי ïéàùכלומר
,åúîùâäî äæá àöåé íãàäקרבת" כמה מתבונן אם
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עוסק הרי  כי בהגשמתו שנשאר ודאי טוב" לי אלקים
בענין  כשעוסק גם אבל מזה, לו שיצא  בטוב הזמן  כל
לפי כלומר ההשגה" "בלבושי שזה  אלא כשלעצמו,
נשאר  הוא  אז גם הרי  האדם , של והגדרים המושגים

אלאäáøãàבהגשמתו. מהגשמתו  יוצא שאינו  רק לא
åìëùגם úîùâäá àá ïéðòä הענין את שלוקח כיון 

האדם. של ומושגיו  גדריו לפי  אותו  ומגשם האלקי 
המוסגר: במאמר נ "ע הרבי שמבהיר åîëאלא  åðéàå)

,'åë úåãîä úîùâäהתבוננות שגם למרות  כלומר, -
כשלעצמו, הענין של הגשמה היא  הרי ההשגה בלבושי 
באופן  כשעוסק עצמם המידות של ההגשמה כמו  זה אין
באופן  עוסק האדם אז שהרי  טוב", "לי  איך ישיר
ההגשמה כאן  וממילא  מזה, לו היוצא בטוב  רק מוחלט
ואילו  מעצמו, כלל יוצא אינו  שהרי  יותר, חזקה היא
באופן  חושב לא הרי כשלעצמו , השכלי בענין  כשעוסק

מזה. שלו והתועלת שלו הטוב על ישיר
äéìò úðéçáá àéä éøä úéìëù äâùä ìëá ììë êøãáå

'åë åðîî äìòîìù ïéðòì úåøù÷úäåשעסוק זה עצם –
יציאה כאן  יש הרי רגשי , בענין  ולא שכלי , בענין 
מהות כי יותר, עליון למקום  וה"הגשמה" מה"אני "
בו  יש  שכלי בענין וכשעוסק שלו, המידות  זה  האדם 

êàהתעלות, .øçà íå÷îá øàáúðù åîëåזאת למרות
äâùä éùåáìá àåä øùàëבלבדåúåäîî äæá àöåé åðéà

כיון  שלו , בגדריו עדיין זה כל אך מתעלה, אמנם הוא –
המושגים עדיין שזה בלבד, בלבושים  ומתבונן שעוסק

åáöîåשלו, åãîòîá àåä éøäåהקודם,('åë
ïë ìòåäæ éøäהשייכים "מוחין של ההתבוננות

זה הרי  שכלי, בענין שעוסקת אף ìàלמידות" áåø÷á

ïëáä åäæù áåè éì íé÷ìà úáø÷ã ùâøääהמסקנה –
ההתבוננות, åë'.של úåãîáù ïéçåî ïéðò àåäù כלומר

ההרגשה אל המביאה ("מוחין") השכלית המסקנה
("שבמידות").

ïë-ïéàù-äî" בעצם úðéçááב"מוחין àéä äâùääùë
é÷ìàä ïéðòä íöòá íà éë äâùää éùåáìî äèùôä–

פי על לא  הענין את לתפוס מנסה  שהוא כלומר
את שמפשיט  באופן אלא  שלו, והכלים המושגים
ממש, הענין במהות ותופס ההשגה של הלבושים
כלי כמה שמבין  השלילה", "ידיעת של הענין  ֿ דרך ועל
ואז  הענין, מהות את באמת לתפוס מסוגלים לא שכלו 
úå÷ìàã íöòä ìà øúåé áåøé÷ úðéçáá àéä éøä

,'åë íéàøáðå úåîìåòá úåùáìúä úðéçáî äìòîìù וזו
של באופן האלקית ההתבוננות של  הראשונה  המעלה
ולא עצמו האלקי  לענין מתקרב שהוא בעצם" "מוחין 

הנבראים. ערך לפי המצומצם לגילוי רק
íâå" בעצם ב"מוחין נוספת  àöåéמעלה àåä äæáù

åúîùâä úåäîî עצמו של מהגדרים יוצא הוא כלומר
äéìò úðéçááå äèùôä úðéçáá àåä åúåäî íöòáù

,'åë é÷ìàä ïéðòä íöòá øúåé úå÷éáãåאף ולכן
ורוממות עליה עניינם כללי  באופן  שמוחין שהתבאר
שהוא באופן  לא היא העליה כאן  הנה למידות , ביחס

לגמרי, מעצמו " ש"יוצא אלא מתעלה , ïëעצמו  ìòå–
של באופן היא כשלעצמם במוחין  שההתבוננות כיון

- מעצמו åë',יציאה úåãîì ïééãò êééù åðéàכל שהרי -
עצמו. הרגש  הוא  המידות  ïîöòענין ïéçåîä úðéçá åäæå

.'åë úåãîäî äìòîìù
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הדומם. עליית שתהיה כדי הר על וניתנה עוה"ז, עניני לברר כדי למטה ניתנה התורה
שמזה  ההתבוננות, היא העבודה עיקר הלא שאלה: בשמחה. כשהיא – אמיתית עבודה
דוקא  בשמחה העבודה מעלת מהי וא"כ ההשגה, לפי מתאימה ומדה בלבו הרגש יתעורר

ּומצוֹות p‰Â‰ב) ׁשהּתֹורה הּדברים וסּבת טעם ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַַַָָ
ענין  ּבׁשביל הּוא ּגׁשמּים, ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִַַַָנתלּבׁשּו
הּזה, עֹולם עניני וכל הּטבעי ונפׁשֹו ּגּופֹו לברר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּברּורים
הּנה  ולכן למּטה, נּתנה ּׁשהּתֹורה מה הּטעם עּקר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּדזהּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתֹורה להם לתת ּבּקׁשּו הּמלאכים 7ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הרע  יצר "ּכלּום להם: הׁשיב הּׁשמים", על הֹוד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"ּתנה
הרי  ותחרּות", ׂשנאה קנאה ּביניכם יׁש ּכלּום ּבכם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
רעֹות  הּמּדֹות לבער למּטה הּתֹורה נתינת ענין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּדכללּות
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ּולבררֹו הרע הּיצר את ּולזּכ ותחרּות ׂשנאה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדקנאה
מה  הּטעם ּכן ּגם ּדזהּו העֹולם, עניני ּבכל הּברּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹולפעל
עּמֹו ליׂשראל הּתֹורה את ונתן סיני הר על הוי' ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּׁשּירד

א  להעלֹות יכֹול היה ולכאֹורה ּדוקא, הארץ על ת למּטה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשמים. הּתֹורה להם לּתן הּׁשמים על למעלה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
על  נּתנה לא ולּמה ּדוקא הר על הּתֹורה ּׁשּנּתנה מה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּגם
ּבנתינת  ּדהּכּונה להֹורֹות הּוא זה ּכל א מיׁשֹור, ְְְְִִִֶַַַַָָָמקֹום
וזהּו למּטה, הּברּורים עבֹודת ׁשּיהיה הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה
ּדמקֹום  הּדֹומם, עלּית על ׁשּמֹורה ּדוקא הר על  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּנּתנה
מה  רק העפר לכללּות ּביסֹודֹו ׁשוה הּוא ּבעצם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָההר
ועלּיתֹו החמר הזּדּככּות והינּו למעלה, ּבּגבּה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּׁשעֹולה
ּדכּונת  הר, על הּתֹורה נּתנה הּנה ולכן למעלה, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמּלמּטה
ׁשהּוא  הּברּורים עבֹודת ׁשּיהיה הּוא הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָנתינת
להיֹות  צריכה והעבֹודה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָהעלאה

ּדוקא  ּבׂשמחה",8ּבׂשמחה הוי' את "עבדּו ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָ
ּבעֹוׂשיו", יׂשראל "יׂשמח ּבהוי'", צּדיקים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ"ׂשמחּו
ׁשם  ּגם הּנה ּביראה", הוי' את "עבדּו ּכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָולפעמים
להיֹות  צריכה עצמּה ּדהעבֹודה ּברעדה", "וגילּו ְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָנאמר
להיֹות  צריכה ׁשהּׂשמחה זמּנים ּדיׁש רק ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבׂשמחה,

ּבׂשמחה,9ּבהעלם  עבֹודה להיֹות צרי מּכלֿמקֹום אבל , ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ
עבדּת לא אׁשר "ּתחת ּכתיב ּבׂשמחה עבֹודה העּדר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
את  ועבדּת לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי הוי' ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹאת
היא  ּכאׁשר ּדוקא הּוא האמּתית ּדהעבֹודה הרי ,"ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאיבי
ּבׂשמחה, העבֹודה יתרֹון מהּו להבין וצרי ְְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָּבׂשמחה.
היא  לכאֹורה הּנה והּׂשמחה העבֹודה, הּוא העּקר ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹהלא
ּדאֹותּה היא העבֹודה וענין ּבלבד, טפל אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאינּה
ּבּה יתּבֹונן הּנה ּבטֹוב ּומּׂשיגּה מבינּה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהׂשּכלה
להרּגיׁש ׁשּבההּׂשגה האלקי ּבהענין הּדעת ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבהעמקת
אין  וואס געטליכקייט ּדי ּדערהערען ׁשּבּה, טעם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּטּוב

איז  הּׂשגה ּבּהה ּדער יׁש הרי והּׂשגה הּׂשגה ּבכל ּדהּנה , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
זה  ואין ההיא, ּבההּׂשגה רק ּדיׁשנֹו ּפרטי טעם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָטּוב
ׁשּיׁשנֹו ּכללי טעם הּטּוב ּדזהּו ּבכלל, ּדׂשכל טעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּטּוב
והעמקה  הׂשּכלה ּבהבנה ּגם ּדיׁשנֹו הינּו ּבכלל, ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּׂשכל
טעם  טּוב ּבֹו יׁש ודבר ּדבר ּדבכל ּבהּׂשגה, ׁשּיׁשנּה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכמֹו
מחׁשבה  הּנפׁש ּדלבּוׁשי טעם הּטּוב ּדֹומה ואינֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמיחד,
טעם  והּטּוב ׁשּבּמּדֹות, טעם להּטּוב ּומעׂשה ְְֲִִֶֶַַַַַַַַּדּבּור
ׁשּבּׂשכל  טעם והּטּוב ׁשּבּׂשכל, טעם להּטּוב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשּבּמּדֹות

טעם  להּטּוב ּכלל ּדֹומים אינם ּפנימים ּכחֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהם
הּנה  ּובאמת ׁשּבּנפׁש. מּקיפים ּכחֹות ׁשהם וענג ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּברצֹון
מהּטּוב  מׁשּתּנה היֹותֹו עם הּנפׁש ׁשּבלבּוׁשי טעם ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַהּטּוב
טעם  ּדהּטּוב עדין ּכללי זה הּנה ׁשּבּמּדֹות, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָטעם
אינם  הּנפׁש לבּוׁשי רק ׁשהם ּומעׂשה ּדּבּור ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּמחׁשבה
ואין  הּנפׁש, לבּוׁשי ׁשאינם ׁשּבּמּדֹות טעם להּטּוב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּדֹומים
הּנפׁש לבּוׁשי ּבין אׁשר ּכללי והפרׁש הבּדל אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה
ּגּופא  הּנפׁש ּבלבּוׁשי ּגם הּנה ּפרט ּבדר אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהּמּדֹות,
טעם  הּטּוב ּדֹומה ּדאינֹו ּדרּגֹות, חּלּוקי ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָיׁשנם
טעם  והּטּוב ׁשּבּדּבּור, טעם להּטּוב הּמעׂשה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּבכח
ּבלבּוׁשי  ׁשהּוא ּוכׁשם ׁשּבּמחׁשבה, טעם להּטּוב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּדּבּור
הּנה  ׁשּלהם, טעם ּבהּטּוב לזה זה ּדֹומים ׁשאינם  ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
ּדעת  ּבינה ּבחכמה ׁשּבּנפׁש ּפנימים ּבהּכחֹות הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן
ּדאינֹו מיחד, טעם טּוב לֹו יׁש וכח ּכח ּבכל ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָֹֹֻׁשּבנפׁשֹו
ׁשּבהבנה  טעם להּטּוב ׁשּבהעמקה טעם הּטּוב ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדֹומה
טעם  להּטּוב והבנה ׁשּבהּׂשגה טעם והּטּוב ְְְֲֶַַַַַַַַַַָָָָָָוהּׂשגה,
יֹותר, מתּפרט טעם הּטּוב הּנה ּובאמת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהׂשּכלה.
מיחד  טעם טּוב לֹו יׁש והּׂשגה הבנה הׂשּכלה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָֻּדבכל
מׁשּתּנית  זֹו והּׂשגה הבנה הׂשּכלה הּנה ּבזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאׁשר
הבנה  ההׂשּכלה ׁשל ּפנימי החּיּות והּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאחרת,
ּדזהּו ׁשּבֹו, אלקי הענין הּוא עצמֹו והּוא ההיא, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹוההּׂשגה
אׁשר  ההּׂשגה ׁשל טעם הּטּוב הרּגׁש ההתּבֹוננּות, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָענין
ּבלבבֹו נֹולד הּזה ּומההרּגׁש ּבלּבֹו, הרגׁש יתעֹורר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּזה
זה  ּומּדֹות ּדׂשכל ההיא, ההּׂשגה לפי הּמתאימה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּדה

ה  הּנה ועלּול ועּלה ועלּול, אם עּלה עלּול, מחּיב עּלה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
מּדה  מחּיב מפלא הּיֹותר ׂשכל ּדגם לֹומר ּבהכרח הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּכן
ידי  ּדעל והּוא הּׂשכל, מעלת מהּות לפי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמתאימה
ּגדֹולה  ּבהתּבֹוננּות ההיא ּבההּׂשגה הּדעת ְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָהעמקת
ּבאהבה  מּדה נֹולד זה מרגׁש אׁשר ּבלבבֹו רגׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמתעֹורר
ּומתּבֹונן  לֹו הּמּׂשג ההּוא הּמׂשּכל נֹוׂשא לפי ּביראה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻֻאֹו
ּומּׂשיגּה ׁשּמבינּה ההׂשּכלה אׁשר העבֹודה ענין וזהּו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבֹו,
ּכן  אם ויראה. אהבה ּבהתעֹוררּות טֹוב ּפעל לידי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹיבֹוא
אם  ּבׂשמחה היא העבֹודה אם הּיתרֹון מהּו מּובן ְְְֲִִִִִֵַַָָָָאינֹו
לּה, טפל והּׂשמחה העבֹודה הּוא העּקר הלא ְְֲֲִִֵַָָָָָָָָֹלאו,
הּׂשמחה  ענין נֹוגע ּכ ּכל אׁשר ּבמאד הּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹויּפלא
הּוא  זה על הענׁש הּנה ּבׂשמחה אינּה ּדכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעבֹודה,

."איבי את ְְְֶֶַָָֹ"ועבדּת
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עח).8) (קונטרס השי"ת יפית מה רד"ה ראה דוקא: בשמחה
החיים. עץ קונטרס בראש הנדפס הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

שוש 9) ד"ה נצבים פ' לקו"ת ראה .בהעלם: . ברעדה וגילו
וספ"ו. רפ"א אשיש

בהשגה.ה. שישנו האלוקות את להרגיש
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עוסק הרי  כי בהגשמתו שנשאר ודאי טוב" לי אלקים
בענין  כשעוסק גם אבל מזה, לו שיצא  בטוב הזמן  כל
לפי כלומר ההשגה" "בלבושי שזה  אלא כשלעצמו,
נשאר  הוא  אז גם הרי  האדם , של והגדרים המושגים

אלאäáøãàבהגשמתו. מהגשמתו  יוצא שאינו  רק לא
åìëùגם úîùâäá àá ïéðòä הענין את שלוקח כיון 

האדם. של ומושגיו  גדריו לפי  אותו  ומגשם האלקי 
המוסגר: במאמר נ "ע הרבי שמבהיר åîëאלא  åðéàå)

,'åë úåãîä úîùâäהתבוננות שגם למרות  כלומר, -
כשלעצמו, הענין של הגשמה היא  הרי ההשגה בלבושי 
באופן  כשעוסק עצמם המידות של ההגשמה כמו  זה אין
באופן  עוסק האדם אז שהרי  טוב", "לי  איך ישיר
ההגשמה כאן  וממילא  מזה, לו היוצא בטוב  רק מוחלט
ואילו  מעצמו, כלל יוצא אינו  שהרי  יותר, חזקה היא
באופן  חושב לא הרי כשלעצמו , השכלי בענין  כשעוסק

מזה. שלו והתועלת שלו הטוב על ישיר
äéìò úðéçáá àéä éøä úéìëù äâùä ìëá ììë êøãáå

'åë åðîî äìòîìù ïéðòì úåøù÷úäåשעסוק זה עצם –
יציאה כאן  יש הרי רגשי , בענין  ולא שכלי , בענין 
מהות כי יותר, עליון למקום  וה"הגשמה" מה"אני "
בו  יש  שכלי בענין וכשעוסק שלו, המידות  זה  האדם 

êàהתעלות, .øçà íå÷îá øàáúðù åîëåזאת למרות
äâùä éùåáìá àåä øùàëבלבדåúåäîî äæá àöåé åðéà

כיון  שלו , בגדריו עדיין זה כל אך מתעלה, אמנם הוא –
המושגים עדיין שזה בלבד, בלבושים  ומתבונן שעוסק

åáöîåשלו, åãîòîá àåä éøäåהקודם,('åë
ïë ìòåäæ éøäהשייכים "מוחין של ההתבוננות

זה הרי  שכלי, בענין שעוסקת אף ìàלמידות" áåø÷á

ïëáä åäæù áåè éì íé÷ìà úáø÷ã ùâøääהמסקנה –
ההתבוננות, åë'.של úåãîáù ïéçåî ïéðò àåäù כלומר

ההרגשה אל המביאה ("מוחין") השכלית המסקנה
("שבמידות").

ïë-ïéàù-äî" בעצם úðéçááב"מוחין àéä äâùääùë
é÷ìàä ïéðòä íöòá íà éë äâùää éùåáìî äèùôä–

פי על לא  הענין את לתפוס מנסה  שהוא כלומר
את שמפשיט  באופן אלא  שלו, והכלים המושגים
ממש, הענין במהות ותופס ההשגה של הלבושים
כלי כמה שמבין  השלילה", "ידיעת של הענין  ֿ דרך ועל
ואז  הענין, מהות את באמת לתפוס מסוגלים לא שכלו 
úå÷ìàã íöòä ìà øúåé áåøé÷ úðéçáá àéä éøä

,'åë íéàøáðå úåîìåòá úåùáìúä úðéçáî äìòîìù וזו
של באופן האלקית ההתבוננות של  הראשונה  המעלה
ולא עצמו האלקי  לענין מתקרב שהוא בעצם" "מוחין 

הנבראים. ערך לפי המצומצם לגילוי רק
íâå" בעצם ב"מוחין נוספת  àöåéמעלה àåä äæáù

åúîùâä úåäîî עצמו של מהגדרים יוצא הוא כלומר
äéìò úðéçááå äèùôä úðéçáá àåä åúåäî íöòáù

,'åë é÷ìàä ïéðòä íöòá øúåé úå÷éáãåאף ולכן
ורוממות עליה עניינם כללי  באופן  שמוחין שהתבאר
שהוא באופן  לא היא העליה כאן  הנה למידות , ביחס

לגמרי, מעצמו " ש"יוצא אלא מתעלה , ïëעצמו  ìòå–
של באופן היא כשלעצמם במוחין  שההתבוננות כיון

- מעצמו åë',יציאה úåãîì ïééãò êééù åðéàכל שהרי -
עצמו. הרגש  הוא  המידות  ïîöòענין ïéçåîä úðéçá åäæå

.'åë úåãîäî äìòîìù
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הדומם. עליית שתהיה כדי הר על וניתנה עוה"ז, עניני לברר כדי למטה ניתנה התורה
שמזה  ההתבוננות, היא העבודה עיקר הלא שאלה: בשמחה. כשהיא – אמיתית עבודה
דוקא  בשמחה העבודה מעלת מהי וא"כ ההשגה, לפי מתאימה ומדה בלבו הרגש יתעורר

ּומצוֹות p‰Â‰ב) ׁשהּתֹורה הּדברים וסּבת טעם ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַַַָָ
ענין  ּבׁשביל הּוא ּגׁשמּים, ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִַַַָנתלּבׁשּו
הּזה, עֹולם עניני וכל הּטבעי ונפׁשֹו ּגּופֹו לברר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּברּורים
הּנה  ולכן למּטה, נּתנה ּׁשהּתֹורה מה הּטעם עּקר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּדזהּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתֹורה להם לתת ּבּקׁשּו הּמלאכים 7ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הרע  יצר "ּכלּום להם: הׁשיב הּׁשמים", על הֹוד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"ּתנה
הרי  ותחרּות", ׂשנאה קנאה ּביניכם יׁש ּכלּום ּבכם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
רעֹות  הּמּדֹות לבער למּטה הּתֹורה נתינת ענין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּדכללּות
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ּולבררֹו הרע הּיצר את ּולזּכ ותחרּות ׂשנאה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדקנאה
מה  הּטעם ּכן ּגם ּדזהּו העֹולם, עניני ּבכל הּברּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹולפעל
עּמֹו ליׂשראל הּתֹורה את ונתן סיני הר על הוי' ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּׁשּירד

א  להעלֹות יכֹול היה ולכאֹורה ּדוקא, הארץ על ת למּטה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשמים. הּתֹורה להם לּתן הּׁשמים על למעלה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
על  נּתנה לא ולּמה ּדוקא הר על הּתֹורה ּׁשּנּתנה מה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּגם
ּבנתינת  ּדהּכּונה להֹורֹות הּוא זה ּכל א מיׁשֹור, ְְְְִִִֶַַַַָָָמקֹום
וזהּו למּטה, הּברּורים עבֹודת ׁשּיהיה הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה
ּדמקֹום  הּדֹומם, עלּית על ׁשּמֹורה ּדוקא הר על  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּנּתנה
מה  רק העפר לכללּות ּביסֹודֹו ׁשוה הּוא ּבעצם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָההר
ועלּיתֹו החמר הזּדּככּות והינּו למעלה, ּבּגבּה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּׁשעֹולה
ּדכּונת  הר, על הּתֹורה נּתנה הּנה ולכן למעלה, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמּלמּטה
ׁשהּוא  הּברּורים עבֹודת ׁשּיהיה הּוא הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָנתינת
להיֹות  צריכה והעבֹודה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָהעלאה

ּדוקא  ּבׂשמחה",8ּבׂשמחה הוי' את "עבדּו ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָ
ּבעֹוׂשיו", יׂשראל "יׂשמח ּבהוי'", צּדיקים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ"ׂשמחּו
ׁשם  ּגם הּנה ּביראה", הוי' את "עבדּו ּכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָולפעמים
להיֹות  צריכה עצמּה ּדהעבֹודה ּברעדה", "וגילּו ְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָנאמר
להיֹות  צריכה ׁשהּׂשמחה זמּנים ּדיׁש רק ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבׂשמחה,

ּבׂשמחה,9ּבהעלם  עבֹודה להיֹות צרי מּכלֿמקֹום אבל , ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ
עבדּת לא אׁשר "ּתחת ּכתיב ּבׂשמחה עבֹודה העּדר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
את  ועבדּת לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי הוי' ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹאת
היא  ּכאׁשר ּדוקא הּוא האמּתית ּדהעבֹודה הרי ,"ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאיבי
ּבׂשמחה, העבֹודה יתרֹון מהּו להבין וצרי ְְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָּבׂשמחה.
היא  לכאֹורה הּנה והּׂשמחה העבֹודה, הּוא העּקר ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹהלא
ּדאֹותּה היא העבֹודה וענין ּבלבד, טפל אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאינּה
ּבּה יתּבֹונן הּנה ּבטֹוב ּומּׂשיגּה מבינּה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהׂשּכלה
להרּגיׁש ׁשּבההּׂשגה האלקי ּבהענין הּדעת ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבהעמקת
אין  וואס געטליכקייט ּדי ּדערהערען ׁשּבּה, טעם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּטּוב

איז  הּׂשגה ּבּהה ּדער יׁש הרי והּׂשגה הּׂשגה ּבכל ּדהּנה , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
זה  ואין ההיא, ּבההּׂשגה רק ּדיׁשנֹו ּפרטי טעם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָטּוב
ׁשּיׁשנֹו ּכללי טעם הּטּוב ּדזהּו ּבכלל, ּדׂשכל טעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּטּוב
והעמקה  הׂשּכלה ּבהבנה ּגם ּדיׁשנֹו הינּו ּבכלל, ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּׂשכל
טעם  טּוב ּבֹו יׁש ודבר ּדבר ּדבכל ּבהּׂשגה, ׁשּיׁשנּה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכמֹו
מחׁשבה  הּנפׁש ּדלבּוׁשי טעם הּטּוב ּדֹומה ואינֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמיחד,
טעם  והּטּוב ׁשּבּמּדֹות, טעם להּטּוב ּומעׂשה ְְֲִִֶֶַַַַַַַַּדּבּור
ׁשּבּׂשכל  טעם והּטּוב ׁשּבּׂשכל, טעם להּטּוב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשּבּמּדֹות

טעם  להּטּוב ּכלל ּדֹומים אינם ּפנימים ּכחֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהם
הּנה  ּובאמת ׁשּבּנפׁש. מּקיפים ּכחֹות ׁשהם וענג ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּברצֹון
מהּטּוב  מׁשּתּנה היֹותֹו עם הּנפׁש ׁשּבלבּוׁשי טעם ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַהּטּוב
טעם  ּדהּטּוב עדין ּכללי זה הּנה ׁשּבּמּדֹות, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָטעם
אינם  הּנפׁש לבּוׁשי רק ׁשהם ּומעׂשה ּדּבּור ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּמחׁשבה
ואין  הּנפׁש, לבּוׁשי ׁשאינם ׁשּבּמּדֹות טעם להּטּוב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּדֹומים
הּנפׁש לבּוׁשי ּבין אׁשר ּכללי והפרׁש הבּדל אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה
ּגּופא  הּנפׁש ּבלבּוׁשי ּגם הּנה ּפרט ּבדר אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהּמּדֹות,
טעם  הּטּוב ּדֹומה ּדאינֹו ּדרּגֹות, חּלּוקי ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָיׁשנם
טעם  והּטּוב ׁשּבּדּבּור, טעם להּטּוב הּמעׂשה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּבכח
ּבלבּוׁשי  ׁשהּוא ּוכׁשם ׁשּבּמחׁשבה, טעם להּטּוב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּדּבּור
הּנה  ׁשּלהם, טעם ּבהּטּוב לזה זה ּדֹומים ׁשאינם  ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
ּדעת  ּבינה ּבחכמה ׁשּבּנפׁש ּפנימים ּבהּכחֹות הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן
ּדאינֹו מיחד, טעם טּוב לֹו יׁש וכח ּכח ּבכל ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָֹֹֻׁשּבנפׁשֹו
ׁשּבהבנה  טעם להּטּוב ׁשּבהעמקה טעם הּטּוב ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדֹומה
טעם  להּטּוב והבנה ׁשּבהּׂשגה טעם והּטּוב ְְְֲֶַַַַַַַַַַָָָָָָוהּׂשגה,
יֹותר, מתּפרט טעם הּטּוב הּנה ּובאמת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהׂשּכלה.
מיחד  טעם טּוב לֹו יׁש והּׂשגה הבנה הׂשּכלה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָֻּדבכל
מׁשּתּנית  זֹו והּׂשגה הבנה הׂשּכלה הּנה ּבזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאׁשר
הבנה  ההׂשּכלה ׁשל ּפנימי החּיּות והּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאחרת,
ּדזהּו ׁשּבֹו, אלקי הענין הּוא עצמֹו והּוא ההיא, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹוההּׂשגה
אׁשר  ההּׂשגה ׁשל טעם הּטּוב הרּגׁש ההתּבֹוננּות, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָענין
ּבלבבֹו נֹולד הּזה ּומההרּגׁש ּבלּבֹו, הרגׁש יתעֹורר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּזה
זה  ּומּדֹות ּדׂשכל ההיא, ההּׂשגה לפי הּמתאימה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּדה

ה  הּנה ועלּול ועּלה ועלּול, אם עּלה עלּול, מחּיב עּלה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
מּדה  מחּיב מפלא הּיֹותר ׂשכל ּדגם לֹומר ּבהכרח הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּכן
ידי  ּדעל והּוא הּׂשכל, מעלת מהּות לפי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמתאימה
ּגדֹולה  ּבהתּבֹוננּות ההיא ּבההּׂשגה הּדעת ְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָהעמקת
ּבאהבה  מּדה נֹולד זה מרגׁש אׁשר ּבלבבֹו רגׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמתעֹורר
ּומתּבֹונן  לֹו הּמּׂשג ההּוא הּמׂשּכל נֹוׂשא לפי ּביראה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻֻאֹו
ּומּׂשיגּה ׁשּמבינּה ההׂשּכלה אׁשר העבֹודה ענין וזהּו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבֹו,
ּכן  אם ויראה. אהבה ּבהתעֹוררּות טֹוב ּפעל לידי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹיבֹוא
אם  ּבׂשמחה היא העבֹודה אם הּיתרֹון מהּו מּובן ְְְֲִִִִִֵַַָָָָאינֹו
לּה, טפל והּׂשמחה העבֹודה הּוא העּקר הלא ְְֲֲִִֵַָָָָָָָָֹלאו,
הּׂשמחה  ענין נֹוגע ּכ ּכל אׁשר ּבמאד הּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹויּפלא
הּוא  זה על הענׁש הּנה ּבׂשמחה אינּה ּדכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעבֹודה,

."איבי את ְְְֶֶַָָֹ"ועבדּת
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עח).8) (קונטרס השי"ת יפית מה רד"ה ראה דוקא: בשמחה
החיים. עץ קונטרס בראש הנדפס הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

שוש 9) ד"ה נצבים פ' לקו"ת ראה .בהעלם: . ברעדה וגילו
וספ"ו. רפ"א אשיש

בהשגה.ה. שישנו האלוקות את להרגיש
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למעלה  זה היה  כיפור יום ערב  מימי באחד
אירע   תרמ"ט או תרמ"ח בשנת  שנה מחמשים
יותר, או פחות דומה, שהיה מאורע בליובאוויטש

כיום. למצבי
רק  אם אף העתיק, הבית להם שזכור אלה
הבית  נראו כיצד בודאי זוכרים ילדותם, משנות
ובעיירות  בערים שנים באותן היהודיים והרחוב

אלול־תשרי. בחדשי
של  המלוכלך המשחית כאשר שנה, חמשים לפני
למזון  בצורך כולם חשו נברא, טרם עדיין ה"הו־הא"

רוחני.
משניות  פרק משמיעת שהורכב הרוחני המזון
למעריב, מנחה בין יעקב עין שיעור התפלה, אחרי
רעבונו  את השביעו מעריב, אחרי ערוך שולחן
קרקע  על אותם והעמיד יהודי כל של וצמאונו

יפה. רוחנית

היהודי  ברחוב הורגשה הרוחני המזון השפעת
ידע  ביותר הפשוט היהודי היהודי. הבית את והאירה
לעתים  נשמעו חז"ל ומאמרי שונים וסיפורים דין,

בבית. קרובות
מעליו  היהודי השליך קודש, לשבת ההכנה עם
שבת  נרות הדלקת ועם החול, ימי ששת חיי את

הקדושה. השבת את קיבלו  שבת בגדי ולבישת
עם   השבת בסעודות  שמחו ואמהות אבות
השבת  קדושת את לתוכם ספגו והילדים ילדיהם,

היהודית. והחמימות
לשוחח  המקום הוא כאן ולא הזמן הוא כעת לא
זמנים  באותם הטובים הימים נראו איך בפרוטרוט
מן  זאת בכל אך בפרט. ובחסידים בכלל ישראל בבני
זה  כל היה חסידים שאצל בקצרה להזכיר ההכרח

הם. חייהם אורח לפי
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תרפ"ו  שבט ג' ב' ב"ה

מוהרש"ז  אי"א וו"ח הרב ידידי כבוד

שי'

וברכה. שלום

בדבר  מבשורתו נהניתי טבת, מה' מכתבו על  במענה

אשר  בעזרנו יהי' והשי"ת ישיבה. בנין עבור מגרש קנין

ויאירו  תבל קצוי בכל יצ"ו תו"ת ישיבת ותתרחב תתגדל

תורה. באור

שמו  על שיהי' הדבר מוכרח עתה אם הקושאן דבר

יעשה  המוכשר, ובזמנו בעתו אבל צ"ל, כן אשר כמובן

ישלח. אשר הפלאן על ואחכה הדרוש, ע"ש

הרוחני  הישיבה מצב אשר ת"ל במאד נהניתי

מתגדלת  איננה אשר על הנני דואג אבל הוטב והאיכותי

חוג  להרחיב בזה לעשות שצריכים דבר והוא בכמותה, גם

בכמות. גם הפעולה

אשר  ריבקין שי' הרמ"ד ידידנו את לבקש נא יואיל

ומצבה  הלימוד עניני ע"ד תכופים יותר בכתובים אלי יבא

יותר  ידיעות לקבל חפצי הי' וכן האיכותי, הישיבה של

לציון. וראשון אביב מתל מפורטות

חשבתי  הנה פייזנער, שי' שלום מר התלמיד א[ו]דות

באחד  תלמידים עם הדרכה עניני אל יותר שייך יהי' אשר

עיקרי  ויודע מרובה ברכה ת"ל בו יש כי המקומות

יבא  ידו על אשר טובה כלי והוא יצ"ו, דתו"ת הענינים

מסודרה. בהדרכה לרבים טוב כי אור ית' בעזרתו

הנה  ההוצאה, את להגדיל מתפחד אשר שכותב ומה

הפחד  ענין בכלל כי כלל, ומקור שרש לו אין זה דבר

לא  בזה אין יותר, ולא לב מורך רק הוא כאלו בדברים

זו  הוצאה כי זאת ועוד טעם. של דבר ולא אלקי' יראת

עיר  בכל הנה בעזה"י דכאשר מבין ומעצמו היא. הכנסה

מיוחד  איש ע"י מסודרה הת"ת יהי' ומושבה ומושבה ועיר

יודע  ירחים איזה בעבור הלא יצ"ו לתו"א סניף בתור

ית' בעזרתו ותתרבה ומתגדל הולך המוסד ת"ל כי ברבים

כפלים. בכפלי ההכנסה

שי' מתלמידנו אחדים לשם באים ת"ל כאשר ועתה

הנה  והנהגה, הדרכה של זו עבודה להם לתת הראוים

במלאכת  תהי' פרנסתם הא' יהי', ומכופלת כפולה טובה

ע"פ  בעזה"י יהי' כי והג' התורה, אהלי יתרחבו הב' שמים,

בזה. יתחזק ובכן לברכה. הראוי הסדר

הי' גדול מחסור אשר במוחש, הנני רואה כעת

לא  בליובאוויטש תלו על בהיותו אשר יצ"ו תו"ת בהמוסד

התלמידים  עבור ושו"ב הוראה מקומות להשיג אז דאגו

אנו  וכעת בעלמא. אגב ודרך הזדמנות בדרך ורק שי'

ועיר  עיר בכל ת"ל כי בזה, הגדול החסרון מרגישים
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הענינים  הרוב ע"פ הנה שי', מהלומדים שם שנמצא

ת"ל. הם חיים העיקרים

שי' מהרמי"ש כללית ידיעה קבלתי אנכי גם

פתיחת  בדבר עלקין שי' רש"א מהרב וכן מטשיקאגא

מי  לדעת חפצי הי' מאד ומה בשעטומ"צ. ת"ל הישיבה

הרש"א  כי הדבר אמת העיקרי. והמנהיג המדריכים המה

בודאי  בכ"ז אבל יצ"ו, בתו"ת קיבל אשר בטעמו עמד שי'

ברורה  בידיעה יודעים ואנחנו דמתא, בעניני הוא טרוד

פנימי  מאיש מעולה השגחה הוא ההנהגה מעיקרי א' אשר

חיות. ובעל

ר' היקר תלמידנו לנויארק  בא כעת כאשר ע"כ ואשר

אשר  מאלו אחד והוא מהאמלי', פארעצקין שי' ישראל

בלי  הוא באשר האמת את לקיים ונפשם לבם בכל חפצים

יתירות, חכמות אן פשוט נאר ופוליטיקעס רבים חשבונות

לרמי"ש  מעצמו טובה עצה בתור תומ"י יכתוב ע"כ אשר

לו  יכתוב (וגם משגיח בתור אותו לקחת ישתדל אשר שי'

יכול  ואינו דמתא בעניני טרוד הוא שי' הרש"א בטח אשר

הנ"ל  ר"י של בשבחו להרבות ויוכל היום, כל א"ע למסור

אל  ההתמסרות בדבר לשבח עליו שיאמר מה כל כי שי'

ובטח  אמת), יהי' הכל גלאטקייט אין און הפנימי' הכוונה

גדולה. הוצאה בזה ואין שכירות, הרבה מאתם ידרוש לא

שי' הרש"א עם בכתובים יב[ו]א אם שאלתו  בדבר

דב  פעמים כמה זה הלא ישאל, במה אבין לא רנו עלקין

יחיו  התמימים אשר גדול עיקר אשר ובמכתבים בע"פ

ממש, כאחים יתירה, וחיבה אהבה בדברי ביניהם יתדברו

כהיום  וגם זה, יסוד על אגודות בנינו ושתים פעם לא וכבר

היתה  וזה תמימים, אגודת בנין בדבר בכתיבה עסוקות ידי

יתדברו  אשר יצ"ו חב"ד חסידי אגודת הבנין מעיקרי אחד

הישנים  התלמידים מן כאחד וידידי ביניהם, שי' אנ"ש

אנ"ש  עם כסדרן תמידים בכתובים לבוא צריך הי' בודאי

כי  יותר ועוד בפרט, שי' התמימים ואחינו בכלל , שי'

לטובה. הרבה גורם המקום

ומברכו  הדו"ש

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

למעלה  זה היה  כיפור יום ערב  מימי באחד
אירע   תרמ"ט או תרמ"ח בשנת  שנה מחמשים
יותר, או פחות דומה, שהיה מאורע בליובאוויטש

כיום. למצבי
רק  אם אף העתיק, הבית להם שזכור אלה
הבית  נראו כיצד בודאי זוכרים ילדותם, משנות
ובעיירות  בערים שנים באותן היהודיים והרחוב

אלול־תשרי. בחדשי
של  המלוכלך המשחית כאשר שנה, חמשים לפני
למזון  בצורך כולם חשו נברא, טרם עדיין ה"הו־הא"

רוחני.
משניות  פרק משמיעת שהורכב הרוחני המזון
למעריב, מנחה בין יעקב עין שיעור התפלה, אחרי
רעבונו  את השביעו מעריב, אחרי ערוך שולחן
קרקע  על אותם והעמיד יהודי כל של וצמאונו

יפה. רוחנית

היהודי  ברחוב הורגשה הרוחני המזון השפעת
ידע  ביותר הפשוט היהודי היהודי. הבית את והאירה
לעתים  נשמעו חז"ל ומאמרי שונים וסיפורים דין,

בבית. קרובות
מעליו  היהודי השליך קודש, לשבת ההכנה עם
שבת  נרות הדלקת ועם החול, ימי ששת חיי את

הקדושה. השבת את קיבלו  שבת בגדי ולבישת
עם   השבת בסעודות  שמחו ואמהות אבות
השבת  קדושת את לתוכם ספגו והילדים ילדיהם,

היהודית. והחמימות
לשוחח  המקום הוא כאן ולא הזמן הוא כעת לא
זמנים  באותם הטובים הימים נראו איך בפרוטרוט
מן  זאת בכל אך בפרט. ובחסידים בכלל ישראל בבני
זה  כל היה חסידים שאצל בקצרה להזכיר ההכרח

הם. חייהם אורח לפי
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תרפ"ו  שבט ג' ב' ב"ה

מוהרש"ז  אי"א וו"ח הרב ידידי כבוד

שי'

וברכה. שלום

בדבר  מבשורתו נהניתי טבת, מה' מכתבו על  במענה

אשר  בעזרנו יהי' והשי"ת ישיבה. בנין עבור מגרש קנין

ויאירו  תבל קצוי בכל יצ"ו תו"ת ישיבת ותתרחב תתגדל

תורה. באור

שמו  על שיהי' הדבר מוכרח עתה אם הקושאן דבר

יעשה  המוכשר, ובזמנו בעתו אבל צ"ל, כן אשר כמובן

ישלח. אשר הפלאן על ואחכה הדרוש, ע"ש

הרוחני  הישיבה מצב אשר ת"ל במאד נהניתי

מתגדלת  איננה אשר על הנני דואג אבל הוטב והאיכותי

חוג  להרחיב בזה לעשות שצריכים דבר והוא בכמותה, גם

בכמות. גם הפעולה

אשר  ריבקין שי' הרמ"ד ידידנו את לבקש נא יואיל

ומצבה  הלימוד עניני ע"ד תכופים יותר בכתובים אלי יבא

יותר  ידיעות לקבל חפצי הי' וכן האיכותי, הישיבה של

לציון. וראשון אביב מתל מפורטות

חשבתי  הנה פייזנער, שי' שלום מר התלמיד א[ו]דות

באחד  תלמידים עם הדרכה עניני אל יותר שייך יהי' אשר

עיקרי  ויודע מרובה ברכה ת"ל בו יש כי המקומות

יבא  ידו על אשר טובה כלי והוא יצ"ו, דתו"ת הענינים

מסודרה. בהדרכה לרבים טוב כי אור ית' בעזרתו

הנה  ההוצאה, את להגדיל מתפחד אשר שכותב ומה

הפחד  ענין בכלל כי כלל, ומקור שרש לו אין זה דבר

לא  בזה אין יותר, ולא לב מורך רק הוא כאלו בדברים

זו  הוצאה כי זאת ועוד טעם. של דבר ולא אלקי' יראת

עיר  בכל הנה בעזה"י דכאשר מבין ומעצמו היא. הכנסה

מיוחד  איש ע"י מסודרה הת"ת יהי' ומושבה ומושבה ועיר

יודע  ירחים איזה בעבור הלא יצ"ו לתו"א סניף בתור

ית' בעזרתו ותתרבה ומתגדל הולך המוסד ת"ל כי ברבים

כפלים. בכפלי ההכנסה

שי' מתלמידנו אחדים לשם באים ת"ל כאשר ועתה

הנה  והנהגה, הדרכה של זו עבודה להם לתת הראוים

במלאכת  תהי' פרנסתם הא' יהי', ומכופלת כפולה טובה

ע"פ  בעזה"י יהי' כי והג' התורה, אהלי יתרחבו הב' שמים,

בזה. יתחזק ובכן לברכה. הראוי הסדר

הי' גדול מחסור אשר במוחש, הנני רואה כעת

לא  בליובאוויטש תלו על בהיותו אשר יצ"ו תו"ת בהמוסד

התלמידים  עבור ושו"ב הוראה מקומות להשיג אז דאגו

אנו  וכעת בעלמא. אגב ודרך הזדמנות בדרך ורק שי'

ועיר  עיר בכל ת"ל כי בזה, הגדול החסרון מרגישים
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הענינים  הרוב ע"פ הנה שי', מהלומדים שם שנמצא

ת"ל. הם חיים העיקרים

שי' מהרמי"ש כללית ידיעה קבלתי אנכי גם

פתיחת  בדבר עלקין שי' רש"א מהרב וכן מטשיקאגא

מי  לדעת חפצי הי' מאד ומה בשעטומ"צ. ת"ל הישיבה

הרש"א  כי הדבר אמת העיקרי. והמנהיג המדריכים המה

בודאי  בכ"ז אבל יצ"ו, בתו"ת קיבל אשר בטעמו עמד שי'

ברורה  בידיעה יודעים ואנחנו דמתא, בעניני הוא טרוד

פנימי  מאיש מעולה השגחה הוא ההנהגה מעיקרי א' אשר

חיות. ובעל

ר' היקר תלמידנו לנויארק  בא כעת כאשר ע"כ ואשר

אשר  מאלו אחד והוא מהאמלי', פארעצקין שי' ישראל

בלי  הוא באשר האמת את לקיים ונפשם לבם בכל חפצים

יתירות, חכמות אן פשוט נאר ופוליטיקעס רבים חשבונות

לרמי"ש  מעצמו טובה עצה בתור תומ"י יכתוב ע"כ אשר

לו  יכתוב (וגם משגיח בתור אותו לקחת ישתדל אשר שי'

יכול  ואינו דמתא בעניני טרוד הוא שי' הרש"א בטח אשר

הנ"ל  ר"י של בשבחו להרבות ויוכל היום, כל א"ע למסור

אל  ההתמסרות בדבר לשבח עליו שיאמר מה כל כי שי'

ובטח  אמת), יהי' הכל גלאטקייט אין און הפנימי' הכוונה

גדולה. הוצאה בזה ואין שכירות, הרבה מאתם ידרוש לא

שי' הרש"א עם בכתובים יב[ו]א אם שאלתו  בדבר

דב  פעמים כמה זה הלא ישאל, במה אבין לא רנו עלקין

יחיו  התמימים אשר גדול עיקר אשר ובמכתבים בע"פ

ממש, כאחים יתירה, וחיבה אהבה בדברי ביניהם יתדברו

כהיום  וגם זה, יסוד על אגודות בנינו ושתים פעם לא וכבר

היתה  וזה תמימים, אגודת בנין בדבר בכתיבה עסוקות ידי

יתדברו  אשר יצ"ו חב"ד חסידי אגודת הבנין מעיקרי אחד

הישנים  התלמידים מן כאחד וידידי ביניהם, שי' אנ"ש

אנ"ש  עם כסדרן תמידים בכתובים לבוא צריך הי' בודאי

כי  יותר ועוד בפרט, שי' התמימים ואחינו בכלל , שי'

לטובה. הרבה גורם המקום

ומברכו  הדו"ש

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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ycew zegiyn zecewp

"משה הלשון מהו זו, במשנה שואלים המפרשים
תורה תורהמסיניקיבל קיבל "משה כתוב לא מדוע "

"?מהקב"ה

במדרש המובא פי על זאת לבאר שבשעה1יש ,[

התכנסו לישראל, התורה את לתת הקב"ה שרצה
בגלל התורה תינתן שעליו ביקש מהם אחד וכל ההרים
הוים תרצדון "למה הקב"ה, להם אמר מעלתו.

אתכם1גבנונים" עושה בה מתגאים שאתם הגאוה
גבנונים" ל"הרים

שתינתן הזכות את מכם ונוטלת - "גיבן" מלשון ֿ
מכל הנמוך סיני, הר זאת לעומת התורה. עליכם
התורה, תינתן עליו - טוריא") מכל ("דמכיך ההרים

לשבתו" אלוקים חמד "ההר הוא .1כי

הכרחי תנאי הם והענווה שהביטול למדים אנו מכך
כוונת אפוא זו ולימודה. התורה לקבלת ומוקדם
"מסיני" להיות צריכה התורה שקבלת ללמדנו המשנה,

וענווה. ביטול - דוקא
מה אם : גיסא לאידך להקשות אפשר זה לפי אך
מדוע וענווה, ביטול הם התורה לקבלת שמכשיר
בעמק, ולא שיהיה) ככל (נמוך הר על התורה ניתנה

במישור? לפחות, או
הוא התורה לקבלת הרצוי המצב כי למדים נמצאנו

נמוך. שני ומצד הר אחד מצד נמוך; הר -

: האדם בעבודת הדבר משמעות
ביחד אך ושפלֿרוח. ענו להיות האדם נדרש ככלל

במקום ותוקף התנשאות שוללת זו הנהגה אין זאת עם
- השולחןֿערוך בתחילת שנאמר כפי זאת, הדורש
שבהם ומצבים זמנים יש המלעיגים". מפני יבוש "ואל
המונעים כנגד ובתוקף בעוז לעמוד האדם נדרש

ה'. מעבודת אותו ומעכבים
מתןֿתורה של התכלית לומר: יש אחר, באופן

חז"ל כמאמר לתחתונים1היא, ירדו "עליונים ,

העליונים בין לחבר כלומר, לעליונים". יעלו ותחתונים
(בכך אלוקות. - העולם מגשמיות ולעשות לתחתונים
יתברך לו "לעשות - העולם בריאת תכלית נשלמת

בתחתונים" אחד,1רירה מצד סיני. הר מסמל זאת את .(
תחתונים, - "סיני" שני מצד רוחניות; עליונים, - "הר"
אלה. עם אלה של איחוד היה במתןֿתורה גשמיות.

והאפשרות הכוח לו מנין לחשוב: יהודי יכול
גשמיות של איחוד - ה' בעבודת זו דרך ליישם

? הפכים שני הם שביסורם ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כך על
סיני להר אם הכוח. לכך ניתן "מסיני" כבר - מסיני"
בין לחבר כוח הקב"ה נתן ה"דומם", ממין שהוא
ממין האדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדים, קצוות
ובוודאי בוודאי - המינים מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכך ולקיים כן לעשות הכוח לו ניתן
דירה יתברך לו "להיות - העולמות ובריאת בריאתו

בתחתונים".
(276 עמ' א, כרך שיחות, (לקוטי

א.1. כט, מגילה גם ראה יז. ס"ח, בובר) (הוצאת תהילים יז.2.מדרש סח, שם.3.תהילים פרשה4.שם, רבה שמות

לו.5.יב. פרק תניא
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Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈
ÔBL¯b.'מרע ל'סּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב', ל'עׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע', 'סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמׁשל

ּבני  לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואחרּֿכ

טֹוב", ל"עׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע" "סּור ּכי ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָּגרׁשֹון,

ּבּכּונה. קדּום טֹוב' 'עׂשה ּכן ְֲִֵֵַַָָָואם
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ycew zegiyn zecewp

"משה הלשון מהו זו, במשנה שואלים המפרשים
תורה תורהמסיניקיבל קיבל "משה כתוב לא מדוע "

"?מהקב"ה

במדרש המובא פי על זאת לבאר שבשעה1יש ,[

התכנסו לישראל, התורה את לתת הקב"ה שרצה
בגלל התורה תינתן שעליו ביקש מהם אחד וכל ההרים
הוים תרצדון "למה הקב"ה, להם אמר מעלתו.

אתכם1גבנונים" עושה בה מתגאים שאתם הגאוה
גבנונים" ל"הרים

שתינתן הזכות את מכם ונוטלת - "גיבן" מלשון ֿ
מכל הנמוך סיני, הר זאת לעומת התורה. עליכם
התורה, תינתן עליו - טוריא") מכל ("דמכיך ההרים

לשבתו" אלוקים חמד "ההר הוא .1כי

הכרחי תנאי הם והענווה שהביטול למדים אנו מכך
כוונת אפוא זו ולימודה. התורה לקבלת ומוקדם
"מסיני" להיות צריכה התורה שקבלת ללמדנו המשנה,

וענווה. ביטול - דוקא
מה אם : גיסא לאידך להקשות אפשר זה לפי אך
מדוע וענווה, ביטול הם התורה לקבלת שמכשיר
בעמק, ולא שיהיה) ככל (נמוך הר על התורה ניתנה

במישור? לפחות, או
הוא התורה לקבלת הרצוי המצב כי למדים נמצאנו

נמוך. שני ומצד הר אחד מצד נמוך; הר -

: האדם בעבודת הדבר משמעות
ביחד אך ושפלֿרוח. ענו להיות האדם נדרש ככלל

במקום ותוקף התנשאות שוללת זו הנהגה אין זאת עם
- השולחןֿערוך בתחילת שנאמר כפי זאת, הדורש
שבהם ומצבים זמנים יש המלעיגים". מפני יבוש "ואל
המונעים כנגד ובתוקף בעוז לעמוד האדם נדרש

ה'. מעבודת אותו ומעכבים
מתןֿתורה של התכלית לומר: יש אחר, באופן

חז"ל כמאמר לתחתונים1היא, ירדו "עליונים ,

העליונים בין לחבר כלומר, לעליונים". יעלו ותחתונים
(בכך אלוקות. - העולם מגשמיות ולעשות לתחתונים
יתברך לו "לעשות - העולם בריאת תכלית נשלמת

בתחתונים" אחד,1רירה מצד סיני. הר מסמל זאת את .(
תחתונים, - "סיני" שני מצד רוחניות; עליונים, - "הר"
אלה. עם אלה של איחוד היה במתןֿתורה גשמיות.

והאפשרות הכוח לו מנין לחשוב: יהודי יכול
גשמיות של איחוד - ה' בעבודת זו דרך ליישם

? הפכים שני הם שביסורם ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כך על
סיני להר אם הכוח. לכך ניתן "מסיני" כבר - מסיני"
בין לחבר כוח הקב"ה נתן ה"דומם", ממין שהוא
ממין האדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדים, קצוות
ובוודאי בוודאי - המינים מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכך ולקיים כן לעשות הכוח לו ניתן
דירה יתברך לו "להיות - העולמות ובריאת בריאתו

בתחתונים".
(276 עמ' א, כרך שיחות, (לקוטי

א.1. כט, מגילה גם ראה יז. ס"ח, בובר) (הוצאת תהילים יז.2.מדרש סח, שם.3.תהילים פרשה4.שם, רבה שמות

לו.5.יב. פרק תניא
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àùð úùøô
ãàë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáëàNð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨À

íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîìâëìL ïaîãr äìrîå äðL íéL §¦§§Ÿ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²

àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL íéMîç-ïa¤£¦¦¬¨−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ
:ãrBî ìäàa äãár ãárì àáöãëúãár úàæ ¨½̈©«£¬Ÿ£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«Ÿ́£Ÿ©½

:àOîìe ãárì épLøbä úçtLî(éåì)äëeàNðå ¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«§¨̧§¹
eäñëî ãrBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½¦§¥¾
Cñî-úàå äìrîìî åéìr-øLà Lçzä äñëîe¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧¨©½

:ãrBî ìäà çútåëøöçä érì÷ úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥Á©§¥̧¤«¨¥¹
-ìr øLà øöçä ørL | çút | Cñî-úàå§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À£¤̧©
-úàå íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìrå ïkLnä©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½§¤
íäì äNré øLà-ìk úàå íúãár éìk-ìk̈§¥−£«Ÿ̈®̈§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáråæëét-ìrúãár-ìk äéäz åéðáe ïøäà §¨¨«©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ
íúãár ìëìe íàOî-ìëì épLøbä éða§¥´©¥«§ª¦½§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®̈
:íàOî-ìk úà úøîLîa íäìr ízã÷ôe§©§¤³£¥¤Æ§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«

çëìäàa épLøbä éða úçtLî úãár úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤
ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe ãrBî¥®¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkäñ ©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr bi zegiy ihewl)

Ì‰ Ìb ÔBL¯b Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈
ÔBL¯b.'מרע ל'סּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב', ל'עׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע', 'סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמׁשל

ּבני  לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואחרּֿכ

טֹוב", ל"עׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע" "סּור ּכי ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָּגרׁשֹון,

ּבּכּונה. קדּום טֹוב' 'עׂשה ּכן ְֲִֵֵַַָָָואם

(ìàøùé)éðùèëíúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈
:íúà ã÷ôzììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL ¦§¬ŸŸ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²

íéMîç-ïaàávì àaä-ìk íã÷ôz äðL ¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìàìúàæå ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§ŸÆ

ãrBî ìäàa íúãár-ìëì íàOî úøîLî¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenrå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

áìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenrå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôzâìúàæ ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«´Ÿ
ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîúáù úçðîá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
Iåçáåãìäãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈

:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä éða-úà¤§¥´©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«
äììL ïaîíéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´

:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìk äðL̈¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«
åìòáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬

:íéMîçå úBàîæìúçtLî éãe÷ô älà ¥−©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ
ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàå äLîñ ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«
çìúéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬

:íúáàèììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL £Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−
äãárì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−

:ãrBî ìäàaîíúçtLîì íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈
ìLe úBàî LLå íétìà íúáà úéáì:íéL §¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−§¦«

àîãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
ét-ìr ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬

:ýåýéáîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe §Ÿ̈«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®
:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîíéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³

àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL̈¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ
:ãrBî ìäàa äãárì àávìãîíäéã÷ô eéäiå ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−

ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤
äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¨©§ª¦¿
ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−

:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧
ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈

àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈
:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½
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úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t ýåýé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³
Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìrå§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ
הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

iriax - e - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«
äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ

éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤
:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´

dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥®̈§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈
:BLàø-ìr åéäìà øæð ékçLã÷ Bøæð éîé ìk ¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬

:ýåýéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ
íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬

:epçlâé éréáMäéézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïaúçà ¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa©§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéäNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧

äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì íéîìL çáæ¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkäçéøéæpä çlâå ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À

ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî ìäà çút¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
-øLà Làä-ìr ïúðå Bøæð Làø ørN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçzèérøfä-úà ïäkä ç÷ìå ©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©
ìqä-ïî úçà ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ¦©©½

ävî ÷é÷øeãçàøçà øéæpä étk-ìr ïúðå §¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−
:Bøæð-úà Bçlbúäëéðäå| ïäkä íúBà ó ¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzäøéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬©¨¦−

:ïééàëýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ¨«¦´Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´

:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcéôáëýåýé øaãéå ¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàâëåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´

øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−
:íäìñãëýåýé Eëøáé:EøîLéåñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧

éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ
éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−

:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«



רנג iriax ,iyily - d - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t ýåýé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³
Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìrå§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ
הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦

érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

iriax - e - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«
äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ

éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤
:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´

dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥®̈§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈
:BLàø-ìr åéäìà øæð ékçLã÷ Bøæð éîé ìk ¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬

:ýåýéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ
íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬

:epçlâé éréáMäéézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïaúçà ¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa©§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéäNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧

äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì íéîìL çáæ¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkäçéøéæpä çlâå ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À

ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî ìäà çút¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
-øLà Làä-ìr ïúðå Bøæð Làø ørN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçzèérøfä-úà ïäkä ç÷ìå ©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©
ìqä-ïî úçà ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ¦©©½

ävî ÷é÷øeãçàøçà øéæpä étk-ìr ïúðå §¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−
:Bøæð-úà Bçlbúäëéðäå| ïäkä íúBà ó ¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzäøéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬©¨¦−

:ïééàëýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ¨«¦´Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´

:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcéôáëýåýé øaãéå ¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàâëåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´

øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−
:íäìñãëýåýé Eëøáé:EøîLéåñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧

éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ
éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−

:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«



iyingרנד - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−

:øeàéãL-ïaôåìéðáì àéNð éLéîçä íBia ¤§¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´
Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL:écæì-úør÷ Bðaø÷ ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçàèìãçà øt ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈

ìéà ø÷a-ïaBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòì ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
î:úàhçì ãçà íéfr-øérNàîçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:écLéøeö-ïa ìàéîìLô §ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁשּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤
:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«
ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−

:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬

áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®

:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ
:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´®̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«



רנה iying - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−

:øeàéãL-ïaôåìéðáì àéNð éLéîçä íBia ¤§¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´
Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL:écæì-úør÷ Bðaø÷ ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçàèìãçà øt ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈

ìéà ø÷a-ïaBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòì ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
î:úàhçì ãçà íéfr-øérNàîçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:écLéøeö-ïa ìàéîìLô §ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁשּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤
:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«
ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−

:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬

áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákçðãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈

:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®

:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ
:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáìæñ-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´®̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«



iriayרנו - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤

:écLénrôáòéðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéa ©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàâòóñk-úør÷ Bðaø÷ ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñãòäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæäòìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçàåòíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬
:úàhçì ãçàæòíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ïøër-ïa ìàérât ïaø÷ äæ äMîçôçòíBéa £¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«§Æ

òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNr íéðL§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
:ïðér-ïaèòìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáôäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àô-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáôãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâôíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæô ¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונפלּו ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּגֹורע

הּוא  ּתהּו והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹי"א

העֹולם  את לברא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ּבסֹוד ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹּגבּורֹות,

ּבחינת  הּוא ּכי אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבמּדת

והּגבּורֹות  ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון (אׁשר ּדאתי עלמא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבינה,

ּבינה. - ּבׁשרׁשן ְְְִִִָָָָנמּתקין

éòéáùãôBúà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½
äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð úàî¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À

íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæî¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬
:äøNräôìLóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤

íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦
:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàååôáäæ úBtk §©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³

ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−
úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La:äàîe íéøNr §¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«

æôíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»
ואחד  אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק לֹו שם יׁש (ועיין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מגיעים) הדברים היכן "עד הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁ ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒ
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". אמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָה'

xihtn - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ≈ƒƒƒƒ«»ְֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.

ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»

íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àùð úùøôì äøèôä

âé ÷øô íéèôåùá

âéáúçtLnî äòøvî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²¦¦§©¬©
BzLàå çBðî BîLe éðcä:äãìé àìå äø÷òâýåýé-Càìî àøiå ©¨¦−§´¨®©§¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¥¨¬©§©§Ÿ̈−

úéøäå zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä äéìà øîàiå äMàä-ìà¤¨«¦¨®©Ÿ́¤¥¤À¨¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§§¨¦−

`xenl iy
,äãìé àìå äø÷ò (áïëziL £¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨¥

éðôì øák äãìé øLà äø÷ò dúBéäì¦§¨£¨¨£¤¨§¨§¨¦§¥

.åéøác ìôk ïëì ,äø÷ò úéNòpL¤©£¥£¨¨¨¥¨©§¨¨

mixn zxhr
áà Léà éäéåäòøvî ãç ©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²

çBðî BîLe éðcä úçtLnî¦¦§©¬©©¨¦−§´¨®©
äãìé àìå äø÷ò BzLàåéðôì íb §¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¦§¥

äø÷ò úéNòpL:â-Càìî àøiå ¤©£¥£¨¨©¥¨¬©§©
äéìà øîàiå äMàä-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¨«¦®̈©´Ÿ¤¥¤À¨
zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§



רנז iriay - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤

:écLénrôáòéðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéa ©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàâòóñk-úør÷ Bðaø÷ ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤

ìL úçàóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñãòäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæäòìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçàåòíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬
:úàhçì ãçàæòíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ïøër-ïa ìàérât ïaø÷ äæ äMîçôçòíBéa £¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«§Æ

òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNr íéðL§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
:ïðér-ïaèòìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáôäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àô-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáôãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâôíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæô ¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונפלּו ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּגֹורע

הּוא  ּתהּו והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹי"א

העֹולם  את לברא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ּבסֹוד ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹּגבּורֹות,

ּבחינת  הּוא ּכי אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבמּדת

והּגבּורֹות  ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון (אׁשר ּדאתי עלמא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבינה,

ּבינה. - ּבׁשרׁשן ְְְִִִָָָָנמּתקין

éòéáùãôBúà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½
äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð úàî¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À

íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæî¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬
:äøNräôìLóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤

íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦
:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàååôáäæ úBtk §©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³

ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−
úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La:äàîe íéøNr §¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«

æôíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»
ואחד  אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק לֹו שם יׁש (ועיין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מגיעים) הדברים היכן "עד הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁ ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒ
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". אמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָה'

xihtn - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ≈ƒƒƒƒ«»ְֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.

ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»

íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àùð úùøôì äøèôä

âé ÷øô íéèôåùá

âéáúçtLnî äòøvî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²¦¦§©¬©
BzLàå çBðî BîLe éðcä:äãìé àìå äø÷òâýåýé-Càìî àøiå ©¨¦−§´¨®©§¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¥¨¬©§©§Ÿ̈−

úéøäå zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä äéìà øîàiå äMàä-ìà¤¨«¦¨®©Ÿ́¤¥¤À¨¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§§¨¦−

`xenl iy
,äãìé àìå äø÷ò (áïëziL £¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨¥

éðôì øák äãìé øLà äø÷ò dúBéäì¦§¨£¨¨£¤¨§¨§¨¦§¥

.åéøác ìôk ïëì ,äø÷ò úéNòpL¤©£¥£¨¨¨¥¨©§¨¨

mixn zxhr
áà Léà éäéåäòøvî ãç ©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²

çBðî BîLe éðcä úçtLnî¦¦§©¬©©¨¦−§´¨®©
äãìé àìå äø÷ò BzLàåéðôì íb §¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¦§¥

äø÷ò úéNòpL:â-Càìî àøiå ¤©£¥£¨¨©¥¨¬©§©
äéìà øîàiå äMàä-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¨«¦®̈©´Ÿ¤¥¤À¨
zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§



רנח

:ïa zãìéåã-ìàå àð éøîMä äzòå §¨©¬§§¥«§©¨Æ¦¨´§¦½̈§©
:àîè-ìk éìëàz-ìàå øëLå ïéé ézLz¦§¦−©¦́§¥¨®§©«Ÿ§¦−¨¨¥«

äpä ék-àì äøBîe ïa zãìéå äøä C ¦Á¦¨̧¨¹̈§Ÿ©§́§¥À¨ÆŸ
äéäé íéäìà øéæð-ék BLàø-ìò äìòé©«£¤´©Ÿ½¦«§¦¯¡Ÿ¦²¦«§¤¬
òéLBäì ìçé àeäå ïèaä-ïî øòpä©©−©¦©¨®¤§À¨¥²§¦¬©

ìt ãiî ìàøNé-úà:íézLåàázå ¤¦§¨¥−¦©¬§¦§¦«©¨´Ÿ
Léà øîàì dLéàì øîàzå äMàä̈«¦À̈©´Ÿ¤§¦¨»¥Ÿ¼¦³
äàøîk eäàøîe éìà àa íéäìàä̈«¡Ÿ¦Æ¨´¥©½©§¥¾§©§¥²
àìå ãàî àøBð íéäìàä Càìî©§©¬¨«¡Ÿ¦−¨´§®Ÿ§³Ÿ
-àì BîL-úàå àeä äfî-éà eäézìàL§¦§¦̧Æ¥«¦¤´½§¤§−«Ÿ

:éì ãébäæpä éì øîàiåzãìéå äøä C ¦¦¬¦«©´Ÿ¤¦½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§
-ìàå øëLå ïéé | ézLz-ìà äzòå ïa¥®§©º̈©¦§¦´©¦́§¥À̈§©
äéäé íéäìà øéæð-ék äàîè-ìk éìëàz«Ÿ§¦Æ¨ª§½̈¦«§¦³¡Ÿ¦Æ¦«§¤´

:BúBî íBé-ãò ïèaä-ïî øòpäçøzòiå ©©½©¦©¤−¤©¬«©¤§©¬
Léà éðBãà éa øîàiå ýåýé-ìà çBðî̈²©¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¦´£½̈¦´
ãBò àð-àBáé zçìL øLà íéäìàä̈«¡Ÿ¦º£¤´¨©À§¨¨«¨¬Æ
:ãleiä øòpì äùòp-äî eðøBéå eðéìà¥¥½§¥¾©©«£¤−Ÿ©©¬©©¨«

èàáiå çBðî ìB÷a íéäìàä òîLiå©¦§©¬¨«¡Ÿ¦−§´¨®©©¨´Ÿ
çBðîe äãOa úáLBé àéäå äMàä-ìà ãBò íéäìàä Càìî©§©Á¨«¡Ÿ¦̧¹¤¨«¦À̈§¦Æ¤´¤©¨¤½¨¬©

:dnò ïéà dLéàébzå õøzå äMàä øäîzåøîàzå dLéàì ã ¦−̈¥¬¦¨«©§©¥Æ¨¦½̈©−̈¨©©¥´§¦¨®©´Ÿ¤
:éìà íBiá àa-øLà Léàä éìà äàøð äpä åéìààéCìiå í÷iå ¥½̈¦¥̧¦§¨³¥©Æ¨¦½£¤¨¬©−¥¨«©¨²̈©¥¬¤

Léàä äzàä Bì øîàiå Léàä-ìà àáiå BzLà éøçà çBðî̈−©©«£¥´¦§®©¨ŸÆ¤¨¦½©´Ÿ¤À©«©¨¬¨¦²
:éðà øîàiå äMàä-ìà zøac-øLàáéàáé äzò çBðî øîàiå £¤¦©¬§¨¤¨«¦−̈©¬Ÿ¤¨«¦©Ÿ́¤¨½©©−̈¨´Ÿ

éøáã:eäNòîe øòpä ètLî äéäi-äî Eâéýåýé Càìî øîàiå §¨¤®©¦«§¤²¦§©¬©©−©©«£¥«©²Ÿ¤©§©¬§Ÿ̈−
:øîMz äMàä-ìà ézøîà-øLà ìkî çBðî-ìàãéìkî ¤¨®©¦²Ÿ£¤¨©¬§¦¤¨«¦−̈¦¨¥«¦´Ÿ

`xenl iy
,øëLå ïéé (ã.ïLé ïééå Lãç ïéé,àîè ìk.øéæðì íéøeñàä íéøác ©¦§¥¨©¦¨¨§©¦¨¨¨¨¥§¨¦¨£¦§¨¦

,BLàø ìò äìòé àì äøBîe (äøéñäì BLàø ìò äìòé àì øòúå ¨Ÿ©£¤©Ÿ§©©Ÿ©£¤©Ÿ§¨¦

.BøòN úà,ìçé.ìéçúé,íéäìàä Léà (å.àéáð äéäL äáLçúàå ¤§¨¨¥©§¦¦¨¡Ÿ¦¨§¨¤¨¨¨¦§¤
,éì ãébä àì BîLàì ïëìå .éì ãébä àìå BîL úà ézìàL ,øîBìk §Ÿ¦¦¦§©¨©§¦¤§§Ÿ¦¦¦§¨¥Ÿ

.BîB÷î ìò ézìàL,äNòp äî (ç ¨©§¦©§©©£¤
éøö éìeàíéôñBð íéøác úBNòì C ©¨¦©£§¨¦¨¦

ïî øéæð àeä éøäL ,úeøéæð øàL ìò©§¨§¦¤£¥¨¦¦

.ïèaä,ãleiä.ãìeäì ãéúòä ©¤¤©¨¤¨¦§¦¨¥

,íBiá àa øLà (éòeãiä íBia £¤¨©©©¨©

.íã÷ økæpL,BzLà éøçà (àé ¤¦§©Ÿ¤©£¥¦§
øLà íB÷nä úà äòãé dcáì àéäL¤¦§©¨¨§¨¤©¨£¤

,í"éáìîä áúëå) .Ba äàøð¦§¨§¨©

,à÷åc äMàä ìà äàøð CàìnäL¤©©§¨¦§¨¤¨¦¨©§¨

øác Bðéà ïBLîL úeøéæpL íeMî¦¤§¦¦§¥¨¨

ìò äéä ék Bøézäì øLôà éàå øcpä©¦¨§¦¤§¨§©¦¦¨¨©

áàä ét ìò äéä íàå .Càìnä éãé§¥©©§¨§¦¨¨©¦¨¨

øécäì ìBëé áàä ék ,øcpä øác äéä̈¨¨¨©¦¨¦¨¨¨§©¦

øçà ïéc äéä æàå úeøéæða Bða úà¤§¦§¦§¨¨¨¦©¥

.(BúeøéæðìàBáé äzò (áé ¦§¦©¨¨
éøáã,EúéðL úàáe ìéàBä ,äzò §¨¤©¨¦¨¨¥¦

,àeä 'ä øác ïk íà ,éúlôz éãé ìò©§¥§¦¨¦¦¥§©

éøác àBáé éàcåáe.Eäéäi äî §©©¨§¨¤©¦§¤
,eäNòîe øòpä ètLî,øîBìk ¦§©©©©©£¥§©

,äMàä äNòz äî ÷ø zøîà äzà©¨¨©§¨©©©£¤¨¦¨

ìL äâäðää ètLî äéäi äî ìáà£¨©¦§¤¦§©©©§¨¨¤

.eäNòîe øòpäøLà ìkî (âé ©©©©£¥¦Ÿ£¤
,øîMz äMàä ìà ézøîà̈©§¦¤¨¦¨¦¨¥
ðéà øòpä ètLî äéäi äî ,øîBìkE §©©¦§¤¦§©©©©¥§

éøöì Cúà ìàLz àlà ,éúBà ìàL ¨¦¦§Ÿ¦¤¨¦§©¤

úBëìä úà EeòéãBéå øBcä éîëç©§¥©§¦¤¦§

úà øéäæäì ÷ø éúàáe .Búeøéæð§¦¨¦©§©§¦¤

Lecç íäa LiL íéøáãa äMàä̈¦¨¦§¨¦¤¥¨¤¦

.úeøéæð úBëìä ìò úôñBúå§¤¤©¦§§¦

mixn zxhr
úéøäåäøä ééäz:ïa zãìéåãäzòåäúòîézLz-ìàå àð éøîMä §¨¦−¦§¦¨¨§¨©¬§§¥«§©¨Æ¦¨´§¦½̈§©¦§¦−

ïééLãçøëLåïLé ïééåàîè-ìk éìëàz-ìàåøéæðì íéøeñàä íéøác:äék ©¦́¨¨§¥®̈§©¦¨¨§©«Ÿ§¦−¨¨¥«§¨¦¨£¦§¨¦¦Á
päCééäzäøBîe ïa zãìéå äøäøòzøéæð-ék BLàø-ìò äìòé-àì ¦¨̧¦§¦¨¹̈§Ÿ©§́§¥À¨Æ©©Ÿ©«£¤´©Ÿ½¦«§¦¯

øòpä äéäé íéäìàBúàö úòîìçé àeäå ïèaä-ïîøîâé àìå ìéçúé ¡Ÿ¦²¦«§¤¬©©−©¥¥¥¦©¨®¤§À¨¥²©§¦§Ÿ¦§Ÿ

ãiî ìàøNé-úà òéLBäì§¦¬©¤¦§¨¥−¦©¬
ìt:íézLåäMàä àázå §¦§¦«©¨´Ÿ¨«¦À̈

dLéàì øîàzådìòáìøîàì ©´Ÿ¤§¦¨»§©§¨¥Ÿ¼
íéäìàä Léàäéä àéápL äáLç ¦³¨«¡Ÿ¦Æ¨§¨¤¨¦¨¨

Càìî äàøîk eäàøîe éìà àá̈¥©½©§¥¾§©§¥²©§©¬
àøBð íéäìàäíiàîeàìå ãàî ¨«¡Ÿ¦−¨´§ª¨§®Ÿ§³Ÿ

äfî-éà eäézìàLíB÷î äæéàî §¦§¦̧Æ¥«¦¤´¥¥¤¨

àeäìéàBäéì ãébä-àì BîL-úàå ½¦§¤§−«Ÿ¦¦¬¦«
åézìàL øLàk:æpä éì øîàiåC ©£¤§©§¦©Ÿ́¤¦½¦¨¬

-ìà äzòå ïa zãìéå äøä̈−̈§Ÿ©§́§¥®§©º̈©
éìëàz-ìàå øëLå ïéé | ézLz¦§¦´©¦́§¥À̈§©«Ÿ§¦Æ
äéäé íéäìà øéæð-ék äàîè-ìk̈ª§½̈¦«§¦³¡Ÿ¦Æ¦«§¤´
:BúBî íBé-ãò ïèaä-ïî øòpä©©½©¦©¤−¤©¬«

çøîàiå ýåýé-ìà çBðî øzòiå©¤§©¬¨²©¤§Ÿ̈−©Ÿ©®
øLà íéäìàä Léà éðBãà éa¦´£½̈¦´¨«¡Ÿ¦º£¤´
eðéìà ãBò àð-àBáé zçìL̈©À§¨¨«¨¬Æ¥¥½

eðøBéåeðãnìéåøòpì äùòp-äî §¥¾¦©§¥©©«£¤−Ÿ©©¬©
ãleiäãìeé øLà:èòîLiå ©¨«£¤¦¨¥©¦§©¬

çBðî ìB÷a íéäìàäúBàlîì ¨«¡Ÿ¦−§´¨®©§©

BúìàLãBò íéäìàä Càìî àáiå §¥¨©¨´Ÿ©§©Á¨«¡Ÿ¦̧¹
äãOa úáLBé àéäå äMàä-ìà¤¨«¦À̈§¦Æ¤´¤©¨¤½

:dnò ïéà dLéà çBðîeéøäîzå ¨¬©¦−̈¥¬¦¨«©§©¥Æ
bzå õøzå äMàädLéàì ã ¨¦½̈©−̈¨©©¥´§¦®̈

éìà äàøð äpä åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈¦¥̧¦§¨³¥©Æ
íBiá àa-øLà Léàäòeãiä:éìà ¨¦½£¤¨¬©−©¨©¥¨«

àéBzLà éøçà çBðî Cìiå í÷iå©¨²̈©¥¬¤¨−©©«£¥´¦§®
äàøð øLà íB÷nä äòãé dcáì àéä ék¦¦§©¨¨§¨©¨£¤¦§¨

BaBì øîàiå Léàä-ìà àáiå©¨ŸÆ¤¨¦½©´Ÿ¤À
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5:395:368:268:259:069:0510:1810:1819:3819:4220:0620:1019:2120:22תל אביב )ק(

5:055:007:527:468:578:5410:1610:1520:3820:4521:2021:2720:2621:46אוסטריה, וינה )ק(

7:207:259:089:109:469:4910:3810:4017:1517:1117:4417:4116:5417:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:145:108:037:589:029:0010:2110:2020:3420:4021:1321:2020:2121:38אוקראינה, אודסה )ק(

4:404:357:277:228:318:299:519:4920:1120:1820:5321:0019:5921:18אוקראינה, דונייצק )ק(

4:504:447:367:308:418:3910:0110:0020:2420:3121:0621:1420:1221:32אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:085:027:507:429:039:0110:2410:2320:5721:0421:4221:5020:4522:10אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:594:547:417:338:558:5310:1710:1520:5120:5821:3621:4420:3922:05אוקראינה, קייב )ק(

5:445:408:338:299:309:2810:4810:4720:5921:0521:3521:4220:4621:58איטליה, מילאנו )ק(

6:086:088:378:379:079:0810:1010:1018:1418:1518:3818:3917:5718:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:477:519:399:4110:1610:1911:0911:1117:5517:5318:2318:2117:3518:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:548:5910:3510:3711:1611:1912:0612:0818:2918:2619:0218:5918:0819:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:465:438:368:339:239:2110:3810:3720:2120:2620:5420:5920:0721:13ארה״ב, בולטימור )ק(

5:325:288:218:199:109:0910:2610:2520:1420:1920:4820:5420:0021:08ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:325:288:228:199:119:0910:2610:2520:1520:2020:4920:5420:0121:09ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:035:598:538:509:449:4311:0111:0020:5521:0121:3121:3720:4221:52ארה״ב, דטרויט )ק(

6:246:229:109:099:499:4811:0011:0020:1420:1720:4120:4519:5920:57ארה״ב, האוסטון )ק(

5:455:438:348:329:159:1410:2810:2719:5319:5720:2320:2719:3820:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:316:309:169:159:539:5211:0211:0220:0420:0720:3120:3419:4920:45ארה״ב, מיאמי )ק(

5:265:228:158:139:059:0410:2110:2020:1220:1720:4620:5219:5821:07ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:235:198:138:109:039:0210:1910:1820:1220:1820:4720:5319:5921:08ארה״ב, שיקגו )ק(

6:516:539:079:089:389:4010:3710:3818:0718:0718:3218:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:405:348:198:089:389:3511:0010:5821:3921:4622:2522:3421:2722:55בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:425:368:228:139:399:3611:0110:5921:3721:4422:2322:3221:2522:52בלגיה, בריסל )ק(

6:386:408:458:479:189:2010:1510:1617:3417:3317:5517:5417:1518:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:246:278:338:349:069:0810:0210:0417:1917:1717:4417:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:574:517:347:228:558:5310:1710:1621:0021:0721:4521:5420:5122:16בריטניה, לונדון )ק(

4:564:497:067:068:598:5610:2310:2121:1621:2522:0722:1821:0822:42בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:594:527:287:048:598:5610:2210:2021:1121:1821:5822:0720:5922:30גרמניה, ברלין )ק(

5:285:238:118:039:239:2110:4510:4321:1721:2422:0122:0921:0522:30גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:436:468:488:499:229:2310:1710:1817:3217:3017:5117:5017:1218:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:008:438:429:169:1610:2410:2419:0919:1219:3519:3718:5319:47הודו, מומבאי )ח(

5:595:588:398:399:139:1310:2010:2119:0419:0719:3019:3218:4819:42הודו, פונה )ח(

4:574:527:447:398:478:4510:0610:0520:2420:3121:0521:1220:1221:30הונגריה, בודפשט )ק(

5:355:328:258:229:149:1310:3010:2920:1920:2420:5420:5920:0621:14טורקיה, איסטנבול )ק(

6:096:058:588:569:439:4210:5810:5720:3620:4021:0821:1320:2121:26יוון, אתונה )ק(

5:205:158:088:039:099:0710:2810:2720:4320:5021:2421:3120:3121:48מולדובה, קישינב )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג השבועות, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר בנימין שי' אליאב

שלום וברכה!

בקשר עם חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה לאחל 

לו ולזוג' שתחי' חג שמח, ובנוסח המסורתי של כ"ק מו"ח אדמו"ר - קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

התחלה  בזה  אני  שרואה  והתרשמותו,  חב"ד  בכפר  מבקורו  רוחי  קורת  אביע  זו  בהזדמנות 

טובה להידוק הקשר עם אנשי חב"ד באה"ק ת"ו, וכיון שכל הענינים בעולם הם באופן של גומלין, הרי 

בודאי שתהי' מזה תועלת לשני הצדדים.

בכבוד ובברכת החג ולבשו"ט.

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שני בערב, ז' סיון
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5:375:358:258:239:059:0410:1710:1619:4019:4420:0420:0819:0320:20ירושלים )ק(
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7:207:259:089:109:469:4910:3810:4017:1517:1117:4417:4116:5417:53אוסטרליה, מלבורן )ח(
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5:265:228:158:139:059:0410:2110:2020:1220:1720:4620:5219:5821:07ארה״ב, ניו הייבן )ק(
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6:206:228:408:409:109:1210:1010:1117:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

6:015:568:498:459:479:4511:0511:0421:1521:2121:5422:0021:0222:17צרפת, ליאון )ק(

5:595:538:448:389:519:4911:1111:1021:3921:4522:1922:2721:2622:46צרפת, פריז )ק(

5:425:438:158:158:468:469:509:5018:0418:0518:2818:2917:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

5:445:408:348:309:279:2610:4410:4420:4820:5321:2221:2820:3521:43קנדה, טורונטו )ק(

5:155:108:048:009:018:5910:1910:1820:2920:3521:0621:1320:1621:30קנדה, מונטריאול )ק(

5:375:348:258:239:089:0610:2010:2019:4819:5220:1920:2319:3420:36קפריסין, לרנקה )ק(

4:364:286:536:548:438:3910:0810:0621:1121:2022:0622:1721:0022:44רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:043:566:266:278:138:109:399:3720:5421:0321:4721:5920:4422:29רוסיה, מוסקבה )ח(

4:364:317:237:188:258:239:449:4320:0120:0720:4120:4819:4821:06רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(
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לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
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חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור
או  חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת חג כאשר הבדלה. לאחרי עד שם

שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב
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החג. בליל קודש

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
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zereayd bg

מאש  העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר שבת, במוצאי בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת לפני הדלוקה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מלפני חג זמן מ"ת, בו כותב שמרגיש שחסר לו איזה דבר בתורה או ביראת 

שמים וכו', אבל אינו מזכיר מאומה בהנוגע לדבר לימודו בנגלה ולסדר לימודו בחסידות, שבודאי אינם 

כדבעי, ובמילא אין פלא על הרגש הנ"ל, וכיון שמבקש עצה, הנה לפני התפלה )בימות החול( בבקר 

)יפריש איזה פרוטות לצדקה( וילמוד איזה ענין בחסידות, ששני ענינים אלו הם עצה שתקובל תפלתו, 

והרי התחלת בקשות צרכי האדם שהם בי"ב אמצעיות הוא חנינת דעת, כן יהי' זהיר בטבילת עזרא 

וילמוד תורה בהתמדה ושקידה, וכפירוש רש"י מספרא אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, וכבר 

ידוע פסק רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין.

זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  נפש, מתקנת  לכל  לו משלשת השיעורים השוים  ידוע  בטח 

נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ועל כל פנים מכאן ולהבא יזהר לקיימם ותקותי חזקה 

שאם יעשה ככל הנ"ל, הנה לאט לאט יוטב במצב, ואף שתתחזק הכרתו שחסר הוא וצריך להשתלם, 

הנה ביחד עם זה בעת הלימוד וכן בקיום המצות בהידור תהי' שמחה בלבבו, וכמבואר בארוכה בתניא 

שאין שני הענינים סותרים זה את זה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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