
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(July 13 27 - 21)י"ד - כ' אב ה'תשע"ג
שבוע פרשת עקב

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(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 ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
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Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
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åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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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 ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

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

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
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¨¨¥¤§¨¥§¨«
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ïéìéôú úçðä úåëøá
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl
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:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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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 §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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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 ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' ב



ד

s"k ,awr zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd a` mgpn

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
zÏÎ‡Â הארץ על אלקי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ¿»«¿»ְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ל נתן אׁשר אמרּו1הּטֹובה הּנה . ְֲִֵֶַַָָָָ

ז"ל  הּתֹורה,2רּבֹותינּו מן הּמזֹון לברּכת מּנין ְְִִִִֵַַַַַַָָ

על  הּזן. ּברּכת זֹו ּוברכּת, וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר

ירּוׁשלים. ּבֹונה זֹו הּטֹובה, הארץ. ּברּכת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהארץ,

ּדאֹוריתא. הן הּמזֹון ּדברּכת הּללּו ּברכֹות ְְְְְְִֵַַַַָָָָּדג'

ׁשּניּתנּו ּבּיֹום ּתיקנּוה ּביבנה והּמטיב, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָוהּטֹוב

הּׁשּייכּות  ּכן ּגם [וזֹוהי לקבּורה ּביתר ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהרּוגי

ּבאב  עׂשר חמּׁשה ּבענין ּכי ּבאב, עׂשר ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָלחמּׁשה

(ּבּגמרא  טעמים ּכּמה טעמים,3יׁשנם ו' הּובאּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָ

ּׁשהּוּתרּו מה זה ּדלאֹופן - טעמים ה' רק ְְְִִֶֶֶַַָאֹו

מה  עם אחד ענין הּוא ּבזה, זה לבֹוא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָהּׁשבטים

ּבּקּבלה  אבל כּו', ּבנימין ׁשבט הּובאּו4ׁשהּוּתר ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

מהּטעמים  ואחד וכּו'), המּדֹות ז' נגד טעמים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָז'

וצרי לקבּורה]. ּביתר הרּוגי ניּתנּו ׁשאז ְְְֲִִִֵֵֶָָָָהּוא,

הראׁשֹונֹות  ּברכֹות ּׁשג' מה הענין מהּו ְְְִִִֶַַָָָָָלהבין,

מּדאֹוריתא, הן ירּוׁשלים) ּובֹונה והארץ, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ(הּזן,

רּבֹותינּו אמרּו ּגם מּדרּבנן. הּוא והּמטיב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָוהּטֹוב

ּבדרּוׁשים 5ז"ל  הּׁשרת 6(הּובא מלאכי אמרּו ( ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ּבתֹורת ּכתיב רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם הּקּב"ה, 7לפני ְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּפנים  נֹוׂשא אּתה והלא כּו', פנים יּׂשא לא ֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֹאׁשר

ּדכתיב  להם,8ליׂשראל, אמר .אלי ּפניו ה' יּׂשא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

להם וכ  ׁשּכתבּתי ליׂשראל, ּפנים אּׂשא לא י ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

,אלקי ה' את ּוברכ ּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה,

ּומדיקים  כּו'. ּכזית עד עצמם על מדקּדקים ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָוהם
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י.)1 ח, ב.)2פרשתנו מח, ואילך.)3ברכות א קכא, ב"ב ואילך. ב ל, בסופו.)4תענית חגה"ש שער פע"ח ברכות )5ראה

ב. תקלא.)6כ, ע' עקב יז.)7אוה"ת י, כו.)8פרשתנו ו, נשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת בתורה נאמר המזון, אכילת אחר לברך המצוה על

‰·Bh‰ ı¯‡‰ ÏÚ EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆«»»∆«»
‰p‰ .CÏ Ô˙ ¯L‡המזון ברכת  לברך החובה ¯eÈ˙Baלגבי e¯Ó‡ ¬∆»«»ƒ≈»¿«≈

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·Ï ÔÈpÓ Ï"Ê היא זו שברכה למדנו מהיכן «ƒ«ƒ¿ƒ¿««»ƒ«»
מהחובה  (בשונה התורה מן חובה

או  אכילה לפני ראשונה ברכה לברך

חכמים) מדברי שהיא שתייה,

zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»
Ôf‰ ˙k¯a BÊ ,zÎ¯·e זה חלק ≈«¿»ƒ¿««»

את  לברך החובה על מלמד הפסוק של

המזון  ברכת של הראשונה הברכה

העולם" את הזן ב"ברוך... הפותחת

הכול". את ב"הזן »ÏÚומסיימת
ı¯‡‰ ˙k¯a ,ı¯‡‰ המשך »»∆ƒ¿«»»∆

"על  ה' את לברך האומר הפסוק

השנייה  לברכה מתייחס הארץ"

שהנחלת  על לך... ב"נודה הפותחת

הארץ  ב"על ומסיימת ארץ" לאבותינו

המזון". Ba‰ועל BÊ ,‰·Bh‰«»≈
ÌÈÏLe¯È על)" הפסוק המשך ¿»«ƒ

לברכה  מתייחס הטובה", הארץ)

המסיימת  המזון ברכת של השלישית

(וכהמשך  ירושלים" "בונה במלים

"אעברה  אומר הוא וכן הגמרא: דברי

אשר  הטובה הארץ את ואראה נא

הזה  הטוב ההר הירדן, בעבר

‰eÏlוהלבנון"). ˙BÎ¯a '‚c¿¿»«»
‡˙È¯B‡c Ô‰ ÔBÊn‰ ˙k¯·c מן ¿ƒ¿««»≈¿«¿»

ÈËn‰Â·,התורה. ·Bh‰Â הברכה ¿«¿«≈ƒ
המזון  ברכת של ∆¿»¿·Èa‰הרביעית

‰e˜Èz לברכת כתוספת חכמים ƒ¿»
Èa˙¯המזון È‚e¯‰ ezÈpL ÌBia«∆ƒ¿¬≈≈»

‰¯e·˜Ï השלטונות רב שזמן לאחר ƒ¿»
קבורתם  את מנעו È‰BÊÂ]¿ƒהרומאים

˙eÎÈiM‰ Ôk Ìb זו תוספת של «≈««»
המזון  NÚ¯לברכת ‰MÓÁÏ«¬ƒ»»»

¯NÚ ‰MÓÁ ÔÈÚa Èk ,·‡a¿»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»»
k ÌLÈ ·‡aÌÈÓÚË ‰n מדוע ¿»∆¿»«»¿»ƒ

טובים  ימים היו ו"לא מיוחד יום הוא

באב" עשר כחמשה לישראל

‰Ê ÔÙB‡Ïc - ÌÈÓÚË '‰ ˜¯ B‡ ,ÌÈÓÚË 'Â e‡·e‰ ‡¯Óba)«¿»»¿¿»ƒ«¿»ƒƒ¿∆∆
שישה  ולא באב ט"ו של לעניינו טעמים חמישה בגמרא שיש האומרים לפי

ÌÚ „Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈË·M‰ e¯ze‰M ‰Ó«∆¿«¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»∆»ƒ

,'eÎ ÔÈÓÈa Ë·L ¯ze‰L ‰Ó מאי באב "ט"ו בגמרא שמפורט כפי «∆«≈∆ƒ¿»ƒ
יום  בנימין... שבט שהותר יום בזה... זה לבוא שבטים שהותרו יום היא...

שהושיב  (שומרים) פרוסדיות אלה בן הושע שביטל יום מדבר... מתי בו שכלו

ביתר  הרוגי שנתנו יום לרגל... ישראל יעלו שלא הדרכים על נבט בן ירבעם

עצים  מלכרות שפסקו יום לקבורה...

‰e‡·eלמערכה" ‰Ïawa Ï·‡¬»««»»¿
ÌÈÓÚË 'Ê ט"ו של המיוחד לעניינו ¿»ƒ

מכוון  טעמים, שבעה זה, ומספר באב,

˙BcÓ‰ 'Ê „‚ בספירות העליונות ∆∆«ƒ
חסד, שהן האדם בנפש וכן העליונות

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה,

ÌÈÓÚh‰Óמלכות  „Á‡Â ,('eÎÂ¿¿∆»≈«¿»ƒ
¯˙Èa È‚e¯‰ ezÈ Ê‡L ,‡e‰∆»ƒ¿¬≈≈»

‰¯e·˜Ï הרשות זה, עניין ועל ƒ¿»
חכמים  תיקנו ביתר, הרוגי את לקבור

המזון, ברכת של הרביעית הברכה את

הסריחו  שלא – "הטוב הגמרא כדברי

– והמטיב רב) זמן שעבר (למרות

לקבורה"]. שניתנו

ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לפי ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
הדברים  BÎ¯a˙פנימיות '‚M ‰Ó«∆¿»

˙BBL‡¯‰ המזון ברכת (‰Ôf,של »ƒ«»
Ô‰ (ÌÈÏLe¯È ‰B·e ,ı¯‡‰Â¿»»∆≈¿»«ƒ≈

,‡˙È¯B‡cÓ התורה Bh‰Â·מן ƒ¿«¿»¿«
?.Ôa¯cÓ ‡e‰ ·ÈËn‰Â¿«≈ƒƒ¿«»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ Ìb בגמרא «»¿«≈«
ÌÈLe¯„a ‡·e‰)(חסידות מאמרי »«¿ƒ

ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈
ÌÏBÚŒÏLŒBBa¯ ,‰"aw‰«»»ƒ∆»

E˙¯B˙a ·È˙k ֿ הקדושֿברוך לגבי ¿ƒ¿»¿
ÌÈÙהוא  ‡OÈ ‡Ï ¯L‡ ולא ¬∆…ƒ»»ƒ

שוחד  ‡z‰ייקח ‡Ï‰Â ,'eÎ«¬…«»
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡NB≈»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

כוהנים  ÂÈtבברכת '‰ ‡OÈƒ»»»
¯Ó‡ .EÈÏ‡Ì‰Ï הקדושֿברוך ≈∆»«»∆

בתשובה, למלאכים Ï‡הוא ÈÎÂ¿ƒ…
Èz·˙kL ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡O‡∆»»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿ƒ
zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ,‰¯Bza Ì‰Ï»∆«»¿»«¿»¿»»¿»

,EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e כן ואם ≈«¿»∆¡…∆
אכילה  אחרי רק המזון ברכת לברך יש

ושבעת" "ואכלת ככתוב משביעה, ישראל Ì‰Âבכמות ÌÈ˜c˜„Óבני ¿≈¿«¿¿ƒ
ÌÓˆÚ ÏÚ שביעה מכדי יותר קטנה כמות על גם לברך ומקפידים מהדרים ««¿»

‰Êa ÌÈ˜È„Óe .'eÎ ˙ÈÊk „Úכך על במאמרי ÌÈLe¯ca,ושואלים «¿«ƒ¿«¿ƒ»∆«¿ƒ
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ה

s"k ,awr zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd a` mgpn

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
zÏÎ‡Â הארץ על אלקי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ¿»«¿»ְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ל נתן אׁשר אמרּו1הּטֹובה הּנה . ְֲִֵֶַַָָָָ

ז"ל  הּתֹורה,2רּבֹותינּו מן הּמזֹון לברּכת מּנין ְְִִִִֵַַַַַַָָ

על  הּזן. ּברּכת זֹו ּוברכּת, וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר

ירּוׁשלים. ּבֹונה זֹו הּטֹובה, הארץ. ּברּכת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהארץ,

ּדאֹוריתא. הן הּמזֹון ּדברּכת הּללּו ּברכֹות ְְְְְְִֵַַַַָָָָּדג'

ׁשּניּתנּו ּבּיֹום ּתיקנּוה ּביבנה והּמטיב, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָוהּטֹוב

הּׁשּייכּות  ּכן ּגם [וזֹוהי לקבּורה ּביתר ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהרּוגי

ּבאב  עׂשר חמּׁשה ּבענין ּכי ּבאב, עׂשר ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָלחמּׁשה

(ּבּגמרא  טעמים ּכּמה טעמים,3יׁשנם ו' הּובאּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָ

ּׁשהּוּתרּו מה זה ּדלאֹופן - טעמים ה' רק ְְְִִֶֶֶַַָאֹו

מה  עם אחד ענין הּוא ּבזה, זה לבֹוא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָהּׁשבטים

ּבּקּבלה  אבל כּו', ּבנימין ׁשבט הּובאּו4ׁשהּוּתר ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

מהּטעמים  ואחד וכּו'), המּדֹות ז' נגד טעמים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָז'

וצרי לקבּורה]. ּביתר הרּוגי ניּתנּו ׁשאז ְְְֲִִִֵֵֶָָָָהּוא,

הראׁשֹונֹות  ּברכֹות ּׁשג' מה הענין מהּו ְְְִִִֶַַָָָָָלהבין,

מּדאֹוריתא, הן ירּוׁשלים) ּובֹונה והארץ, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ(הּזן,

רּבֹותינּו אמרּו ּגם מּדרּבנן. הּוא והּמטיב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָוהּטֹוב

ּבדרּוׁשים 5ז"ל  הּׁשרת 6(הּובא מלאכי אמרּו ( ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ּבתֹורת ּכתיב רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם הּקּב"ה, 7לפני ְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּפנים  נֹוׂשא אּתה והלא כּו', פנים יּׂשא לא ֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֹאׁשר

ּדכתיב  להם,8ליׂשראל, אמר .אלי ּפניו ה' יּׂשא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

להם וכ  ׁשּכתבּתי ליׂשראל, ּפנים אּׂשא לא י ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

,אלקי ה' את ּוברכ ּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה,

ּומדיקים  כּו'. ּכזית עד עצמם על מדקּדקים ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָוהם
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י.)1 ח, ב.)2פרשתנו מח, ואילך.)3ברכות א קכא, ב"ב ואילך. ב ל, בסופו.)4תענית חגה"ש שער פע"ח ברכות )5ראה

ב. תקלא.)6כ, ע' עקב יז.)7אוה"ת י, כו.)8פרשתנו ו, נשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת בתורה נאמר המזון, אכילת אחר לברך המצוה על

‰·Bh‰ ı¯‡‰ ÏÚ EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆«»»∆«»
‰p‰ .CÏ Ô˙ ¯L‡המזון ברכת  לברך החובה ¯eÈ˙Baלגבי e¯Ó‡ ¬∆»«»ƒ≈»¿«≈

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·Ï ÔÈpÓ Ï"Ê היא זו שברכה למדנו מהיכן «ƒ«ƒ¿ƒ¿««»ƒ«»
מהחובה  (בשונה התורה מן חובה

או  אכילה לפני ראשונה ברכה לברך

חכמים) מדברי שהיא שתייה,

zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»
Ôf‰ ˙k¯a BÊ ,zÎ¯·e זה חלק ≈«¿»ƒ¿««»

את  לברך החובה על מלמד הפסוק של

המזון  ברכת של הראשונה הברכה

העולם" את הזן ב"ברוך... הפותחת

הכול". את ב"הזן »ÏÚומסיימת
ı¯‡‰ ˙k¯a ,ı¯‡‰ המשך »»∆ƒ¿«»»∆

"על  ה' את לברך האומר הפסוק

השנייה  לברכה מתייחס הארץ"

שהנחלת  על לך... ב"נודה הפותחת

הארץ  ב"על ומסיימת ארץ" לאבותינו

המזון". Ba‰ועל BÊ ,‰·Bh‰«»≈
ÌÈÏLe¯È על)" הפסוק המשך ¿»«ƒ

לברכה  מתייחס הטובה", הארץ)

המסיימת  המזון ברכת של השלישית

(וכהמשך  ירושלים" "בונה במלים

"אעברה  אומר הוא וכן הגמרא: דברי

אשר  הטובה הארץ את ואראה נא

הזה  הטוב ההר הירדן, בעבר

‰eÏlוהלבנון"). ˙BÎ¯a '‚c¿¿»«»
‡˙È¯B‡c Ô‰ ÔBÊn‰ ˙k¯·c מן ¿ƒ¿««»≈¿«¿»

ÈËn‰Â·,התורה. ·Bh‰Â הברכה ¿«¿«≈ƒ
המזון  ברכת של ∆¿»¿·Èa‰הרביעית

‰e˜Èz לברכת כתוספת חכמים ƒ¿»
Èa˙¯המזון È‚e¯‰ ezÈpL ÌBia«∆ƒ¿¬≈≈»

‰¯e·˜Ï השלטונות רב שזמן לאחר ƒ¿»
קבורתם  את מנעו È‰BÊÂ]¿ƒהרומאים

˙eÎÈiM‰ Ôk Ìb זו תוספת של «≈««»
המזון  NÚ¯לברכת ‰MÓÁÏ«¬ƒ»»»

¯NÚ ‰MÓÁ ÔÈÚa Èk ,·‡a¿»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»»
k ÌLÈ ·‡aÌÈÓÚË ‰n מדוע ¿»∆¿»«»¿»ƒ

טובים  ימים היו ו"לא מיוחד יום הוא

באב" עשר כחמשה לישראל

‰Ê ÔÙB‡Ïc - ÌÈÓÚË '‰ ˜¯ B‡ ,ÌÈÓÚË 'Â e‡·e‰ ‡¯Óba)«¿»»¿¿»ƒ«¿»ƒƒ¿∆∆
שישה  ולא באב ט"ו של לעניינו טעמים חמישה בגמרא שיש האומרים לפי

ÌÚ „Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈË·M‰ e¯ze‰M ‰Ó«∆¿«¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»∆»ƒ

,'eÎ ÔÈÓÈa Ë·L ¯ze‰L ‰Ó מאי באב "ט"ו בגמרא שמפורט כפי «∆«≈∆ƒ¿»ƒ
יום  בנימין... שבט שהותר יום בזה... זה לבוא שבטים שהותרו יום היא...

שהושיב  (שומרים) פרוסדיות אלה בן הושע שביטל יום מדבר... מתי בו שכלו

ביתר  הרוגי שנתנו יום לרגל... ישראל יעלו שלא הדרכים על נבט בן ירבעם

עצים  מלכרות שפסקו יום לקבורה...

‰e‡·eלמערכה" ‰Ïawa Ï·‡¬»««»»¿
ÌÈÓÚË 'Ê ט"ו של המיוחד לעניינו ¿»ƒ

מכוון  טעמים, שבעה זה, ומספר באב,

˙BcÓ‰ 'Ê „‚ בספירות העליונות ∆∆«ƒ
חסד, שהן האדם בנפש וכן העליונות

יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה,

ÌÈÓÚh‰Óמלכות  „Á‡Â ,('eÎÂ¿¿∆»≈«¿»ƒ
¯˙Èa È‚e¯‰ ezÈ Ê‡L ,‡e‰∆»ƒ¿¬≈≈»

‰¯e·˜Ï הרשות זה, עניין ועל ƒ¿»
חכמים  תיקנו ביתר, הרוגי את לקבור

המזון, ברכת של הרביעית הברכה את

הסריחו  שלא – "הטוב הגמרא כדברי

– והמטיב רב) זמן שעבר (למרות

לקבורה"]. שניתנו

ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לפי ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
הדברים  BÎ¯a˙פנימיות '‚M ‰Ó«∆¿»

˙BBL‡¯‰ המזון ברכת (‰Ôf,של »ƒ«»
Ô‰ (ÌÈÏLe¯È ‰B·e ,ı¯‡‰Â¿»»∆≈¿»«ƒ≈

,‡˙È¯B‡cÓ התורה Bh‰Â·מן ƒ¿«¿»¿«
?.Ôa¯cÓ ‡e‰ ·ÈËn‰Â¿«≈ƒƒ¿«»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ Ìb בגמרא «»¿«≈«
ÌÈLe¯„a ‡·e‰)(חסידות מאמרי »«¿ƒ

ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈
ÌÏBÚŒÏLŒBBa¯ ,‰"aw‰«»»ƒ∆»

E˙¯B˙a ·È˙k ֿ הקדושֿברוך לגבי ¿ƒ¿»¿
ÌÈÙהוא  ‡OÈ ‡Ï ¯L‡ ולא ¬∆…ƒ»»ƒ

שוחד  ‡z‰ייקח ‡Ï‰Â ,'eÎ«¬…«»
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡NB≈»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

כוהנים  ÂÈtבברכת '‰ ‡OÈƒ»»»
¯Ó‡ .EÈÏ‡Ì‰Ï הקדושֿברוך ≈∆»«»∆

בתשובה, למלאכים Ï‡הוא ÈÎÂ¿ƒ…
Èz·˙kL ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈt ‡O‡∆»»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿ƒ
zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ,‰¯Bza Ì‰Ï»∆«»¿»«¿»¿»»¿»

,EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e כן ואם ≈«¿»∆¡…∆
אכילה  אחרי רק המזון ברכת לברך יש

ושבעת" "ואכלת ככתוב משביעה, ישראל Ì‰Âבכמות ÌÈ˜c˜„Óבני ¿≈¿«¿¿ƒ
ÌÓˆÚ ÏÚ שביעה מכדי יותר קטנה כמות על גם לברך ומקפידים מהדרים ««¿»

‰Êa ÌÈ˜È„Óe .'eÎ ˙ÈÊk „Úכך על במאמרי ÌÈLe¯ca,ושואלים «¿«ƒ¿«¿ƒ»∆«¿ƒ
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`jiwlו 'ied z` zkxae zraye zlk`e

ּבּדרּוׁשים  הּדקּדּוק 9ּבזה ׁשּבׁשביל הענין מהּו , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

למעלה. ּפנים נׂשיאת יׁש ּכזית, עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשּמדקּדקים

כּו', עליהם ׁשּמדקּדקים מּכיון להבין, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּגם

ּגם  לא אבל  כּו', ּכזית עד רק מדקּדקים ְְְְֲִִַַַַַָָָֹלּמה

(מּׁשהּו). מּכזית ּפחֹות ְֲִִִֶַַַַָּבאכילת

ÔÈÚ‰Â הראׁשֹונֹות ּברכֹות ג' ּבענין ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַָָ

מבאר  ירּוׁשלים) ּובֹונה הארץ, ְְִֵֵֶַַָָָָָ(הּזן,

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ג'10כ"ק נגד ׁשהן ְֵֶֶֶֶֶֶַַַ

הג' ׁשּמּכל היינּו, חסדּֿגבּורהּֿתפארת. ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּבחינֹות

ּברכה  ּתֹוספת יּומ ׁש חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָקּוין

מּׁשם  ּגם ׁשהרי כּו', הּגבּורה מּקו ּדאפילּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָוכּו',

מּקו  ּגם הרי ּבּקדּוׁשה ּכי ּברכה, ּתֹוספת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנמׁש

עלּֿפי  ּובפרט וכּו'. ׁשפע נמׁש ְְְְִִִֶַַַָָֹהּׂשמאל

ראׁשֿהּׁשנה  ּבדרּוׁשי מקֹומֹות,11הּמבֹואר ּובכּמה ְְְְִֵַַַָָָָֹ

ׁשּגם  ּבוּדאי הרי החּיּות, ּתגּבֹורת ענינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּדגבּורה

ג' ענין וזהּו ּברכה. ּתֹוספת נמׁש הּגבּורה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמּקו

להמׁשי הּמזֹון ּדברּכת הראׁשֹונֹות ְְְְְִִִַַַָָָּברכֹות

חסדּֿגבּורהּֿתפארת. הּקּוין מג' ּברכה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּתֹוספת

הּמלכּות, ספירת על ׁשּקאי לֹומר יׁש הד', ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָּוברכה

מּספירת  ּגם ּברכה ּתֹוספת להמׁשי ְְְְְִִִֶֶַַַַָָהיינּו

ְַַהּמלכּות.

‰Ê·e,ּברכֹות ג' רק יׁשנן הּתֹורה ׁשּמן מה יּובן »∆ְְִֶֶַַַָָָָ

ג' ּכי מּדרּבנן, רק נתוּספה הד' ְְְְִִִַַַַָָָָָּוברכה

את  ּגם ּכֹוללים חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָהּקּוין

ּבחינת  נפרטת ׁשאחרּֿכ ורק הּמלכּות, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחינת

מרּכבה, ּבענין ּגם וכּיד ּוע ּבפניֿעצמּה. ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהּמלכּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ec˜c˜חסידות  ÏÈ·LaL ÔÈÚ‰ e‰Ó וההקפדה הדיוק «»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿

ÌÈ˜c˜„nL המזון ברכת ÈÊk˙,לברך „Ú בשיעור אכילה על אפילו ∆¿«¿¿ƒ«¿«ƒ
ÏÚÓÏ‰כזית ÌÈt ˙‡ÈN LÈ המיוחד הפנימי התוכן מה כלומר , ≈¿ƒ«»ƒ¿«¿»

מאת  פנים לנשיאת ישראל בני זוכים בגללו שדווקא הזה ובהידור בדיוק

הוא.? ברוך הקדוש

ÔÂÈkÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ≈»
,'eÎ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜c˜„nL מאחר ∆¿«¿¿ƒ¬≈∆

ומקפידים  מדייקים כבר ישראל שבני

על  גם המזון ברכת לברך עצמם על

שביעה  מכדי פחותה בכמות אכילה

˙ÈÊk „Ú ˜¯ ÌÈ˜c˜„Ó ‰nÏ»»¿«¿¿ƒ««¿«ƒ
˙ÏÈÎ‡a Ìb ‡Ï Ï·‡ ,'eÎ¬»…««¬ƒ«

˙ÈÊkÓ ˙BÁt לברך מדקדקים (ולא »ƒ¿«ƒ
של  מאד מועטת כמות על אפילו

e‰MÓ?.(בלבד «∆
'‚ ÔÈÚa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«

˙BBL‡¯‰ ˙BÎ¯a ברכת של ¿»»ƒ
B·e‰המזון ,ı¯‡‰ ,Ôf‰)«»»»∆≈

˜"Î ¯‡·Ó (ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»≈
Ô‰L '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆∆≈

Œ„ÒÁמכוונות  ˙BÈÁa‰ '‚ „‚∆∆«¿ƒ∆∆
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b המידות שלוש ¿»ƒ¿∆∆

הספירות  של (והעיקריות) הראשונות

השייכות ‰eÈÈ,העליונות. ומשמעות «¿
המידות  לשלוש הברכות שלוש של

ופועלים  מבקשים המזון שבברכת היא

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈe˜ '‚‰ ÏknL∆ƒ»««ƒ∆∆¿»
˙¯‡Ùz'קוין' נקראות אלו מידות ƒ¿∆∆

וחסידות  בקבלה למבואר בהתאם

כללי) (באופן נחלקות הספירות שעשר

ואמצע  שמאל ימין, – 'קוין' לשלושה

(חכמה, חח"נ הבאה: החלוקה (לפי

(בינה, בג"ה הימין, בקו נצח) חסד,

(דעת, דת"י השמאל, בקו הוד) גבורה,

ושלוש  האמצעי) בקו יסוד) תפארת,

תפארת, גבורה, חסד, הללו, המידות

הזו, ההתחלקות במוקד עומדות

יחד גם הקוין שלושת שמכל היא eÎÂ',והבקשה ‰Î¯a ˙ÙÒBz CLÓeÈ¿«∆∆¿»»¿
,'eÎ ‰¯e·b‰ ÂwÓ eÏÈÙ‡c עניין היא הגבורה מידת כלל שבדרך אף «¬ƒƒ««¿»

הדין  ומידת וההגבלה ÌMÓבפועלÈ¯‰Lהצמצום Ìb הגבורה ממידת ∆¬≈«ƒ»
Ï‡ÓO‰ ÂwÓ Ìb È¯‰ ‰Le„wa Èk ,‰Î¯a ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆¿»»ƒ«¿»¬≈«ƒ««¿…

.'eÎÂ ÚÙL CLÓƒ¿»∆«¿
Ë¯Ù·eיותר מודגש הגבורה מקו גם וההשפעה הברכה ÈtŒÏÚעניין ƒ¿»«ƒ

ÈLe¯„a ¯‡B·n‰ אודות המדברים חסידות ¯‡M‰ŒL‰מאמרי «¿»ƒ¿≈…«»»
˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e,החסידות Ba‚z¯˙בתורת BÈÚ ‰¯e·‚c ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆

˙eiÁ‰ גם בה יש והגבלה, לצמצום המקור אכן היא הגבורה שמידת ואף , ««
השפעת  (ולכן בתגבורת היא ממנה ההשפעה ואדרבה ההשפעה עניין את

חכמינו  בדברי נקראת למשל, הגשמים,

שמונה  ובתפילת גשמים" "גבורות ז"ל

מוריד  גיבור... "אתה אומרים עשרה

זה ולפי ÌbLהגשם") È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆«
˙ÙÒBz CLÓ ‰¯e·b‰ ÂwÓƒ««¿»ƒ¿»∆∆
˙BÎ¯a '‚ ÔÈÚ e‰ÊÂ .‰Î¯a¿»»¿∆ƒ¿«¿»
ÔBÊn‰ ˙k¯·c ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿««»

CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה להוריד ¿«¿ƒ
גילוי לידי Î¯a‰ולהביא ˙ÙÒBz∆∆¿»»

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈew‰ '‚Óƒ««ƒ∆∆¿»
,'„‰ ‰Î¯·e .˙¯‡Ùz ברכת ƒ¿∆∆¿»»«

והמטיב" È‡wL"הטוב ¯ÓBÏ LÈ≈«∆»≈
מכוונת  ÈÙÒ¯˙שהיא ÏÚ«¿ƒ«

eÈÈ‰ ,˙eÎÏn‰ ברכ זו שכוונת ה ««¿«¿
ולגלות CÈLÓ‰Ïהיא להוריד ¿«¿ƒ

˙¯ÈÙqÓ Ìb ‰Î¯a ˙ÙÒBz∆∆¿»»«ƒ¿ƒ«
.˙eÎÏn‰««¿

Ô·eÈ ‰Ê·e על הפנימי Ó‰הטעם »∆»«
'‚ ˜¯ ÔLÈ ‰¯Bz‰ ÔnL∆ƒ«»∆¿»«

,˙BÎ¯a הראשונות הברכות שלוש ¿»
ירושלים) ובונה הארץ על המזון, (על

˜¯ ‰ÙqÂ˙ '„‰ ‰Î¯·e¿»»«ƒ¿«¿»«
Èk ,Ôa¯cÓ'ג ‰ÔÈewבעצם ƒ¿«»»ƒ««ƒ

˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ שהם הגם ∆∆¿»ƒ¿∆∆
לתשע  מפורטת בצורה מתייחסים

ספירת  ללא לעיל), (כמפורט ספירות

משלה  ותוכן עניין לה (שאין המלכות

הספירות  אור את להשפיע הוא ועניינה

הם  בעצם אבל ממנה), שלמעלה

˙ÈÁa ˙‡ Ìb ÌÈÏÏBk¿ƒ«∆¿ƒ«
,˙eÎÏn‰,מחסד השפעה ולכן ««¿

גם  למעשה כוללת ותפארת גבורה

המלכות  מספירת »¿Â¯˜השפעה
CkŒ¯Á‡L כלולה שהיא כפי המלכות מספירת השפע המשכת לאחר ∆««»

הקודמות  dÓˆÚŒÈÙaבספירות ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙Ë¯Ù גם ולכן ƒ¿∆∆¿ƒ«««¿ƒ¿≈«¿»
בשלושת  נכלל והמטיב" "הטוב ברכת של התוכן תחילה המזון בברכת

הברכות  כי הרביעית בברכה צורך היה לא התורה מן ולכן הראשונות, הברכות

שאחר  אלא הברכה, ותוספות ההשפעות כל את בעצם כוללות התורה שמן

עצמה. בפני שהיא כפי המלכות ספירת של השפעה גם באה כך
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b"nyz'd a` mgpn s"k ,awr t"y

האבֹות, ג' רגלים, ּבג' הּוא הּמרּכבה ענין ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּדעיקר

ׁשּקא  הרביעית , רגל ּגם נתוּספה אחרּֿכ י ורק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  הּוא ועלּֿדרֿזה הּמלכּות. ּבחינת ּדוד ְְְִִֶֶֶַַַַַַָעל

ג' רק מֹונה יצירה' ׁשּב'ספר הּיסֹודֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּבענין

רּבה  ׁשּבמדרׁש אף רּוח, מים אׁש 12יסֹודֹות, ְְְִִֵֶַַַַָָ

הּתֹורה 13ּובּזהר  יסֹודי הלכֹות מֹונה 14ּוברמּב"ם , ְְְִֵֶַַַַַָָֹ

ג' הם העיקר ּכי עפר, מים רּוח אׁש יסֹודֹות, ְִִִֵֵַַָָָָד'

את  ּגם ּכֹוללים ׁשהם מים, רּוח אׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַהּיסֹודֹות

יסֹוד  ּגם נתּגּלה ׁשאחרּֿכ ורק העפר, ְְְְִֶֶַַַַַָָָָיסֹוד

וכּידּוע  נֹותנים 15העפר. ּדכאׁשר לזה, הּדּוגמא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הרּוח  ויׁשנֹו לאׁש ּבסמיכּות ּבקדרה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמים

יסֹוד  ׁשּמתּגּלה עפרּורּיּות, מּזה נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבאמצע,

הּקּוין  ּדג' למעלה יּובן ועלּֿדרֿזה ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָהעפר.

ּומהם  הּכל, את ּכֹוללים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹחסדּֿגבּורהּֿתפארת

מן  ולכן, הּמלכּות. ספירת  ּגם אחרּֿכ ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָנתּגּלה

 ֿ (חסדּֿגבּורה ּברכֹות ג' רק יׁשנן ְְְֶֶֶַַָָָָהּתֹורה

ּגם  מּדרּבנן ניתוּספה ׁשאחרּֿכ אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתפארת),

הּמלכּות). (ספירת הד' ְְְִַַַַָָּברכה

‰p‰Â ׁשּברכֹות הּוא הּמזֹון, ּברּכת ּבענין הּכּונה ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַַָָָָ

ּבעֹולם. ּבחלקֹו למּטה יּומׁשכּו ְְְְְֶַַַָָָהּנ"ל

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו הּמצֹות אפילּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָׁשהרי

כּו', ּגׁשמי ּבקלף  ּתפילין ּגׁשמי, ּבצמר ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָציצית

הּוא  כּו' אכילה על הּמזֹון ּברּכת ׁשענין ְְְֲִִִֶַַַַַַָָּובוּדאי

הארץ  על  ּגׁשמּיים, ּבדברים ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשההמׁשכה

ּׁשהּברכֹות  מה הּטעם ּכן ּגם וזהּו כּו'. הּמזֹון ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָועל

החֹותם  ּדענין ,ּבברּו חֹותמין הּמזֹון ְְְְְְִִִַַַַָָָּדברּכת

זר  ּבּה יּגע ׁשּלא ׁשההמׁשכה 16הּוא מּכיון ּכי , ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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יב.)12 פי"ד, ד).)13במדב"ר (יג, ספ"ה בראשית ז"ח א. רכה, ח"ג ב. רנד, ב. כג, ורפ"ד.)14ח"ב שי"א )15ספ"ג פרדס

ובכ"מ. ואילך. ב'תרפה ע' ז) (כרך יתרו אוה"ת ג.)16פ"ג. ו, בראשית תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמעליהם  במה תחילה נכללים הם שגם נוספים מעניינים לכך דוגמאות ומביא

עצמו. בפני כעניין באים כן ואחרי

‰·k¯Ó ÔÈÚa Ìb Úe„iÎÂ,ראו שהנביאים העליונה ÈÚc˜¯המרכבה ¿«»««¿ƒ¿«∆¿»»¿ƒ«
,ÌÈÏ‚¯ '‚a ‡e‰ ‰·k¯n‰ ÔÈÚ'ג כנגד הם המרכבה רגלי ושלוש ƒ¿««∆¿»»¿«¿«ƒ

,˙B·‡‰ ויעקב יצחק Â¯˜אברהם »»¿«
‰ÙqÂ˙ CkŒ¯Á‡ למרכבהÌb ««»ƒ¿«¿»«

„Âc ÏÚ È‡wL ,˙ÈÚÈ·¯‰ Ï‚∆̄∆»¿ƒƒ∆»≈«»ƒ
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa יש שתחילה הרי ¿ƒ«««¿

ספירת  ללא העניין שלימות את

מתגלית  המלכות כך ואחר המלכות

עצמו. בפני נוסף ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂכעניין
˙B„BÒi‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰Ê∆«¿ƒ¿««¿

העולם, נברא ∆≈¿∆ÙÒ'aL¯מהם
,˙B„BÒÈ '‚ ˜¯ ‰BÓ '‰¯ÈˆÈ¿ƒ»∆«¿
L¯„ÓaL Û‡ ,Áe¯ ÌÈÓ L‡≈«ƒ««∆¿ƒ¿»
˙BÎÏ‰ Ì"aÓ¯·e ¯‰f·e ‰a«̄»«…«»«¿«ƒ¿
'„ ‰BÓ ,‰¯Bz‰ È„BÒÈ¿≈«»∆
,¯ÙÚ ÌÈÓ Áe¯ L‡ ,˙B„BÒÈ¿≈««ƒ»»
ומוכרח, קיים העפר יסוד אם ולכאורה,

אש, היסודות שלושת גם מצינו מדוע

אלא  העפר? יסוד ללא ועפר מים רוח,

הוא  זה על ‰Ìהמענה ¯˜ÈÚ‰ Èkƒ»ƒ»≈
,ÌÈÓ Áe¯ L‡ ˙B„BÒi‰ '‚«¿≈««ƒ
„BÒÈ ˙‡ Ìb ÌÈÏÏBk Ì‰L∆≈¿ƒ«∆¿
‰lb˙ CkŒ¯Á‡L ˜¯Â ,¯ÙÚ‰∆»»¿«∆««»ƒ¿«»

¯ÙÚ‰ „BÒÈ Ìb,עצמו בפני כיסוד «¿∆»»
היסודות  בשלוש כלול שהוא כפי לא

ÊÏ‰האחרים. ‡Ó‚ec‰ Úe„iÎÂ¿«»««¿»»∆
לשלושת  העפר יסוד בין היחס בה

ביטוי  לידי בא האחרים היסודות

ÌÈÓבמוחש, ÌÈ˙B ¯L‡Îc¿«¬∆¿ƒ«ƒ
BLÈÂ L‡Ï ˙eÎÈÓÒa ‰¯„˜aƒ¿≈»ƒ¿ƒ»≈¿∆¿

,ÚˆÓ‡a Áe¯‰ ישנו כאשר היינו »«»∆¿«
מים  היסודות שלוש בין ומגע חיבור

ורוח fÓ‰ואש ‰NÚ מהמים «¬∆ƒ∆
ומתאדים  ei¯e¯ÙÚ«¿ƒ˙,המתחממים

¯ÙÚ‰ „BÒÈ ‰lb˙nL שבעצם ∆ƒ¿«∆¿∆»»
היסודות  שלושת בתוך קיים היה

עצמה. בפני כמציאות גילוי לידי בא שכעת אלא לכן קודם האחרים

˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈew‰ '‚c ‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»¿««ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
,Ïk‰ ˙‡ ÌÈÏÏBk גם כולל הספירות, מכל וההשפעות הברכות כל את ¿ƒ∆«…

המלכות  ‰eÎÏn˙ספירת ˙¯ÈÙÒ Ìb CkŒ¯Á‡ ‰lb˙ Ì‰Óe כפי ≈∆ƒ¿«»««»«¿ƒ«««¿
עצמה. בפני ספירה בתור ÔLÈשהיא ‰¯Bz‰ ÔÓ ,ÔÎÏÂ המזון בברכת ¿»≈ƒ«»∆¿»

˙BÎ¯a '‚ מהמידות¯˜ ברכה ותוספת השפעה Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ(שמביאות «¿»∆∆¿»
,(˙¯‡Ùzאלו בברכות נכלל הכול כי נוספת ברכה לברך חובה ‡l‡ואין ƒ¿∆∆∆»

Ìb Ôa¯cÓ ‰ÙqÂ˙È CkŒ¯Á‡L'„‰ ‰Î¯a השפעה (שעניינה ∆««»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»«¿»»«
של  ברכה ‰eÎÏn˙ותוספת ˙¯ÈÙÒ.(עצמו בפני עניין שהיא כפי ¿ƒ«««¿

‰ek‰ ‰p‰Â והמטרהÔÈÚa ¿ƒ≈««»»¿ƒ¿«
˙BÎ¯aL ‡e‰ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»∆¿»

Ï"p‰ העליונות מהמידות שמושפעות ««
המזון  ברכת ידי ¿¿eÎLÓeÈעל

גילוי hÓÏ‰מלמעלה  לידי ויבואו ¿«»
ÌÏBÚa B˜ÏÁa.המברך האדם של ¿∆¿»»

דבר  של שבסופו כך על להתפלא ואין

בעולם  למטה הברכות את להמשיך יש

‰Bˆn˙הגשמי eÏÈÙ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒ«ƒ¿
האלוקי  העליון לרצון ביטוי שהן

והמצוות  למטה. מלמעלה ירדו הנעלה,

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÔÈÏÈÙz ,ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆∆«¿ƒ¿ƒƒ

,'eÎ ÈÓLb ÛÏ˜a לכוונה בהתאם ƒ¿»«¿ƒ
שהעולם  העולם בריאת של הכללית

דירה  יהיה ביותר התחתון הגשמי הזה

לאלוקות  משכן »»¿È‡cÂ·eומקום
‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿««»«¬ƒ»

'eÎ אכילה על ברכה הוא עניינה שכל

ברכה  של שעניינה וקלֿוחומר גשמית

È‰z‰זו  ‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰∆««¿»»ƒ¿∆
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a'לה תודה ברכת ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

‰ÔBÊnהגשמית ‰‡¯ıעל ÏÚÂ ַ»»∆¿««»
היא eÎ'הגשמי  ותכליתה וכוונה

בגשמיות  ברכה ותוספת שפע להמשיך

ממש.

ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי ¿∆«≈«««
ÔBÊn‰ ˙k¯·c ˙BÎ¯a‰M ‰Ó«∆«¿»¿ƒ¿««»

,Ce¯·a ÔÈÓ˙BÁ וחתימת סיום ¿ƒ¿»
הוא  הראשונות הברכות שלוש

‰e‡ב"ברוך" Ì˙BÁ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««»
,¯Ê da ÚbÈ ‡lL כמבואר ∆…ƒ«»»

ברכה  וחתימת שסיום בחסידות

על  חותמת כמו גם משמעה ב"ברוך"

של  הרוחני והתוכן אותו, יקרא לא לו מיועד לא שהמכתב שזר כדי מכתב

שההשפעה  לחשוש מקום יש ברכה ותוספת שפע יש שכאשר הוא הדברים

ל  גם לסטרא תבוא וגם הראוי למקום הקדושה,א צד שאינו האחר הצד אחרא,

השפע  את שנועלת 'חתימה' יש כך ולשם הזו מההשפעה והנאה 'יניקה' תהיה

דווקא  זו ב'חתימה' והצורך לשם, הוא מזליגה המזון ברכת של Èkƒבברכות
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ּבּדרּוׁשים  הּדקּדּוק 9ּבזה ׁשּבׁשביל הענין מהּו , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

למעלה. ּפנים נׂשיאת יׁש ּכזית, עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשּמדקּדקים

כּו', עליהם ׁשּמדקּדקים מּכיון להבין, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּגם

ּגם  לא אבל  כּו', ּכזית עד רק מדקּדקים ְְְְֲִִַַַַַָָָֹלּמה

(מּׁשהּו). מּכזית ּפחֹות ְֲִִִֶַַַַָּבאכילת

ÔÈÚ‰Â הראׁשֹונֹות ּברכֹות ג' ּבענין ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַָָ

מבאר  ירּוׁשלים) ּובֹונה הארץ, ְְִֵֵֶַַָָָָָ(הּזן,

צדק' ה'צמח אדמּו"ר ג'10כ"ק נגד ׁשהן ְֵֶֶֶֶֶֶַַַ

הג' ׁשּמּכל היינּו, חסדּֿגבּורהּֿתפארת. ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּבחינֹות

ּברכה  ּתֹוספת יּומ ׁש חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָקּוין

מּׁשם  ּגם ׁשהרי כּו', הּגבּורה מּקו ּדאפילּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָוכּו',

מּקו  ּגם הרי ּבּקדּוׁשה ּכי ּברכה, ּתֹוספת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנמׁש

עלּֿפי  ּובפרט וכּו'. ׁשפע נמׁש ְְְְִִִֶַַַָָֹהּׂשמאל

ראׁשֿהּׁשנה  ּבדרּוׁשי מקֹומֹות,11הּמבֹואר ּובכּמה ְְְְִֵַַַָָָָֹ

ׁשּגם  ּבוּדאי הרי החּיּות, ּתגּבֹורת ענינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּדגבּורה

ג' ענין וזהּו ּברכה. ּתֹוספת נמׁש הּגבּורה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמּקו

להמׁשי הּמזֹון ּדברּכת הראׁשֹונֹות ְְְְְִִִַַַָָָּברכֹות

חסדּֿגבּורהּֿתפארת. הּקּוין מג' ּברכה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּתֹוספת

הּמלכּות, ספירת על ׁשּקאי לֹומר יׁש הד', ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָּוברכה

מּספירת  ּגם ּברכה ּתֹוספת להמׁשי ְְְְְִִִֶֶַַַַָָהיינּו

ְַַהּמלכּות.

‰Ê·e,ּברכֹות ג' רק יׁשנן הּתֹורה ׁשּמן מה יּובן »∆ְְִֶֶַַַָָָָ

ג' ּכי מּדרּבנן, רק נתוּספה הד' ְְְְִִִַַַַָָָָָּוברכה

את  ּגם ּכֹוללים חסדּֿגבּורהּֿתפארת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָהּקּוין

ּבחינת  נפרטת ׁשאחרּֿכ ורק הּמלכּות, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחינת

מרּכבה, ּבענין ּגם וכּיד ּוע ּבפניֿעצמּה. ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהּמלכּות
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א.)9 כו, נשא לקו"ת ואילך. תקלא ע' שם תקלב.)10אוה"ת ע' שם ועוד.)11אוה"ת ג. רלו, סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ec˜c˜חסידות  ÏÈ·LaL ÔÈÚ‰ e‰Ó וההקפדה הדיוק «»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿

ÌÈ˜c˜„nL המזון ברכת ÈÊk˙,לברך „Ú בשיעור אכילה על אפילו ∆¿«¿¿ƒ«¿«ƒ
ÏÚÓÏ‰כזית ÌÈt ˙‡ÈN LÈ המיוחד הפנימי התוכן מה כלומר , ≈¿ƒ«»ƒ¿«¿»

מאת  פנים לנשיאת ישראל בני זוכים בגללו שדווקא הזה ובהידור בדיוק

הוא.? ברוך הקדוש

ÔÂÈkÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ≈»
,'eÎ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜c˜„nL מאחר ∆¿«¿¿ƒ¬≈∆

ומקפידים  מדייקים כבר ישראל שבני

על  גם המזון ברכת לברך עצמם על

שביעה  מכדי פחותה בכמות אכילה

˙ÈÊk „Ú ˜¯ ÌÈ˜c˜„Ó ‰nÏ»»¿«¿¿ƒ««¿«ƒ
˙ÏÈÎ‡a Ìb ‡Ï Ï·‡ ,'eÎ¬»…««¬ƒ«

˙ÈÊkÓ ˙BÁt לברך מדקדקים (ולא »ƒ¿«ƒ
של  מאד מועטת כמות על אפילו

e‰MÓ?.(בלבד «∆
'‚ ÔÈÚa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«

˙BBL‡¯‰ ˙BÎ¯a ברכת של ¿»»ƒ
B·e‰המזון ,ı¯‡‰ ,Ôf‰)«»»»∆≈

˜"Î ¯‡·Ó (ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»≈
Ô‰L '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆∆≈

Œ„ÒÁמכוונות  ˙BÈÁa‰ '‚ „‚∆∆«¿ƒ∆∆
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b המידות שלוש ¿»ƒ¿∆∆

הספירות  של (והעיקריות) הראשונות

השייכות ‰eÈÈ,העליונות. ומשמעות «¿
המידות  לשלוש הברכות שלוש של

ופועלים  מבקשים המזון שבברכת היא

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈe˜ '‚‰ ÏknL∆ƒ»««ƒ∆∆¿»
˙¯‡Ùz'קוין' נקראות אלו מידות ƒ¿∆∆

וחסידות  בקבלה למבואר בהתאם

כללי) (באופן נחלקות הספירות שעשר

ואמצע  שמאל ימין, – 'קוין' לשלושה

(חכמה, חח"נ הבאה: החלוקה (לפי

(בינה, בג"ה הימין, בקו נצח) חסד,

(דעת, דת"י השמאל, בקו הוד) גבורה,

ושלוש  האמצעי) בקו יסוד) תפארת,

תפארת, גבורה, חסד, הללו, המידות

הזו, ההתחלקות במוקד עומדות

יחד גם הקוין שלושת שמכל היא eÎÂ',והבקשה ‰Î¯a ˙ÙÒBz CLÓeÈ¿«∆∆¿»»¿
,'eÎ ‰¯e·b‰ ÂwÓ eÏÈÙ‡c עניין היא הגבורה מידת כלל שבדרך אף «¬ƒƒ««¿»

הדין  ומידת וההגבלה ÌMÓבפועלÈ¯‰Lהצמצום Ìb הגבורה ממידת ∆¬≈«ƒ»
Ï‡ÓO‰ ÂwÓ Ìb È¯‰ ‰Le„wa Èk ,‰Î¯a ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆¿»»ƒ«¿»¬≈«ƒ««¿…

.'eÎÂ ÚÙL CLÓƒ¿»∆«¿
Ë¯Ù·eיותר מודגש הגבורה מקו גם וההשפעה הברכה ÈtŒÏÚעניין ƒ¿»«ƒ

ÈLe¯„a ¯‡B·n‰ אודות המדברים חסידות ¯‡M‰ŒL‰מאמרי «¿»ƒ¿≈…«»»
˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e,החסידות Ba‚z¯˙בתורת BÈÚ ‰¯e·‚c ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆

˙eiÁ‰ גם בה יש והגבלה, לצמצום המקור אכן היא הגבורה שמידת ואף , ««
השפעת  (ולכן בתגבורת היא ממנה ההשפעה ואדרבה ההשפעה עניין את

חכמינו  בדברי נקראת למשל, הגשמים,

שמונה  ובתפילת גשמים" "גבורות ז"ל

מוריד  גיבור... "אתה אומרים עשרה

זה ולפי ÌbLהגשם") È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆«
˙ÙÒBz CLÓ ‰¯e·b‰ ÂwÓƒ««¿»ƒ¿»∆∆
˙BÎ¯a '‚ ÔÈÚ e‰ÊÂ .‰Î¯a¿»»¿∆ƒ¿«¿»
ÔBÊn‰ ˙k¯·c ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿««»

CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה להוריד ¿«¿ƒ
גילוי לידי Î¯a‰ולהביא ˙ÙÒBz∆∆¿»»

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈew‰ '‚Óƒ««ƒ∆∆¿»
,'„‰ ‰Î¯·e .˙¯‡Ùz ברכת ƒ¿∆∆¿»»«

והמטיב" È‡wL"הטוב ¯ÓBÏ LÈ≈«∆»≈
מכוונת  ÈÙÒ¯˙שהיא ÏÚ«¿ƒ«

eÈÈ‰ ,˙eÎÏn‰ ברכ זו שכוונת ה ««¿«¿
ולגלות CÈLÓ‰Ïהיא להוריד ¿«¿ƒ

˙¯ÈÙqÓ Ìb ‰Î¯a ˙ÙÒBz∆∆¿»»«ƒ¿ƒ«
.˙eÎÏn‰««¿

Ô·eÈ ‰Ê·e על הפנימי Ó‰הטעם »∆»«
'‚ ˜¯ ÔLÈ ‰¯Bz‰ ÔnL∆ƒ«»∆¿»«

,˙BÎ¯a הראשונות הברכות שלוש ¿»
ירושלים) ובונה הארץ על המזון, (על

˜¯ ‰ÙqÂ˙ '„‰ ‰Î¯·e¿»»«ƒ¿«¿»«
Èk ,Ôa¯cÓ'ג ‰ÔÈewבעצם ƒ¿«»»ƒ««ƒ

˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ שהם הגם ∆∆¿»ƒ¿∆∆
לתשע  מפורטת בצורה מתייחסים

ספירת  ללא לעיל), (כמפורט ספירות

משלה  ותוכן עניין לה (שאין המלכות

הספירות  אור את להשפיע הוא ועניינה

הם  בעצם אבל ממנה), שלמעלה

˙ÈÁa ˙‡ Ìb ÌÈÏÏBk¿ƒ«∆¿ƒ«
,˙eÎÏn‰,מחסד השפעה ולכן ««¿

גם  למעשה כוללת ותפארת גבורה

המלכות  מספירת »¿Â¯˜השפעה
CkŒ¯Á‡L כלולה שהיא כפי המלכות מספירת השפע המשכת לאחר ∆««»

הקודמות  dÓˆÚŒÈÙaבספירות ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙Ë¯Ù גם ולכן ƒ¿∆∆¿ƒ«««¿ƒ¿≈«¿»
בשלושת  נכלל והמטיב" "הטוב ברכת של התוכן תחילה המזון בברכת

הברכות  כי הרביעית בברכה צורך היה לא התורה מן ולכן הראשונות, הברכות

שאחר  אלא הברכה, ותוספות ההשפעות כל את בעצם כוללות התורה שמן

עצמה. בפני שהיא כפי המלכות ספירת של השפעה גם באה כך
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b"nyz'd a` mgpn s"k ,awr t"y

האבֹות, ג' רגלים, ּבג' הּוא הּמרּכבה ענין ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּדעיקר

ׁשּקא  הרביעית , רגל ּגם נתוּספה אחרּֿכ י ורק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  הּוא ועלּֿדרֿזה הּמלכּות. ּבחינת ּדוד ְְְִִֶֶֶַַַַַַָעל

ג' רק מֹונה יצירה' ׁשּב'ספר הּיסֹודֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּבענין

רּבה  ׁשּבמדרׁש אף רּוח, מים אׁש 12יסֹודֹות, ְְְִִֵֶַַַַָָ

הּתֹורה 13ּובּזהר  יסֹודי הלכֹות מֹונה 14ּוברמּב"ם , ְְְִֵֶַַַַַָָֹ

ג' הם העיקר ּכי עפר, מים רּוח אׁש יסֹודֹות, ְִִִֵֵַַָָָָד'

את  ּגם ּכֹוללים ׁשהם מים, רּוח אׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַהּיסֹודֹות

יסֹוד  ּגם נתּגּלה ׁשאחרּֿכ ורק העפר, ְְְְִֶֶַַַַַָָָָיסֹוד

וכּידּוע  נֹותנים 15העפר. ּדכאׁשר לזה, הּדּוגמא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הרּוח  ויׁשנֹו לאׁש ּבסמיכּות ּבקדרה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמים

יסֹוד  ׁשּמתּגּלה עפרּורּיּות, מּזה נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבאמצע,

הּקּוין  ּדג' למעלה יּובן ועלּֿדרֿזה ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָהעפר.

ּומהם  הּכל, את ּכֹוללים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹחסדּֿגבּורהּֿתפארת

מן  ולכן, הּמלכּות. ספירת  ּגם אחרּֿכ ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָנתּגּלה

 ֿ (חסדּֿגבּורה ּברכֹות ג' רק יׁשנן ְְְֶֶֶַַָָָָהּתֹורה

ּגם  מּדרּבנן ניתוּספה ׁשאחרּֿכ אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתפארת),

הּמלכּות). (ספירת הד' ְְְִַַַַָָּברכה

‰p‰Â ׁשּברכֹות הּוא הּמזֹון, ּברּכת ּבענין הּכּונה ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַַָָָָ

ּבעֹולם. ּבחלקֹו למּטה יּומׁשכּו ְְְְְֶַַַָָָהּנ"ל

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו הּמצֹות אפילּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָׁשהרי

כּו', ּגׁשמי ּבקלף  ּתפילין ּגׁשמי, ּבצמר ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָציצית

הּוא  כּו' אכילה על הּמזֹון ּברּכת ׁשענין ְְְֲִִִֶַַַַַַָָּובוּדאי

הארץ  על  ּגׁשמּיים, ּבדברים ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשההמׁשכה

ּׁשהּברכֹות  מה הּטעם ּכן ּגם וזהּו כּו'. הּמזֹון ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָועל

החֹותם  ּדענין ,ּבברּו חֹותמין הּמזֹון ְְְְְְִִִַַַַָָָּדברּכת

זר  ּבּה יּגע ׁשּלא ׁשההמׁשכה 16הּוא מּכיון ּכי , ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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יב.)12 פי"ד, ד).)13במדב"ר (יג, ספ"ה בראשית ז"ח א. רכה, ח"ג ב. רנד, ב. כג, ורפ"ד.)14ח"ב שי"א )15ספ"ג פרדס

ובכ"מ. ואילך. ב'תרפה ע' ז) (כרך יתרו אוה"ת ג.)16פ"ג. ו, בראשית תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמעליהם  במה תחילה נכללים הם שגם נוספים מעניינים לכך דוגמאות ומביא

עצמו. בפני כעניין באים כן ואחרי

‰·k¯Ó ÔÈÚa Ìb Úe„iÎÂ,ראו שהנביאים העליונה ÈÚc˜¯המרכבה ¿«»««¿ƒ¿«∆¿»»¿ƒ«
,ÌÈÏ‚¯ '‚a ‡e‰ ‰·k¯n‰ ÔÈÚ'ג כנגד הם המרכבה רגלי ושלוש ƒ¿««∆¿»»¿«¿«ƒ

,˙B·‡‰ ויעקב יצחק Â¯˜אברהם »»¿«
‰ÙqÂ˙ CkŒ¯Á‡ למרכבהÌb ««»ƒ¿«¿»«

„Âc ÏÚ È‡wL ,˙ÈÚÈ·¯‰ Ï‚∆̄∆»¿ƒƒ∆»≈«»ƒ
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa יש שתחילה הרי ¿ƒ«««¿

ספירת  ללא העניין שלימות את

מתגלית  המלכות כך ואחר המלכות

עצמו. בפני נוסף ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂכעניין
˙B„BÒi‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰Ê∆«¿ƒ¿««¿

העולם, נברא ∆≈¿∆ÙÒ'aL¯מהם
,˙B„BÒÈ '‚ ˜¯ ‰BÓ '‰¯ÈˆÈ¿ƒ»∆«¿
L¯„ÓaL Û‡ ,Áe¯ ÌÈÓ L‡≈«ƒ««∆¿ƒ¿»
˙BÎÏ‰ Ì"aÓ¯·e ¯‰f·e ‰a«̄»«…«»«¿«ƒ¿
'„ ‰BÓ ,‰¯Bz‰ È„BÒÈ¿≈«»∆
,¯ÙÚ ÌÈÓ Áe¯ L‡ ,˙B„BÒÈ¿≈««ƒ»»
ומוכרח, קיים העפר יסוד אם ולכאורה,

אש, היסודות שלושת גם מצינו מדוע

אלא  העפר? יסוד ללא ועפר מים רוח,

הוא  זה על ‰Ìהמענה ¯˜ÈÚ‰ Èkƒ»ƒ»≈
,ÌÈÓ Áe¯ L‡ ˙B„BÒi‰ '‚«¿≈««ƒ
„BÒÈ ˙‡ Ìb ÌÈÏÏBk Ì‰L∆≈¿ƒ«∆¿
‰lb˙ CkŒ¯Á‡L ˜¯Â ,¯ÙÚ‰∆»»¿«∆««»ƒ¿«»

¯ÙÚ‰ „BÒÈ Ìb,עצמו בפני כיסוד «¿∆»»
היסודות  בשלוש כלול שהוא כפי לא

ÊÏ‰האחרים. ‡Ó‚ec‰ Úe„iÎÂ¿«»««¿»»∆
לשלושת  העפר יסוד בין היחס בה

ביטוי  לידי בא האחרים היסודות

ÌÈÓבמוחש, ÌÈ˙B ¯L‡Îc¿«¬∆¿ƒ«ƒ
BLÈÂ L‡Ï ˙eÎÈÓÒa ‰¯„˜aƒ¿≈»ƒ¿ƒ»≈¿∆¿

,ÚˆÓ‡a Áe¯‰ ישנו כאשר היינו »«»∆¿«
מים  היסודות שלוש בין ומגע חיבור

ורוח fÓ‰ואש ‰NÚ מהמים «¬∆ƒ∆
ומתאדים  ei¯e¯ÙÚ«¿ƒ˙,המתחממים

¯ÙÚ‰ „BÒÈ ‰lb˙nL שבעצם ∆ƒ¿«∆¿∆»»
היסודות  שלושת בתוך קיים היה

עצמה. בפני כמציאות גילוי לידי בא שכעת אלא לכן קודם האחרים

˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈew‰ '‚c ‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»¿««ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
,Ïk‰ ˙‡ ÌÈÏÏBk גם כולל הספירות, מכל וההשפעות הברכות כל את ¿ƒ∆«…

המלכות  ‰eÎÏn˙ספירת ˙¯ÈÙÒ Ìb CkŒ¯Á‡ ‰lb˙ Ì‰Óe כפי ≈∆ƒ¿«»««»«¿ƒ«««¿
עצמה. בפני ספירה בתור ÔLÈשהיא ‰¯Bz‰ ÔÓ ,ÔÎÏÂ המזון בברכת ¿»≈ƒ«»∆¿»

˙BÎ¯a '‚ מהמידות¯˜ ברכה ותוספת השפעה Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ(שמביאות «¿»∆∆¿»
,(˙¯‡Ùzאלו בברכות נכלל הכול כי נוספת ברכה לברך חובה ‡l‡ואין ƒ¿∆∆∆»

Ìb Ôa¯cÓ ‰ÙqÂ˙È CkŒ¯Á‡L'„‰ ‰Î¯a השפעה (שעניינה ∆««»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»«¿»»«
של  ברכה ‰eÎÏn˙ותוספת ˙¯ÈÙÒ.(עצמו בפני עניין שהיא כפי ¿ƒ«««¿

‰ek‰ ‰p‰Â והמטרהÔÈÚa ¿ƒ≈««»»¿ƒ¿«
˙BÎ¯aL ‡e‰ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»∆¿»

Ï"p‰ העליונות מהמידות שמושפעות ««
המזון  ברכת ידי ¿¿eÎLÓeÈעל

גילוי hÓÏ‰מלמעלה  לידי ויבואו ¿«»
ÌÏBÚa B˜ÏÁa.המברך האדם של ¿∆¿»»

דבר  של שבסופו כך על להתפלא ואין

בעולם  למטה הברכות את להמשיך יש

‰Bˆn˙הגשמי eÏÈÙ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒ«ƒ¿
האלוקי  העליון לרצון ביטוי שהן

והמצוות  למטה. מלמעלה ירדו הנעלה,

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÔÈÏÈÙz ,ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆∆«¿ƒ¿ƒƒ

,'eÎ ÈÓLb ÛÏ˜a לכוונה בהתאם ƒ¿»«¿ƒ
שהעולם  העולם בריאת של הכללית

דירה  יהיה ביותר התחתון הגשמי הזה

לאלוקות  משכן »»¿È‡cÂ·eומקום
‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈÚL∆ƒ¿«ƒ¿««»«¬ƒ»

'eÎ אכילה על ברכה הוא עניינה שכל

ברכה  של שעניינה וקלֿוחומר גשמית

È‰z‰זו  ‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰∆««¿»»ƒ¿∆
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a'לה תודה ברכת ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

‰ÔBÊnהגשמית ‰‡¯ıעל ÏÚÂ ַ»»∆¿««»
היא eÎ'הגשמי  ותכליתה וכוונה

בגשמיות  ברכה ותוספת שפע להמשיך

ממש.

ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי ¿∆«≈«««
ÔBÊn‰ ˙k¯·c ˙BÎ¯a‰M ‰Ó«∆«¿»¿ƒ¿««»

,Ce¯·a ÔÈÓ˙BÁ וחתימת סיום ¿ƒ¿»
הוא  הראשונות הברכות שלוש

‰e‡ב"ברוך" Ì˙BÁ‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««»
,¯Ê da ÚbÈ ‡lL כמבואר ∆…ƒ«»»

ברכה  וחתימת שסיום בחסידות

על  חותמת כמו גם משמעה ב"ברוך"

של  הרוחני והתוכן אותו, יקרא לא לו מיועד לא שהמכתב שזר כדי מכתב

שההשפעה  לחשוש מקום יש ברכה ותוספת שפע יש שכאשר הוא הדברים

ל  גם לסטרא תבוא וגם הראוי למקום הקדושה,א צד שאינו האחר הצד אחרא,

השפע  את שנועלת 'חתימה' יש כך ולשם הזו מההשפעה והנאה 'יניקה' תהיה

דווקא  זו ב'חתימה' והצורך לשם, הוא מזליגה המזון ברכת של Èkƒבברכות
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`jiwlח 'ied z` zkxae zraye zlk`e

צרי ּבזה הּנה ּכּנ"ל, למּטה הּוא הּמזֹון ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדברּכת

 ֿ ועלּֿדר כּו'. זר ּבּה יּגע ׁשּלא הּזהירּות ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹלהיֹות

ּבברּו חֹותמין ּדענין הּמבֹואר לפי ּגם הּוא ְְְְְְִִִֶַַַָָזה

זה  ּגם הרי חֹוזר, אֹור ׁשּבבחינת ההמׁשכה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא

ׁשהּכּונה  מּובן הּנ"ל ּומּכל ּדוקא. להּמּטה ְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיי

למּטה  ּתּומׁש ׁשהּברכה היא הּמזֹון ְְְְְִִֶַַַַַָָָָּדברּכת

ְַָּדוקא.

‰Ê·e עצמם על ׁשּמדקּדקים ּׁשאמרּו מה יּובן »∆ְְְְְִֶֶַַַַָָָ

מדקּדקים  ּכאׁשר ּדגם הינּו כּו', ּכזית ְְְְְְֲִִֶַַַַַַעד

ּדלפנים  ּבאֹופן עבֹודתֹו ׁשעֹובד עצמם, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָעל

 ֿ מּכל והגּבלה, מּמדידה למעלה הּדין, ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמּׁשּורת

הּברכה  ׁשהמׁשכת היא, ׁשהּכּונה מּכיון ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמקֹום

ּגם  ּבזה להיֹות צרי לכן ּדוקא, למּטה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּתּומׁש

הּמצֹות  ענין ּבין החילּוק ׁשּזהּו ׁשיעּור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַּכן

ּדבענין  כּו'. אכילה ּבעֹולם, ּדחלקֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלהּבירּור

ּבדברים  נתלּבׁשּו ׁשהּמצֹות אף הּנה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּמצֹות,

מּמדידה  למעלה הם ּבכלֿזאת ּכּנ"ל, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹּגׁשמּיים

צריכה  כּו' האכילה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהגּבלה,

להיֹות  ׁשּצרי והגּבלה, ּבמדידה ּדוקא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָלהיֹות

ׁשיעּור. ְִַָּדוקא

‰p‰Â,'כּו עליהם ׁשּמדקּדקים הּדּיּוק עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּפנים  נׂשיאת נעׂשה עלֿידיֿזה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָהּנה

ל ׁשּויׂשם עד ,אלי ּפניו ה' יּׂשא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָליׂשראל,

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו הּכל 17ׁשלֹום, ּכאן ּדׁשלֹום ְְְֵַַַָָָָֹ

להּברכה  עד הּברכֹות, ּכל ׁשּנמׁשכֹות ְְְְִֶַַַָָָָָָּכאן,

ּביד  יֹוצאים יׂשראל ּובני צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָּדביאת

ּובקרֹוב 18רמה  ּורחבה, טֹובה לארץ ּובאים , ְְְִֶֶָָָָָָָ

ַָמּמׁש.
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ו.)17 כו, בחוקותי עה"פ ופרש"י תו"כ ח.)18ראה יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"pk ‰hÓÏ ‡e‰ ÔBÊn‰ ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkÓ שכוונת ƒ≈»∆««¿»»¿ƒ¿««»¿«»««

לגשמיות  ירד שהשפע היא BÈ‰Ï˙ממש,הברכות CÈ¯ˆ ‰Êa ‰p‰ƒ≈»∆»ƒƒ¿
'eÎ ¯Ê da ÚbÈ ‡lL ˙e¯È‰f‰ ל'סטרא אין נעלות רוחניות בדרגות כי «¿ƒ∆…ƒ«»»

מהשפע  'יניקה' לה שתהיה חשש אין ומלכתחילה כלל מקום תפיסת אחרא'

הקדושה. שמצד

ÈÙÏ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ
¯‡B·n‰ החסידות ÔÈÚcבתורת «¿»¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ Ce¯·a ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ¿»««¿»»
,¯ÊBÁ ¯B‡ ˙ÈÁ·aL מבואר ∆ƒ¿ƒ«≈

האלוקי  שהאור וחסידות בקבלה

אופנים: בשני בעולם ופועל בא העליון

בצורה  למטה מלמעלה הבא ישר' 'אור

מלמטה, שבא חוזר' ו'אור הדרגתית

ועולה  והנבראים, העולמות מתוך

האדם  לעבודת שהודות (לאחר למעלה

ואינם  התעלו והנבראים העולמות

האלוקי) האור על כך כל מסתירים

הוא  כי מעלה יש ישר' שב'אור ובעוד

יש  חוזר' ב'אור יותר, עליון ממקור בא

העולמות  מתוך בא שהוא בכך מעלה

עוצמה  בו ויש התחתונים והנבראים

בקיר  הנתקל דבר (כמשל יותר גדולה

בעוצמה) CÈiLוחוזר ‰Ê Ìb È¯‰¬≈«∆«»
‡˜Âc ‰hn‰Ï באור מדובר שהרי ¿««»«¿»

למעלה. מלמטה «ÏkÓeƒש'חוזר'
˙k¯·c ‰ek‰L Ô·eÓ Ï"p‰««»∆««»»¿ƒ¿«
CLÓez ‰Î¯a‰L ‡È‰ ÔBÊn‰«»ƒ∆«¿»»¿«

‡˜Âc ‰hÓÏ ברוחניות תישאר ולא ¿«»«¿»
בלבד.

Ô·eÈ ‰Ê·e הפנימי והתוכן הטעם »∆»
e¯Ó‡M ‰Ó לגבי ז"ל חכמינו «∆»¿

בני  של המיוחדים וההידור ההקפדה

המזון  בברכת ÌÈ˜c˜„nL∆¿«¿¿ƒישראל
eÈ‰ ,'eÎ ˙ÈÊk „Ú ÌÓˆÚ ÏÚ««¿»«¿«ƒ«¿

Ó ¯L‡k Ì‚cÏÚ ÌÈ˜c˜„ ¿««¬∆¿«¿¿ƒ«
,ÌÓˆÚ והידור הקפדה בתוספת «¿»

ÔÙB‡a B˙„B·Ú „·BÚL∆≈¬»¿∆
,ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏc מעבר ¿ƒ¿ƒƒ««ƒ

הדין  פי על «¿»¿ÏÚÓÏ‰לחובה
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ כדי ועד למתחייב ומעבר מעל היא שעבודתו היינו ƒ¿ƒ»¿«¿»»

הגבלה  מכל למעלה שהיא כדי ÌB˜ÓŒÏkÓכך עד וההידור ההקפדה אין ƒ»»
כי  'משהו ', מאד , קטנה כמות על המזון ברכת שיברכו ek‰L‰כך ÔÂÈkÓƒ≈»∆««»»

,‡˜Âc ‰hÓÏ CLÓez ‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰L ,‡È‰ לידי ותבוא ƒ∆«¿»««¿»»¿«¿«»«¿»
בגשמיות  eÚÈL¯ביטוי Ôk Ìb ‰Êa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ,מסויים »≈»ƒƒ¿»∆«≈ƒ

"כזית", ‰eÏÈÁ˜לפחות e‰fL ההבדל˙Bˆn‰ ÔÈÚ ÔÈa הן שאף ∆∆«ƒ≈ƒ¿««ƒ¿
בגשמיות  ÌÏBÚa,נתלבשו B˜ÏÁc ¯e¯Èa‰Ï במגע לבוא האדם עבודת ¿«≈¿∆¿»»

ולהעלותו  מהטוב הרע את להפריד לברר כך ובתוך גשמיים דברים עם

ידי על שנעשית הבירורים' 'עבודת שהיא eÎ'לקדושה ‰ÏÈÎ‡ ידי על וכן ¬ƒ»
באופנים  העולם עניני עם ועסק מגע

בעולם  חלקו את יש אדם ולכל אחרים,

בפרט. עליו מוטל שלו שהבירור

Û‡ ‰p‰ ,˙Bˆn‰ ÔÈÚ·cƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ≈«
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

,Ï"pk ÌÈiÓLb שהתפילין «¿ƒƒ««
גשמיים  בדברים הם וכד' והציצית

ÏÚÓÏ‰ממש  Ì‰ ˙‡ÊŒÏÎa¿»…≈¿«¿»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ מקום ויש ƒ¿ƒ»¿«¿»»

גבול, ללא במצוות »Œ‰Óלהדר
'eÎ ‰ÏÈÎ‡‰ ÔkŒÔÈ‡M עבודת' ∆≈≈»¬ƒ»

עם  קרוב מגע ידי שעל הבירורים'

הגשמי  העולם «ÎÈ¯¿̂ƒ‰ענייני
‰„È„Óa ‡˜Âc ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»
‡˜Âc ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»∆»ƒƒ¿«¿»

¯eÚÈL לברך אפשר אי מזה ובפחות ƒ
ההשפעה  את ולפעול המזון ברכת

האמורה. הברכה ותוספת

˜eic‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈«ƒ
Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜c˜„nL שבני ∆¿«¿¿ƒ¬≈∆

עצמם  על ומקפידים מדייקים ישראל

כזית  על אפילו המזון על לברך

‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,'eÎƒ≈«¿≈∆«¬∆
בתחילת  שהובא ז"ל חכמינו כמאמר

ÌÈtהמאמר ˙‡ÈN¿ƒ«»ƒ
Ï‡¯NÈÏ בברכת הכתוב כלשון , ¿ƒ¿»≈

‡EÈÏכוהנים ÂÈt '‰ ‡OÈ, ƒ»»»≈∆
הברכות  המשך לקיום גם וזוכים

אלו בפסוקים »Ú„האמורות
e¯Ó‡Â ,ÌBÏL EÏ ÌNÈeL∆¿»≈¿»¿»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ בפרשת הכתוב על «≈«
בארץ" שלום "ונתתי בחוקתי

Ô‡k Ïk‰ Ô‡k ÌBÏLc כך ¿»»«…»
שאר  כל את כוללת השלום שברכת

מלמעלה BÎLÓpL˙הברכות, ∆ƒ¿»
גילוי  לידי ובאות È·c‡˙למטה ‰Î¯a‰Ï „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»«¿«¿»»¿ƒ«

e˜„ˆ ÁÈLÓמצרים ביציאת האמור הכתוב כמו שתהיה ,È·e ¿ƒ«ƒ¿≈¿≈
ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ מהגלות‰Ó¯ „Èa בגבורה" - רש"י ופירש , ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»
ומפורסמת" ı¯‡Ïגבוהה ÌÈ‡·eארץ שהיא BË·‰ישראל »ƒ¿∆∆»

.LnÓ ·B¯˜·e ,‰·Á¯e¿»»¿»«»
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.e"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הקב"ה:‡. את מברכים ובנ"י בנ"י, את הקב"ה מברך שבה הפרשה היא עקב פרשת

- תשמעון" עקב ד"והי' ההקדמה לאחרי - הפרשה אלקיךבהתחלת ה' "ושמר בנ"י : את הקב"ה מברך 
וגו '" והרבך וברכך ואהבך גו ' ;1לך

גו'" אלקיך ה' את "וברכת - הקב"ה את מברכים שבנ"י הברכה גם ישנם לזה .2ונוסף

בזה:·. והענין
בתחתונים  דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאוה לנבראים,3ידוע כביכול הקב"ה זקוק זה ובשביל ,

ית'.4כמ"ש  לו הדירה את שעושים אלו שהם כיון תכסוף", ידיך "למעשה

בפרשתנו  ממ"ש גם ופירש 5ולהעיר וגו'", ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה :
שמים". מיראת חוץ שמים בידי "הכל רש"י:

בתחתונים. דירה להקב"ה תהי' שאכן - הקב"ה את בנ"י שמברכים הברכה תוכן וזהו

באו  לבנ"י הקב"ה של ברכתו הקדמת ע"י נעשה זה כדי וענין עד להם המצטרך כל להם שנותן פן
כמ"ש  ושבעת"2שביעה, והרי6"ואכלת אלא , האלקית, לנפש בנוגע רק לא - היא השביעה בענין הכוונה

בנוגע נרגשתגם שהשביעה ושבעת", "ואכלת הכתוב כפשטות והגוף, הבהמית כמובן sebaלנפש ,
ושבעת  ואכלת שנאמר ממנו, שבע אא"כ המזון אחר לברך חייב אינו התורה ש"מן המזון, דברכת מהחיוב

שביעה) משיעור פחות שהיא אכילה על גם לברך צריך סופרים מדברי (ורק גו'" .7וברכת

בכתוב  ובקרך 8וממשיך וישבת, תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל "פן גו'", תשכח פן לך "השמר :
ידי  ועוצם כחי בלבבך ואמרת גו', אלקיך ה' את ושכחת לבבך ורם ירבה, לך אשר וכל גו' ירביון וצאנך

גו'", אלקיך ה' את "וזכרת אלא - הזה" החיל את לי עשה

אותו  מביאה אינה שביעה כדי לו המצטרך בכל הקב"ה לו שנותן שהברכה בלבד זו שלא והיינו,
ויבעט" ישורון ד"וישמן ומצב אלא 9למעמד הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר לא ואפילו ,

"כי שיודע גו'"ed`באופן לך הנותן אלקיך) ,8(ה'

כמה  הצמיחה נעשית אזי בשדה, זורע שכאשר הטבע, כחות עם הקשור ענין זה שאין גם נכלל ובזה
הירושלמי  כמאמר אלא - מצמחת הגוי של הזריעה גם שהרי לדבר, וראי' ככה, בחי 10פעמים "מאמין :

העולמים" בחי ש"מאמין בגלל - היא שדהו את זורע שיהודי לכך שהסיבה והיינו, וזורע", העולמים
בשדה  הצמיחה בגלל רק היא הגוי של בשדהו הצמיחה (ואילו התבואה תצמח ברכתו יהודי שע"י של ,11ו

ראשית" שנקראו ישראל "בשביל היא הבריאה שכללות ).12כשם

עזות" יענה ד"עשיר ומצב במעמד שאינו בלבד זו לא הרי - ה' בברכת ומכיר שיודע ח"ו,13וכיון
. ה' אל הקרוב "כל אדרבה, ואפס"אלא ואין כלא יותר הוא יותר קמי' הקב"ה,14. את מברך הוא ולכן ,

בתחתונים. דירה ית' לו שתהי' ופועל
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יבֿיג.1) ז,
יו"ד.2) ח,
במדב"ר 3) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ועוד.4) ואילך. ב כט, של"ה וראה טו. יד, איוב
יב.5) יו"ד,
ד.6) כו, נשא לקו"ת גם וראה וש"נ. ב. כ, ברכות ראה

ג. טו, פרשתנו
ס"ב.7) סקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע

יאֿיח.8) ח, שם
טו.9) לב, האזינו

"רשימות"10) וראה א. לא, שבת - אמונת בתוד"ה הובא
וש"נ. ואילך. 7 ע' סח חוברת

(11- מנחם תורת בשוה"ג. 155 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
ואילך. 175 ע' ח"ל .110 ע' ח"א התוועדויות

ובכ"מ.12) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
כג.13) יח, משלי
רס"ב.14) אגה"ק תניא
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צרי ּבזה הּנה ּכּנ"ל, למּטה הּוא הּמזֹון ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדברּכת

 ֿ ועלּֿדר כּו'. זר ּבּה יּגע ׁשּלא הּזהירּות ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹלהיֹות

ּבברּו חֹותמין ּדענין הּמבֹואר לפי ּגם הּוא ְְְְְְִִִֶַַַָָזה

זה  ּגם הרי חֹוזר, אֹור ׁשּבבחינת ההמׁשכה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא

ׁשהּכּונה  מּובן הּנ"ל ּומּכל ּדוקא. להּמּטה ְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיי

למּטה  ּתּומׁש ׁשהּברכה היא הּמזֹון ְְְְְִִֶַַַַַָָָָּדברּכת

ְַָּדוקא.

‰Ê·e עצמם על ׁשּמדקּדקים ּׁשאמרּו מה יּובן »∆ְְְְְִֶֶַַַַָָָ

מדקּדקים  ּכאׁשר ּדגם הינּו כּו', ּכזית ְְְְְְֲִִֶַַַַַַעד

ּדלפנים  ּבאֹופן עבֹודתֹו ׁשעֹובד עצמם, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָעל

 ֿ מּכל והגּבלה, מּמדידה למעלה הּדין, ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמּׁשּורת

הּברכה  ׁשהמׁשכת היא, ׁשהּכּונה מּכיון ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמקֹום

ּגם  ּבזה להיֹות צרי לכן ּדוקא, למּטה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּתּומׁש

הּמצֹות  ענין ּבין החילּוק ׁשּזהּו ׁשיעּור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַּכן

ּדבענין  כּו'. אכילה ּבעֹולם, ּדחלקֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלהּבירּור

ּבדברים  נתלּבׁשּו ׁשהּמצֹות אף הּנה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּמצֹות,

מּמדידה  למעלה הם ּבכלֿזאת ּכּנ"ל, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹּגׁשמּיים

צריכה  כּו' האכילה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהגּבלה,

להיֹות  ׁשּצרי והגּבלה, ּבמדידה ּדוקא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָלהיֹות

ׁשיעּור. ְִַָּדוקא

‰p‰Â,'כּו עליהם ׁשּמדקּדקים הּדּיּוק עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּפנים  נׂשיאת נעׂשה עלֿידיֿזה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָהּנה

ל ׁשּויׂשם עד ,אלי ּפניו ה' יּׂשא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָליׂשראל,

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו הּכל 17ׁשלֹום, ּכאן ּדׁשלֹום ְְְֵַַַָָָָֹ

להּברכה  עד הּברכֹות, ּכל ׁשּנמׁשכֹות ְְְְִֶַַַָָָָָָּכאן,

ּביד  יֹוצאים יׂשראל ּובני צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָּדביאת

ּובקרֹוב 18רמה  ּורחבה, טֹובה לארץ ּובאים , ְְְִֶֶָָָָָָָ

ַָמּמׁש.
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ו.)17 כו, בחוקותי עה"פ ופרש"י תו"כ ח.)18ראה יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"pk ‰hÓÏ ‡e‰ ÔBÊn‰ ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkÓ שכוונת ƒ≈»∆««¿»»¿ƒ¿««»¿«»««

לגשמיות  ירד שהשפע היא BÈ‰Ï˙ממש,הברכות CÈ¯ˆ ‰Êa ‰p‰ƒ≈»∆»ƒƒ¿
'eÎ ¯Ê da ÚbÈ ‡lL ˙e¯È‰f‰ ל'סטרא אין נעלות רוחניות בדרגות כי «¿ƒ∆…ƒ«»»

מהשפע  'יניקה' לה שתהיה חשש אין ומלכתחילה כלל מקום תפיסת אחרא'

הקדושה. שמצד

ÈÙÏ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ
¯‡B·n‰ החסידות ÔÈÚcבתורת «¿»¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ Ce¯·a ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ¿»««¿»»
,¯ÊBÁ ¯B‡ ˙ÈÁ·aL מבואר ∆ƒ¿ƒ«≈

האלוקי  שהאור וחסידות בקבלה

אופנים: בשני בעולם ופועל בא העליון

בצורה  למטה מלמעלה הבא ישר' 'אור

מלמטה, שבא חוזר' ו'אור הדרגתית

ועולה  והנבראים, העולמות מתוך

האדם  לעבודת שהודות (לאחר למעלה

ואינם  התעלו והנבראים העולמות

האלוקי) האור על כך כל מסתירים

הוא  כי מעלה יש ישר' שב'אור ובעוד

יש  חוזר' ב'אור יותר, עליון ממקור בא

העולמות  מתוך בא שהוא בכך מעלה

עוצמה  בו ויש התחתונים והנבראים

בקיר  הנתקל דבר (כמשל יותר גדולה

בעוצמה) CÈiLוחוזר ‰Ê Ìb È¯‰¬≈«∆«»
‡˜Âc ‰hn‰Ï באור מדובר שהרי ¿««»«¿»

למעלה. מלמטה «ÏkÓeƒש'חוזר'
˙k¯·c ‰ek‰L Ô·eÓ Ï"p‰««»∆««»»¿ƒ¿«
CLÓez ‰Î¯a‰L ‡È‰ ÔBÊn‰«»ƒ∆«¿»»¿«

‡˜Âc ‰hÓÏ ברוחניות תישאר ולא ¿«»«¿»
בלבד.

Ô·eÈ ‰Ê·e הפנימי והתוכן הטעם »∆»
e¯Ó‡M ‰Ó לגבי ז"ל חכמינו «∆»¿

בני  של המיוחדים וההידור ההקפדה

המזון  בברכת ÌÈ˜c˜„nL∆¿«¿¿ƒישראל
eÈ‰ ,'eÎ ˙ÈÊk „Ú ÌÓˆÚ ÏÚ««¿»«¿«ƒ«¿

Ó ¯L‡k Ì‚cÏÚ ÌÈ˜c˜„ ¿««¬∆¿«¿¿ƒ«
,ÌÓˆÚ והידור הקפדה בתוספת «¿»

ÔÙB‡a B˙„B·Ú „·BÚL∆≈¬»¿∆
,ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏc מעבר ¿ƒ¿ƒƒ««ƒ

הדין  פי על «¿»¿ÏÚÓÏ‰לחובה
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ כדי ועד למתחייב ומעבר מעל היא שעבודתו היינו ƒ¿ƒ»¿«¿»»

הגבלה  מכל למעלה שהיא כדי ÌB˜ÓŒÏkÓכך עד וההידור ההקפדה אין ƒ»»
כי  'משהו ', מאד , קטנה כמות על המזון ברכת שיברכו ek‰L‰כך ÔÂÈkÓƒ≈»∆««»»

,‡˜Âc ‰hÓÏ CLÓez ‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰L ,‡È‰ לידי ותבוא ƒ∆«¿»««¿»»¿«¿«»«¿»
בגשמיות  eÚÈL¯ביטוי Ôk Ìb ‰Êa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ,מסויים »≈»ƒƒ¿»∆«≈ƒ

"כזית", ‰eÏÈÁ˜לפחות e‰fL ההבדל˙Bˆn‰ ÔÈÚ ÔÈa הן שאף ∆∆«ƒ≈ƒ¿««ƒ¿
בגשמיות  ÌÏBÚa,נתלבשו B˜ÏÁc ¯e¯Èa‰Ï במגע לבוא האדם עבודת ¿«≈¿∆¿»»

ולהעלותו  מהטוב הרע את להפריד לברר כך ובתוך גשמיים דברים עם

ידי על שנעשית הבירורים' 'עבודת שהיא eÎ'לקדושה ‰ÏÈÎ‡ ידי על וכן ¬ƒ»
באופנים  העולם עניני עם ועסק מגע

בעולם  חלקו את יש אדם ולכל אחרים,

בפרט. עליו מוטל שלו שהבירור

Û‡ ‰p‰ ,˙Bˆn‰ ÔÈÚ·cƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ≈«
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

,Ï"pk ÌÈiÓLb שהתפילין «¿ƒƒ««
גשמיים  בדברים הם וכד' והציצית

ÏÚÓÏ‰ממש  Ì‰ ˙‡ÊŒÏÎa¿»…≈¿«¿»
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.e"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הקב"ה:‡. את מברכים ובנ"י בנ"י, את הקב"ה מברך שבה הפרשה היא עקב פרשת

- תשמעון" עקב ד"והי' ההקדמה לאחרי - הפרשה אלקיךבהתחלת ה' "ושמר בנ"י : את הקב"ה מברך 
וגו '" והרבך וברכך ואהבך גו ' ;1לך

גו'" אלקיך ה' את "וברכת - הקב"ה את מברכים שבנ"י הברכה גם ישנם לזה .2ונוסף

בזה:·. והענין
בתחתונים  דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאוה לנבראים,3ידוע כביכול הקב"ה זקוק זה ובשביל ,

ית'.4כמ"ש  לו הדירה את שעושים אלו שהם כיון תכסוף", ידיך "למעשה

בפרשתנו  ממ"ש גם ופירש 5ולהעיר וגו'", ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה :
שמים". מיראת חוץ שמים בידי "הכל רש"י:

בתחתונים. דירה להקב"ה תהי' שאכן - הקב"ה את בנ"י שמברכים הברכה תוכן וזהו

באו  לבנ"י הקב"ה של ברכתו הקדמת ע"י נעשה זה כדי וענין עד להם המצטרך כל להם שנותן פן
כמ"ש  ושבעת"2שביעה, והרי6"ואכלת אלא , האלקית, לנפש בנוגע רק לא - היא השביעה בענין הכוונה

בנוגע נרגשתגם שהשביעה ושבעת", "ואכלת הכתוב כפשטות והגוף, הבהמית כמובן sebaלנפש ,
ושבעת  ואכלת שנאמר ממנו, שבע אא"כ המזון אחר לברך חייב אינו התורה ש"מן המזון, דברכת מהחיוב

שביעה) משיעור פחות שהיא אכילה על גם לברך צריך סופרים מדברי (ורק גו'" .7וברכת

בכתוב  ובקרך 8וממשיך וישבת, תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל "פן גו'", תשכח פן לך "השמר :
ידי  ועוצם כחי בלבבך ואמרת גו', אלקיך ה' את ושכחת לבבך ורם ירבה, לך אשר וכל גו' ירביון וצאנך

גו'", אלקיך ה' את "וזכרת אלא - הזה" החיל את לי עשה

אותו  מביאה אינה שביעה כדי לו המצטרך בכל הקב"ה לו שנותן שהברכה בלבד זו שלא והיינו,
ויבעט" ישורון ד"וישמן ומצב אלא 9למעמד הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי לומר לא ואפילו ,

"כי שיודע גו'"ed`באופן לך הנותן אלקיך) ,8(ה'

כמה  הצמיחה נעשית אזי בשדה, זורע שכאשר הטבע, כחות עם הקשור ענין זה שאין גם נכלל ובזה
הירושלמי  כמאמר אלא - מצמחת הגוי של הזריעה גם שהרי לדבר, וראי' ככה, בחי 10פעמים "מאמין :

העולמים" בחי ש"מאמין בגלל - היא שדהו את זורע שיהודי לכך שהסיבה והיינו, וזורע", העולמים
בשדה  הצמיחה בגלל רק היא הגוי של בשדהו הצמיחה (ואילו התבואה תצמח ברכתו יהודי שע"י של ,11ו

ראשית" שנקראו ישראל "בשביל היא הבריאה שכללות ).12כשם

עזות" יענה ד"עשיר ומצב במעמד שאינו בלבד זו לא הרי - ה' בברכת ומכיר שיודע ח"ו,13וכיון
. ה' אל הקרוב "כל אדרבה, ואפס"אלא ואין כלא יותר הוא יותר קמי' הקב"ה,14. את מברך הוא ולכן ,

בתחתונים. דירה ית' לו שתהי' ופועל
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יבֿיג.1) ז,
יו"ד.2) ח,
במדב"ר 3) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ועוד.4) ואילך. ב כט, של"ה וראה טו. יד, איוב
יב.5) יו"ד,
ד.6) כו, נשא לקו"ת גם וראה וש"נ. ב. כ, ברכות ראה

ג. טו, פרשתנו
ס"ב.7) סקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע

יאֿיח.8) ח, שם
טו.9) לב, האזינו

"רשימות"10) וראה א. לא, שבת - אמונת בתוד"ה הובא
וש"נ. ואילך. 7 ע' סח חוברת

(11- מנחם תורת בשוה"ג. 155 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
ואילך. 175 ע' ח"ל .110 ע' ח"א התוועדויות

ובכ"מ.12) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
כג.13) יח, משלי
רס"ב.14) אגה"ק תניא
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הברכה:‚. בענין הפנימי לפירוש גם באים אזי - כפשוטו הברכה ענין שישנו ולאחרי
עתה  לעת נדפס שלא הזקן רבינו של מאמר עקב 15ישנו פ' באוה"ת הצ"צ של במאמרו הובא אבל ,16

וז"ל: שלו), להסתלקותֿהילולא המאה בשנת לאחרונה, (שנדפס

. נ"ע מאדמ"ו למעלה,מבואר מלמטה בקשה בחי' היא תפלה אשר לברכה, תפלה בין ההפרש .
הוא  הברכה ענין אבל כך, שיומשך לעילא באתעדל"ת התפלה ע"י ומעורר למטה, בעצמו שהוא דהיינו

. כהנים ברכת ע"ד למטה, שיומשך ומצוה למעלה, עצמו שהוא דהיינו למטה, ששרשם מלמעלה שלפי . ַ
ה' יברכך ומצווים לברך, יוכלו ע"כ  עילאה כו'".17מחכמה ז"א שהוא

במק"א  מקיים"שכללות 18וכמבואר והקב"ה גוזר  "צדיק כמו גזירה, בדרך הוא הברכה וכיון 19ענין ,
צדיקים" כולם בנ"י.20ש"עמך לכל שייך זה הרי ,

הם שבנ"י כיון בפועל, הברכה המשכת שתהי' - ולכן dlrnlוהעיקר ההמשכה, היא שמשם מהמקום
שלום"zeevlבכחם לך וישם (עד) וגו' וישמרך ה' "יברכך - הברכה המשכת ש"עד 17שתהי' ובאופן ,21

דברו" ירוץ .22מהרה

***

עקב:„. פרשת עם גם קשור - הברכה לענין בנוגע לעיל האמור 
עמי" נחמו "נחמו אומרים שבה נחמו, שבת לאחרי באה עקב נחמה 23פרשת זוהי כי פעמים, ב' ,

באופן  להיות צריכה התשובה והרי העבר, על חרטה שהיא התשובה ענין בדוגמת שהיא העבר, על
לתושי'" כמארז"ל 24ד"כפלים ב'25, ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל "הי'

פרקים".

לאחרי  לכן, להבא, על קבלה גם צ"ל לאח"ז אלא העבר, על בחרטה די לא התשובה שבענין וכיון
מדובר  שבה עקב, בפרשת להבא על הקבלה גם נעשית העבר, על החרטה בדוגמת שהיא נחמו שבת

. גו' תשמעון עקב ("והי' התומ"צ קיום על לבנ "י הקב"ה של ברכותיו כנ אודות וגו'", וברכך ואהבך "ל .
להקב"ה  דומים בנ"י כי מעשה 26ס"א), חשיב הקב"ה של ודיבורו שמחשבתו וכשם בנ"י,27, אצל גם כך ,

בפועל  זאת עשו כבר כאילו זה הרי להבא, על טובה קבלה עצמם על מקבלים מקבלים 28שכאשר ולכן ,
בפרשה. האמורות הקב"ה של הברכות כל את מיד

שייכים ‰. שבה הענינים שכל מובן, שמזה "עקב", בשם שנקראת לפרשה והשייכות הקשר לבאר ויש
ד"עקב": להענין בפנימיותם

ועד  ברכות, ריבוי נאמרו שבה ברכה, לפרשת לכאורה שייך הברכות ענין מובן: אינו לכאורה
"עקב"? לפרשת הברכות ענין שייך מה אבל "ברכה"; בשם נקראת כולה שהפרשה

ברגל  התחתון חלק (ב) בשביל, בעבור, (א) פירושים: ב' בה שיש "עקב", תיבת פירוש בהקדים ויובן
תשמעון". בעקביו דש שאדם קלות המצות "אם רש"י: שמפרש וכפי האדם,

הברכה: ענין עם קשורים אלו ענינים ושני
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תפז.15) ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
תקלא.16) ע'
ואילך.17) כד ו, נשא
תמוז 18) רעא. ע' אייר קיז. ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. פא. ע'
תנחומא 19) ב. נט, שבת ב. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה

יט. וירא
חלק.20) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
קרח.21) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים

(22) הסיום ).l"endחסר
א.23) מ, ישעי'
רפמ"ו.24) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
א 25) בתניא הובא רפכ"ה. ספ"ט.ויק"ר גה"ת
ועוד.26) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר ראה
ב.27) פ"ג, ב"ר ע"ב. ריש קיט, שבת (ובנוגע ראה כב פמ"ד,

.47 ע' ריש חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה - למחשבה
וש"נ).

תקעא.28) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
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דכיסופא א) נהמא של באופן זה אין כאשר - הוא הברכה ענין הברכה 29אמיתית המשכת כאשר אלא ,
האדם. עבודת הקדמת ע"י היא

עקב: לפרשת ברכה פרשת שבין החילוק וזהו

של  באופן שבאה ברכה - ישראל" בני את גו' משה ברך אשר הברכה "וזאת נאמר ברכה בפרשת
הברכות  באות עקב בפרשת ואילו לאח"ז; או לפנ"ז בנ"י הנהגת באופן תלוי' שאינה דלעילא, אתערותא

mc`dע"י zcear'והי" - המשפטיםawrדוקא את ש)תשמעון אותם",(בעבור ועשיתם ושמרתם האלה
וגו'". וברכך ואהבך גו' "ושמר אזי

הגוף ב) עבור גם שביעה כדי בה שיש ושבעת", "ואכלת של באופן להיות צריכה הקב"ה של ברכתו
גם  מטה למטה נמשכת אלא כו', נעלים בענינים ברוחניות, רק לא היא שהברכה והיינו, ס"ב), (כנ"ל
בנ"י, לכל היא הברכה שהמשכת גם כולל שברגל, ה"עקב" בדוגמת שהם תחתונים היותר בענינים
ל"עקב", עד שנמשכת באופן היא הברכה כאשר ודוקא עקביים; בבחי' שהם לאלו עד שבגדולים מהגדול

הקב"ה. של ברכתו שזוהי יודעים אזי

(ברע"מ) בזהר עקב פרשת התחלת שגם ולהעיר להוסיף תשמעון 30ויש עקב "והי' הברכות: בענין היא
וכו'", לקב"ה לי' לברכא דא פקודא וגו', אלקיך ה' את וברכת ושבעת ואכלת וגו', האלה המשפטים את
דרושי  גם הנה לכך ובהתאם וכו', הנהנין ברכות התורה, ברכות הברכות: סוגי כל נזכרו הענין ובהמשך

עקב  בפרשת הם וכו', תורה בלקוטי הזהר, בביאורי הברכות, בענין .22החסידות

***

.Â.'גו ושבעת ואכלת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

.Êהמשכת שכאשר שליט"א , אדמו "ר  כ"ק  אמר  המאמר, סיום הרי לאחרי האמור, באופן היא הברכה
דיבר  לזה ובהמשך שלימה, במדינה מאסר והן כו', בחדר מאסר הן מאסר, של ענין מכל שיוצאים בודאי

רוסיא  יהודי .31אודות

***

.Á במאמר) לעיל להמדובר שע"פ32בהמשך (dxezd zeinipt מה כל על לברך התורה מן חיוב יש
שההלכה (אף בעולם נהנה ע"ד שאדם גם הוא שכן להוסיף, יש סופרים), מדברי רק הוא זה שחיוב היא

hytd הסוד חלק עם קשור הפשט שחלק וסוד, דרוש רמז פשט התורה חלקי ד' בענין וכידוע כיון 33, ,
בסופן  ותחלתן בתחלתן סופן .34שנעוץ

בזה: והביאור

נאמר  גו'", אלקיך ה' את וברכת ושבעת "ואכלת לפסוק אלקיך 8בהמשך ה' את תשכח פן לך "השמר :
לך . אשר וכל לך ירבה וזהב וכסף ירביון וצאנך ובקרך וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל פן .

וגו'". אלקיך ה' את "וזכרת ומסיים: ירבה",

שבנוגע הטעם מהו בנוגעdyrlולכאורה: ואילו ושבעת", "ואכלת רק בכתוב נזכר dxdf`lד"וברכת"
"תאכל  לאחרי הנה אלקיך"), ה' את ד"וברכת החיוב ישנו זאת למנוע (שכדי גו'" תשכח פן לך ד"השמר

ירבה"?! לך אשר "וכל עד וגו'" וישבת תבנה טובים "בתים גם ומפרט הכתוב מוסיף ושבעת"
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אדמו"ר 31) כ"ק קרא מנחה, לפני ועש"ק שביום לציין, יש
את הק' לחדרו מוצקין,שליט"א שיחיו ושמואל יוסף האחים

מרוסיא זהֿעתה -שיצאו סוסי"א). לקמן גם .l"end(וראה
(32.(252 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתו
(33- מנחם תורת .3 הערה בתחלתו ח"ה לקו"ש ראה
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הברכה:‚. בענין הפנימי לפירוש גם באים אזי - כפשוטו הברכה ענין שישנו ולאחרי
עתה  לעת נדפס שלא הזקן רבינו של מאמר עקב 15ישנו פ' באוה"ת הצ"צ של במאמרו הובא אבל ,16

וז"ל: שלו), להסתלקותֿהילולא המאה בשנת לאחרונה, (שנדפס

. נ"ע מאדמ"ו למעלה,מבואר מלמטה בקשה בחי' היא תפלה אשר לברכה, תפלה בין ההפרש .
הוא  הברכה ענין אבל כך, שיומשך לעילא באתעדל"ת התפלה ע"י ומעורר למטה, בעצמו שהוא דהיינו

. כהנים ברכת ע"ד למטה, שיומשך ומצוה למעלה, עצמו שהוא דהיינו למטה, ששרשם מלמעלה שלפי . ַ
ה' יברכך ומצווים לברך, יוכלו ע"כ  עילאה כו'".17מחכמה ז"א שהוא

במק"א  מקיים"שכללות 18וכמבואר והקב"ה גוזר  "צדיק כמו גזירה, בדרך הוא הברכה וכיון 19ענין ,
צדיקים" כולם בנ"י.20ש"עמך לכל שייך זה הרי ,

הם שבנ"י כיון בפועל, הברכה המשכת שתהי' - ולכן dlrnlוהעיקר ההמשכה, היא שמשם מהמקום
שלום"zeevlבכחם לך וישם (עד) וגו' וישמרך ה' "יברכך - הברכה המשכת ש"עד 17שתהי' ובאופן ,21

דברו" ירוץ .22מהרה

***

עקב:„. פרשת עם גם קשור - הברכה לענין בנוגע לעיל האמור 
עמי" נחמו "נחמו אומרים שבה נחמו, שבת לאחרי באה עקב נחמה 23פרשת זוהי כי פעמים, ב' ,

באופן  להיות צריכה התשובה והרי העבר, על חרטה שהיא התשובה ענין בדוגמת שהיא העבר, על
לתושי'" כמארז"ל 24ד"כפלים ב'25, ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל "הי'

פרקים".

לאחרי  לכן, להבא, על קבלה גם צ"ל לאח"ז אלא העבר, על בחרטה די לא התשובה שבענין וכיון
מדובר  שבה עקב, בפרשת להבא על הקבלה גם נעשית העבר, על החרטה בדוגמת שהיא נחמו שבת

. גו' תשמעון עקב ("והי' התומ"צ קיום על לבנ "י הקב"ה של ברכותיו כנ אודות וגו'", וברכך ואהבך "ל .
להקב"ה  דומים בנ"י כי מעשה 26ס"א), חשיב הקב"ה של ודיבורו שמחשבתו וכשם בנ"י,27, אצל גם כך ,

בפועל  זאת עשו כבר כאילו זה הרי להבא, על טובה קבלה עצמם על מקבלים מקבלים 28שכאשר ולכן ,
בפרשה. האמורות הקב"ה של הברכות כל את מיד

שייכים ‰. שבה הענינים שכל מובן, שמזה "עקב", בשם שנקראת לפרשה והשייכות הקשר לבאר ויש
ד"עקב": להענין בפנימיותם

ועד  ברכות, ריבוי נאמרו שבה ברכה, לפרשת לכאורה שייך הברכות ענין מובן: אינו לכאורה
"עקב"? לפרשת הברכות ענין שייך מה אבל "ברכה"; בשם נקראת כולה שהפרשה

ברגל  התחתון חלק (ב) בשביל, בעבור, (א) פירושים: ב' בה שיש "עקב", תיבת פירוש בהקדים ויובן
תשמעון". בעקביו דש שאדם קלות המצות "אם רש"י: שמפרש וכפי האדם,

הברכה: ענין עם קשורים אלו ענינים ושני
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תפז.15) ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
תקלא.16) ע'
ואילך.17) כד ו, נשא
תמוז 18) רעא. ע' אייר קיז. ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. פא. ע'
תנחומא 19) ב. נט, שבת ב. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה

יט. וירא
חלק.20) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
קרח.21) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים

(22) הסיום ).l"endחסר
א.23) מ, ישעי'
רפמ"ו.24) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
א 25) בתניא הובא רפכ"ה. ספ"ט.ויק"ר גה"ת
ועוד.26) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר ראה
ב.27) פ"ג, ב"ר ע"ב. ריש קיט, שבת (ובנוגע ראה כב פמ"ד,

.47 ע' ריש חכ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה - למחשבה
וש"נ).

תקעא.28) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
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דכיסופא א) נהמא של באופן זה אין כאשר - הוא הברכה ענין הברכה 29אמיתית המשכת כאשר אלא ,
האדם. עבודת הקדמת ע"י היא

עקב: לפרשת ברכה פרשת שבין החילוק וזהו

של  באופן שבאה ברכה - ישראל" בני את גו' משה ברך אשר הברכה "וזאת נאמר ברכה בפרשת
הברכות  באות עקב בפרשת ואילו לאח"ז; או לפנ"ז בנ"י הנהגת באופן תלוי' שאינה דלעילא, אתערותא

mc`dע"י zcear'והי" - המשפטיםawrדוקא את ש)תשמעון אותם",(בעבור ועשיתם ושמרתם האלה
וגו'". וברכך ואהבך גו' "ושמר אזי

הגוף ב) עבור גם שביעה כדי בה שיש ושבעת", "ואכלת של באופן להיות צריכה הקב"ה של ברכתו
גם  מטה למטה נמשכת אלא כו', נעלים בענינים ברוחניות, רק לא היא שהברכה והיינו, ס"ב), (כנ"ל
בנ"י, לכל היא הברכה שהמשכת גם כולל שברגל, ה"עקב" בדוגמת שהם תחתונים היותר בענינים
ל"עקב", עד שנמשכת באופן היא הברכה כאשר ודוקא עקביים; בבחי' שהם לאלו עד שבגדולים מהגדול

הקב"ה. של ברכתו שזוהי יודעים אזי

(ברע"מ) בזהר עקב פרשת התחלת שגם ולהעיר להוסיף תשמעון 30ויש עקב "והי' הברכות: בענין היא
וכו'", לקב"ה לי' לברכא דא פקודא וגו', אלקיך ה' את וברכת ושבעת ואכלת וגו', האלה המשפטים את
דרושי  גם הנה לכך ובהתאם וכו', הנהנין ברכות התורה, ברכות הברכות: סוגי כל נזכרו הענין ובהמשך

עקב  בפרשת הם וכו', תורה בלקוטי הזהר, בביאורי הברכות, בענין .22החסידות

***

.Â.'גו ושבעת ואכלת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

.Êהמשכת שכאשר שליט"א , אדמו "ר  כ"ק  אמר  המאמר, סיום הרי לאחרי האמור, באופן היא הברכה
דיבר  לזה ובהמשך שלימה, במדינה מאסר והן כו', בחדר מאסר הן מאסר, של ענין מכל שיוצאים בודאי

רוסיא  יהודי .31אודות

***

.Á במאמר) לעיל להמדובר שע"פ32בהמשך (dxezd zeinipt מה כל על לברך התורה מן חיוב יש
שההלכה (אף בעולם נהנה ע"ד שאדם גם הוא שכן להוסיף, יש סופרים), מדברי רק הוא זה שחיוב היא

hytd הסוד חלק עם קשור הפשט שחלק וסוד, דרוש רמז פשט התורה חלקי ד' בענין וכידוע כיון 33, ,
בסופן  ותחלתן בתחלתן סופן .34שנעוץ

בזה: והביאור

נאמר  גו'", אלקיך ה' את וברכת ושבעת "ואכלת לפסוק אלקיך 8בהמשך ה' את תשכח פן לך "השמר :
לך . אשר וכל לך ירבה וזהב וכסף ירביון וצאנך ובקרך וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל פן .

וגו'". אלקיך ה' את "וזכרת ומסיים: ירבה",

שבנוגע הטעם מהו בנוגעdyrlולכאורה: ואילו ושבעת", "ואכלת רק בכתוב נזכר dxdf`lד"וברכת"
"תאכל  לאחרי הנה אלקיך"), ה' את ד"וברכת החיוב ישנו זאת למנוע (שכדי גו'" תשכח פן לך ד"השמר

ירבה"?! לך אשר "וכל עד וגו'" וישבת תבנה טובים "בתים גם ומפרט הכתוב מוסיף ושבעת"
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כו'. ואכלת ד"ה בהערה קצא) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה

אדמו"ר 31) כ"ק קרא מנחה, לפני ועש"ק שביום לציין, יש
את הק' לחדרו מוצקין,שליט"א שיחיו ושמואל יוסף האחים

מרוסיא זהֿעתה -שיצאו סוסי"א). לקמן גם .l"end(וראה
(32.(252 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתו
(33- מנחם תורת .3 הערה בתחלתו ח"ה לקו"ש ראה
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מה  כל גם ונכלל נרמז אלקיך", ה' את ד"וברכת בהעשה שנזכר ושבעת" "ואכלת שבכתוב ועכצ"ל,
גו'" לך ד"השמר באזהרה אח"כ הנאה 35שמפרט עניני שאר כל גם אלא כפשוטה, אכילה רק לא היינו, ,

לקב"ה  לי' לברכא דא "פקודא הזהר: כדעת אלקיך", ה' את ד"וברכת הציווי ישנו שבכולם שבעולם,
עלמא". בהאי ואתהני ושתי דאכיל מה כל על

ל  רק לא היא הדברים שמשמעות אף אכילה, לשון נזכר שבהם פסוקים כמה שמצינו אכילה וכפי
ההנאה לכללות בנוגע גם אלא ויבעט"כפשוטה, ישורון  "וישמן -ולדוגמא : עוה "ז  הכוונה 36מעניני  שאין ,

לשומן ושבע רק "ואכל וכן עוה"ז, מעניני ההנאה לכללות גם אלא כפשוטה, אכילה ע"י הבא כפשוטו
למעמד 37ודשן" לגרום שיכול עוה"ז, עניני בכל להריבוי גם אלא דוקא, כפשוטה לאכילה הכוונה שאין ,

וגו'" אחרים אלהים אל ד"ופנה .37ומצב

.Ë גם מצינו - הפשט ע"ד הפירוש עם קשור הסוד, ע"ד התורה, פנימיות ע"פ שהפירוש - זה ענין
העמים":38בפסוק  מכל תהי' "ברוך

ביחס לא - הוא העמים" מכל תהי' "ברוך בפסוק הפשוט לך dxezlהפירוש "ויתן הברכה כמו ,
גו'" הארץ ומשמני השמים מטל במדרש 39האלקים שנתפרשה התורה 40, שהרי וגמרא, ומשנה מקרא על

תהי' ("ברוך העמים מכל יותר לישראל שהברכה לומר שייך לא ולכן העמים", ל"כל כלל שייכת אינה
על קאי  העמים" מכל תהי' ש"ברוך ועכצ"ל, התורה, לענין ביחס היא העמים") miinybמכל mipipr שישנם ,

באופן  אלו בענינים יתברכו שבנ"י העמים", מכל תהי' "ברוך לומר שייך זה ועל העמים, כל אצל גם
באיןֿערוך. יותר נעלה

הפשוט  כפי ' "לא - העמים" מכל תהי' "ברוך בפסוק פירוש  עוד כי ויש  העמים, מכל יותר ברוך שתהי'
ישראל" את יברכו "שהעמים העמים", מכל תהי' שהברכה .41אם

מהר"ש  אדמו"ר אודות  אדמו "ר  מו"ח  כ"ק שסיפר הסיפור  ישעי',42ובהקדם ר' עם יחד נסע שפעם
אדמו"ר של - אחיין - קרוב (שהי' לליובאוויטש,43מהר"ש)ברלין הסמוכה  "אחרעמאווא " העיירה ַַָָדרך

לקראתו "ראשויצאו ברוסית נקרא (כך ה"סטאראסטא" עם יחד העיירה תושבי עם כל לקבלו העיר") ַַָ
- מהר"ש אדמו"ר של מרכבתו וכשעברה ומים, לו!לחם והשתחוו ברכיהם על נפלו

ובפרט  (יהודי, של מעלתו גודל מכירים גויים שגם רואה הנני מהר"ש: לאדמו"ר ר"י אמר ואח"כ
הרבי! של)

ועשיר מבוגר כבר הי' (ר"י "ּפעטאך"... מהר"ש: אדמו"ר לו ה"ברייטקייט"והשיב מצד ואעפ"כ, כו', ַ
העמים"?!... מכל תהי' "ברוך נאמר מי על וכי חושב? אתה מה "ּפעטאך "), קראו מהר"ש, אדמו"ר ַשל

להדיא - מפורש זה הרי דבר, של לאמיתו אבל כו', הלשון צחות בתור זאת מספרים חסידים
שהברכה 44בירושלמי  שמפרש ו"נמצא העמים", מכל תהי' ברוך דכתיב אמן, אחריו ענה גוי, בירכך "אם :

ישראל" את יברכו שהעמים דוקא, העמים מכל .41היא

ד"לכאורה  - בזה האריז"ל 45והביאור בכתבי ממ"ש נודע הלא להבין, יחוד 46צריך שהוא אמן, מענין
אמן"?! יאמר גוי ברכת על ואיך אד'), הוי' בגימטריא ("אמן" ואד' הוי'

מהתלבשות שלמעלה האלקות דרגת על מורה הוי' שם עצמך: דרגת והגע על מורה אד' ושם בעולם,
פירושו, ואד' הוי' יחוד ועפ"ז, בעולם, שמתלבשת האלקות האלקות דרגת רק לא בעולם שמאיר
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(35.30 שבהערה מכתב גם ראה
טו.36) לב, האזינו
כ.37) לא, וילך
יד.38) ז, פרשתנו
כח.39) כז, תולדות
ג.40) פס"ו, ב"ר
ס"ע 41) תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט העמים מכל תהי' ברוך ד"ה

תג).

וש"נ.42) ואילך. רב ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.43) .63 הערה תקיד ע' שם - אודותו ראה
באוה"ת 44) (הובא ו פס"ו, בב"ר וכ"ה וש"נ. ספ"ח. ברכות

תקח). ע' פרשתנו
ריש 45) תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח העמים מכל תהי' ברוך רד"ה

תד). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט זה רד"ה גם וראה קעא). ע'
ב46) מנחם נסמן  הערהתורת קמח ע' תשרי 29.סה"מ
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הבריאה, כוונת תכלית שזוהי - בעולם מהתלבשות שלמעלה האלקות דרגת גם אלא בעולם, המתלבשת
עניית 47כמ"ש  ע"י שנפעל נעלה הכי שהענין יתכן כיצד וא"כ, גו'". יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

גוי?! של מברכתו כתוצאה יבוא - אמן

הצ"צ  העם 48ומבאר את פרעה בשלח בד"ה בתו"א עפמ"ש "י"ל דהיינו 49, לפרי, קדמה קליפה בענין ,
מבחי' למעלה כו', גבוהות ממדריגות שם נפל הוא הנה כו' גלות בבחי' בתוכם המלובש והחיות שהאור

. כח ישראל נותן הרי גוי, בירכך אם וע"כ בהם, שנפלו הניצוצות מלקט בעוה"ז האדם עבודת וע"י .
וכו'". זו בברכה התהו מעולם ניצוץ נכלל א"כ זו, בברכה בו שנפל מהניצוץ

יתעלו 50ומסיים  בשבה"כ בהם שנפלו הניצוצים שכל היינו העמים מכל תהי' ברוך פי' "ולפ"ז :
בך". ויוכללו

הפירוש עם קשור הסוד, ע"ד התורה, פנימיות ע"פ שהפירוש שמהפירוש ונמצא, והיינו, הפשט, ע"ד
ד"ברוך  הענין גם נמשך כו', הניצוצים והתכללות עליית על דקאי העמים", מכל תהי' ד"ברוך הפנימי
גשמיים  בענינים ברכה - העמים מכל יותר ברוך שתהי' הפשוט הפירוש הן כפשוטו: העמים" מכל תהי'
שהברכה  הפירוש והן דוקא; גשמיים בדברים שנעשית הבירורים עבודת כללות ע"י שנמשכת (כנ"ל),
ונכלל  שמתעלה ויודע מרגיש בהם, שנמצא האלקי הניצוץ כי - ישראל את יברכו שהם העמים, מכל היא
אותם  מברכים ולכן בנ"י, ע"י להם שנעשית והטובה בנ"י, של במעלתם שמכירים עליהם ופועל בבנ"י,

כו'.

.È הפסוק המשך בפירוש גם מצינו גו'":38וכמו"כ ועקרה עקר בך יהי' "לא -
הוא  התורה פנימיות ע"פ בזה ומקבל 51הפירוש אשה נקראת בגוף המלובשת ש"הנשמה הידוע ע"פ -

שבחי' עקר, בך יהי' לא "וזהו שבגוף", הנשמה בחי' לגבי זכר "בחי' שהוא המקיף", הנשמה חלק מבחי'
כמארז"ל  הזכר, פעולת (שזוהי האהבה" את מלעורר עכ"פ ימנע לא המקיף תחילה 52הנשמה מזריע "איש

בחי' ולא בלבד, עולם אהבת שבבחי' האהבה את לעורר מלמעלה האתעדל"ע שזהו"ע נקבה", יולדת
(עי"ז  רק מצדה, ההולדה ואין נקבה, יולדת כי עקרה, שבגוף הנשמה עדיין נק' מ"מ "אך רבה), אהבה

. יהי' לא (נאמר) לכן כו', (מזריע) .ש)איש ובבהמתך ועקרה. הבהמית".. הנפש ר"ל שלך, הבהמי' .

ישפיע  אלא עקר, בבחי' יהי' לא בגוף מהתלבשות שלמעלה הנשמה שחלק - היא שהברכה והיינו,
אהבה  תוליד אלא עקרה, בבחי' תהי' לא בגוף המלובשת והנשמה בגוף, המלובשת הנשמה את ויעורר

הבהמית. בנפש גם ויחדור שיומשך ובאופן בפועל, המצוות וקיום התורה בלימוד ויראה

ועקרהzeiniptaומהפירוש עקר  בך  יהי ' ש"לא  גם נמשך - כנ"ל.zehytaובבהמתך"הענינים  הענינים,

פלא: דבר מצינו זה שבענין ולהעיר ,

בגמרא  המקום,53איתא לפני עקורה תפלתך תהא שלא - ועקרה התלמידים, מן - עקר בך יהי' "לא :
כבהמה". עצמך משים שאתה (שבבהמתך) בזמן עקר) בך יהי' (לא אימתי 

הפשוט? הפירוש שישנו בשעה בה - זה פירוש לפרש הצורך מהו ולכאורה:

הפנימי, הפירוש ולבאר להוסיף אלא הפשוט, הפירוש את לשלול הגמרא כוונת שאין - הוא הענין אך
יעמיד  אלא התלמידים", מן עקר בך יהי' ש"לא שעי"ז והיינו, הפשוט, הפירוש גם נמשך שממנו

צ  של ד"תולדותיהם מהענין החל טובים"תלמידים, ומעשים מצוות .54דיקים בך יהי' "לא אזי עקרה",, .
תפלתך" נשמעת תהא בנים) (על "כשתתפלל אלא המקום", לפני עקורה תפלתך תהא והיינו,55"שלא ,

כפשוטו. ומזוני חיי בני לו שיומשך
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ה.47) מ, ישעי'
שם.48) אוה"ת
בשלח.49) ר"פ
הנ"ל).50) במכתב (הובא שם אוה"ת
תקט.51) ס"ע שם אוה"ת

טו.52) מו, ויגש עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. ס, ברכות
ב.53) מד, בכורות
סע"א.54) מו, סוטה וראה נח. ר"פ ופרש"י ו) (פ"ל, ב"ר
שם.55) בכורות פרש"י
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מה  כל גם ונכלל נרמז אלקיך", ה' את ד"וברכת בהעשה שנזכר ושבעת" "ואכלת שבכתוב ועכצ"ל,
גו'" לך ד"השמר באזהרה אח"כ הנאה 35שמפרט עניני שאר כל גם אלא כפשוטה, אכילה רק לא היינו, ,

לקב"ה  לי' לברכא דא "פקודא הזהר: כדעת אלקיך", ה' את ד"וברכת הציווי ישנו שבכולם שבעולם,
עלמא". בהאי ואתהני ושתי דאכיל מה כל על

ל  רק לא היא הדברים שמשמעות אף אכילה, לשון נזכר שבהם פסוקים כמה שמצינו אכילה וכפי
ההנאה לכללות בנוגע גם אלא ויבעט"כפשוטה, ישורון  "וישמן -ולדוגמא : עוה "ז  הכוונה 36מעניני  שאין ,

לשומן ושבע רק "ואכל וכן עוה"ז, מעניני ההנאה לכללות גם אלא כפשוטה, אכילה ע"י הבא כפשוטו
למעמד 37ודשן" לגרום שיכול עוה"ז, עניני בכל להריבוי גם אלא דוקא, כפשוטה לאכילה הכוונה שאין ,

וגו'" אחרים אלהים אל ד"ופנה .37ומצב

.Ë גם מצינו - הפשט ע"ד הפירוש עם קשור הסוד, ע"ד התורה, פנימיות ע"פ שהפירוש - זה ענין
העמים":38בפסוק  מכל תהי' "ברוך

ביחס לא - הוא העמים" מכל תהי' "ברוך בפסוק הפשוט לך dxezlהפירוש "ויתן הברכה כמו ,
גו'" הארץ ומשמני השמים מטל במדרש 39האלקים שנתפרשה התורה 40, שהרי וגמרא, ומשנה מקרא על

תהי' ("ברוך העמים מכל יותר לישראל שהברכה לומר שייך לא ולכן העמים", ל"כל כלל שייכת אינה
על קאי  העמים" מכל תהי' ש"ברוך ועכצ"ל, התורה, לענין ביחס היא העמים") miinybמכל mipipr שישנם ,

באופן  אלו בענינים יתברכו שבנ"י העמים", מכל תהי' "ברוך לומר שייך זה ועל העמים, כל אצל גם
באיןֿערוך. יותר נעלה

הפשוט  כפי ' "לא - העמים" מכל תהי' "ברוך בפסוק פירוש  עוד כי ויש  העמים, מכל יותר ברוך שתהי'
ישראל" את יברכו "שהעמים העמים", מכל תהי' שהברכה .41אם

מהר"ש  אדמו"ר אודות  אדמו "ר  מו"ח  כ"ק שסיפר הסיפור  ישעי',42ובהקדם ר' עם יחד נסע שפעם
אדמו"ר של - אחיין - קרוב (שהי' לליובאוויטש,43מהר"ש)ברלין הסמוכה  "אחרעמאווא " העיירה ַַָָדרך

לקראתו "ראשויצאו ברוסית נקרא (כך ה"סטאראסטא" עם יחד העיירה תושבי עם כל לקבלו העיר") ַַָ
- מהר"ש אדמו"ר של מרכבתו וכשעברה ומים, לו!לחם והשתחוו ברכיהם על נפלו

ובפרט  (יהודי, של מעלתו גודל מכירים גויים שגם רואה הנני מהר"ש: לאדמו"ר ר"י אמר ואח"כ
הרבי! של)

ועשיר מבוגר כבר הי' (ר"י "ּפעטאך"... מהר"ש: אדמו"ר לו ה"ברייטקייט"והשיב מצד ואעפ"כ, כו', ַ
העמים"?!... מכל תהי' "ברוך נאמר מי על וכי חושב? אתה מה "ּפעטאך "), קראו מהר"ש, אדמו"ר ַשל

להדיא - מפורש זה הרי דבר, של לאמיתו אבל כו', הלשון צחות בתור זאת מספרים חסידים
שהברכה 44בירושלמי  שמפרש ו"נמצא העמים", מכל תהי' ברוך דכתיב אמן, אחריו ענה גוי, בירכך "אם :

ישראל" את יברכו שהעמים דוקא, העמים מכל .41היא

ד"לכאורה  - בזה האריז"ל 45והביאור בכתבי ממ"ש נודע הלא להבין, יחוד 46צריך שהוא אמן, מענין
אמן"?! יאמר גוי ברכת על ואיך אד'), הוי' בגימטריא ("אמן" ואד' הוי'

מהתלבשות שלמעלה האלקות דרגת על מורה הוי' שם עצמך: דרגת והגע על מורה אד' ושם בעולם,
פירושו, ואד' הוי' יחוד ועפ"ז, בעולם, שמתלבשת האלקות האלקות דרגת רק לא בעולם שמאיר
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(35.30 שבהערה מכתב גם ראה
טו.36) לב, האזינו
כ.37) לא, וילך
יד.38) ז, פרשתנו
כח.39) כז, תולדות
ג.40) פס"ו, ב"ר
ס"ע 41) תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט העמים מכל תהי' ברוך ד"ה

תג).

וש"נ.42) ואילך. רב ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.43) .63 הערה תקיד ע' שם - אודותו ראה
באוה"ת 44) (הובא ו פס"ו, בב"ר וכ"ה וש"נ. ספ"ח. ברכות

תקח). ע' פרשתנו
ריש 45) תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח העמים מכל תהי' ברוך רד"ה

תד). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט זה רד"ה גם וראה קעא). ע'
ב46) מנחם נסמן  הערהתורת קמח ע' תשרי 29.סה"מ
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הבריאה, כוונת תכלית שזוהי - בעולם מהתלבשות שלמעלה האלקות דרגת גם אלא בעולם, המתלבשת
עניית 47כמ"ש  ע"י שנפעל נעלה הכי שהענין יתכן כיצד וא"כ, גו'". יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

גוי?! של מברכתו כתוצאה יבוא - אמן

הצ"צ  העם 48ומבאר את פרעה בשלח בד"ה בתו"א עפמ"ש "י"ל דהיינו 49, לפרי, קדמה קליפה בענין ,
מבחי' למעלה כו', גבוהות ממדריגות שם נפל הוא הנה כו' גלות בבחי' בתוכם המלובש והחיות שהאור

. כח ישראל נותן הרי גוי, בירכך אם וע"כ בהם, שנפלו הניצוצות מלקט בעוה"ז האדם עבודת וע"י .
וכו'". זו בברכה התהו מעולם ניצוץ נכלל א"כ זו, בברכה בו שנפל מהניצוץ

יתעלו 50ומסיים  בשבה"כ בהם שנפלו הניצוצים שכל היינו העמים מכל תהי' ברוך פי' "ולפ"ז :
בך". ויוכללו

הפירוש עם קשור הסוד, ע"ד התורה, פנימיות ע"פ שהפירוש שמהפירוש ונמצא, והיינו, הפשט, ע"ד
ד"ברוך  הענין גם נמשך כו', הניצוצים והתכללות עליית על דקאי העמים", מכל תהי' ד"ברוך הפנימי
גשמיים  בענינים ברכה - העמים מכל יותר ברוך שתהי' הפשוט הפירוש הן כפשוטו: העמים" מכל תהי'
שהברכה  הפירוש והן דוקא; גשמיים בדברים שנעשית הבירורים עבודת כללות ע"י שנמשכת (כנ"ל),
ונכלל  שמתעלה ויודע מרגיש בהם, שנמצא האלקי הניצוץ כי - ישראל את יברכו שהם העמים, מכל היא
אותם  מברכים ולכן בנ"י, ע"י להם שנעשית והטובה בנ"י, של במעלתם שמכירים עליהם ופועל בבנ"י,

כו'.

.È הפסוק המשך בפירוש גם מצינו גו'":38וכמו"כ ועקרה עקר בך יהי' "לא -
הוא  התורה פנימיות ע"פ בזה ומקבל 51הפירוש אשה נקראת בגוף המלובשת ש"הנשמה הידוע ע"פ -

שבחי' עקר, בך יהי' לא "וזהו שבגוף", הנשמה בחי' לגבי זכר "בחי' שהוא המקיף", הנשמה חלק מבחי'
כמארז"ל  הזכר, פעולת (שזוהי האהבה" את מלעורר עכ"פ ימנע לא המקיף תחילה 52הנשמה מזריע "איש

בחי' ולא בלבד, עולם אהבת שבבחי' האהבה את לעורר מלמעלה האתעדל"ע שזהו"ע נקבה", יולדת
(עי"ז  רק מצדה, ההולדה ואין נקבה, יולדת כי עקרה, שבגוף הנשמה עדיין נק' מ"מ "אך רבה), אהבה

. יהי' לא (נאמר) לכן כו', (מזריע) .ש)איש ובבהמתך ועקרה. הבהמית".. הנפש ר"ל שלך, הבהמי' .

ישפיע  אלא עקר, בבחי' יהי' לא בגוף מהתלבשות שלמעלה הנשמה שחלק - היא שהברכה והיינו,
אהבה  תוליד אלא עקרה, בבחי' תהי' לא בגוף המלובשת והנשמה בגוף, המלובשת הנשמה את ויעורר

הבהמית. בנפש גם ויחדור שיומשך ובאופן בפועל, המצוות וקיום התורה בלימוד ויראה

ועקרהzeiniptaומהפירוש עקר  בך  יהי ' ש"לא  גם נמשך - כנ"ל.zehytaובבהמתך"הענינים  הענינים,

פלא: דבר מצינו זה שבענין ולהעיר ,

בגמרא  המקום,53איתא לפני עקורה תפלתך תהא שלא - ועקרה התלמידים, מן - עקר בך יהי' "לא :
כבהמה". עצמך משים שאתה (שבבהמתך) בזמן עקר) בך יהי' (לא אימתי 

הפשוט? הפירוש שישנו בשעה בה - זה פירוש לפרש הצורך מהו ולכאורה:

הפנימי, הפירוש ולבאר להוסיף אלא הפשוט, הפירוש את לשלול הגמרא כוונת שאין - הוא הענין אך
יעמיד  אלא התלמידים", מן עקר בך יהי' ש"לא שעי"ז והיינו, הפשוט, הפירוש גם נמשך שממנו

צ  של ד"תולדותיהם מהענין החל טובים"תלמידים, ומעשים מצוות .54דיקים בך יהי' "לא אזי עקרה",, .
תפלתך" נשמעת תהא בנים) (על "כשתתפלל אלא המקום", לפני עקורה תפלתך תהא והיינו,55"שלא ,

כפשוטו. ומזוני חיי בני לו שיומשך
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ה.47) מ, ישעי'
שם.48) אוה"ת
בשלח.49) ר"פ
הנ"ל).50) במכתב (הובא שם אוה"ת
תקט.51) ס"ע שם אוה"ת

טו.52) מו, ויגש עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. ס, ברכות
ב.53) מד, בכורות
סע"א.54) מו, סוטה וראה נח. ר"פ ופרש"י ו) (פ"ל, ב"ר
שם.55) בכורות פרש"י
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הביטול  ענין כללות שזהו - כבהמה" עצמך משים שאתה "בזמן "ובבהמתך", ע"י נעשה זה וכל
טוב, דבר זה הרי שאז בשכלו, המובן דבר זהו אם שכלו, ע"פ דבר כל מודד שאינו והיינו, עול, דקבלת
ועקרה". עקר בך יהי' "לא - ואז עול; וקבלת ביטול מתוך עבודתו עובד אלא כו', לאו ואם זאת, ומקיים

.‡È:"העמים מכל תהי' "ברוך בפירוש (ס"ט) לעיל להאמור בהמשך להוסיף ויש
חייהם  אורחות לנהל שיוכלו בנ"י, של לטובתם לדאוג צריכים העולם אומות היו - לעיל האמור ע"פ

גם טובה שזוהי כיון - וגו'" וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת ד"תאכל באופן הרחבה, .mxearמתוך
יפה56וכמארז"ל  המקדש הי' מה יודעים העולם אומות היו שהיו mdl"אילו פרים שבעים [ולדוגמא:

העולם  אומות שבעים כנגד הסוכות בחג מקריבים כו'".57בנ"י לשומרו כדי אותו מקיפים היו קסטריות ,[
לישראל!... מצירים יהיו העולם שאומות מקום שאין ופשיטא,

וחורבן  הגלות ענין כללות מצד רק זה הרי - לישראל מצירים שאוה"ע מצב שיש שרואים ומה
חטאינו" ד"מפני מהענין כתוצאה אשר כו'), עליו השמירה (היפך ד"היד 58ביהמ"ק ומצב מעמד נעשה ,

במקדשך" יוד 58שנשתלחה אוה"ע אין ואז גם , ואעפ"כ, כו', מבנ"י שמקבלים הטובה את ומרגישים עים
מהר"ש. אדמו"ר אודות הנ"ל כבסיפור אוה"ע, אצל הדבר נרגש העתים מן לעת הנה הגלות, בזמן

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה יהי' העמים" מכל תהי' ד"ברוך הענין שלימות אמנם,
היעוד  יקויים הגדול 59שאז וככה בהמשך בארוכה וכמבואר צאנכם", ורעו זרים לאדמו"ר 60"ועמדו

נאמר  שבה יצי"מ, בין החילוק לנשיאותו) המאה שנת היא (שהשנה לגאולה 61מהר"ש גו'", העם ברח "כי
נאמר  שבה דוקא.62העתידה, מנוחה של באופן אלא גו'", תלכון לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא "כי

דרעוין  רעוא המנחה, בעלות קודש השבת ביום - זה כידוע 63ומעין המעמד 64, מעין הוא זה שזמן
לבוא  דלעתיד .22ומצב

מרוסיא  זהֿעתה שיצאו מוצקין שיחיו ושמואל יוסף להאחים משקה נתן שליט"א אדמו"ר  31[כ"ק

כ"ק  עמד הניגון, ובמהלך תצאו", בשמחה "כי הניגון לנגן להם והורה מרוסיא), שהביאו מהמשקה (גם
רבה]. בשמחה מקומו על ורקד קומתו, מלוא שליט"א אדמו"ר

***

.·È'גו ויאכילך וירעיבך ויענך ד"ה מאמר ואמר לנגן .65צוה

***

.ÊÎ באב עשרים ד"ארבעים 134יום הענין ע"ד - אדה"ר ברוא יום השנה, ראש קודם יום ארבעים הוא
הולד" יצירת קודם בשייכות 135יום באב, לעשרים בנוגע מקובלים כמה אצל מיוחדים מנהגים מצינו ולכן .

.136לר"ה 
השבוע  בפרשת מש"נ עם זה לקשר אותה 137ויש דורש אלקיך ה' אשר "ארץ ישראל: לארץ בנוגע

וכמארז"ל  שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני (שישראל 138תמיד בתחלתה שרשה שנה "כל
שנאמר  כענין ותפלה, תחנונים לדבר השנה בראש רשין עצמן מתעשרת 13עושין רש), ידבר תחנונים

א' (חסר מרשית השנה, מראשית שנאמר כו'".139בסופה, כתיב (
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ג.56) פ"א, במדב"ר
ב.57) נה, סוכה
יו"ט.58) תפלת נוסח
ה.59) סא, ישעי'
ואילך).60) (פקכ"ט ובסופו (פ"אֿג), בתחלתו - תרל"ז
ה.61) יד, בשלח
יב.62) נב, ישעי'
סע"ב.63) פח, זח"ב
תקמה).64) (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה
(65) לע "ע  לידינו הגיע לא ).l"endהמאמר 

(134- מנחם (תורת ס"ב דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 188 ס"ע חמ"ד התוועדויות

וש"נ.135) א. ב, סוטה
ספר 136) בהקדמת (נדפסו יכבץ אֿל בית הק"ק מנהגי ראה

(להרא"ש שלום (להרב דברי אליהו  יד בס ' סד. סימן  מזרחי)
מנהגים).סלאטקי, מע' תשכ"ג) ירושלים ַ
יב.137) יא,
(ובפרש"י).138) ע"ב ריש טז, ר"ה
סוסי"ד.139) אגה"ק תניא גם וראה עה"פ. בעה"ט ראה

e"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

ז"ל  אאמו"ר שמבאר התקיעות,140וכפי קודם הוא כו', המרירות ענין בתחילתה", ד"רשה שהענין ,
הענין נעשה התקיעות לאחרי  השמחה,ומיד לקו עוברים ומיד שתיכף היינו, בסופה", ד"מתעשרה

וכידוע ששלימותו ושמח"ת, שבר"ה 141בשמע"צ אלא כו', ענינים בכמה משתווים ור"ה ששמע"צ
ה  ובשמע"צ המרירות, בקו היא השמחה.העבודה בקו היא עבודה

יום, ובכל שבוע ובכל חודש בכל השנה, זמני בכל גם הוא כן לר"ה, בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נעשה בתחילה" ד"רשה הענין שלאחרי - מישראל אחד כל של cineבעבודתו skiz ד"מתעשרת הענין

בסופה".

שמה  עוברים אתם אשר "והארץ כבר נאמר גו'", השנה "מרשית הפסוק שלפני ולהעיר, להוסיף ויש
מים" תשתה השמים למטר עוברים 142גו' אתם אשר ("הארץ לעבודה נכנסים כאשר שמיד והיינו, ,

- דשמע"צ השמחה היא שהתכלית הכתוב מודיע השנה"), ("מרשית דר"ה מהעבודה החל שמה"),
ומוריד  הרוח "משיב לומר מתחילים שבו שמע"צ עם שקשור מים", תשתה השמים "למטר שזהו"ע

.22הגשם"

ואח"כ נפשי", לך "צמאה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר "אבינו [כ"ק "שאמיל", הניגון לנגן ַצוה
ניקאווא". ניעט "ניעט ַָמלכנו",

המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה, ברכה אמירת והתחיל לאחרי מלכה", ה"מלוה עבור
תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה, תפלת ָלאחרי
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סז.140) ע' לוי"צ תורת ע'ראה שט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
גם וראה וש"נ.תכא. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות

ח"ב 141) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

נעתק - א). גםשלט, וראה שמע"צ. תשרי , כב  יום" תורת ב "היום
שנג.מנחם  ע' היומן רשימת -

יא.142) שם, פרשתנו

e"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

ז"ל  אאמו"ר שמבאר התקיעות,140וכפי קודם הוא כו', המרירות ענין בתחילתה", ד"רשה שהענין ,
הענין נעשה התקיעות לאחרי  השמחה,ומיד לקו עוברים ומיד שתיכף היינו, בסופה", ד"מתעשרה

וכידוע ששלימותו ושמח"ת, שבר"ה 141בשמע"צ אלא כו', ענינים בכמה משתווים ור"ה ששמע"צ
ה  ובשמע"צ המרירות, בקו היא השמחה.העבודה בקו היא עבודה

יום, ובכל שבוע ובכל חודש בכל השנה, זמני בכל גם הוא כן לר"ה, בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נעשה בתחילה" ד"רשה הענין שלאחרי - מישראל אחד כל של cineבעבודתו skiz ד"מתעשרת הענין

בסופה".

שמה  עוברים אתם אשר "והארץ כבר נאמר גו'", השנה "מרשית הפסוק שלפני ולהעיר, להוסיף ויש
מים" תשתה השמים למטר עוברים 142גו' אתם אשר ("הארץ לעבודה נכנסים כאשר שמיד והיינו, ,

- דשמע"צ השמחה היא שהתכלית הכתוב מודיע השנה"), ("מרשית דר"ה מהעבודה החל שמה"),
ומוריד  הרוח "משיב לומר מתחילים שבו שמע"צ עם שקשור מים", תשתה השמים "למטר שזהו"ע

.22הגשם"

ואח"כ נפשי", לך "צמאה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר "אבינו [כ"ק "שאמיל", הניגון לנגן ַצוה
ניקאווא". ניעט "ניעט ַָמלכנו",

המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה, ברכה אמירת והתחיל לאחרי מלכה", ה"מלוה עבור
תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה, תפלת ָלאחרי
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סז.140) ע' לוי"צ תורת ע'ראה שט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
גם וראה וש"נ.תכא. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות

ח"ב 141) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

נעתק - א). גםשלט, וראה שמע"צ. תשרי , כב  יום" תורת ב "היום
שנג.מנחם  ע' היומן רשימת -

יא.142) שם, פרשתנו
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הביטול  ענין כללות שזהו - כבהמה" עצמך משים שאתה "בזמן "ובבהמתך", ע"י נעשה זה וכל
טוב, דבר זה הרי שאז בשכלו, המובן דבר זהו אם שכלו, ע"פ דבר כל מודד שאינו והיינו, עול, דקבלת
ועקרה". עקר בך יהי' "לא - ואז עול; וקבלת ביטול מתוך עבודתו עובד אלא כו', לאו ואם זאת, ומקיים

.‡È:"העמים מכל תהי' "ברוך בפירוש (ס"ט) לעיל להאמור בהמשך להוסיף ויש
חייהם  אורחות לנהל שיוכלו בנ"י, של לטובתם לדאוג צריכים העולם אומות היו - לעיל האמור ע"פ

גם טובה שזוהי כיון - וגו'" וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת ד"תאכל באופן הרחבה, .mxearמתוך
יפה56וכמארז"ל  המקדש הי' מה יודעים העולם אומות היו שהיו mdl"אילו פרים שבעים [ולדוגמא:

העולם  אומות שבעים כנגד הסוכות בחג מקריבים כו'".57בנ"י לשומרו כדי אותו מקיפים היו קסטריות ,[
לישראל!... מצירים יהיו העולם שאומות מקום שאין ופשיטא,

וחורבן  הגלות ענין כללות מצד רק זה הרי - לישראל מצירים שאוה"ע מצב שיש שרואים ומה
חטאינו" ד"מפני מהענין כתוצאה אשר כו'), עליו השמירה (היפך ד"היד 58ביהמ"ק ומצב מעמד נעשה ,

במקדשך" יוד 58שנשתלחה אוה"ע אין ואז גם , ואעפ"כ, כו', מבנ"י שמקבלים הטובה את ומרגישים עים
מהר"ש. אדמו"ר אודות הנ"ל כבסיפור אוה"ע, אצל הדבר נרגש העתים מן לעת הנה הגלות, בזמן

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה יהי' העמים" מכל תהי' ד"ברוך הענין שלימות אמנם,
היעוד  יקויים הגדול 59שאז וככה בהמשך בארוכה וכמבואר צאנכם", ורעו זרים לאדמו"ר 60"ועמדו

נאמר  שבה יצי"מ, בין החילוק לנשיאותו) המאה שנת היא (שהשנה לגאולה 61מהר"ש גו'", העם ברח "כי
נאמר  שבה דוקא.62העתידה, מנוחה של באופן אלא גו'", תלכון לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא "כי

דרעוין  רעוא המנחה, בעלות קודש השבת ביום - זה כידוע 63ומעין המעמד 64, מעין הוא זה שזמן
לבוא  דלעתיד .22ומצב

מרוסיא  זהֿעתה שיצאו מוצקין שיחיו ושמואל יוסף להאחים משקה נתן שליט"א אדמו"ר  31[כ"ק

כ"ק  עמד הניגון, ובמהלך תצאו", בשמחה "כי הניגון לנגן להם והורה מרוסיא), שהביאו מהמשקה (גם
רבה]. בשמחה מקומו על ורקד קומתו, מלוא שליט"א אדמו"ר

***

.·È'גו ויאכילך וירעיבך ויענך ד"ה מאמר ואמר לנגן .65צוה

***

.ÊÎ באב עשרים ד"ארבעים 134יום הענין ע"ד - אדה"ר ברוא יום השנה, ראש קודם יום ארבעים הוא
הולד" יצירת קודם בשייכות 135יום באב, לעשרים בנוגע מקובלים כמה אצל מיוחדים מנהגים מצינו ולכן .

.136לר"ה 
השבוע  בפרשת מש"נ עם זה לקשר אותה 137ויש דורש אלקיך ה' אשר "ארץ ישראל: לארץ בנוגע

וכמארז"ל  שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני (שישראל 138תמיד בתחלתה שרשה שנה "כל
שנאמר  כענין ותפלה, תחנונים לדבר השנה בראש רשין עצמן מתעשרת 13עושין רש), ידבר תחנונים

א' (חסר מרשית השנה, מראשית שנאמר כו'".139בסופה, כתיב (
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ג.56) פ"א, במדב"ר
ב.57) נה, סוכה
יו"ט.58) תפלת נוסח
ה.59) סא, ישעי'
ואילך).60) (פקכ"ט ובסופו (פ"אֿג), בתחלתו - תרל"ז
ה.61) יד, בשלח
יב.62) נב, ישעי'
סע"ב.63) פח, זח"ב
תקמה).64) (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה
(65) לע "ע  לידינו הגיע לא ).l"endהמאמר 

(134- מנחם (תורת ס"ב דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 188 ס"ע חמ"ד התוועדויות

וש"נ.135) א. ב, סוטה
ספר 136) בהקדמת (נדפסו יכבץ אֿל בית הק"ק מנהגי ראה

(להרא"ש שלום (להרב דברי אליהו  יד בס ' סד. סימן  מזרחי)
מנהגים).סלאטקי, מע' תשכ"ג) ירושלים ַ
יב.137) יא,
(ובפרש"י).138) ע"ב ריש טז, ר"ה
סוסי"ד.139) אגה"ק תניא גם וראה עה"פ. בעה"ט ראה

e"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

ז"ל  אאמו"ר שמבאר התקיעות,140וכפי קודם הוא כו', המרירות ענין בתחילתה", ד"רשה שהענין ,
הענין נעשה התקיעות לאחרי  השמחה,ומיד לקו עוברים ומיד שתיכף היינו, בסופה", ד"מתעשרה

וכידוע ששלימותו ושמח"ת, שבר"ה 141בשמע"צ אלא כו', ענינים בכמה משתווים ור"ה ששמע"צ
ה  ובשמע"צ המרירות, בקו היא השמחה.העבודה בקו היא עבודה

יום, ובכל שבוע ובכל חודש בכל השנה, זמני בכל גם הוא כן לר"ה, בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נעשה בתחילה" ד"רשה הענין שלאחרי - מישראל אחד כל של cineבעבודתו skiz ד"מתעשרת הענין

בסופה".

שמה  עוברים אתם אשר "והארץ כבר נאמר גו'", השנה "מרשית הפסוק שלפני ולהעיר, להוסיף ויש
מים" תשתה השמים למטר עוברים 142גו' אתם אשר ("הארץ לעבודה נכנסים כאשר שמיד והיינו, ,

- דשמע"צ השמחה היא שהתכלית הכתוב מודיע השנה"), ("מרשית דר"ה מהעבודה החל שמה"),
ומוריד  הרוח "משיב לומר מתחילים שבו שמע"צ עם שקשור מים", תשתה השמים "למטר שזהו"ע

.22הגשם"

ואח"כ נפשי", לך "צמאה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר "אבינו [כ"ק "שאמיל", הניגון לנגן ַצוה
ניקאווא". ניעט "ניעט ַָמלכנו",

המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה, ברכה אמירת והתחיל לאחרי מלכה", ה"מלוה עבור
תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה, תפלת ָלאחרי
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סז.140) ע' לוי"צ תורת ע'ראה שט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
גם וראה וש"נ.תכא. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות

ח"ב 141) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

נעתק - א). גםשלט, וראה שמע"צ. תשרי , כב  יום" תורת ב "היום
שנג.מנחם  ע' היומן רשימת -

יא.142) שם, פרשתנו

e"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr t"y zgiy

ז"ל  אאמו"ר שמבאר התקיעות,140וכפי קודם הוא כו', המרירות ענין בתחילתה", ד"רשה שהענין ,
הענין נעשה התקיעות לאחרי  השמחה,ומיד לקו עוברים ומיד שתיכף היינו, בסופה", ד"מתעשרה

וכידוע ששלימותו ושמח"ת, שבר"ה 141בשמע"צ אלא כו', ענינים בכמה משתווים ור"ה ששמע"צ
ה  ובשמע"צ המרירות, בקו היא השמחה.העבודה בקו היא עבודה

יום, ובכל שבוע ובכל חודש בכל השנה, זמני בכל גם הוא כן לר"ה, בנוגע אמורים שהדברים וכשם
נעשה בתחילה" ד"רשה הענין שלאחרי - מישראל אחד כל של cineבעבודתו skiz ד"מתעשרת הענין

בסופה".

שמה  עוברים אתם אשר "והארץ כבר נאמר גו'", השנה "מרשית הפסוק שלפני ולהעיר, להוסיף ויש
מים" תשתה השמים למטר עוברים 142גו' אתם אשר ("הארץ לעבודה נכנסים כאשר שמיד והיינו, ,

- דשמע"צ השמחה היא שהתכלית הכתוב מודיע השנה"), ("מרשית דר"ה מהעבודה החל שמה"),
ומוריד  הרוח "משיב לומר מתחילים שבו שמע"צ עם שקשור מים", תשתה השמים "למטר שזהו"ע

.22הגשם"

ואח"כ נפשי", לך "צמאה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר "אבינו [כ"ק "שאמיל", הניגון לנגן ַצוה
ניקאווא". ניעט "ניעט ַָמלכנו",

המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה, ברכה אמירת והתחיל לאחרי מלכה", ה"מלוה עבור
תצאו". בשמחה "כי הניגון לנגן

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה, תפלת ָלאחרי
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סז.140) ע' לוי"צ תורת ע'ראה שט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
גם וראה וש"נ.תכא. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות

ח"ב 141) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

נעתק - א). גםשלט, וראה שמע"צ. תשרי , כב  יום" תורת ב "היום
שנג.מנחם  ע' היומן רשימת -

יא.142) שם, פרשתנו

             

       
   

        
         

      
         

        
         

         
           

        
         

       
       
       

        
      

       
          

       
        

          
        

       
        

          
         
       

      
        

       
          

         
             

      
       

        
         

          
         

       
           

         
       

          
         

            
 

         
        

         
         

         
      

        


















































































































המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב



טז

*a` mgpn 'k - awr zyxt zegiy ihewl
למיתת ‡. הלוחות שבירת של הסמיכות בטעם

רז"ל  אמרו בפרשתנו, של 1אהרן מיתתן "קשה כי ,
הלוחות". כשבירת הקב"ה לפני צדיקים

ה"ז  ענינים, ב' משווה אמת כשתורת והנה
"מיתתן  שהשוואת ז.א. וכוללת. אמתית השוואה
בזה  רק לא הוא הלוחות" ל"שבירת צדיקים" של
שגודל  בזה רק ולא הקב"ה, לפני קשים ששניהם
דומים  ששניהם אם כי בשניהם, שוה הוא הקושי
והדמיון  הסיבה, זהו (ואדרבה בתוכנם גם לזה זה

המסובב). ה"ז – שבהם הקושי בגודל

שגם  מובן הרי בתוכנם, זל"ז דומים שהם וכיון
צ"ל  הלוחות בשבירת שמצינו הענינים פרטי

צדיקים. במיתת דוגמתם

דשבירת  השווה הצד הוא מה להבין: וצריך
ובמה  ענינם, בכללות צדיקים של ומיתתן הלוחות

דהפרטים? הדמיון

צרה  היא הלוחות ששבירת אף ו"קשה 2והנה
למעליותא. ענין גם בה שיש מצינו הקב"ה", לפני
הי' למלחמה, ישראל יוצאים כשהיו לדבר: הוכחה

לוחות  שברי מונחים שבו הארון עמהם .3יוצא
מזכירים הלוחות שברי הרי תמוה: m`hgדלכאורה

שעליו  העגל חטא אלא סתם חטא ולא ישראל; של

–4נאמר  חטאתם" עליהם ופקדתי פקדי "וביום
קצת  בה שאין ישראל על באה פורענות ש"אין

העגל" עון שבנ"י 5מפרעון שבעת יתכן, ואיך –
זכות  ללימוד ביותר זקוקים שאז למלחמה, יוצאים
וע"ד  – ומע"ט מצוות ע"י רחמים ולהתעוררות

מחניך 6מש"נ  והי' גו' אויבך על מחנה תצא כי
הלוחות, שברי עמהם יקחו אז דוקא – גו' קדוש

וכו'? העגל חטא המזכיר דבר

מוכח  ענין 7ומזה יש הלוחות בשברי שדוקא ,
ולא  למלחמה; היוצאים בנ"י על זכות לימוד של
יוצאי  שהרי ביותר, גדולה זכות שהיא אלא עוד,

צדיקים  כולם היו מצות 8מלחמה אלא בידם שאין ,
נצטווה  שבידו" מעבירות ירא שהי' (ו"מי 9ומע"ט

גו'" ימס ולא לביתו וישוב לא 10"ילך זה וכל – (
יוצאים  לוחות שברי שצ"ל ואמרו מספיק, הי'

למלחמה. עמהם

במיתת  גם הוא שעד"ז מובן הנ"ל וע"פ
דוגמת  ויתירה, גדולה מעלה יש בה גם צדיקים:

הלוחות. שבשבירת המעלה

" שבהביטוי לומר, צדיקים dyw[ויש של מיתתן
העילוי  גם נרמז הלוחות" כשבירת הקב"ה לפני
מצינו  הקב"ה" לפני "קשה כי אלו. ענינים שבשני

וכמרז"ל  הטוב, תכלית שהוא .11בענין . . "קשה :
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המקובל  וכו' והרה"ח הרה"ג של ההילולא יום הוא (*
כ"ק  – יבלח"ט – של (אביו שניאורסאהן ז"ל יצחק לוי ָמוהר"ר
במחוז  גלותו בעיר תש"ד בשנת נפטר שליט"א). אדמו"ר

השיחה). בסוף (וראה ַַַקאזאכסטאן
(באבער)1) תנחומא שם). (קה"ע ה"א פ"א יומא ָירושלמי

אחרי  תנחומא גם וראה ו*). (י, פרשתנו בפרש"י הובא י. אחרי
כ. ס"פ ויק"ר ז.

רפ"ה.2) תעניות הל' רמב"ם
תוס'3) א). י, פרשתנו פרש"י (ועיין לג י, בהעלתך פרש"י

– ב) (י, פרשתנו בעה"ת ורבותינו זמן) כל ד"ה ב (סג, עירובין
בן  ר"י כדעת והוא שם). הספרי במפרשי (ראה עה"פ מספרי
ובתוספתא  ה"ג) פ"ח סוטה ה"א. פ"ו (שקלים בירושלמי לקיש

ב). מב, סוטה – מפני תוד"ה (כגירסת ה"ט פ"ז סוטה
ורא"ם  א) י, פרשתנו (להט"ז, דוד דברי (שם), עירובין תוס' וראה
דלוחות  ב) יד, (ב"ב להמ"ד סתירה שאי"ז – (שם) בהעלותך

בארון. מונחים לוחות ושברי

d"cn wlg `ed "'ek ozzin dyw"y ,i"zk i"yxae ipy qetca d"k (*
.o`k o"anx(a i"yx oeyl) mb d`xe .(erqp i"pae) mcewd

la` .ycg d"c `ed "'ebe dcbcbd one" zeaizn ± miqetc dnka
zn el`k mkl dncpe") uxzi i"yxy l"`` ixdy ± l"pk l"v zehyta

!?mcewd d"cay ("'ek oxd` zn my") ezl`y ,ipy d"ca ("my

לד.4) לב, תשא
שם.5) פרש"י
שמע 6) ג): כ, (שופטים מפרש"י ולהעיר יֿיא. כג, תצא

היינו  – כו' בלבד ק"ש אלא זכות בכם אין אפילו ישראל
זכות. שמזכירים

א"ל 7) ד"ה דב"ב ספ"ק הרמב"ן בחי' מצאתי זמן לאחר
שבירתן  היתה דאילו המקום לפני חביבין לוחות שברי הקב"ה:

לא  לפניו נעשה קשה קטיגור שאין בארון לשומם אומר הי'
סניגור.
תצא.8) ר"פ בעה"ט
שימות"9) הוא "כדאי ז) כ, (שופטים דלפרש"י להעיר

miaiiegn את"ל דאפילו כ' תמימה ובתורה ובמנ"ח לחזור.
ולא  לחזור מחוייב הלבב ורך הירא – לחזור בידו רשות דבהשאר
הכתוב]. חילק דלא – לכולם נלמד ממנו [ולכאורה גו'. ימס

"בשני א) (מד, מסוטה ראי' הביא דמחוייב oiee`lובתו"ת – "
לחזור.

ל"ת  שלו מחודשים (בלאוין והרמב"ן הבה"ג אשר ולהעיר
(ראה  הלאוין במנין כלבבו אחיו לבב את ימס לא מנו עשירי)

ד)). (קיד, ה' פרשה ח"ג לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור
בפרש"י 10) (הובא סע"א. מד, סוטה משנה ח. כ, שופטים

רע"ב). מג, (ע"ב. שם גמרא וראה שם. תיב"ע עה"פ).
וראה 11) ב. (רז , וזח"א כקי"ס. לזווגן קשין א): (ב, סוטה

awr zyxt - zegiy ihewl

אחד  הי' סוף ים קריעת אשר – סוף" ים כקריעת
ונעלים]. גדולים היותר הניסים

צדיקים  של במיתתן המעלה מהי להבין: וצריך
שכל  ענינים הם דלכאורה – הלוחות של ובשבירתן

הוא המעלה?jtidכולם

נאמר ‚. הראשונים לוחות גבי :12והנה
מכתב  והמכתב המה, אלקים מעשה "והלוחות
בהם  שהיו היינו, הלוחות", על חרות הוא, אלקים

izyהלוחות מעלת א) mnvrמעלות: cvn13-
"מכתב  מצד מעלתם ב) המה". אלקים "מעשה

עליהם. החרות אלקים"
נפלאה  מעלה היתה עצמם מצד שבהלוחות ואף

חז"ל  אמרו זאת בכל בהן 14הנ"ל, (משה) "נסתכל :
להם  נותן אני האיך אמר מעליהן, כתב שפרח וראה
אאחוז  אלא ממש, בהם שאין הלוחות את לישראל

ואשברם".

תמוה: ולכאורה

עדיין  מעליהם" כתב "שפרח לאחר גם א)
אלקים" "מעשה שהם הנפלאה במעלתם 15נשארו

ממש"? בהם "שאין משה עליהם אמר ואיך –

לישראל  יתנם שלא טעם – ממש" בהם "אין ב)
דבזיון  ענין לא אבל וכיו"ב) לגונזם (כ"א

"אשברם"?

זה  (בפי' קמ"ל ומאי "אאחוז" דצ"ל פשיטא ג)
epi`y?('וכו מהזקנים שלקחם מזכיר

להדבר:„. דוגמא בהקדם בזה והביאור
כדי  עד חשובים אינם יקר הכי חומר גולמי
צ"ל  והכלי כלי נעשים צ"ל כ"א – טומאה לקבל

ברצון  שעלה השלמות בכל גמר 16גמורה לאחרי .
בשלמות  נחסר ואח"כ ונטמאה הכלי 17מלאכת

ירידה ה"ז מהנ"ל שכמובן אף dlecbהכלי,
ושבירתה  עומדת. בטומאתה בכ"ז ממעלתה,

משקה  במוציא דמשקה – העיקרי 18(מתפקידה

הטומאה) (ביטול תקנתה זוהי .19וכו')

כלי  (שאפילו אבן לוחות היו הלוחות והנה
טומאה  מקבל אינו בשר 20גמור אפילו ועיקר ועוד (

הוא  טהור השמים מן לוחות 21היורד ועאכו"כ
הוא אבל – המה אלקים שאמרו c"rשמעשה

לחטאת  מדרס קודש בנדו"ד 22שבגדי והמדובר .
במעלה. בירידה הוא

משה  אל הייתה הלוחות נתינת וע"מ 23והנה
קודם  ולכן לציבור. למסרם בארון, להניחם
שלו  שיהיו – "אאחוז" צ"ל הי' ש"אשברם"

.24לגמרי 

הענין): (בפנימיות אחר בסגנון

" הי' אלקים" שה"מכתב על zexgמכיון
שה"מכתב"הלוחות  היינו החקיקה, באותיות – "

דבר הי' mdilrלא sqep בדיו הכתיבה אותיות כמו ,
של  "מעצמן הי' אלקים" שה"מכתב כ"א הקלף, על

ובהם" מהם נחקק אשר כי 25הלחות מובן הרי –
הוא  בהלוחות פעל אלקים" שה"מכתב העילוי
נעשה  שעי"ז היינו בתכלית, בהם שנתעצם באופן
בהם. החקוק אלקים" ה"מכתב האמיתית מציאותם

אף  – מעליהן" כתב "פרח כאשר ולכן,
"מעשה  היותם מצד מעלתם בהם שנשארה
לשברם, וראוי ממש" בהם "אין – מ"מ אלקים",
שאמיתיות  בהם ונתעצם נחקק וכבר היות
"פרח  והוא אלקים" ה"מכתב הוא מציאותם

מעליהן".
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59 נש דבר מזונא קשין שם): ובפרש"י א קיח, inwd"aw'פסחים
ועוד. רעֿא). (ע' דברים אוה"ת וראה כקרי"ס.

טז.12) לב, תשא
לא 13) הלוחות שצב: רמז תשא ויל"ש פמ"ו פדר"א ראה

לד, טו. לב, תשא אלשיך וראה השמים. מן אלא הארץ מן נבראו
ד.

בנס שבארון בלוחות "החקוקות פנ"ג: תניא dyrneוראה
miwl`בעולם המקנן דאתכסיא עלמא [הוא כו']".d`ixadחיים

ע' תש"ג סה"ש ראה – האחרונות לוחות היו שבביהמ"ק ואף
היו  בלוחות שהעשה"ד שהכוונה בתניא יל"פ עוד ואולי קכג.

שבלוחות וסמ"ך מ"ם (כמרז"ל בנס –qpaחקוקות עומדין היו
(כמש"נ חיים אלקים ומעשה א) קד, הלוחות aezkieשבת על

azknk.(.ד י, פרשתנו – הראשון
טז.14) לב, תשא בחיי רבינו וראה פ"ב. אדר"נ
עה"ת 15) מצפע"נ ולהעיר יט). (לב, תשא זקנים מושב ראה

טו). (שם,

רפ"ה 16) ושם כלים. מהל' רפ"ח רמב"ם א. כה, חולין
ורפ"ח.
(לקמן 17) שבהכתב קדוש" ה"רוח שפרח – בנדו"ד הדוגמא
בפנים).
רפי"ט.18) שם
פ"ו.19) שם רמב"ם ואילך. פ"ג כלים
ה"ו.20) פ"א כלים הל' רמב"ם א. נח, שבת
ב.21) נט, סנה'
ב.22) יח, חגיגה
מתנה.23) – ד"ויתן" עה"פ מדחז"ל וראה יח. לא, תשא
יז)24) ט, (פרשתנו גו' ואתפוש בתנחומא: מדחז"ל להעיר

כו'. ואחז משה של ידיו וגברו כו' הקב"ה אחז טפחים דשני
בחקותי.25) ר"פ לקו"ת



יז
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למיתת ‡. הלוחות שבירת של הסמיכות בטעם

רז"ל  אמרו בפרשתנו, של 1אהרן מיתתן "קשה כי ,
הלוחות". כשבירת הקב"ה לפני צדיקים

ה"ז  ענינים, ב' משווה אמת כשתורת והנה
"מיתתן  שהשוואת ז.א. וכוללת. אמתית השוואה
בזה  רק לא הוא הלוחות" ל"שבירת צדיקים" של
שגודל  בזה רק ולא הקב"ה, לפני קשים ששניהם
דומים  ששניהם אם כי בשניהם, שוה הוא הקושי
והדמיון  הסיבה, זהו (ואדרבה בתוכנם גם לזה זה

המסובב). ה"ז – שבהם הקושי בגודל

שגם  מובן הרי בתוכנם, זל"ז דומים שהם וכיון
צ"ל  הלוחות בשבירת שמצינו הענינים פרטי

צדיקים. במיתת דוגמתם

דשבירת  השווה הצד הוא מה להבין: וצריך
ובמה  ענינם, בכללות צדיקים של ומיתתן הלוחות

דהפרטים? הדמיון

צרה  היא הלוחות ששבירת אף ו"קשה 2והנה
למעליותא. ענין גם בה שיש מצינו הקב"ה", לפני
הי' למלחמה, ישראל יוצאים כשהיו לדבר: הוכחה

לוחות  שברי מונחים שבו הארון עמהם .3יוצא
מזכירים הלוחות שברי הרי תמוה: m`hgדלכאורה

שעליו  העגל חטא אלא סתם חטא ולא ישראל; של

–4נאמר  חטאתם" עליהם ופקדתי פקדי "וביום
קצת  בה שאין ישראל על באה פורענות ש"אין

העגל" עון שבנ"י 5מפרעון שבעת יתכן, ואיך –
זכות  ללימוד ביותר זקוקים שאז למלחמה, יוצאים
וע"ד  – ומע"ט מצוות ע"י רחמים ולהתעוררות

מחניך 6מש"נ  והי' גו' אויבך על מחנה תצא כי
הלוחות, שברי עמהם יקחו אז דוקא – גו' קדוש

וכו'? העגל חטא המזכיר דבר

מוכח  ענין 7ומזה יש הלוחות בשברי שדוקא ,
ולא  למלחמה; היוצאים בנ"י על זכות לימוד של
יוצאי  שהרי ביותר, גדולה זכות שהיא אלא עוד,

צדיקים  כולם היו מצות 8מלחמה אלא בידם שאין ,
נצטווה  שבידו" מעבירות ירא שהי' (ו"מי 9ומע"ט

גו'" ימס ולא לביתו וישוב לא 10"ילך זה וכל – (
יוצאים  לוחות שברי שצ"ל ואמרו מספיק, הי'

למלחמה. עמהם

במיתת  גם הוא שעד"ז מובן הנ"ל וע"פ
דוגמת  ויתירה, גדולה מעלה יש בה גם צדיקים:

הלוחות. שבשבירת המעלה

" שבהביטוי לומר, צדיקים dyw[ויש של מיתתן
העילוי  גם נרמז הלוחות" כשבירת הקב"ה לפני
מצינו  הקב"ה" לפני "קשה כי אלו. ענינים שבשני

וכמרז"ל  הטוב, תכלית שהוא .11בענין . . "קשה :

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

המקובל  וכו' והרה"ח הרה"ג של ההילולא יום הוא (*
כ"ק  – יבלח"ט – של (אביו שניאורסאהן ז"ל יצחק לוי ָמוהר"ר
במחוז  גלותו בעיר תש"ד בשנת נפטר שליט"א). אדמו"ר

השיחה). בסוף (וראה ַַַקאזאכסטאן
(באבער)1) תנחומא שם). (קה"ע ה"א פ"א יומא ָירושלמי

אחרי  תנחומא גם וראה ו*). (י, פרשתנו בפרש"י הובא י. אחרי
כ. ס"פ ויק"ר ז.

רפ"ה.2) תעניות הל' רמב"ם
תוס'3) א). י, פרשתנו פרש"י (ועיין לג י, בהעלתך פרש"י

– ב) (י, פרשתנו בעה"ת ורבותינו זמן) כל ד"ה ב (סג, עירובין
בן  ר"י כדעת והוא שם). הספרי במפרשי (ראה עה"פ מספרי
ובתוספתא  ה"ג) פ"ח סוטה ה"א. פ"ו (שקלים בירושלמי לקיש

ב). מב, סוטה – מפני תוד"ה (כגירסת ה"ט פ"ז סוטה
ורא"ם  א) י, פרשתנו (להט"ז, דוד דברי (שם), עירובין תוס' וראה
דלוחות  ב) יד, (ב"ב להמ"ד סתירה שאי"ז – (שם) בהעלותך

בארון. מונחים לוחות ושברי

d"cn wlg `ed "'ek ozzin dyw"y ,i"zk i"yxae ipy qetca d"k (*
.o`k o"anx(a i"yx oeyl) mb d`xe .(erqp i"pae) mcewd

la` .ycg d"c `ed "'ebe dcbcbd one" zeaizn ± miqetc dnka
zn el`k mkl dncpe") uxzi i"yxy l"`` ixdy ± l"pk l"v zehyta

!?mcewd d"cay ("'ek oxd` zn my") ezl`y ,ipy d"ca ("my

לד.4) לב, תשא
שם.5) פרש"י
שמע 6) ג): כ, (שופטים מפרש"י ולהעיר יֿיא. כג, תצא

היינו  – כו' בלבד ק"ש אלא זכות בכם אין אפילו ישראל
זכות. שמזכירים

א"ל 7) ד"ה דב"ב ספ"ק הרמב"ן בחי' מצאתי זמן לאחר
שבירתן  היתה דאילו המקום לפני חביבין לוחות שברי הקב"ה:

לא  לפניו נעשה קשה קטיגור שאין בארון לשומם אומר הי'
סניגור.
תצא.8) ר"פ בעה"ט
שימות"9) הוא "כדאי ז) כ, (שופטים דלפרש"י להעיר

miaiiegn את"ל דאפילו כ' תמימה ובתורה ובמנ"ח לחזור.
ולא  לחזור מחוייב הלבב ורך הירא – לחזור בידו רשות דבהשאר
הכתוב]. חילק דלא – לכולם נלמד ממנו [ולכאורה גו'. ימס

"בשני א) (מד, מסוטה ראי' הביא דמחוייב oiee`lובתו"ת – "
לחזור.

ל"ת  שלו מחודשים (בלאוין והרמב"ן הבה"ג אשר ולהעיר
(ראה  הלאוין במנין כלבבו אחיו לבב את ימס לא מנו עשירי)

ד)). (קיד, ה' פרשה ח"ג לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור
בפרש"י 10) (הובא סע"א. מד, סוטה משנה ח. כ, שופטים

רע"ב). מג, (ע"ב. שם גמרא וראה שם. תיב"ע עה"פ).
וראה 11) ב. (רז , וזח"א כקי"ס. לזווגן קשין א): (ב, סוטה

awr zyxt - zegiy ihewl

אחד  הי' סוף ים קריעת אשר – סוף" ים כקריעת
ונעלים]. גדולים היותר הניסים

צדיקים  של במיתתן המעלה מהי להבין: וצריך
שכל  ענינים הם דלכאורה – הלוחות של ובשבירתן

הוא המעלה?jtidכולם

נאמר ‚. הראשונים לוחות גבי :12והנה
מכתב  והמכתב המה, אלקים מעשה "והלוחות
בהם  שהיו היינו, הלוחות", על חרות הוא, אלקים

izyהלוחות מעלת א) mnvrמעלות: cvn13-
"מכתב  מצד מעלתם ב) המה". אלקים "מעשה

עליהם. החרות אלקים"
נפלאה  מעלה היתה עצמם מצד שבהלוחות ואף

חז"ל  אמרו זאת בכל בהן 14הנ"ל, (משה) "נסתכל :
להם  נותן אני האיך אמר מעליהן, כתב שפרח וראה
אאחוז  אלא ממש, בהם שאין הלוחות את לישראל

ואשברם".

תמוה: ולכאורה

עדיין  מעליהם" כתב "שפרח לאחר גם א)
אלקים" "מעשה שהם הנפלאה במעלתם 15נשארו

ממש"? בהם "שאין משה עליהם אמר ואיך –

לישראל  יתנם שלא טעם – ממש" בהם "אין ב)
דבזיון  ענין לא אבל וכיו"ב) לגונזם (כ"א

"אשברם"?

זה  (בפי' קמ"ל ומאי "אאחוז" דצ"ל פשיטא ג)
epi`y?('וכו מהזקנים שלקחם מזכיר

להדבר:„. דוגמא בהקדם בזה והביאור
כדי  עד חשובים אינם יקר הכי חומר גולמי
צ"ל  והכלי כלי נעשים צ"ל כ"א – טומאה לקבל

ברצון  שעלה השלמות בכל גמר 16גמורה לאחרי .
בשלמות  נחסר ואח"כ ונטמאה הכלי 17מלאכת

ירידה ה"ז מהנ"ל שכמובן אף dlecbהכלי,
ושבירתה  עומדת. בטומאתה בכ"ז ממעלתה,

משקה  במוציא דמשקה – העיקרי 18(מתפקידה

הטומאה) (ביטול תקנתה זוהי .19וכו')

כלי  (שאפילו אבן לוחות היו הלוחות והנה
טומאה  מקבל אינו בשר 20גמור אפילו ועיקר ועוד (

הוא  טהור השמים מן לוחות 21היורד ועאכו"כ
הוא אבל – המה אלקים שאמרו c"rשמעשה

לחטאת  מדרס קודש בנדו"ד 22שבגדי והמדובר .
במעלה. בירידה הוא

משה  אל הייתה הלוחות נתינת וע"מ 23והנה
קודם  ולכן לציבור. למסרם בארון, להניחם
שלו  שיהיו – "אאחוז" צ"ל הי' ש"אשברם"

.24לגמרי 

הענין): (בפנימיות אחר בסגנון

" הי' אלקים" שה"מכתב על zexgמכיון
שה"מכתב"הלוחות  היינו החקיקה, באותיות – "

דבר הי' mdilrלא sqep בדיו הכתיבה אותיות כמו ,
של  "מעצמן הי' אלקים" שה"מכתב כ"א הקלף, על

ובהם" מהם נחקק אשר כי 25הלחות מובן הרי –
הוא  בהלוחות פעל אלקים" שה"מכתב העילוי
נעשה  שעי"ז היינו בתכלית, בהם שנתעצם באופן
בהם. החקוק אלקים" ה"מכתב האמיתית מציאותם

אף  – מעליהן" כתב "פרח כאשר ולכן,
"מעשה  היותם מצד מעלתם בהם שנשארה
לשברם, וראוי ממש" בהם "אין – מ"מ אלקים",
שאמיתיות  בהם ונתעצם נחקק וכבר היות
"פרח  והוא אלקים" ה"מכתב הוא מציאותם

מעליהן".

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 נש דבר מזונא קשין שם): ובפרש"י א קיח, inwd"aw'פסחים
ועוד. רעֿא). (ע' דברים אוה"ת וראה כקרי"ס.

טז.12) לב, תשא
לא 13) הלוחות שצב: רמז תשא ויל"ש פמ"ו פדר"א ראה

לד, טו. לב, תשא אלשיך וראה השמים. מן אלא הארץ מן נבראו
ד.

בנס שבארון בלוחות "החקוקות פנ"ג: תניא dyrneוראה
miwl`בעולם המקנן דאתכסיא עלמא [הוא כו']".d`ixadחיים

ע' תש"ג סה"ש ראה – האחרונות לוחות היו שבביהמ"ק ואף
היו  בלוחות שהעשה"ד שהכוונה בתניא יל"פ עוד ואולי קכג.

שבלוחות וסמ"ך מ"ם (כמרז"ל בנס –qpaחקוקות עומדין היו
(כמש"נ חיים אלקים ומעשה א) קד, הלוחות aezkieשבת על

azknk.(.ד י, פרשתנו – הראשון
טז.14) לב, תשא בחיי רבינו וראה פ"ב. אדר"נ
עה"ת 15) מצפע"נ ולהעיר יט). (לב, תשא זקנים מושב ראה

טו). (שם,

רפ"ה 16) ושם כלים. מהל' רפ"ח רמב"ם א. כה, חולין
ורפ"ח.
(לקמן 17) שבהכתב קדוש" ה"רוח שפרח – בנדו"ד הדוגמא
בפנים).
רפי"ט.18) שם
פ"ו.19) שם רמב"ם ואילך. פ"ג כלים
ה"ו.20) פ"א כלים הל' רמב"ם א. נח, שבת
ב.21) נט, סנה'
ב.22) יח, חגיגה
מתנה.23) – ד"ויתן" עה"פ מדחז"ל וראה יח. לא, תשא
יז)24) ט, (פרשתנו גו' ואתפוש בתנחומא: מדחז"ל להעיר

כו'. ואחז משה של ידיו וגברו כו' הקב"ה אחז טפחים דשני
בחקותי.25) ר"פ לקו"ת
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אין  (בפשטות) מעליהן" כתב "פרח מזו: [יתרה
– עצמן) (האותיות הכתב גוף מהם שפרח לפרש

בהם שאין "לוחות הל' מהו ה"ז ynnדא"כ – "
בהם שאין הי'melk"לוחות שהכתב מכיון ועוד ."

היו  שהלוחות זמן כל הרי הלחות", של "מעצמן
הכתב  גם שלם הי' הרי שבירתן) (טרם שלימות

mda wewgd26"קדוש ה"רוח שפרח הכוונה אלא -
ואות" אות כל "בקרב .27שהי'

הלוחות  של המציאות שאמיתית מובן, ומזה
הנשמה  ובעיקר) אלא הכתב, גוף רק (לא היתה
הרוח, פרח כאשר שלכן, שבהכתב. וה"רוח"
בציורם) האותיות שנשארו (אף הכתב של הנשמה

בהם "אין –ynn.["

שהיו ‰. דקדושה המעלות שתי דוגמת והנה
של  אלקים" ה"מעשה א) – הראשונים בלוחות
חרות  שהי' אלקים" ה"מכתב ב) עצמם, הלוחות

הישראלי  באיש גם דוגמתן יש – שהוא 28עליהם ,
הוא  הישראלי איש של גופו ונשמה: מגוף מורכב
אלקים", "מעשה שהיו עצמם הלוחות בדוגמת

נפלאה  קדושה בו יש הישראלי גוף גם ;29וכמוהם
אלקים"ו  ה"מכתב דוגמת היא בו שניתנה הנשמה

כמה  – עצמה ובנשמה הלוחות. על חרות שהי'
ונשמה  נשמה ובכללות מזו, לפנים זו הן בחי'

הנ"ל 30לנשמתא  ע"ד אלקים".31- ב"מכתב
ענין  הם שלכאורה היות עם שהלוחות, וכמו
חרות  שהי' אלקים' ה'מכתב מבלעדי גם לעצמם
קיימת  היתה הלוחות של מציאותם שהרי עליהם,

mcew לאחרי הנה ובכ"ז – עשה"ד בהם שנחרת
שכל  עד עצמי בעילוי נתעלו עשה"ד בהם שנחרתו
שכאשר  ובאופן אלקים", ה"מכתב הוא מציאותם
ובאו  ממש" בו "שאין דבר הם הרי המכתב "פרח"

כנ"ל; מציאותם, והפסד לשבירת

ש"אין  דאף הישראלי, לגוף בנוגע גם הוא כן
אלא  מנשמתו ועצמותו הגוף שורש התהוות

ואמו" אביו הגוף 32מטיפות של התהוותו ועוד, ;

לאחרי  מ"מ, – נשמתו בו שניתנה להזמן קדמה
זו  התלבשות שלימות בגוף, נתלבשה שהנשמה
אלא  עצמותו, על נוסף דבר הנשמה שאין – היא

וכנאמר  דהגוף. מהותו נעשית "שחיי 33שהנשמה
שהם  רוחניים חיים כ"א בשריים חיים אינם הצדיק

ואהבה". ויראה אמונה

צדיקים" של "מיתתם שבין הדמיון וזהו
שהיו  מכפי נשתנו שניהם כי – הלוחות לשבירת
אלקים") ה"מכתב (הנשמה, וה"רוחניות" בתחילה,

מציאותם. כל נעשה

.Â שב"שברי העילוי גודל גם יובן הנ"ל כל ע"פ
(ס"ב) וכנ"ל – למלחמה ושייכותו לוחות",
הארון  עמהם יוצא הי' למלחמה יוצאים שכשהיו

לוחות: שברי מונחים היו שבו
דור  שהיו אף הוא: בנ"י מלחמת של תוכנה

הירדן  את לעבור – במדבר נחלת 34דעה ולכבוש
אשר 35גוים  ארץ ישראל, ארץ לעשותה כנען, ארץ

שנה, אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני
נכבשה שלא כמה dlekוכל ux`d lk מלחמת ה"ז –

ית'.36מצוה  לו דירה ולעשותה גוים נחלת לכבוש

משברי  באים לזה (והכח) וההתעוררות
היתה  עצמם מצד שגם שהלוחות, כמו הלוחות:
גדולה  למעלה עלו אלקים", ד"מעשה המעלה בהם
– כך כדי ועד אלקים", ד"מכתב המעלה יותר,
בהם  הי' לא זו, מעלה מהם "פרחה" שכאשר

"ממש",

דיים  שלא למלחמה, היוצאים את מעורר ה"ז
שהם  עדֿעתה בהם שישנן וכו' בהמעלות כלל
וחובה  מצוה מלחמת כיֿאם כנ"ל, וכו' צדיקים

הרמב"ם  ובל' לכבוש, הכחות כל את לאזור 37היא

כולל  שזהו – בתורה" האמורה ישראל ארץ "כל
כל  את לכוף הגבורה מפי רבנו משה שציווה זה
שיקבל  כו' ב"נ שנצטוו מצוות לקבל העולם באי
– כו' בתורה הקב"ה בהן שציווה מפני כו' אותן

ית'. לו דירה נעשה העולם כל

לאדם  לו אין בעבודתו: לכאו"א ההוראה זוהי
ואפילו  עתה. עד ה' בעבודת שעשה במה להסתפק
היא  וחובה מצוה צדיק, למדריגת הגיע כבר אם

יותר. נעלית למדריגה לעלות
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ב.26) פז, פסחים מהרש"א חדא"ג ראה אבל
לסופו).27) (קרוב ד שם, א. לד, שם אלשיך
ועוד.28) א. י, פרשתנו אלשיך .12 הערה שם בחיי רבינו ראה
"ובנו29) פמ"ט: תניא הואzxgaראה ולשון עם ".sebdמכל
ב  ואילך.וראה 120 ע' שלום תורת ארוכה
א.30) קנב, זח"ג
להבחי'31) (מתאים לה נקראו שמות ה' הנשמה אשר להעיר

וגם  – ה"ח פ"ד, יסוה"ת הל' רמב"ם וראה ספי"ד. ב"ר – שבה)
ששברם. קדוש והרוח טנת"א היו ב"המכתב"

פ"ו.32) והאמונה היחוד שער

זך.33) דאגרת ביאור אגה"ק
א).34) מו, שלח (לקו"ת ק"נ לזה, ונותן מזה שנוטל
בתחלתו.35) עה"ת פרש"י ראה
וה"ו.36) ה"א פ"ה מלכים הל' רמב"ם ראה
וספ"ח.37) ה"ו, שם

awr zyxt - zegiy ihewl

.Ê הענין לפשטות גם שייכת זו הוראה והנה
צדיקים": של ד"מיתתן

בעוה"ז 39"צדיקים 38ארז"ל  לא מנוחה להם אין
שנא' בעוה"ב וגו'".40ולא חיל אל מחיל ילכו

בעלי' שעומדים לקונם.zicinzהיינו, בעבודתם

הרי  מנוחה", להם "אין השנה ימות שבכל ואף
י"ל: והטעם יתרה. עלי' אז יש היארצייט, ָביום

בכ"מ  עליונה 41מבואר למדריגה לעלות דבכדי
שהיא ע"י r"i`aיותר, ה"ז הקודמת, למדריגתו

אדה"ז lehiaהקדמת ובלשון הקודמת. 42ממדריגתו

למדר  מדריגה ובין . . צדיק יפול טרם "שבע יגה
נפילה  בבחי' הוא ממנה עליונה למדריגה שיגיע
של  ב"מיתתן ועד"ז הראשונה"; ממדריגה

מציאותם 43צדיקים" ביטול – שה"מיתה" ,
מעוה"ז  לעלייתם והכנה ההקדמה היא הקודמת,

בערך  שלא עלי' – .44לג"ע

כאשר  היארצייט, ביום ושנה שנה בכל ָולכן
עלי' יש הראשונה, בפעם שהי' כמו הענין מתעורר

יתרה  עלי'45נוספת -jxra `ly.הקודמות עליות

מנוחה" להם אין ש"צדיקים שאחז"ל ומזה
לג"ע 46(ג"ע a"dera(גם) הלכתא ה"ז דלכאורה ,(

לצדיקים עליות שיש זה שגם מוכח –r"ba נוגע ,
"מחיל  הצדיק עליית ע"י כי והיינו, עתה; בעבודה
השייכים  לכל כח ונתינת סיוע זה הרי חיל", אל
לעלות  הם בעבודתם וכו', תורתו לומדים אליו,

חיל" אל ;47"מחיל

והעלי' ההליכה שאז היארצייט, ביום ָובפרט
עז. ויתר שאת ביתר היא

.Á בנוגע ונפלאה יתרה שמעלה מובן עפ"ז
בעל  – (כאאמו"ר בגלות הקשורה להסתלקות

שנסתלק – והביאור:zelbaההילולא .(
החנוך  בס' "שקול 48מבואר גלות צער אשר

ומארץ  מאוהביו האדם שנפרד מיתה, כצער כמעט
זרים". עם ימיו כל ושוכן מולדתו

מיתה, בצער שאין גלות בצער נוסף וענין
רב. זמן שנמשך "מיתה" צער הוא גלות שצער
הקשור  הצער למרות בגלות התומ"צ קיום ולכן

משארז"ל  [ע"ד ונפלאה יתירה מעלה ה"ז 49בזה,

אף  – וכו'" ועזרי' מישאל לחנני' נגדוהו "אילמלי
האש  בכבשן למיתה עצמם ].50שמסרו

דכיון  זה, שלאחרי להעלי' בנוגע גם מובן ומזה
אגרא" צערא שלאחרי 51ש"לפום העלי' הרי ,

בהעלי' גדולה עלי' דרגת היא כזו, וירידה "צערא"
צדיקים". של ד"מיתתן

ס"ז) (כנ"ל כח ונתינת לסיוע בנוגע גם ועד"ז
מרז"ל  וע"ד אליו השייכים רישא 52לכל דבתר

שונים  במקומות נמצאים שהם אף אזיל, גופא
נפלא  "יחוד זה הרי שאז תורתו, לימוד ע"י [ובפרט
כלל  נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין

].53בגשמיות"

העלי' עבודת ע"י העבודה: בכללות ועד"ז
בגוף  דנשמה – הגלות בזמן חיל" אל "מחיל
(שדנו  עה"ד חטא שע"י גלות בתוך זה ודגלות

ד"גלינו 54בגירושין  גלות בתוך – ולאח"ז (
משכונה 55מארצנו" בגלות עצמו זה 56ובגלות

ימות  בעבודת בפרט – עצמו זה ובגלות לשכונה
57החול 

מעליות  דלמעלה והדרגא להעבודה הכנה 39ה"ז

השביעית  שנה (ומנוחה), השבת יום עבודת –
שבת שכולו "יום השביעי אלף להוי', dgepneשבת

העולמים  .58לחיי

(a"lyz `"pn 'k zgiyn)
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דאפילו 38) (שם) להאריז"ל הש"ס ובליקוטי בסופה. ברכות
יותר. ומשיג עולה ויום יום בכל מרע"ה

צח,39) סע"א. מט, תו"א א). (יז, בהקדמה בשל"ה הובא כן
ח). פד, (תהלים עה"פ מתרגום ולהעיר ובכ"מ. ב.

שם.40) תהלים
מאמרי 41) ועוד. תרס"ו. (ואילך) היום זה ד"ה א. צו, תו"א

מחריש. לה משתאה והאיש
בסופו.42) קטן חנוך
בי'43) קרי בי' דהוי קדמאה מדרגה דנחית מאן "dzinד"כל

ב). קלה, (זח"ג
אֿב).44) (מח, פל"ז תניא ראה
עליית 45) מפני – זה) (ביום קדיש לאמירת הטעם שזהו

יו"ד  לשו"ע ברכה ובשיורי הפנים בלחם הובא (אריז"ל הנשמה
ש  ע"ו).סו"ס
שמפרש 46) (ובכ"מ), שם היום זה וד"ה ב צח, תו"א ראה

.182 ע' לקמן וראה ג"ע. על זה במרז"ל "עוה"ב"

וביאורו.47) זך סי' אגה"ק ראה
תי.48) מצוה
רע"ב.49) לג, כתובות
ב.50) צב, סנה' ואילך. יב ג, דניאל
בסידורו).51) אדה"ז לגירסת (מכ"א מכ"ג פ"ה אבות
א.52) מא, עירובין
פ"ה.53) תניא
כאדם.54) והמה עה"פ ד דאיכ"ר פתיחתא ט. פי"ט, ב"ר

יד). (ע' הנ"ל עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות וראה
רע"א).55) (קמ, סכ"ה אגה"ק ראה
ב.56) יב, מכות
ג.57) עב, א. עב, בלק לקו"ת ראה
תמיד.58) סוף
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אין  (בפשטות) מעליהן" כתב "פרח מזו: [יתרה
– עצמן) (האותיות הכתב גוף מהם שפרח לפרש

בהם שאין "לוחות הל' מהו ה"ז ynnדא"כ – "
בהם שאין הי'melk"לוחות שהכתב מכיון ועוד ."

היו  שהלוחות זמן כל הרי הלחות", של "מעצמן
הכתב  גם שלם הי' הרי שבירתן) (טרם שלימות

mda wewgd26"קדוש ה"רוח שפרח הכוונה אלא -
ואות" אות כל "בקרב .27שהי'

הלוחות  של המציאות שאמיתית מובן, ומזה
הנשמה  ובעיקר) אלא הכתב, גוף רק (לא היתה
הרוח, פרח כאשר שלכן, שבהכתב. וה"רוח"
בציורם) האותיות שנשארו (אף הכתב של הנשמה

בהם "אין –ynn.["

שהיו ‰. דקדושה המעלות שתי דוגמת והנה
של  אלקים" ה"מעשה א) – הראשונים בלוחות
חרות  שהי' אלקים" ה"מכתב ב) עצמם, הלוחות

הישראלי  באיש גם דוגמתן יש – שהוא 28עליהם ,
הוא  הישראלי איש של גופו ונשמה: מגוף מורכב
אלקים", "מעשה שהיו עצמם הלוחות בדוגמת

נפלאה  קדושה בו יש הישראלי גוף גם ;29וכמוהם
אלקים"ו  ה"מכתב דוגמת היא בו שניתנה הנשמה

כמה  – עצמה ובנשמה הלוחות. על חרות שהי'
ונשמה  נשמה ובכללות מזו, לפנים זו הן בחי'

הנ"ל 30לנשמתא  ע"ד אלקים".31- ב"מכתב
ענין  הם שלכאורה היות עם שהלוחות, וכמו
חרות  שהי' אלקים' ה'מכתב מבלעדי גם לעצמם
קיימת  היתה הלוחות של מציאותם שהרי עליהם,

mcew לאחרי הנה ובכ"ז – עשה"ד בהם שנחרת
שכל  עד עצמי בעילוי נתעלו עשה"ד בהם שנחרתו
שכאשר  ובאופן אלקים", ה"מכתב הוא מציאותם
ובאו  ממש" בו "שאין דבר הם הרי המכתב "פרח"

כנ"ל; מציאותם, והפסד לשבירת

ש"אין  דאף הישראלי, לגוף בנוגע גם הוא כן
אלא  מנשמתו ועצמותו הגוף שורש התהוות

ואמו" אביו הגוף 32מטיפות של התהוותו ועוד, ;

לאחרי  מ"מ, – נשמתו בו שניתנה להזמן קדמה
זו  התלבשות שלימות בגוף, נתלבשה שהנשמה
אלא  עצמותו, על נוסף דבר הנשמה שאין – היא

וכנאמר  דהגוף. מהותו נעשית "שחיי 33שהנשמה
שהם  רוחניים חיים כ"א בשריים חיים אינם הצדיק

ואהבה". ויראה אמונה

צדיקים" של "מיתתם שבין הדמיון וזהו
שהיו  מכפי נשתנו שניהם כי – הלוחות לשבירת
אלקים") ה"מכתב (הנשמה, וה"רוחניות" בתחילה,

מציאותם. כל נעשה

.Â שב"שברי העילוי גודל גם יובן הנ"ל כל ע"פ
(ס"ב) וכנ"ל – למלחמה ושייכותו לוחות",
הארון  עמהם יוצא הי' למלחמה יוצאים שכשהיו

לוחות: שברי מונחים היו שבו
דור  שהיו אף הוא: בנ"י מלחמת של תוכנה

הירדן  את לעבור – במדבר נחלת 34דעה ולכבוש
אשר 35גוים  ארץ ישראל, ארץ לעשותה כנען, ארץ

שנה, אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני
נכבשה שלא כמה dlekוכל ux`d lk מלחמת ה"ז –

ית'.36מצוה  לו דירה ולעשותה גוים נחלת לכבוש

משברי  באים לזה (והכח) וההתעוררות
היתה  עצמם מצד שגם שהלוחות, כמו הלוחות:
גדולה  למעלה עלו אלקים", ד"מעשה המעלה בהם
– כך כדי ועד אלקים", ד"מכתב המעלה יותר,
בהם  הי' לא זו, מעלה מהם "פרחה" שכאשר

"ממש",

דיים  שלא למלחמה, היוצאים את מעורר ה"ז
שהם  עדֿעתה בהם שישנן וכו' בהמעלות כלל
וחובה  מצוה מלחמת כיֿאם כנ"ל, וכו' צדיקים

הרמב"ם  ובל' לכבוש, הכחות כל את לאזור 37היא

כולל  שזהו – בתורה" האמורה ישראל ארץ "כל
כל  את לכוף הגבורה מפי רבנו משה שציווה זה
שיקבל  כו' ב"נ שנצטוו מצוות לקבל העולם באי
– כו' בתורה הקב"ה בהן שציווה מפני כו' אותן

ית'. לו דירה נעשה העולם כל

לאדם  לו אין בעבודתו: לכאו"א ההוראה זוהי
ואפילו  עתה. עד ה' בעבודת שעשה במה להסתפק
היא  וחובה מצוה צדיק, למדריגת הגיע כבר אם

יותר. נעלית למדריגה לעלות
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ב.26) פז, פסחים מהרש"א חדא"ג ראה אבל
לסופו).27) (קרוב ד שם, א. לד, שם אלשיך
ועוד.28) א. י, פרשתנו אלשיך .12 הערה שם בחיי רבינו ראה
"ובנו29) פמ"ט: תניא הואzxgaראה ולשון עם ".sebdמכל
ב  ואילך.וראה 120 ע' שלום תורת ארוכה
א.30) קנב, זח"ג
להבחי'31) (מתאים לה נקראו שמות ה' הנשמה אשר להעיר

וגם  – ה"ח פ"ד, יסוה"ת הל' רמב"ם וראה ספי"ד. ב"ר – שבה)
ששברם. קדוש והרוח טנת"א היו ב"המכתב"

פ"ו.32) והאמונה היחוד שער

זך.33) דאגרת ביאור אגה"ק
א).34) מו, שלח (לקו"ת ק"נ לזה, ונותן מזה שנוטל
בתחלתו.35) עה"ת פרש"י ראה
וה"ו.36) ה"א פ"ה מלכים הל' רמב"ם ראה
וספ"ח.37) ה"ו, שם

awr zyxt - zegiy ihewl

.Ê הענין לפשטות גם שייכת זו הוראה והנה
צדיקים": של ד"מיתתן

בעוה"ז 39"צדיקים 38ארז"ל  לא מנוחה להם אין
שנא' בעוה"ב וגו'".40ולא חיל אל מחיל ילכו

בעלי' שעומדים לקונם.zicinzהיינו, בעבודתם

הרי  מנוחה", להם "אין השנה ימות שבכל ואף
י"ל: והטעם יתרה. עלי' אז יש היארצייט, ָביום

בכ"מ  עליונה 41מבואר למדריגה לעלות דבכדי
שהיא ע"י r"i`aיותר, ה"ז הקודמת, למדריגתו

אדה"ז lehiaהקדמת ובלשון הקודמת. 42ממדריגתו

למדר  מדריגה ובין . . צדיק יפול טרם "שבע יגה
נפילה  בבחי' הוא ממנה עליונה למדריגה שיגיע
של  ב"מיתתן ועד"ז הראשונה"; ממדריגה

מציאותם 43צדיקים" ביטול – שה"מיתה" ,
מעוה"ז  לעלייתם והכנה ההקדמה היא הקודמת,

בערך  שלא עלי' – .44לג"ע

כאשר  היארצייט, ביום ושנה שנה בכל ָולכן
עלי' יש הראשונה, בפעם שהי' כמו הענין מתעורר

יתרה  עלי'45נוספת -jxra `ly.הקודמות עליות

מנוחה" להם אין ש"צדיקים שאחז"ל ומזה
לג"ע 46(ג"ע a"dera(גם) הלכתא ה"ז דלכאורה ,(

לצדיקים עליות שיש זה שגם מוכח –r"ba נוגע ,
"מחיל  הצדיק עליית ע"י כי והיינו, עתה; בעבודה
השייכים  לכל כח ונתינת סיוע זה הרי חיל", אל
לעלות  הם בעבודתם וכו', תורתו לומדים אליו,

חיל" אל ;47"מחיל

והעלי' ההליכה שאז היארצייט, ביום ָובפרט
עז. ויתר שאת ביתר היא

.Á בנוגע ונפלאה יתרה שמעלה מובן עפ"ז
בעל  – (כאאמו"ר בגלות הקשורה להסתלקות

שנסתלק – והביאור:zelbaההילולא .(
החנוך  בס' "שקול 48מבואר גלות צער אשר

ומארץ  מאוהביו האדם שנפרד מיתה, כצער כמעט
זרים". עם ימיו כל ושוכן מולדתו

מיתה, בצער שאין גלות בצער נוסף וענין
רב. זמן שנמשך "מיתה" צער הוא גלות שצער
הקשור  הצער למרות בגלות התומ"צ קיום ולכן

משארז"ל  [ע"ד ונפלאה יתירה מעלה ה"ז 49בזה,

אף  – וכו'" ועזרי' מישאל לחנני' נגדוהו "אילמלי
האש  בכבשן למיתה עצמם ].50שמסרו

דכיון  זה, שלאחרי להעלי' בנוגע גם מובן ומזה
אגרא" צערא שלאחרי 51ש"לפום העלי' הרי ,

בהעלי' גדולה עלי' דרגת היא כזו, וירידה "צערא"
צדיקים". של ד"מיתתן

ס"ז) (כנ"ל כח ונתינת לסיוע בנוגע גם ועד"ז
מרז"ל  וע"ד אליו השייכים רישא 52לכל דבתר

שונים  במקומות נמצאים שהם אף אזיל, גופא
נפלא  "יחוד זה הרי שאז תורתו, לימוד ע"י [ובפרט
כלל  נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין

].53בגשמיות"

העלי' עבודת ע"י העבודה: בכללות ועד"ז
בגוף  דנשמה – הגלות בזמן חיל" אל "מחיל
(שדנו  עה"ד חטא שע"י גלות בתוך זה ודגלות

ד"גלינו 54בגירושין  גלות בתוך – ולאח"ז (
משכונה 55מארצנו" בגלות עצמו זה 56ובגלות

ימות  בעבודת בפרט – עצמו זה ובגלות לשכונה
57החול 

מעליות  דלמעלה והדרגא להעבודה הכנה 39ה"ז

השביעית  שנה (ומנוחה), השבת יום עבודת –
שבת שכולו "יום השביעי אלף להוי', dgepneשבת

העולמים  .58לחיי

(a"lyz `"pn 'k zgiyn)
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דאפילו 38) (שם) להאריז"ל הש"ס ובליקוטי בסופה. ברכות
יותר. ומשיג עולה ויום יום בכל מרע"ה

צח,39) סע"א. מט, תו"א א). (יז, בהקדמה בשל"ה הובא כן
ח). פד, (תהלים עה"פ מתרגום ולהעיר ובכ"מ. ב.

שם.40) תהלים
מאמרי 41) ועוד. תרס"ו. (ואילך) היום זה ד"ה א. צו, תו"א

מחריש. לה משתאה והאיש
בסופו.42) קטן חנוך
בי'43) קרי בי' דהוי קדמאה מדרגה דנחית מאן "dzinד"כל

ב). קלה, (זח"ג
אֿב).44) (מח, פל"ז תניא ראה
עליית 45) מפני – זה) (ביום קדיש לאמירת הטעם שזהו

יו"ד  לשו"ע ברכה ובשיורי הפנים בלחם הובא (אריז"ל הנשמה
ש  ע"ו).סו"ס
שמפרש 46) (ובכ"מ), שם היום זה וד"ה ב צח, תו"א ראה

.182 ע' לקמן וראה ג"ע. על זה במרז"ל "עוה"ב"

וביאורו.47) זך סי' אגה"ק ראה
תי.48) מצוה
רע"ב.49) לג, כתובות
ב.50) צב, סנה' ואילך. יב ג, דניאל
בסידורו).51) אדה"ז לגירסת (מכ"א מכ"ג פ"ה אבות
א.52) מא, עירובין
פ"ה.53) תניא
כאדם.54) והמה עה"פ ד דאיכ"ר פתיחתא ט. פי"ט, ב"ר

יד). (ע' הנ"ל עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות וראה
רע"א).55) (קמ, סכ"ה אגה"ק ראה
ב.56) יב, מכות
ג.57) עב, א. עב, בלק לקו"ת ראה
תמיד.58) סוף



כ

ואסטי לבני נשא לארח ביש, ואדחי לון מארח טב, ועביד 
נשא  לבני  ואסטי  דמאריהון,  רעותא  יעבדון  דלא  לון 

לארח ביש.

לבני  ואסטי  אמר  שכבר  לשון,  כפל  הוא  לכאורה 
נשא לארח ביש, ומהו עוד הפעם ואסטי כו'.

דחילו  שהם1  בחי',  ד'  יש  דקדושה  בסטרא  י"ל 
ואהבה  תתאה,  יראה  דהיינו,  דחילו,  רחימו  רחימו 
אותיות  ד'  לנגד  עלאה,  ויראה  רבה,  ואהבה  זוטא, 

דשם2 הוי' מלמטה למעלה.
ובקיום התורה ומצות, הוא:

קיום מצות לא תעשה סור מרע, מצד יראה תתאה, 
שבמלכות.

זוטא,  אהבה  מצד  טוב,  ועשה  עשה  מצות  קיום 
שבז"א.

אהבה  דלבא  רעותא  מצד  שהוא  התורה,  לימוד 
רבה, בינה.

אח"כ יש עוד בחי' יותר גבוה, יראה עלאה, שהיא 
והיא תכלית התורה כמאמר3 אם  גם מתורה  למעלה 
והוא  עלאה,  יראה  על  שקאי  יראה  אין  חכמה  אין 
בחינת עבד שלמעלה גם מבחי' בן, ועיין בתניא פכ"ג 
הד'  בענין  טובו  מה  בד"ה4  תורה  ובלקוטי  ופמ"א 
תשובות. תשובה תתאה ובעל תשובה תתאה ותשובה 

עלאה ובעל תשובה עלאה ע"ש.
הנה לעומת הד' בחי' הללו דקדושה, הוא העבדא 

בישא שהוא היצר הרע.
אסטי לבני נשא לארח ביש דהיינו לדרך רע שלא 
תעשה,  לא  מצות  על  ויעברו  תתאה  יראה  להם  יהי' 

והיינו ארח ביש.
אח"כ, ואדחי לון מארח טב שלא יהי' להם אהבה 

זוטא ולא יקיימו מצות עשה ועשה טוב.
דמאריהון  רעותא  יעבדון  דלא  לון  ועביד  אח"כ, 

שלא יהי' להם אהבה רבה ולא יעסקו בתורה.
אח"כ, ואסטי לבני נשא לארח ביש שלא יהי' להם 

יראה עלאה.

1( ראה לקוטי שיחות חלק ג' פרשת תולדות עמוד 781 ואילך. תורת 
מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד קב.

2( ראה לקוטי שיחות חלק לט שיחות על אגרת התשובה – שיחה ב' 
)עמוד 128(. שיחה ה' )עמוד 79(. שיחה ז' )עמוד 90( ובהערות שם.

3( אבות פרק ג משנה יז.
4( פרשת בלק עג, א.

גם יש לפרש:
לא  מצות  על  שיעברו  הוא  ביש  לארח  כו'  אסטי 

תעשה.
אך אין זה מספיק עדיין כי הרי יכול להיות שיעבור 
על מצות לא תעשה אך יקיים בזה מצות עשה כי עשה 
דוחה ל"ת, כמו כלאים5 בציצית, וכדומה שזה מותר 
וזה טוב. או כמו לאו הניתק לעשה6 שהעשה מתקן את 
הלאו כמו7 לא תקח האם כו' ואם לקח8 מתקן בהעשה 
לזה  וכדומה.  לך,  תקח  הבנים  ואת  כו'  תשלח  שלח 
אמר ואדחי לון מארח טב שלא יהי' קיום מ"ע בהל"ת 
לתקן את  יעשה מ"ע  ושלא  ל"ת,  דוחה  ע"ד שעשה 

הל"ת ע"ד לאו הניתק לעשה.
אך עדיין אין גם זה מספיק, כי אם יעסוק בתורה9 
המאור שבה מחזירו למוטב, לזה אמר ועביד לון דלא 

יעבדון רעותא דמאריהון.
או יש לפרש, שעדיין אין זה מספיק במה שיעבור 
על מל"ת ולא יהי' בזה קיום מ"ע ע"ד שעשה דוחה 
הניתק  לאו  ע"ד  הל"ת  לתקן  עשה  יעשה  ולא  ל"ת, 
לעשה, הוא, שאם יעשה הל"ת דהיינו שעובר עבירה, 
אך הוא עושה זה לשמה שגדולה10 עבירה לשמה כו' 
ולפעמים בטולה של תורה זהו קיומה, לזה אמר ועביד 
לון דלא יעבדון רעותא דמאריהון הוא במה שעובר 
על הל"ת לא יהי' זה עבירה לשמה שאם שעובר עלי' 
אך בזה גופא ממלא רצון ה', אלא שלא יעבדון רעותא 

דמאריהון.
אך עדיין אין זה מספיק כי הרי יכול להיות שיתחרט 
אח"כ על מעשיו הרעים ויעשה תשובה. לזה אמר עוד 
הפעם ואסטי לבני נשא לארח ביש והוא שיעברו עוד 
הפעם על הל"ת שכבר עבר שהוא מה שאמר בריש 
ואסטי כו'. הנה מאחר שעבר11 ושנה נעשה לו כהיתר 
ואז אין תקנה שיעשה תשובה, כי הרי נעשה לו כהיתר.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד 
קיא

5( ראה שבת קלב: ביצה ח:
6( ראה חולין קמא.

7( דברים כב, ו.
8( שם פסוק ז.

9( פתיחתא דאיכה רבתי ב. ירושלמי חגיגה פרק א' הלכה ז'.
10( נזיר כד:
11( יומא פו:

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"
לג  חוברת

ה"מסירה"
כפי  – ("פריסטאוו" משטרה בקצין נתקלתי הביתה, הרחוב מן כשנכנסתי אחת, שפעם זוכרת אני

ותוכנה: שניאורסון על "מסירה" ובידם יותר, נמוכה בדרגה שוטר כשלצדו בבית, יושב אז) נקרא שהיה

עלֿמנת  כסף שאסף – הזקן אדמו"ר כלומר: – שניאורסון אותו של נכדו הוא ושניאורסון הואיל

למדינה  מחוץ במבצר,141לשלוח במאסר כך על והושיבוהו המלוכה, מטעם עת באותה אסור שהיה דבר ,

נטען  ובו מסמך, הוצמד ה"מסירה" [לכתב היהודית האוכלוסייה בקרב מהומות מעורר עצמו והנכד

סורטוק! ללא שהלך עד כלֿכך שם והשתכר בצ'רניגוב, פעם היה גרועה 142ששניאורסון כך כדי עד ...

העיר. מן יגורש ששניאורסון ה"מוסר" מבקש ובכן, – הנהגתו!...] היתה

קנאי. מתנגד אך ולמדן, גביר בעיר , חשוב בעלֿבית היה החתום על

זה  שהיה שאמרו מי היו ברחוב. הליכה כדי תוך לב מהתקף מתנגד אותו נפטר חדשים מספר כעבור

המסירה. על "שכרו"

להלווייה. יגיע ששניאורסון ביקשה משפחתו

בעלי  של אחיו של החתונה שמחת בעת היה בצ'רניגוב שאירע שהמאורע לציין, לאשה 143יש שנשא ,

בתו  חן 144את דודֿהירש כדבעי...145של שם התוועדו שהחוגגים ומובן ,

* * *

(141.10 ע' תש"ב) (קה"ת, כסלו י"ט מגילת פט"ו. ח"א רבי בית ראה
תשמ"ה 142) אדר ט"ז תשא, ש"פ תשט"ז; מנחםֿאב כ"ף עקב, ש"פ תשי"ד; פורים שושן צו, ש"פ שיחות גם ראה

.(1482 ע' ח"ג תשמ"ה ואילך; 155 ע' ח"ג תשט"ז ואילך; 146 ע' ח"ב תשי"ד התוועדויות מנחם (תורת
עם 143) יחד לארה"ק עלה תרפ"ה בשנת חרסון. ליד שיראקא בעיר רב שניאורסאהן, שלמה שלום ר' הרה"ג הרה"ח

הזיתים. בהר ומ"כ תרפ"ו שבט ז' נפטר הרד"ץ. חותנו
רחל.144) מרת
וש"נ.145) .223 ע' תרצ"א השיחות ספר אודותו ראה – חן. פרץ ר' הרה"ח הרה"ג בן צבי דוד חיים ר' הרה"ח הרה"ג

לג  חוברת

ה"מסירה"
כפי  – ("פריסטאוו" משטרה בקצין נתקלתי הביתה, הרחוב מן כשנכנסתי אחת, שפעם זוכרת אני

ותוכנה: שניאורסון על "מסירה" ובידם יותר, נמוכה בדרגה שוטר כשלצדו בבית, יושב אז) נקרא שהיה

עלֿמנת  כסף שאסף – הזקן אדמו"ר כלומר: – שניאורסון אותו של נכדו הוא ושניאורסון הואיל

למדינה  מחוץ במבצר,141לשלוח במאסר כך על והושיבוהו המלוכה, מטעם עת באותה אסור שהיה דבר ,

נטען  ובו מסמך, הוצמד ה"מסירה" [לכתב היהודית האוכלוסייה בקרב מהומות מעורר עצמו והנכד

סורטוק! ללא שהלך עד כלֿכך שם והשתכר בצ'רניגוב, פעם היה גרועה 142ששניאורסון כך כדי עד ...

העיר. מן יגורש ששניאורסון ה"מוסר" מבקש ובכן, – הנהגתו!...] היתה

קנאי. מתנגד אך ולמדן, גביר בעיר , חשוב בעלֿבית היה החתום על

זה  שהיה שאמרו מי היו ברחוב. הליכה כדי תוך לב מהתקף מתנגד אותו נפטר חדשים מספר כעבור

המסירה. על "שכרו"

להלווייה. יגיע ששניאורסון ביקשה משפחתו

בעלי  של אחיו של החתונה שמחת בעת היה בצ'רניגוב שאירע שהמאורע לציין, לאשה 143יש שנשא ,

בתו  חן 144את דודֿהירש כדבעי...145של שם התוועדו שהחוגגים ומובן ,

* * *

(141.10 ע' תש"ב) (קה"ת, כסלו י"ט מגילת פט"ו. ח"א רבי בית ראה
תשמ"ה 142) אדר ט"ז תשא, ש"פ תשט"ז; מנחםֿאב כ"ף עקב, ש"פ תשי"ד; פורים שושן צו, ש"פ שיחות גם ראה

.(1482 ע' ח"ג תשמ"ה ואילך; 155 ע' ח"ג תשט"ז ואילך; 146 ע' ח"ב תשי"ד התוועדויות מנחם (תורת
עם 143) יחד לארה"ק עלה תרפ"ה בשנת חרסון. ליד שיראקא בעיר רב שניאורסאהן, שלמה שלום ר' הרה"ג הרה"ח

הזיתים. בהר ומ"כ תרפ"ו שבט ז' נפטר הרד"ץ. חותנו
רחל.144) מרת
וש"נ.145) .223 ע' תרצ"א השיחות ספר אודותו ראה – חן. פרץ ר' הרה"ח הרה"ג בן צבי דוד חיים ר' הרה"ח הרה"ג

             

          
      

          
          

      
    

        
        

      
         

           
          

         
         

         
        

   
        

         
          

         
          

       
   

       
          

          
         

         
          

        
         

         
      

          
        

        
         

        
      

      
         

      
          

          
 
           

         
          

         
           













































































































כי רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
לג  חוברת

ה"מסירה"
כפי  – ("פריסטאוו" משטרה בקצין נתקלתי הביתה, הרחוב מן כשנכנסתי אחת, שפעם זוכרת אני

ותוכנה: שניאורסון על "מסירה" ובידם יותר, נמוכה בדרגה שוטר כשלצדו בבית, יושב אז) נקרא שהיה

עלֿמנת  כסף שאסף – הזקן אדמו"ר כלומר: – שניאורסון אותו של נכדו הוא ושניאורסון הואיל

למדינה  מחוץ במבצר,141לשלוח במאסר כך על והושיבוהו המלוכה, מטעם עת באותה אסור שהיה דבר ,

נטען  ובו מסמך, הוצמד ה"מסירה" [לכתב היהודית האוכלוסייה בקרב מהומות מעורר עצמו והנכד

סורטוק! ללא שהלך עד כלֿכך שם והשתכר בצ'רניגוב, פעם היה גרועה 142ששניאורסון כך כדי עד ...

העיר. מן יגורש ששניאורסון ה"מוסר" מבקש ובכן, – הנהגתו!...] היתה

קנאי. מתנגד אך ולמדן, גביר בעיר , חשוב בעלֿבית היה החתום על

זה  שהיה שאמרו מי היו ברחוב. הליכה כדי תוך לב מהתקף מתנגד אותו נפטר חדשים מספר כעבור

המסירה. על "שכרו"

להלווייה. יגיע ששניאורסון ביקשה משפחתו

בעלי  של אחיו של החתונה שמחת בעת היה בצ'רניגוב שאירע שהמאורע לציין, לאשה 143יש שנשא ,

בתו  חן 144את דודֿהירש כדבעי...145של שם התוועדו שהחוגגים ומובן ,

* * *

(141.10 ע' תש"ב) (קה"ת, כסלו י"ט מגילת פט"ו. ח"א רבי בית ראה
תשמ"ה 142) אדר ט"ז תשא, ש"פ תשט"ז; מנחםֿאב כ"ף עקב, ש"פ תשי"ד; פורים שושן צו, ש"פ שיחות גם ראה

.(1482 ע' ח"ג תשמ"ה ואילך; 155 ע' ח"ג תשט"ז ואילך; 146 ע' ח"ב תשי"ד התוועדויות מנחם (תורת
עם 143) יחד לארה"ק עלה תרפ"ה בשנת חרסון. ליד שיראקא בעיר רב שניאורסאהן, שלמה שלום ר' הרה"ג הרה"ח

הזיתים. בהר ומ"כ תרפ"ו שבט ז' נפטר הרד"ץ. חותנו
רחל.144) מרת
וש"נ.145) .223 ע' תרצ"א השיחות ספר אודותו ראה – חן. פרץ ר' הרה"ח הרה"ג בן צבי דוד חיים ר' הרה"ח הרה"ג

לג  חוברת

ה"מסירה"
כפי  – ("פריסטאוו" משטרה בקצין נתקלתי הביתה, הרחוב מן כשנכנסתי אחת, שפעם זוכרת אני

ותוכנה: שניאורסון על "מסירה" ובידם יותר, נמוכה בדרגה שוטר כשלצדו בבית, יושב אז) נקרא שהיה

עלֿמנת  כסף שאסף – הזקן אדמו"ר כלומר: – שניאורסון אותו של נכדו הוא ושניאורסון הואיל

למדינה  מחוץ במבצר,141לשלוח במאסר כך על והושיבוהו המלוכה, מטעם עת באותה אסור שהיה דבר ,

נטען  ובו מסמך, הוצמד ה"מסירה" [לכתב היהודית האוכלוסייה בקרב מהומות מעורר עצמו והנכד

סורטוק! ללא שהלך עד כלֿכך שם והשתכר בצ'רניגוב, פעם היה גרועה 142ששניאורסון כך כדי עד ...

העיר. מן יגורש ששניאורסון ה"מוסר" מבקש ובכן, – הנהגתו!...] היתה

קנאי. מתנגד אך ולמדן, גביר בעיר , חשוב בעלֿבית היה החתום על

זה  שהיה שאמרו מי היו ברחוב. הליכה כדי תוך לב מהתקף מתנגד אותו נפטר חדשים מספר כעבור

המסירה. על "שכרו"

להלווייה. יגיע ששניאורסון ביקשה משפחתו

בעלי  של אחיו של החתונה שמחת בעת היה בצ'רניגוב שאירע שהמאורע לציין, לאשה 143יש שנשא ,

בתו  חן 144את דודֿהירש כדבעי...145של שם התוועדו שהחוגגים ומובן ,

* * *

(141.10 ע' תש"ב) (קה"ת, כסלו י"ט מגילת פט"ו. ח"א רבי בית ראה
תשמ"ה 142) אדר ט"ז תשא, ש"פ תשט"ז; מנחםֿאב כ"ף עקב, ש"פ תשי"ד; פורים שושן צו, ש"פ שיחות גם ראה

.(1482 ע' ח"ג תשמ"ה ואילך; 155 ע' ח"ג תשט"ז ואילך; 146 ע' ח"ב תשי"ד התוועדויות מנחם (תורת
עם 143) יחד לארה"ק עלה תרפ"ה בשנת חרסון. ליד שיראקא בעיר רב שניאורסאהן, שלמה שלום ר' הרה"ג הרה"ח

הזיתים. בהר ומ"כ תרפ"ו שבט ז' נפטר הרד"ץ. חותנו
רחל.144) מרת
וש"נ.145) .223 ע' תרצ"א השיחות ספר אודותו ראה – חן. פרץ ר' הרה"ח הרה"ג בן צבי דוד חיים ר' הרה"ח הרה"ג

             

          
      

          
          

      
    

        
        

      
         

           
          

         
         

         
        

   
        

         
          

         
          

       
   

       
          

          
         

         
          

        
         

         
      

          
        

        
         

        
      

      
         

      
          

          
 
           

         
          

         
           











































































































המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב



כב

ז, יב – והיה עקב תשמעון את המשפטים 
ה'  ושמר  אותם  ועשיתם  ושמרתם  האלה 
אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע 

לאבותיך

א
פירושים,  כמה  ישנם  פרשתנו  בריש  "עקב"  בתיבת 
ביניהם – פירוש מן הקצה אל הקצה: רש"י מפרש ש"עקב" 
הכוונה "מצוות קלות שאדם דש בעקביו"1. פשטני המקרא 
אחרים מפרשים ש"עקב" פירושו "אחרית וסוף" ]"יקראו 
יקראו  וכן  כו'  ראש  בלשון  דבר  כל  תחלת  הקודש  בלשון 
באדם  דמיונו  יתפוס  הלשון  כי  עקב,  דבר  כל  אחרית 
לעולם  "כמו  וסוף"2[,  אחרית  בו  והעקב  תחלה  והראש 
עקב, שכר באחרונה"3. זאת אומרת, ש"והי' עקב תשמעון" 
פירושו השכר שמקבלים באחרית וסוף העבודה )שלימות 
ש"עקב"  הפשוט,  הפירוש  עם  מתאים  שזה  העבודה(. 
ש"תשמעון   – זה  בעבור   – עקב  "והי'  "בעבור"4:  פירושו 
את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם", נקבל את 

השכר "ושמר ה' אלקיך לך את גו'".
מזה  ויתירה  פסוק,  באותו  הם  הפירושים  ששני  כיון 
וצריך  ביניהם5.  וקשר  שייכות  שיש  מובן  תיבה,  באותה   –
לכאורה   – הנ"ל  הפירושים  שני  בין  השייכות  מהי  להבין: 
על  הפכיים:  פירושים  אלא  שונים,  פירושים  רק  הם  אין 
פי פירוש רש"י מורה "עקב" על דרגא נמוכה בעבודה, עד 
זהירות  שצריך  אדם  קלות"(,  )"מצוות  העבודה  התחלת 
על  קלות"; משא"כ  ה"מצוות  על  בעקביו"  "דש  יהי'  שלא 
גמר  על(  שבא  )השכר  על  "עקב"  מורה  השני  הפירוש  פי 
ושמרתם  )ד"תשמעון  העבודה  ואחרית(  )סוף  ושלימות 

ועשיתם" מחשבה ודיבור ומעשה6(?!
כבר  נאמר  עצמו:  רש"י  פירוש  על  גם  היא  השאלה 
קודם בתורה7 "עקב אשר שמע אברהם בקולי", ורש"י אינו 
מפרש על זה כלום, כי זה פשוט מעצמו שהפירוש הפשוט 
ש"שמע  זה  )בעבור  "בגלל"  או  "בעבור"  הוא  ב"עקב" 
רש"י  את  מכריח  מה  השכר(.  את  מקבל  בקולי"  אברהם 
הפשוט  מפירושה  "עקב"  תיבת  את  להוציא  בפרשתנו 
דש  שאדם  קלות  "מצוות  פירושו  כאן  ש"עקב"  ולפרש 

בעקביו".
ויש לומר הביאור בזה על פי הנ"ל: הגילוי דגמר ושלימות 
העבודה "עקב" בפירושו סוף ואחרית, נפעל דוקא על ידי 

התחלת העבודה בהתחתון ביותר8 מצוות קלות.

1( ובתנחומא כאן: מצוות קלות . . שמשליכין אותן תחת עקביהן.

2( רמב"ן על הפסוק כאן.

3( ראב"ע על הפסוק כאן.

4( רמב"ן שם. ועל דרך זה הוא בת"א )ראה רמב"ן שם(.

5( ראה לקוטי שיחות חלק ג עמוד 782. ובכמה מקומות.

6( אור התורה ריש פרשתנו.

7( תולדות כו, ה.

רביעי  )ביום  מנחם-אב  בכ"ף  אאמו"ר  של  היָארצייט  יום  עם  גם  זה  לקשר  ויש   )8

שעבר( – שעליית היום הוא ביום שבת זה – שהסתלקות נשמתו מלמטה למעלה 

האמיתית  הגאולה   – גרמא  שהזמן  ענין  עם  ובקשר 
שכיון  לאחרונה,  ובפרט  פעמים  כמה  כמדובר  והשלימה, 
ש"אחכה לו בכל יום שיבוא"9, ועל פי כל הסימנים הרי "הנה 
ודיבור  זה )משיח( בא"10, לכן עסוקים כל הזמן במחשבה 
אודות הגאולה, ומחפשים לקשר את כל הענינים דזמן זה 
עם הגאולה, והעבודה דבני ישראל היא למהר את הגאולה.
"עקב"  על  שקאי  הפירוש,  גם  בו  יש  "עקב"  ובעניננו: 
בזמן – דרא דעקבתא דמשיחא, ובפרט עקבתא דעקבתא 

דמשיחא – הזמן בו אנו נמצאים עכשיו.
וע"ד שני פירושים הנ"ל ב"עקב" ישנם גם שני פירושים 
מלשון  )א(  דמשיחא11:  דעקבתא  בפירושו  ב"עקב" 
הוא  הרגל  שעקב  כשם  ביותר.  הנמוכה  הדרגא  עקביים12, 
החלק הכי תחתון בגוף האדם, על דרך זה דרא דעקבתא 
שבו  הדורות,  כל  במשך  תחתון  הכי  הדור  הוא  דמשיחא 
בחז"ל13  וכמבואר  ומכופל.  כפול  חושך  בעולם  שורר 
דמשיחא  דעקבתא  החושך  על  רצויים  הבלתי  הסימנים 
)כ"בעקבות משיחא חוצפא יסגא" )וכיו"ב(. )ב( מלשון סוף 
תיכף  והימים,  הגלות  ואחרית  סוף  על  קאי  שזה  ואחרית, 
ומיד, ממש לפני ביאת המשיח14, כי כבר "כלו כל הקיצין" 

ועומדים מוכנים לגאולה.
פעמים,  כמה  כמדובר  זה,  ובזמננו  זה  בדורנו  ובפרט 
כל  את  גמרו  שכבר  והודיע,  העיד  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק 
הענינים, וגמרו גם "לצחצח את הכפתורים", והדבר היחידי 
בני  שנשאר הוא – התנועה אחת של הקב"ה שיוציא את 
ישראל מהגלות ולהביאם אל ארץ הקודש... ולכן מבקשים 
וצועקים יהודים עוד הפעם ועוד הפעם – ועכשיו עוד יותר 

בתוקף מפעם – "עד מתי"?!...
זה  מצד  שדוקא  הוא,  הפירושים  שני  של  והחיבור 
עקביים  בבחינת  ביותר  התחתון  הוא  דמשיחא  שעקבתא 
השלימות  מתגלית  למעלה(,  מלמטה  מזה  לעלות  )וצריך 
של ביאת המשיח בגאולה האמיתית והשלימה )מלמעלה 

למטה(.
)שבתחתון  יחד  הענינים  שני  של  החיבור  שנעשה  ועד 

)שאז הגי' לשלימות עבודתו אשר עבד כל ימי חייו – אגרת הקודש סימן ז"ך-סימן 

כח( ומ"כ היא דוקא בחוץ לארץ, ובמקום הגלות ]אף שלא היתה גלות קשה כל כך 

כמו התחלת הגלות במקום שהי' קודם לכן[, כי דוקא על ידי מקום התחתון ביותר 

ובאופן של  )ביום הסתלקותו(,  )כבפנים(, שלימות עבודתו  גדול  נעשית העלי' הכי 

פעולה נמשכת – אצל כל אלו הלומדים בספריו ולומדים מהוראותיו והולכים בדרכיו 

ואורחותיו אשר הורנו כו', ובמיוחד – בנוגע לההתעסקות בהפצת התורה והיהדות 

והמעינות חוצה מתוך מסירת נפש, כמדובר כמה פעמים )ראה שיחת כ"ף מנחם-אב 

שנה זו )לעיל סוף עמוד 152 ואילך((.

9( נוסח "אני מאמין" הנדפס בסידורים וכו'. וראה לקוטי שיחות חלק כג עמוד 394.

10( שיר השירים ב, ח ובשיר השירים על הפסוק.

11( בהבא להלן, ראה גם "קובץ י"א ניסן שנת הפ"ט" אות סב.

12( ראה תניא פרק ב.

13( בסוף מסכת סוטה. ועוד.

ובלשון  משיח,  של  העקב  על  קאי  דמשיחא"  ש"עקבתא  הפירוש  לפי  ובפרט   )14

חז"ל: "צפה לרגליו של משיח" )ילקוט שמעוני עמוס בסופו )רמז תקמט((, שהנה 

משיח בא וכבר שומעים פעמיו של משיח )כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקב
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W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים אתאתאתאת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּוןןןן עקבעקבעקבעקב |||| יב)והיהוהיהוהיהוהיה (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּומּׂשיגם. מבינם האדם וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ּו'מׁשּפטים' ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידּוע
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ענין על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּככל
טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז הּמׁשּפטים". את ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה

לבד. הּטעם מּצד רק ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימם האדם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו מצֹות  ּגם סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכי

על. ּבקּבלת – "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה הרי עזרא עזרא עזרא עזרא הּמצֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ˆ‡E.ולדי ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם 'אּבירי (תהלים ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿……∆ְִֵֵֵַַַ

ּכמֹו הּצאן, מבחר יד)ּבׁשן', ענ'.(בראשית 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון קרנים", פד)"עׁשּתרת (חולין ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות "עׁשּתרֹות"? ׁשמם נקרא לּמה אמרּו: עזרא עזרא עזרא עזרא .ורּבֹותינּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ai·˜Ú.ּבאחרֹונה ׂשכר עקב, לעֹולם ּכמֹו, . ≈∆ְְֲֵֶַָָָָָ
ׁשּׁשמר  הּברית ׁשֹומר הראׁשֹון, הּפסּוק ְְִִֵֶַַַַַָָָוטעם
מאֹוהביו, ּתהיּו אם ואּתם אברהם. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּברית
מאֹוהביו, היית ואם הּברית. עֹוד ְְְֲִִִִֵַָָָיׁשמֹור
הּברית  ּפירּוׁש, זה .והרּב ּוברכ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַואהב

ְֶֶַוהחסד:

biEËa È¯t:רמז ּובטן, הּבנים. .È¯Ùe ¿ƒƒ¿¿ִֶֶֶֶַָ¿ƒ
E˙Ó„‡ ׁשהם ויצהר, ּתירֹוׁש ּדגן הזּכיר . «¿»¿ְְְִִִִֵֶָָָ

ּפירׁשּתיו:L‚¯עיקר: .EÈÙÏ‡,ּכמֹו . ִָ¿«ְִֵַ¬»∆ְ
מסּבלים: עדרים.B¯zLÚÂ˙אּלּופינּו ּכמֹו . ְִֵַָֻ¿«¿¿ְֲִָ

לּמה  טעם והֹוציא ּבספרד, היה ּגדֹול ְְְִִֵַַַָָָָָָָּומפרׁש
והּצאן  אלף, ּבׁשם הּבקר העברים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹקראּו

הּבעלים  מפרׁש, היה וכן ְְְְְִֵֵַַָָָָָּבעׁשּתרֹות.
ועֹוד  והעׂשירי. הּצֹומח הּמּזל ּבעל ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָועׁשּתרֹות
ּב יהיה לא ּכי ,ּבטנ ּפרי ׁשּיבר ּדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹלא
עֹוד  ּכי ,ּבבהמּת וכן מֹוליד. זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָעקר
ּכמנהג  להיֹות ידּוע חֹולי מין מּכל ּבריא ְְְְִִִִִִִֶַַָָָּתהיה

ÈÂ„Óהעֹולם. ÏÎÂ:הּמנהג חּוץ ׁשהיּו . ָָ¿»«¿≈ְִֶַָָ
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i"yx£ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â∑ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות, הּמצות ּתׁשמעּון אם B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ¯ÓLÂ∑ יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְִֹ

הבטחתֹול. ְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים אתאתאתאת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּוןןןן עקבעקבעקבעקב |||| יב)והיהוהיהוהיהוהיה (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּומּׂשיגם. מבינם האדם וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ּו'מׁשּפטים' ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידּוע
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ענין על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּככל
טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז הּמׁשּפטים". את ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה

לבד. הּטעם מּצד רק ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימם האדם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו מצֹות  ּגם סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכי

על. ּבקּבלת – "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה הרי עזרא עזרא עזרא עזרא הּמצֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ˆ‡E.ולדי ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם 'אּבירי (תהלים ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿……∆ְִֵֵֵַַַ

ּכמֹו הּצאן, מבחר יד)ּבׁשן', ענ'.(בראשית 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון קרנים", פד)"עׁשּתרת (חולין ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות "עׁשּתרֹות"? ׁשמם נקרא לּמה אמרּו: עזרא עזרא עזרא עזרא .ורּבֹותינּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ai·˜Ú.ּבאחרֹונה ׂשכר עקב, לעֹולם ּכמֹו, . ≈∆ְְֲֵֶַָָָָָ
ׁשּׁשמר  הּברית ׁשֹומר הראׁשֹון, הּפסּוק ְְִִֵֶַַַַַָָָוטעם
מאֹוהביו, ּתהיּו אם ואּתם אברהם. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּברית
מאֹוהביו, היית ואם הּברית. עֹוד ְְְֲִִִִֵַָָָיׁשמֹור
הּברית  ּפירּוׁש, זה .והרּב ּוברכ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַואהב

ְֶֶַוהחסד:

biEËa È¯t:רמז ּובטן, הּבנים. .È¯Ùe ¿ƒƒ¿¿ִֶֶֶֶַָ¿ƒ
E˙Ó„‡ ׁשהם ויצהר, ּתירֹוׁש ּדגן הזּכיר . «¿»¿ְְְִִִִֵֶָָָ

ּפירׁשּתיו:L‚¯עיקר: .EÈÙÏ‡,ּכמֹו . ִָ¿«ְִֵַ¬»∆ְ
מסּבלים: עדרים.B¯zLÚÂ˙אּלּופינּו ּכמֹו . ְִֵַָֻ¿«¿¿ְֲִָ

לּמה  טעם והֹוציא ּבספרד, היה ּגדֹול ְְְִִֵַַַָָָָָָָּומפרׁש
והּצאן  אלף, ּבׁשם הּבקר העברים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹקראּו

הּבעלים  מפרׁש, היה וכן ְְְְְִֵֵַַָָָָָּבעׁשּתרֹות.
ועֹוד  והעׂשירי. הּצֹומח הּמּזל ּבעל ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָועׁשּתרֹות
ּב יהיה לא ּכי ,ּבטנ ּפרי ׁשּיבר ּדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹלא
עֹוד  ּכי ,ּבבהמּת וכן מֹוליד. זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָעקר
ּכמנהג  להיֹות ידּוע חֹולי מין מּכל ּבריא ְְְְִִִִִִִֶַַָָָּתהיה

ÈÂ„Óהעֹולם. ÏÎÂ:הּמנהג חּוץ ׁשהיּו . ָָ¿»«¿≈ְִֶַָָ
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(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑ אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּוב  עליו ׁשּיּפל 'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר אל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹלהֹוריׁשם ',

מהם" תירא ."לא ִֵֶָֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון לנחׁש",(שמות ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם הּמּכֹות ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ««…ְִ¿»……ְְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ
‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות  „i‰Â∑ הּדבר זה.‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−§¨«

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

fhzÏÎ‡Â ּכאֹוכל לכּלֹותם, הּוא מצוה . ¿»«¿»ְְְִֵַָָ
:עינ תחֹוס לא והעד, L˜BÓלחם. Èk ְְֵֵֶֶָָֹƒ≈

CÏ ‡e‰:מאלהיהם אחד ּכל . »ֱֵֵֶֶָָֹ

k‰Ú¯v‰:צרעת מּגזרת ּבּגּוף. חֹולי . «ƒ¿»ְִִִַַַָָ
`kÌ‰ÈtÓ ıB¯Ú˙ ‡Ï,מהּׁשם ּתערֹוץ רק . …«¬ƒ¿≈∆ֲֵֵַַַ

ּפן  ּכי הּגאֹון, אמר ונֹורא. ּגדֹול אל ְִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ואין  ׁשּינּצחּום, לּזמן סימן ,עלי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּתרּבה
.ּפירׁשּתיו:צֹור ּוכבר ְְִֵֶַָ

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם (איוב והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לחטא ה) ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית :. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד (ישעיה ¿»»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ."והמם ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMäEãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−

:íúà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש אֹותּה,(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו. ּגמר ּבמצוה, התחלּת אם הּמצוה : נקראת ׁשאינּה »«ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על כד)אּלא ּבׁשכם",(יהושע קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
על  נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק לבּדֹו מׁשה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹוהלא

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשמם  אבןאבןאבןאבן ְָ

(á)ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæå§¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯
éäìàEEúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ ¡Ÿ¤²¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹

åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈
:àì-íà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ckE„ÓL‰,ּבחירק הּוא ואם הּפעל. ׁשם . ƒ¿ƒ¿ְְִִֵֶַַֹ
והעד, ׂשריד. לֹו הׁשאיר ּכמֹוהּו, היֹות ְְֱִִִִֵֵָָָָיּתכן
ׁשעליהם  וזהב ּכסף הּפעּול. ׁשהּוא ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותם,

לעזבם: ּתּקח ממֹון, ְְִַָָָאֹו
dkL˜ez:ל יקׁשּתי יּו''ד, ּתחת הּוי''ו . ƒ»≈ְִַַַָָָֹ
`‰Âˆn‰ Ïk לׁשמֹור רציתם אם הּטעם, . »«ƒ¿»ְְִִִֶַַַ

:הּדר את זכרּו ּתחיּו, למען ְְְְִִִֶֶֶַַַַהּמצֹות
a˙Ú„Ï E˙BqÏ E˙BpÚ ÔÚÓÏ:ּפירׁשּתיו . ¿«««¿¿«¿»««ְִֵַ



כה awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑ אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּוב  עליו ׁשּיּפל 'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר אל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹלהֹוריׁשם ',

מהם" תירא ."לא ִֵֶָֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון לנחׁש",(שמות ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם הּמּכֹות ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ««…ְִ¿»……ְְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ
‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות  „i‰Â∑ הּדבר זה.‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−§¨«

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

fhzÏÎ‡Â ּכאֹוכל לכּלֹותם, הּוא מצוה . ¿»«¿»ְְְִֵַָָ
:עינ תחֹוס לא והעד, L˜BÓלחם. Èk ְְֵֵֶֶָָֹƒ≈

CÏ ‡e‰:מאלהיהם אחד ּכל . »ֱֵֵֶֶָָֹ

k‰Ú¯v‰:צרעת מּגזרת ּבּגּוף. חֹולי . «ƒ¿»ְִִִַַַָָ
`kÌ‰ÈtÓ ıB¯Ú˙ ‡Ï,מהּׁשם ּתערֹוץ רק . …«¬ƒ¿≈∆ֲֵֵַַַ

ּפן  ּכי הּגאֹון, אמר ונֹורא. ּגדֹול אל ְִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ואין  ׁשּינּצחּום, לּזמן סימן ,עלי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּתרּבה
.ּפירׁשּתיו:צֹור ּוכבר ְְִֵֶַָ

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם (איוב והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לחטא ה) ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית :. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד (ישעיה ¿»»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ."והמם ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMäEãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−

:íúà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש אֹותּה,(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו. ּגמר ּבמצוה, התחלּת אם הּמצוה : נקראת ׁשאינּה »«ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על כד)אּלא ּבׁשכם",(יהושע קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
על  נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק לבּדֹו מׁשה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹוהלא

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשמם  אבןאבןאבןאבן ְָ

(á)ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæå§¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯
éäìàEEúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ ¡Ÿ¤²¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹

åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈
:àì-íà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ckE„ÓL‰,ּבחירק הּוא ואם הּפעל. ׁשם . ƒ¿ƒ¿ְְִִֵֶַַֹ
והעד, ׂשריד. לֹו הׁשאיר ּכמֹוהּו, היֹות ְְֱִִִִֵֵָָָָיּתכן
ׁשעליהם  וזהב ּכסף הּפעּול. ׁשהּוא ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותם,

לעזבם: ּתּקח ממֹון, ְְִַָָָאֹו
dkL˜ez:ל יקׁשּתי יּו''ד, ּתחת הּוי''ו . ƒ»≈ְִַַַָָָֹ
`‰Âˆn‰ Ïk לׁשמֹור רציתם אם הּטעם, . »«ƒ¿»ְְִִִֶַַַ

:הּדר את זכרּו ּתחיּו, למען ְְְְִִִֶֶֶַַַַהּמצֹות
a˙Ú„Ï E˙BqÏ E˙BpÚ ÔÚÓÏ:ּפירׁשּתיו . ¿«««¿¿«¿»««ְִֵַ



awrכו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i oey`x meil inei xeriy

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיאכילאכילאכילאכיל ווווּיּיּיּירעברעברעברעב ג)ויעויעויעויעּנּנּנּנ ּכמֹו(ח, מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּמן  א אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכל
ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהיה
רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל אֹוכל מגּבל אדם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּכאׁשר
מעֹוררת  חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל נמׁש הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון עזרא עזרא עזרא עזרא רעבֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵַָָ

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑,קטּניהם ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, ׁשהיּו עּמֹוּכמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ נפחה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְָָֹ

נפּוחֹות  ׁשרגליהם יחף, הֹולכי ּכדר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּבצק, אבןאבןאבןאבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן העֹוׂשים עזרא עזרא עזרא עזרא .זיתים אבןאבןאבןאבן ≈∆∆ִִֵֶֶָ

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bEpÚÈÂ:ּבּדר .E·ÈÚ¯iÂ,הּמן ּבא קֹודם . «¿«¿ֶֶַ««¿ƒ∆ֶַָֹ
לּבם. על קל ׁשהיה ּבעבּור ּבעצמֹו, ּבּמן ְְֲִֶַַַַַָָָָאֹו

אחרֹות: מּתאוֹות ויּתכן יּתכן. לא .ÔeÚ„Èוזה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹ»¿
ּבעבר  וּיחנּון ּגם, לחׁש. צקֹון וכן, ְְְְֲֵֵֶַַַַַּבנּו''ן.

הּפעל:‰EÚÈ„Bארנֹון: ׁשם .ÌÁl‰ ׁשאדם . ְַƒ¬ֵַַֹ«∆∆ֶָָ
ּבֹו: ‰'ּתדיר Èt ‡ˆBÓ.ּׁשּגזר מה ּכמֹו, . ִָ»ƒְֶַַָ

ּכי  והּטעם, .הּמל מּפי יצא הּדבר ְְִִִֶֶַַַַַָָָָּכמֹו,
הּכח. רק האדם, יחיה לא לבּדֹו הּלחם ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

הּׁשם. ּבמצות מהעליֹונים הּבא הּכח עם ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹו
אכלּתם  ׁשּלא והעד, ה'. ּפי מֹוצא ּפירּוׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹוזה

וחייתם: ְִִֶֶֶלחם
cE˙ÏÓN ואחרים אֹות. ּדר אֹומרים, יׁש . ƒ¿»¿ְֲִִֵֵֶֶַ

מּמצרים. רּבים מלּבּוׁשים הֹוציאּו ּכי ְְְִִִִִִִִַַַאֹומרים,
זעה: להֹוליד הּמן ּבתֹולדת ׁשאין Ï‡ויּתכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ…

רגל ·ˆ˜‰ מנהג ּכי הּבצק, את וּיאפּו מּגזרת . »≈»ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
רגליו. ׁשּינּפחּו רב, ּדר רגלי ׁשהל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהאֹורח

אט: הֹוליכם אֹו ּכח, הּׁשם להם ׁשּנתן ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויּתכן
d„ÈÂE··Ï ÌÚ zÚלּבֹו ּבאמּונת ׁשּידע . ¿»«¿»ƒ¿»∆ֱִֵֶֶַַ

האלֹוּה אל ׁשּתׁשמע ּובעבּור העיקר. ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ויעּנ ליּסרּך, הרעיב ואם .אֹות ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָהמיּסר
הארץ  אל ׁשּיביא ׂשכר ּבּצמא, ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּדר

ַָהּטֹובה:
g‰hÁ ı¯‡.הּדם הּמֹולידים הזּכיר . ∆∆ƒ»ְִִִִַַָ

L·„e:ּפירׁשּתיו . ¿»ְִֵַ

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¬Ÿ§«¤

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn e"h ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

גוגוגוגו'''' ווווׁשׁשׁשׁשכחכחכחכחּתּתּתּת לבבלבבלבבלבב ורםורםורםורם גוגוגוגו',',',', אלהיאלהיאלהיאלהי אתאתאתאת־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ּפּפּפּפןןןן־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכחחחח לללל יא־יד)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמרמרמרמר (ח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה אחרי (מצות מּכל־מקֹום הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ׁשהרמּב"ם ׁשאף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה הּלאוין ּבמנין מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהתּבֹונן
הּלאוין. ּבחׁשּבֹון הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּוכבר

החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין יׂשראל, ּבני עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע טז)מצינּו טז, (ויקרא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם א)"הּׁשֹוכן ה, הרּוח,(סוטה ּגּסּות ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אנ  אין הּקּב"ה ּבעֹולם".אֹומר לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבגאוה  מה־ּׁשאין־ּכן הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין עברֹות, ּדבׁשאר העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהינּו,
רחמנא־ליצלן. להקּב"ה, לגמרי ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ּכׁשּמתּגאה ּכי לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאי־אפׁשר
עֹון  נכלל ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור מנּגד הּוא זרה עבֹודה ׁשעֹובד ּדכמֹו זרה. עבֹודה ּבאּסּור ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָזה

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

h˙ekÒÓ· מסּכן ילד וכן, וענּיּות. ּבדּלּות . ¿ƒ¿≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַ
ְָָוחכם:

biÔÈa¯È ּדעת זה ואין ה''א. ּתחת הּיּו''ד . ƒ¿¿Àְֵֵֶַַַַַ

הּספרּדי: הּכהן מׁשה ְִִֵֶַַַַָֹֹרּבי
ciE··Ï Ì¯Â היית עבד ּכי ותׁשּכח . ¿»¿»∆ְְִִִֶֶַָָ

והּצמא  והרעב העּנּוי ותׁשּכח לב, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּבׁשפלּות

הּׁשם  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבּמדּבר. ל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהיה
:אֹות ְְִֵּכלּכל
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(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיאכילאכילאכילאכיל ווווּיּיּיּירעברעברעברעב ג)ויעויעויעויעּנּנּנּנ ּכמֹו(ח, מגּבל, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּמן  א אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכל
ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ׁשהקב"ה ּוכׁשם אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהיה
רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל אֹוכל מגּבל אדם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּכאׁשר
מעֹוררת  חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל נמׁש הּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון עזרא עזרא עזרא עזרא רעבֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵַָָ

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑,קטּניהם ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, ׁשהיּו עּמֹוּכמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ נפחה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְָָֹ

נפּוחֹות  ׁשרגליהם יחף, הֹולכי ּכדר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּבצק, אבןאבןאבןאבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן העֹוׂשים עזרא עזרא עזרא עזרא .זיתים אבןאבןאבןאבן ≈∆∆ִִֵֶֶָ

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bEpÚÈÂ:ּבּדר .E·ÈÚ¯iÂ,הּמן ּבא קֹודם . «¿«¿ֶֶַ««¿ƒ∆ֶַָֹ
לּבם. על קל ׁשהיה ּבעבּור ּבעצמֹו, ּבּמן ְְֲִֶַַַַַָָָָאֹו

אחרֹות: מּתאוֹות ויּתכן יּתכן. לא .ÔeÚ„Èוזה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹ»¿
ּבעבר  וּיחנּון ּגם, לחׁש. צקֹון וכן, ְְְְֲֵֵֶַַַַַּבנּו''ן.

הּפעל:‰EÚÈ„Bארנֹון: ׁשם .ÌÁl‰ ׁשאדם . ְַƒ¬ֵַַֹ«∆∆ֶָָ
ּבֹו: ‰'ּתדיר Èt ‡ˆBÓ.ּׁשּגזר מה ּכמֹו, . ִָ»ƒְֶַַָ

ּכי  והּטעם, .הּמל מּפי יצא הּדבר ְְִִִֶֶַַַַַָָָָּכמֹו,
הּכח. רק האדם, יחיה לא לבּדֹו הּלחם ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

הּׁשם. ּבמצות מהעליֹונים הּבא הּכח עם ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹו
אכלּתם  ׁשּלא והעד, ה'. ּפי מֹוצא ּפירּוׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹוזה

וחייתם: ְִִֶֶֶלחם
cE˙ÏÓN ואחרים אֹות. ּדר אֹומרים, יׁש . ƒ¿»¿ְֲִִֵֵֶֶַ

מּמצרים. רּבים מלּבּוׁשים הֹוציאּו ּכי ְְְִִִִִִִִַַַאֹומרים,
זעה: להֹוליד הּמן ּבתֹולדת ׁשאין Ï‡ויּתכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ…

רגל ·ˆ˜‰ מנהג ּכי הּבצק, את וּיאפּו מּגזרת . »≈»ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
רגליו. ׁשּינּפחּו רב, ּדר רגלי ׁשהל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהאֹורח

אט: הֹוליכם אֹו ּכח, הּׁשם להם ׁשּנתן ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויּתכן
d„ÈÂE··Ï ÌÚ zÚלּבֹו ּבאמּונת ׁשּידע . ¿»«¿»ƒ¿»∆ֱִֵֶֶַַ

האלֹוּה אל ׁשּתׁשמע ּובעבּור העיקר. ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ויעּנ ליּסרּך, הרעיב ואם .אֹות ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָהמיּסר
הארץ  אל ׁשּיביא ׂשכר ּבּצמא, ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּדר

ַָהּטֹובה:
g‰hÁ ı¯‡.הּדם הּמֹולידים הזּכיר . ∆∆ƒ»ְִִִִַַָ

L·„e:ּפירׁשּתיו . ¿»ְִֵַ

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¬Ÿ§«¤

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn e"h ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

גוגוגוגו'''' ווווׁשׁשׁשׁשכחכחכחכחּתּתּתּת לבבלבבלבבלבב ורםורםורםורם גוגוגוגו',',',', אלהיאלהיאלהיאלהי אתאתאתאת־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ּפּפּפּפןןןן־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכחחחח לללל יא־יד)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמרמרמרמר (ח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה אחרי (מצות מּכל־מקֹום הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ׁשהרמּב"ם ׁשאף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה הּלאוין ּבמנין מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהתּבֹונן
הּלאוין. ּבחׁשּבֹון הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּוכבר

החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין יׂשראל, ּבני עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע טז)מצינּו טז, (ויקרא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם א)"הּׁשֹוכן ה, הרּוח,(סוטה ּגּסּות ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אנ  אין הּקּב"ה ּבעֹולם".אֹומר לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבגאוה  מה־ּׁשאין־ּכן הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין עברֹות, ּדבׁשאר העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהינּו,
רחמנא־ליצלן. להקּב"ה, לגמרי ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ּכׁשּמתּגאה ּכי לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאי־אפׁשר
עֹון  נכלל ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור מנּגד הּוא זרה עבֹודה ׁשעֹובד ּדכמֹו זרה. עבֹודה ּבאּסּור ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָזה

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

h˙ekÒÓ· מסּכן ילד וכן, וענּיּות. ּבדּלּות . ¿ƒ¿≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַ
ְָָוחכם:

biÔÈa¯È ּדעת זה ואין ה''א. ּתחת הּיּו''ד . ƒ¿¿Àְֵֵֶַַַַַ

הּספרּדי: הּכהן מׁשה ְִִֵֶַַַַָֹֹרּבי
ciE··Ï Ì¯Â היית עבד ּכי ותׁשּכח . ¿»¿»∆ְְִִִֶֶַָָ

והּצמא  והרעב העּנּוי ותׁשּכח לב, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּבׁשפלּות

הּׁשם  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבּמדּבר. ל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהיה
:אֹות ְְִֵּכלּכל



awrכח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים איןאיןאיןאין אאאאׁשׁשׁשׁשרררר .... .... והוהוהוהּנּנּנּנֹוֹוֹוֹורארארארא טו)ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר מחׁשיב ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹול ל ל ל ּפרטי האדם : ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם ּגם ננננֹוֹוֹוֹורא רא רא רא את : ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי הּוא הֹולכת נחנחנחנחׁשׁשׁשׁשּכאׁשר ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבקדּׁשה. החמימּות ּבקדּׁשה.ׂשׂשׂשׂשרף רף רף רף ּומתמעטת החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת הע ֹולם ּבעניני החמימּות ארסֹועקרב עקרב עקרב עקרב : : ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, ואדיׁש קר נהיה הּוא להקב"ה,צצצצּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹון ן ן ן קר, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מיםמיםמיםמים:::: מה.איןאיןאיןאין אל יֹודע ואינֹו צמא הּוא ּתֹורה. עזרא עזרא עזרא עזרא זֹו אבןאבןאבןאבן ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈
ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ

:ïeãáàz«Ÿ¥«

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים  והם עצּום, עזרא עזרא עזרא עזרא .אּתה אבןאבןאבןאבן ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈqÏ ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח  ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ È˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

dxezd lr `xfr oa`

eh¯a„na וכן עּמֹו. ואחר עצמֹו מֹוׁש . «ƒ¿»ְְְִֵֵֵַַ
‰ÏB„bהּוא ¯a„na:ורחב ארֹו ׁשהּוא . «ƒ¿»«»ְֶָָָ

‡¯Bp‰Â:ׂשרף מדּבר ׁשהּוא .LÈÓlÁ‰. ¿«»ְִֶַָָ««»ƒ
הּתּקיף: ִַַַהּצּור

fi‰f‰ ÏÈÁ‰ לאחרים ועזבּו וכן, הּממֹון. . ««ƒ«∆ְְְֲִֵֵַַָָ
וכחם: יגיעם והּטעם, ְְְִֵַַַָָָֹחילם.

giz¯ÎÊÂ לאמר לבב על עלה אם הּטעם, . ¿»«¿»ְְִֵַַַַָָָֹ
ּכח: ל הּנֹותן זכֹור ידי, ועֹוצם ְְְִִֵֶַַָֹֹּכחי

k·˜Ú:לרע אֹו לטֹוב ּבאחרית, ׂשכר . ≈∆ְְְֲִַַָָ
`ÌBi‰ ¯·BÚ ‰z‡,טעמֹו אֹו הּזה. ּבּזמן . «»≈«ְְֶַַַַ

הּיֹום: עֹובר אּתה ּכי ֲִֵַַָחׁשֹוב

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

ß a`Îmgpn f"h iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים .העֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|ýåýé älàä íéBbä ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

éäìàéðtî íLéøBî Eøácä-úà íé÷ä ïòîìe E ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
:á÷òéìe§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
ýåýé-íò íúééä: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

b‰ÏÎB‡ L‡:מהר אמר ּכן על ּבמהירּות, .f¯a„naלמ''ד מחֹורב: ׁשּנסעּו אחר .ÌBi‰ ÔÓÏ:רּבים וכן נֹוסף, ≈¿»ְִִֵֵַַַָ«ƒ¿»ְֵֵֵֶַַָָ¿ƒ«ְִֵַָ



כט awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ipy meil inei xeriy

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים איןאיןאיןאין אאאאׁשׁשׁשׁשרררר .... .... והוהוהוהּנּנּנּנֹוֹוֹוֹורארארארא טו)ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר מחׁשיב ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹול ל ל ל ּפרטי האדם : ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם ּגם ננננֹוֹוֹוֹורא רא רא רא את : ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי הּוא הֹולכת נחנחנחנחׁשׁשׁשׁשּכאׁשר ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבקדּׁשה. החמימּות ּבקדּׁשה.ׂשׂשׂשׂשרף רף רף רף ּומתמעטת החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת הע ֹולם ּבעניני החמימּות ארסֹועקרב עקרב עקרב עקרב : : ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, ואדיׁש קר נהיה הּוא להקב"ה,צצצצּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹון ן ן ן קר, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מיםמיםמיםמים:::: מה.איןאיןאיןאין אל יֹודע ואינֹו צמא הּוא ּתֹורה. עזרא עזרא עזרא עזרא זֹו אבןאבןאבןאבן ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈
ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ

:ïeãáàz«Ÿ¥«

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים  והם עצּום, עזרא עזרא עזרא עזרא .אּתה אבןאבןאבןאבן ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈqÏ ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח  ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ È˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

dxezd lr `xfr oa`

eh¯a„na וכן עּמֹו. ואחר עצמֹו מֹוׁש . «ƒ¿»ְְְִֵֵֵַַ
‰ÏB„bהּוא ¯a„na:ורחב ארֹו ׁשהּוא . «ƒ¿»«»ְֶָָָ

‡¯Bp‰Â:ׂשרף מדּבר ׁשהּוא .LÈÓlÁ‰. ¿«»ְִֶַָָ««»ƒ
הּתּקיף: ִַַַהּצּור

fi‰f‰ ÏÈÁ‰ לאחרים ועזבּו וכן, הּממֹון. . ««ƒ«∆ְְְֲִֵֵַַָָ
וכחם: יגיעם והּטעם, ְְְִֵַַַָָָֹחילם.

giz¯ÎÊÂ לאמר לבב על עלה אם הּטעם, . ¿»«¿»ְְִֵַַַַָָָֹ
ּכח: ל הּנֹותן זכֹור ידי, ועֹוצם ְְְִִֵֶַַָֹֹּכחי

k·˜Ú:לרע אֹו לטֹוב ּבאחרית, ׂשכר . ≈∆ְְְֲִַַָָ
`ÌBi‰ ¯·BÚ ‰z‡,טעמֹו אֹו הּזה. ּבּזמן . «»≈«ְְֶַַַַ

הּיֹום: עֹובר אּתה ּכי ֲִֵַַָחׁשֹוב

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
:Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

ß a`Îmgpn f"h iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים .העֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|ýåýé älàä íéBbä ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

éäìàéðtî íLéøBî Eøácä-úà íé÷ä ïòîìe E ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
:á÷òéìe§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
ýåýé-íò íúééä: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

b‰ÏÎB‡ L‡:מהר אמר ּכן על ּבמהירּות, .f¯a„naלמ''ד מחֹורב: ׁשּנסעּו אחר .ÌBi‰ ÔÓÏ:רּבים וכן נֹוסף, ≈¿»ְִִֵֵַַַָ«ƒ¿»ְֵֵֵֶַַָָ¿ƒ«ְִֵַָ



awrל zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא יׁשיבה (מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתיב, אבןאבןאבןאבן …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä úçzî¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈

:epnî¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

dxezd lr `xfr oa`

iÚaˆ‡a:מפֹורׁש .`iıwÓ:העגל נעׂשה למׁשה, הּלּוחֹות ׁשּנּתנּו ּבּיֹום ּכי הראיה, והּנה ארּבעים. ּתחּלת אֹו סֹוף . ¿∆¿«ְָƒ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«
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לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי להם (אבות נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ּבהן, (מׁשה) "נסּתּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ואׁשּברם, אאחז אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹליׂשראל
להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ּבידֹו, הּלּוחֹות היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוידּועה

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לקנֹותם ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת לּוחֹות ׁשני גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ועוד)ל:ּדהּנה א לח, ׁשּוּיּתן (נדרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּלּוחֹות  ׁשּגם מּובן הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁשּוּיּתן הּכתּוב לׁשֹון ּומּפׁשטּות למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ז"ל חכמינּו אמרּו הּׁשנּיֹות ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. ט)נּתנּו פרשתנו על־ּדר־זה (תנחומא, ליׂשראל, ּונתנם טֹובה עין ּבהם ׁשּנהג ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו הראׁשֹונֹות, ּבּלּוחֹות ׁשהיה לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי גֹו'" ואׁשּברם גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוזה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו להפקיע ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאּסּור
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לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
והחסידּות: הּמּוסר ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבטעם

. העגל ּבמעׂשה סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - יחיד לׁשֹון "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹאמרּו
לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא .ְִִִִֶֶַָָָֹ

רצה  יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל יׂשראל אהבת ּגדל ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּדר־ זה
לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ולכן הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלק

אמת' ׁש'ּתֹורת ּדמּזה הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה צּדיקים ׁשל "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבת  ּגם אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ּדֹומים ׁשהם מּובן הענינים, ּומ ׁשוה כנם:מדּמה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדקרּבנֹות  הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה החּדּוׁש ּבּתניא ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו
על  ּגם אף הּדֹור עֹון על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ּפטירת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָמכּפרים

ְַהּזדֹונֹות".
ׁשהׁשּתּדל  ּבלבד זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום למׁשה היתה ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻוענין
לזה. האחראי הּוא ׁשרק ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה הּלחֹות ׁשבירת ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלפעל

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר אכּפרה",(שמות אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָ

נ  יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבֹוּבאֹותּה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים נתרּצה מצאּו ּבּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ
למׁשה לֹו ואמר  ליׂשראל, לד)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נמצאּו(שם יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ּבּיֹום ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום יד)ּכלים :(במדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ



לי awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא יׁשיבה (מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתיב, אבןאבןאבןאבן …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä úçzî¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈

:epnî¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

dxezd lr `xfr oa`

iÚaˆ‡a:מפֹורׁש .`iıwÓ:העגל נעׂשה למׁשה, הּלּוחֹות ׁשּנּתנּו ּבּיֹום ּכי הראיה, והּנה ארּבעים. ּתחּלת אֹו סֹוף . ¿∆¿«ְָƒ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«
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לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי להם (אבות נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ּבהן, (מׁשה) "נסּתּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ואׁשּברם, אאחז אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹליׂשראל
להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ּבידֹו, הּלּוחֹות היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוידּועה

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לקנֹותם ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת לּוחֹות ׁשני גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ועוד)ל:ּדהּנה א לח, ׁשּוּיּתן (נדרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּלּוחֹות  ׁשּגם מּובן הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁשּוּיּתן הּכתּוב לׁשֹון ּומּפׁשטּות למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ז"ל חכמינּו אמרּו הּׁשנּיֹות ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. ט)נּתנּו פרשתנו על־ּדר־זה (תנחומא, ליׂשראל, ּונתנם טֹובה עין ּבהם ׁשּנהג ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו הראׁשֹונֹות, ּבּלּוחֹות ׁשהיה לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי גֹו'" ואׁשּברם גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוזה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו להפקיע ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאּסּור

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨
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לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
והחסידּות: הּמּוסר ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבטעם

. העגל ּבמעׂשה סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - יחיד לׁשֹון "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹאמרּו
לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא .ְִִִִֶֶַָָָֹ

רצה  יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל יׂשראל אהבת ּגדל ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּדר־ זה
לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ולכן הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלק

אמת' ׁש'ּתֹורת ּדמּזה הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה צּדיקים ׁשל "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבת  ּגם אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ּדֹומים ׁשהם מּובן הענינים, ּומ ׁשוה כנם:מדּמה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדקרּבנֹות  הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה החּדּוׁש ּבּתניא ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו
על  ּגם אף הּדֹור עֹון על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ּפטירת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָמכּפרים

ְַהּזדֹונֹות".
ׁשהׁשּתּדל  ּבלבד זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום למׁשה היתה ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻוענין
לזה. האחראי הּוא ׁשרק ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה הּלחֹות ׁשבירת ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלפעל

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר אכּפרה",(שמות אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָ

נ  יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבֹוּבאֹותּה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים נתרּצה מצאּו ּבּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ
למׁשה לֹו ואמר  ליׂשראל, לד)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נמצאּו(שם יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ּבּיֹום ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום יד)ּכלים :(במדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ



awrלב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h iyily meil inei xeriy
ׁשל  ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. למחילה הקּבע לכ ,"ּכדבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ"סלחּתי

אחרֹונֹות י)לּוחֹות האחרֹונים (דברים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבכעס  היּו אמצעּיים מעּתה, אמר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברצֹון; אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכם לפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ
מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ּתפּלתי ונׁשארּווהֹועילה ׁשנים ּומתּו מחצה, לכּפר ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

.הּׁשנים  ְִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  עזרא עזרא עזרא עזרא .(מאהלענד)וכלֹות", אבןאבןאבןאבן »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ«

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

dxezd lr `xfr oa`

giÏt˙‡Â אל אעלה ועּתה ׁשאמר, זהּו . »∆¿««ְֱֶֶֶֶֶַַָָ
וטעם ארצה:Ït˙‡Âה': ּפניו על נֹופל . ְַַ»∆¿««ְֵַַָָָ

hi‡Â‰‰ ÌÚta Ìb התּפּלל ּכבר ּכי . «««««ƒְְִִֵַָ
ּתצעק  מה והעד, הּים. על ּבהיֹותם ְְְֲִִֵַַַַַָָָָּבעדם,
עץ: ה' וּיֹורהּו ה' אל וּיצעק ועֹוד, ְְִֵֵֵֶַַַַאלי.

`kÌÎ˙‡hÁ ˙‡Â.חּטאת העגל נקרא . ¿∆««¿∆ְִֵֶַַָָ
העגל: את ואמר לבאר, הֹוסיף ּכן ְְִֵֵֵֶֶַַָָָעל

˙k‡Â.¯ÙÚÏ:הארץ ּכעפר ּדק . »∆…¿»»ֲֶַַַָָ

ak‰¯Ú·˙·e.מקֹום ׁשם להיֹותֹו יּתכן . ¿«¿≈»ְִִֵֵָָ
ּכן  על אחד, יֹום אם ּכי ׁשם חנּו ְִִֵֶַָָָֹולא
אחד  והּוא מסעי. ּבאּלה הזּכירּום ְְְְִִֵֵֶֶַָֹלא
עד  סיני מהר ׁשּנסעּו מּסעים ְְִִִֵֶַַַַָָָֹמּׁשלׁשה
וטעם  ּפירׁשּתי. ּכאׁשר הּתאוה, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָקברֹות
העם  היּו ּכי מּסה, עם ּתבערה ְְִִֵֵַַַָָָָָלחּבר
ּתבערה  והזּכיר לּׁשם. מנּסים ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָמתאֹוננים
להם  אירע לא ּבמּסה ּכי מּסה, ְִֵֶֶַַַָָָֹקֹודם

ּבעבּור  עמלק ּבא ּכי אֹומר, ויׁש ְְֲֲִֵֵֵַָָּכלּום.
אׁש ּבעירת הזּכיר ּכן ועל הּׁשם. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַׁשּנּסּו

ּומּכ עמלק, וזּנּוב ּבהם, הּמתאּוים הּׁשם ת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּכי  אֹומר, ויׁש הּקׁשה. ּבתחּלה ְְְִִִִִֵֵַָָָהזּכיר
ׂשניר  מראׁש ּכמֹו מּסה, היא ְְְִִֵֵַַָָֹּתבערה

ּׁשּפירׁשּתי: מה והּנכֹון ְְְְִֵֶֶַַַָוחרמֹון.
bkÌzÓ‡‰ ‡Ï ׁשמעּתם ולא ּבּלב, . …∆¡«¿∆ְְְֵֶַַֹ

ׁשהתּפּלל: הּתפּלה לבאר וׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבמעׂשה.

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåúçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn f"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

לא  מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹארֹון
מׁשּכן  עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתעּסקּו
ׁשעׂשה  ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא וכלים. ארֹון ּכ ואחר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּתחּלה,

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי אּלא למלחמה יצא לא .ּבצלאל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץעץעץעץ ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן לללל א)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה(י, עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם ייייֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה הּטמאה'(רש"י)זהזהזהזהּוּוּוּו 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
וׁשעל  צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּולפניו  עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה להּלחם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹצריכים

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו ועקרּבים'. נחׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא ו'הֹורג אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

dxezd lr `xfr oa`

hkE˙ÏÁÂ EnÚ וטעם אבֹותם: ּבעבּור . «¿¿«¬»∆ְֲֲַַַָ
EnÚ Ì‰Â ּבעבּור עּמ הם ּכי ידּוע . ¿≈«¿ְֲִֵַַַָ

‰ÏB„bׁשהֹוצאתם EÁÎa:ּבעֹולם ׁשהראית ֵֶָ¿…¬«»ְֵֶֶָָָ
`‡È‰‰ ˙Úa:הּנזּכרים הּיֹום ּבארּבעים . »≈«ƒְְְִִִַַַָָ

ıÚ ÔB¯‡ ארֹון ּכי ז''ל, הּמעּתיקים אמרּו . ¬≈ְְִִִַַַָָ
ואעׂש והעד, ּבתחּלה. מׁשה עׂשה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹאחר
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ׁשל  ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. למחילה הקּבע לכ ,"ּכדבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ"סלחּתי

אחרֹונֹות י)לּוחֹות האחרֹונים (דברים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבכעס  היּו אמצעּיים מעּתה, אמר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברצֹון; אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכם לפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ
מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ּתפּלתי ונׁשארּווהֹועילה ׁשנים ּומתּו מחצה, לכּפר ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

.הּׁשנים  ְִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  עזרא עזרא עזרא עזרא .(מאהלענד)וכלֹות", אבןאבןאבןאבן »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ«

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

dxezd lr `xfr oa`

giÏt˙‡Â אל אעלה ועּתה ׁשאמר, זהּו . »∆¿««ְֱֶֶֶֶֶַַָָ
וטעם ארצה:Ït˙‡Âה': ּפניו על נֹופל . ְַַ»∆¿««ְֵַַָָָ

hi‡Â‰‰ ÌÚta Ìb התּפּלל ּכבר ּכי . «««««ƒְְִִֵַָ
ּתצעק  מה והעד, הּים. על ּבהיֹותם ְְְֲִִֵַַַַַָָָָּבעדם,
עץ: ה' וּיֹורהּו ה' אל וּיצעק ועֹוד, ְְִֵֵֵֶַַַַאלי.

`kÌÎ˙‡hÁ ˙‡Â.חּטאת העגל נקרא . ¿∆««¿∆ְִֵֶַַָָ
העגל: את ואמר לבאר, הֹוסיף ּכן ְְִֵֵֵֶֶַַָָָעל

˙k‡Â.¯ÙÚÏ:הארץ ּכעפר ּדק . »∆…¿»»ֲֶַַַָָ

ak‰¯Ú·˙·e.מקֹום ׁשם להיֹותֹו יּתכן . ¿«¿≈»ְִִֵֵָָ
ּכן  על אחד, יֹום אם ּכי ׁשם חנּו ְִִֵֶַָָָֹולא
אחד  והּוא מסעי. ּבאּלה הזּכירּום ְְְְִִֵֵֶֶַָֹלא
עד  סיני מהר ׁשּנסעּו מּסעים ְְִִִֵֶַַַַָָָֹמּׁשלׁשה
וטעם  ּפירׁשּתי. ּכאׁשר הּתאוה, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָקברֹות
העם  היּו ּכי מּסה, עם ּתבערה ְְִִֵֵַַַָָָָָלחּבר
ּתבערה  והזּכיר לּׁשם. מנּסים ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָמתאֹוננים
להם  אירע לא ּבמּסה ּכי מּסה, ְִֵֶֶַַַָָָֹקֹודם

ּבעבּור  עמלק ּבא ּכי אֹומר, ויׁש ְְֲֲִֵֵֵַָָּכלּום.
אׁש ּבעירת הזּכיר ּכן ועל הּׁשם. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַׁשּנּסּו

ּומּכ עמלק, וזּנּוב ּבהם, הּמתאּוים הּׁשם ת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּכי  אֹומר, ויׁש הּקׁשה. ּבתחּלה ְְְִִִִִֵֵַָָָהזּכיר
ׂשניר  מראׁש ּכמֹו מּסה, היא ְְְִִֵֵַַָָֹּתבערה

ּׁשּפירׁשּתי: מה והּנכֹון ְְְְִֵֶֶַַַָוחרמֹון.
bkÌzÓ‡‰ ‡Ï ׁשמעּתם ולא ּבּלב, . …∆¡«¿∆ְְְֵֶַַֹ

ׁשהתּפּלל: הּתפּלה לבאר וׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבמעׂשה.
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(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåúçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn f"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ּכ ואחר ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

לא  מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹארֹון
מׁשּכן  עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתעּסקּו
ׁשעׂשה  ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא וכלים. ארֹון ּכ ואחר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּתחּלה,

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי אּלא למלחמה יצא לא .ּבצלאל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץעץעץעץ ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן לללל א)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה(י, עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם ייייֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה הּטמאה'(רש"י)זהזהזהזהּוּוּוּו 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
וׁשעל  צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּולפניו  עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה להּלחם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹצריכים

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו ועקרּבים'. נחׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא ו'הֹורג אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

dxezd lr `xfr oa`

hkE˙ÏÁÂ EnÚ וטעם אבֹותם: ּבעבּור . «¿¿«¬»∆ְֲֲַַַָ
EnÚ Ì‰Â ּבעבּור עּמ הם ּכי ידּוע . ¿≈«¿ְֲִֵַַַָ

‰ÏB„bׁשהֹוצאתם EÁÎa:ּבעֹולם ׁשהראית ֵֶָ¿…¬«»ְֵֶֶָָָ
`‡È‰‰ ˙Úa:הּנזּכרים הּיֹום ּבארּבעים . »≈«ƒְְְִִִַַַָָ

ıÚ ÔB¯‡ ארֹון ּכי ז''ל, הּמעּתיקים אמרּו . ¬≈ְְִִִַַַָָ
ואעׂש והעד, ּבתחּלה. מׁשה עׂשה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹאחר
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(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ

:éãéa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤¤́
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeäøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®
Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî íĹ̈¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçz©§¨«
i"yx£‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e∑ ּבניֿיעקן מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּנאמר לבניֿיעקן, ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, לג)נסעּו מת (במדבר ׁשם ועֹוד, וגֹו'"? מּמסרֹות "וּיסעּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מן  זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ּבהר והלא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹאהרן,
יראתם  ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת עׂשיתם, זאת ועֹוד ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּתֹוכחה:
ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ערד מל מּמלחמת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלכם
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן אהרן אהרן אהרן  מתמתמתמת ׁשׁשׁשׁשםםםם .... .... נסענסענסענסעּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני ֹֹ
הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ז)קׁשה י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ועׂשרים  מאה ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, לפני צּדיקים ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָצרי
ּבפטירתֹו? וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשנה",

רׁש"י ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש (ירושלמי ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ועוד) א. הלכה א, פרק הּלּוחֹות?יומא ּכׁשבירת ְִִַַַָהּלׁשֹון

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ואׂשים  ואמר ואפסֹול, אמר ואחרּֿכ ְְְִֶַַַַַָָָָָָארֹון,
ודעּתם  עׂשיתי. אׁשר ּבארֹון הּלּוחֹות ְְֲִִֶֶַַָָָָאת
וּיׁשּכֹון  ּכי לנּו נראה היה ּכי מּדעּתנּו, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָרחבה
הּזקנים, ׁשראּו הּכבֹוד עם ּדבק ה' ְְִִֵֵֶַַָָָּכבֹוד
נראה  היה ּכי מׁשה. עלה מתי נדע ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
אם  ּכי נתעּנה לא מׁשה ּכי הּפׁשט, ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבדר

ּבהר  עמדּתי אנכי ּפירּוׁש ּכי יֹום. ְְִִִִֵַָָָָֹׁשמֹונים
ּכאׁשר  והּטעם, ׁשּנּוי. הּוא הראׁשֹונים, ְֲִִִִֶַַַַַָָּכּימים
ה' ׁשמע יֹום, הארּבעים אֹותם ּבהר ְְִִַַַָָָָָָָעמדּתי
את  נחה ל וזהּו לּמּסע. ל ואמר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָאלי,
והּוא  ּבצּוּוי, עץ ארֹון יהיה והּנה ְְְְֲִִִֵֵֶָָהעם.

ּבצלאל: ׁשעׂשה ְְֵֶַָָָָהארֹון

bÔB¯‡ NÚ‡Â וּיקהל ּפירּוׁש ויהיה ּבצּוּוי. . »««¬ְְְְִִֵֵֶַַ
הראיתי ּוכבר מׁשה. הקהיל ּוכבר ְְְְִִִִֶֶֶָָֹֹמׁשה,
ׁשם  וּיהיּו ׁשאמר ּבעבּור זה וכל ּכן. ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָרּבים
את  הארֹון אל ונתּת וזהּו ה'. צּוני ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר
ועׂשית  על ּפירּוׁשֹו, להיֹות יּתכן ּגם ְְִִִֵֵֵַַָָָָהעדּות.

ּתנּצח  והּקּבלה עץ. ארֹון ל: ְְְֲֵַַַַָָ

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i iriax meil inei xeriy
ּביֹום  הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא רׁש"י מּתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻויׁש

ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה ּבֹומיתתן, ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ׁשּיֹום לפי הּוא א, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ַהּלּוחֹות.

הּלּוחֹות  לׁשבירת ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ּב"יֹום הּקׁשי מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻוימּתק
ׁשּלפני־זה, העגל מּמעׂשה ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת ׁשּלמרֹות ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכבר

הּלּוחֹות. ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש עזרא עזרא עזרא עזרא אף־על־ּפי־כן אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ לכם ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ּכבד אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
מ  ּברּוּכאּלּו הּקדֹוׁש לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר הּלּוחֹות, לׁשבירת זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכיֹום  מּמּנּו, לפרׁש ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ּולהֹודיע הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּוא,
העגל  את ּבֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשעׂשּו אבןאבןאבןאבן ֵֶֶֶָָ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ הראׁשֹון לענין ‰‰Â‡.מּוסב ˙Úa∑,מּמצרים לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈«ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבזה  ׁשאף לֹומר ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטעיתם
ּבאמּונתם  עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו ‡˙ÔB¯‡Œ.לא ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ „ÓÚÏ ְְֱִֵֵֶֶָָָָָָֹ»≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿¿»≈

BÓLa∑ ּכּפים נׂשיאת והּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכהנים, אבןאבןאבןאבן ƒ¿ְְֲִִִַַַַֹ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑ מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .מזּמן אבןאבןאבןאבן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

dxezd lr `xfr oa`

e·˜ÚÈ Èa ˙B¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈¿≈«¬…
‰¯ÒBÓ,הּזה ּבּמקֹום הּפסּוק זה נכנס . ≈»ְִֶֶַַַַָָ

ּבעת  אהרן ּבעד ּגם ואתּפּלל ׁשאמר ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבעבּור
ּבׁשנת  רק אהרן מת לא ּכי ואמר ְְֲִִִֵַַַַַָֹֹההיא,
ּבעת  ׁשאמר ּפירּוׁשֹו, ׁשּכן והעד ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהארּבעים.
היה  וזה לוי, ׁשבט את ה' הבּדיל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָההיא
וידּבר. ּבפרׁשת ּפירׁשּתי ּכאׁשר סיני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּבהר
נעׂשה  ּומה לאחֹור. ׁשּנסעּו אמרּו, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָוקדמֹונינּו
יצחק  ור' ׁשם. וּיּקבר אהרן מת ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּבמּלת
ּכמֹו ׁשם, ּפירׁש הּספרּדי, ז''ל ּגיאת ְְְִִִֵֵַַַַָָאּבן
רק  .צֹור ואין רֹועה. מּׁשם וכמֹוהּו, ְְִֵֶֶַָָָאז.
אינּנּו יעקן, ּבני מּבארֹות ּכי ּדעּתי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָלפי
רק  מֹוסרֹות, אינּנּו מֹוסרה ּגם יעקן. ְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבני

מדּבר  וׁשם יעקן. ּבני ּבארֹות יּקרא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָקדׁש
ּתראה, הלא ּכן. ורּבים מֹוסרה. ההר, ְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹהר
אחר  ּובפסּוק ׁשּור, מדּבר אמר ְְִֵַַַַָָָהּכתּוב

איתם: ְִֵַָמדּבר
f‰„b„b‰ eÚÒ ÌMÓ,הּגדּגד חֹור אינּנּו . ƒ»»¿«À¿…»ְִֵֶַָ

ּפּונֹון  ּגם צלמֹונה ּכלל. ׁשם הּוא ְְֵַַַָָרק
ּבאר, הּנקרא הּמקֹום הּוא ויטבתה ְְְְְִֵַַָָָָָואֹובֹות.

טעם וזה ּבארה. ּומּׁשם ּכתּוב, כן ‡¯ıּכי ְְִִֵֵֶַַָָָ∆∆
,ÌÈÓ ÈÏÁ הּנדיבים ּכרּו ּבמׁשענֹותם ּכי «¬≈«ƒְְְֲִִִִַָָ

ּומּׁשם  ׁשהּוא הּפסּוק, וזה הּמים. ְְְִִֶֶַַַָָָויצאּו
אלעזר. ויכהן עם ּדבק הּגדּגדה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻנסעּו
הקריבּו לא יׂשראל ּכי ,ל ּפירׁשּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֹוהּנה
ויּתכן  סיני. מהר נסעם אחר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָזבחים

ּופּונן, צלמֹונה אל ּבבֹואם ְְְִִֶֶַָָֹׁשהקריבּום
ּבכהּונה  אלעזר ּכהּונת ּתחּלת ְְְְְְִִֶַַָָָָָוהיתה
הּׁשנה, ּבראׁש הּמקֹומֹות ּבאֹותם ְְְְַַָָָָֹּגדֹולה,
הּכּפּורים. ּביֹום ּבאר הּנקרא ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֵַַָָוׁשּמׁש
ּכאׁשר  אלעזר ויכהן ּכן, הּפירּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּנה
אלעזר, ּכהן ולּמה ּפלֹוני. מקֹום אל ְְְְִִֵֶֶָָָָָָנסעּו
את  העגל עבֹודת ּבעת הבּדיל הּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּכי
לפני  לעמֹוד הארֹון את לׂשאת הּלוי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשבט

ֵַהּׁשם:
gB˙¯LÏ:אהרן ּבני עם לוי ּבני .C¯·Ïe ¿»¿ְְֲִִֵֵֵַֹ¿»≈

BÓLa:ּכּפיו את נֹוׂשא היה אלעזר ּכי . ƒ¿ְִֵֶֶַָָָָָ
'd hB˙ÏÁ ‡e‰ חלקי מנת ה' ּכטעם, . «¬»ְְְִֶַַָ

ּדרכיו: ּבלּמּוד הּׁשם, עבֹודת היא וזֹו ְְְְֲִִִֵַַָָוכֹוסי.
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(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ

:éãéa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤¤́
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeäøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®
Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî íĹ̈¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçz©§¨«
i"yx£‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e∑ ּבניֿיעקן מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּנאמר לבניֿיעקן, ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, לג)נסעּו מת (במדבר ׁשם ועֹוד, וגֹו'"? מּמסרֹות "וּיסעּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מן  זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ּבהר והלא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹאהרן,
יראתם  ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת עׂשיתם, זאת ועֹוד ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּתֹוכחה:
ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ערד מל מּמלחמת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלכם
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן אהרן אהרן אהרן  מתמתמתמת ׁשׁשׁשׁשםםםם .... .... נסענסענסענסעּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני ֹֹ
הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ז)קׁשה י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ועׂשרים  מאה ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, לפני צּדיקים ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָצרי
ּבפטירתֹו? וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשנה",

רׁש"י ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש (ירושלמי ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ועוד) א. הלכה א, פרק הּלּוחֹות?יומא ּכׁשבירת ְִִַַַָהּלׁשֹון

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ואׂשים  ואמר ואפסֹול, אמר ואחרּֿכ ְְְִֶַַַַַָָָָָָארֹון,
ודעּתם  עׂשיתי. אׁשר ּבארֹון הּלּוחֹות ְְֲִִֶֶַַָָָָאת
וּיׁשּכֹון  ּכי לנּו נראה היה ּכי מּדעּתנּו, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָרחבה
הּזקנים, ׁשראּו הּכבֹוד עם ּדבק ה' ְְִִֵֵֶַַָָָּכבֹוד
נראה  היה ּכי מׁשה. עלה מתי נדע ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
אם  ּכי נתעּנה לא מׁשה ּכי הּפׁשט, ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבדר

ּבהר  עמדּתי אנכי ּפירּוׁש ּכי יֹום. ְְִִִִֵַָָָָֹׁשמֹונים
ּכאׁשר  והּטעם, ׁשּנּוי. הּוא הראׁשֹונים, ְֲִִִִֶַַַַַָָּכּימים
ה' ׁשמע יֹום, הארּבעים אֹותם ּבהר ְְִִַַַָָָָָָָעמדּתי
את  נחה ל וזהּו לּמּסע. ל ואמר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָאלי,
והּוא  ּבצּוּוי, עץ ארֹון יהיה והּנה ְְְְֲִִִֵֵֶָָהעם.

ּבצלאל: ׁשעׂשה ְְֵֶַָָָָהארֹון

bÔB¯‡ NÚ‡Â וּיקהל ּפירּוׁש ויהיה ּבצּוּוי. . »««¬ְְְְִִֵֵֶַַ
הראיתי ּוכבר מׁשה. הקהיל ּוכבר ְְְְִִִִֶֶֶָָֹֹמׁשה,
ׁשם  וּיהיּו ׁשאמר ּבעבּור זה וכל ּכן. ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָרּבים
את  הארֹון אל ונתּת וזהּו ה'. צּוני ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר
ועׂשית  על ּפירּוׁשֹו, להיֹות יּתכן ּגם ְְִִִֵֵֵַַָָָָהעדּות.

ּתנּצח  והּקּבלה עץ. ארֹון ל: ְְְֲֵַַַַָָ
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ּביֹום  הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא רׁש"י מּתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻויׁש

ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה ּבֹומיתתן, ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ׁשּיֹום לפי הּוא א, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ַהּלּוחֹות.

הּלּוחֹות  לׁשבירת ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ּב"יֹום הּקׁשי מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻוימּתק
ׁשּלפני־זה, העגל מּמעׂשה ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת ׁשּלמרֹות ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכבר

הּלּוחֹות. ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש עזרא עזרא עזרא עזרא אף־על־ּפי־כן אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ לכם ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ּכבד אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
מ  ּברּוּכאּלּו הּקדֹוׁש לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר הּלּוחֹות, לׁשבירת זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכיֹום  מּמּנּו, לפרׁש ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ּולהֹודיע הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּוא,
העגל  את ּבֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשעׂשּו אבןאבןאבןאבן ֵֶֶֶָָ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ הראׁשֹון לענין ‰‰Â‡.מּוסב ˙Úa∑,מּמצרים לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈«ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבזה  ׁשאף לֹומר ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטעיתם
ּבאמּונתם  עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו ‡˙ÔB¯‡Œ.לא ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ „ÓÚÏ ְְֱִֵֵֶֶָָָָָָֹ»≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿¿»≈

BÓLa∑ ּכּפים נׂשיאת והּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכהנים, אבןאבןאבןאבן ƒ¿ְְֲִִִַַַַֹ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑ מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .מזּמן אבןאבןאבןאבן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

dxezd lr `xfr oa`

e·˜ÚÈ Èa ˙B¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈¿≈«¬…
‰¯ÒBÓ,הּזה ּבּמקֹום הּפסּוק זה נכנס . ≈»ְִֶֶַַַַָָ

ּבעת  אהרן ּבעד ּגם ואתּפּלל ׁשאמר ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבעבּור
ּבׁשנת  רק אהרן מת לא ּכי ואמר ְְֲִִִֵַַַַַָֹֹההיא,
ּבעת  ׁשאמר ּפירּוׁשֹו, ׁשּכן והעד ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהארּבעים.
היה  וזה לוי, ׁשבט את ה' הבּדיל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָההיא
וידּבר. ּבפרׁשת ּפירׁשּתי ּכאׁשר סיני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּבהר
נעׂשה  ּומה לאחֹור. ׁשּנסעּו אמרּו, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָוקדמֹונינּו
יצחק  ור' ׁשם. וּיּקבר אהרן מת ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּבמּלת
ּכמֹו ׁשם, ּפירׁש הּספרּדי, ז''ל ּגיאת ְְְִִִֵֵַַַַָָאּבן
רק  .צֹור ואין רֹועה. מּׁשם וכמֹוהּו, ְְִֵֶֶַָָָאז.
אינּנּו יעקן, ּבני מּבארֹות ּכי ּדעּתי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָלפי
רק  מֹוסרֹות, אינּנּו מֹוסרה ּגם יעקן. ְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבני

מדּבר  וׁשם יעקן. ּבני ּבארֹות יּקרא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָקדׁש
ּתראה, הלא ּכן. ורּבים מֹוסרה. ההר, ְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹהר
אחר  ּובפסּוק ׁשּור, מדּבר אמר ְְִֵַַַַָָָהּכתּוב

איתם: ְִֵַָמדּבר
f‰„b„b‰ eÚÒ ÌMÓ,הּגדּגד חֹור אינּנּו . ƒ»»¿«À¿…»ְִֵֶַָ

ּפּונֹון  ּגם צלמֹונה ּכלל. ׁשם הּוא ְְֵַַַָָרק
ּבאר, הּנקרא הּמקֹום הּוא ויטבתה ְְְְְִֵַַָָָָָואֹובֹות.

טעם וזה ּבארה. ּומּׁשם ּכתּוב, כן ‡¯ıּכי ְְִִֵֵֶַַָָָ∆∆
,ÌÈÓ ÈÏÁ הּנדיבים ּכרּו ּבמׁשענֹותם ּכי «¬≈«ƒְְְֲִִִִַָָ

ּומּׁשם  ׁשהּוא הּפסּוק, וזה הּמים. ְְְִִֶֶַַַָָָויצאּו
אלעזר. ויכהן עם ּדבק הּגדּגדה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻנסעּו
הקריבּו לא יׂשראל ּכי ,ל ּפירׁשּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֹוהּנה
ויּתכן  סיני. מהר נסעם אחר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָזבחים

ּופּונן, צלמֹונה אל ּבבֹואם ְְְִִֶֶַָָֹׁשהקריבּום
ּבכהּונה  אלעזר ּכהּונת ּתחּלת ְְְְְְִִֶַַָָָָָוהיתה
הּׁשנה, ּבראׁש הּמקֹומֹות ּבאֹותם ְְְְַַָָָָֹּגדֹולה,
הּכּפּורים. ּביֹום ּבאר הּנקרא ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֵַַָָוׁשּמׁש
ּכאׁשר  אלעזר ויכהן ּכן, הּפירּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּנה
אלעזר, ּכהן ולּמה ּפלֹוני. מקֹום אל ְְְְִִֵֶֶָָָָָָנסעּו
את  העגל עבֹודת ּבעת הבּדיל הּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּכי
לפני  לעמֹוד הארֹון את לׂשאת הּלוי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשבט

ֵַהּׁשם:
gB˙¯LÏ:אהרן ּבני עם לוי ּבני .C¯·Ïe ¿»¿ְְֲִִֵֵֵַֹ¿»≈

BÓLa:ּכּפיו את נֹוׂשא היה אלעזר ּכי . ƒ¿ְִֵֶֶַָָָָָ
'd hB˙ÏÁ ‡e‰ חלקי מנת ה' ּכטעם, . «¬»ְְְִֶַַָ

ּדרכיו: ּבלּמּוד הּׁשם, עבֹודת היא וזֹו ְְְְֲִִִֵַַָָוכֹוסי.



awrלו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ ּבעלּיה ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּה והתחיל חזר זֹו, ‰¯‡ÌÈL.אחרֹונה ÌÈÓik∑,ּברצֹון אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְִֵֵֶַַָָָ
ּבכעס  היּו עליכם להתּפּלל ׁשם ׁשעמדּתי האמצעּיים עזרא עזרא עזרא עזרא .אבל אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם ּפי על לב)אף העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .וגֹו'" אבןאבןאבןאבן ְ

ß a`Îmgpn g"i iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,לפניו ּׁשחטאתם מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם ּפי על אף ¿«»ƒ¿»≈ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מּכם  ׁשֹואל B‚Â'.אינֹו ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת .חּוץ ִֵֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:Cì áBèì íBiä Eeöî§©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכל הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי עזרא עזרא עזרא עזרא .מּכל אבןאבןאבןאבן »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

i¯‰a Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â:ּפירׁשּתיו .`iÚqÓÏ:הּפֹועל ׁשם .ehÌÚ¯Êa ¯Á·iÂ:ּבכם טעם וזה אּתם. והם . ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְִֵַ¿««ֵַַ«ƒ¿«¿«¿»ְְֵֶֶֶַַַָ

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם עזרא עזרא עזרא עזרא .וכּסּויֹואטם אבןאבןאבןאבן »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .לפּיסֹו אבןאבןאבןאבן …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה ענותנּותֹוהרי מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Ï˙˙.(מגילה ¯b ·‰‡Â …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָ¿…≈≈»∆
‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ∑,זה הּוא חׁשּוב לאכל ודבר לחם לי "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ∆∆¿ƒ¿»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ללּבׁש ."ּובגד ְִֶֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

ווווׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה לחםלחםלחםלחם ללללֹוֹוֹוֹו לתתלתתלתתלתת ּגּגּגּגרררר יח)ואואואואֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב טטטטּלּלּלּליתיתיתית(י, זזזזֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה .... .... ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה זזזזֹוֹוֹוֹו קכג)לחםלחםלחםלחם רמז שמעוני הּנפׁשּגּגּגּגרררר(ילקוט היינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא א)האלקית, מט, לּנּצֹוץ (ּבחּקֹותי ׁשהּכּונה ,ּבקרּב אׁשר הּגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגּוף. את הּמחּיה ּפנימי.לחםלחםלחםלחםהאלקי אֹור ׁשהיא הּתֹורה, לּמּוד היינּו וכּמבאר ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה– מּקיף. אֹור הּמצוֹות, קּיּום היינּו – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
פ"ה)ּבתניא מעי(סֹוף ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ּבחינת היא ׁשּתֹורה ט), מ, לבּוׁש(תהילים ּבחינת היא ּומצוה ּפנימי; אֹור , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּקיף. אֹור עזרא עזרא עזרא עזרא לּנׁשמה, אבןאבןאבןאבן ְִַַָָ

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּבׁשמֹוותעבד אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתּׁשבע  אבןאבןאבןאבן ִֵַָ

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

dxezd lr `xfr oa`

fhÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe להתרחק . «¿∆≈»¿«¿«¿∆ְְִֵַ
ּגם  ּכערלה. והּכבדֹות העבֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָמהּתאוֹות
ׁשּיבין  עד הּלב לטהר ּפירּוׁשֹו, להיֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָיּתכן

ּבעבּור ÌÎt¯ÚÂהאמת: ועֹוד, ּפירׁשּתיו. . ֱֶָ¿»¿¿∆ְְֲִֵַַ
אּתה: עֹורף קׁשה ּכי ְִֵֶֶַַָָׁשאמר

fiÌÈ‰Ï‡‰ È‰Ï‡:ּפירׁשּתיו .ÈB„‡Â ¡…≈»¡…ƒְִֵַ«¬≈

ÌÈB„‡‰ ּכטעם הם, ּגבֹוהֹות מעלֹות ּכי . »¬ƒְְֲִֵַַַ
הּמּדֹות, אּלה ׁשּיּכיר ּומי עליהם. ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַּוגבֹוהים

לב: מּול ֵהּוא
giËtLÓ ‰NBÚ,נׂשּגב ׁשהּוא אףֿעלּֿפי . ∆ƒ¿«ְִִֶַַָ

ׁשאין  ואלמנה, יתֹום מׁשּפט עֹוׂשה ְְְִֵֶֶַַָָָהּוא
הּגר, וכן יתֹומים. אבי ּכטעם, עֹוזר. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָלהם

ׁשהּׁשם  ואחר עליו. ּבהּׁשענֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָויכלּכלהּו
ׁשּתאהבּוהּו: חּיבים אּתם הגר, ֲִֵֵֶֶַַַָֹאֹוהב

k‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ על ‡˙ ּתעברּון ׁשּלא . ∆¡…∆ƒ»ְֶַַַֹ
לאֿתעׂשה: ˙B·Ú„מצֹות B˙B‡ ּבמצֹות . ְֲִֶַֹ«¬ְְִ

˙„a˜עׂשה: B·e:ּבּלב .Ú·Mz BÓL·e. ֲֵƒ¿»ֵַƒ¿ƒ»≈«
ּכאׁש מפֹורׁש:ּבּפה, הּוא ר ְֲֶֶַַָ



לז awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ ּבעלּיה ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּה והתחיל חזר זֹו, ‰¯‡ÌÈL.אחרֹונה ÌÈÓik∑,ּברצֹון אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְִֵֵֶַַָָָ
ּבכעס  היּו עליכם להתּפּלל ׁשם ׁשעמדּתי האמצעּיים עזרא עזרא עזרא עזרא .אבל אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם ּפי על לב)אף העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .וגֹו'" אבןאבןאבןאבן ְ

ß a`Îmgpn g"i iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,לפניו ּׁשחטאתם מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם ּפי על אף ¿«»ƒ¿»≈ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מּכם  ׁשֹואל B‚Â'.אינֹו ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת .חּוץ ִֵֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:Cì áBèì íBiä Eeöî§©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכל הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי עזרא עזרא עזרא עזרא .מּכל אבןאבןאבןאבן »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

i¯‰a Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â:ּפירׁשּתיו .`iÚqÓÏ:הּפֹועל ׁשם .ehÌÚ¯Êa ¯Á·iÂ:ּבכם טעם וזה אּתם. והם . ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְִֵַ¿««ֵַַ«ƒ¿«¿«¿»ְְֵֶֶֶַַַָ

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם עזרא עזרא עזרא עזרא .וכּסּויֹואטם אבןאבןאבןאבן »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .לפּיסֹו אבןאבןאבןאבן …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה ענותנּותֹוהרי מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Ï˙˙.(מגילה ¯b ·‰‡Â …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָ¿…≈≈»∆
‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ∑,זה הּוא חׁשּוב לאכל ודבר לחם לי "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ∆∆¿ƒ¿»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ללּבׁש ."ּובגד ְִֶֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

ווווׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה לחםלחםלחםלחם ללללֹוֹוֹוֹו לתתלתתלתתלתת ּגּגּגּגרררר יח)ואואואואֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב טטטטּלּלּלּליתיתיתית(י, זזזזֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה .... .... ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה זזזזֹוֹוֹוֹו קכג)לחםלחםלחםלחם רמז שמעוני הּנפׁשּגּגּגּגרררר(ילקוט היינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא א)האלקית, מט, לּנּצֹוץ (ּבחּקֹותי ׁשהּכּונה ,ּבקרּב אׁשר הּגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגּוף. את הּמחּיה ּפנימי.לחםלחםלחםלחםהאלקי אֹור ׁשהיא הּתֹורה, לּמּוד היינּו וכּמבאר ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה– מּקיף. אֹור הּמצוֹות, קּיּום היינּו – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
פ"ה)ּבתניא מעי(סֹוף ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ּבחינת היא ׁשּתֹורה ט), מ, לבּוׁש(תהילים ּבחינת היא ּומצוה ּפנימי; אֹור , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּקיף. אֹור עזרא עזרא עזרא עזרא לּנׁשמה, אבןאבןאבןאבן ְִַַָָ

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּבׁשמֹוותעבד אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתּׁשבע  אבןאבןאבןאבן ִֵַָ

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

dxezd lr `xfr oa`

fhÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe להתרחק . «¿∆≈»¿«¿«¿∆ְְִֵַ
ּגם  ּכערלה. והּכבדֹות העבֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָמהּתאוֹות
ׁשּיבין  עד הּלב לטהר ּפירּוׁשֹו, להיֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָיּתכן

ּבעבּור ÌÎt¯ÚÂהאמת: ועֹוד, ּפירׁשּתיו. . ֱֶָ¿»¿¿∆ְְֲִֵַַ
אּתה: עֹורף קׁשה ּכי ְִֵֶֶַַָָׁשאמר

fiÌÈ‰Ï‡‰ È‰Ï‡:ּפירׁשּתיו .ÈB„‡Â ¡…≈»¡…ƒְִֵַ«¬≈

ÌÈB„‡‰ ּכטעם הם, ּגבֹוהֹות מעלֹות ּכי . »¬ƒְְֲִֵַַַ
הּמּדֹות, אּלה ׁשּיּכיר ּומי עליהם. ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַּוגבֹוהים

לב: מּול ֵהּוא
giËtLÓ ‰NBÚ,נׂשּגב ׁשהּוא אףֿעלּֿפי . ∆ƒ¿«ְִִֶַַָ

ׁשאין  ואלמנה, יתֹום מׁשּפט עֹוׂשה ְְְִֵֶֶַַָָָהּוא
הּגר, וכן יתֹומים. אבי ּכטעם, עֹוזר. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָלהם

ׁשהּׁשם  ואחר עליו. ּבהּׁשענֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָויכלּכלהּו
ׁשּתאהבּוהּו: חּיבים אּתם הגר, ֲִֵֵֶֶַַַָֹאֹוהב

k‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ על ‡˙ ּתעברּון ׁשּלא . ∆¡…∆ƒ»ְֶַַַֹ
לאֿתעׂשה: ˙B·Ú„מצֹות B˙B‡ ּבמצֹות . ְֲִֶַֹ«¬ְְִ

˙„a˜עׂשה: B·e:ּבּלב .Ú·Mz BÓL·e. ֲֵƒ¿»ֵַƒ¿ƒ»≈«
ּכאׁש מפֹורׁש:ּבּפה, הּוא ר ְֲֶֶַַָ



awrלח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−

éðéò:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכחּתי ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹומר: אבןאבןאבןאבן ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`kE˙l‰˙ ‡e‰ להתהּלל ל יׁש ּכי הּטעם, . ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵַַַַ
נֹוראֹות: עּמ עׂשה ּכי ְִִָָָּבֹו,

akLÙ ÌÈÚ·La ׁשהּוא ואחר ּפירׁשּתיו. . ¿ƒ¿ƒ∆∆ְְִֵֶַַַ
אֹותֹו. לאהֹוב אּתם חיבים אתכם, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָהרּבה

`ÌÈÓi‰ Ïk ,ÛÈÒB‰Â: ¿ƒ»«»ƒ
aÌÎÈa ˙‡ ‡Ï Èk,היא הּתׁשּובה . ƒ…∆¿≈∆ְִַָ

אּלה  ּכי והּטעם, הרֹואֹות. עיניכם ְִִֵֵֵֶֶַַַָּכי
רק  ּבניכם, ׁשּיראּום לעתיד אינם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנֹוראֹות

אֹותם: ראיתם B„Èאּתם ˙‡ BÏ„b ˙‡ ְִֶֶַָ∆»¿∆»
‰ÈeËp‰ BÚB¯Êe ‰˜ÊÁ‰ אתכם להֹוציא . «¬»»¿«¿»ְְִֶֶ
ְִִִַמּמצרים:

bÂÈNÚÓ ˙‡Â ÂÈ˙B˙B‡ ˙‡Â לפרעה . ¿∆»¿∆«¬»ְְַֹ

עיקר: ִֶָׁשהּוא
cÛÈˆ‰ ¯L‡:ראׁשי על מים צפּו מּגזרת . ¬∆≈ƒְִִִִַַַָֹ

Ì„a‡ÈÂ ּבניהם עֹוד קמּו לא ּכי הּטעם, . «¿«¿≈ְִֵֶַַַָֹ
ּכמֹוהם: להיֹות ְְְִֵֶֶַּתחּתיהם

d¯a„na ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡Â:הּמן ּדבר . «¬∆»»»∆«ƒ¿»ְַַָ

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ רּבי ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר טז)יהּודה. לֹו:(במדבר אמר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? "ּבקרב מקּים אני מהם,'ּומה אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּבקיעה  מקֹום עד ּובא מתּגלּגל Ì‰ÈÏ‚¯a.היה ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו זה ְְְְִִֵַַַָָָָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ֲִֶֶֶַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .רגליו  אבןאבןאבןאבן ְַָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ אם ּכי וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם אׁשר ."עּמכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn h"i iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑ׁשהיּו מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה הימּנה, טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכזֹו'. ויפה טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא כארץ (ספרי)אֹומרים: 'לא להם: אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד הימּנה'? רעה אּלא היא, יג)מצרים וחם (במדבר ּבנאן, אחד אדם וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּכעּור את ּבֹונה ּכ ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר לכנען, וחברֹון ּבנֹו, למצרים צען הּגרּוע)ּבנה אחרים: ,(ספרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּומצרים ׁשּפ מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת וצע (בראשית מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן מקֹום : ׁשהיתה היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹומר הּוא ׁשּכן ל)מלכּות, לקבּורת (ישעיה הקצּוה לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי : ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּובכתּוּבֹות מּצען. יפה היא כן ּפי על ואף קיב)מתים, הּקטן,(דף לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר אחר: ּבענין ּדרׁשּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּמבּנה  אּלא הּגדֹול? לבנֹו ּכ ּבצען ואחר מּׁשבעה אחד ÌMÓ.על Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑ רעמסס ארץ אׁשר אפּלּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¬∆¿»∆ƒ»ְֲֲִֵֶֶֶַַ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, מז)יׁשבּתם יׂשראל (בראשית ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", הארץ "ּבמיטב :. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

EÏ‚¯· ˙È˜L‰Â∑ לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

dxezd lr `xfr oa`

eÌ‰Èza ˙‡Â:ּובניהם נׁשיהם הם .˙‡Â ¿∆»≈∆ְְֵֵֵֶֶ¿∆
Ìe˜i‰ Ïk:ּכלל ׁשם .Ì‰ÈÏ‚¯a ¯L‡. »«¿ְֵָ¬∆¿«¿≈∆

ראּו ׁשעיניכם ואחר ּכמׁשמעם. אֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבעבּורם,
הּׁשם: מצות ׁשּתׁשמרּו הּׁשמרּו אּלה, ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאת

gÌzL¯ÈÂ ׁשבר ּבעבּור הרי''ׁש, ׁשבּור . ƒƒ¿∆ֲֵֶֶַָָ
ַָהּוי''ו:



לט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iying meil inei xeriy

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−

éðéò:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכחּתי ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹומר: אבןאבןאבןאבן ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`kE˙l‰˙ ‡e‰ להתהּלל ל יׁש ּכי הּטעם, . ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵַַַַ
נֹוראֹות: עּמ עׂשה ּכי ְִִָָָּבֹו,

akLÙ ÌÈÚ·La ׁשהּוא ואחר ּפירׁשּתיו. . ¿ƒ¿ƒ∆∆ְְִֵֶַַַ
אֹותֹו. לאהֹוב אּתם חיבים אתכם, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָהרּבה

`ÌÈÓi‰ Ïk ,ÛÈÒB‰Â: ¿ƒ»«»ƒ
aÌÎÈa ˙‡ ‡Ï Èk,היא הּתׁשּובה . ƒ…∆¿≈∆ְִַָ

אּלה  ּכי והּטעם, הרֹואֹות. עיניכם ְִִֵֵֵֶֶַַַָּכי
רק  ּבניכם, ׁשּיראּום לעתיד אינם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנֹוראֹות

אֹותם: ראיתם B„Èאּתם ˙‡ BÏ„b ˙‡ ְִֶֶַָ∆»¿∆»
‰ÈeËp‰ BÚB¯Êe ‰˜ÊÁ‰ אתכם להֹוציא . «¬»»¿«¿»ְְִֶֶ
ְִִִַמּמצרים:

bÂÈNÚÓ ˙‡Â ÂÈ˙B˙B‡ ˙‡Â לפרעה . ¿∆»¿∆«¬»ְְַֹ

עיקר: ִֶָׁשהּוא
cÛÈˆ‰ ¯L‡:ראׁשי על מים צפּו מּגזרת . ¬∆≈ƒְִִִִַַַָֹ

Ì„a‡ÈÂ ּבניהם עֹוד קמּו לא ּכי הּטעם, . «¿«¿≈ְִֵֶַַַָֹ
ּכמֹוהם: להיֹות ְְְִֵֶֶַּתחּתיהם

d¯a„na ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡Â:הּמן ּדבר . «¬∆»»»∆«ƒ¿»ְַַָ

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ רּבי ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר טז)יהּודה. לֹו:(במדבר אמר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? "ּבקרב מקּים אני מהם,'ּומה אחד ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הּבקיעה  מקֹום עד ּובא מתּגלּגל Ì‰ÈÏ‚¯a.היה ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממֹונֹו זה ְְְְִִֵַַַָָָָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ֲִֶֶֶַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .רגליו  אבןאבןאבןאבן ְַָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ אם ּכי וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם אׁשר ."עּמכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn h"i iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑ׁשהיּו מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה הימּנה, טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכזֹו'. ויפה טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא כארץ (ספרי)אֹומרים: 'לא להם: אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד הימּנה'? רעה אּלא היא, יג)מצרים וחם (במדבר ּבנאן, אחד אדם וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּכעּור את ּבֹונה ּכ ואחר הּנאה את ּבֹונה אדם ארץ ּדר לכנען, וחברֹון ּבנֹו, למצרים צען הּגרּוע)ּבנה אחרים: ,(ספרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּומצרים ׁשּפ מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת וצע (בראשית מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן מקֹום : ׁשהיתה היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹומר הּוא ׁשּכן ל)מלכּות, לקבּורת (ישעיה הקצּוה לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי : ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּובכתּוּבֹות מּצען. יפה היא כן ּפי על ואף קיב)מתים, הּקטן,(דף לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר אחר: ּבענין ּדרׁשּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּמבּנה  אּלא הּגדֹול? לבנֹו ּכ ּבצען ואחר מּׁשבעה אחד ÌMÓ.על Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑ רעמסס ארץ אׁשר אפּלּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¬∆¿»∆ƒ»ְֲֲִֵֶֶֶַַ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, מז)יׁשבּתם יׂשראל (בראשית ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", הארץ "ּבמיטב :. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

EÏ‚¯· ˙È˜L‰Â∑ לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

dxezd lr `xfr oa`

eÌ‰Èza ˙‡Â:ּובניהם נׁשיהם הם .˙‡Â ¿∆»≈∆ְְֵֵֵֶֶ¿∆
Ìe˜i‰ Ïk:ּכלל ׁשם .Ì‰ÈÏ‚¯a ¯L‡. »«¿ְֵָ¬∆¿«¿≈∆

ראּו ׁשעיניכם ואחר ּכמׁשמעם. אֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבעבּורם,
הּׁשם: מצות ׁשּתׁשמרּו הּׁשמרּו אּלה, ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאת

gÌzL¯ÈÂ ׁשבר ּבעבּור הרי''ׁש, ׁשבּור . ƒƒ¿∆ֲֵֶֶַָָ
ַָהּוי''ו:



awrמ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
הּׁשמים  "למטר זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹמּׁשנת

ּכאחת  ּגלּוי וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,מּטת על יׁשן אּתה מים", Ô‚k.ּתׁשּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«
˜¯i‰∑ ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין «»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתהההה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים למטרלמטרלמטרלמטר .... .... היאהיאהיאהיא מצריםמצריםמצריםמצרים ּכּכּכּכארץארץארץארץ לאלאלאלא .... .... י־יא)הארץהארץהארץהארץ ּומׁשקה ּב(יא, עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לעׂשֹות  ּכח ל הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹאת

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני אמר מצרים מל ּפרעה ואכן, שם)חיל. וברש"י ג כט, העבֹודה (יחזקאל הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רז"ל ּכמאמר מצרים, ׁשל יג)זרה ז, וארא טוב לקח ּבארץ (מדרש אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשהרי  רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי זאת, לעּמת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻיׂשראל,
ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַָָ

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑ ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ּכֹור .הן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא עלֿארץ (איוב "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא עּמּהלאֿאיׁש"? הארצֹות ּכל .ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
da EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים לראֹות וכּו',ּגזרֹות: לרעה ועּתים לטֹובה »ƒ≈≈¡…∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּׁשנה" ּב"ראׁש ‰M‰.(יז)ּכדאיתא ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה עזרא עזרא עזרא עזרא .מראׁש אבןאבןאבןאבן ְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑"למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה" ּתׁשּתה ÚÓL.הּׁשמים Ì‡ ‰È‰Â ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«

eÚÓLz∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע לׁשּכח,(דברים התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ.ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ עליכם ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ¿«∆∆¿∆«ְֲִֵֶֶ

ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו ‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹוםחדׁשים, ‰·‰‡Ï∑,עׁשיר ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ְְְֲִִֶַַָ¿«¬»∆ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
מאהבה  עׂשּו ּׁשּתעׂשּו, מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא לבא ּבׁשביל הּכבֹוד B„·ÚÏe.וסֹוף ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿»¿

ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא ו)עבֹודה אנּת(דניאל ּדי אלה" : ¿»¿«¿∆ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה על אּלא ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה וכן (שם)ּפלח וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא קמא)ּבדוד לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :.ÌÎLÙŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ הזהיר ּכבר והלא ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְֲִִַָֹ
ו) לצּבּור (דברים אזהרה ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל :. ְְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

iı¯‡‰ Èk חּיבים ׁשאּתם אחר טעם הּנה . ƒ»»∆ִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּכארץ  אינּנה הארץ ּכי מצֹותיו, ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָלׁשמֹור

צֹור  לּה יׁש רק לׂשּום מצרים, הּׁשנה, אל  ְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכאדם  מׁשל, ּבדר והּטעם עליה. עינֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם
הּכל  ויּתן צריכה, ּׁשהיא מה ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיראה

ְִּבעּתֹו:

ai˙ÈL¯Ó ּכן על ּכן. ורּבים אל''ף, ּבלא . ≈≈ƒְְִֵֵֶַַָֹ
מטר  ונתּתי ּתׁשמעּו ׁשמע אם והיה ְְְְְִִִַַַָָָָָֹּכתּוב,

ּבּה: אלהי ה' עיני וזהּו ְְְֱֵֵֶֶֶַָֹארצכם.

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשכםכםכםכם:::: ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבכםלבבכםלבבכםלבבכם ּוּוּוּולעבדלעבדלעבדלעבדֹוֹוֹוֹו .... .... ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו אםאםאםאם־־־־ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
עבֹודה קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל רש"י)ּולעבדֹו ובפירוש יג. .(יא, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק מּמעזריטׁש(ריש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין 'דבור "אין תורה (אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
עומדין) אין הּכבידּות המתחיל' על ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ראׁש ּכבד מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ריׁשין". ּדכל ריׁשא ׁשל ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ּכּונתֹו ּכל ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻׁשּיׁש
ׁשהרי  צרי־עּיּון, ּדוקאולכאֹורה האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה הלכה, על־ּפי הּתפּלה ּגדר הפ פרק זהּו תפלה הלכות (רמּב"ם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה ?א
,יתּבר קּמיּה לגמרי ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות האדם ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

.להּׁשם־יתּבר ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועד
הּׁשכינה, רצֹון ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו מבּקׁשֹו וכל לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּובמילא

ריׁשין". ּדכל "ריׁשא ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי),ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ׁשּלא ∑BzÚa.אף ּבּלילֹות, ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ¿ƒֵֶַֹ
אחר ּדבר אתכם. ׁשּבתֹות (שם)יטריחּו ּבלילי "ּבעּתֹו", ּבבּתיהם : מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל רביעה (תענית היא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ∆ְִִָ

הּזרעים  ואת הארץ את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר למּלאֹות ∑LB˜ÏÓe.הּנֹופלת לּקציר, סמּו הּיֹורדת רביעה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבקּׁשיה, ּכדמתרּגמינן:(שם)הּתבּואה הּמאחר, ּדבר 'מלקֹוׁש', ל)ּולׁשֹון 'לּקׁשיא'.(בראשית ללבן", העטּופים "והיה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת מלקֹוׁש, נקראת לכ אחר: הּקּׁשין ּדבר „‚E.ועל zÙÒ‡Â∑ ּתאס הּבית אּתה אל פּנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ¿»«¿»¿»∆ְִֶֶַַַַַָ
ׁשּנאמר ּכענין ,אֹויבי סב)ולא ׁשּנאמר(ישעיה ּכענין ולא יאכלהּו", מאספיו ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם ו): :(שופטים ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

וגֹו' יׂשראל זרע אם עזרא עזרא עזרא עזרא .""והיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵַָָָָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי) ימֹות ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. להֹוליכּה ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי zÏÎ‡Â.הּגׁשמים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»«¿»

zÚ·NÂ∑וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא אחרת: ּברכה זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ."הרי אבןאבןאבןאבן ¿»»¿»ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו אּלא הּוא ח)ּברּו אֹומר (דברים  הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

וׁשכחּת" לבב "ורם הּתֹורה,∑Ìz¯ÒÂ.אחריו? מן ׁשּכיון לפרׁש אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְְְֲֶַַָָָָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק הֹול הּתֹורה, מן ּפֹורׁש כו)ׁשאדם מהסּתּפח (שמואל-א הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

לעבד  קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹּבנחלת
ּכֹוכבים  ‡ÌÈ¯Á.עבֹודת ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם ֲִַָ¡…ƒ¬≈ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

.ּכנכרי  ְְִָ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

dxezd lr `xfr oa`

ci‰¯BÈ:הּׁשנה ּבתחּלת והּוא טֹובה, ׁשנה על ׁשּיֹורה ּגׁשם .LB˜ÏÓe:ידּוע .ehzÚ·NÂ zÏÎ‡Â אל לא .ותירֹוׁש ּדגנ אל ׁשב . ∆ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿ַָ¿»«¿»¿»»¿»ְְְְִֶֶָָֹ
:ּבׂשד עׂשב ׁשהּוא ְְֵֶֶַָָהּקרֹוב,



מי awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
הּׁשמים  "למטר זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹמּׁשנת

ּכאחת  ּגלּוי וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,מּטת על יׁשן אּתה מים", Ô‚k.ּתׁשּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«
˜¯i‰∑ ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין «»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתהההה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים למטרלמטרלמטרלמטר .... .... היאהיאהיאהיא מצריםמצריםמצריםמצרים ּכּכּכּכארץארץארץארץ לאלאלאלא .... .... י־יא)הארץהארץהארץהארץ ּומׁשקה ּב(יא, עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לעׂשֹות  ּכח ל הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹאת

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני אמר מצרים מל ּפרעה ואכן, שם)חיל. וברש"י ג כט, העבֹודה (יחזקאל הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רז"ל ּכמאמר מצרים, ׁשל יג)זרה ז, וארא טוב לקח ּבארץ (מדרש אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשהרי  רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי זאת, לעּמת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻיׂשראל,
ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַָָ

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑ ּבבית ההר, אבל ּכּור, זֹורע אּתה כּור ּבבית ׁשהּמיׁשֹור הּמיׁשֹור, מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ּכֹור .הן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא עלֿארץ (איוב "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא עּמּהלאֿאיׁש"? הארצֹות ּכל .ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
da EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים לראֹות וכּו',ּגזרֹות: לרעה ועּתים לטֹובה »ƒ≈≈¡…∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּׁשנה" ּב"ראׁש ‰M‰.(יז)ּכדאיתא ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה עזרא עזרא עזרא עזרא .מראׁש אבןאבןאבןאבן ְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑"למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה" ּתׁשּתה ÚÓL.הּׁשמים Ì‡ ‰È‰Â ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«

eÚÓLz∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע לׁשּכח,(דברים התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ.ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ עליכם ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ¿«∆∆¿∆«ְֲִֵֶֶ

ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו ‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹוםחדׁשים, ‰·‰‡Ï∑,עׁשיר ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ְְְֲִִֶַַָ¿«¬»∆ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
מאהבה  עׂשּו ּׁשּתעׂשּו, מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא לבא ּבׁשביל הּכבֹוד B„·ÚÏe.וסֹוף ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿»¿

ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא ו)עבֹודה אנּת(דניאל ּדי אלה" : ¿»¿«¿∆ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה על אּלא ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה וכן (שם)ּפלח וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא קמא)ּבדוד לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :.ÌÎLÙŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ הזהיר ּכבר והלא ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְֲִִַָֹ
ו) לצּבּור (דברים אזהרה ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל :. ְְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

iı¯‡‰ Èk חּיבים ׁשאּתם אחר טעם הּנה . ƒ»»∆ִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּכארץ  אינּנה הארץ ּכי מצֹותיו, ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָלׁשמֹור

צֹור  לּה יׁש רק לׂשּום מצרים, הּׁשנה, אל  ְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכאדם  מׁשל, ּבדר והּטעם עליה. עינֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם
הּכל  ויּתן צריכה, ּׁשהיא מה ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיראה

ְִּבעּתֹו:

ai˙ÈL¯Ó ּכן על ּכן. ורּבים אל''ף, ּבלא . ≈≈ƒְְִֵֵֶַַָֹ
מטר  ונתּתי ּתׁשמעּו ׁשמע אם והיה ְְְְְִִִַַַָָָָָֹּכתּוב,

ּבּה: אלהי ה' עיני וזהּו ְְְֱֵֵֶֶֶַָֹארצכם.

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשכםכםכםכם:::: ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבכםלבבכםלבבכםלבבכם ּוּוּוּולעבדלעבדלעבדלעבדֹוֹוֹוֹו .... .... ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו אםאםאםאם־־־־ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
עבֹודה קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל רש"י)ּולעבדֹו ובפירוש יג. .(יא, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק מּמעזריטׁש(ריש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין 'דבור "אין תורה (אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
עומדין) אין הּכבידּות המתחיל' על ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ראׁש ּכבד מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ריׁשין". ּדכל ריׁשא ׁשל ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ּכּונתֹו ּכל ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻׁשּיׁש
ׁשהרי  צרי־עּיּון, ּדוקאולכאֹורה האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה הלכה, על־ּפי הּתפּלה ּגדר הפ פרק זהּו תפלה הלכות (רמּב"ם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה ?א
,יתּבר קּמיּה לגמרי ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות האדם ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

.להּׁשם־יתּבר ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועד
הּׁשכינה, רצֹון ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו מבּקׁשֹו וכל לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּובמילא

ריׁשין". ּדכל "ריׁשא ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי),ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ׁשּלא ∑BzÚa.אף ּבּלילֹות, ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ¿ƒֵֶַֹ
אחר ּדבר אתכם. ׁשּבתֹות (שם)יטריחּו ּבלילי "ּבעּתֹו", ּבבּתיהם : מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל רביעה (תענית היא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ∆ְִִָ

הּזרעים  ואת הארץ את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר למּלאֹות ∑LB˜ÏÓe.הּנֹופלת לּקציר, סמּו הּיֹורדת רביעה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבקּׁשיה, ּכדמתרּגמינן:(שם)הּתבּואה הּמאחר, ּדבר 'מלקֹוׁש', ל)ּולׁשֹון 'לּקׁשיא'.(בראשית ללבן", העטּופים "והיה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת מלקֹוׁש, נקראת לכ אחר: הּקּׁשין ּדבר „‚E.ועל zÙÒ‡Â∑ ּתאס הּבית אּתה אל פּנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ¿»«¿»¿»∆ְִֶֶַַַַַָ
ׁשּנאמר ּכענין ,אֹויבי סב)ולא ׁשּנאמר(ישעיה ּכענין ולא יאכלהּו", מאספיו ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם ו): :(שופטים ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

וגֹו' יׂשראל זרע אם עזרא עזרא עזרא עזרא .""והיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵַָָָָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי) ימֹות ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. להֹוליכּה ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי zÏÎ‡Â.הּגׁשמים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»«¿»

zÚ·NÂ∑וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא אחרת: ּברכה זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ."הרי אבןאבןאבןאבן ¿»»¿»ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו אּלא הּוא ח)ּברּו אֹומר (דברים  הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

וׁשכחּת" לבב "ורם הּתֹורה,∑Ìz¯ÒÂ.אחריו? מן ׁשּכיון לפרׁש אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְְְֲֶַַָָָָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק הֹול הּתֹורה, מן ּפֹורׁש כו)ׁשאדם מהסּתּפח (שמואל-א הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

לעבד  קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹּבנחלת
ּכֹוכבים  ‡ÌÈ¯Á.עבֹודת ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם ֲִַָ¡…ƒ¬≈ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

.ּכנכרי  ְְִָ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

dxezd lr `xfr oa`

ci‰¯BÈ:הּׁשנה ּבתחּלת והּוא טֹובה, ׁשנה על ׁשּיֹורה ּגׁשם .LB˜ÏÓe:ידּוע .ehzÚ·NÂ zÏÎ‡Â אל לא .ותירֹוׁש ּדגנ אל ׁשב . ∆ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿ַָ¿»«¿»¿»»¿»ְְְְִֶֶָָֹ
:ּבׂשד עׂשב ׁשהּוא ְְֵֶֶַָָהּקרֹוב,



awrמב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם ּבנֹו(ספרי)אגלה ׁשּׁשלח למי מׁשל ¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבית
ּפלטרין  אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה .אכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

‰¯‰Ó∑(שם)ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ּתאמרּו: ואם ארּכה, לכם נֹותן ו)איני "והיּו(בראשית : ¿≈»ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ללמד  מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, מּמי להם היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה עזרא עזרא עזרא עזרא .ימיו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר ׁשּלא אף ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם לא)יהיּו צּינים (ירמיה ל "הּציבי עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי) מּכאן ּדּבּורֹו, לּמּוד זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה לּמדהּו: לד ּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא  הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאמרּו:

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: קֹוברֹו, וגֹו'ּכאּלּו ּבם ."לדּבר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

לאו  הן, ּומּכלל הן, Ì‰Ï.לאו, ˙˙Ï∑(ספרי) למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָָ»≈»∆ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּתֹורה  מן הּמתים .ּתחּית ְִִִֵַַַָ

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

dxezd lr `xfr oa`

fidÏe·È:ּפירׁשּתיו .‰¯‰Ó Ìz„·‡Â אּלה ׁשּתׂשימּו חיבים אּתם ּכן, על טֹובה. הארץ ׁשהיתה אחר ּברעב, ּכאֹובדים מּמּנה ׁשּיגלּו . ¿»ְִֵַ«¬«¿∆¿≈»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
לבבכם: על הארץ:gi˙BÙËBËÏהּדברים על הּׁשמים  ּכימי ימים ּתאריכּו רק  הארץ, מעל תאבדּון לא לב, על ּתׂשימּון ואם  מפֹורׁש. . ְְְִֶַַַָ¿»ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy

ß a`Îmgpn 'k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑ יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑ הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»

חסדים  ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום, ּתהא ואּתה אׁש∑B·Œ‰˜·„Ïe.רחּום, והלא ּכן, לֹומר אפׁשר  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ¿»¿»ְֲֵֵֶַַָֹ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא? ּבֹואֹוכלה נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּובחכמים, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ÌkÓ.אף ÌÈÓˆÚÂ∑ והם ּגּבֹורים אּתם ¿ƒֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¬Àƒƒ∆ְִִֵֶַ
ׁשּמׁשּב ההּוא הּׁשבח מה ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, "ועצמים ּגּבֹורים לֹומר: האמֹורּיים, את ח ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

מּכם  ּגּבֹורים והם ּכֹוכבים, העֹובדי מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא .מּכם"? ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּולכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה האחרהאחרהאחרהאחרֹוֹוֹוֹוןןןן ההההּיּיּיּיםםםם כד)ועדועדועדועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת עד (לד, יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקב"ה נאמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, אּלאההההּיּיּיּיםםםםהּים לֹומר,ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםםהאחרֹון, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכֹולל  יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּים
לעתיד־לבֹוא  ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻּגם

הארצֹות. בכל ׁשּתתּפּׁשט יׂשראל ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעתידה

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם):לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּבׁשן  מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מקֹום. מּכל יתיּצב", ÌÎ‡¯BÓe."לא ÌÎcÁt∑ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ«¿¿∆«¬∆
הרחֹוקים  על ּומֹוראכם, הּקרֹובים, על ּפחּדכם, אּלא מֹורא? הּוא ּפחד ּפתאם ∑Át„.והלא ּבעיתת .לׁשֹון ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ««ְְְִִַֹ

‡¯BÓ∑ רּבים מּימים ּדאגה ÌÎÏ.לׁשֹון ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן לפני(שמות אׁשּלח אימתי "את »ְְִִִַָָָ«¬∆ƒ∆»∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
":וגֹו' ְ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

ãð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð á÷ò úùøôì äøèôä
dxezd lr `xfr oa`

akÔe¯ÓLz ¯BÓL Ì‡ Èk זה הּטעם, . ƒƒ»ƒ¿¿ֶַַַ
הארץ  מעל מהרה ׁשּתאבדּון לכם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאמרּתי

ּבתחּלה, ׁשם ּתּכנסּו לא ּכי ּדעּו ְְְִִִִַָָָָֹהּטֹובה,
ה': מצֹות ּתׁשמרּו לא אם ּתנּצחּו ְְְְְְִִִַֹֹולא

‰·‰‡Ï:ּבּלב .ÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ ׁשּלא . ¿«¬»ֵַ»∆∆¿»¿»»ֶֹ
:יהפֹו ולא Baיׁשּנה ‰˜·„Ïe.ּבּסֹוף . ְְֲֶַַֹ¿»¿»ַ



מג awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyiy meil inei xeriy

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם ּבנֹו(ספרי)אגלה ׁשּׁשלח למי מׁשל ¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבית
ּפלטרין  אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה .אכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

‰¯‰Ó∑(שם)ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ּתאמרּו: ואם ארּכה, לכם נֹותן ו)איני "והיּו(בראשית : ¿≈»ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ללמד  מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, מּמי להם היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה עזרא עזרא עזרא עזרא .ימיו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר ׁשּלא אף ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם לא)יהיּו צּינים (ירמיה ל "הּציבי עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי) מּכאן ּדּבּורֹו, לּמּוד זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה לּמדהּו: לד ּבר, יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא  הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאמרּו:

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: קֹוברֹו, וגֹו'ּכאּלּו ּבם ."לדּבר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

לאו  הן, ּומּכלל הן, Ì‰Ï.לאו, ˙˙Ï∑(ספרי) למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָָ»≈»∆ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּתֹורה  מן הּמתים .ּתחּית ְִִִֵַַַָ

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

dxezd lr `xfr oa`

fidÏe·È:ּפירׁשּתיו .‰¯‰Ó Ìz„·‡Â אּלה ׁשּתׂשימּו חיבים אּתם ּכן, על טֹובה. הארץ ׁשהיתה אחר ּברעב, ּכאֹובדים מּמּנה ׁשּיגלּו . ¿»ְִֵַ«¬«¿∆¿≈»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
לבבכם: על הארץ:gi˙BÙËBËÏהּדברים על הּׁשמים  ּכימי ימים ּתאריכּו רק  הארץ, מעל תאבדּון לא לב, על ּתׂשימּון ואם  מפֹורׁש. . ְְְִֶַַַָ¿»ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ycew zayl inei xeriy

ß a`Îmgpn 'k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑ יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑ הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»

חסדים  ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום, ּתהא ואּתה אׁש∑B·Œ‰˜·„Ïe.רחּום, והלא ּכן, לֹומר אפׁשר  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ¿»¿»ְֲֵֵֶַַָֹ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא? ּבֹואֹוכלה נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּובחכמים, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ÌkÓ.אף ÌÈÓˆÚÂ∑ והם ּגּבֹורים אּתם ¿ƒֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¬Àƒƒ∆ְִִֵֶַ
ׁשּמׁשּב ההּוא הּׁשבח מה ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, "ועצמים ּגּבֹורים לֹומר: האמֹורּיים, את ח ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

מּכם  ּגּבֹורים והם ּכֹוכבים, העֹובדי מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא .מּכם"? ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּולכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה האחרהאחרהאחרהאחרֹוֹוֹוֹוןןןן ההההּיּיּיּיםםםם כד)ועדועדועדועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת עד (לד, יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקב"ה נאמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, אּלאההההּיּיּיּיםםםםהּים לֹומר,ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםםהאחרֹון, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכֹולל  יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּים
לעתיד־לבֹוא  ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻּגם

הארצֹות. בכל ׁשּתתּפּׁשט יׂשראל ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעתידה

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם):לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּבׁשן  מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם מקֹום. מּכל יתיּצב", ÌÎ‡¯BÓe."לא ÌÎcÁt∑ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ«¿¿∆«¬∆
הרחֹוקים  על ּומֹוראכם, הּקרֹובים, על ּפחּדכם, אּלא מֹורא? הּוא ּפחד ּפתאם ∑Át„.והלא ּבעיתת .לׁשֹון ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ««ְְְִִַֹ

‡¯BÓ∑ רּבים מּימים ּדאגה ÌÎÏ.לׁשֹון ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן לפני(שמות אׁשּלח אימתי "את »ְְִִִַָָָ«¬∆ƒ∆»∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
":וגֹו' ְ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

ãð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð á÷ò úùøôì äøèôä
dxezd lr `xfr oa`

akÔe¯ÓLz ¯BÓL Ì‡ Èk זה הּטעם, . ƒƒ»ƒ¿¿ֶַַַ
הארץ  מעל מהרה ׁשּתאבדּון לכם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאמרּתי

ּבתחּלה, ׁשם ּתּכנסּו לא ּכי ּדעּו ְְְִִִִַָָָָֹהּטֹובה,
ה': מצֹות ּתׁשמרּו לא אם ּתנּצחּו ְְְְְְִִִַֹֹולא

‰·‰‡Ï:ּבּלב .ÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ ׁשּלא . ¿«¬»ֵַ»∆∆¿»¿»»ֶֹ
:יהפֹו ולא Baיׁשּנה ‰˜·„Ïe.ּבּסֹוף . ְְֲֶַַֹ¿»¿»ַ



מד

לשבוע פרשת עקב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד מנחם אב
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז מנחם אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו מנחם אב 
פרק כ

מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח מנחם אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי -  ט"ז מנחם אב
מפרק עט 

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט מנחם אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' מנחם אב
פרק כ 

מפרק צז עד סוף פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

a`Îmgpn e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ד ראשון יום
אגרת ה  ,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïä úåéúåàä êà,214 'nr cr:'äá àøáð

מנחםֿאב  ט"ו שני יום
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו מנחם ֿ אב  ,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr:[(ù"ò

myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky .'ied

,"`zxa cqi `a`" oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray ocr

ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y

,dlrnly xeaicd zeize`

,"dnkg" ly c"eidn jynp

epinkg mixne` ,`eti` ,recn

`xap `ad mlerd wxy ,l"f

`xap dfd mlerd eli`e c"eia

epax xiaqi ?'ied myay 'da

mipipr ipyy ,oldl owfd

(xeiv) zxev :xeaicd zeize`a

oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

ok` d`a ,ze`l ze`

(xnege) seb eli`e ;"dnkg"n

`a - "lad"d `edy ,zeize`d

xacd dyrnl mbe .ald on

zeedzd dpnne ,"dnkg"n d`ad zeize`d ly zeiniptd dpyiy ,jk

sebde ,(zewl`a dpadde dnkgd oipr mda yiy) miipgexd mi`xapd

my ly 'd ze`d `ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize` zeipevige

:owfd epax oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid dfne ,'ied

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±øîç úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©Ÿ¤
,äøeöåly "dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - §¨

,zeize`d,úéðBöéçå úéîéðt àø÷päly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦
,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd `ed zeize`d
ly zeipgexde zeiniptd `id zeize`d ly "dxev"de

,zeize`dïøB÷nL íâä ék,zeize`d ly ±úeîãwî àeä ¦£©¤§¨¦©§
ìëOälkyl zncewe dlrnl `idy "dnkg"d zpigan ± ©¥¤

,Lôpä ïBöøee` ef ze` `hal ytpd oevxn ,xen`ky - §©¤¤
,ze`d ly dxeiv `a ,zxg`éepL úøeö úðéça àéä Bæ¦§¦©©¦

,úBiúBà á"ëaL àèánäzrya ze`l ze` oiay iepiya - ©¦§¨¤§¦
.oiiehiaúðéça àeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§§¦©

ìáää àeä ,ïúeiðBöéç¦¦¨©¤¤
epnnL ,áläî àöBiä©¥¥©¥¤¦¤
èeLt ìB÷ äeäúî¦§©¤¨
-øçàå ,ïBøbäî àöBiä©¥¥©¨§©©
,úBøáä á"ëì ÷ìçð Ck̈¤¡¨§£¨

úBiúBà á"ë éeháe± ¦¦
miyrp ipeyde dwelgd
:úBòeãéä úBàöBî 'äa§¨©§

ò"äçà23,'` zeize`d -
ze`a 'r ,'d ,'g,ïBøbäî¥©¨

÷"ëéâ,i ,'b zeize`d ±
ze`a w ,'k.'eë Cçäî± ¥©¥

± 't ,'n ,e ,'a zeize`d
.'eke miiztydn ze`a ± s"neaàèáîelilve ±ìáää± ¦§¨©¤¤

mb ,lilve iehia ly dxev ok mb el yi envrlyk ladd
,ze`a `hazn `ed oi`yk'ä úBà àeäladd z`va ±

`idy ,'d ze` ly lilvd rnyp dtdn,"'eë àìél÷ àúà"¨¨©¦¨
,znlyen ze` ly zeynne ynn da oi`y ,dlw ze` -àeäå§

á"ëì ïúe÷lçúä íøè úBiúBàä óeâå øîçä øB÷î± §©Ÿ¤§¨¦¤¤¦§©§¨§
ly "seb"d xewn z` "zbviin" 'd ze`dy ,ixd .zeize`

.zeize`däfä íìBòL ,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨©¤
:'äa àøáð`xap dfd mlerdy xnelk ,'ied my ly - ¦§¨§

my ly 'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe zeipevign
.'ied

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåä,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln xac"24,
xewn `idy 'd ze`de
'dd `id ,xeaicd
my ly (d`zz) dpexg`d
zpiga `idy ,'ied

,"zekln"deðéúBaøå§©¥
äæ eLøc äëøáì-íðBøëæ'dae `ad mler `xap c"eiay - ¦§¨¦§¨¨¨§¤

,dfd mler `xap,"déa ék" :÷eñt ìò,"minler xev 'd - ©¨¦§¨
l"f epinkg xn`na dpeekdy ,o`k mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik

ladd xewn ,(dpexg`d) d`zz 'dd `id ,dfd mlerd `xap 'da
?xeaicd zeize` lyeðéä,df ixd ±dúéLàøå døB÷nL éôì ©§§¦¤§¨§¥¦¨

éelb úðéçáì àáì̈Ÿ¦§¦©¦
ã"eiä íìòäî- ¥¤§¥©

ly c"eid "mlrd"y
xewnd ixd `ed "dnkg"
ly beq lkl yxeyde
mler ly ielibd mb ,ielib
ly xeivd mb zeize`a enk ,dfd mler ly ielibd mbe `ad
,zelbzda m`eaay `l` ,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d
ly ielibde zeize`d xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ח (ועייג"כ א קכג, בזח"ב מ"ש ע"פ מובן הא"ב כסדר אהח"ע ולא אחה"ע סדרן שינוי "טעם
ד"ב)". הצלם דרושי ד.24.שער ח, קהלת



מה a`Îmgpn e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ד ראשון יום
אגרת ה  ,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïä úåéúåàä êà,214 'nr cr:'äá àøáð

מנחםֿאב  ט"ו שני יום
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו מנחם ֿ אב  ,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr:[(ù"ò

myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky .'ied

,"`zxa cqi `a`" oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray ocr

ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y

,dlrnly xeaicd zeize`

,"dnkg" ly c"eidn jynp

epinkg mixne` ,`eti` ,recn

`xap `ad mlerd wxy ,l"f

`xap dfd mlerd eli`e c"eia

epax xiaqi ?'ied myay 'da

mipipr ipyy ,oldl owfd

(xeiv) zxev :xeaicd zeize`a

oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

ok` d`a ,ze`l ze`

(xnege) seb eli`e ;"dnkg"n

`a - "lad"d `edy ,zeize`d

xacd dyrnl mbe .ald on

zeedzd dpnne ,"dnkg"n d`ad zeize`d ly zeiniptd dpyiy ,jk

sebde ,(zewl`a dpadde dnkgd oipr mda yiy) miipgexd mi`xapd

my ly 'd ze`d `ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize` zeipevige

:owfd epax oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid dfne ,'ied

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±øîç úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©Ÿ¤
,äøeöåly "dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - §¨

,zeize`d,úéðBöéçå úéîéðt àø÷päly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦
,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd `ed zeize`d
ly zeipgexde zeiniptd `id zeize`d ly "dxev"de

,zeize`dïøB÷nL íâä ék,zeize`d ly ±úeîãwî àeä ¦£©¤§¨¦©§
ìëOälkyl zncewe dlrnl `idy "dnkg"d zpigan ± ©¥¤

,Lôpä ïBöøee` ef ze` `hal ytpd oevxn ,xen`ky - §©¤¤
,ze`d ly dxeiv `a ,zxg`éepL úøeö úðéça àéä Bæ¦§¦©©¦

,úBiúBà á"ëaL àèánäzrya ze`l ze` oiay iepiya - ©¦§¨¤§¦
.oiiehiaúðéça àeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§§¦©

ìáää àeä ,ïúeiðBöéç¦¦¨©¤¤
epnnL ,áläî àöBiä©¥¥©¥¤¦¤
èeLt ìB÷ äeäúî¦§©¤¨
-øçàå ,ïBøbäî àöBiä©¥¥©¨§©©
,úBøáä á"ëì ÷ìçð Ck̈¤¡¨§£¨

úBiúBà á"ë éeháe± ¦¦
miyrp ipeyde dwelgd
:úBòeãéä úBàöBî 'äa§¨©§

ò"äçà23,'` zeize`d -
ze`a 'r ,'d ,'g,ïBøbäî¥©¨

÷"ëéâ,i ,'b zeize`d ±
ze`a w ,'k.'eë Cçäî± ¥©¥

± 't ,'n ,e ,'a zeize`d
.'eke miiztydn ze`a ± s"neaàèáîelilve ±ìáää± ¦§¨©¤¤

mb ,lilve iehia ly dxev ok mb el yi envrlyk ladd
,ze`a `hazn `ed oi`yk'ä úBà àeäladd z`va ±

`idy ,'d ze` ly lilvd rnyp dtdn,"'eë àìél÷ àúà"¨¨©¦¨
,znlyen ze` ly zeynne ynn da oi`y ,dlw ze` -àeäå§

á"ëì ïúe÷lçúä íøè úBiúBàä óeâå øîçä øB÷î± §©Ÿ¤§¨¦¤¤¦§©§¨§
ly "seb"d xewn z` "zbviin" 'd ze`dy ,ixd .zeize`

.zeize`däfä íìBòL ,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨©¤
:'äa àøáð`xap dfd mlerdy xnelk ,'ied my ly - ¦§¨§

my ly 'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe zeipevign
.'ied

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåä,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln xac"24,
xewn `idy 'd ze`de
'dd `id ,xeaicd
my ly (d`zz) dpexg`d
zpiga `idy ,'ied

,"zekln"deðéúBaøå§©¥
äæ eLøc äëøáì-íðBøëæ'dae `ad mler `xap c"eiay - ¦§¨¦§¨¨¨§¤

,dfd mler `xap,"déa ék" :÷eñt ìò,"minler xev 'd - ©¨¦§¨
l"f epinkg xn`na dpeekdy ,o`k mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik

ladd xewn ,(dpexg`d) d`zz 'dd `id ,dfd mlerd `xap 'da
?xeaicd zeize` lyeðéä,df ixd ±dúéLàøå døB÷nL éôì ©§§¦¤§¨§¥¦¨

éelb úðéçáì àáì̈Ÿ¦§¦©¦
ã"eiä íìòäî- ¥¤§¥©

ly c"eid "mlrd"y
xewnd ixd `ed "dnkg"
ly beq lkl yxeyde
mler ly ielibd mb ,ielib
ly xeivd mb zeize`a enk ,dfd mler ly ielibd mbe `ad
,zelbzda m`eaay `l` ,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d
ly ielibde zeize`d xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ח (ועייג"כ א קכג, בזח"ב מ"ש ע"פ מובן הא"ב כסדר אהח"ע ולא אחה"ע סדרן שינוי "טעם
ד"ב)". הצלם דרושי ד.24.שער ח, קהלת



a`Îmgpnמו f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ז שלישי יום
,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr:äéùòá

ielibd eli`e ,dnvr "dnkg"n ,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler
d`zz 'd ,ald ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly
ielibd ligznyk ,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`)

- dfd mler ly,äàlò 'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeä- ª§¨§¦§¨¦§¦©¦¨¨
myay dpey`xd 'd ze`d

,'ieddì LiLxeivl ± ¤¥¨
,'d ze`d zpenze
,áçøå Cøà úeèMtúä¦§©§Ÿ¤§Ÿ©

ick z`fe -úBøBäì± §
,ze`xdlúðéça ìò©§¦©

,äðéaly d`lir 'd - ¦¨
zpiga `id ,'ied my

,"dpia"úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§
úðéçáa íìòpä ìëOä©¥¤©¤§¨¦§¦©
úáçøäa äâOäå éelb¦§©¨¨§©§¨©

dúòtLäå ,úòcäly ± ©©©§©§¨¨¨
,dpia ,d`lir 'd
Bîëe ,ála úîizñî¦§©¤¤©¥§

íéðewza áeúkL25, ¤¨©¦¦
álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c§¦¨¦¨¨©¥

,"ïéáî`id "dpia"y - ¥¦
,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpiga

ìáää àöBé íMîe,`edy ±,øeacä úBiúBàä óeb éelb øB÷î ¦¨¥©¤¤§¦¨¦©¦
íìòäî úBàöBî 'äa úBlbúnä,mlrda f` cr eidy ±ã"eiä ©¦§©§¨¥¤§¥©

,c"eia ±äàzz 'ä úðeîúe,'ied myay dpexg`d 'd ze`d ± §©©¨¨
dúáéúëaixd `id dze` miazekyk ±äa ïk íbúeèMtú ¦§¦¨¨©¥§¦§©§

,áçøå Cøà"d`lir 'd"ay `l` ,"d`lir 'd"a xacdy itk - Ÿ¤§Ÿ©
- "d`zz 'd"a eli`e ,dbydd zehytzd lr d`xn dfäøBî¤

ìk úeëìî" ,Cøaúé Búeëìî úðéça úeèMtúä ìò©¦§©§§¦©©§¦§¨¥©§¨

,"íéîìBò`ide ,zenlerd lk xewn `id zeklnd zxitq - ¨¦
zhytzn,ïéøèñ 'ãìe ähîìe äìòîì,zegexd rax`le - §©§¨§©¨§¦§¦

úBèMtúnäzehytzn mlerd zegex 'ce dhnde dlrnd ± ©¦§©§
,'ä øác úBiúBàî úBëLîðå,d"awd ly exeaic zeize`n - §¦§¨¥¦§©

úìä÷a áeúkL Bîk14: §¤¨§Ÿ¤¤
Cìî øác øLàa"©£¤§©¤¤

,"ïBèìLly exeaic - ¦§
xacdy itk ,hley jlnd
,dhnl dkelna
bidpn jlndy dbdpddy
ici lr `id dkelnd z`
deevn `edy ,exeaic
dlrnl mb jk ,zeyrl
dlrnly xeaicd lret
dkelnd zehytzd z`
zyy lka d"awd ly
,dlrna ,mlerd zeevw
mitiwnd ,zegex 'ce dhn

,mlerd zellk z`Bîk§
øçà íB÷îa øàBáîL¤§¨§¨©¥

øéòfî èòî ïéáäìe]± §¨¦§©¦§¥
edynúeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe ïéðò¦§©¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§

,íBìLå-ñç Lôpä àìå óebäxnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©§Ÿ©¤¤©§¨
ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize` ly oiprd dlrnl

- ?xeaicd zeize` lyäøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øák§¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨
íéøîà éèewìa),"`ipz"d xtq ±ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìç §¦¥£¨¦¥¤¤¤§©¥

:[(íLmlerdy l"f epinkg mixne` okl ,ixd ,mipt lk lr - ¨
'd ze`d `ed mxewny ,dlrnly xeaicd zeize`n `xap dfd

.'ied my ly

àäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` ,`eti` ,cvik
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl

ok mb `a miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd ieaixy
itexivay iptny ,dlrnly xeaicd ly zeize` itexivn
mi`xap ok mb mpyi uw oi` cr mitexiv mpyi dlrnly xeaicd
zrce dnkg ilra mdy miipgexd mi`xapd ,j` - uw oi` cr
xeaicd zeize` zeiniptn mi`a ,zewl`a drici mdl yie

okly ,"dnkg"n `a df lirl xaqedy itky ,dlrnly
eli`e ;zewl`a dnkg ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd
leaqle lawl elkeiy ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd
`l` ,zeize`d ly zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z`
mlerd ly zeigde xe`d
sebde xnegdn mi`a dfd
lr) xeaicd zeize` ly
xacdy enk ,lyn jxc
,sebdn `a dfy ,mc`a
mb jk ,inyb lewe lad `edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn
okl ,(zeize`d sebne dlrnly laddn `a df ixd dlrnl
ze`a `xap `edy ,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne`
oeylae .lirl xaqedy itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d

:owfd epaxáì éîëç ìëì òeãé äpä26úBîìBòä éeaø ék , ¦¥¨©§¨©§¥¥¦¦¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)

êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá
úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
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אליהו").25. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:26.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לב חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א "עפמש"כ

a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå27Léä" : §©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§¤¨£¥
,"åéãeãâì øtñî,dlrnly zelkidle zenlerl dpeekd - ¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`yãeãâe ìëéä ìëáeenk xtqn xak yi mda ± §¨¥¨§

aezky28± "oenewi idencw oaax `eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
lecb `ed xtqnd j`

mda yiy ,c`nóìà¤¤
ïááø àBaøå ïéôìà£¨¦§¦¦§¨

íéëàìî29ïëå ,± ©§¨¦§¥
yng oda yiy ,zenypa
,ytp ly zeillk zebixcn

'ig ,dnyp ,gexod ,dcigi ,
äiç¯äîLð¯çeø¯Lôð¤¤©§¨¨©¨

äãéçé,i"gpxp ±úBâøãî §¦¨©§¥
,õ÷ ïéàìopyiy - §¥¥

uw oi`l zebixcn
,"ytp" zpigae zbixcna
,"gex" zpigae zbixcnae
,"dnyp" ly dbixcna cr

,"dcigi" ,"'ig"ìëáe§¨
éeaøî úBìëéäå íìBò¨§¥¨¥¦
úeìéöàaL úBìëéä¥¨¤©£¦

äøéöé äàéøaody ± §¦¨§¦¨
miipgex zenler mlek
mlern dlrnly

"diyr"d mlern dlrnle dfd mlerdn dlrnl ,"diyr"d
wx `l oeekn ,"diyr"d mler `edy "dfd mler" ,oky ± ipgexd
- ipgexd diyrd mler z` llek mb m` ik ,inybd dfd mlerl

,Lnî õ÷ ïéà ãò éeaø øçà éeaø ,elà íééeaø ìk äpä- ¦¥¨¦¦¥¦©©¦©¥¥©¨
,ynn uw ila mi`xape milv`p daxd jk lk mda yiyìkä©Ÿ

,'ä øác úBiúBà á"ë éôeøö éeaøî òtLðå CLîð¦§¨§¦§¨¥¦¥¥¦§©
úB÷lçúnäzewlgzn ,dlrnly xeaicd ly zeize`d a"k ± ©¦§©§

,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéaø íéôeøöì ïk íbuw oi` - ©¥§¥¦©¦©¥¥§©§¦©¨
,dlrnly xeaicd zeize` a"kn mixvepd mitexivl seq oi`e

äøéöé øôña áeúkL Bîk30äòáL :31úLîç úBðBa íéðáà §¤¨§¥¤§¦¨¦§¨£¨¦£¥¤
,íéza íéòaøàå íéôìàzeize`d ze`xwp dxivi xtqa - £¨¦§©§¨¦¨¦

zia enk ,zeize`n ztxhvn dlnd ,"miza" - milnde ,"mipa`"
mitl` zyng sxvl xyt` zeize` rayne ,mipa`n sxhvny

,zepey miln mirax`eïéàM äî áLçå àö Cìéàå ïàkî¦¨¨¥¨¥©£Ÿ©¤¥
'eë øaãì ìBëé ätäjk lk - renyl dleki ofe`d oi`e - ©¤¨§©¥

a"kn mitxhvnd miaxd mitexivl zeiexyt`d od daxd
mitexivd xtqn dxivi xtqa dpen zeize` ray cr .zeize`d
eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly ,zeize` izyn mixvepd

ze` rayn dlrnlzeax jk lk od mitexivd zeiexyt` ,zei
ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a mb jk ,leab ila mdy
ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn sxvl milekiy mitexivd

.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapd ieaix mi`a mitexivdíâäå©£©
úBâéøãîe úBìòîa LiL¤¥§©£©§¥

úBîLðe íéëàìnä`l ± ©©§¨¦§¨
mik`ln daxd wx

mb `l` ,zenypeänk©¨
úBìòî éðéî änëå§©¨¦¥©£
ïéàì úB÷eìç úBâøãîe©§¥£§¥

dBáb ìò dBáb ,õ÷- ¥¨©©¨©
dlrnl - zg` dbixcn
,dipyd dbixcndn
dbixcnd mby zexnl
.xzeia zilrp dpey`xd
mi`xapd ieaix lk m`e
xeaicd zeize`n mi`a
`ed lcadd - dlrnly
zeize`d xcqe zbvda wx
jixv ,ixd ,did `l -
oia lcadd ,zeidl
,dipyl zg` dbixcn
,- deab lr deab zpigaa

ìkä äpäzewlgzd ± ¦¥©Ÿ
,deab lr deab mb ,zebixcndíéôeøvä éôelç éôì CLîð- ¦§¨§¦¦¥©¥¦

z"`c zexenzde mitexivd seliga ok mb mi`ay zeize` a"kc
,`"hily x"enc` w"k ztqed - y"aL"a ú"àa úBøeîzäå§©§§©©

'eë,"y"a z"`" ly xcqd ,"z"ia-s"l`"d ly xg`d xcqa -
ze`d) e"iz ze`a ztlgen (dpey`xd ze`d) s"l` ze`dy
o"iy ze`a ztlgen (dipyd ze`d) z"ia ze`de ,(dpexg`d

.'eke (dpexg`d iptly dipyd ze`d)÷øôa øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥§¤¤
.(áé"dpen`de cegid xry"a ±32."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd

oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix epyiy zexnl ,ixd
,uw,úòãå äîëç éìòa ílk äpä ,ììk Cøc Càmpipr - ©¤¤§¨¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©

,zewl`a zrce dnkgd oipr `edéðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥
úBëLîpä úBiúBàä úeiîéðtî íúeiç úBéäzeinipt ± ¡©¨¦§¦¦¨¦©¦§¨

zekynp zeize`d,äàlò äîëç úðéçaîdpeilr dnkg" -," ¦§¦©¨§¨¦¨¨
.ìéòì økæpëåmya millkpd mi`xapd lk lr mixne` okl ± §©¦§¨§¥

d`a mzeig oky ,c"eia e`xap mdy ,"`ad mler" illkd
ly c"eidn `ad ,dlrnly xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn

.'ied myïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò ,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨¦©©¤§¨¨
úBiúBàä úøeö úðéçaî úeiçå øBà ìañìå ìéëäî¥¨¦§¦§Ÿ§©¦§¦©©¨¦
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ùã÷ä úøâà
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå
ìôùä äæä íìåòä êà .ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
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ג.27. כה, י.28.איוב ז, ˘ËÈÏ"‡:29.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא
בל"ג". גם בהם  יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות שנתהוו ב"גדודים" דהמדובר מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם

מי"ב.30. להלן 31.פ"ד שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות מציין שליט"א הרבי
נקבה. לשון ˘ËÈÏ"‡:32."בונות", ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שעי"ז"„¯ÂÈ משא"כ – כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר מגבוה

ÈÂÈ˘·."במעלה פחות דאינו בלבד הצירוף
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מנחםֿאב  ט"ז שלישי יום
,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr:äéùòá

ielibd eli`e ,dnvr "dnkg"n ,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler
d`zz 'd ,ald ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly
ielibd ligznyk ,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`)

- dfd mler ly,äàlò 'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeä- ª§¨§¦§¨¦§¦©¦¨¨
myay dpey`xd 'd ze`d

,'ieddì LiLxeivl ± ¤¥¨
,'d ze`d zpenze
,áçøå Cøà úeèMtúä¦§©§Ÿ¤§Ÿ©

ick z`fe -úBøBäì± §
,ze`xdlúðéça ìò©§¦©

,äðéaly d`lir 'd - ¦¨
zpiga `id ,'ied my

,"dpia"úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§
úðéçáa íìòpä ìëOä©¥¤©¤§¨¦§¦©
úáçøäa äâOäå éelb¦§©¨¨§©§¨©

dúòtLäå ,úòcäly ± ©©©§©§¨¨¨
,dpia ,d`lir 'd
Bîëe ,ála úîizñî¦§©¤¤©¥§

íéðewza áeúkL25, ¤¨©¦¦
álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c§¦¨¦¨¨©¥

,"ïéáî`id "dpia"y - ¥¦
,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpiga

ìáää àöBé íMîe,`edy ±,øeacä úBiúBàä óeb éelb øB÷î ¦¨¥©¤¤§¦¨¦©¦
íìòäî úBàöBî 'äa úBlbúnä,mlrda f` cr eidy ±ã"eiä ©¦§©§¨¥¤§¥©

,c"eia ±äàzz 'ä úðeîúe,'ied myay dpexg`d 'd ze`d ± §©©¨¨
dúáéúëaixd `id dze` miazekyk ±äa ïk íbúeèMtú ¦§¦¨¨©¥§¦§©§

,áçøå Cøà"d`lir 'd"ay `l` ,"d`lir 'd"a xacdy itk - Ÿ¤§Ÿ©
- "d`zz 'd"a eli`e ,dbydd zehytzd lr d`xn dfäøBî¤

ìk úeëìî" ,Cøaúé Búeëìî úðéça úeèMtúä ìò©¦§©§§¦©©§¦§¨¥©§¨

,"íéîìBò`ide ,zenlerd lk xewn `id zeklnd zxitq - ¨¦
zhytzn,ïéøèñ 'ãìe ähîìe äìòîì,zegexd rax`le - §©§¨§©¨§¦§¦

úBèMtúnäzehytzn mlerd zegex 'ce dhnde dlrnd ± ©¦§©§
,'ä øác úBiúBàî úBëLîðå,d"awd ly exeaic zeize`n - §¦§¨¥¦§©

úìä÷a áeúkL Bîk14: §¤¨§Ÿ¤¤
Cìî øác øLàa"©£¤§©¤¤

,"ïBèìLly exeaic - ¦§
xacdy itk ,hley jlnd
,dhnl dkelna
bidpn jlndy dbdpddy
ici lr `id dkelnd z`
deevn `edy ,exeaic
dlrnl mb jk ,zeyrl
dlrnly xeaicd lret
dkelnd zehytzd z`
zyy lka d"awd ly
,dlrna ,mlerd zeevw
mitiwnd ,zegex 'ce dhn

,mlerd zellk z`Bîk§
øçà íB÷îa øàBáîL¤§¨§¨©¥

øéòfî èòî ïéáäìe]± §¨¦§©¦§¥
edynúeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe ïéðò¦§©¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§

,íBìLå-ñç Lôpä àìå óebäxnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©§Ÿ©¤¤©§¨
ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize` ly oiprd dlrnl

- ?xeaicd zeize` lyäøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øák§¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨
íéøîà éèewìa),"`ipz"d xtq ±ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìç §¦¥£¨¦¥¤¤¤§©¥

:[(íLmlerdy l"f epinkg mixne` okl ,ixd ,mipt lk lr - ¨
'd ze`d `ed mxewny ,dlrnly xeaicd zeize`n `xap dfd

.'ied my ly

àäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` ,`eti` ,cvik
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl

ok mb `a miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd ieaixy
itexivay iptny ,dlrnly xeaicd ly zeize` itexivn
mi`xap ok mb mpyi uw oi` cr mitexiv mpyi dlrnly xeaicd
zrce dnkg ilra mdy miipgexd mi`xapd ,j` - uw oi` cr
xeaicd zeize` zeiniptn mi`a ,zewl`a drici mdl yie

okly ,"dnkg"n `a df lirl xaqedy itky ,dlrnly
eli`e ;zewl`a dnkg ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd
leaqle lawl elkeiy ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd
`l` ,zeize`d ly zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z`
mlerd ly zeigde xe`d
sebde xnegdn mi`a dfd
lr) xeaicd zeize` ly
xacdy enk ,lyn jxc
,sebdn `a dfy ,mc`a
mb jk ,inyb lewe lad `edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn
okl ,(zeize`d sebne dlrnly laddn `a df ixd dlrnl
ze`a `xap `edy ,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne`
oeylae .lirl xaqedy itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d

:owfd epaxáì éîëç ìëì òeãé äpä26úBîìBòä éeaø ék , ¦¥¨©§¨©§¥¥¦¦¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)

êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá
úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
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אליהו").25. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:26.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לב חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א "עפמש"כ

a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå27Léä" : §©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§¤¨£¥
,"åéãeãâì øtñî,dlrnly zelkidle zenlerl dpeekd - ¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`yãeãâe ìëéä ìëáeenk xtqn xak yi mda ± §¨¥¨§

aezky28± "oenewi idencw oaax `eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
lecb `ed xtqnd j`

mda yiy ,c`nóìà¤¤
ïááø àBaøå ïéôìà£¨¦§¦¦§¨

íéëàìî29ïëå ,± ©§¨¦§¥
yng oda yiy ,zenypa
,ytp ly zeillk zebixcn

'ig ,dnyp ,gexod ,dcigi ,
äiç¯äîLð¯çeø¯Lôð¤¤©§¨¨©¨

äãéçé,i"gpxp ±úBâøãî §¦¨©§¥
,õ÷ ïéàìopyiy - §¥¥

uw oi`l zebixcn
,"ytp" zpigae zbixcna
,"gex" zpigae zbixcnae
,"dnyp" ly dbixcna cr

,"dcigi" ,"'ig"ìëáe§¨
éeaøî úBìëéäå íìBò¨§¥¨¥¦
úeìéöàaL úBìëéä¥¨¤©£¦

äøéöé äàéøaody ± §¦¨§¦¨
miipgex zenler mlek
mlern dlrnly

"diyr"d mlern dlrnle dfd mlerdn dlrnl ,"diyr"d
wx `l oeekn ,"diyr"d mler `edy "dfd mler" ,oky ± ipgexd
- ipgexd diyrd mler z` llek mb m` ik ,inybd dfd mlerl

,Lnî õ÷ ïéà ãò éeaø øçà éeaø ,elà íééeaø ìk äpä- ¦¥¨¦¦¥¦©©¦©¥¥©¨
,ynn uw ila mi`xape milv`p daxd jk lk mda yiyìkä©Ÿ

,'ä øác úBiúBà á"ë éôeøö éeaøî òtLðå CLîð¦§¨§¦§¨¥¦¥¥¦§©
úB÷lçúnäzewlgzn ,dlrnly xeaicd ly zeize`d a"k ± ©¦§©§

,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéaø íéôeøöì ïk íbuw oi` - ©¥§¥¦©¦©¥¥§©§¦©¨
,dlrnly xeaicd zeize` a"kn mixvepd mitexivl seq oi`e

äøéöé øôña áeúkL Bîk30äòáL :31úLîç úBðBa íéðáà §¤¨§¥¤§¦¨¦§¨£¨¦£¥¤
,íéza íéòaøàå íéôìàzeize`d ze`xwp dxivi xtqa - £¨¦§©§¨¦¨¦

zia enk ,zeize`n ztxhvn dlnd ,"miza" - milnde ,"mipa`"
mitl` zyng sxvl xyt` zeize` rayne ,mipa`n sxhvny

,zepey miln mirax`eïéàM äî áLçå àö Cìéàå ïàkî¦¨¨¥¨¥©£Ÿ©¤¥
'eë øaãì ìBëé ätäjk lk - renyl dleki ofe`d oi`e - ©¤¨§©¥

a"kn mitxhvnd miaxd mitexivl zeiexyt`d od daxd
mitexivd xtqn dxivi xtqa dpen zeize` ray cr .zeize`d
eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly ,zeize` izyn mixvepd

ze` rayn dlrnlzeax jk lk od mitexivd zeiexyt` ,zei
ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a mb jk ,leab ila mdy
ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn sxvl milekiy mitexivd

.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapd ieaix mi`a mitexivdíâäå©£©
úBâéøãîe úBìòîa LiL¤¥§©£©§¥

úBîLðe íéëàìnä`l ± ©©§¨¦§¨
mik`ln daxd wx

mb `l` ,zenypeänk©¨
úBìòî éðéî änëå§©¨¦¥©£
ïéàì úB÷eìç úBâøãîe©§¥£§¥

dBáb ìò dBáb ,õ÷- ¥¨©©¨©
dlrnl - zg` dbixcn
,dipyd dbixcndn
dbixcnd mby zexnl
.xzeia zilrp dpey`xd
mi`xapd ieaix lk m`e
xeaicd zeize`n mi`a
`ed lcadd - dlrnly
zeize`d xcqe zbvda wx
jixv ,ixd ,did `l -
oia lcadd ,zeidl
,dipyl zg` dbixcn
,- deab lr deab zpigaa

ìkä äpäzewlgzd ± ¦¥©Ÿ
,deab lr deab mb ,zebixcndíéôeøvä éôelç éôì CLîð- ¦§¨§¦¦¥©¥¦

z"`c zexenzde mitexivd seliga ok mb mi`ay zeize` a"kc
,`"hily x"enc` w"k ztqed - y"aL"a ú"àa úBøeîzäå§©§§©©

'eë,"y"a z"`" ly xcqd ,"z"ia-s"l`"d ly xg`d xcqa -
ze`d) e"iz ze`a ztlgen (dpey`xd ze`d) s"l` ze`dy
o"iy ze`a ztlgen (dipyd ze`d) z"ia ze`de ,(dpexg`d

.'eke (dpexg`d iptly dipyd ze`d)÷øôa øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥§¤¤
.(áé"dpen`de cegid xry"a ±32."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd

oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix epyiy zexnl ,ixd
,uw,úòãå äîëç éìòa ílk äpä ,ììk Cøc Càmpipr - ©¤¤§¨¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©

,zewl`a zrce dnkgd oipr `edéðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥
úBëLîpä úBiúBàä úeiîéðtî íúeiç úBéäzeinipt ± ¡©¨¦§¦¦¨¦©¦§¨

zekynp zeize`d,äàlò äîëç úðéçaîdpeilr dnkg" -," ¦§¦©¨§¨¦¨¨
.ìéòì økæpëåmya millkpd mi`xapd lk lr mixne` okl ± §©¦§¨§¥

d`a mzeig oky ,c"eia e`xap mdy ,"`ad mler" illkd
ly c"eidn `ad ,dlrnly xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn

.'ied myïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò ,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨¦©©¤§¨¨
úBiúBàä úøeö úðéçaî úeiçå øBà ìañìå ìéëäî¥¨¦§¦§Ÿ§©¦§¦©©¨¦
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ùã÷ä úøâà
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå
ìôùä äæä íìåòä êà .ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
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ג.27. כה, י.28.איוב ז, ˘ËÈÏ"‡:29.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא
בל"ג". גם בהם  יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות שנתהוו ב"גדודים" דהמדובר מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם

מי"ב.30. להלן 31.פ"ד שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות מציין שליט"א הרבי
נקבה. לשון ˘ËÈÏ"‡:32."בונות", ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שעי"ז"„¯ÂÈ משא"כ – כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר מגבוה

ÈÂÈ˘·."במעלה פחות דאינו בלבד הצירוף



a`Îmgpnמח f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øéàäì ,ïúeiîéðôe,zeize`d zeinipt ly zeigde xe`dy ± §¦¦¨§¨¦
,ea xi`iL Bîk øzñäå Leáì éìa Ba òétLäìezeinipt ± §©§¦©§¦§§¤§¥§¤

,zeize`d,íéëàìîe úBîLðì úBòétLîe úBøéàîzenypl - §¦©§¦¦§¨©§¨¦
sebe xneg ly xzqdde yeald ila rityne xi`n df mik`lne

deedznd zeize`d
laddn33,äøàää ÷ø©©¤¨¨

äàa äòtLääå§©©§¨¨¨¨
äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤
óeâå øîç úðéçaî¦§¦©Ÿ¤§
,íúeéðBöéçå úBiúBàä̈¦§¦¦¨

àeäLzeipevig ± ¤
`id ,zeize`dúðéça§¦©

,ìáääjxc lr enk - ©¤¤
sebe zeipevig lyn
mc`a xeaicd zeize`
`ad laddn mieedznd
,inyb lad `ede ,aldn
íéìáä 'æì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦

úìä÷aL34weqta - ¤§Ÿ¤¤
"zldw"a35mixkfen

:lad ly mipipr dray
mrt "lad" ,"lad lkd milad lad zldw xn` milad lad"
mrtd cer ,dyly cgia ,miinrt ,miax oeyl "milad" ,zg`
cgiae ,zg` mrt cer "lad lkd" ,dyly aey ,"milad lad"

."lad" minrt rayíäéìòL,miladd dray lr ±ìBòäí ¤£¥¤¨¨
LBãwä øäfa áeúkL Bîk ,ãîBò36.miiwz` `l `nlr" ± ¥§¤¨©Ÿ©©¨

miiwzn epi` mlerd ± "`kln dnly xn`c milad lr `l`
miladd zray mdy ,jlnd dnly xn`y miladd lr `l`

,mixen`dìëå äfä íìBòa Laìúnä "'ä ét àöBî" àeäå§¨¦©¦§©¥¨¨©¤§¨
åéàáö,dfd mleray mi`xapd lk ±,íúBéçäìladd dfy - §¨¨§©£¨

,'d it `ven ,'d itn `adBëBúáe,'d it `venae lada ± §
,äáLçnäå øeacä úBiúBà úøeö úðéça úLaìî- §ª¤¤§¦©©¦©¦§©©£¨¨

- d`ad ,dlrnlyBúîëçå BðBöøe úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§§§¨§¨
,'eëådaygnd zeize`e xeaicd zeize`y ,lynl mc`a enk - §

dweyze dad` el yiy iptny - eizecnn ieliba ixd ze`a
zecnde ,xac eze` zece` xacne ayeg `ed okl ,miieqn xacl
zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke eznkge epevxn ze`a
zeyecwd zecndn ,zelbzda dlrnly daygnde xeaicd

,'eke eznkge epevxneúBãçéîäepevxe ,zeyecwd ± eizecn ± ©§ª¨
zecge`n ,(zexitqd) eznkgeúéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨§©§¦

eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d zexevny xe`dy ixd -
ly zeinipta ,ekeza wx `vnp - dnkge oevxne zeyecwd
oi` ieliba eli`e ,dfd mlerd z` digne deednd "'d it `ven"
- ?dfd mlerd ly zeigde zeedzdd d`a okidne .jk xacd
sebe zeipevign df ixd
xeaicd "lad" ,zeize`d

.dlrnlyáúkL eäæå)§¤¤¨©
äëøáì-BðBøëæ é"øàä37, ¨£¦¦§¦§¨¨

úeiðBöéç úðéçaL¤§¦©¦¦
úeëìîc íéìkä©¥¦§©§
úBænøîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¨
ä"éåä íL ìL 'äa§¤¥£¨¨

,àeä¯Ceøa"d`zz 'd" - ¨
,zeklnd zxitq `idy
äîLð eNòðå eãøé íä¥¨§§©£§¨¨
ïëå .(äiNòä íìBòì§¨¨£¦¨§¥

íéðewza áeúk38- ¨©¦¦
,"xdef ipewiz"aã"eiäL± ¤©
,'ied my lyàeä±

,xi`n,'eë úeìéöàa- ©£¦
mlera ± "d`lir 'd"e

,"dxivi"d mlera ± "e"e" ,"d`ixa"dúðp÷î äàzz 'äå± §©¨¨§©¤¤
,dxi`ne:äiNòazewl`d od 'ied my ly zeize`d rax` - ©£¦¨

zenlerd ly39zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny ielibd :
ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied my ly c"ei) "dnkg"d
itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly ,xzeia dlrpd epte`a lehia
ly oey`xd wlga) d"l wxtay d"dbda xne` owfd epaxy
mler zellka dxi`n ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq
lehiad ote` xxey "zeliv`"d mler ipipr lkay ,"zeliv`"d
"dpia"d zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n "d`ixa"d mlera ;xen`d
ilra md (mik`ln mbe zenyp mb) df mler ly mi`xapd lke
,zecnd yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb dbyd
zelrtzd ,"zecn"d oipra `id ,df mleray mi`xapd zceare
'd" dxi`n "diyr"d mlerae ;zewl`a d`xie dad` ly
,dyrnd mler `ed - df mlere ,"zekln"d zxitq ,"d`zz
ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw jezn dyrne
zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn d`ad ,df mler
zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d sebe xnega mlrda
- xeaicd zeize` zeipevign wx md ,envr mlerd zeige

.ixnege inyb mler `ed df mler okle ,"lad"dn
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ùã÷ä úøâà
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå
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.33:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:34."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ באוה"ת "עייג"כ

א.35. ב.36.א, קמו, ובכ"מ.37.ח"א פ"ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.38.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ‡„ÂÓ"¯39.ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."פל"ט בח"א "עפמשנת"ל

a`Îmgpn f"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז רביעי יום
,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg

lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
mc`y cqgd ici lr
.cqge dwcv dyer dhnl
ly cqge dwcvay ixd
"lret" `ed ,dhnl icedi
ly c"eidn dkyndd z`
'dl - "dnkg" - 'ied my

"dyer" `ed dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly
:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynneíãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨

úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§
ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ± ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨

Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨
,õ÷ ïéàì äfî øúéå ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨¤¤¦¤§¥¥
íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä̈¨¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦
àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦

,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà`idy - ¤¥£¨¨¨
,"àìél÷ àúà",zg` ze` `idy cala ef `l - ,"dlw" ze` - ¨¨©¦¨

.ynn da oi`y "dlw" ze` ,"`lilw `z`" z`xwp mb `idBîk§
,"íàøa 'äa" ¯ "íàøaäa" :áeúkLaezky enk -40: ¤¨§¦¨§¨§§¨¨

l"f epinkg eyxc jk lre ,"m`xada"41'd ze`a ,"m`xa 'da" :

aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z` ,mze` `xa `ed
,"m`xada"àéä`id ,'d ze`d ±úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨

úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðLéîð"c`ed mby ±øîàî ¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥©£¨
"àeä42,"xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa" lr -

mixn`nd x`y enk
oeyld aezk mday
`edy `l` ,"xn`ie"
xewnde iy`xd xn`nd

zexn`nd x`yl43,àéä¦
úàø÷pä äîëç úðéça§¦©¨§¨©¦§¥

."úéLàø"ziy`x" ± ¥¦
dcixid ,ixd ,"dnkg
'h xewn ,"dnkg"n
,xeaicl ,zexn`nd
mevnv `id ± "zekln"

.xzeia lecbæà Cà± ©¨
,d`ixad zligzaäúéä̈§¨

Bæ äãéøéå äëLîä± ©§¨¨¦¦¨
± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd
ék"44"'eë ãáòì ïéà íãà45,ceariy mc`d f` ixd did `l - ¦¨¨©¦©£Ÿ

,dhnln zexxerzdd z` dyrie"àeä ãñç õôç ék" ÷ø46,- ©¦¨¥¤¤
,cqg utg `ed d"awdy df cvn dzid d`ixadãñç íìBò"å§¨¤¤

"äðaé47"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå .48,epinkgy dn df - ¦¨¤§¤§¦¨§¨§©§¨¨
,"mdxa`a" zeize` dfy "m`xada" weqtd lr mixne` l"fék49 ¦

'eë "íäøáàì ãñç"50.edfe ,cqg zpiga `ed mdxa` ± ¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada"øçà Cà©©©

íãàä úàéøa`ed epipry ±,"'eë dãáòì"jiyndle - §¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekyndòúà ìk éæààúeø £©¨¦§¨¨

àìéòìcdlrnlny zexxerzd lk ±,ïBéìò ãñç úcî øøBòì ¦§¥¨§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàa àeäly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxern `edy ,dhnl mc`dä÷ãöa¦§¨¨
ãñçå51.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLcqge dwcv ici lr ,ixd ± ¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤

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

ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
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ד.40. ב, ב.41.בראשית כט, א.42.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם È¯Á‡Ï"צע"ג
המאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘ËÈÏ"‡:44.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰?קמ"ל מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק  ועפ"ז  גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם  אתדל "ת שולל  – קמ"ל דטובא בראשית ÏÏÎ."'.45וי"ל
ה. יח.46.ד, ז, ג.47.מיכה פט, ט.48.תהלים פי"ב, כ.49.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:50.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע הנשמה Â‡ÏÙ˙אתדל"ע מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא ע"י ıÙÁפשוטה (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

חסד  כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם
)Í˘Ó˘" בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. רפמ"ט):Â‰ÊÂונותן) ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא בורא‰Â‡חפץ - באברהם Í˘Á(בריאה בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם ראשונה, - (
חסד אחרונה".כי ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' ˘ËÈÏ"‡:51.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת

וכו'". וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה



מט a`Îmgpn f"h iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øéàäì ,ïúeiîéðôe,zeize`d zeinipt ly zeigde xe`dy ± §¦¦¨§¨¦
,ea xi`iL Bîk øzñäå Leáì éìa Ba òétLäìezeinipt ± §©§¦©§¦§§¤§¥§¤

,zeize`d,íéëàìîe úBîLðì úBòétLîe úBøéàîzenypl - §¦©§¦¦§¨©§¨¦
sebe xneg ly xzqdde yeald ila rityne xi`n df mik`lne

deedznd zeize`d
laddn33,äøàää ÷ø©©¤¨¨

äàa äòtLääå§©©§¨¨¨¨
äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤
óeâå øîç úðéçaî¦§¦©Ÿ¤§
,íúeéðBöéçå úBiúBàä̈¦§¦¦¨

àeäLzeipevig ± ¤
`id ,zeize`dúðéça§¦©

,ìáääjxc lr enk - ©¤¤
sebe zeipevig lyn
mc`a xeaicd zeize`
`ad laddn mieedznd
,inyb lad `ede ,aldn
íéìáä 'æì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦

úìä÷aL34weqta - ¤§Ÿ¤¤
"zldw"a35mixkfen

:lad ly mipipr dray
mrt "lad" ,"lad lkd milad lad zldw xn` milad lad"
mrtd cer ,dyly cgia ,miinrt ,miax oeyl "milad" ,zg`
cgiae ,zg` mrt cer "lad lkd" ,dyly aey ,"milad lad"

."lad" minrt rayíäéìòL,miladd dray lr ±ìBòäí ¤£¥¤¨¨
LBãwä øäfa áeúkL Bîk ,ãîBò36.miiwz` `l `nlr" ± ¥§¤¨©Ÿ©©¨

miiwzn epi` mlerd ± "`kln dnly xn`c milad lr `l`
miladd zray mdy ,jlnd dnly xn`y miladd lr `l`

,mixen`dìëå äfä íìBòa Laìúnä "'ä ét àöBî" àeäå§¨¦©¦§©¥¨¨©¤§¨
åéàáö,dfd mleray mi`xapd lk ±,íúBéçäìladd dfy - §¨¨§©£¨

,'d it `ven ,'d itn `adBëBúáe,'d it `venae lada ± §
,äáLçnäå øeacä úBiúBà úøeö úðéça úLaìî- §ª¤¤§¦©©¦©¦§©©£¨¨

- d`ad ,dlrnlyBúîëçå BðBöøe úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§§§¨§¨
,'eëådaygnd zeize`e xeaicd zeize`y ,lynl mc`a enk - §

dweyze dad` el yiy iptny - eizecnn ieliba ixd ze`a
zecnde ,xac eze` zece` xacne ayeg `ed okl ,miieqn xacl
zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke eznkge epevxn ze`a
zeyecwd zecndn ,zelbzda dlrnly daygnde xeaicd

,'eke eznkge epevxneúBãçéîäepevxe ,zeyecwd ± eizecn ± ©§ª¨
zecge`n ,(zexitqd) eznkgeúéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨§©§¦

eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d zexevny xe`dy ixd -
ly zeinipta ,ekeza wx `vnp - dnkge oevxne zeyecwd
oi` ieliba eli`e ,dfd mlerd z` digne deednd "'d it `ven"
- ?dfd mlerd ly zeigde zeedzdd d`a okidne .jk xacd
sebe zeipevign df ixd
xeaicd "lad" ,zeize`d

.dlrnlyáúkL eäæå)§¤¤¨©
äëøáì-BðBøëæ é"øàä37, ¨£¦¦§¦§¨¨

úeiðBöéç úðéçaL¤§¦©¦¦
úeëìîc íéìkä©¥¦§©§
úBænøîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¨
ä"éåä íL ìL 'äa§¤¥£¨¨

,àeä¯Ceøa"d`zz 'd" - ¨
,zeklnd zxitq `idy
äîLð eNòðå eãøé íä¥¨§§©£§¨¨
ïëå .(äiNòä íìBòì§¨¨£¦¨§¥

íéðewza áeúk38- ¨©¦¦
,"xdef ipewiz"aã"eiäL± ¤©
,'ied my lyàeä±

,xi`n,'eë úeìéöàa- ©£¦
mlera ± "d`lir 'd"e

,"dxivi"d mlera ± "e"e" ,"d`ixa"dúðp÷î äàzz 'äå± §©¨¨§©¤¤
,dxi`ne:äiNòazewl`d od 'ied my ly zeize`d rax` - ©£¦¨

zenlerd ly39zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny ielibd :
ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied my ly c"ei) "dnkg"d
itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly ,xzeia dlrpd epte`a lehia
ly oey`xd wlga) d"l wxtay d"dbda xne` owfd epaxy
mler zellka dxi`n ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq
lehiad ote` xxey "zeliv`"d mler ipipr lkay ,"zeliv`"d
"dpia"d zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n "d`ixa"d mlera ;xen`d
ilra md (mik`ln mbe zenyp mb) df mler ly mi`xapd lke
,zecnd yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb dbyd
zelrtzd ,"zecn"d oipra `id ,df mleray mi`xapd zceare
'd" dxi`n "diyr"d mlerae ;zewl`a d`xie dad` ly
,dyrnd mler `ed - df mlere ,"zekln"d zxitq ,"d`zz
ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw jezn dyrne
zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn d`ad ,df mler
zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d sebe xnega mlrda
- xeaicd zeize` zeipevign wx md ,envr mlerd zeige

.ixnege inyb mler `ed df mler okle ,"lad"dn
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ùã÷ä úøâà
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå
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.33:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:34."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ באוה"ת "עייג"כ

א.35. ב.36.א, קמו, ובכ"מ.37.ח"א פ"ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.38.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ‡„ÂÓ"¯39.ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."פל"ט בח"א "עפמשנת"ל

a`Îmgpn f"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז רביעי יום
,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg

lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
mc`y cqgd ici lr
.cqge dwcv dyer dhnl
ly cqge dwcvay ixd
"lret" `ed ,dhnl icedi
ly c"eidn dkyndd z`
'dl - "dnkg" - 'ied my

"dyer" `ed dwcv ici lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly
:owfd epax ly epeylae .'ied my z` jiynneíãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨

úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§
ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ± ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨

Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨
,õ÷ ïéàì äfî øúéå ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨¤¤¦¤§¥¥
íéîL 'ä øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä̈¨¦§¨¨§©©£¤¦§©¨©¦
àéä ,"íàáö ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨§¨¨¦

,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà`idy - ¤¥£¨¨¨
,"àìél÷ àúà",zg` ze` `idy cala ef `l - ,"dlw" ze` - ¨¨©¦¨

.ynn da oi`y "dlw" ze` ,"`lilw `z`" z`xwp mb `idBîk§
,"íàøa 'äa" ¯ "íàøaäa" :áeúkLaezky enk -40: ¤¨§¦¨§¨§§¨¨

l"f epinkg eyxc jk lre ,"m`xada"41'd ze`a ,"m`xa 'da" :

aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z` ,mze` `xa `ed
,"m`xada"àéä`id ,'d ze`d ±úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨

úéLàøa ïBLàø øîànî eëLîðLéîð"c`ed mby ±øîàî ¤¦§§¦©£©¦§¥¦§¨¥©£¨
"àeä42,"xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa" lr -

mixn`nd x`y enk
oeyld aezk mday
`edy `l` ,"xn`ie"
xewnde iy`xd xn`nd

zexn`nd x`yl43,àéä¦
úàø÷pä äîëç úðéça§¦©¨§¨©¦§¥

."úéLàø"ziy`x" ± ¥¦
dcixid ,ixd ,"dnkg
'h xewn ,"dnkg"n
,xeaicl ,zexn`nd
mevnv `id ± "zekln"

.xzeia lecbæà Cà± ©¨
,d`ixad zligzaäúéä̈§¨

Bæ äãéøéå äëLîä± ©§¨¨¦¦¨
± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd
ék"44"'eë ãáòì ïéà íãà45,ceariy mc`d f` ixd did `l - ¦¨¨©¦©£Ÿ

,dhnln zexxerzdd z` dyrie"àeä ãñç õôç ék" ÷ø46,- ©¦¨¥¤¤
,cqg utg `ed d"awdy df cvn dzid d`ixadãñç íìBò"å§¨¤¤

"äðaé47"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå .48,epinkgy dn df - ¦¨¤§¤§¦¨§¨§©§¨¨
,"mdxa`a" zeize` dfy "m`xada" weqtd lr mixne` l"fék49 ¦

'eë "íäøáàì ãñç"50.edfe ,cqg zpiga `ed mdxa` ± ¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada"øçà Cà©©©

íãàä úàéøa`ed epipry ±,"'eë dãáòì"jiyndle - §¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekyndòúà ìk éæààúeø £©¨¦§¨¨

àìéòìcdlrnlny zexxerzd lk ±,ïBéìò ãñç úcî øøBòì ¦§¥¨§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàa àeäly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxern `edy ,dhnl mc`dä÷ãöa¦§¨¨
ãñçå51.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLcqge dwcv ici lr ,ixd ± ¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤
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ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
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ד.40. ב, ב.41.בראשית כט, א.42.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם È¯Á‡Ï"צע"ג
המאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘ËÈÏ"‡:44.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰?קמ"ל מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק  ועפ"ז  גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם  אתדל "ת שולל  – קמ"ל דטובא בראשית ÏÏÎ."'.45וי"ל
ה. יח.46.ד, ז, ג.47.מיכה פט, ט.48.תהלים פי"ב, כ.49.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:50.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע הנשמה Â‡ÏÙ˙אתדל"ע מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא ע"י ıÙÁפשוטה (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

חסד  כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם
)Í˘Ó˘" בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. רפמ"ט):Â‰ÊÂונותן) ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא בורא‰Â‡חפץ - באברהם Í˘Á(בריאה בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם ראשונה, - (
חסד אחרונה".כי ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' ˘ËÈÏ"‡:51.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת

וכו'". וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה



a`Îmgpnנ g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח חמישי יום
,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

± 'ied my ly c"eidn jiynn `ed ,dhnl dyer icediy
"dyer" `edy ixd - ,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n

.'ied my z` jiynneäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì52ìk : ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¨
äøBz elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz àlà Bì ïéà øîBàä̈¥¥¤¨¨§¦§¦£¨¦£¦¨

àlà ,Bì ïéàjixv÷ñòì ¥¤¨¨¦©£Ÿ
úeìéîâáe äøBza©¨¦§¦
íâä ,äpä ék .íéãñç£¨¦¦¦¥£©
äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨

ú÷ôð53,dxezy zexnl - ¨§©
,"dnkg"n d`a
íi÷úî àúéøBàáe§©§¨¦§©¥

àîìò54,dxez ici lre - ¨§¨
,mlerd miiwznïeðéàáe§¦

da ïàòìc55,ici lre - §¨¨¨
mixacne miwqery dl`

,(dxeza) daíøeaãa ék± ¦§¦¨
,dxez ixeaicíéëéLîî©§¦¦

úBòtLäå úBøàäçqð) ¤¨§©§¨ª¨
úBàøLäå :øçàäîëç ( ©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨
úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©

eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ56éða éø÷z ìà" :éðBa àlà C"Cicinlz ± ¦§¨¦§¨¨©¦§¥¨©¦¤¨¨¦

,jly mipad ,"jipa" wx `l md ,dxeza miwqerd mdy minkg
ici lr mlerd z` miniiwne mipea md ,"jipea" mb md `l`

- dxez mcenilBæ äëLîä éøä,xeaicd zeize`l "dnkg"n ± £¥©§¨¨
éøö äæìå ,äìBãb äãéøé úðéça àéä,ïBéìò ãñç øøBòì C ¦§¦©§¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤¤§

íénk CLîpämewnl deab mewnn mikynp mdy mind rah ± ©¦§¨©©¦
,minl lynpy oeilrd cqgd jynp mb jk ,jenpdBáb íB÷nî¦¨¨©

,Ceîð íB÷îìdbixcnle mewnl mideab dbixcne mewnn - §¨¨
jynp df cqge ,mikenp,àzúìc àúeøòúàazexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,dhnln,äàzz ãñçå ä÷ãöamiyrpd cqge dwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨
,zeinyba dhnlíéëéLînL,mipzepe ±úBéçäì ,ãñçå íéiç ¤©§¦¦©¦¨¤¤§©£

.íéàkãðå íéìôL çeø± ©§¨¦§¦§¨¦
miigde cqgd ici lr
iprl mikiynne mipzepy
z` mikiynn ,`kcpe lty
ick ,dlrnly cqgd
zpigan "miig" jiyndl
jenp mewnl cxiy "dnkg"
ody xeaicd zeize`l ±

.mi`xapd lk xewneäæå§¤
áeúkL57ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd58,
:ote`a likyny miiqneék¦
,"'eë ãñç äNò 'ä éðà- £¦Ÿ¤¤¤

z` milldny ixd
dyer `idyk "dnkg"d

,cqg dyer 'd f`y ,cqg zlreteãñçä ékdyer mc`dy ± ¦©¤¤
dyer 'd ip`"y ,dlrnly cqgd z` jiynne,diyray ± "cqg

éLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Cjynei xeaicd zeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨
.dhnl jynei dfy ick ,mi`xapd xewnåàì íàådxqg m` ± §¦¨

dxezd cenil ly ± dnkg ly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr
,cala,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð éøämkg lldzi l`" aezkk - £¥¦§¥¨§¨§©

,ely dnkga ± "eznkgaäpnî íéiç úëLîä éìa"dnkg"d ± §¦©§¨©©¦¦¤¨
,dlrnly.íBìLå-ñç©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe59úBîLð éðéî 'á LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé60éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥
ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî¦§¨§¦¦§¨¨
.íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦
íb éøä ,äøBàëìc§¦§¨£¥©
íéëéøö íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦§¦¦
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì©£Ÿ¦§¦£¨¦
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äøBz elôà"L ,äëøáì¦§¨¨¤£¦¨

."Bì ïéàxne` `ed m` ± ¥
,cvik .el oi` dxez mb ,micqg zelinb ila dxez `l` el oi`y

dxeza zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti`
?odini lkàlàzenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨

dxeza zewqrzn el`
zewqer opi`e cala
`l` ,e"g micqg zelinba
opipr xwiry `id dpeekd

,dxez `ed-éãéîìzäL¤©©§¦¥
øwò ïúøBzL íéîëç£¨¦¤¨¨¦¨
èeòîe ,da íäéîé áøå§Ÿ§¥¤¨¦

íäéîémiwqer md ± §¥¤
äpä ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦¦¥

àzúìc íúeøòúà úlòtmzexxerzdn "dlert"d ± §ª©¦§¨¨¦§©¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç

.å"ç äðîî íééç úëùîä

ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".59˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:60.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכל"
ימיהם". כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים השאר

a`Îmgpn g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dhnlyéLîäì ,ïBéìò ãñç øøBòìóBñ¯ïéà¯øBà ãéøBäìe C §¥¤¤¤§§©§¦§¦¥
,äàlò äîëça Laìîä`idy ,"dpeilr dnkg"a -øB÷î ©§ª¨§¨§¨¦¨¨§

,íäéôaL 'ä úøBzmd ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica - ©¤§¦¤
- ?z`f mikiynnäàéøaaL úBîLpä íìBòì ÷ø àeämdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨

my mikiynnéãé ìò©§¥
,ãeîìzä ÷ñò`xnb - ¥¤©©§

minrhd zllekd
ly `ixheÎ`lwyde
jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy
,dbydd mler ±

äøéöéaL íéëàìnìå± §©©§¨¦¤©§¦¨
,mikiynn mdéãé ìò©§¥

,äðLnä ãenì,oky - ¦©¦§¨
iwqtn zakxend "dpyn"
e` "xyk" zekldd
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt61,øB÷îe§
äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl

zenypl zeig mikiynn md jk ici lre ,dtÎlray dxez ly
.mik`lnleéLîäì Càúðéçaî úeiçå äøàä ãéøBäìe C ©§©§¦§¦¤¨¨§©¦§¦©

äàzz 'ä ïBéìòä ìáä,'ied my ly ±,ìôMä äfä íìBòì ¤¤¨¤§©¨¨¨¨©¤©¨¨
æò øúéa ìBãb íeöîö àeäLxg` mevnv ote` df ixd ± ¤¦§¨§¤¤Ÿ

,ltyd mlera jynei xe`dy ick ixnbléc àì62àúeøòúàa Ÿ©§¦§¨¨
àzúìc,"dhnln zexxerzd" ±íéîëç éãéîìz ìL ¦§©¨¤©§¦¥£¨¦

à ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé èeòî íé÷ñBòäìò àl ¨§¦¦§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦¤¨©
àúeøòúà éãé,zexxerzd ±áø íé÷ñBòä úBöî éìòác §¥¦§¨¨§©£¥¦§¨§¦Ÿ

éèewìa øàaúpL Bîëe) íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦§¤¦§¨¥§¦¥
íéøîà,"`ipz"d xtqa ±.(ãì ÷øt à ÷ìça,xne` `ed my ± £¨¦§¥¤¤¤

lk ziyrp ± cala yneg ozep `edy ,dwcv zpizp ici lry

xxern `ed ely cqgae ,jxazi ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi
,dlrnly cqgd z` ,"`pini `rexc"d z`eàø÷ð ïëìåilra ± §¨¥¦§§

,zeevnd"àúéøBà éëîz"63,,(dnvr) dxeza miknez md - ¨§¥©§¨
,dnvr dxezd z` miknez md `l` ik ,dxez icnela wx `l
mikiynn md ,oky
xewne yxeyny xe`dy

,dhnl xi`i dxezdïäå§¥
çöð úBâøãîe úBðéça§¦©§§¤©

,ãBäåmd cede gvp - §
"oiwey oixz"64enk ,

cner mdilry "oiwey"d
md jk ,ux`d lr mc`d
dxezd z` mikiynn

,df mlera dhnlïúBéäì¦§¨
mdy iptn ±íéëéLîî©§¦¦

ähîì äøBzä øBà©¨§©¨
äæáe .äiNòä íìBòì§¨¨£¦¨¨¤

ïáeé65àø÷ð änì ¨¨¨¦§¨
,"äNòî" íLa ä÷ãvä©§¨¨§¥©£¤

áeúkL Bîk66äéäå" : §¤¨§¨¨
,"íBìL ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨

`xew `edy ixd -dwcvl
,"dyrn" myaíL ìò©¥

éLîäì dúlòtLøBà C ¤§ª¨¨§©§¦
eäæå .äiNòä íìBòì 'ä§¨¨£¦¨§¤

ì ÷ec÷cøäæ ïBL ¦§§Ÿ©
ãéáòc ïàî" :LBãwä67 ©¨©§¨¦

"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨
,yecwd myd z` dyery

,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨
,weica `id "ciar"ék¦

àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨
,"dhnln zexxerzda"äàzz ãñçå ä÷ãöaziiyra ± ¦§¨¨§¤¤©¨¨

,dhnl o`k cqge dwcv,ïBéìò ãñç øøBòîcqgd - §¥¤¤¤§
,dlrnlyéLîäìäàlò äîëç úðéçaî óBñ¯ïéà øBà C± §©§¦¥¦§¦©¨§¨¦¨¨

`idy "dpeilr dnkg",íL ìL ã"eé,'ied -,íL ìL 'äì- ¤¥©¤¥
,'iedíìBòì òétLäì éãk ,Cøaúé åét çeøå øeacä úðéça§¦©©¦§©¦¦§¨¥§¥§©§¦©§¨

.äiNòäoeyld mewna xdefd oeyla "ciar" oeyld weic edf ± ¨£¦¨
xe` jiynn `ed dwcvd dyrn ici lr ,oky .diyr ,"dyer"

,"diyr"d mlera seq oi`ìLî Cøc ìòå68úBìcáä ìécáäì , §©¤¤¨¨§©§¦©§¨
àìå) íéøçàì àlà øaãî Bðéà íãàL Bîk ,õ÷ ïéà¥¥§¤¨¨¥§©¥¤¨©£¥¦§Ÿ
BzáLçîe BìëN íöîöî æàå ,(Bîöò ïéáì Bðéa àeäLk§¤¥§¥©§§¨§©§¥¦§©£©§

:eðéáé íéìékNnäå .íäéìà Bøeaãa§¦£¥¤§©©§¦¦¨¦
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ùã÷ä úøâà
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå
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אליהו").61. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:62.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל
ובכ"מ.63.ויצירה". ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").64.ע"פ ("פתח בהקדמה Î"˜65.תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.66."לכאורה לב, ישעי'
.67:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:68."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(בנקודה  י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:



ני a`Îmgpn g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח חמישי יום
,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

± 'ied my ly c"eidn jiynn `ed ,dhnl dyer icediy
"dyer" `edy ixd - ,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n

.'ied my z` jiynneäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì52ìk : ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¨
äøBz elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz àlà Bì ïéà øîBàä̈¥¥¤¨¨§¦§¦£¨¦£¦¨

àlà ,Bì ïéàjixv÷ñòì ¥¤¨¨¦©£Ÿ
úeìéîâáe äøBza©¨¦§¦
íâä ,äpä ék .íéãñç£¨¦¦¦¥£©
äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨

ú÷ôð53,dxezy zexnl - ¨§©
,"dnkg"n d`a
íi÷úî àúéøBàáe§©§¨¦§©¥

àîìò54,dxez ici lre - ¨§¨
,mlerd miiwznïeðéàáe§¦

da ïàòìc55,ici lre - §¨¨¨
mixacne miwqery dl`

,(dxeza) daíøeaãa ék± ¦§¦¨
,dxez ixeaicíéëéLîî©§¦¦

úBòtLäå úBøàäçqð) ¤¨§©§¨ª¨
úBàøLäå :øçàäîëç ( ©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨
úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©

eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ56éða éø÷z ìà" :éðBa àlà C"Cicinlz ± ¦§¨¦§¨¨©¦§¥¨©¦¤¨¨¦

,jly mipad ,"jipa" wx `l md ,dxeza miwqerd mdy minkg
ici lr mlerd z` miniiwne mipea md ,"jipea" mb md `l`

- dxez mcenilBæ äëLîä éøä,xeaicd zeize`l "dnkg"n ± £¥©§¨¨
éøö äæìå ,äìBãb äãéøé úðéça àéä,ïBéìò ãñç øøBòì C ¦§¦©§¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤¤§

íénk CLîpämewnl deab mewnn mikynp mdy mind rah ± ©¦§¨©©¦
,minl lynpy oeilrd cqgd jynp mb jk ,jenpdBáb íB÷nî¦¨¨©

,Ceîð íB÷îìdbixcnle mewnl mideab dbixcne mewnn - §¨¨
jynp df cqge ,mikenp,àzúìc àúeøòúàazexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,dhnln,äàzz ãñçå ä÷ãöamiyrpd cqge dwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨
,zeinyba dhnlíéëéLînL,mipzepe ±úBéçäì ,ãñçå íéiç ¤©§¦¦©¦¨¤¤§©£

.íéàkãðå íéìôL çeø± ©§¨¦§¦§¨¦
miigde cqgd ici lr
iprl mikiynne mipzepy
z` mikiynn ,`kcpe lty
ick ,dlrnly cqgd
zpigan "miig" jiyndl
jenp mewnl cxiy "dnkg"
ody xeaicd zeize`l ±

.mi`xapd lk xewneäæå§¤
áeúkL57ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd58,
:ote`a likyny miiqneék¦
,"'eë ãñç äNò 'ä éðà- £¦Ÿ¤¤¤

z` milldny ixd
dyer `idyk "dnkg"d

,cqg dyer 'd f`y ,cqg zlreteãñçä ékdyer mc`dy ± ¦©¤¤
dyer 'd ip`"y ,dlrnly cqgd z` jiynne,diyray ± "cqg

éLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Cjynei xeaicd zeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨
.dhnl jynei dfy ick ,mi`xapd xewnåàì íàådxqg m` ± §¦¨

dxezd cenil ly ± dnkg ly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr
,cala,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð éøämkg lldzi l`" aezkk - £¥¦§¥¨§¨§©

,ely dnkga ± "eznkgaäpnî íéiç úëLîä éìa"dnkg"d ± §¦©§¨©©¦¦¤¨
,dlrnly.íBìLå-ñç©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe59úBîLð éðéî 'á LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé60éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥
ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî¦§¨§¦¦§¨¨
.íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦
íb éøä ,äøBàëìc§¦§¨£¥©
íéëéøö íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦§¦¦
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì©£Ÿ¦§¦£¨¦
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äøBz elôà"L ,äëøáì¦§¨¨¤£¦¨

."Bì ïéàxne` `ed m` ± ¥
,cvik .el oi` dxez mb ,micqg zelinb ila dxez `l` el oi`y

dxeza zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti`
?odini lkàlàzenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨

dxeza zewqrzn el`
zewqer opi`e cala
`l` ,e"g micqg zelinba
opipr xwiry `id dpeekd

,dxez `ed-éãéîìzäL¤©©§¦¥
øwò ïúøBzL íéîëç£¨¦¤¨¨¦¨
èeòîe ,da íäéîé áøå§Ÿ§¥¤¨¦

íäéîémiwqer md ± §¥¤
äpä ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦¦¥

àzúìc íúeøòúà úlòtmzexxerzdn "dlert"d ± §ª©¦§¨¨¦§©¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç

.å"ç äðîî íééç úëùîä

ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
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ב.52. קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, ועוד.55.זח"ב א. מז, א.56.זח"א סד, יב.57.ברכות ט, 58.ירמי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".59˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:60.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכל"
ימיהם". כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים השאר

a`Îmgpn g"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dhnlyéLîäì ,ïBéìò ãñç øøBòìóBñ¯ïéà¯øBà ãéøBäìe C §¥¤¤¤§§©§¦§¦¥
,äàlò äîëça Laìîä`idy ,"dpeilr dnkg"a -øB÷î ©§ª¨§¨§¨¦¨¨§

,íäéôaL 'ä úøBzmd ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica - ©¤§¦¤
- ?z`f mikiynnäàéøaaL úBîLpä íìBòì ÷ø àeämdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨

my mikiynnéãé ìò©§¥
,ãeîìzä ÷ñò`xnb - ¥¤©©§

minrhd zllekd
ly `ixheÎ`lwyde
jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy
,dbydd mler ±

äøéöéaL íéëàìnìå± §©©§¨¦¤©§¦¨
,mikiynn mdéãé ìò©§¥

,äðLnä ãenì,oky - ¦©¦§¨
iwqtn zakxend "dpyn"
e` "xyk" zekldd
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt61,øB÷îe§
äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl

zenypl zeig mikiynn md jk ici lre ,dtÎlray dxez ly
.mik`lnleéLîäì Càúðéçaî úeiçå äøàä ãéøBäìe C ©§©§¦§¦¤¨¨§©¦§¦©

äàzz 'ä ïBéìòä ìáä,'ied my ly ±,ìôMä äfä íìBòì ¤¤¨¤§©¨¨¨¨©¤©¨¨
æò øúéa ìBãb íeöîö àeäLxg` mevnv ote` df ixd ± ¤¦§¨§¤¤Ÿ

,ltyd mlera jynei xe`dy ick ixnbléc àì62àúeøòúàa Ÿ©§¦§¨¨
àzúìc,"dhnln zexxerzd" ±íéîëç éãéîìz ìL ¦§©¨¤©§¦¥£¨¦

à ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé èeòî íé÷ñBòäìò àl ¨§¦¦§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦¤¨©
àúeøòúà éãé,zexxerzd ±áø íé÷ñBòä úBöî éìòác §¥¦§¨¨§©£¥¦§¨§¦Ÿ

éèewìa øàaúpL Bîëe) íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦§¤¦§¨¥§¦¥
íéøîà,"`ipz"d xtqa ±.(ãì ÷øt à ÷ìça,xne` `ed my ± £¨¦§¥¤¤¤

lk ziyrp ± cala yneg ozep `edy ,dwcv zpizp ici lry

xxern `ed ely cqgae ,jxazi ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi
,dlrnly cqgd z` ,"`pini `rexc"d z`eàø÷ð ïëìåilra ± §¨¥¦§§

,zeevnd"àúéøBà éëîz"63,,(dnvr) dxeza miknez md - ¨§¥©§¨
,dnvr dxezd z` miknez md `l` ik ,dxez icnela wx `l
mikiynn md ,oky
xewne yxeyny xe`dy

,dhnl xi`i dxezdïäå§¥
çöð úBâøãîe úBðéça§¦©§§¤©

,ãBäåmd cede gvp - §
"oiwey oixz"64enk ,

cner mdilry "oiwey"d
md jk ,ux`d lr mc`d
dxezd z` mikiynn

,df mlera dhnlïúBéäì¦§¨
mdy iptn ±íéëéLîî©§¦¦

ähîì äøBzä øBà©¨§©¨
äæáe .äiNòä íìBòì§¨¨£¦¨¨¤

ïáeé65àø÷ð änì ¨¨¨¦§¨
,"äNòî" íLa ä÷ãvä©§¨¨§¥©£¤

áeúkL Bîk66äéäå" : §¤¨§¨¨
,"íBìL ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨

`xew `edy ixd -dwcvl
,"dyrn" myaíL ìò©¥

éLîäì dúlòtLøBà C ¤§ª¨¨§©§¦
eäæå .äiNòä íìBòì 'ä§¨¨£¦¨§¤

ì ÷ec÷cøäæ ïBL ¦§§Ÿ©
ãéáòc ïàî" :LBãwä67 ©¨©§¨¦

"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨
,yecwd myd z` dyery

,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨
,weica `id "ciar"ék¦

àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨
,"dhnln zexxerzda"äàzz ãñçå ä÷ãöaziiyra ± ¦§¨¨§¤¤©¨¨

,dhnl o`k cqge dwcv,ïBéìò ãñç øøBòîcqgd - §¥¤¤¤§
,dlrnlyéLîäìäàlò äîëç úðéçaî óBñ¯ïéà øBà C± §©§¦¥¦§¦©¨§¨¦¨¨

`idy "dpeilr dnkg",íL ìL ã"eé,'ied -,íL ìL 'äì- ¤¥©¤¥
,'iedíìBòì òétLäì éãk ,Cøaúé åét çeøå øeacä úðéça§¦©©¦§©¦¦§¨¥§¥§©§¦©§¨

.äiNòäoeyld mewna xdefd oeyla "ciar" oeyld weic edf ± ¨£¦¨
xe` jiynn `ed dwcvd dyrn ici lr ,oky .diyr ,"dyer"

,"diyr"d mlera seq oi`ìLî Cøc ìòå68úBìcáä ìécáäì , §©¤¤¨¨§©§¦©§¨
àìå) íéøçàì àlà øaãî Bðéà íãàL Bîk ,õ÷ ïéà¥¥§¤¨¨¥§©¥¤¨©£¥¦§Ÿ
BzáLçîe BìëN íöîöî æàå ,(Bîöò ïéáì Bðéa àeäLk§¤¥§¥©§§¨§©§¥¦§©£©§

:eðéáé íéìékNnäå .íäéìà Bøeaãa§¦£¥¤§©©§¦¦¨¦
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ùã÷ä úøâà
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå
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אליהו").61. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:62.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל
ובכ"מ.63.ויצירה". ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").64.ע"פ ("פתח בהקדמה Î"˜65.תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.66."לכאורה לב, ישעי'
.67:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:68."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(בנקודה  י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:



a`Îmgpnנב h"i iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ט שישי יום
אגרת ו  ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m` ik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîà,ixd - ¡¤§©£Ÿ

itly ,`l` ,zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy
zghady ,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit
ixd ,'eke eipal dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d
epax xne` okl ,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi`

:owfdéøa-àLã÷c àçáLå,'eë àéáð øcñî àeä-C`iapd - §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,d"awd ly egay o`k xcqnLBãwä øäfa áeúkL Bîk4,- §¤¨©Ÿ©©¨

"zn`" ozep `edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y
.awrilLeøtzeidl leki ixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edyz`dghadd`le ,(awril gihady) zn` ly
z` awril ozep `edyzcnowfd epax xne` okl ± zn`d

:`id dpeekdyúîà úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥¦©¡¤
éøöå .á÷òéìãò íBìLå-ñç á÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C §©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥¦§©§¨

úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©
,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨

,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©
úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨

ziniptd dceardy myk
oipr `id cqgd zcn ly
dcearde ,dad`d
dxeabd zcn ly ziniptd
`id jk ,d`xi `id
ly ziniptd dceard

,zepngxd zcnàéä¦
úeøøBòúäî äàaä©¨¨¥¦§§
íãàä áìa íéaø íéîçø©£¦©¦§¥¨¨¨
úe÷ìà õBöéð ìò©¦¡Ÿ

ä÷Bçøä ,BLôðaL± ¤§©§¨§¨
,dwegx ely ytpdøBàî¥

CìBä øLàk 'ä éðt§¥©£¤¥
íìBò éìáä CLçaf`y ± §Ÿ¤©§¥¨

,'d ipt xe`n dwegx eytp
'd zcear ef ixd
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäådn - §©©©¦§ª©
yibxn `ed f`y ± 'd zlecba ezrc z` winrne oian `edy
,'d ipt xe`n wegx `edy lr ,eilry dlecbd zepngxa yge

`id zeppeazddeéàäìòîì íéðBéìòä úBîìBòä elôàL C ¥¤£¦¨¨¨¤§¦§©§¨
õ÷ ïéà ãò äìòî,md mb ±,dén÷ éáéLç Lnî àìkmd - ©§¨©¥¥§¨©¨£¦¥©¥

.d"awd iabl ynn melkk miaygpíúeiçå íòôL ìk ék± ¦¨¦§¨§©¨
,mixen`d zenlerd lyãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø Bðéà± ¥©¦¦§¤¨¨¥¤¨

,zg`úé BîMîøîàîk ,Cøa6::l"f epinkg -àøáð ã"eéa" ¦§¦§¨¥§©£©§¦§¨
."'eë àaä íìBòmya millkpd ,mipeilrd zenler mby ,ixd ± ¨©¨

(c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad mler" illkd
.'ied my lyúeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé BîMî,`wec dfa -àeä ¦§¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦
äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä LiL¤¥¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤

'äa àøáð,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - ¦§¨§§
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ùã÷ä úøâà
òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö

úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
íéîçøíéáøáìáíãàäìòõåöéðúå÷ìàåùôðáùä÷åçøä

úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
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מובן אינו לעניןÏÏÎעכ"פ): הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘הוא ‰˜·"‰של וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו וע"פ ÂÓ˘Âההכרח - בלבד

כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל
ˆÌÂˆÓ"אליהם") Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו -·ÂÈאליהם", עצמו" "בלבד"),·לבין שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז , יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע ".·„Â·È¯שגם
יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א ירושלמי 6."להעיר ב. כט, מנחות

ס"ה. לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה

a`Îmgpn h"i iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my
oia lcaddy ixd ,'ied my ly c"ei ze`d ± "dnkg" zpigany

exewn mipezgzl mipeilr
enyn zeigd zehytzda
eif `ed df lk ,j` .jxazi
zpigan cala dx`de
envrlyk "my") myd
enk ,dx`d ly oipr `ed
epi` mydy mc`a lynl
wx rbep `ede mvrd
eze` `exwl lkeiy zlefl

.(enyaééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBò ìëaL íéèøtä©§¨¦¤§¨¨

íìBòålr xaec lirl ± §¨
,zenlerd ly llkd
mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerde
epax xne` o`k eli`e
mihxta ipeydy ,owfd
zenlera mb ,mler lkay
zenlera mbe mipeilrd

mipezgzdéôì àeä§¦
,úBiúBàä éôeøö ééepéL¦¥¥¥¨¦

,e`xap mdny -ïëå§¥
øáòa íépîfä ééepL¦¥©§©¦§¨¨

ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepéLå ,ãéúòå äåäŸ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ
,`a ±ïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMéî,zeize`d itexiv ±ïä ¦¦¥¥¥¨¦¤¥¥

øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä úëLîä©§¨©©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øtzecndn zkynpd zeigd zkynday ± ¤¤
miiepiyd lk mikiiy dfa ± xeaicd zeize` ici lr dhnl d`ae

,cizre ded ,xar ,onfd iiepiye zeigd lyBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7,"éúéðL àì 'ä éðà" :mey oi` - §©§¦§¨¥§¦£¦Ÿ¨¦¦

,d`ixad ixg`ll d`ixad iptl oia jxazi ea iepiyïéa¥
ìzLää éepéL úðéçáaúBìònä íeøî úeìL,zebixcnde ± ¦§¦©¦©¦§©§§¥©©£

,ähî ähîì ãòzenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©§©¨©¨
;xzeia mipezgzda éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ± ¤§¤¦§¨¥¨¨

a äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìòzenler ±íéðBzçz ¤§¦¨©¨§¨¤©©§¦
íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtq ±à ÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

,(àð ÷øtzenler oia lcad mey oi` ,envr d"awd iably - ¤¤
zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd
jxazi `ede ,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl
oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp

epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr
ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi

.mipezgzd zenlera xy`n,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáemb - ¥¦§¦©¦¥©§©
,d"awd iabl iepiy mey oi` dfaBcáì àeä äéäL BîkL¤§¤¨¨§©

,àeäze`ivn ote`ae -
lyéðôì ,ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨¦§¥

¯ úéLàøa éîé úLL¥¤§¥§¥¦
øçà äzò àeä Ck̈©¨©©

eðéäå ,äàéøaäzexnl ± ©§¦¨§©§
lkae ,mi`xap etqezipy
`ede ,`ed ecal `ed z`f

,cgeine cigiíeMî¦
Lnî ñôàå ïéàk ìkäL¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨
,Búeîöòå Búeäî éaâì§©¥¨§©§
mi`xapd oi` okle -
iepiyl minxeb e`xapy
,ezecg`ae eze`ivna
eiabl qt`e oi`k md oky

,jxaziãçà úBà Bîëe§¤¨
,zg` ±íãà ìL Bøeacî¦¦¤¨¨

BzáLçnî elôà Bà£¦¦©£©§
úeäî úeììk éaâì§©¥§¨¨
úéìëOä Lôpä©¤¤©¦§¦
-Cøc-ìò ,dúeîöòå§©§¨©¤¤

ì ,ìLî,ïæàä úà CkL ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤
`id daygndy zexnl -
xzei aexwe oicr yeal
lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl
odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne ,zilkyd ytpd
dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde daygnd ze`a
zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg` ze` ,ixd (lkyd oiprn
lkez ofe`dy lyn mieedn mixen`d mixacd ,llk mewn

.d"awd iabl d`ixad zeqt` biydle oiadlïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,ze` enk dfy mcew epxn`y itk `ly - £¥¤§¦

ze`l ixdy ,dlek ytpd iabl daygn e` xeaic ly zg`
oi` d"awd iabl eli`e ,"`edy lk" jxr miptÎlkÎlr yi zg`d

,llk jxr mey mi`xapløçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
íéøîà éèewìa),"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

"dpen`de:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (è ÷øt,dltza - ¤¤©¥¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxd oipr lr miywanyk
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaä,mi`xapde zenlerd ly ±,àeä Bcáì àeä äéä- ©§¦¨¨¨§©
,miiw did `l ecrla xac meyeäzò Ckzeedzd ixg` ± ¨©¨

e zenlerd,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy - §¨
äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e¦§©¥¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨
éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨§©§§¦
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, תהלים



נג a`Îmgpn h"i iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ט שישי יום
אגרת ו  ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m` ik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîà,ixd - ¡¤§©£Ÿ

itly ,`l` ,zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy
zghady ,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit
ixd ,'eke eipal dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d
epax xne` okl ,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi`

:owfdéøa-àLã÷c àçáLå,'eë àéáð øcñî àeä-C`iapd - §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,d"awd ly egay o`k xcqnLBãwä øäfa áeúkL Bîk4,- §¤¨©Ÿ©©¨

"zn`" ozep `edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y
.awrilLeøtzeidl leki ixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edyz`dghadd`le ,(awril gihady) zn` ly
z` awril ozep `edyzcnowfd epax xne` okl ± zn`d

:`id dpeekdyúîà úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥¦©¡¤
éøöå .á÷òéìãò íBìLå-ñç á÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C §©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥¦§©§¨

úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©
,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨

,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©
úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨

ziniptd dceardy myk
oipr `id cqgd zcn ly
dcearde ,dad`d
dxeabd zcn ly ziniptd
`id jk ,d`xi `id
ly ziniptd dceard

,zepngxd zcnàéä¦
úeøøBòúäî äàaä©¨¨¥¦§§
íãàä áìa íéaø íéîçø©£¦©¦§¥¨¨¨
úe÷ìà õBöéð ìò©¦¡Ÿ

ä÷Bçøä ,BLôðaL± ¤§©§¨§¨
,dwegx ely ytpdøBàî¥

CìBä øLàk 'ä éðt§¥©£¤¥
íìBò éìáä CLçaf`y ± §Ÿ¤©§¥¨

,'d ipt xe`n dwegx eytp
'd zcear ef ixd
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäådn - §©©©¦§ª©
yibxn `ed f`y ± 'd zlecba ezrc z` winrne oian `edy
,'d ipt xe`n wegx `edy lr ,eilry dlecbd zepngxa yge

`id zeppeazddeéàäìòîì íéðBéìòä úBîìBòä elôàL C ¥¤£¦¨¨¨¤§¦§©§¨
õ÷ ïéà ãò äìòî,md mb ±,dén÷ éáéLç Lnî àìkmd - ©§¨©¥¥§¨©¨£¦¥©¥

.d"awd iabl ynn melkk miaygpíúeiçå íòôL ìk ék± ¦¨¦§¨§©¨
,mixen`d zenlerd lyãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø Bðéà± ¥©¦¦§¤¨¨¥¤¨

,zg`úé BîMîøîàîk ,Cøa6::l"f epinkg -àøáð ã"eéa" ¦§¦§¨¥§©£©§¦§¨
."'eë àaä íìBòmya millkpd ,mipeilrd zenler mby ,ixd ± ¨©¨

(c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad mler" illkd
.'ied my lyúeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé BîMî,`wec dfa -àeä ¦§¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦
äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä LiL¤¥¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤

'äa àøáð,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - ¦§¨§§
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ùã÷ä úøâà
òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö

úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
íéîçøíéáøáìáíãàäìòõåöéðúå÷ìàåùôðáùä÷åçøä

úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
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מובן אינו לעניןÏÏÎעכ"פ): הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘הוא ‰˜·"‰של וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו וע"פ ÂÓ˘Âההכרח - בלבד

כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל
ˆÌÂˆÓ"אליהם") Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו -·ÂÈאליהם", עצמו" "בלבד"),·לבין שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז , יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע ".·„Â·È¯שגם
יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א ירושלמי 6."להעיר ב. כט, מנחות

ס"ה. לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה

a`Îmgpn h"i iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my
oia lcaddy ixd ,'ied my ly c"ei ze`d ± "dnkg" zpigany

exewn mipezgzl mipeilr
enyn zeigd zehytzda
eif `ed df lk ,j` .jxazi
zpigan cala dx`de
envrlyk "my") myd
enk ,dx`d ly oipr `ed
epi` mydy mc`a lynl
wx rbep `ede mvrd
eze` `exwl lkeiy zlefl

.(enyaééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBò ìëaL íéèøtä©§¨¦¤§¨¨

íìBòålr xaec lirl ± §¨
,zenlerd ly llkd
mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerde
epax xne` o`k eli`e
mihxta ipeydy ,owfd
zenlera mb ,mler lkay
zenlera mbe mipeilrd

mipezgzdéôì àeä§¦
,úBiúBàä éôeøö ééepéL¦¥¥¥¨¦

,e`xap mdny -ïëå§¥
øáòa íépîfä ééepL¦¥©§©¦§¨¨

ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepéLå ,ãéúòå äåäŸ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ
,`a ±ïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMéî,zeize`d itexiv ±ïä ¦¦¥¥¥¨¦¤¥¥

øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä úëLîä©§¨©©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øtzecndn zkynpd zeigd zkynday ± ¤¤
miiepiyd lk mikiiy dfa ± xeaicd zeize` ici lr dhnl d`ae

,cizre ded ,xar ,onfd iiepiye zeigd lyBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7,"éúéðL àì 'ä éðà" :mey oi` - §©§¦§¨¥§¦£¦Ÿ¨¦¦

,d`ixad ixg`ll d`ixad iptl oia jxazi ea iepiyïéa¥
ìzLää éepéL úðéçáaúBìònä íeøî úeìL,zebixcnde ± ¦§¦©¦©¦§©§§¥©©£

,ähî ähîì ãòzenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©§©¨©¨
;xzeia mipezgzda éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ± ¤§¤¦§¨¥¨¨

a äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìòzenler ±íéðBzçz ¤§¦¨©¨§¨¤©©§¦
íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtq ±à ÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

,(àð ÷øtzenler oia lcad mey oi` ,envr d"awd iably - ¤¤
zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd
jxazi `ede ,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl
oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp

epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr
ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi

.mipezgzd zenlera xy`n,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáemb - ¥¦§¦©¦¥©§©
,d"awd iabl iepiy mey oi` dfaBcáì àeä äéäL BîkL¤§¤¨¨§©

,àeäze`ivn ote`ae -
lyéðôì ,ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨¦§¥

¯ úéLàøa éîé úLL¥¤§¥§¥¦
øçà äzò àeä Ck̈©¨©©

eðéäå ,äàéøaäzexnl ± ©§¦¨§©§
lkae ,mi`xap etqezipy
`ede ,`ed ecal `ed z`f

,cgeine cigiíeMî¦
Lnî ñôàå ïéàk ìkäL¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨
,Búeîöòå Búeäî éaâì§©¥¨§©§
mi`xapd oi` okle -
iepiyl minxeb e`xapy
,ezecg`ae eze`ivna
eiabl qt`e oi`k md oky

,jxaziãçà úBà Bîëe§¤¨
,zg` ±íãà ìL Bøeacî¦¦¤¨¨

BzáLçnî elôà Bà£¦¦©£©§
úeäî úeììk éaâì§©¥§¨¨
úéìëOä Lôpä©¤¤©¦§¦
-Cøc-ìò ,dúeîöòå§©§¨©¤¤

ì ,ìLî,ïæàä úà CkL ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤
`id daygndy zexnl -
xzei aexwe oicr yeal
lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl
odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne ,zilkyd ytpd
dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde daygnd ze`a
zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg` ze` ,ixd (lkyd oiprn
lkez ofe`dy lyn mieedn mixen`d mixacd ,llk mewn

.d"awd iabl d`ixad zeqt` biydle oiadlïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,ze` enk dfy mcew epxn`y itk `ly - £¥¤§¦

ze`l ixdy ,dlek ytpd iabl daygn e` xeaic ly zg`
oi` d"awd iabl eli`e ,"`edy lk" jxr miptÎlkÎlr yi zg`d

,llk jxr mey mi`xapløçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
íéøîà éèewìa),"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

"dpen`de:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (è ÷øt,dltza - ¤¤©¥¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxd oipr lr miywanyk
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaä,mi`xapde zenlerd ly ±,àeä Bcáì àeä äéä- ©§¦¨¨¨§©
,miiw did `l ecrla xac meyeäzò Ckzeedzd ixg` ± ¨©¨

e zenlerd,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy - §¨
äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e¦§©¥¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨
éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨§©§§¦
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, תהלים



a`Îmgpnנד 'k ycew zay mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' קודש שבת יום
,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

"íìBò úBîé" ìk úeiçL,onfd oipr ±úðéçaî ÷ø àeä ¤©¨§¨©¦§¦©
,"'eë Cìnä"zpiga `idy ,"zekln" zxitqe zpigan - ©¤¤

mikiiy ,"onf"d oipr mieednd ,cizre ded ,xary ,"jlnd"
jln ly lcadd mixne` dilry ,cala "zekln"d zxitqa

,ded mdy ,jelnie jln
eli`e ,cizre xar
dlrnly zecne zexitqa
oiicr jiiy `l "zekln"n

,"onf"d oiprBîëe§
øçà íB÷îa øàBáîL9. ¤§¨§¨©¥

,úàæì éàå,jk m`e - §¦¨Ÿ
`yepne mnexn d"awdy
d`ixad oiprn elek
oi`e mewn zqtez dppi`y

,jxazi eiabl llk jxr dlìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøä̈©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©
õBöépälrnn dwel` wlg ,d"awdn wlg `edy ±10,ïëBMä ©¦©¥

,ìôàäå CeLçä óeba`xwpd -àéåçc àëLî11,xerd - ©¤¨§¨¨¥¨§¨§¦§¨
,(ipencwd) ygpd lyäàîè ìa÷ì ìeìòämipipr ici lr ± ¤¨§©¥ª§¨

,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyny xeqi` lyìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨
,ïìvì-àðîçø úBåàzäxzid ly mipiprn od m` s`y - ©©£©£¨¨¦§©

ly ote`a odyk ,j` ,"dbep" ztilwnyzee`zsebd dyrp
,ribdl sebd lelr dl` lkl ,dfn jlkeln-LBãwäL éìeì¥¤©¨

óebä íò íçìì úBîeöòúå æò Bì ïúBðå Bì ïâî àeä-Ceøä¨¥§¥Ÿ§©£¦§Ÿ¦©
,ïçvðìe åéúBàúåz` gvpl d"awd ly ezxfr ilan ,j` - §©£¨§©§¨

cvn sebd lelr ,zee`zd
envr dfe ,df lkl envr
zezigp ly oipr ixd `ed
geka x`yp dfyk mb ±
lret icil `a epi`e cala
ici lr dlilg l`bzdl
`edy df sebae .zee`zd
okey ± zegp jk lk

.dnypd ly uevipdeäæå§¤
:íéøîBàLixg` - ¤§¦

jlnd" ,d`ixadn d"awd `yepne mnexn dnk cr mixne`y
jingxa mler iwl`" miywan ,(lirl xkfpk) "ecal mnexnd

miniiqne "epilr mgx miaxd."'eë eðòLé ïâî 'eë eðfò ïBãà"£ª¥¨¥¦§¥
dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy gekd lr `id dpeekdy ±
fera cenrl mc`d lkeiy ± miinvrd eizegeke mc`dn

.eizee`ze sebd cbp opebzdle

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mipin ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`eøçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
ze`a ,zeppeazd ici lr 'd zad`e 'd z`xi envrl biyd

,dlrnln dpzn ly jxca dad`de d`xideøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
÷eñt ìò øçà íB÷îa13úà ïzà äðzî úãBáò" : §¨©¥©¨£©©¨¨¤¥¤

àéäL ,"íëúpäk`id ,mkzpedk -,äáäà úcîjk lre - §ª©§¤¤¦¦©©£¨

,dpzn zcear `edy dad` ly df ote` epyiy weqtd xne`
,dlrnln dpzn jxcaàeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk íb §¥©¥©¦§¨

.dlrnln dpzn jxca `idy d`xia dbixcn dpyiy -,äpäå§¦¥
éàcå- y ,xacd -úBðBLàøä ïéa ììk CBøò ïéàoia - ©©¥£§¨¥¨¦

d`xia mipey`xd mibeqd
,dad`eúBãìBz ïäL¤¥§

éaâì ,àøápä ìëOä©¥¤©¦§¨§©¥
úBðBøçàämibeqd oial - ¨©£

,dad`e d`xia mipexg`d
ïäL,dpzn ly jxca - ¤¥

,BîL Cøaúé àøBaäî- ¥©¥¦§¨¥§
oia jxr mey oi`y myk
mey oi` jk ,`xeal `xap
ly oey`xd beqd oia jxr
lr xvepy d`xie dad`
zervn`a) `xapd ici
oexg`d beqd oial (elky

.`xeadn `ay d`xie dad` lyïä ïëìådad`de d`xid - §¨¥¥
,zepexg`dìL BîúBç" ék ,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä¥©¦§¨§¥¡¤¦¨¤

"úîà àeä-Ceøa-LBãwä14ìëå ,ézîàä úîà àeäL , ©¨¨¡¤¤¡¤¨£¦¦§¨
.dén÷ éáéLç àìk íéàøápaL úîàämelkk zaygp - ¨¡¤¤©¦§¨¦§¨£¦¥©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
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א.14. נה, שבת

a`Îmgpn 'k ycew zay mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dpzn jxca ze`ad dad`de d`xid ,okl ,jxazi eiptl
."zn`" mya ze`xwp ,`xeadníãàä äkæiL Cøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤¤¦§¤¨¨¨

,"'ä úîà"ì"zn`" ody dad`e d`xil mc`d dkfiy - §¡¤
,d"awd ly "zn`"d zpiganøøBòiL éãé ìò àeä äpä¦¥©§¥¤§¥

ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø©£¦©¦¦§¥©
àéäL ,BLôðaL õBöépä©¦¤§©§¤¦
`id ,mingxd zcn -
çéøáî ,á÷òé ìL Búcî¦¨¤©£Ÿ©§¦©
,äöwä ìà äöwäî¥©¨¤¤©¨¤

eðééäc,xnelk -íeøî §©§¥
úBìònä,zebixcnde - ©©£

,ähî ähîì ãò- ©§©¨©¨
zcn zxfzyne zxaer
oeeikne ,awri ly mingxd
dgeka yi - jky

éLîäì"'ä úîà" C §©§¦¡¤
äfä ìôMä íìBòì̈¨©¨¨©¤

áeúkL Bîëe ,CeLçä15: ¤¨§¤¨
CLça áLà ék"ly - ¦¥¥©Ÿ¤

,dfd mlerd."éì øBà 'ä¦
eäæåaezky dn -16:ék" §¤¦

."'eë Bcñç eðéìò øáb- ¨©¨¥©§
lr xabzn 'd cqgy
ytpae ,dfd mlerd jyeg
- seba z`vnpd mc`d
,ixd .'dn xe` ielib xi`n
jxcdy ,mipt lk lr

.miax mingx zexxerzd ici lr `id ,"'d zn`" zkyndlCà©
éøö ¯ 'ä éðôì íéaø íéîçø úeøøBòúäïk íb úBéäì C ¦§§©£¦©¦¦§¥¨¦¦§©¥

éà ¯ BlL úîàa àeäLk íâå ,úîàaúîà éãé ìò ìëeé C ¤¡¤§©§¤¨¡¤¤¥©©§¥¡¤
?"'ä úîà"î íéðBéìò íéîçø øøBòì BlL,xen`ky oeeik - ¤§¥©£¦¤§¦¥¡¤

.d"awd ly zn`d iabl "`lk" `id `xap ly zn` lkCà©
ìò íéîçøä úcî àéäL ,ä÷ãvä úcî àéä äæì äöòä̈¥¨¨¤¦¦©©§¨¨¤¦¦©¨©£¦©

déîøbî déì úéìc ïàî,melk envrn el oi`y inl -úBéçäì ©§¥¥¦©§¥§©£
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôL çeøzexxerzda" - ©§¨¦§¦§¨¨¦§©¨

- "dhnlny,àìéòìc àúeøòúàzexxerzd" d`a - ¦§¨¨¦§¥¨
,"dlrnlnúðéça íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥§¦©

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø,íéîìòpädncxze dpiy - ©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
mc`a lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md
miax mingxd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk
,"mincxp"e "mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde
xxern d"awd mze`e

uiwneíìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥
,äaø äøàäå éelbä ìà¤©¦§¤¨¨©¨
,"íéiçä øBàa øBàì"¥§©©¦
eäæå ."íìBòì 'ä úîà"¡¤§¨§¤

ìøîàpä äòéøæ ïBL §§¦¨©¤¡©
,ä÷ãöarxef" enk - ¦§¨¨
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ח.15. ז, ב.16.מיכה קיז, ח.17.תהלים סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ישעי'



היום יום . . . נו

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ִמּיֹום  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִנְמְלאּו   – תש"א  ָאב  ְמַנֵחם  י"ד 
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר.  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָחֵבר,  ְלָך  ְלׁשֹון קּוְלמּוס –  ְוָקֶנה –  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ּבַ טו  ל  ּכָ ַעל  ָאב  ּבְ טו  ַמֲעַלת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל  לֹֹמה, ּכָ ִנְכָנִעים ִלׁשְ ָהיּו  ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ ּבְ ׁש כּו'  ׁשַ ּתָ א, ּוְבט"ו  יׁשָ ּבִ ה  לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ

טו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֵעין  כּו',  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ְלַגְמֵרי,  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו",  "ְוָנֲהרּו  ֶלָעִתיד,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, 
חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: 
גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר 
פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: 

הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבר  ּדְ ַעל  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ְתִחּלַ ּבִ טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְנִסיעֹות 
ְלָיא  ּגַ ֶזה:  ּבָ ְמָבֵאר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ּלּות  ִהְתּגַ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה  ִחּזּוק 
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



נז היום יום . . . 

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל .

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . נח

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א(: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ ן הּוא  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֶאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

שבת 
קודש

             

           
       

 
          

      
          

         
  

         
        

       
       

          
         

  
         

           
          

         
         

     
        

       

        
         

         
       

     
          

         
         
        
          


         
          

            
       

        
        

          
         

        
        

       






























































































המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ד ראשון יום הגאולה  שירת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰éôñeîa§§¥
ì dúBà ïé÷ìBçå ,"eðéæàä" úøéL ïéøîBà úaL:íé÷øt äML ©¨§¦¦©©£¦§§¦¨§¦¨§¨¦

.úñðkä úéáa äML dúBà ïéàøBwL Cøãk ,ê"ì å"éæä§¤¤¤§¦¨¦¨§¥©§¤¤
מבטאת  ציבור קרבנות הקרבת בעת הלויים שירת

היין ניסוך בעת השירה אמירת היתה ולכן המקדש שמחה, (כלי

ה"ב) .פ"ג
להבין: יש זה לפי

שבתות, שישה במשך במקדש הנאמרת האזינו", "שירת
בעת  ישראל לעם תוכחה דברי היתר, בין בתוכה, כוללת
מכך. כתוצאה שיבואו העונשים וגם יירד, הרוחני שמצבם
– אלו קטעים נקראים בהן שבשבתות לומר ניתן האם
תוכחה  דברי הם הדברים תוכן והלוא בהן? נאמרת "שירה"

ומוסר!
הוא: והביאור

עם  שקורות להוכיח באים האזינו" "שירת פרקי כל
– והיא אחת, לתכלית מכוונים השנים במשך ישראל
אין  שלעינינו אף אירוע, כל והשלמה. האמיתית הגאולה
טוב  לעבר בהתקדמות שלב מהווה הטוב, בו נראה

הימים. באחרית הקב"ה של מלכותו גילוי – בשלמותו
נאמרת  האזינו' ש'שירת בכותבו הרמב"ם מדגיש זאת ואת
בבית  שישה אותה שקוראין "כדרך שבת מוספי הקרבת  בעת
כל  שבת, במוספי הנאמרת השירה הדברים: וכוונת הכנסת".
כל  אלא בנפרד, הנקראים כפרקים אינם – אחד פרק שבת
של  חלקית קריאה גם ולכן, אחת. חטיבה הינה האזינו' 'שירת
– סופית ומטרה כללית מתמונה חלק בהיותה – השירה

הלב. ושמחת שירה מביעה
[229 cenr ,ck jxk zegiy ihewl]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ו שני יום תמיד  לא - קודם? תדיר

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øecñ ãöéëå§¥©¦
åéøçàå ,Lãç Làø óñeî åéøçàå ,älçz úaL óñeî ?ïúáø÷ä©§¨¨¨©©¨§¦¨§©£¨©ŸŸ¤§©£¨

.Bøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìkL ;áBè íBé óñeî©¤¨©¨¦¥£¥¥¤£¥
שורש  הוא חברו" את קודם מחברו התדיר ש"כל זה כלל

ומהם: הלכות. לכמה
הציצית  כי תפילין, להנחת קודמת בטלית העטיפה א.

בשבת ובין בחול בין שנוהגת יותר ב)תדירה כה, סי' .(שו"ע
לומר  יש בשבת, שחל יום-טוב או בראש-חודש ב.
מפני  ויבוא", "יעלה ואח"כ "רצה" תחילה המזון בברכת

יותר תדירה ו)שהשבת ב, תפלה הל' רמב"ם .(ראה
מוסף התפלל שלא יחיד יתפלל ג. מנחה, זמן והגיע

יותר תדירה שהיא מפני תחילה ד)מנחה רפו, סי' .(שו"ע

שהיא  מפני העומר, לספירת קודמת ערבית תפלת ד.
יותר סקט"ז)תדירה תפט סי' יעקב .(חק

קודמת  בבית) (ביחידות, ערבית שתפלת אומרים יש
יותר תדירה שהיא מפני חמץ סק"ז)לבדיקת תלא סי' .(ח"י

הזקן רבינו קודם (שם)אך שתדיר באומרו זו, סברה דוחה
אבל  עוברות, ששתיהן או עוברות אינן המצוות כששתי רק
יש  עוברת, תדירה והאינה עוברת מצוה אינה התדירה אם
את  דוחה איננה התדיר הקדמת כי תדיר, שאינו את להקדים

לגמרי. תדיר שאינו
יחשב  הכוכבים בצאת מיד חמץ יבדוק לא שאם וכיון
הבדיקה  את להקדים יש חכמים, תקנת על כעובר

הלילה. חצות עד שמצוותם ערבית ותפלת לקריאת-שמע

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום וטפל  עיקר אין במצוות

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïéðzpä ìëå§¨©¦¨¦
éçáæ íãå" :øîàpL ,àöé ¯ äëéôLa ïðúpL ä÷éøæa."CôMé E ¦§¦¨¤§¨¨¦§¦¨¨¨¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥

קרן  על באלכסון להזרק אמור שדמם קרבנות כלומר:
הדם  שימצא כדי דרומית, מזרחית קרן ועל צפונית מזרחית

המזבח כתלי ארבע על מתנות שתי ה,של הקרבנות מעשה (הל'

יצא.ו) – בשפיכה נתנן זאת ובמקום ,
עצמם: את סותרים הרמב"ם שדברי אלא

שאת  פסח, קרבן – קרבנות שני הוקרבו בפסח כידוע,
דמוewxfדמו שאת חגיגה, וקרבן ;ekty בגמרא נחלקו .

עקיבא  ורבי החגיגה, את גם פוטרת הפסח על ברכה האם
אינה  שפיכה לדעתו כי השני, את פוטר לא שאחד טוען

זריקה. פוטרת
ששפיכה כאן כתב ואילו okהרמב"ם הזריקה, את פוטרת

הפסח שברכת פסק ומצה חמץ את `dpiבהלכות פוטרת
הכיצד? חגיגה.

הצל"ח: ומתרץ
הדיון  בזה. זה תלויים הדברים שאין סובר הרמב"ם
הפסח  קרבן האם – אחרת בשאלה תלוי הקרבן ברכת אודות
בכלל  זריקה אם גם שלא. או טפל, והחגיגה העיקר הוא
את  תפטור לא הפסח שברכת יתכן זאת בכל שפיכה,

החגיגה.
שברכת  הרמב"ם פסק באמת מדוע מובן: לא ועדיין
עיקר  הפסח קרבן והרי החגיגה, את פוטרת אינה הפסח
על  הפסח את לאכול כדי היא אכילתו כי טפל, והחגיגה

השובע?
בדעת  תלוי וטפל עיקר הנהנין בברכת הרבי: ומבאר
גם  במצוות אבל הטפל. פוטרת העיקר ברכת ולכן האדם,
ולכן, אחשביה". "מצותיה כי עצמו, בפני חשוב ה'טפל'
בדיעבד  אפילו פוטרתו הפסח ברכת שאין הרמב"ם סובר

פסחים) על .('הדרן'
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ד ראשון יום הגאולה  שירת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰éôñeîa§§¥
ì dúBà ïé÷ìBçå ,"eðéæàä" úøéL ïéøîBà úaL:íé÷øt äML ©¨§¦¦©©£¦§§¦¨§¦¨§¨¦

.úñðkä úéáa äML dúBà ïéàøBwL Cøãk ,ê"ì å"éæä§¤¤¤§¦¨¦¨§¥©§¤¤
מבטאת  ציבור קרבנות הקרבת בעת הלויים שירת

היין ניסוך בעת השירה אמירת היתה ולכן המקדש שמחה, (כלי

ה"ב) .פ"ג
להבין: יש זה לפי

שבתות, שישה במשך במקדש הנאמרת האזינו", "שירת
בעת  ישראל לעם תוכחה דברי היתר, בין בתוכה, כוללת
מכך. כתוצאה שיבואו העונשים וגם יירד, הרוחני שמצבם
– אלו קטעים נקראים בהן שבשבתות לומר ניתן האם
תוכחה  דברי הם הדברים תוכן והלוא בהן? נאמרת "שירה"

ומוסר!
הוא: והביאור

עם  שקורות להוכיח באים האזינו" "שירת פרקי כל
– והיא אחת, לתכלית מכוונים השנים במשך ישראל
אין  שלעינינו אף אירוע, כל והשלמה. האמיתית הגאולה
טוב  לעבר בהתקדמות שלב מהווה הטוב, בו נראה

הימים. באחרית הקב"ה של מלכותו גילוי – בשלמותו
נאמרת  האזינו' ש'שירת בכותבו הרמב"ם מדגיש זאת ואת
בבית  שישה אותה שקוראין "כדרך שבת מוספי הקרבת  בעת
כל  שבת, במוספי הנאמרת השירה הדברים: וכוונת הכנסת".
כל  אלא בנפרד, הנקראים כפרקים אינם – אחד פרק שבת
של  חלקית קריאה גם ולכן, אחת. חטיבה הינה האזינו' 'שירת
– סופית ומטרה כללית מתמונה חלק בהיותה – השירה

הלב. ושמחת שירה מביעה
[229 cenr ,ck jxk zegiy ihewl]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ו שני יום תמיד  לא - קודם? תדיר

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øecñ ãöéëå§¥©¦
åéøçàå ,Lãç Làø óñeî åéøçàå ,älçz úaL óñeî ?ïúáø÷ä©§¨¨¨©©¨§¦¨§©£¨©ŸŸ¤§©£¨

.Bøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìkL ;áBè íBé óñeî©¤¨©¨¦¥£¥¥¤£¥
שורש  הוא חברו" את קודם מחברו התדיר ש"כל זה כלל

ומהם: הלכות. לכמה
הציצית  כי תפילין, להנחת קודמת בטלית העטיפה א.

בשבת ובין בחול בין שנוהגת יותר ב)תדירה כה, סי' .(שו"ע
לומר  יש בשבת, שחל יום-טוב או בראש-חודש ב.
מפני  ויבוא", "יעלה ואח"כ "רצה" תחילה המזון בברכת

יותר תדירה ו)שהשבת ב, תפלה הל' רמב"ם .(ראה
מוסף התפלל שלא יחיד יתפלל ג. מנחה, זמן והגיע

יותר תדירה שהיא מפני תחילה ד)מנחה רפו, סי' .(שו"ע

שהיא  מפני העומר, לספירת קודמת ערבית תפלת ד.
יותר סקט"ז)תדירה תפט סי' יעקב .(חק

קודמת  בבית) (ביחידות, ערבית שתפלת אומרים יש
יותר תדירה שהיא מפני חמץ סק"ז)לבדיקת תלא סי' .(ח"י

הזקן רבינו קודם (שם)אך שתדיר באומרו זו, סברה דוחה
אבל  עוברות, ששתיהן או עוברות אינן המצוות כששתי רק
יש  עוברת, תדירה והאינה עוברת מצוה אינה התדירה אם
את  דוחה איננה התדיר הקדמת כי תדיר, שאינו את להקדים

לגמרי. תדיר שאינו
יחשב  הכוכבים בצאת מיד חמץ יבדוק לא שאם וכיון
הבדיקה  את להקדים יש חכמים, תקנת על כעובר

הלילה. חצות עד שמצוותם ערבית ותפלת לקריאת-שמע

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום וטפל  עיקר אין במצוות

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïéðzpä ìëå§¨©¦¨¦
éçáæ íãå" :øîàpL ,àöé ¯ äëéôLa ïðúpL ä÷éøæa."CôMé E ¦§¦¨¤§¨¨¦§¦¨¨¨¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥

קרן  על באלכסון להזרק אמור שדמם קרבנות כלומר:
הדם  שימצא כדי דרומית, מזרחית קרן ועל צפונית מזרחית

המזבח כתלי ארבע על מתנות שתי ה,של הקרבנות מעשה (הל'

יצא.ו) – בשפיכה נתנן זאת ובמקום ,
עצמם: את סותרים הרמב"ם שדברי אלא

שאת  פסח, קרבן – קרבנות שני הוקרבו בפסח כידוע,
דמוewxfדמו שאת חגיגה, וקרבן ;ekty בגמרא נחלקו .

עקיבא  ורבי החגיגה, את גם פוטרת הפסח על ברכה האם
אינה  שפיכה לדעתו כי השני, את פוטר לא שאחד טוען

זריקה. פוטרת
ששפיכה כאן כתב ואילו okהרמב"ם הזריקה, את פוטרת

הפסח שברכת פסק ומצה חמץ את `dpiבהלכות פוטרת
הכיצד? חגיגה.

הצל"ח: ומתרץ
הדיון  בזה. זה תלויים הדברים שאין סובר הרמב"ם
הפסח  קרבן האם – אחרת בשאלה תלוי הקרבן ברכת אודות
בכלל  זריקה אם גם שלא. או טפל, והחגיגה העיקר הוא
את  תפטור לא הפסח שברכת יתכן זאת בכל שפיכה,

החגיגה.
שברכת  הרמב"ם פסק באמת מדוע מובן: לא ועדיין
עיקר  הפסח קרבן והרי החגיגה, את פוטרת אינה הפסח
על  הפסח את לאכול כדי היא אכילתו כי טפל, והחגיגה

השובע?
בדעת  תלוי וטפל עיקר הנהנין בברכת הרבי: ומבאר
גם  במצוות אבל הטפל. פוטרת העיקר ברכת ולכן האדם,
ולכן, אחשביה". "מצותיה כי עצמו, בפני חשוב ה'טפל'
בדיעבד  אפילו פוטרתו הפסח ברכת שאין הרמב"ם סובר

פסחים) על .('הדרן'



v"ndqeס ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז רביעי יום ביוקר  משלמים טעויות על

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰Léøôä¦§¦
BðéàL àöîðå ,íézL áiç àeäL øeáñëe ,íézL éîc Bà íézL§©¦§¥§©¦§¨¤©¨§©¦§¦§¨¤¥

.äáãðì eìté øàMäå ,úçà àéáé ¯ úçà àlà áiç©¨¤¨©©¨¦©©§©§¨¦§¦§¨¨
מי  על מוסבים לנדבה" יפלו "והשאר הרמב"ם דברי

שתיincשהפריש שהפריש זה ואילו חטאות. zendaשתי
בה  שיפול עד תרעה והשניה לחטאת, אחת יביא – לחטאת

לנדבה יפול ממכירתה שיתקבל והכסף וימכרנה, .(כס"מ)מום
והרי  לנדבה, יפלו השניה החטאת דמי באמת, מדוע,

ה  את להביא חייב היה לא היתה כלל כן אם השניה. חטאת
הקדש" אינו טעות ו"הקדש בטעות, זו פ"ו הפרשה (ערכים

?הל"ד)
שהפריש  בשעה יודעים , אנו שאין  מכיון  הוא : ההסבר
בטעות  היתה  ואיזו  הנכונה ההפרשה היא איזו  אחת, בבת שתיים
מדמיה  לקנות  לכן  וצריך  לחולין , בהמה אף להוציא  אפשר אי  –

נדבה. קרבן 
אחת, בבת לא החטאות שתי את הפריש אם זה, לפי
נודע  ובהמשך השניה, את כך ואחר אחת הקדיש קודם אלא
לחולין, השניה הבהמה תצא – אחת אלא חייב שאינו לו

בטעות. היתה השניה שההקדשה לנו שברור כיון
[g sirq clw oniq ,miycw ,cizrd oglyd jexr]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ח חמישי יום קובע  תמיד לא הבית בעל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úàhç©©
?íéøeîà íéøác äna Y . . óBòä úìBòa äáøòúpL óBòä̈¤¦§¨§¨§©¨©¤§¨¦£¦

.äìBò Bæå úàhç Bæ ,íéìòaä úçé÷ì úòLa úBLøôî eéäLa§¤¨§Ÿ̈¦§©§¦©©§¨¦©¨§¨
העוף  ועולת המזבח  של  התחתון  בחציו  נעשית  העוף חטאת 
אם  שכך , כיון  פסולות . – המיקום את שינה ואם  העליון , בחציו 

ימותו" "כולן  ולכן  להקריבן , אפשרות אין  בזו  זו (כסף התערבבו 

.משנה)
חל  שהתערבבו העופות את להמית שיש זה דין אמנם,
לחטאת  נועד עוף איזה ואמר פירש הקניה בשעת  אם רק
אמירה  היתה לא קנייתם בעת אם אך לעולה. ואיזה

הוא  עדיין – החליט כבר במחשבתו אם אפילו מפורשת,
לעולה. ואיזה לחטאת איזה מחדש ולקבוע לשנות יכול

ואלו  חטאתי דמי "אלו ואמר הכסף את חילק ואפילו
האמירה  רק שכן דעתו, את לשנות יכול עדיין עולתי", דמי

קובעת. הקניה בעת
עוף  איזה הבעלים  קבעו  לא  הקניה בעת אם  כן: על יתר
הבעלים  אמירת קובעת  תהיה לא שוב – לעולה ואיזה  לחטאת
לחטאת  שירצה עוף איזה  להקריב  יוכל והכהן  מכן , לאחר

לעולה. שירצה ואיזה
[qewxew i"xdn]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ט שישי יום הבירורים" "עבודת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïî ãçà¤¨¦
.ìñt Y äðBálä èwì íà . . äãBáòì ïéìeñtä©§¦¨£¨¦¦¥©§¨¨©

חוץ  המקדש, בעבודות להשתתף יכל לא זר כידוע,
שלנו  במקרה 'עבודה'. בתור מוגדרות שאינן מפעולות
נחלקו  ואודותיו הסולת, מתוך הלבונה בליקוט מדובר

בזר,חכמים  פסול ובמילא כ'עבודה' מוגדר זה מעשה האם –
בזר. וכשר 'עבודה' שאינו או

המחמירה בדעה אוחז ינאי יג)ר' עצם (מנחות ולדידו ,
הליכה  כאן שאין ואף עבודה. נחשבת הלבונה הולכת
הלבונה  את הנותן המלקט של יד הושטת רק אלא רגלית,
כי  כ'הולכה', מוגדרת זו הושטה – הקטרתה לשם לכהן

הולכה". שמה ברגל שלא "הולכה
לעיל הלוא למלך : המשנה הכ"ג)והקשה כתב (פ"א

זה  לפי הולכה". אינה ברגל שלא ש"הולכה הרמב"ם

פסל  הרמב"ם כאן ומדוע כ'עבודה', נחשבת אינה יד הושטת
בזר? הלבונה ליקוט

לומר: ויש
משום  אלא 'הולכה' מטעם לא בזר נאסר הלבונה ליקוט 
כמו  היא: חד עבודתם שמהות  ה'קמיצה ', כעבודת  שנחשב
לה' המוקטר המנחה  חלק את מבררים הקמיצה ידי שעל
השייך  החלק את מבררים הלבונה בליקוט  כך המנחה, משיירי

להקטירו . כדי לה'
והן  קמיצה הן – הדינים שני את הרמב"ם מצרף ולכן
בהלכה  – לעבודה הפסול ידי על הנעשים לבונה ליקוט
לברר  – אחד עניינם העבודות ששתי להשמיענו אחת:

המנחה. משיירי לה' החלק את ולהפריד
[a ,bi zegpn dxe` oxw]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' קודש שבת מכזית? פחות משיעור שבע האדם ואם

:È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰äìéëà ïéà¥£¦¨
.úéfkî äúeçt§¨¦©©¦

אכילת  על רק מתחייבים המזון שבברכת הוא, כלל
ושבעת", "ואכלת כתוב שהרי לחם, כזית לפחות של שיעור

מכזית". פחותה אכילה ו"אין
סופר' ה'חתם מט)בא סי' מי (או"ח, כל חידוש: דבר ואומר

– לחם מאכילת (!)ששבע zifkn zegt elit` חייב –
וכיון  "ושבעת", כתוב שהרי התורה. מן המזון בברכת

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אכל?! כמות איזו לנו איכפת מה ששבע,
ה 'כתב בנו  עליו לא)סופר'מקשה  סי' אכילה(ריש "אין  הרי  :

לנו ומניין רבים , ובמקומות  כאן הרמב"ם  כדברי  מכזית ", בפחות 
משיעור פחות  שאכל  אף המזון  בברכת  מתחייב  שהשבע  לומר

אכילה ? של תורה 
חמד השדי 1558)אולם ע' סופר (ח"ד שהחתם מציין

חדש, דין "והוא ומסיים: נוספים. פוסקים דברי על מסתמך
דקרא". אכילה לשון בכלל שזהו כן נותנת הסברא אך

עולה הרדב"ז מדברי עניין: ב'רכד)ובאותו חדשות כי (שו"ת ,

אשר  – חולה כמו – אותו משביעה מועטת שאכילה אדם
לא  כי אחרים. חובה ידי להוציא יכול ושבע, כזית אכל

zenk ואכלת" כאן שיש העיקר אלא חשובה, האכילה
ושבעת".

להניח  שסביר בחולה, רק אמור זה כל כי האומרים ויש
אדם  כן שאין מה בלבד. לחם כזית מאכילת שבע שהוא
העובדה  בעקבות רק שבע והוא לחם, כזית שאכל רגיל
ושבעת" "ואכלת בגדר אינו – אחרים דברים אכל כן שלפני

יד) אות לברך, ששכח מי דיני מנוחה, .(בית
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז רביעי יום ביוקר  משלמים טעויות על

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰Léøôä¦§¦
BðéàL àöîðå ,íézL áiç àeäL øeáñëe ,íézL éîc Bà íézL§©¦§¥§©¦§¨¤©¨§©¦§¦§¨¤¥

.äáãðì eìté øàMäå ,úçà àéáé ¯ úçà àlà áiç©¨¤¨©©¨¦©©§©§¨¦§¦§¨¨
מי  על מוסבים לנדבה" יפלו "והשאר הרמב"ם דברי

שתיincשהפריש שהפריש זה ואילו חטאות. zendaשתי
בה  שיפול עד תרעה והשניה לחטאת, אחת יביא – לחטאת

לנדבה יפול ממכירתה שיתקבל והכסף וימכרנה, .(כס"מ)מום
והרי  לנדבה, יפלו השניה החטאת דמי באמת, מדוע,

ה  את להביא חייב היה לא היתה כלל כן אם השניה. חטאת
הקדש" אינו טעות ו"הקדש בטעות, זו פ"ו הפרשה (ערכים

?הל"ד)
שהפריש  בשעה יודעים , אנו שאין  מכיון  הוא : ההסבר
בטעות  היתה  ואיזו  הנכונה ההפרשה היא איזו  אחת, בבת שתיים
מדמיה  לקנות  לכן  וצריך  לחולין , בהמה אף להוציא  אפשר אי  –

נדבה. קרבן 
אחת, בבת לא החטאות שתי את הפריש אם זה, לפי
נודע  ובהמשך השניה, את כך ואחר אחת הקדיש קודם אלא
לחולין, השניה הבהמה תצא – אחת אלא חייב שאינו לו

בטעות. היתה השניה שההקדשה לנו שברור כיון
[g sirq clw oniq ,miycw ,cizrd oglyd jexr]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ח חמישי יום קובע  תמיד לא הבית בעל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úàhç©©
?íéøeîà íéøác äna Y . . óBòä úìBòa äáøòúpL óBòä̈¤¦§¨§¨§©¨©¤§¨¦£¦

.äìBò Bæå úàhç Bæ ,íéìòaä úçé÷ì úòLa úBLøôî eéäLa§¤¨§Ÿ̈¦§©§¦©©§¨¦©¨§¨
העוף  ועולת המזבח  של  התחתון  בחציו  נעשית  העוף חטאת 
אם  שכך , כיון  פסולות . – המיקום את שינה ואם  העליון , בחציו 

ימותו" "כולן  ולכן  להקריבן , אפשרות אין  בזו  זו (כסף התערבבו 

.משנה)
חל  שהתערבבו העופות את להמית שיש זה דין אמנם,
לחטאת  נועד עוף איזה ואמר פירש הקניה בשעת  אם רק
אמירה  היתה לא קנייתם בעת אם אך לעולה. ואיזה

הוא  עדיין – החליט כבר במחשבתו אם אפילו מפורשת,
לעולה. ואיזה לחטאת איזה מחדש ולקבוע לשנות יכול

ואלו  חטאתי דמי "אלו ואמר הכסף את חילק ואפילו
האמירה  רק שכן דעתו, את לשנות יכול עדיין עולתי", דמי

קובעת. הקניה בעת
עוף  איזה הבעלים  קבעו  לא  הקניה בעת אם  כן: על יתר
הבעלים  אמירת קובעת  תהיה לא שוב – לעולה ואיזה  לחטאת
לחטאת  שירצה עוף איזה  להקריב  יוכל והכהן  מכן , לאחר

לעולה. שירצה ואיזה
[qewxew i"xdn]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ט שישי יום הבירורים" "עבודת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïî ãçà¤¨¦
.ìñt Y äðBálä èwì íà . . äãBáòì ïéìeñtä©§¦¨£¨¦¦¥©§¨¨©

חוץ  המקדש, בעבודות להשתתף יכל לא זר כידוע,
שלנו  במקרה 'עבודה'. בתור מוגדרות שאינן מפעולות
נחלקו  ואודותיו הסולת, מתוך הלבונה בליקוט מדובר

בזר,חכמים  פסול ובמילא כ'עבודה' מוגדר זה מעשה האם –
בזר. וכשר 'עבודה' שאינו או

המחמירה בדעה אוחז ינאי יג)ר' עצם (מנחות ולדידו ,
הליכה  כאן שאין ואף עבודה. נחשבת הלבונה הולכת
הלבונה  את הנותן המלקט של יד הושטת רק אלא רגלית,
כי  כ'הולכה', מוגדרת זו הושטה – הקטרתה לשם לכהן

הולכה". שמה ברגל שלא "הולכה
לעיל הלוא למלך : המשנה הכ"ג)והקשה כתב (פ"א

זה  לפי הולכה". אינה ברגל שלא ש"הולכה הרמב"ם

פסל  הרמב"ם כאן ומדוע כ'עבודה', נחשבת אינה יד הושטת
בזר? הלבונה ליקוט

לומר: ויש
משום  אלא 'הולכה' מטעם לא בזר נאסר הלבונה ליקוט 
כמו  היא: חד עבודתם שמהות  ה'קמיצה ', כעבודת  שנחשב
לה' המוקטר המנחה  חלק את מבררים הקמיצה ידי שעל
השייך  החלק את מבררים הלבונה בליקוט  כך המנחה, משיירי

להקטירו . כדי לה'
והן  קמיצה הן – הדינים שני את הרמב"ם מצרף ולכן
בהלכה  – לעבודה הפסול ידי על הנעשים לבונה ליקוט
לברר  – אחד עניינם העבודות ששתי להשמיענו אחת:

המנחה. משיירי לה' החלק את ולהפריד
[a ,bi zegpn dxe` oxw]

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' קודש שבת מכזית? פחות משיעור שבע האדם ואם

:È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰äìéëà ïéà¥£¦¨
.úéfkî äúeçt§¨¦©©¦

אכילת  על רק מתחייבים המזון שבברכת הוא, כלל
ושבעת", "ואכלת כתוב שהרי לחם, כזית לפחות של שיעור

מכזית". פחותה אכילה ו"אין
סופר' ה'חתם מט)בא סי' מי (או"ח, כל חידוש: דבר ואומר

– לחם מאכילת (!)ששבע zifkn zegt elit` חייב –
וכיון  "ושבעת", כתוב שהרי התורה. מן המזון בברכת

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אכל?! כמות איזו לנו איכפת מה ששבע,
ה 'כתב בנו  עליו לא)סופר'מקשה  סי' אכילה(ריש "אין  הרי  :

לנו ומניין רבים , ובמקומות  כאן הרמב"ם  כדברי  מכזית ", בפחות 
משיעור פחות  שאכל  אף המזון  בברכת  מתחייב  שהשבע  לומר

אכילה ? של תורה 
חמד השדי 1558)אולם ע' סופר (ח"ד שהחתם מציין

חדש, דין "והוא ומסיים: נוספים. פוסקים דברי על מסתמך
דקרא". אכילה לשון בכלל שזהו כן נותנת הסברא אך

עולה הרדב"ז מדברי עניין: ב'רכד)ובאותו חדשות כי (שו"ת ,

אשר  – חולה כמו – אותו משביעה מועטת שאכילה אדם
לא  כי אחרים. חובה ידי להוציא יכול ושבע, כזית אכל

zenk ואכלת" כאן שיש העיקר אלא חשובה, האכילה
ושבעת".

להניח  שסביר בחולה, רק אמור זה כל כי האומרים ויש
אדם  כן שאין מה בלבד. לחם כזית מאכילת שבע שהוא
העובדה  בעקבות רק שבע והוא לחם, כזית שאכל רגיל
ושבעת" "ואכלת בגדר אינו – אחרים דברים אכל כן שלפני

יד) אות לברך, ששכח מי דיני מנוחה, .(בית

              

       
        

       
       

      
     

      
         

          
     

        
      

        
           

         
       

          
      

        
      

         
        

      
      

        
      

 
         

         
       

         
   

         
          

      
        

          
        

       
         

       
     

        
      

        


         
        

        
        

         
        

          
        

          
         
         

 
        

         
         


       

      
          

        
      

          
     

          
         

         
         
          

 
        

         
          

         
         

          
 

      
   









































































































































































המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת וודש עמ' א
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn 'kÎc"i -

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ד א' יום

-dcearxtq
oitqEnE oicinY zFkld¦§§¦¦¨¦

ו  ¤¤ּפרק
לעלֹות ‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר  ׁשעל הממּנה יבֹוא על [גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל [מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
ּפיס  ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו כהּנה. ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבגדי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה וׁשני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהראׁשֹון
הּסדר  על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ׁשּזכה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּומתחיל

מסּדר ּכ ואחר המזבח]ׁשאמרנּו. ּגדֹולה,[על מערכה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָ
גזרי  ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, מערכה מסּדר ּכ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואחר
ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ּגדֹולה מערכה על ּומּניחן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעצים
ׁשּצריכין  הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין הּכלים, ללׁשּכת ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנכנסין

את ּומׁשקין הּיֹום. ּכל ׁשּזכה [קרבן]להן וזה מים, הּתמיד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּכהנים  אחריו וילכּו הּמטּבחים; לבית מֹוׁשכֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּבׁשחיטתֹו,
ׁשער  ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין האברין, להעלֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּזכּו
הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, ּפתיחת ּובׁשעת הּגדֹול. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָההיכל
ּבדּׁשּון  ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני להיכל נכנסין ּכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואחר

הּמנֹורה.[ניקוי] ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני הּפנימי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח
ׁשֹוחט ·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

הּתמיד  ׁשּקּבלֹו.את זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר . ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמטּבחים  ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים ונֹותנין בחלקו לּכבׁש. -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מחצי התחתון] אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ּבמערבֹו; ,ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשל ּבמזרחֹו; ּולמּטן, -[קרבנות]ּכבׁש חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָ
הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מּלמעלה, הּמזּבח על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנֹותנין

מעבר]רגלי חדׁש.[- ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
ּובֹוזקין האברים; את ׁשם ּגּבי [מפזרים]ּומֹולחין על מלח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם  הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכבׁש
ּבעצים הליכתן עצים]ּבעת הובלת על [- ואף לּמערכה; ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ואין  הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהן ּבין חֹוצץ ׁשהּמלח ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּפי
חֹוׁשׁשין  אינן עבֹודה, הּזאת חציצה]ההֹולכה זה אין -]. ְֲִֵַַָָָָֹ

ללׁשּכת „. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר
והן הּגזית  אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת וקֹוראין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּפֹותחין
ו'ׂשים  ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ׁשמֹוע', אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'והיה
אנׁשי  ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ּובׁשּבת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלֹום';

ּבּבית  ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשמר
ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ּפיס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַֹמפיסין
הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר; ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונכנס
הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומטיב

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות על ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹועֹומד
הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו

ּוׁשלׁשה  ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע  קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי  ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר  נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּובא  רץ והּוא הּמעמדּבׁשיר, וראׁש של ; משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ְֶּכׁשהּוא 'ישראלים'

הּטמאים את מעמיד היה קֹולּה, ׁשער [מצורעים]ׁשֹומע על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ
החׁשד מּפני רוצים הּמזרח שאינם בהם יחשדו שלא -] ְְֲִִֵַַָָ

ּכּפרתן [אלא],להיכנס] הביאּו לא ׁשעדין הּכל ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּידעּו
נכנסו] לא את [ולכן ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, הּכבׁש מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאברים
ּכהנים  ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ׁשעל אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹמתחילין
ואחר  ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם אחת ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּברכה
החבּתין, מקטיר הּסלת ואחר הּנסכים, סלת מעלין ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹּכ
אֹומרין  ,הּנּסּו ּובׁשעת ;לּנּסּו הּיין מעלין החבּתין ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַואחר
ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין ּבׁשיר, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָהּלוּיים

הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַותֹוקעים
.Â על עֹומדין כהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו

והּסגן ּבידן; חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים כהן ׁשלחן [של ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֻ
והּסּודריןגדול] הּמזּבח, קרן על ּבידֹו.[דגלים]עֹומד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו ותקעּו, והריעּו על ּתקעּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּׂשמאלֹו.[מצילתיים]הּצלצל ואחד מימינֹו אחד , ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

.Ê זה הקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף - לנּס המנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחה
ּבּׁשיר. הּלוּיים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
ּכל  על ׁשּבעזרה; העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - לּפרק ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּגיעּו
הּתקיעֹות  וכל הׁשּתחויה. - ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, - ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּפרק

ּתׁשע  - הּתמיד ׁשּבארנּו.ׁשעל ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶַַַַָ
.Á וזבחי הּצּבּור עֹולת על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאין

ׁשּמקריבין  נדבה עֹולת אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמיהן
מ:]מּמֹותר ׁשהן [מהנשאר ּפי על אף - הּלׁשּכה ּתרּומת ְְִִִֵֶַַַַַָ

הּבאין  נסכים וכן ׁשירה; עליהן אֹומרין אין צּבּור, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשל
ׁשירה. עליהן אֹומרין אין - עצמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּבפני

.Ë אֹומרין הּלוּים ׁשהיּו "לה'הּׁשיר - הראׁשֹון ּבּיֹום : ְְִִִִִֶַַַַָָ
ּומהּלל  ה' "ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני ּומלֹואּה"; ְְְִִֵֶַָָָָָָֻהארץ
- ּברביעי אל"; ּבעדת נּצב "אלהים - ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָֹֹמאד";
עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו - ּבחמיׁשי ה'"; נקמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָֹ"אל
ׁשיר  "מזמֹור - ּבׁשּבת לבׁש"; ּגאּות ,מל "ה' - ְְִִִִֵֵַַָָָָּבּׁשּׁשי
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"האזינּו", ׁשירת אֹומרין ׁשּבת ּבמּוספי הּׁשּבת". ְְְְֲִִִֵַַַַַָָליֹום
ׁשּׁשה  אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר ּפרקים, לׁשּׁשה אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָוחֹולקין
הּׁשירה  ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ואֹומרין הּכנסת; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבבית
אֹומרין: ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין ׁשּבתֹות, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּבׁשּׁשה
היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף כמכה". ּו"מי מׁשה" יׁשיר ְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ"אז
להיֹות  חל ואם עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו ְְְְִִִִִֵֵַָֹאֹומרין:
ׁשל  ּבמנחה ׁשכמֹו". מּסבל "הסירֹותי אֹומרין: ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַָּבחמיׁשי,

מדּבר". יחיל ה' "קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ְְִִִַָָָָָֹראׁש
.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש

חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום לפרסמֹו ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את .ּדֹוחה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.‡È הּמּוספין עם לבֹונה בזיכי ׁשני מקטירין קדם ּבׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכ ּבּבקר, יֹום ּכל ׁשעֹוׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל יין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנּסּו
החיצֹון, מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעֹוׂשין
אּלא  אּלּו ּדברים עֹוׂשין ׁשאין והּפיסֹות, הּמערכֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוסּדּור

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ּבּׁשחר יֹום .ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַָ

ז  ¤¤ּפרק
אחר ‡. החדׁש ראׁש מּוסף מקריבין - חדׁשים ְְֳִִִֵֶַַַַַָָֹֹּבראׁשי

ׁשנים, ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ׁשל ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּתמיד
עּזים  ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אחד, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹואיל

ַָחּטאת.
ּומעׂשה ·. הּתמיד; ּכמעׂשה הּוא, אחד העֹולֹות ּכל ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמעׂשה

החּטאת  ּכמעׂשה מֹועדֹות, וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחּטאת
ׁשּבארנּו.הּנאכלת  ְֱֵֶֶֶֶַַ

הראׁשֹון ‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין - ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח
ואיל  ׁשנים, ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, יֹום ְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָעד
חּטאת  וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹאחד,
ּבניסן  עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ּביֹום ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּנאכלת.
עם  לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על יתר מקריבין -ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּתנּופה העומר]עמר קרבן ּכמֹו[- צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ; ְְְְִִֶֶַָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

הּטמאה „. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, .ּוזמּנֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יׂשראל ‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

מן  לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם
ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ

יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין
.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [חל מצותֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּביןפסח] ּבׁשּבת.[חל]ּבחל  ְְֵַָֹ
.Ê העמר לקצירת ּכׁשר הּלילה ּבּיֹום,וכל קצרּוהּו ואם ; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ֵָּכׁשר.
.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת ;[תבואה ְִִַָָָָ

העמרין מן יביאּו מצאּו, התלושות]לא .[מהערמות ְֳִִִָָָָֹ
.Ëהּלח מן  לבֹוא לחה]מצותֹו יביאּו[תבואה מצאּו, לא ; ְְִִִַַָָָָֹ

הּיבׁש .מן ִֵַָ
.È ׁשּבּדרֹום הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם נרהיה היה [חורש]: ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ

החצי  נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי
מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,

.‡È בא היה הּׂשעֹורים מן זה, קּבלה עמר זה ודבר ; ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יֹוצאין  טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד רּבנ ּו. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּמׁשה

ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין ּדין, בית אותם]ׁשלּוחי קושרין -] ְְְִִִֵֵ
העירֹות  ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמחּבר
ּבעסק  נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות לׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּסמּוכֹות

ּבׁשלׁשה [המולה] ׂשעֹורים, סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ְְְְְִִִִָָָֹֹּגדֹול;
מּגלֹות. ּובׁשלׁש קּפֹות ּובׁשלׁש אֹומר אנׁשים ׁשחׁשכה, ּכיון ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֻ

הּׁשמׁש'? 'ּבא ׁשם: העֹומדים לכל הּקֹוצר [שקעה להן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
'הן'!השמש] לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶֶַָאֹומרין

לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? ְְִִֵֶֶֶַַָָ'ּבא
לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל ְְִִֵֵֶֶַַָָ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵָָֻֻ'הן'!
אֹומר  ׁשּבת, היה ואם 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵֵַָָָָֻ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִִֵֶַַָָָלהן:
להן: אֹומר ּכ ואחר 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִֵֵֵֶַַַָָָ'הן'!
לֹו: אֹומרים והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
ּפעמים  ׁשלׁשה 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? ְְְְְְְִִֵֶָָֹֹֹֹ'קצר'!
הּטֹועין  אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָעל

יׂשראל[צדוקים] מּכלל -]ׁשּיצאּו ׁשהן [בימי ׁשני, ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה העומר]אֹומרין הקרבת [לגבי ְִֶֶֶַָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הּׁשּבת", במובן "מּמחרת שבת -] ְֳִִֵַַַַַָָ
הּׁשמּועההרגיל] ּומּפי רבינו]; ממשה למדּו[מסורת ְְִִַָָ

ׁשּבת אּלא ׁשאינּה -]חכמים, שביתה וכן [מלשון טֹוב. יֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל והּסנהדרין הּנביאים ּתמיד ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָראּו
ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמניפין

תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ּבּתֹורה: נאמר עד והרי -] ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
העומר] מּמחרת הקרבת הארץ מעבּור "וּיאכלּו ונאמר: ,ְְֱֲֳִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבׁשּבת  הּפסח ׁשאֹותֹו ּתאמר ואם וקלּוי". מּצֹות ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹהּפסח,
הּטּפׁשים ׁשּדּמּו ּכמֹו הּכתּוב [הצדוקים]ארע, ּתלה היא , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

לחדׁש אכילתן החדש]הּתר היבול העּקר [- ׁשאינֹו ּבדבר ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּדבר  ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה אּלא הּסּבה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹולא
העּלה  היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר הּפסח, ְֳֳִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבמחרת
מימי  הּוא יֹום איזה על מׁשּגיחין ואין החדׁש, את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּתרת

ַַָהּׁשבּוע.
.·Èוחבטּו לעזרה, הביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְְְֱֲִַָָָָָָֻקצרּוהּו

וזֹורין  ּובֹוררין אֹותֹו, ּומהבהבין , הּׂשעֹורין, את ולֹוקחין . ְְְְְְְֲִִִִִֶַַ
ּבאּבּוב[קולים] האׁש על קליה]אֹותֹו ּכדי [כלי מנּקב, ְְְֵֵַַָָֻ

האּור קלּוי [האש]ׁשּיהיה "אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן, ׁשֹולט ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבמנחת  אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאׁש"
ּבעזרה, אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו, ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהעמר

ּגרֹוסֹות ׁשל לרחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו; מנּׁשבת [-והרּוח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
עבה] הּכל טחינה מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ,ְְֲִִִִִֶַַָֹֹ

נפּדה  והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻעּׂשרֹון
לחולין] ּבחּלה[נמכר וחּיב אדם, לכל הפרשת ונאכל -] ְְְְֱֶַַָָָָָָ

זה חלה] ולֹוקחין ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּופטּור
ּביֹום  ׁשמן ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹהעּׂשרֹון
ּכׁשאר  לבֹונה, קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָֹׁשּׁשה
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ו  ¤¤ּפרק
לעלֹות ‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר  ׁשעל הממּנה יבֹוא על [גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל [מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
ּפיס  ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו כהּנה. ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבגדי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה וׁשני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהראׁשֹון
הּסדר  על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ׁשּזכה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּומתחיל

מסּדר ּכ ואחר המזבח]ׁשאמרנּו. ּגדֹולה,[על מערכה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָ
גזרי  ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, מערכה מסּדר ּכ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואחר
ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ּגדֹולה מערכה על ּומּניחן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעצים
ׁשּצריכין  הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין הּכלים, ללׁשּכת ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנכנסין

את ּומׁשקין הּיֹום. ּכל ׁשּזכה [קרבן]להן וזה מים, הּתמיד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּכהנים  אחריו וילכּו הּמטּבחים; לבית מֹוׁשכֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּבׁשחיטתֹו,
ׁשער  ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין האברין, להעלֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּזכּו
הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, ּפתיחת ּובׁשעת הּגדֹול. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָההיכל
ּבדּׁשּון  ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני להיכל נכנסין ּכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואחר

הּמנֹורה.[ניקוי] ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני הּפנימי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח
ׁשֹוחט ·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

הּתמיד  ׁשּקּבלֹו.את זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר . ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמטּבחים  ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים ונֹותנין בחלקו לּכבׁש. -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מחצי התחתון] אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ּבמערבֹו; ,ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשל ּבמזרחֹו; ּולמּטן, -[קרבנות]ּכבׁש חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָ
הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מּלמעלה, הּמזּבח על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנֹותנין

מעבר]רגלי חדׁש.[- ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
ּובֹוזקין האברים; את ׁשם ּגּבי [מפזרים]ּומֹולחין על מלח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם  הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכבׁש
ּבעצים הליכתן עצים]ּבעת הובלת על [- ואף לּמערכה; ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ואין  הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהן ּבין חֹוצץ ׁשהּמלח ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּפי
חֹוׁשׁשין  אינן עבֹודה, הּזאת חציצה]ההֹולכה זה אין -]. ְֲִֵַַָָָָֹ

ללׁשּכת „. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר
והן הּגזית  אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת וקֹוראין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּפֹותחין
ו'ׂשים  ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ׁשמֹוע', אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'והיה
אנׁשי  ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ּובׁשּבת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלֹום';

ּבּבית  ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשמר
ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ּפיס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַֹמפיסין
הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר; ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונכנס
הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומטיב

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות על ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹועֹומד
הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו

ּוׁשלׁשה  ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע  קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי  ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר  נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּובא  רץ והּוא הּמעמדּבׁשיר, וראׁש של ; משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ְֶּכׁשהּוא 'ישראלים'

הּטמאים את מעמיד היה קֹולּה, ׁשער [מצורעים]ׁשֹומע על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ
החׁשד מּפני רוצים הּמזרח שאינם בהם יחשדו שלא -] ְְֲִִֵַַָָ

ּכּפרתן [אלא],להיכנס] הביאּו לא ׁשעדין הּכל ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּידעּו
נכנסו] לא את [ולכן ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, הּכבׁש מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאברים
ּכהנים  ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ׁשעל אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹמתחילין
ואחר  ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם אחת ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּברכה
החבּתין, מקטיר הּסלת ואחר הּנסכים, סלת מעלין ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹּכ
אֹומרין  ,הּנּסּו ּובׁשעת ;לּנּסּו הּיין מעלין החבּתין ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַואחר
ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין ּבׁשיר, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָהּלוּיים

הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַותֹוקעים
.Â על עֹומדין כהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו

והּסגן ּבידן; חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים כהן ׁשלחן [של ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֻ
והּסּודריןגדול] הּמזּבח, קרן על ּבידֹו.[דגלים]עֹומד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו ותקעּו, והריעּו על ּתקעּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּׂשמאלֹו.[מצילתיים]הּצלצל ואחד מימינֹו אחד , ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

.Ê זה הקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף - לנּס המנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחה
ּבּׁשיר. הּלוּיים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
ּכל  על ׁשּבעזרה; העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - לּפרק ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּגיעּו
הּתקיעֹות  וכל הׁשּתחויה. - ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, - ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּפרק

ּתׁשע  - הּתמיד ׁשּבארנּו.ׁשעל ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶַַַַָ
.Á וזבחי הּצּבּור עֹולת על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאין

ׁשּמקריבין  נדבה עֹולת אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמיהן
מ:]מּמֹותר ׁשהן [מהנשאר ּפי על אף - הּלׁשּכה ּתרּומת ְְִִִֵֶַַַַַָ

הּבאין  נסכים וכן ׁשירה; עליהן אֹומרין אין צּבּור, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשל
ׁשירה. עליהן אֹומרין אין - עצמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּבפני

.Ë אֹומרין הּלוּים ׁשהיּו "לה'הּׁשיר - הראׁשֹון ּבּיֹום : ְְִִִִִֶַַַַָָ
ּומהּלל  ה' "ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני ּומלֹואּה"; ְְְִִֵֶַָָָָָָֻהארץ
- ּברביעי אל"; ּבעדת נּצב "אלהים - ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָֹֹמאד";
עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו - ּבחמיׁשי ה'"; נקמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָֹ"אל
ׁשיר  "מזמֹור - ּבׁשּבת לבׁש"; ּגאּות ,מל "ה' - ְְִִִִֵֵַַָָָָּבּׁשּׁשי
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"האזינּו", ׁשירת אֹומרין ׁשּבת ּבמּוספי הּׁשּבת". ְְְְֲִִִֵַַַַַָָליֹום
ׁשּׁשה  אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר ּפרקים, לׁשּׁשה אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָוחֹולקין
הּׁשירה  ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ואֹומרין הּכנסת; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבבית
אֹומרין: ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין ׁשּבתֹות, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּבׁשּׁשה
היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף כמכה". ּו"מי מׁשה" יׁשיר ְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ"אז
להיֹות  חל ואם עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו ְְְְִִִִִֵֵַָֹאֹומרין:
ׁשל  ּבמנחה ׁשכמֹו". מּסבל "הסירֹותי אֹומרין: ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַָּבחמיׁשי,

מדּבר". יחיל ה' "קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ְְִִִַָָָָָֹראׁש
.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש

חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום לפרסמֹו ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את .ּדֹוחה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.‡È הּמּוספין עם לבֹונה בזיכי ׁשני מקטירין קדם ּבׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכ ּבּבקר, יֹום ּכל ׁשעֹוׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל יין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנּסּו
החיצֹון, מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעֹוׂשין
אּלא  אּלּו ּדברים עֹוׂשין ׁשאין והּפיסֹות, הּמערכֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוסּדּור

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ּבּׁשחר יֹום .ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַָ

ז  ¤¤ּפרק
אחר ‡. החדׁש ראׁש מּוסף מקריבין - חדׁשים ְְֳִִִֵֶַַַַַָָֹֹּבראׁשי

ׁשנים, ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ׁשל ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּתמיד
עּזים  ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אחד, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹואיל

ַָחּטאת.
ּומעׂשה ·. הּתמיד; ּכמעׂשה הּוא, אחד העֹולֹות ּכל ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמעׂשה

החּטאת  ּכמעׂשה מֹועדֹות, וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחּטאת
ׁשּבארנּו.הּנאכלת  ְֱֵֶֶֶֶַַ

הראׁשֹון ‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין - ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח
ואיל  ׁשנים, ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, יֹום ְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָעד
חּטאת  וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹאחד,
ּבניסן  עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ּביֹום ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּנאכלת.
עם  לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על יתר מקריבין -ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּתנּופה העומר]עמר קרבן ּכמֹו[- צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ; ְְְְִִֶֶַָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

הּטמאה „. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, .ּוזמּנֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יׂשראל ‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

מן  לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם
ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ

יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין
.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [חל מצותֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּביןפסח] ּבׁשּבת.[חל]ּבחל  ְְֵַָֹ
.Ê העמר לקצירת ּכׁשר הּלילה ּבּיֹום,וכל קצרּוהּו ואם ; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ֵָּכׁשר.
.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת ;[תבואה ְִִַָָָָ

העמרין מן יביאּו מצאּו, התלושות]לא .[מהערמות ְֳִִִָָָָֹ
.Ëהּלח מן  לבֹוא לחה]מצותֹו יביאּו[תבואה מצאּו, לא ; ְְִִִַַָָָָֹ

הּיבׁש .מן ִֵַָ
.È ׁשּבּדרֹום הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם נרהיה היה [חורש]: ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ

החצי  נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי
מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,

.‡È בא היה הּׂשעֹורים מן זה, קּבלה עמר זה ודבר ; ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יֹוצאין  טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד רּבנ ּו. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּמׁשה

ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין ּדין, בית אותם]ׁשלּוחי קושרין -] ְְְִִִֵֵ
העירֹות  ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמחּבר
ּבעסק  נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות לׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּסמּוכֹות

ּבׁשלׁשה [המולה] ׂשעֹורים, סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ְְְְְִִִִָָָֹֹּגדֹול;
מּגלֹות. ּובׁשלׁש קּפֹות ּובׁשלׁש אֹומר אנׁשים ׁשחׁשכה, ּכיון ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֻ

הּׁשמׁש'? 'ּבא ׁשם: העֹומדים לכל הּקֹוצר [שקעה להן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
'הן'!השמש] לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶֶַָאֹומרין

לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? ְְִִֵֶֶֶַַָָ'ּבא
לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל ְְִִֵֵֶֶַַָָ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵָָֻֻ'הן'!
אֹומר  ׁשּבת, היה ואם 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵֵַָָָָֻ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִִֵֶַַָָָלהן:
להן: אֹומר ּכ ואחר 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִֵֵֵֶַַַָָָ'הן'!
לֹו: אֹומרים והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
ּפעמים  ׁשלׁשה 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? ְְְְְְְִִֵֶָָֹֹֹֹ'קצר'!
הּטֹועין  אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָעל

יׂשראל[צדוקים] מּכלל -]ׁשּיצאּו ׁשהן [בימי ׁשני, ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה העומר]אֹומרין הקרבת [לגבי ְִֶֶֶַָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הּׁשּבת", במובן "מּמחרת שבת -] ְֳִִֵַַַַַָָ
הּׁשמּועההרגיל] ּומּפי רבינו]; ממשה למדּו[מסורת ְְִִַָָ

ׁשּבת אּלא ׁשאינּה -]חכמים, שביתה וכן [מלשון טֹוב. יֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל והּסנהדרין הּנביאים ּתמיד ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָראּו
ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמניפין

תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ּבּתֹורה: נאמר עד והרי -] ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
העומר] מּמחרת הקרבת הארץ מעבּור "וּיאכלּו ונאמר: ,ְְֱֲֳִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבׁשּבת  הּפסח ׁשאֹותֹו ּתאמר ואם וקלּוי". מּצֹות ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹהּפסח,
הּטּפׁשים ׁשּדּמּו ּכמֹו הּכתּוב [הצדוקים]ארע, ּתלה היא , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

לחדׁש אכילתן החדש]הּתר היבול העּקר [- ׁשאינֹו ּבדבר ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּדבר  ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה אּלא הּסּבה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹולא
העּלה  היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר הּפסח, ְֳֳִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבמחרת
מימי  הּוא יֹום איזה על מׁשּגיחין ואין החדׁש, את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּתרת

ַַָהּׁשבּוע.
.·Èוחבטּו לעזרה, הביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְְְֱֲִַָָָָָָֻקצרּוהּו

וזֹורין  ּובֹוררין אֹותֹו, ּומהבהבין , הּׂשעֹורין, את ולֹוקחין . ְְְְְְְֲִִִִִֶַַ
ּבאּבּוב[קולים] האׁש על קליה]אֹותֹו ּכדי [כלי מנּקב, ְְְֵֵַַָָֻ

האּור קלּוי [האש]ׁשּיהיה "אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן, ׁשֹולט ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבמנחת  אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאׁש"
ּבעזרה, אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו, ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהעמר

ּגרֹוסֹות ׁשל לרחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו; מנּׁשבת [-והרּוח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
עבה] הּכל טחינה מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ,ְְֲִִִִִֶַַָֹֹ

נפּדה  והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻעּׂשרֹון
לחולין] ּבחּלה[נמכר וחּיב אדם, לכל הפרשת ונאכל -] ְְְְֱֶַַָָָָָָ

זה חלה] ולֹוקחין ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּופטּור
ּביֹום  ׁשמן ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹהעּׂשרֹון
ּכׁשאר  לבֹונה, קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָֹׁשּׁשה
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ּומֹוריד; ּומעלה ּומביא, מֹולי - ּבּמזרח ּומניפֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּמנחֹות.
ּכׁשאר  ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻּומּגיׁשֹו
ּכׁשירי  לּכהנים, נאכל והּׁשאר ּומקטיר; וקֹומץ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמנחֹות,
מּוסף  ׁשּמקריבין אחר אֹותֹו? קֹומצין ואימתי הּמנחֹות. ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּכל

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם - העֹולה וכבׂש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום;
.‚È תבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור

העמר  לקצירת ׁשּיהיה קדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשראּוי  ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה

הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו אותו להביא שמשקין -] ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
לגשמים] להביא בנוסף ראּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִִֵֶָָָָׁשּבעמקים

יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין [יערום מּמּנּו, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹ
.ערמות]

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר [נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] לקצרּה[- אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְִִֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ׁשאסּור ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדר
.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה מּתר [לא , ְְִִֵֶָָָֹֻ

וקֹוצרין לבהמה; להאכיל מּמּנה בין לקצר שגדלה [תבואה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ
לפּנֹות האילנות] וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹמּפני

"קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל לבית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום
מצוה. קציר ְְְִִָֹולא

.ÊË ּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, אגודות ּכדר] ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.קטנות]
.ÊÈּבארנּו נסכים,ּכבר מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפסּול.

ֵָּכׁשר.
.ÁÈמבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוכל

.'ׁשהחינּו' ֱֶֶָ
.ËÈ העמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה

מנחֹות  מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר  זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
מביאין  אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
אחרת  ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו .עד ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.Îּבּקרקע ּתבּואה הוציאוה]וכן ואח"כ וחנטּו[והשרישה , ְְְְְֵַַַָָ
ׁשּלּה עלים הנצּו אֹו בקרקע]עליה שאיננה [למרות ִֵֵֶֶָָָָ

אֹו העלים הנצת אם ספק זה הרי - הּלחם ׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשּיביאּו
אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה הׁשרׁשה, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחנטתן
הביא, ואם יביא; לא לפיכ ּכהׁשרׁשה. חׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹאינּה

ְָהּורצה.
.‡Î והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּקֹוצר

.ּכׁשר  ֵָ
.·Î הבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לס ּפר עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות

ּומצוה  הּׁשּבת"; מּמחרת לכם "ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמר,
חמּׁשים  "ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָלמנֹות
מּליל  ּבּלילה, מֹונה לפיכ מֹונין; הּיֹום ּומּתחּלת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָיֹום".

ּבניסן. עׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה

.‚Î ּבּיֹום מֹונה ּבּלילה, מנה ולא אּלא ׁשכח מֹונין ואין . ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
יצא. מיּׁשב, מנה ואם ְְְִָָָָָָֻֻמעּמד;

.„Î מּיׂשראל איׁש ּכל על זֹו ּובכל מצוה מקֹום ּובכל , ְְְְִִִִֵַָָָָָָ
העמר. מּספירת ּפטּורין ועבדים ונׁשים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹזמן;

.‰Îאּתה ּברּו' לילה: ּבכל לבר וצרימל אלהינּו ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,

ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; .קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ח  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועֹות,‡. חג הּוא - העמר מּספירת חמּׁשים ְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

מּוסף  ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַָוהּוא
עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים וׁשבעה ואיל ּפרים ׁשני חדׁש: ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻראׁש
ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו חּטאת. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֻּוׂשעיר

על [במדבר]הּפקּודים יתר מביאין ועֹוד הּיֹום. מּוסף והן , ְְְְִִִֵֵַַַַָ
ּומקריבין  הּלחם. ׁשּתי - חדׁשה מנחה הּזה, ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּוסף
עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעם
הן  ואּלּו ׁשלמים. זבח כבׂשים ּוׁשני חּטאת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעיר

וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות זה הּקרּבנֹות ּביֹום הּקרב נמצא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אילים [נוסף]יתר ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

ּוׁשני  עֹולֹות, ּבהמה עׂשרים הּכל - ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוארּבעה
נאכלים. ׁשלמים כבׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָׂשעירים

ּומן·. הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם [היבול]ׁשּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּתנּופה  לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהחדׁש,

העלּיה. מן יביאּו חדׁש, מצאּו לא ְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּתים";
ׁשּירדּו‚. ספק [בעננים]ּבעבים[בנס]חּטים ּבהן יׁש - ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

אינם  אֹו "מּמֹוׁשבתיכם", ּבהן אני קֹורא ְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹאם
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא לפיכ וכיצד "מּמֹוׁשבתיכם". ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

וׁשפין  חדׁשֹות, חּטין סאין ׁשלׁש מביאין עֹוׂשין? ְְְֲִִִִִִִָָָָֹהיּו
וטֹוחנין [משפשפים] הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהן ּובֹועטין ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָאֹותן

נפה. עׂשרה ּבׁשּתים עׂשרֹונֹות ׁשני מהן ּומנּפין סלת, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹותן
נפּדה לחולין]והּׁשאר ּבחּלה [נמכר וחּיב אדם, לכל ונאכל ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ְְְִֵֶַַַַָּופטּור
עּׂשרֹון „. לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתי

נפה  עׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, סאה ולחם מּכל . ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
נפה; עׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
ּבא  ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ּבא ְְֲִִֶֶָָָָָָָֹוהּוא
מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - חדׁשֹות ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻמּׂשעֹורים

נפה. עׂשרה ּובׁשלׁש ְְְִִֵֶָָֹסאין
.‰- מעט אֹו מהן, ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן

.ּכׁשרֹות  ְֵ
.Â ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין העׂשרֹונֹות, ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין

אחת  אחת .אֹותן  ַַַַָ
.Êּבחּוץ ועריכתן לעזרה]וליׁשתן ּבפנים,[-חוץ ואפּיתן ; ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

הּמנחֹות. ְְַָָּככל
.Á טֹוב יֹום ּדֹוחה עׂשּיתן ׁשּבת,ואין לֹומר צרי ואין , ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: טֹוב, יֹום מערב אֹותן אֹופין ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא
לּגבֹוּה ולא "לכם", - לכם" .[לה']יעׂשה ְֵֶֶֶַַָָָָֹ
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.Ë,ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין ׁשּבת, טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
טֹוב  יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי והריונאכלֹות וכן]. -] ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ׂשאֹור  מביא עֹוׂשה? וכיצד חמץ. ׁשהן ּבּתֹורה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמפרׁש
התפחה] העּׂשרֹון;[חומר לתֹו ונֹותנֹו אחר, ְְְִִֵַָָָמּמקֹום

ּומחּמצֹו סלת, העּׂשרֹון הּׂשאֹור.[מתפיחו]ּוממּלא ּבאֹותֹו ְְְְְִֵֶַַַָָֹ
.È הן ורחּבּהּומרּבעֹות טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר - ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻ

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡È מביא הּׁשלמים? כבׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

חּיים  ּכׁשהן אֹותן ּומניף הּכבׂשים, "והניף ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ּתנּופה"; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹותם
וׁשֹוק  חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן, ׁשֹוחטין ּכ ואחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָיצא.
ׁשּתי  ּומּניח הּלחם; ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מׁשניהן, אחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּכל
ּכל  ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ּומניף מּלמּטן, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹידיו
אחד  הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי - ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָהּתנּופֹות

יצא. אמּוריאחד, מקטיר ּכ כבׂשים,[אברי]ואחר ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכהן  נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי וכן לּכהנים. נאכל  הּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשאר

וה  מּׁשּתיהן, אחת הּמׁשמרֹות;ּגדֹול לכל מתחּלקת ּׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכבׂשר הּלילה, וחצי הּיֹום אֹותֹו ּכל נאכלֹות קדׁשי ּוׁשּתיהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ִָָקדׁשים.
.·È חּלֹות ארּבע על כבׂשים ׁשני אמר:ׁשחט אם - ְְְִִֵַַַַַַָָָ

ּומניפן, ׁשּתים מֹוׁש ארּבע', מּתֹו ׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָ'יקּדׁשּו
החּלין. ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים, אֹותן ּפֹודין ְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָֻוהּׁשאר

הּלחם. קדׁש לא התנה, לא ְְִִֶֶַַָָֹֹואם
.‚È ׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על כבׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשחט

לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזֹורק ה'לחם']מהן, קרבן עבור לא -]; ְְִֵֵֶֶָָָֹ
הּלחם. ׁשּתי עם הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומניף

.„Èזֹו את זֹו מעּכבֹות החּלֹות הּכבׂשים ׁשּתי ּוׁשני . ְְְְְִֵֵֶַַַַָ
אֹו ּברח, אֹו מּׁשניהם, אחד מת זה: את זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמעּכבין
יּקח  לׁשמֹו, אחד ׁשחט לּׁשני; זּוג יּקח - טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשה

זּוג. לֹו
.ÂË הּכבׂשים ּוׁשני הּכבׂשים, את מעּכבין הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי

הּלחם  את מעּכבין הּכבׂשים,אינן עם הּונפּו ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכבׂשים; יאבדּו הּלחם, אבד ואם זה: את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר  לחם וּיביאּו הּלחם, יאבד הּכבׂשים, אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבׂשים
.ÊË ּכיצד כבׂשים, ּבלא  עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

צּורתן ּותעּבר יּונפּו, ּבהן? בלינה]עֹוׂשין יפסלום -], ְְִֶַָָָֻ
לּׁשנה  כבׂשים יּמצאּו ׁשּמא ּגזרה - הּׂשרפה לבית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָויצאּו
האילים  ּוׁשני הּפר כבׂשים. ּבלא לחם ויביאּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּבאה,
הּלחם  ּבגלל זה ּביֹום הּבאין והּׂשעיר הּכבׂשים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָוׁשבעת

מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את מעּכבין אינן -ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
.ÊÈ הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום, מּוסף ׁשל פרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני

זה  את זה מעּכבין אינן -. ְְִֵֶֶֶַָ
.ÁÈ הּיֹום מּוסף ׁשל ּבגלל איל הּבאין אילים ּוׁשני , ְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

זה. את זה מעּכבין אינן - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָהּלחם
.ËÈ כבׂשים וׁשבעה הּיֹום, מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה

ואם  זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים
זה  את זה מעּכבין ּכּלם .נׁשחטּו, ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

.Î הּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא  זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין

מעּכב  ּכּלן העֹולֹות אּלא מנין מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אּלא  מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה; מקריבין כבׂשים, ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָֹׁשּׁשה
ּבימי  ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; מקריבין ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד,
למחר  הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן והּׁשּבתֹות. ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּמֹועדֹות
- זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא אחר, למֹועד ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
יקריבּו אם כבׂשים, ׁ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

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ו ב' יום

ט  ¤¤ּפרק
וׁשבעה ‡. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאחד

מּוסף  וזה הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכבׂשים
חדׁש; ראׁש יֹום ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּיֹום,
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו ּבׁשּבת, להיֹות חל אם ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף
ואחריו ·. ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב  יֹום מּוסף ואחריו חדׁש, ראׁש הּתדיר מּוסף ׁשּכל ; ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
את  קֹודם מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן חברֹו. את קֹודם ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמחברֹו
ׁשּירצה. מהן איזה יקּדים ּומקּדׁש, ּתדיר לפניו היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחברֹו.

הּפחּות ‚. אֹו ּתדיר ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח, אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָעבר
אֹו הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

המקּדׁש .את ְֶַָֻ
ממרס„. זה יהיה - ּכאחד ׁשניהם נׁשחטּו [מנענע]ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ

יקרוש]ּבּדם המקּדׁש.[שלא ּדם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
החּטאת ‰. ׁשּדם מּפני העֹולה, לדם קֹודם החּטאת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדם

לאמּורימכּפר  קֹודמין עֹולה אברי מּפני [אברי]; חּטאת, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
ּכּלּה עֹולה,[נקרבת]ׁשהעֹולה ואברי חּטאת ּדם לאּׁשים. ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

ּדם  אֹו חּטאת, ואמּורי עֹולה ּדם וכן יקּדים; ׁשּירצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה
יקּדים. ׁשּירצה איזה - אׁשם ודם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹולה

.Â לעֹולה ק ֹודמת קֹודמת חּטאת העֹוף, חּטאת אפּלּו ; ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה  לחּטאת לעֹולת אׁשר את "והקריב ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אב ּבנין - מלמד]ראׁשֹונה" קֹודמת [- ׁשהיא חּטאת, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
החּטאת  מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת וכן עּמּה. הּבאה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעֹולה

העֹולה. ּכ ואחר ְְִַַָָָָּתחּלה,
.Êהחג סדר [סוכות]ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבּתחּלה  ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
ואחריהם  ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ואחריהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרים,
ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׂשעירים

עֹולֹות. מביאין אֹותן ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
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ּומֹוריד; ּומעלה ּומביא, מֹולי - ּבּמזרח ּומניפֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּמנחֹות.
ּכׁשאר  ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻּומּגיׁשֹו
ּכׁשירי  לּכהנים, נאכל והּׁשאר ּומקטיר; וקֹומץ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמנחֹות,
מּוסף  ׁשּמקריבין אחר אֹותֹו? קֹומצין ואימתי הּמנחֹות. ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּכל

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם - העֹולה וכבׂש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום;
.‚È תבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור

העמר  לקצירת ׁשּיהיה קדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשראּוי  ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה

הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו אותו להביא שמשקין -] ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
לגשמים] להביא בנוסף ראּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִִֵֶָָָָׁשּבעמקים

יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין [יערום מּמּנּו, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹ
.ערמות]

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר [נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] לקצרּה[- אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְִִֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ׁשאסּור ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדר
.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה מּתר [לא , ְְִִֵֶָָָֹֻ

וקֹוצרין לבהמה; להאכיל מּמּנה בין לקצר שגדלה [תבואה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ
לפּנֹות האילנות] וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹמּפני

"קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל לבית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום
מצוה. קציר ְְְִִָֹולא

.ÊË ּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, אגודות ּכדר] ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.קטנות]
.ÊÈּבארנּו נסכים,ּכבר מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפסּול.

ֵָּכׁשר.
.ÁÈמבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוכל

.'ׁשהחינּו' ֱֶֶָ
.ËÈ העמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה

מנחֹות  מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר  זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
מביאין  אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
אחרת  ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו .עד ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.Îּבּקרקע ּתבּואה הוציאוה]וכן ואח"כ וחנטּו[והשרישה , ְְְְְֵַַַָָ
ׁשּלּה עלים הנצּו אֹו בקרקע]עליה שאיננה [למרות ִֵֵֶֶָָָָ

אֹו העלים הנצת אם ספק זה הרי - הּלחם ׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשּיביאּו
אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה הׁשרׁשה, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחנטתן
הביא, ואם יביא; לא לפיכ ּכהׁשרׁשה. חׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹאינּה

ְָהּורצה.
.‡Î והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּקֹוצר

.ּכׁשר  ֵָ
.·Î הבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לס ּפר עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות

ּומצוה  הּׁשּבת"; מּמחרת לכם "ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמר,
חמּׁשים  "ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָלמנֹות
מּליל  ּבּלילה, מֹונה לפיכ מֹונין; הּיֹום ּומּתחּלת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָיֹום".

ּבניסן. עׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה

.‚Î ּבּיֹום מֹונה ּבּלילה, מנה ולא אּלא ׁשכח מֹונין ואין . ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
יצא. מיּׁשב, מנה ואם ְְְִָָָָָָֻֻמעּמד;

.„Î מּיׂשראל איׁש ּכל על זֹו ּובכל מצוה מקֹום ּובכל , ְְְְִִִִֵַָָָָָָ
העמר. מּספירת ּפטּורין ועבדים ונׁשים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹזמן;

.‰Îאּתה ּברּו' לילה: ּבכל לבר וצרימל אלהינּו ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,

ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; .קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ח  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועֹות,‡. חג הּוא - העמר מּספירת חמּׁשים ְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

מּוסף  ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַָוהּוא
עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים וׁשבעה ואיל ּפרים ׁשני חדׁש: ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻראׁש
ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו חּטאת. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֻּוׂשעיר

על [במדבר]הּפקּודים יתר מביאין ועֹוד הּיֹום. מּוסף והן , ְְְְִִִֵֵַַַַָ
ּומקריבין  הּלחם. ׁשּתי - חדׁשה מנחה הּזה, ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּוסף
עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעם
הן  ואּלּו ׁשלמים. זבח כבׂשים ּוׁשני חּטאת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעיר

וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות זה הּקרּבנֹות ּביֹום הּקרב נמצא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אילים [נוסף]יתר ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

ּוׁשני  עֹולֹות, ּבהמה עׂשרים הּכל - ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוארּבעה
נאכלים. ׁשלמים כבׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָׂשעירים

ּומן·. הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם [היבול]ׁשּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּתנּופה  לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהחדׁש,

העלּיה. מן יביאּו חדׁש, מצאּו לא ְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּתים";
ׁשּירדּו‚. ספק [בעננים]ּבעבים[בנס]חּטים ּבהן יׁש - ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

אינם  אֹו "מּמֹוׁשבתיכם", ּבהן אני קֹורא ְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹאם
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא לפיכ וכיצד "מּמֹוׁשבתיכם". ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

וׁשפין  חדׁשֹות, חּטין סאין ׁשלׁש מביאין עֹוׂשין? ְְְֲִִִִִִִָָָָֹהיּו
וטֹוחנין [משפשפים] הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהן ּובֹועטין ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָאֹותן

נפה. עׂשרה ּבׁשּתים עׂשרֹונֹות ׁשני מהן ּומנּפין סלת, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹותן
נפּדה לחולין]והּׁשאר ּבחּלה [נמכר וחּיב אדם, לכל ונאכל ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ְְְִֵֶַַַַָּופטּור
עּׂשרֹון „. לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתי

נפה  עׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, סאה ולחם מּכל . ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
נפה; עׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
ּבא  ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ּבא ְְֲִִֶֶָָָָָָָֹוהּוא
מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - חדׁשֹות ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻמּׂשעֹורים

נפה. עׂשרה ּובׁשלׁש ְְְִִֵֶָָֹסאין
.‰- מעט אֹו מהן, ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן

.ּכׁשרֹות  ְֵ
.Â ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין העׂשרֹונֹות, ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין

אחת  אחת .אֹותן  ַַַַָ
.Êּבחּוץ ועריכתן לעזרה]וליׁשתן ּבפנים,[-חוץ ואפּיתן ; ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

הּמנחֹות. ְְַָָּככל
.Á טֹוב יֹום ּדֹוחה עׂשּיתן ׁשּבת,ואין לֹומר צרי ואין , ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: טֹוב, יֹום מערב אֹותן אֹופין ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא
לּגבֹוּה ולא "לכם", - לכם" .[לה']יעׂשה ְֵֶֶֶַַָָָָֹ
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.Ë,ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין ׁשּבת, טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
טֹוב  יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי והריונאכלֹות וכן]. -] ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ׂשאֹור  מביא עֹוׂשה? וכיצד חמץ. ׁשהן ּבּתֹורה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמפרׁש
התפחה] העּׂשרֹון;[חומר לתֹו ונֹותנֹו אחר, ְְְִִֵַָָָמּמקֹום

ּומחּמצֹו סלת, העּׂשרֹון הּׂשאֹור.[מתפיחו]ּוממּלא ּבאֹותֹו ְְְְְִֵֶַַַָָֹ
.È הן ורחּבּהּומרּבעֹות טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר - ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻ

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡È מביא הּׁשלמים? כבׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

חּיים  ּכׁשהן אֹותן ּומניף הּכבׂשים, "והניף ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ּתנּופה"; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹותם
וׁשֹוק  חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן, ׁשֹוחטין ּכ ואחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָיצא.
ׁשּתי  ּומּניח הּלחם; ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מׁשניהן, אחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּכל
ּכל  ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ּומניף מּלמּטן, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹידיו
אחד  הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי - ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָהּתנּופֹות

יצא. אמּוריאחד, מקטיר ּכ כבׂשים,[אברי]ואחר ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכהן  נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי וכן לּכהנים. נאכל  הּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשאר

וה  מּׁשּתיהן, אחת הּמׁשמרֹות;ּגדֹול לכל מתחּלקת ּׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכבׂשר הּלילה, וחצי הּיֹום אֹותֹו ּכל נאכלֹות קדׁשי ּוׁשּתיהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ִָָקדׁשים.
.·È חּלֹות ארּבע על כבׂשים ׁשני אמר:ׁשחט אם - ְְְִִֵַַַַַַָָָ

ּומניפן, ׁשּתים מֹוׁש ארּבע', מּתֹו ׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָ'יקּדׁשּו
החּלין. ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים, אֹותן ּפֹודין ְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָֻוהּׁשאר

הּלחם. קדׁש לא התנה, לא ְְִִֶֶַַָָֹֹואם
.‚È ׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על כבׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשחט

לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזֹורק ה'לחם']מהן, קרבן עבור לא -]; ְְִֵֵֶֶָָָֹ
הּלחם. ׁשּתי עם הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומניף

.„Èזֹו את זֹו מעּכבֹות החּלֹות הּכבׂשים ׁשּתי ּוׁשני . ְְְְְִֵֵֶַַַַָ
אֹו ּברח, אֹו מּׁשניהם, אחד מת זה: את זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמעּכבין
יּקח  לׁשמֹו, אחד ׁשחט לּׁשני; זּוג יּקח - טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשה

זּוג. לֹו
.ÂË הּכבׂשים ּוׁשני הּכבׂשים, את מעּכבין הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי

הּלחם  את מעּכבין הּכבׂשים,אינן עם הּונפּו ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכבׂשים; יאבדּו הּלחם, אבד ואם זה: את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר  לחם וּיביאּו הּלחם, יאבד הּכבׂשים, אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבׂשים
.ÊË ּכיצד כבׂשים, ּבלא  עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

צּורתן ּותעּבר יּונפּו, ּבהן? בלינה]עֹוׂשין יפסלום -], ְְִֶַָָָֻ
לּׁשנה  כבׂשים יּמצאּו ׁשּמא ּגזרה - הּׂשרפה לבית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָויצאּו
האילים  ּוׁשני הּפר כבׂשים. ּבלא לחם ויביאּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּבאה,
הּלחם  ּבגלל זה ּביֹום הּבאין והּׂשעיר הּכבׂשים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָוׁשבעת

מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את מעּכבין אינן -ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
.ÊÈ הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום, מּוסף ׁשל פרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני

זה  את זה מעּכבין אינן -. ְְִֵֶֶֶַָ
.ÁÈ הּיֹום מּוסף ׁשל ּבגלל איל הּבאין אילים ּוׁשני , ְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

זה. את זה מעּכבין אינן - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָהּלחם
.ËÈ כבׂשים וׁשבעה הּיֹום, מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה

ואם  זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים
זה  את זה מעּכבין ּכּלם .נׁשחטּו, ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

.Î הּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא  זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין

מעּכב  ּכּלן העֹולֹות אּלא מנין מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אּלא  מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה; מקריבין כבׂשים, ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָֹׁשּׁשה
ּבימי  ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; מקריבין ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד,
למחר  הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן והּׁשּבתֹות. ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּמֹועדֹות
- זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא אחר, למֹועד ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
יקריבּו אם כבׂשים, ׁ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

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ו ב' יום

ט  ¤¤ּפרק
וׁשבעה ‡. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאחד

מּוסף  וזה הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכבׂשים
חדׁש; ראׁש יֹום ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּיֹום,
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו ּבׁשּבת, להיֹות חל אם ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף
ואחריו ·. ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב  יֹום מּוסף ואחריו חדׁש, ראׁש הּתדיר מּוסף ׁשּכל ; ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
את  קֹודם מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן חברֹו. את קֹודם ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמחברֹו
ׁשּירצה. מהן איזה יקּדים ּומקּדׁש, ּתדיר לפניו היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחברֹו.

הּפחּות ‚. אֹו ּתדיר ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח, אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָעבר
אֹו הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

המקּדׁש .את ְֶַָֻ
ממרס„. זה יהיה - ּכאחד ׁשניהם נׁשחטּו [מנענע]ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ

יקרוש]ּבּדם המקּדׁש.[שלא ּדם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
החּטאת ‰. ׁשּדם מּפני העֹולה, לדם קֹודם החּטאת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדם

לאמּורימכּפר  קֹודמין עֹולה אברי מּפני [אברי]; חּטאת, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
ּכּלּה עֹולה,[נקרבת]ׁשהעֹולה ואברי חּטאת ּדם לאּׁשים. ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

ּדם  אֹו חּטאת, ואמּורי עֹולה ּדם וכן יקּדים; ׁשּירצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה
יקּדים. ׁשּירצה איזה - אׁשם ודם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹולה

.Â לעֹולה ק ֹודמת קֹודמת חּטאת העֹוף, חּטאת אפּלּו ; ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה  לחּטאת לעֹולת אׁשר את "והקריב ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אב ּבנין - מלמד]ראׁשֹונה" קֹודמת [- ׁשהיא חּטאת, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
החּטאת  מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת וכן עּמּה. הּבאה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעֹולה

העֹולה. ּכ ואחר ְְִַַָָָָּתחּלה,
.Êהחג סדר [סוכות]ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבּתחּלה  ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
ואחריהם  ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ואחריהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרים,
ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׂשעירים

עֹולֹות. מביאין אֹותן ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
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ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ּוׂשעיר עֹולה ְֱִֵֶֶַַַַָָָּפר
מׁשיח"ּכּמׁשּפט" ּכהן ּופר וחטא]. - בשמן שנמשח קֹודם [- ְִִֵֵַַַָָֹ

צּבּור ׁשל ּדבר העלם הוראת לפר פי על הציבור חטאו -] ְְִֵֶֶַָָ
בטעות] הדין ּופר בית זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ּופר ,ְְֲֵֵֶַַַָָָ

עֹולה  ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, לּׂשעיר קֹודם זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ׂשעיר  ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר הּוא ׁשּכ חּטאת; ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּׂשעיר

נׂשיא לׂשעיר קֹודם זרה יחיד;[שחטא]עבֹודה ׁשהּנׂשיא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
קֹודמת  יחיד ּוׂשעירת יחיד. לׂשעירת קֹודם נׂשיא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּוׂשעיר
ראּויה  ׁשהּׂשעירה - חּטאת ׁשּׁשניהם ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלכבׂשה,

הּכריתֹות ּכל על כרת]לבֹוא דינו שבמזיד חטא ׁשּמביאין [- ְְִִִֶַַָָ
ׁשגגת [בשוגג]עליהם על ּבאה אינּה והּכבׂשה חּטאת, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זרה. ֲָָָעבֹודה
.Áלכבׂשּה קֹודמת יֹולדת, ׁשל העֹוף חּטאת חּטאת אפּלּו . ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ועל  קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ  - האׁשמֹות לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיסֹוד;

הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, שמשלים מאׁשם -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] ׁשהּוא את מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני  לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה קדׁשים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקדׁשי
קֹודמת  והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים  מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
ׁשהן  ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - לבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַקֹודמין
קֹודם  והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּכארּבע,
לּכהנים  ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני - ּבהמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלמעׂשר

ּבֹוּבלבד. ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני לעֹופֹות, קֹודם הּמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ואמּוריו; ּדמֹו - קדׁשים ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקדׁשי

דמים מיני ׁשהם דם]מּפני זריקת בהם שיש ׁשהיּו[- הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשהּוא  מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ּומעׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל  - ּבהמה ועֹולת ּומעׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;

העֹוף  וחּטאת למעׂשר, קֹודמת לעֹולת ועֹולה קֹודמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואחר  העֹולה ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּבהמה,

הּמעׂשר. ֲֵַַָּכ
.Ë ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה  בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי

בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים קרבין? ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהן
ּוכבׂשים  בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי  ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה  ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם [קרבן].ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה  כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
ּבגלל  הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

ֶֶַהּלחם.
.È חּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת

ׂשעֹורים  למנחת למנחת קֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּומנחת  נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

יקּדים. מהן, ׁשּירצה איזה - ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׂשֹוטה
.‡È לּׁשמן קֹודם והּיין ליין, קֹודמֹות קֹודם מנחֹות והּׁשמן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

לעצים. קֹודם ּומלח לּמלח, קֹודמת ּולבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּלבֹונה,
קרב  ראׁשֹון הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאימתי?

אחרֹון. קרב אחרֹון והּבא ְֲֲִֵַַַָָראׁשֹון,

.·È ּבאכילה קֹודם ּבהקרבה, הּקֹודם .ּכל ְֲִֵֵַַַָָָָָ
.‚È ׁשל - יֹום ׁשל ּוׁשלמים אמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהיּו

קרב ׁשהרי קֹודמין, ׁשלמים [להאכל]זמּנן[סוף]אמׁש ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו וחּטאת אמׁש ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני

י  ¤¤ּפרק
הּׁשנה:‡. ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַַָָָֹּביֹום

כבׂשים  וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפר,
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל -ְְֱִֶֶֶַַָָָֹ

חּטאת ·. ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ׁשּבן ועֹוד נׂשרף, והּוא , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

מּו‚. מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון הּיֹום:ּבּיֹום סף ְִִִֶַַַַַַָֻ
ּכּלם  - ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ימי  מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת וׂשעיר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹולֹות,
ּוׂשעיר  ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ׁשני מקריבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהחג,

ַָחּטאת.
ּבּׁשני „. יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

עד  ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָמקריבין
ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום קרּבן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּמצא

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ארּבעה ְְְִִַַַָָָָָָֹּכבׂשים
ואיל ‰. ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום

ּבפני  מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻוׁשבעה
ְַעצמֹו.

.Â הּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת הּמזּבח;ּכל ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ּתמיד  ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לבּדֹו הּמים מנּס היה ׁשחר, המים ׁשל מערבב [ולא ְְִֵֶַַַַַַָָ
.והיין]

.Êונּס הּמים, לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם
יצא  - אחד מּכלי לּזבח,ׁשניהן הּמים נּסּו הקּדים ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

היה  מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ

מחזקת  זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער  הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני  ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן ה ּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי  הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים
חטמין  ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכדי [חורים] יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;
ּכאחד. הּיין עם הּמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיכלה

.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן  העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם

מים  מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין ׁשאמרּו: -. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ë ּבׁשּבת מעׂשהּו ּכ ּבחל ממּלא ּוכמעׂשהּו ׁשהיה אּלא , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,
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.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה הּכּיֹור,[ונפסלה]אם מן ממּלא - ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
.ּומנּס ְֵַ

.‡È ּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל
היּועצמּה מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף על ְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

אמר  "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' "הבּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹומרין:
- ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ּבּׁשליׁשי ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהים";
ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ּבערים ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"ּבינּו,
להיֹות  ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּׁשּׁשי

יּדחה. "יּמֹוטּו" מהם, ְִִֵֶֶֶָָּבאחד
.·Èּבארנּו ועׂשרים;ּכבר ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מׁשמר  ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל  החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּכבׂשים

אחד. ּכבׂש ׁשּמקריב ׁשל מׁשמר הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכל  וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹחג
עׂשר  ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמׁשמר
ׁשנים  מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּכבׂשים
ׁשם  היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
מקריב  מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשנים

ּכבׂש עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מׁשמרֹות;אחד, לתׁשעה ים ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָ
אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחמּׁשה
וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו - ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי
ּכבׂשים  עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשּתּירּו אחד, מקריב מׁשמר ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָּכל
וׁשּׁשה  ׁשנים, ׁשנים מקריבין ארּבעה מׁשמרֹות; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָלעׂשרה
ּוׁשני  ּפרים עׂשרה ׁשם היּו - ּברביעי אחד. אחד ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקריבין
ארּבעה  נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאילים
ׁשנים  מקריבין ׁשלׁשה מׁשמר; עׂשר לאחד ּכבׂשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹעׂשר
ׁשם  היּו - ּבחמיׁשי אחד. אחד מקריבין ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשנים,
אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּתׁשעה
ׁשני  מׁשמר; עׂשר לׁשנים ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָנׁשארּו
אחד  מקריבין ועׂשרה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָמׁשמרֹות
ּכל  וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ׁשמֹונה היּו - ּבּׁשּׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָאחד.
לׁשלׁשה  ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹמׁשמר
עׂשר  ּוׁשנים ׁשנים, מקריב מהם אחד מׁשמר מׁשמר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעׂשר
ּפרים  ׁשבעה ׁשם היּו - ּבּׁשביעי אחד. אחד מקריבין ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָמׁשמר
ּכמנין  ּכבׂשים, עׂשר וארּבעה וׂשעיר אילים ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּוׁשני

אחת  ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל נמצא .הּמׁשמרֹות; ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
.‚È ּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל

חלילה  חֹוזרין אּלא לפּיס למחר, חֹוזרין - ּובּׁשמיני . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„È היה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
נס  מנחת וׁשּׁשים ׁשם אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל כים ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

אֹותן  מערבין היּו ולא .עּׂשרֹון; ְְְִִָָָָֹ
.ÂË הּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם

לבּדם  כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ּבין לבּדם, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊË ּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן

מקטירין  אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין  נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד  .הּכל ְֶַָֹ
.ÊÈ ּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות  - עצמֹו ּבפני ומין .מין ְְְִִִֵֵַָ
.ÁÈ הרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיון

מנחֹות  הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
מּתר  זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל

ׁשּלהן  יין .לערב ְִֵֶֶַָָ
.ËÈ נסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין

ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים  נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין  כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים  פרים .נסּכי ְְִִִֵֵָ
.Î אחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם

ׁשהקטירּה אחר אֹו הּסלת ׁשּבארנּו.ׁשּנתערבה ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא לאכל מצוֹות ׁשּלא ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ

לאכל  ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻקדׁשים
ׁשּלא  (ד) זמּנן; לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ְְִִִֶֶַַַָָָֹֹּפּגּול;
ׁשּלא  (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹיאכל
הּנֹותר; לׂשרף (ז) הּקדׁשים; את ׁשּנטמא אדם ְְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּטמא. לׂשרף ְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ(ח)

א  ּפרק
-dcearxtq הלכות פסולי המוקדשין

¤¤
קדׁש‡. לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין לכּתחּלה,ּכל ים ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻ

קדׁשים  קדׁשי ׁשֹוחט ואפּלּו ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ : ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף [הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה וׁשחט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָידֹו
ּכׁשר ·. הּזבח - וׁשחט עבר ׁשל ואם ּגדֹול ּכהן ּפר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אם  אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - הּכּפּורים ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; זר, ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ׁשּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶֶָָָׁשאין
אּלא ‚. לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

כוונה]ּכמתעּסק בלא - אחר עד [בדבר ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵַַ
לׁשחיטה. ְְִִִֵֶַָׁשּיתּכּון

ׁשחט,„. ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים  אּלּו .הרי ְֲִֵֵֵ

ּכחּלין ‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים .אבל ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻ
.Â על עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּקטן

מחׁשבה  לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים .ּגּביו; ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
מחׁשבה  אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו
ּבדרֹום, עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהקל
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ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ּוׂשעיר עֹולה ְֱִֵֶֶַַַַָָָּפר
מׁשיח"ּכּמׁשּפט" ּכהן ּופר וחטא]. - בשמן שנמשח קֹודם [- ְִִֵֵַַַָָֹ

צּבּור ׁשל ּדבר העלם הוראת לפר פי על הציבור חטאו -] ְְִֵֶֶַָָ
בטעות] הדין ּופר בית זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ּופר ,ְְֲֵֵֶַַַָָָ

עֹולה  ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, לּׂשעיר קֹודם זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ׂשעיר  ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר הּוא ׁשּכ חּטאת; ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּׂשעיר

נׂשיא לׂשעיר קֹודם זרה יחיד;[שחטא]עבֹודה ׁשהּנׂשיא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
קֹודמת  יחיד ּוׂשעירת יחיד. לׂשעירת קֹודם נׂשיא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּוׂשעיר
ראּויה  ׁשהּׂשעירה - חּטאת ׁשּׁשניהם ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלכבׂשה,

הּכריתֹות ּכל על כרת]לבֹוא דינו שבמזיד חטא ׁשּמביאין [- ְְִִִֶַַָָ
ׁשגגת [בשוגג]עליהם על ּבאה אינּה והּכבׂשה חּטאת, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זרה. ֲָָָעבֹודה
.Áלכבׂשּה קֹודמת יֹולדת, ׁשל העֹוף חּטאת חּטאת אפּלּו . ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ועל  קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ  - האׁשמֹות לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיסֹוד;

הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, שמשלים מאׁשם -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] ׁשהּוא את מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני  לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה קדׁשים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקדׁשי
קֹודמת  והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים  מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
ׁשהן  ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - לבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַקֹודמין
קֹודם  והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּכארּבע,
לּכהנים  ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני - ּבהמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלמעׂשר

ּבֹוּבלבד. ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני לעֹופֹות, קֹודם הּמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ואמּוריו; ּדמֹו - קדׁשים ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקדׁשי

דמים מיני ׁשהם דם]מּפני זריקת בהם שיש ׁשהיּו[- הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשהּוא  מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ּומעׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל  - ּבהמה ועֹולת ּומעׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;

העֹוף  וחּטאת למעׂשר, קֹודמת לעֹולת ועֹולה קֹודמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואחר  העֹולה ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּבהמה,

הּמעׂשר. ֲֵַַָּכ
.Ë ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה  בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי

בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים קרבין? ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהן
ּוכבׂשים  בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי  ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה  ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם [קרבן].ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה  כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
ּבגלל  הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

ֶֶַהּלחם.
.È חּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת

ׂשעֹורים  למנחת למנחת קֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּומנחת  נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

יקּדים. מהן, ׁשּירצה איזה - ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׂשֹוטה
.‡È לּׁשמן קֹודם והּיין ליין, קֹודמֹות קֹודם מנחֹות והּׁשמן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

לעצים. קֹודם ּומלח לּמלח, קֹודמת ּולבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּלבֹונה,
קרב  ראׁשֹון הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאימתי?

אחרֹון. קרב אחרֹון והּבא ְֲֲִֵַַַָָראׁשֹון,

.·È ּבאכילה קֹודם ּבהקרבה, הּקֹודם .ּכל ְֲִֵֵַַַָָָָָ
.‚È ׁשל - יֹום ׁשל ּוׁשלמים אמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהיּו

קרב ׁשהרי קֹודמין, ׁשלמים [להאכל]זמּנן[סוף]אמׁש ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו וחּטאת אמׁש ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני

י  ¤¤ּפרק
הּׁשנה:‡. ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַַָָָֹּביֹום

כבׂשים  וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפר,
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל -ְְֱִֶֶֶַַָָָֹ

חּטאת ·. ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ׁשּבן ועֹוד נׂשרף, והּוא , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

מּו‚. מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון הּיֹום:ּבּיֹום סף ְִִִֶַַַַַַָֻ
ּכּלם  - ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ימי  מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת וׂשעיר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹולֹות,
ּוׂשעיר  ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ׁשני מקריבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהחג,

ַָחּטאת.
ּבּׁשני „. יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

עד  ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָמקריבין
ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום קרּבן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּמצא

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ארּבעה ְְְִִַַַָָָָָָֹּכבׂשים
ואיל ‰. ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום

ּבפני  מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻוׁשבעה
ְַעצמֹו.

.Â הּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת הּמזּבח;ּכל ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ּתמיד  ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לבּדֹו הּמים מנּס היה ׁשחר, המים ׁשל מערבב [ולא ְְִֵֶַַַַַַָָ
.והיין]

.Êונּס הּמים, לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם
יצא  - אחד מּכלי לּזבח,ׁשניהן הּמים נּסּו הקּדים ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

היה  מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ

מחזקת  זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער  הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני  ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן ה ּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי  הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים
חטמין  ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכדי [חורים] יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;
ּכאחד. הּיין עם הּמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיכלה

.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן  העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם

מים  מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין ׁשאמרּו: -. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ë ּבׁשּבת מעׂשהּו ּכ ּבחל ממּלא ּוכמעׂשהּו ׁשהיה אּלא , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,
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.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה הּכּיֹור,[ונפסלה]אם מן ממּלא - ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
.ּומנּס ְֵַ

.‡È ּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל
היּועצמּה מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף על ְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

אמר  "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' "הבּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹומרין:
- ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ּבּׁשליׁשי ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהים";
ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ּבערים ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"ּבינּו,
להיֹות  ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּׁשּׁשי

יּדחה. "יּמֹוטּו" מהם, ְִִֵֶֶֶָָּבאחד
.·Èּבארנּו ועׂשרים;ּכבר ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מׁשמר  ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל  החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּכבׂשים

אחד. ּכבׂש ׁשּמקריב ׁשל מׁשמר הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכל  וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹחג
עׂשר  ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמׁשמר
ׁשנים  מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּכבׂשים
ׁשם  היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
מקריב  מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשנים

ּכבׂש עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מׁשמרֹות;אחד, לתׁשעה ים ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָ
אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחמּׁשה
וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו - ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי
ּכבׂשים  עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשּתּירּו אחד, מקריב מׁשמר ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָּכל
וׁשּׁשה  ׁשנים, ׁשנים מקריבין ארּבעה מׁשמרֹות; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָלעׂשרה
ּוׁשני  ּפרים עׂשרה ׁשם היּו - ּברביעי אחד. אחד ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקריבין
ארּבעה  נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאילים
ׁשנים  מקריבין ׁשלׁשה מׁשמר; עׂשר לאחד ּכבׂשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹעׂשר
ׁשם  היּו - ּבחמיׁשי אחד. אחד מקריבין ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשנים,
אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּתׁשעה
ׁשני  מׁשמר; עׂשר לׁשנים ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָנׁשארּו
אחד  מקריבין ועׂשרה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָמׁשמרֹות
ּכל  וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ׁשמֹונה היּו - ּבּׁשּׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָאחד.
לׁשלׁשה  ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹמׁשמר
עׂשר  ּוׁשנים ׁשנים, מקריב מהם אחד מׁשמר מׁשמר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעׂשר
ּפרים  ׁשבעה ׁשם היּו - ּבּׁשביעי אחד. אחד מקריבין ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָמׁשמר
ּכמנין  ּכבׂשים, עׂשר וארּבעה וׂשעיר אילים ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּוׁשני

אחת  ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל נמצא .הּמׁשמרֹות; ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
.‚È ּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל

חלילה  חֹוזרין אּלא לפּיס למחר, חֹוזרין - ּובּׁשמיני . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„È היה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
נס  מנחת וׁשּׁשים ׁשם אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל כים ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

אֹותן  מערבין היּו ולא .עּׂשרֹון; ְְְִִָָָָֹ
.ÂË הּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם

לבּדם  כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ּבין לבּדם, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊË ּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן

מקטירין  אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין  נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד  .הּכל ְֶַָֹ
.ÊÈ ּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות  - עצמֹו ּבפני ומין .מין ְְְִִִֵֵַָ
.ÁÈ הרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיון

מנחֹות  הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
מּתר  זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל

ׁשּלהן  יין .לערב ְִֵֶֶַָָ
.ËÈ נסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין

ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים  נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין  כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים  פרים .נסּכי ְְִִִֵֵָ
.Î אחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם

ׁשהקטירּה אחר אֹו הּסלת ׁשּבארנּו.ׁשּנתערבה ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא לאכל מצוֹות ׁשּלא ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ

לאכל  ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻקדׁשים
ׁשּלא  (ד) זמּנן; לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ְְִִִֶֶַַַָָָֹֹּפּגּול;
ׁשּלא  (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹיאכל
הּנֹותר; לׂשרף (ז) הּקדׁשים; את ׁשּנטמא אדם ְְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּטמא. לׂשרף ְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ(ח)

א  ּפרק
-dcearxtq הלכות פסולי המוקדשין

¤¤
קדׁש‡. לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין לכּתחּלה,ּכל ים ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻ

קדׁשים  קדׁשי ׁשֹוחט ואפּלּו ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ : ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף [הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה וׁשחט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָידֹו
ּכׁשר ·. הּזבח - וׁשחט עבר ׁשל ואם ּגדֹול ּכהן ּפר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אם  אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - הּכּפּורים ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; זר, ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ׁשּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶֶָָָׁשאין
אּלא ‚. לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

כוונה]ּכמתעּסק בלא - אחר עד [בדבר ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵַַ
לׁשחיטה. ְְִִִֵֶַָׁשּיתּכּון

ׁשחט,„. ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים  אּלּו .הרי ְֲִֵֵֵ

ּכחּלין ‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים .אבל ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻ
.Â על עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּקטן

מחׁשבה  לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים .ּגּביו; ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
מחׁשבה  אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו
ּבדרֹום, עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהקל
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לצפֹון, והביאּה הּקטן מּמעׂשיו ּומׁשכּה ׁשהרי - ּוׁשחט ּה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנּכר

.Ê ּבּדרֹום ּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין  -. ְִ

.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה
.ּכׁשרה  ְֵָ

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה  .קּבלתֹו ְַָָָ

.È ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻ
.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה

לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ּכׁשרה  - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ׁשהיּוואחר קּלים קדׁשים וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

- ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָּבפנים,
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.·Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל [שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È- ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּפרּכסה
ּבקדׁשים  זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ׁשאפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשרה;

ּכׁשר  הּזבח - ׁשּיתּבאר.קּלים ּכמֹו , ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֻהיתה

ּפסּול  ּכּלּההּזבח ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ְִִּבפנים.

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
הּבׂשר חֹות - הרגל]לחּוץ ואחר [של לעצם, ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּפני  ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
,לחּת צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמנּונית
קּלים  קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּכׁשר. זריקה, קדם ְִֵֶֶָָָָֹׁשּיצא
.ÊË ּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ,ּתלה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָ

ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר "על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.ÊÈ ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר  קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, ּבקדׁשי -. ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט ּבפנים,[קנה ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ

ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ׁשּׁשחט ְְִִֶַַַָָָָָָאֹו
סֹוף ועד מּתחּלתּה יׁשנּה כולה ׁשהּׁשחיטה השחיטה -] ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
כדין] להיות .צריכה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין .ּפסּול, ְֵֵֶֶֶָָ

.Îהּמזרק ותלה ּבעזרה, עֹומד הדם]היה וקּבל [ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îמזרק אינֹונתן ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ואין  הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּפני
וקמץ  הּמנחה, ּבקמיצת ּכן עׂשה אם אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָּכאן

ּפסּולה. - הּסיב ְִִַָמּתֹו
.·Îּוזריקתֹו לּמזּבח, והֹולכתֹו הּדם, הֹולכת קּבלת וכן , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּבכהן  אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו, אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאברים
ּובמליקת  הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Î) ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא )ּגדֹול והֹולכה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îלימינֹו יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ּבכלי קּבל קּבל . ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹ

יחזיר  - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Î ּכׁשר - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן אם נׁשּפ אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשרת  לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח  נפסל -. ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
ּדם ׁשּנתקּבל הּדם בו]זה הּתמצית [שיצאה ּדם לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

דם] סתם העֹור.[- ּדם ְַָֹולא
.ÊÎ,לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

נפסל  - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ׁשהֹוליכֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
אּלא  הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזבח;
הּפסּול  ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
הּכהן  ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹודה,
והֹוליכֹו הֹואיל - והֹוליכֹו לּפסּול ּונתנֹו והחזירֹו ְְְְְְִִִִִֶַָָָּתחּלה,
אי  ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפסּול,

זה  ּדבר לתּקן .אפׁשר ְְֵֶֶַָָָ
.ÁÎ הּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

וזֹורק  ּומֹולי הּדם ּומקּבל עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ראּוי  והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשאר
ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעבֹודה
ּדם  הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא קּבל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבאחרֹונה  הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכלּום. ואינֹו הּוא, ׁשירים -ְְִִֵַ
.ËÎ קדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה

צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם -[חבל]קּבלת קּבלה קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשלם  ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכּלֹו

.Ï אבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן  ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו הּדם, זריקת קדם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּבׂשר
לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
זית  וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה זֹורק. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאינֹו

לאּׁשים  ׁשּכּלּה מּפני האמּורין, .מן ְִִִִִֵֵֶָָָֻ
.‡Ï הּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנׁשאר

התקבל] לא חּוץ [- ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ
הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא - ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.·Ï זריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר  הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני ,-] ְִֵֵֶַָָָ
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העיר] בכל שנאכלים קלים קדשים מֹועלתשדין ּוזריקה .-] ְִֶֶָ
הועילה] אלא]לּיֹוצאוהזריקה מיד, ישרף פֹולׂשר [שלא ְְֵַָ

ויפסל] שילון לאכלֹו.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ
.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפני ונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין [וזרק , ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּוםהדם] עליהן  חּיבין דיני:], וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ï והחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּים,

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא ׁשניהן, [של נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
הגדול] אֹו[מכפר]מרּצההכהן אמּורין וכן הּטמא. על ְְִֵֵֵֶַַַָ

ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאברי
ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

הּדם. את זֹורק זה ֲֵֵֶֶַָהרי
.‰Ï על ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה  לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר .ּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
.ÂÏ ּכלל טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ׁשּנאמר וכל , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּוא ּבּדם: ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו הארץ "על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ
.ÊÏ ואם הּזבח; נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הּורצה  לא .זרקֹו, ְְָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז ג' יום

ב  ¤¤ּפרק
מּתנה ‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

אחת [זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת
"ודם  ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על  הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח
יצא ·. - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:וכל , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל -[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת חּסר ִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאם
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.„- הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה  לאחר הּמּתנֹות ארּבע .יׁשלים ְְְִִַַַַַַַַָָ

ּבּלילה ‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם .אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
.Â מּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם

ּבחּוץ  .מעלה ֲֶַַ
.Ê לאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

הּזיה  לֹו עלתה לא - .הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ
.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות -]- ּבחּטאת קרנֹות ְְִַַַָָָ

הּנעׂשית ּבחּטאת הדם]ּבין מזבח ּבפנים[-שזורקין [על ְְֲִִֵֵַַַָ
והפרוכת] אבל הזהב ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְֲֲֵֵַַַַַָָָ

ּכׁשרים. הּקדׁשים, ְְֳִִִֵַָָּבׁשאר

.Ë ולפניםנ הּקרן מן הּדם מתחתיה]תן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ
ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ּבין ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח
.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם

ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין  אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם  ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

הּכבׁש על ּבחּוץ היסֹוד,[או]הּנּתנין ּכנגד בקרן ׁשּלא -] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאין מזרחית ּפסּול;דרומית הּזבח ּבׂשר הרי -ְֲֵֶַַַָ

לּמזּבח  ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו כן ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואף
ׁשהּגיע  ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ׁשהּגיע ּפי על אף -ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
הּזֹורק  זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לכּפר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹומֹו
ונתן  לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל לעבֹודה; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכׁשר
ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטן, למעלן הּנּתנין את ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּפסּול
היסֹוד  ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּנּתנין

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבׂשר נפסל לא בו]- הּנפׁש;[שיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹ
הּדם  ויזרק הּנפׁש, ּדם ׁשאר ויקּבל הּכׁשר יחזר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא

ְִּבמקֹומֹו.
.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ,[באותו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

ּבכֹוסֹות ּכֹוס קרבן]ּבין לאיזה כוס איזה נודע אם [ולא - ְִֵ
הּכל  יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹנתערבּו
יּתן  ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת; ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָמּתנה
ׁשּתים  ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע; מּתן ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּכל

אחת. מּתנה הּכל יּתן ארּבע, למעלה ׁשהן הּנּתנין נתערבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ
לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה העזרה]ּבּנּתנין ,[תעלת ְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּדם  עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהּזבחים
לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהעֹולה,

.·È ּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּכׁשר  זה הרי ואּלּו- ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו
.‚È הּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערבּו

ּבפנים  מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ואם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה;
וחזר  ּבחּוץ אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין - ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּובחּוץ

ּכׁשר  הּכל - ּבפנים ּדמים ונתן ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
הּנעׂשית  חּטאת ּדם אבל החּטאת. מן חּוץ ּבחּוץ, ֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהּנּתנין
ּבחּוץ  נתן אם - ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבחּוץ
ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר; ּבפנים, ונתן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוחזר
יחיד  חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפסּולה;
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת "וכל ׁשּנאמר: אסּורה, - ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנאכלת
ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלא

ּבפׁשּפׁש" הכניסֹו אם אבל ּביאה; ּדר צדדית]יּובא", [דלת ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
נפסל. אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר ְִֵֶֶַַָאֹו

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם או ּפר הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על ע"ז נכנס עבדו ׁשּדמן ,ְִֶָָָ

זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש הכניסֹו אם - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלהיכל
הּוא מקֹומן ׁשל להיכל]ּפנימה ביחס ׁשל [- וׂשעיר ּפר וכן . ְְְְִִֵֶֶַָָָ

הכניס  אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ׁשּדמן הּכּפּורים, ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָֹיֹום
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לצפֹון, והביאּה הּקטן מּמעׂשיו ּומׁשכּה ׁשהרי - ּוׁשחט ּה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנּכר

.Ê ּבּדרֹום ּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין  -. ְִ

.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה
.ּכׁשרה  ְֵָ

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה  .קּבלתֹו ְַָָָ

.È ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻ
.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה

לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ּכׁשרה  - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ׁשהיּוואחר קּלים קדׁשים וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

- ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָּבפנים,
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.·Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל [שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È- ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּפרּכסה
ּבקדׁשים  זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ׁשאפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשרה;

ּכׁשר  הּזבח - ׁשּיתּבאר.קּלים ּכמֹו , ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֻהיתה

ּפסּול  ּכּלּההּזבח ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ְִִּבפנים.

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
הּבׂשר חֹות - הרגל]לחּוץ ואחר [של לעצם, ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּפני  ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
,לחּת צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמנּונית
קּלים  קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּכׁשר. זריקה, קדם ְִֵֶֶָָָָֹׁשּיצא
.ÊË ּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ,ּתלה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָ

ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר "על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.ÊÈ ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר  קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, ּבקדׁשי -. ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט ּבפנים,[קנה ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ

ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ׁשּׁשחט ְְִִֶַַַָָָָָָאֹו
סֹוף ועד מּתחּלתּה יׁשנּה כולה ׁשהּׁשחיטה השחיטה -] ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
כדין] להיות .צריכה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין .ּפסּול, ְֵֵֶֶֶָָ

.Îהּמזרק ותלה ּבעזרה, עֹומד הדם]היה וקּבל [ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îמזרק אינֹונתן ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ואין  הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּפני
וקמץ  הּמנחה, ּבקמיצת ּכן עׂשה אם אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָּכאן

ּפסּולה. - הּסיב ְִִַָמּתֹו
.·Îּוזריקתֹו לּמזּבח, והֹולכתֹו הּדם, הֹולכת קּבלת וכן , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּבכהן  אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו, אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאברים
ּובמליקת  הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Î) ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא )ּגדֹול והֹולכה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îלימינֹו יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ּבכלי קּבל קּבל . ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹ

יחזיר  - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Î ּכׁשר - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן אם נׁשּפ אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשרת  לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח  נפסל -. ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
ּדם ׁשּנתקּבל הּדם בו]זה הּתמצית [שיצאה ּדם לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

דם] סתם העֹור.[- ּדם ְַָֹולא
.ÊÎ,לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

נפסל  - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ׁשהֹוליכֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
אּלא  הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזבח;
הּפסּול  ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
הּכהן  ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹודה,
והֹוליכֹו הֹואיל - והֹוליכֹו לּפסּול ּונתנֹו והחזירֹו ְְְְְְִִִִִֶַָָָּתחּלה,
אי  ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפסּול,

זה  ּדבר לתּקן .אפׁשר ְְֵֶֶַָָָ
.ÁÎ הּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

וזֹורק  ּומֹולי הּדם ּומקּבל עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ראּוי  והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשאר
ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעבֹודה
ּדם  הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא קּבל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבאחרֹונה  הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכלּום. ואינֹו הּוא, ׁשירים -ְְִִֵַ
.ËÎ קדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה

צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם -[חבל]קּבלת קּבלה קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשלם  ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכּלֹו

.Ï אבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן  ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו הּדם, זריקת קדם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּבׂשר
לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
זית  וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה זֹורק. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאינֹו

לאּׁשים  ׁשּכּלּה מּפני האמּורין, .מן ְִִִִִֵֵֶָָָֻ
.‡Ï הּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנׁשאר

התקבל] לא חּוץ [- ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ
הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא - ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.·Ï זריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר  הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני ,-] ְִֵֵֶַָָָ
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העיר] בכל שנאכלים קלים קדשים מֹועלתשדין ּוזריקה .-] ְִֶֶָ
הועילה] אלא]לּיֹוצאוהזריקה מיד, ישרף פֹולׂשר [שלא ְְֵַָ

ויפסל] שילון לאכלֹו.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ
.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפני ונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין [וזרק , ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּוםהדם] עליהן  חּיבין דיני:], וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ï והחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּים,

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא ׁשניהן, [של נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
הגדול] אֹו[מכפר]מרּצההכהן אמּורין וכן הּטמא. על ְְִֵֵֵֶַַַָ

ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאברי
ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.

הּדם. את זֹורק זה ֲֵֵֶֶַָהרי
.‰Ï על ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה  לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר .ּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
.ÂÏ ּכלל טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ׁשּנאמר וכל , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּוא ּבּדם: ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו הארץ "על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ
.ÊÏ ואם הּזבח; נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הּורצה  לא .זרקֹו, ְְָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז ג' יום

ב  ¤¤ּפרק
מּתנה ‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

אחת [זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת
"ודם  ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על  הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח
יצא ·. - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:וכל , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל -[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת חּסר ִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאם
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.„- הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה  לאחר הּמּתנֹות ארּבע .יׁשלים ְְְִִַַַַַַַַָָ

ּבּלילה ‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם .אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
.Â מּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם

ּבחּוץ  .מעלה ֲֶַַ
.Ê לאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

הּזיה  לֹו עלתה לא - .הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ
.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות -]- ּבחּטאת קרנֹות ְְִַַַָָָ

הּנעׂשית ּבחּטאת הדם]ּבין מזבח ּבפנים[-שזורקין [על ְְֲִִֵֵַַַָ
והפרוכת] אבל הזהב ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְֲֲֵֵַַַַַָָָ

ּכׁשרים. הּקדׁשים, ְְֳִִִֵַָָּבׁשאר

.Ë ולפניםנ הּקרן מן הּדם מתחתיה]תן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ
ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ּבין ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח
.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם

ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין  אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם  ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

הּכבׁש על ּבחּוץ היסֹוד,[או]הּנּתנין ּכנגד בקרן ׁשּלא -] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאין מזרחית ּפסּול;דרומית הּזבח ּבׂשר הרי -ְֲֵֶַַַָ

לּמזּבח  ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו כן ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואף
ׁשהּגיע  ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ׁשהּגיע ּפי על אף -ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
הּזֹורק  זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לכּפר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹומֹו
ונתן  לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל לעבֹודה; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכׁשר
ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטן, למעלן הּנּתנין את ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּפסּול
היסֹוד  ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּנּתנין

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבׂשר נפסל לא בו]- הּנפׁש;[שיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹ
הּדם  ויזרק הּנפׁש, ּדם ׁשאר ויקּבל הּכׁשר יחזר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא

ְִּבמקֹומֹו.
.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ,[באותו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

ּבכֹוסֹות ּכֹוס קרבן]ּבין לאיזה כוס איזה נודע אם [ולא - ְִֵ
הּכל  יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹנתערבּו
יּתן  ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת; ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָמּתנה
ׁשּתים  ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע; מּתן ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּכל

אחת. מּתנה הּכל יּתן ארּבע, למעלה ׁשהן הּנּתנין נתערבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ
לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה העזרה]ּבּנּתנין ,[תעלת ְִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּדם  עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוהּזבחים
לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהעֹולה,

.·È ּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּכׁשר  זה הרי ואּלּו- ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו
.‚È הּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערבּו

ּבפנים  מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ואם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה;
וחזר  ּבחּוץ אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין - ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּובחּוץ

ּכׁשר  הּכל - ּבפנים ּדמים ונתן ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
הּנעׂשית  חּטאת ּדם אבל החּטאת. מן חּוץ ּבחּוץ, ֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהּנּתנין
ּבחּוץ  נתן אם - ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבחּוץ
ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר; ּבפנים, ונתן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוחזר
יחיד  חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפסּולה;
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת "וכל ׁשּנאמר: אסּורה, - ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנאכלת
ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלא

ּבפׁשּפׁש" הכניסֹו אם אבל ּביאה; ּדר צדדית]יּובא", [דלת ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
נפסל. אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר ְִֵֶֶַַָאֹו

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם או ּפר הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על ע"ז נכנס עבדו ׁשּדמן ,ְִֶָָָ

זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש הכניסֹו אם - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלהיכל
הּוא מקֹומן ׁשל להיכל]ּפנימה ביחס ׁשל [- וׂשעיר ּפר וכן . ְְְְִִֵֶֶַָָָ

הכניס  אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ׁשּדמן הּכּפּורים, ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָֹיֹום
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וחזר  להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדמם
הּזיֹות  מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהכניסֹו

יצא. ׁשּיצא, ׁשּכיון הּקדׁשים; הּזיֹות ׁשּבקדׁש ּגמר אם וכן ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל והֹוציאן הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש
ּגֹומר  אינֹו - להיכל והכניסן וחזר להיכל, חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהֹוציאן

נפסל  למקֹומֹו, חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; .הּזיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.ÂË מהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת

מהם  אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
ּפסּולה  החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ׁשּנאמר:להיכל, , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לכּפר  נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר
נפסלה. ְְִֶַָֹּבּקדׁש,

.ÊË אּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם  ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול  ּבמזיד, .הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈ ּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת "אׁשר הכניס ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈ ּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈ ספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי  חׁשּוב הּצּואר .אם ְִִִַַָָ
.Î הּכלי אם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּפ

ּפֹוסל  אינֹו אֹו ּבדמּה חּטאת ּפֹוסל ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ספק. ׁשהיא ִֵֶָָהעֹוף

.‡Î אחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
היסֹוד  על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס "ואת מּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּכֹוס  הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות  ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין
.·Îׁשּנפל יּזה ּדם לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשּבּמזרק  הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו;
ּדם [בספל] אֹו יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּדם  לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - ְְְִִִִִִֵַַָָָֻחּלין
יּזה  לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּמזרק

מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו;
.‚Î ּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם

ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן  וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

ּפסּולין  הּתמציתהּזבחים ּבדם נתערב אינה . שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרב האמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על  אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כלי הּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
חל מדידה] ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּפסּולין  - ּבידֹו .אֹו ְְִָ
.ÂÎ ׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים

מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הקטרה  ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
הּורצה  עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,לפיכ .ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.[התקבל]

ג  ¤¤ּפרק
ׁשחטן ‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי

-ּבּצפֹון  "ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּוׁשחיטת  העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד

ְִַָהּׁשלמים.
למּטה ·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה

אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה [מעורה]והעלה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ
הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, אֹותּה ּומדיחן [מעיים]וינּתח , ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה וחֹוזר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹלמּטה,
מפׁשיט ‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

וחֹוזר  ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנּתח
וחֹוזר ּומעל  לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד אֹותן; ה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשאר  את יפׁשיט ּומקטיר אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח -], ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּנגע  "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש עלה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹאם
ּתלמּוד  ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, יקּדׁש". ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמזּבח
ראּויה  ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על העלה "היא ְְִִֶַַָָָָָָֹלֹומר

עלת  אם אם [ה]לאּׁשים, - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ירד. לא ֵֵָָֹעלה,

ּתרד „. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה אינּהעֹולה ׁשעדין , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ְָראּויה.

ׁשרת ‰. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ אּסּורי וכן וכל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח

.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
ּתרד  עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא .אֹו ֲִֵֵֶָָָָָָָ

.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
ׁשּנפסל  אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,

השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן [-ּבמחׁשבת ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ
במקומה] או בזמנה לאכלה ׁשּנּוישלא ּבמחׁשבת [-אֹו ְֲִֶֶַ
בעליו] או הקרבן מין לשם הּטמאים שלא ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְִִֵֶַ

הּבא  קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל - ּדמֹו את ְְְְֲִִֶַַַָָָָָוזרקּו
טמא]ּבטמאה הציבור שרוב חּוץ [כגון: ּדמֹו וׁשּנּתן - ְְְִֶַָָֻ

ׁשּנתקּבל  אֹו ּבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים קדׁשי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמקֹומֹו,
לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ׁשּכל ּפי על אף - ּבּדרֹום ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדמם

ירדּו: לא ְְִֵֵַַֹהּמזּבח
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.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ
.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה
.Èּבארץ [ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּומקצתֹו , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו מׁשלה ְְֲִֶַָָָָֻּומקצתֹו
.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים

וא  ּבעזרה, לנּו יעלּוּכאּלּו לא ירדּו ירדּו,ם לא אם אבל . ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ
לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.·È ּכּמזּבח מזּבח, ׁשהעלן ואויר קּלים קדׁשים ואמּורי . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקח הפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ
אחד השני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי - -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירדּו.הראשון]

.„È הּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים  לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ירדּו.ירדּו - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ

ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
נתק  לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ּכלל.אף ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד
.ÊËירדּו יעלּו, אם ּבׂשר ואּלּו לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן  ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין
.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן  ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;
שירד חׁשּובין שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -] ֲִ

.יעלה]
.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח

אּלא  מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון  מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח  אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא  - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי

ּבזה.ירד  ּכּיֹוצא ּכל וכן הראּוי . את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להן  הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ,לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּב נאמר ּומּׁשּיּגיע ׁשהרי יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּכלים: ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן  ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
לעֹולם  יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַואף
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלי מקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּבהלכֹות מדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח
הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח [קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,
.Î ואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל

מּדעת  אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא [הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
הן  עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם  מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל  מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Î אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
לּקרב  ׁשרת לא ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מנחה  ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת  זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן .ּבּלילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.·Î ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם  אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת  עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח

"ּפגּום.ׁשלמי לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
.‚Î לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

חּיים  ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסלּו;
.נדחין  ְִִ

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
הּמזּבח" אצל מּצֹות קּלים,"ואכלּוה לקדׁשים הּדין והּוא ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ד  ¤¤ּפרק
חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאת חּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ

היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאת שרצה ,ְַָ
ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו

אחר]הּבעלים אחר [בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ
- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים  ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה  צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה [להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
שנתה] שעברה ותּמכר [כגון מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְִִִֵֶֶַָָֹ

צּבּור  ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ּדמיה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָויּפלּו
הּצּבּור  קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ'ולד'

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,
אחרים ·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אם ּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו

ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו הראשונים - -] ְְֲִִֵֵֶַ
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וחזר  להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדמם
הּזיֹות  מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהכניסֹו

יצא. ׁשּיצא, ׁשּכיון הּקדׁשים; הּזיֹות ׁשּבקדׁש ּגמר אם וכן ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל והֹוציאן הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש
ּגֹומר  אינֹו - להיכל והכניסן וחזר להיכל, חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהֹוציאן

נפסל  למקֹומֹו, חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; .הּזיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.ÂË מהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת

מהם  אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
ּפסּולה  החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ׁשּנאמר:להיכל, , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לכּפר  נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר
נפסלה. ְְִֶַָֹּבּקדׁש,

.ÊË אּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם  ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול  ּבמזיד, .הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈ ּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת "אׁשר הכניס ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈ ּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈ ספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי  חׁשּוב הּצּואר .אם ְִִִַַָָ
.Î הּכלי אם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּפ

ּפֹוסל  אינֹו אֹו ּבדמּה חּטאת ּפֹוסל ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ספק. ׁשהיא ִֵֶָָהעֹוף

.‡Î אחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
היסֹוד  על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס "ואת מּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּכֹוס  הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות  ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין
.·Îׁשּנפל יּזה ּדם לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשּבּמזרק  הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו;
ּדם [בספל] אֹו יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּדם  לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - ְְְִִִִִִֵַַָָָֻחּלין
יּזה  לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּמזרק

מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו;
.‚Î ּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם

ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן  וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

ּפסּולין  הּתמציתהּזבחים ּבדם נתערב אינה . שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרב האמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על  אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כלי הּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
חל מדידה] ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּפסּולין  - ּבידֹו .אֹו ְְִָ
.ÂÎ ׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים

מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הקטרה  ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
הּורצה  עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,לפיכ .ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.[התקבל]

ג  ¤¤ּפרק
ׁשחטן ‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי

-ּבּצפֹון  "ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּוׁשחיטת  העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד

ְִַָהּׁשלמים.
למּטה ·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה

אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה [מעורה]והעלה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ
הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, אֹותּה ּומדיחן [מעיים]וינּתח , ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה וחֹוזר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹלמּטה,
מפׁשיט ‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

וחֹוזר  ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנּתח
וחֹוזר ּומעל  לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד אֹותן; ה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשאר  את יפׁשיט ּומקטיר אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח -], ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּנגע  "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש עלה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹאם
ּתלמּוד  ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, יקּדׁש". ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמזּבח
ראּויה  ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על העלה "היא ְְִִֶַַָָָָָָֹלֹומר

עלת  אם אם [ה]לאּׁשים, - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ירד. לא ֵֵָָֹעלה,

ּתרד „. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה אינּהעֹולה ׁשעדין , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ְָראּויה.

ׁשרת ‰. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ אּסּורי וכן וכל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח

.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
ּתרד  עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא .אֹו ֲִֵֵֶָָָָָָָ

.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
ׁשּנפסל  אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,

השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן [-ּבמחׁשבת ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ
במקומה] או בזמנה לאכלה ׁשּנּוישלא ּבמחׁשבת [-אֹו ְֲִֶֶַ
בעליו] או הקרבן מין לשם הּטמאים שלא ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְִִֵֶַ

הּבא  קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל - ּדמֹו את ְְְְֲִִֶַַַָָָָָוזרקּו
טמא]ּבטמאה הציבור שרוב חּוץ [כגון: ּדמֹו וׁשּנּתן - ְְְִֶַָָֻ

ׁשּנתקּבל  אֹו ּבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים קדׁשי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמקֹומֹו,
לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ׁשּכל ּפי על אף - ּבּדרֹום ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדמם

ירדּו: לא ְְִֵֵַַֹהּמזּבח
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.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ
.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה
.Èּבארץ [ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּומקצתֹו , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו מׁשלה ְְֲִֶַָָָָֻּומקצתֹו
.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים

וא  ּבעזרה, לנּו יעלּוּכאּלּו לא ירדּו ירדּו,ם לא אם אבל . ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ
לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.·È ּכּמזּבח מזּבח, ׁשהעלן ואויר קּלים קדׁשים ואמּורי . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקח הפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ
אחד השני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי - -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירדּו.הראשון]

.„È הּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים  לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ירדּו.ירדּו - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ

ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
נתק  לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ּכלל.אף ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד
.ÊËירדּו יעלּו, אם ּבׂשר ואּלּו לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן  ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין
.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן  ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;
שירד חׁשּובין שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -] ֲִ

.יעלה]
.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח

אּלא  מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון  מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח  אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא  - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי

ּבזה.ירד  ּכּיֹוצא ּכל וכן הראּוי . את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להן  הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ,לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּב נאמר ּומּׁשּיּגיע ׁשהרי יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּכלים: ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן  ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
לעֹולם  יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַואף
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלי מקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּבהלכֹות מדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח
הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח [קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,
.Î ואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל

מּדעת  אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא [הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
הן  עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם  מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל  מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Î אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
לּקרב  ׁשרת לא ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מנחה  ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת  זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן .ּבּלילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.·Î ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם  אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת  עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח

"ּפגּום.ׁשלמי לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
.‚Î לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

חּיים  ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסלּו;
.נדחין  ְִִ

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
הּמזּבח" אצל מּצֹות קּלים,"ואכלּוה לקדׁשים הּדין והּוא ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ד  ¤¤ּפרק
חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאת חּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ

היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאת שרצה ,ְַָ
ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו

אחר]הּבעלים אחר [בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ
- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים  ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה  צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה [להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
שנתה] שעברה ותּמכר [כגון מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְִִִֵֶֶַָָֹ

צּבּור  ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ּדמיה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָויּפלּו
הּצּבּור  קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ'ולד'

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,
אחרים ·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אם ּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו

ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו הראשונים - -] ְְֲִִֵֵֶַ
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ׁשאין -] לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשהרי  נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת  מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
ּתמּות  האחרת - ּבּה ונתּכּפר להּמלמּׁשּתיהן ּבא [לשאול . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב  ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם  ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
מּומין  ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
הּׁשאר  ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, יּמכרּו -ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ְִָָלנדבה.
ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש

- עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש
ּתרע  ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, שיפול הנתּכּפר [עד ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

מום] רֹועה;בה וראׁשֹונה מתה ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנתּכּפר

לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי אחת הּמפריׁש תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ
השניה] עד יקריב ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְִִִֶֶָָָָָֹׁשּיּפל
.Â ּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש

ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ
.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויה הּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ

ּבדמיה לקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
יביא  - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;

אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה
.Á ּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל

- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת  ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות  זֹו .הרי ֲֵָ
.Ë חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא  רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה אינּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּלילה אבדתּה עּקר היה בלילה]אבּודה. נאבדה אף [- - ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

אּלא  מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעל
ְִֶּתרעה.

.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה
רֹועה  אּלא מתה אינּה - מּבעלּה .אבּודה ֲֲִֵֵֶַָָָָָָ

.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה  .ּדמיהן ְְִֵֶָָ

.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּתמּות  לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם .ּבסֹוף ְְֲִֵֵָָָָָ

.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה

ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק [מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,
מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ

.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת

סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינה אֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאי צריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם  - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה
.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם בשביל וכל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ

מום] בו יקרב שיפול לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְִִִִֵַָָָָֹ
לפני  מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָעצמֹו

ַָָּכּפרה.
.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש

אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם .[מפני ְְְִִֵֶָָָָָָ
הקריב זכר]אׁשמֹו[כבר]אם וכן [- לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ְָָולדּה.
.ÊÈ ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, .ּבֹו ְְִָָָָ
.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ

לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא וכהן [במקום , ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ
בשמן]מׁשיח לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש [במקום ְְִִִֶַַָָָָ

קדּׁשת  ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹֻֻ
ּבמּום[ממון]ּדמים ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִִֶָָָֹ
.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ

ירעה  - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשל  ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
הּדם  - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָיּפלּו
לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻיּׁשפ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ׁשּנזרק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאחר

.Îעד אם כן: אינֹו וּדאי ׁשּלא אׁשם לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדּׁשה  ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
הּדם  מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבׂשר -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

השני] יקריב אחד יאבד ירעה שאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
לֹומר  צרי ואין לנדבה. ּדמיו וי ּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי
.·Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע [- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן [נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ

ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו
.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
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ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי [יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע [שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דבר ּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום
.‰Î אילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש

יקרב  סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
ּדמיו  ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאׁשמֹו;

.לנדבה  ְִָָ
.ÂÎ ּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו - ְֲַָָֹ

ּבחּטאת הבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,
.ÊÎ ּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת

- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים
ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל [- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבין  - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז ד' יום

ה  ¤¤ּפרק
לים ‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

בהם]הּמלח  יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ
אחר  הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,

הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה
אחרֹות ·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש

לּקח הסּפיק לא - עד [לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּתחּתיהן ‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת  והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
והּׁשאר  חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה  .יּפלּו ְְִִָָ
לא „. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

ּבעלת  היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּום

.לנדבה  ְִָָ

צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאם מעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ
מהשני] יקנה האחד יּפל יאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ְִָָלנדבה.
.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא  ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת  אּלא חּיב  לנדבה ׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Ê ׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביא הּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' לי [הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה  יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא  ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר [מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
י  - נזיר ׁשל לנדבה.לחמֹו יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר רקבּו; ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשקלים  ּבארנּו חּלין.ּכבר הּׁשקלים ׁשּמֹותר , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים זבֹות,[עופות, קּני זבים, ִִִֵֵַָָ

לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות יֹולדֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקּני
מֹותר  לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרבּו
ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר לׁשלמים; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשלמים,
נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, מֹותר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָלׁשלמים.
ּבחּטאת  לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמה

ויֹורד [רגילה]קבּועה עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בין המשתנה לחּטאת [קרבן מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְִִֶַַָ

העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה,
מביא  - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.È ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
ּבדמיו  יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲִִִִִַָָָָֹעֹוף.

ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה; ּבאּסּורי עׂשירית ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ְִֵַַהּמזּבח.

.‡Èקּנים חּיבי ואחד ּכל לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
להביא לחטאת] רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהן  להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת הּמעֹות ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבכל
חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, העֹוף ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעֹולת
ּכאחד  ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ׁשאין  עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.·È ּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
לבֹוא  ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻאֹותן

.עֹולה  ָ
.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי

ּבהן  להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
והּניח  מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת

הּמלח  לים ילכּו - .הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ
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ׁשאין -] לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשהרי  נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת  מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
ּתמּות  האחרת - ּבּה ונתּכּפר להּמלמּׁשּתיהן ּבא [לשאול . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב  ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם  ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
מּומין  ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
הּׁשאר  ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, יּמכרּו -ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ְִָָלנדבה.
ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש

- עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש
ּתרע  ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, שיפול הנתּכּפר [עד ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

מום] רֹועה;בה וראׁשֹונה מתה ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנתּכּפר

לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי אחת הּמפריׁש תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ
השניה] עד יקריב ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְִִִֶֶָָָָָֹׁשּיּפל
.Â ּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש

ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ
.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויה הּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ

ּבדמיה לקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
יביא  - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;

אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה
.Á ּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל

- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת  ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות  זֹו .הרי ֲֵָ
.Ë חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא  רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה אינּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּלילה אבדתּה עּקר היה בלילה]אבּודה. נאבדה אף [- - ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

אּלא  מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעל
ְִֶּתרעה.

.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה
רֹועה  אּלא מתה אינּה - מּבעלּה .אבּודה ֲֲִֵֵֶַָָָָָָ

.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה  .ּדמיהן ְְִֵֶָָ

.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּתמּות  לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם .ּבסֹוף ְְֲִֵֵָָָָָ

.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה

ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק [מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,
מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ

.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת

סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינה אֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאי צריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם  - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה
.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם בשביל וכל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ

מום] בו יקרב שיפול לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְִִִִֵַָָָָֹ
לפני  מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָעצמֹו

ַָָּכּפרה.
.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש

אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם .[מפני ְְְִִֵֶָָָָָָ
הקריב זכר]אׁשמֹו[כבר]אם וכן [- לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ְָָולדּה.
.ÊÈ ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, .ּבֹו ְְִָָָָ
.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ

לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא וכהן [במקום , ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ
בשמן]מׁשיח לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש [במקום ְְִִִֶַַָָָָ

קדּׁשת  ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹֻֻ
ּבמּום[ממון]ּדמים ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִִֶָָָֹ
.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ

ירעה  - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשל  ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
הּדם  - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָיּפלּו
לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻיּׁשפ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ׁשּנזרק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאחר

.Îעד אם כן: אינֹו וּדאי ׁשּלא אׁשם לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדּׁשה  ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
הּדם  מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבׂשר -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

השני] יקריב אחד יאבד ירעה שאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
לֹומר  צרי ואין לנדבה. ּדמיו וי ּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי
.·Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע [- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן [נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ

ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו
.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
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ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי [יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע [שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דבר ּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום
.‰Î אילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש

יקרב  סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
ּדמיו  ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאׁשמֹו;

.לנדבה  ְִָָ
.ÂÎ ּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו - ְֲַָָֹ

ּבחּטאת הבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,
.ÊÎ ּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת

- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים
ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל [- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבין  - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז ד' יום

ה  ¤¤ּפרק
לים ‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

בהם]הּמלח  יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ
אחר  הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,

הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה
אחרֹות ·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש

לּקח הסּפיק לא - עד [לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּתחּתיהן ‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת  והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
והּׁשאר  חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה  .יּפלּו ְְִִָָ
לא „. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

ּבעלת  היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּום

.לנדבה  ְִָָ

צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאם מעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ
מהשני] יקנה האחד יּפל יאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ְִָָלנדבה.
.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא  ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת  אּלא חּיב  לנדבה ׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Ê ׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביא הּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' לי [הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה  יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא  ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר [מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
י  - נזיר ׁשל לנדבה.לחמֹו יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר רקבּו; ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשקלים  ּבארנּו חּלין.ּכבר הּׁשקלים ׁשּמֹותר , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים זבֹות,[עופות, קּני זבים, ִִִֵֵַָָ

לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות יֹולדֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקּני
מֹותר  לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרבּו
ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר לׁשלמים; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשלמים,
נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, מֹותר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָלׁשלמים.
ּבחּטאת  לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמה

ויֹורד [רגילה]קבּועה עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בין המשתנה לחּטאת [קרבן מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְִִֶַַָ

העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה,
מביא  - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.È ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
ּבדמיו  יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲִִִִִַָָָָֹעֹוף.

ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה; ּבאּסּורי עׂשירית ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ְִֵַַהּמזּבח.

.‡Èקּנים חּיבי ואחד ּכל לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
להביא לחטאת] רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהן  להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת הּמעֹות ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבכל
חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, העֹוף ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעֹולת
ּכאחד  ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ׁשאין  עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.·È ּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
לבֹוא  ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻאֹותן

.עֹולה  ָ
.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי

ּבהן  להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
והּניח  מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת

הּמלח  לים ילכּו - .הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ
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ו  ¤¤ּפרק
הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני -]- ְִַָ
ּברּבֹוא אחד אלפים]אפּלּו לפי [עשרת ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֶָָָֻ

- הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, חׁשּובין חּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּבעלי
נדחין.[התקבל]הּורצה חּיין ּבעלי ׁשאין , ְְֲִִִֵֵֶַַָ

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן להקריבו נתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביא כגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי
החּלין ‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו

הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ
ּבארּבע  ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
ׁשהּוא  למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻּבהמֹות
אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי

הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.
הקּדׁש,„. ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

הּמין  אֹותֹו לצריכי הּׁשאר קדׁשים ויּמכרּו נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
לׁשם  יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה  קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,

סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
הקרבן] על ידים וכל סמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ

יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד
חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום [בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל
לא ‰. - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו

לבית  קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרבּו
.הּפסּול  ְַ

.Â ממעטין אין ּכ - אכילתן ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם
ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,
ּבדמי  ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו הּמֹותר .ויפסיד ְְִִֵַַָ
.Ê ׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה  הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים  ּוׁשלמים .אחרת ְֲִִֵֶֶַָ

.Á ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשל  ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ׁשּבהן מּום, הּיפה ּובדמי מים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

חטא  על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;
ימּותּו ּכּלן לֹו, .ׁשהפריׁשּה ְִִֶָָָֻ

.Ë לֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל בהמֹות, ׁשהּוא [פודה]ׁשּתי מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר [- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב
.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה בבהמה ּתֹודה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ

ונתערבו:] שניהם, ונתקדשו - ויניף אחרת יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶָ

התודה]הּלחם אם שניהם]עּמהן[שמביאים עם אם [- וכן . ְִִֵֶֶֶַָ
ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ּתֹודה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
ּתֹודה  הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירעּו

אחר. זבח הּיפה ּובדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
.‡È ויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה

עּמהן  .הּלחם ִֶֶֶַָ
.·È ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

נאכל  ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא  נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ממעטין לּכהנים; ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ואוכליהם]ּבאכילתם אכילתם, זמן שיתמעט גורמים לא -]. ֲִַָָ

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן  יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור .ּכמעׂשר; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

.„Èירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכן
אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מּום  ּבֹו ׁשּנפל .ּכמעׂשר ְֲֵֶַַָ
.ÂË מקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם
אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

מּביתֹו הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה קדם ּובדמי ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊË מן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין  הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נקבה  אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל. ְְְִִֵֶַַָָָָ
.ÊÈהּמתערבין אּלּו הּורצה;וכל הקריב, אם - ּבחּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

נדחין. חּיים ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין
.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה

זה] כמרחק ּכֹונסּה[- היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל
ּבת [לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ

ּתֹודה  ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,
אׁשם היא. ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה  ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ׁשלמים  ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָואֹומר:
ּונסכיו  עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור  היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם  חׁשּו לא לפיכ. ְִֶָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ׁשּבהן  ּבחּלין ּכחמּור אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו - -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ

הּׂשרפה בלינה] לבית ויצאּו ,. ְְְְֵֵֵַָ
.Î עד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי
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ּבמקֹום  ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו
הּמקּדׁשין  ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף קרבּואבר ואפּלּו הּׂשרפה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכּלן
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ

.·Î קדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן  .ּכחמּור ֶֶֶָָ
.‚Î חתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה

ׁשּנטמא  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זֹו הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ומותרת]ּתעלה  מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ
.„Î ּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

הּטהֹור  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

ה  ּככל לּכהנים הּכל יאכל חולין מדּמעֹות אּלא תערובת -] ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
.וקודש]

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדת ּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ

ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ
לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא -]. ְְְְִֵַַָָָֻ

ּבחּוץ  וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכן
ּכנבלה. אינם -ְִֵֵָָ

בעוף]מלק·. מיוחדת זמּנן [שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ
ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא
ּבסּכין ‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לכל  נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמלק
ּכׁשר  ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר;

ְִֵַַלּמזּבח.
הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ

זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת , -] ְְְֱֶֶַָָָ
והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ

ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ
ּבגדים  ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו

והגיע] חלה [כשאכלם הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבבית
ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,

הּקרּבנֹות ‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשית ּכבר העֹוף ׁשחּטאת , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] נזרק המזבח]למּטה[- של התחתון בחציו ועֹולת [- , ְְַַָ

ּבין  ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעֹוף
עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה הּזיתּה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעׂשה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
.Â אחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין [- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין  חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Ê לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּטאת

עֹולה  ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
ּפסּולה  - עֹולה .לׁשם ְְֵָָ

.Á לׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה  ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת [- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום  חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ë מּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן [שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן [- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף ע"י חּטאת [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] לא אינּהמחשבה - נֹותר  נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְֲִֵֵֵַָָ
ּפסּולן  אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמטּמאה

ֶַֹּבּקדׁש.
.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת

ּתבֹוא נאכלת  וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
יֹולדת, ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ׁשאם  ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו ְְִִִֵַָָָָָָָָֹנסּתּפק

ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר
.‡È חּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת

וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית  ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ּכדי [- ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשהרי  ּתאכל', הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת יאמרּו: ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבאה. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה
.·Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

.ּתּקבר  ִֵָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ח ה' יום

ח  ¤¤ּפרק
העֹוף ‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת

ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ

אבל  עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ולא  עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹאם
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן אּלא ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּפרׁש

בקן]זֹו ועולה]הּסתּומה[- חטאת בה להן [שיש יׁש - ְֵֶַָָ
אחרים. ֲִִִֵּדינים

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות  חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -. ְְְְֲִִֵֶַָָָ
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ו  ¤¤ּפרק
הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני -]- ְִַָ
ּברּבֹוא אחד אלפים]אפּלּו לפי [עשרת ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֶָָָֻ

- הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, חׁשּובין חּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּבעלי
נדחין.[התקבל]הּורצה חּיין ּבעלי ׁשאין , ְְֲִִִֵֵֶַַָ

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן להקריבו נתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביא כגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי
החּלין ‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו

הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ
ּבארּבע  ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
ׁשהּוא  למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻּבהמֹות
אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי

הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.
הקּדׁש,„. ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

הּמין  אֹותֹו לצריכי הּׁשאר קדׁשים ויּמכרּו נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
לׁשם  יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה  קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,

סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
הקרבן] על ידים וכל סמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ

יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד
חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום [בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל
לא ‰. - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו

לבית  קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרבּו
.הּפסּול  ְַ

.Â ממעטין אין ּכ - אכילתן ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם
ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,
ּבדמי  ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו הּמֹותר .ויפסיד ְְִִֵַַָ
.Ê ׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה  הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים  ּוׁשלמים .אחרת ְֲִִֵֶֶַָ

.Á ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשל  ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ׁשּבהן מּום, הּיפה ּובדמי מים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

חטא  על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;
ימּותּו ּכּלן לֹו, .ׁשהפריׁשּה ְִִֶָָָֻ

.Ë לֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל בהמֹות, ׁשהּוא [פודה]ׁשּתי מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר [- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב
.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה בבהמה ּתֹודה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ

ונתערבו:] שניהם, ונתקדשו - ויניף אחרת יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶָ

התודה]הּלחם אם שניהם]עּמהן[שמביאים עם אם [- וכן . ְִִֵֶֶֶַָ
ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ּתֹודה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
ּתֹודה  הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירעּו

אחר. זבח הּיפה ּובדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
.‡È ויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה

עּמהן  .הּלחם ִֶֶֶַָ
.·È ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

נאכל  ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא  נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ממעטין לּכהנים; ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ואוכליהם]ּבאכילתם אכילתם, זמן שיתמעט גורמים לא -]. ֲִַָָ

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן  יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור .ּכמעׂשר; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

.„Èירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכן
אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מּום  ּבֹו ׁשּנפל .ּכמעׂשר ְֲֵֶַַָ
.ÂË מקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם
אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

מּביתֹו הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה קדם ּובדמי ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊË מן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין  הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נקבה  אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל. ְְְִִֵֶַַָָָָ
.ÊÈהּמתערבין אּלּו הּורצה;וכל הקריב, אם - ּבחּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

נדחין. חּיים ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין
.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה

זה] כמרחק ּכֹונסּה[- היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל
ּבת [לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ

ּתֹודה  ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,
אׁשם היא. ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה  ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ׁשלמים  ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָואֹומר:
ּונסכיו  עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור  היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם  חׁשּו לא לפיכ. ְִֶָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ׁשּבהן  ּבחּלין ּכחמּור אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו - -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ

הּׂשרפה בלינה] לבית ויצאּו ,. ְְְְֵֵֵַָ
.Î עד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי
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ּבמקֹום  ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו
הּמקּדׁשין  ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף קרבּואבר ואפּלּו הּׂשרפה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכּלן
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ

.·Î קדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן  .ּכחמּור ֶֶֶָָ
.‚Î חתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה

ׁשּנטמא  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זֹו הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ומותרת]ּתעלה  מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ
.„Î ּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

הּטהֹור  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

ה  ּככל לּכהנים הּכל יאכל חולין מדּמעֹות אּלא תערובת -] ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
.וקודש]

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדת ּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ

ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ
לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא -]. ְְְְִֵַַָָָֻ

ּבחּוץ  וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכן
ּכנבלה. אינם -ְִֵֵָָ

בעוף]מלק·. מיוחדת זמּנן [שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ
ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא
ּבסּכין ‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לכל  נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמלק
ּכׁשר  ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר;

ְִֵַַלּמזּבח.
הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ

זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת , -] ְְְֱֶֶַָָָ
והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ

ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ
ּבגדים  ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו

והגיע] חלה [כשאכלם הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבבית
ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,

הּקרּבנֹות ‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשית ּכבר העֹוף ׁשחּטאת , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] נזרק המזבח]למּטה[- של התחתון בחציו ועֹולת [- , ְְַַָ

ּבין  ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעֹוף
עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה הּזיתּה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעׂשה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
.Â אחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין [- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין  חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Ê לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּטאת

עֹולה  ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
ּפסּולה  - עֹולה .לׁשם ְְֵָָ

.Á לׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה  ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת [- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום  חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ë מּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן [שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן [- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף ע"י חּטאת [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] לא אינּהמחשבה - נֹותר  נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְֲִֵֵֵַָָ
ּפסּולן  אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמטּמאה

ֶַֹּבּקדׁש.
.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת

ּתבֹוא נאכלת  וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
יֹולדת, ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ׁשאם  ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו ְְִִִֵַָָָָָָָָֹנסּתּפק

ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר
.‡È חּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת

וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית  ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ּכדי [- ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשהרי  ּתאכל', הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת יאמרּו: ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבאה. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה
.·Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

.ּתּקבר  ִֵָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ח ה' יום

ח  ¤¤ּפרק
העֹוף ‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת

ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ

אבל  עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ולא  עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹאם
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן אּלא ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּפרׁש

בקן]זֹו ועולה]הּסתּומה[- חטאת בה להן [שיש יׁש - ְֵֶַָָ
אחרים. ֲִִִֵּדינים

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות  חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -. ְְְְֲִִֵֶַָָָ
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ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבו לפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ
וחצי  למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי -הקן]- ויראה [ ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר „. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה  נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות  על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה  על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין  אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה  -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
עֹוׂשה  ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן
סתּומה‰. איז חֹובה פירש שלא קן ואיזו [- לחטאת ו ְָָ

ׁשּתיהן לעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם  ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון

אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין ׁשוֹותאחד, ׁשניהן ,[במספרם]היּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לעֹולם  - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין  עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
הּכל  עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה והחּטאת ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת,
למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות חצין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלמעלה,
למּטה  וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחצין
והּוא  הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה החצי חצי -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות;
.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו

עׂשה  אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל

-ּכׁשר  למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Ê למעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחצין זה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו  ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים  קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Á קּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ׁשּירצה  ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
עֹולה  הּבעלים יקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו
.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו

חצין  עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה  הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות  אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה  והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ
.È ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו

ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,

ּומחצה  ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם -ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
.ּפסּול  ָ

.‡È אּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
והּוא  למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני  הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה  איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה  נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה  .והחּטאת ְְְַַַָָ

ט  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ

העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד [קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול  הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה  הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע  מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני  למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא ‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל  אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
- ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה

אחד  ּפסל עֹופֹות הרי וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
ּפרח  סתּומֹות, ּפסל ׁשנּיֹות - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְְִִִִֶַַַָָָָ

הּׁשנּיֹות  מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּכׁשר  ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּופרח

הראׁשֹונֹות ּבלבד.[נשארו]מן ׁשּתים ְְִִִִַַָ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן  מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי ‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים  ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה  מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית  לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר  עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית  ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני  לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
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ּפעם  וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן  ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה  ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח אחד [הנשאר ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹולה  היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, המפרׁשֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹמן
עֹולה  ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - חּטאת ְִֶֶַַָָָָָָאֹו
חּטאת  ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָנתערבה
ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶָָָָָָָָנתערבה

ָֻּכּלן.
.Ê מן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד  ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
וחּטאֹות  ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; ְְְִֶַַַָָָָָָָָֻּכּלן

.ּבעֹולֹות  ָ

י  ¤¤ּפרק
ׁשאמרה ‡. ילדה האּׁשה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי : ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָזכר,
לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן [ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ

נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לא טעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹוד שאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן  אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה  יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן  ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם  חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה  ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה  למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן
לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

ידע  ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ  ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ים ׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,

אם  אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה  מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה  ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי [מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא  למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא  וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם  ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני  ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד  ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדברים ׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים  ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם  וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני  אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור  אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק ‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ט ו' יום

יא  ¤¤ּפרק
ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן [- אחד ְְִֶֶַָָָָָ

הּלבֹונה  לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין
והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

.ּפסּול  ָ
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסל  -. ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר [לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה [- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלי  ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד  ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
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ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבו לפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ
וחצי  למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי -הקן]- ויראה [ ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר „. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה  נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות  על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה  על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין  אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה  -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
עֹוׂשה  ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן
סתּומה‰. איז חֹובה פירש שלא קן ואיזו [- לחטאת ו ְָָ

ׁשּתיהן לעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם  ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון

אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין ׁשוֹותאחד, ׁשניהן ,[במספרם]היּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לעֹולם  - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין  עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
הּכל  עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה והחּטאת ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת,
למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות חצין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלמעלה,
למּטה  וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחצין
והּוא  הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה החצי חצי -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות;
.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו

עׂשה  אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל

-ּכׁשר  למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Ê למעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחצין זה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו  ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים  קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Á קּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ׁשּירצה  ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
עֹולה  הּבעלים יקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו
.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו

חצין  עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה  הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות  אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה  והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ
.È ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו

ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,

ּומחצה  ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם -ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
.ּפסּול  ָ

.‡È אּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
והּוא  למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני  הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה  איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה  נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה  .והחּטאת ְְְַַַָָ

ט  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ

העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד [קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול  הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה  הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע  מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני  למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא ‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל  אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
- ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה

אחד  ּפסל עֹופֹות הרי וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
ּפרח  סתּומֹות, ּפסל ׁשנּיֹות - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְְִִִִֶַַַָָָָ

הּׁשנּיֹות  מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּכׁשר  ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּופרח

הראׁשֹונֹות ּבלבד.[נשארו]מן ׁשּתים ְְִִִִַַָ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן  מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי ‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים  ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה  מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית  לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר  עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית  ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני  לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
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ּפעם  וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן  ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה  ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח אחד [הנשאר ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹולה  היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, המפרׁשֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹמן
עֹולה  ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - חּטאת ְִֶֶַַָָָָָָאֹו
חּטאת  ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָנתערבה
ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶָָָָָָָָנתערבה

ָֻּכּלן.
.Ê מן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד  ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
וחּטאֹות  ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; ְְְִֶַַַָָָָָָָָֻּכּלן

.ּבעֹולֹות  ָ

י  ¤¤ּפרק
ׁשאמרה ‡. ילדה האּׁשה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי : ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה מביאה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָזכר,
לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן [ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ

נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לא טעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹוד שאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן  אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה  יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן  ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם  חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה  ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה  למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן
לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה

ידע  ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ  ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה ים ׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,

אם  אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה  מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה  ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי [מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא  למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא  וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם  ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני  ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד  ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדברים ׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים  ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם  וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי  ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני  אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן  אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור  אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות  ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק ‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ט ו' יום

יא  ¤¤ּפרק
ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן [- אחד ְְִֶֶַָָָָָ

הּלבֹונה  לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין
והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
- חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

.ּפסּול  ָ
לבֹונה ‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסל  -. ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר [לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה [- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלי  ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד  ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
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.Ê ּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן [לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

הּגיׁשן ּכׁשרֹות. ּומּגיׁש[למזבח]- הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם מניף; ְְְִִִִִֵֵֵֵַֹֹֹאֹו
ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל "והביאּה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

יציקה על לּמד ּכהּנה; השמן]מצות ׁשּכׁשרה [של ּובלילה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּבזר.

.Á חּלין מנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה  ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות -] ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכל  "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט אבל ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָֹלבֹונה;

ְָָלבֹונתּה".
.Ë ּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין  ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה  - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן [שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי  ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡È ולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר  הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן

ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;
לבֹונה  ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל .ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט  .עד ְֵֶַַ

.„È ּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה  הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב

יביא ּבמנחה  - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לא  הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה
.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם [- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

הּלחם  ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר
הפנים] לחם ּפסּולין;[- ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶָָָ

ועד מּתחּלה  קמצין ׁשני ׁשּיהיּו סֹוף.עד ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד [של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבה וכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני [הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
הּבזיכין  סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי

הקרבתן] לשם לאחר [מהשולחן ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִֵַַֹֻ
הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, הּבזיכין, ְְְְִִִִִִֵַָָֻסּלּוק

.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הכהן קמץ [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ

עֹון [מכפר]מרּצההגדול] את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָֹ
אין  - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ יצא ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים";
על  מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּציץ

ֵַהּיֹוצא.
.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ

הּקמץ  יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם  יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה  .קמץ, ְַָָ
.·Î מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו קֹומץ -. ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָואין
לא  קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹֹלקמיצה

הרצה הקטיר, ואם התקבל]יקטיר. יאכלּו[- ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
ְִַָהּׁשירים.

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם או מערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עד יצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש

.‰Î על הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

.הרצה  ְָֻ
.ÂÎ אחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון

ונמ  ואין ּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
עם  מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין
אּלא  מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָחלק

יוסיף]יׁשלים מפרׁש[וכשר]עליו[- - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַַָָָָָֻֻ
עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוראׁשֹון
ּתחּתיו  והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנטמא

ְְִִָמצטרפין.
.ÊÎ החלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן  קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא  נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון  לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת  הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים  והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה  זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת  הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול [מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ יכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי
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ואם  ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות  .לאו, ְָ

.Ï ואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים  עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

יב  ¤¤ּפרק
הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר [שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה ׁשחסרּו[- נזיר ְְִִֵֶַָָָ
הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשּלא עד -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַֹ

ְִֵּכׁשרים.
הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד [- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ

ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ְִֵּכׁשרים.

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא [של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא  ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים
.Â נפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [של ּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
הּנסכים הדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל

ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי  נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן  אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יפסל,צּבּור, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עם לא יקרב אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְֲֲִֵֵַָָָֹ

ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיקרבּו
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד מּניחן אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעה;

.Ê נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמה ּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא  והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי  - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה  לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן  והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש

לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין  ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחם ׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות  מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן  יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן  נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ  והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם  ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡È אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה  מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה  הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם  .ּבגלל ְִֶֶַַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה  ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚È ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינה ּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

מּום.
.„È יצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו לחמּה,החּלה נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
לחם  מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו נטמא, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא  נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על  הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ  על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים  מּתֹו מּתֹוארּבעים ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
אחד  מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים [- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊË ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית]ּפּגי הר חּוץ [- היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲִִֶֶַַַָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש - ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעזרה
.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה

הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
.ÁÈאֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשחטּה

מקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא -]- ְֲֶֶַָ
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.Ê ּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן [לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

הּגיׁשן ּכׁשרֹות. ּומּגיׁש[למזבח]- הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם מניף; ְְְִִִִִֵֵֵֵַֹֹֹאֹו
ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל "והביאּה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

יציקה על לּמד ּכהּנה; השמן]מצות ׁשּכׁשרה [של ּובלילה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ְָּבזר.

.Á חּלין מנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה  ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות -] ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכל  "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט אבל ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָֹלבֹונה;

ְָָלבֹונתּה".
.Ë ּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין  ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה  - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן [שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי  ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡È ולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר  הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן

ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;
לבֹונה  ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל .ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

.‚È ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּילּקט  .עד ְֵֶַַ

.„È ּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂË רּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה  הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
.ÊË מעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב

יביא ּבמנחה  - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לא  הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו

ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה
.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי אם [- - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

הּלחם  ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר
הפנים] לחם ּפסּולין;[- ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְִִֵֵֶֶֶָָָ

ועד מּתחּלה  קמצין ׁשני ׁשּיהיּו סֹוף.עד ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד [של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבה וכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ל:] לׁשני [הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.
הּבזיכין  סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי

הקרבתן] לשם לאחר [מהשולחן ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִֵַַֹֻ
הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, הּבזיכין, ְְְְִִִִִִֵַָָֻסּלּוק

.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הכהן קמץ [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ

עֹון [מכפר]מרּצההגדול] את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָֹ
אין  - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ יצא ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים";
על  מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּציץ

ֵַהּיֹוצא.
.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ

הּקמץ  יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Î ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם  יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה  .קמץ, ְַָָ
.·Î מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו קֹומץ -. ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

הּכלי  מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָואין
לא  קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹֹלקמיצה

הרצה הקטיר, ואם התקבל]יקטיר. יאכלּו[- ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
ְִַָהּׁשירים.

.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ
להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם או מערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

לעזרה] חוץ עד יצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש

.‰Î על הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק
הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו

.הרצה  ְָֻ
.ÂÎ אחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון

ונמ  ואין ּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
עם  מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין
אּלא  מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; ראׁשֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָחלק

יוסיף]יׁשלים מפרׁש[וכשר]עליו[- - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַַָָָָָֻֻ
עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, מצטרפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוראׁשֹון
ּתחּתיו  והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנטמא

ְְִִָמצטרפין.
.ÊÎ החלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן  קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא  נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון  לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת  הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים  והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה  זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎ מקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת  הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול [מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎ יכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי
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ואם  ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות  .לאו, ְָ

.Ï ואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים  עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ï ּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים  עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

יב  ¤¤ּפרק
הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר [שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה ׁשחסרּו[- נזיר ְְִִֵֶַָָָ
הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשּלא עד -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַֹ

ְִֵּכׁשרים.
הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים עד [- - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶַַָ

ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן נזרק ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ְִֵּכׁשרים.

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא [של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא  ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים
.Â נפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [של ּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
הּנסכים הדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל

ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי  נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן  אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יפסל,צּבּור, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עם לא יקרב אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְֲֲִֵֵַָָָֹ

ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָיקרבּו
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד מּניחן אּלא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשעה;

.Ê נסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמה ּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא  והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי  - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה  לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן  והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש

לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין  ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחם ׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות  מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן  יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן  נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ  והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם  ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡È אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה  מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה  הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם  .ּבגלל ְִֶֶַַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה  ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚È ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינה ּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

מּום.
.„È יצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

ּכׁשרֹות  החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו לחמּה,החּלה נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
לחם  מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו נטמא, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא  נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על  הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ  על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËקדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְִֶַַָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים  מּתֹו מּתֹוארּבעים ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
אחד  מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמֹונים'

קרּבן ארבע]מּכל סה"כ - חלה מין מכל והארּבעים [- , ְְְִִַָָָָָ
לחּלין. ויצאּו יּפדּו ְְְְִִִֵַָֻהּׁשנּיֹות

.ÊË ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית]ּפּגי הר חּוץ [- היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא - ֲִִֶֶַַַָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש - ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלעזרה
.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה

הּלחם  קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
.ÁÈאֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשחטּה

מקֹום במקומה]ּבמחׁשבת או בזמנה לאכלה שלא -]- ְֲֶֶַָ
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ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת נמצאת הּלחם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקדׁש
הּלח  קדׁש לא - לׁשמּה עם ׁשּלא נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ֶֶֶַהּלחם

יג  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ּומחׁשבת  הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת הּזבח הּזמן. את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת  היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,

הּׁשם. הּזבח ׁשּנּוי את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הראּוי  ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה  הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,

הּמקֹום  ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ּוזבחים חּוץ . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ
חּוץ  ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח  את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר  להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל  אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין  והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ׁשלמיו  זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה  ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו  ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת  הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת

קרּבן. ּדבר אֹותֹו ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי

הּׁשמּועה  -מּפי מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד : ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאם

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא [נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן  לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילתֹו

נרצה ּכבר ּבּדם:[התקבל]והּקרּבן אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
ּדם  ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם נתּתיו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָלּמזּבח

לא  ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא מתּפּגל אין דם לעֹולם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחת  ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין
ּבׁשעת  ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּׁשלׁש
זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָקּבלת

הּמזּבח. ְִֵַַַעל
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח  על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

דברים ‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, מיוחדת : שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ
הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ

.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילת והּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
מהמנחה] ּובהֹולכת הקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ
.Ê ׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל

אמּורין  הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת
ּבׁשעת [אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום  מפסדת ׁשחיטה הּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על  הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את [בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו -] ְִִַַָָ

הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ואת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלן,
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח

לפנים החּטאת ּדם להכניס אֹו להיכל]ּבחיצֹון, אֹו[- , ְְְִִִִַַַַַָ
לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשחׁשב
אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּוהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאֹו
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלערב

נא מּמּנּו ולאכל חלקית]הּפסח לׂשרף [מבושל ׁשחׁשב אֹו , ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנׂשרפֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָחּטאֹות

ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ּבׁשעת הּמחׁשבֹות חׁשב אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר  לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה  זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו .אֹו ְְֲִֵֵַָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם  קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולא והּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
- ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' ש"ק יום

יד  ¤¤ּפרק
העֹובד ‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבת אין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבעלים  ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,
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לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה  הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי מּמי ּובדבר . ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ

לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
א  הּדם, העבֹודה ׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינ ֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם [תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא  לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל  הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמי נטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן  ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן  קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם [- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי [מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן [- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב „. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה  הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה זֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ זמן [- מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת ְֲֲֵֶֶַַָָָאֹו
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Â הּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל  הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות  חּטאֹות מעֹור ּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק ראּוי [- ׁשהּוא ְֶַָָָ

הּמּורא  אבל ּבעֹור [ה]לאכילה. הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְֲֲִַַַַַַָָָָָ
וכן  לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּומבּדיל
עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהעצמֹות,

והחרטֹום וראׁש[מקור]והּצּפרנים, אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו - ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב
ואינן  הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחתכּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאּלּו
לענין  לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין,

והּׁשלילהּקרּבנֹות. והּתבלין, הּמרק, יצא]וכן שלא ,[עובר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּבׁשעת  הּסּכין ׁשּפלטּתּו והּבׂשר העֹוף, ּוביצי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּׁשליה,
אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהפׁשט
ּכדבר  הן והרי הּקרּבנֹות, מחׁשבת לענין חׁשּובין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינן

לאכילה. ראּוי ֲִֵֶַָָׁשאינֹו
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין על [- אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָ

ארּבע  מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. העֹומד ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּדבר
אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ּבכּלן, אֹו ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻהעבֹודֹות
הּמקֹום  ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהקטיר
לׁשּתֹות  חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבין
ּומן  הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, לאכל אֹו הּזבח, ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמּדם
מּבׂשר  להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְְְִִֶַַַַַָָָָהּלבֹונה,
הּזבח  הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה, מּׁשירי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזבח,

ּומן ּכׁשר. העֹור, מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבין  - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו והּמרק, והּגידים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהעצמֹות,

מח  ּבין זמן אם מחׁשבת וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין ּוׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים  הן ּבזה.הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èהקטרה [נחשבת]אין ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הראּוי  מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ מּכּזית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּפחּותה
הראּוי  מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכּזית, ּפחֹות ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
ּבמחׁשבת  ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה

ּכׁשר. הּזבח - ּולהקטיר מקֹום ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זמן  אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּכחצי
ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ּולהקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה

מצטרפין  והקטרה אכילה ּבלׁשֹון ׁשאין הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
- זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל  חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָאֹו

ּכחצי ּבאֹותּה לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמחׁשבת  ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
לׁשֹון  מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

הּוא. אחד הרי אכילה ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על חׁשב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרס  אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּלּו

זמן] שיעור לאכל [- זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹּכחצי
וכן  הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפין,
הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָאם
חׁשב  אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשארּבע
הרי  - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
ּכאמּורין  לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
חּוץ  הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָלּזבח.
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ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת נמצאת הּלחם; ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקדׁש
הּלח  קדׁש לא - לׁשמּה עם ׁשּלא נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ֶֶֶַהּלחם

יג  ¤¤ּפרק
הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ּומחׁשבת  הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת הּזבח הּזמן. את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם  ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת  היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,

הּׁשם. הּזבח ׁשּנּוי את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הראּוי  ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה  הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,

הּמקֹום  ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ּוזבחים חּוץ . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ
חּוץ  ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח  את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר  להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל  אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן  - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין  והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ׁשלמיו  זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ּבּתֹורה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
הקרבה  ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - הּׁשליׁשי" ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּיֹום
עליו  ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת  הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת

קרּבן. ּדבר אֹותֹו ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי

הּׁשמּועה  -מּפי מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד : ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן חׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאם

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא [נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן  לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילתֹו

נרצה ּכבר ּבּדם:[התקבל]והּקרּבן אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
ּדם  ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם נתּתיו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָלּמזּבח

לא  ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא מתּפּגל אין דם לעֹולם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחת  ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין
ּבׁשעת  ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּׁשלׁש
זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָקּבלת

הּמזּבח. ְִֵַַַעל
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח  על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

דברים ‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, מיוחדת : שחיטה -] ְְְְִִִִֵָָָ
הּדםבעוף] ּובמּצּוי המזבח], על הדם סחיטת -]. ְִַָ

.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, נטילת והּמנחֹות -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
מהמנחה] ּובהֹולכת הקומץ ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

האׁש. על ּובזריקתֹו לּמזּבח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקמץ
.Ê ׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל

אמּורין  הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת
ּבׁשעת [אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום  מפסדת ׁשחיטה הּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אמּוריו  אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על  הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את [בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו -] ְִִַַָָ

הּנּתנין  ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ואת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלן,
ּבּפנימי  הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח החיצֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּמזּבח

לפנים החּטאת ּדם להכניס אֹו להיכל]ּבחיצֹון, אֹו[- , ְְְִִִִַַַַַָ
לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשחׁשב
אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּוהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאֹו
עצמֹות  לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלערב

נא מּמּנּו ולאכל חלקית]הּפסח לׂשרף [מבושל ׁשחׁשב אֹו , ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנׂשרפֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָחּטאֹות

ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ּבׁשעת הּמחׁשבֹות חׁשב אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר  לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה  זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו .אֹו ְְֲִֵֵַָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם  קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולא והּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
- ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' ש"ק יום

יד  ¤¤ּפרק
העֹובד ‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבת אין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבעלים  ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,
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לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה  הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי מּמי ּובדבר . ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ

לעבֹודה  הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
א  הּדם, העבֹודה ׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק  אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינ ֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם [תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא  לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל  הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם  ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמי נטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן  ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן  קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם [- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי [מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן [- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב „. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה  הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה  ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה זֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ זמן [- מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום מחׁשבת ְֲֲֵֶֶַַָָָאֹו
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Â הּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל  הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות  חּטאֹות מעֹור ּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק ראּוי [- ׁשהּוא ְֶַָָָ

הּמּורא  אבל ּבעֹור [ה]לאכילה. הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְֲֲִַַַַַַָָָָָ
וכן  לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּומבּדיל
עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהעצמֹות,

והחרטֹום וראׁש[מקור]והּצּפרנים, אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו - ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב
ואינן  הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחתכּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשאּלּו
לענין  לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין,

והּׁשלילהּקרּבנֹות. והּתבלין, הּמרק, יצא]וכן שלא ,[עובר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּבׁשעת  הּסּכין ׁשּפלטּתּו והּבׂשר העֹוף, ּוביצי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּׁשליה,
אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהפׁשט
ּכדבר  הן והרי הּקרּבנֹות, מחׁשבת לענין חׁשּובין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינן

לאכילה. ראּוי ֲִֵֶַָָׁשאינֹו
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין על [- אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָ

ארּבע  מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. העֹומד ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּדבר
אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ּבכּלן, אֹו ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻהעבֹודֹות
הּמקֹום  ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהקטיר
לׁשּתֹות  חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבין
ּומן  הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, לאכל אֹו הּזבח, ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמּדם
מּבׂשר  להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְְְִִֶַַַַַָָָָהּלבֹונה,
הּזבח  הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה, מּׁשירי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזבח,

ּומן ּכׁשר. העֹור, מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבין  - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו והּמרק, והּגידים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהעצמֹות,

מח  ּבין זמן אם מחׁשבת וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין ּוׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים  הן ּבזה.הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ë הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי  ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èהקטרה [נחשבת]אין ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הראּוי  מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ מּכּזית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּפחּותה
הראּוי  מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו מּכּזית, ּפחֹות ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
ּבמחׁשבת  ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה

ּכׁשר. הּזבח - ּולהקטיר מקֹום ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זמן  אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּכחצי
ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ּולהקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה

מצטרפין  והקטרה אכילה ּבלׁשֹון ׁשאין הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
- זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל  חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר  זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָאֹו

ּכחצי ּבאֹותּה לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמחׁשבת  ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
לׁשֹון  מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמקֹום

הּוא. אחד הרי אכילה ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על חׁשב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרס  אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּלּו

זמן] שיעור לאכל [- זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹּכחצי
וכן  הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפין,
הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָאם
חׁשב  אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשארּבע
הרי  - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
ּכאמּורין  לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
חּוץ  הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָלּזבח.
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ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי ּדם לזמּנֹו, לזרק המחּׁשב אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּזבח
ּפסל  הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו .ּבחּוץ ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

טו  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד  ׁשּלא ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת [- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ

- ואחד והּפסח ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא  ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום  ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת  ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם  אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה  ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת  וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,

בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- ּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
המזבח] הּׁשם[על ׁשּנּוי הקרבן ּבמחׁשבת מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] העֹוף,או וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
ְָּפסּולה.

.·- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות [של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם [במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

נכֹונה ‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ
מנחה  אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני  נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת  ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר  וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
לׁשם  ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם זביחתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
מנחה  "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו

-היא" היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹ
לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם  אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא  ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים  .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים [מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה  - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ
.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל

לּבעלים  עלת ולא ּכׁשרה, -זֹו עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם ׁשאין ׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא
יֹודע  ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ

.È ׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, ז ֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה  ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול  - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
אם  אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא  ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹוּפסּול, עברה ופ . פסח][- לקרבן ,סול ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם  זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.‚È ּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים  עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ׁשהּתֹודה ׁשּׁשחטן לפי ; ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„È לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על  ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי  - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי
אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עׂשה  מצות על עבר ׁשּלא .מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ

חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין
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.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּוׁשחטן  אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

בהֹונֹות ּגּבי ּבלא [המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,

.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
עּׂשרֹון  אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן  חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי  אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא
.ËÈ ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר [התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Î ׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין  ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם  לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

טז ּפרק ¤¤
ּבארנּו‡. העבֹודֹות ּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; לאוכלו ואינֹו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

ערב בזמנו] ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת  ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעם

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו או הּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹו[הדם]וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

זרק  אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשחט
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן וכן ּבמחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וקּבל  הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהֹולי
זה  אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוקּבל

ּבעֹופֹות  הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ׁשם ּפּגּול אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ
עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפּגּול,
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר אכילתו]ּכּזית למקום חוץ -] ֲִִִַַַַָָָָָ
זית  ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכּזית
זית  וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחּוץ
ערב  אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

ּבהקטרה במקומו הּמחׁשבֹות שלא חלק להקטיר [כגון: ְֲַַַַָָָ
בזמנו] שלא ּפּגּול.וחלק ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת  אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת  זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על של חׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

ל המזבח] אֹותן לּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
ואם  ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו,
ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחׁשב

ִּפּגּול.
.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר  אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על  ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון  ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי  על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם  נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול  ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
נּתן  ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן  ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּלא  הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר  מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר  מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא [מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעת ּבׁשע  הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כל ואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם הּקמץ המרכיבים ׁשהּוא ,ֶֶַֹ

אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - הּלבֹונה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹעם
ּבׁשעת  אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשעת

ְִָָזריקתן.
.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

הקטיר  אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים  לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
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ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי ּדם לזמּנֹו, לזרק המחּׁשב אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּזבח
ּפסל  הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו .ּבחּוץ ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

טו  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד  ׁשּלא ּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת [- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ

- ואחד והּפסח ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא  ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום  ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת  ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם  אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה  ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת  וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
העֹוף  עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,

בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- ּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
המזבח] הּׁשם[על ׁשּנּוי הקרבן ּבמחׁשבת מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] העֹוף,או וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְִֵַַַָָָָָֹ
ְָּפסּולה.

.·- הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
ּומנחת  חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכׁשרֹות,

סוטה]קנאֹות עבֹודֹות [של מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
ּבמנחה  הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלהן
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

מנחות:] לׁשם [במיני מחבת אֹו מחבת, לׁשם ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרחׁשת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת,

נכֹונה ‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ
מנחה  אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
חּיב  - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני  נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת  ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר  וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
לׁשם  ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
ׁשם  אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם זביחתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה
מנחה  "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ְְְְִִִֵֵַָָָָּבעליו

-היא" היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹ
לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיּו

לׁשם „. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם  אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא  ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים  .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים [מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה  - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ
.Á הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל

לּבעלים  עלת ולא ּכׁשרה, -זֹו עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,

.Ë ּכׁשרה - מת לׁשם ׁשאין ׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא
יֹודע  ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ

.È ׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, ז ֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה  ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול  - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
אם  אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא  ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.·È- חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו לפי ׁשנתֹוּפסּול, עברה ופ . פסח][- לקרבן ,סול ְְְְִֵֶַָָָָ

לׁשם  זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּוׁשחטֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפסח,

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.‚È ּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים  עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ׁשהּתֹודה ׁשּׁשחטן לפי ; ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„È לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על  ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי  - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי
אדם  ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עׂשה  מצות על עבר ׁשּלא .מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ

חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין
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.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּוׁשחטן  אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

בהֹונֹות ּגּבי ּבלא [המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,

.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
עּׂשרֹון  אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן  חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים  גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי  אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא
.ËÈ ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּבין
ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאף

יזרק הרצה[הדם]לא זרק, ואם ויכול]; להקטיר [התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Î ׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין  ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם  לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

טז ּפרק ¤¤
ּבארנּו‡. העבֹודֹות ּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; לאוכלו ואינֹו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

ערב בזמנו] ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת  ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן מחׁשבת ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעם

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו או הּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה  העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר  ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹו[הדם]וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

זרק  אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשחט
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן וכן ּבמחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וקּבל  הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהֹולי
זה  אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוקּבל

ּבעֹופֹות  הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ׁשם ּפּגּול אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ
עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפּגּול,
עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
לאכל ·. ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי מּדבר אכילתו]ּכּזית למקום חוץ -] ֲִִִַַַַָָָָָ
זית  ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכּזית
זית  וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחּוץ
ערב  אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

ּבהקטרה במקומו הּמחׁשבֹות שלא חלק להקטיר [כגון: ְֲַַַַָָָ
בזמנו] שלא ּפּגּול.וחלק ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי  ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית „. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת  אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת  זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול  זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על של חׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

ל המזבח] אֹותן לּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותן
ואם  ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו,
ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחׁשב

ִּפּגּול.
.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר  אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על  ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון  ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי  על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם  נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול  ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
נּתן  ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן  ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּלא  הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר  מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר  מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא [מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעת ּבׁשע  הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כל ואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם הּקמץ המרכיבים ׁשהּוא ,ֶֶַֹ

אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - הּלבֹונה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹעם
ּבׁשעת  אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן נתינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשעת

ְִָָזריקתן.
.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב

הקטיר  אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים  לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
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ּבחצי  מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר
ש:] וחׁשב [דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.

וחׁשב  הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה  ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ë והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמחּׁשב
]ׁשהׁשלים - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה [באופן ְִִֶ

ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואינּה

הקטר  ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאין
ְָֻקמצּה.

.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיה מנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ
לבונה] הּזמן בהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה

ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט ואם קדם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלב ֹונה ׁשּלּקט ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר

ִּפּגּול.
.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

הן  והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול  ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ
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ג  ¤¤ּפרק
ׁשחטן ‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי

-ּבּצפֹון  "ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּוׁשחיטת  העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד

הּׁשלמים.
-dcearxtq הלכות פסולי המוקדשין

ְִַָ
למּטה ·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה

אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה [מעורה]והעלה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ
הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, אֹותּה ּומדיחן [מעיים]וינּתח , ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה וחֹוזר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹלמּטה,
מפׁשיט ‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

וחֹוזר  ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנּתח
וחֹוזר ּומעל  לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד אֹותן; ה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשאר  את יפׁשיט ּומקטיר אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח -], ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּנגע  "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש עלה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹאם
ּתלמּוד  ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, יקּדׁש". ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמזּבח
ראּויה  ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על העלה "היא ְְִִֶַַָָָָָָֹלֹומר

עלת  אם אם [ה]לאּׁשים, - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ירד. לא ֵֵָָֹעלה,

ּתרד „. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה אינּהעֹולה ׁשעדין , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ְָראּויה.

ׁשרת ‰. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ אּסּורי וכן וכל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח

.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
ּתרד  עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא .אֹו ֲִֵֵֶָָָָָָָ

.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל

ׁשּנפסל  אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,
השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן [-ּבמחׁשבת ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ

במקומה] או בזמנה לאכלה ׁשּנּוישלא ּבמחׁשבת [-אֹו ְֲִֶֶַ
בעליו] או הקרבן מין לשם הּטמאים שלא ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְִִֵֶַ

הּבא  קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל - ּדמֹו את ְְְְֲִִֶַַַָָָָָוזרקּו
טמא]ּבטמאה הציבור שרוב חּוץ [כגון: ּדמֹו וׁשּנּתן - ְְְִֶַָָֻ

ׁשּנתקּבל  אֹו ּבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים קדׁשי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמקֹומֹו,
לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ׁשּכל ּפי על אף - ּבּדרֹום ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדמם

ירדּו: לא ְְִֵֵַַֹהּמזּבח
.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ

יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.
הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ

.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה

.Èּבארץ [ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּומקצתֹו , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו מׁשלה ְְֲִֶַָָָָֻּומקצתֹו

.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים
וא  ּבעזרה, לנּו יעלּוּכאּלּו לא ירדּו ירדּו,ם לא אם אבל . ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ

לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין
.·È ּכּמזּבח מזּבח, ׁשהעלן ואויר קּלים קדׁשים ואמּורי . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם
.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקח הפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ

אחד השני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי - -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ

ְֵירדּו.הראשון]
.„È הּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח

והּנסכים  לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירדּו.ירדּו - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ

ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
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נתק  לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ּכלל.אף ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד

.ÊËירדּו יעלּו, אם ּבׂשר ואּלּו לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן  ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין
.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן  ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;
שירד חׁשּובין שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -] ֲִ

.יעלה]
.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח

אּלא  מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון  מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח  אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא  - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי

ּבזה.ירד  ּכּיֹוצא ּכל וכן הראּוי . את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להן  הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ,לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּב נאמר ּומּׁשּיּגיע ׁשהרי יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּכלים: ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן  ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
לעֹולם  יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַואף
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלי מקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ
ּבהלכֹות מדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח

הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח [קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,

.Î ואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מּדעת  אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא [הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הן  עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם  מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל  מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Î אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
לּקרב  ׁשרת לא ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מנחה  ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת  זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן .ּבּלילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.·Î ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם  אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת  עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח

"ּפגּום.ׁשלמי לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
.‚Î לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

חּיים  ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסלּו;
.נדחין  ְִִ

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
הּמזּבח" אצל מּצֹות קּלים,"ואכלּוה לקדׁשים הּדין והּוא ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
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חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאת חּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ

היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאת שרצה ,ְַָ
ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו

אחר]הּבעלים אחר [בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ
- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים  ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה  צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה [להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
שנתה] שעברה ותּמכר [כגון מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְִִִֵֶֶַָָֹ

צּבּור  ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ּדמיה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָויּפלּו
הּצּבּור  קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ'ולד'

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,
אחרים ·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אם ּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו

ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו הראשונים - -] ְְֲִִֵֵֶַ
ׁשאין -] לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד

ׁשהרי  נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת
ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים

ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
אחת  מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

ּתמּות  האחרת - ּבּה ונתּכּפר להּמלמּׁשּתיהן ּבא [לשאול . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב  ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם  ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
מּומין  ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
הּׁשאר  ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, יּמכרּו -ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ְִָָלנדבה.
ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש

- עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש
ּתרע  ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, שיפול הנתּכּפר [עד ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

מום] רֹועה;בה וראׁשֹונה מתה ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנתּכּפר

לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי אחת הּמפריׁש תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ
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ּבחצי  מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר
ש:] וחׁשב [דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.

וחׁשב  הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה  ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ë והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻהקטיר

עד  למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ׁשּיאכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻמחּׁשב
]ׁשהׁשלים - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה [באופן ְִִֶ

ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם הּקמץ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ּפּגּול; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואינּה

הקטר  ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ הקטרה ּדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאין
ְָֻקמצּה.

.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיה מנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ
לבונה] הּזמן בהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה

ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט ואם קדם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
זה  הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלב ֹונה ׁשּלּקט ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר

ִּפּגּול.
.‡È הּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

הן  והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול  ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ
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ׁשחטן ‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי

-ּבּצפֹון  "ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּוׁשחיטת  העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד

הּׁשלמים.
-dcearxtq הלכות פסולי המוקדשין

ְִַָ
למּטה ·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה

אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה [מעורה]והעלה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ
הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, אֹותּה ּומדיחן [מעיים]וינּתח , ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה וחֹוזר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹלמּטה,
מפׁשיט ‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

וחֹוזר  ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנּתח
וחֹוזר ּומעל  לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד אֹותן; ה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשאר  את יפׁשיט ּומקטיר אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח -], ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּנגע  "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש עלה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹאם
ּתלמּוד  ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, יקּדׁש". ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמזּבח
ראּויה  ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על העלה "היא ְְִִֶַַָָָָָָֹלֹומר

עלת  אם אם [ה]לאּׁשים, - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ירד. לא ֵֵָָֹעלה,

ּתרד „. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה אינּהעֹולה ׁשעדין , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ְָראּויה.

ׁשרת ‰. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ אּסּורי וכן וכל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח

.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
ּתרד  עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא .אֹו ֲִֵֵֶָָָָָָָ

.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל

ׁשּנפסל  אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,
השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן [-ּבמחׁשבת ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ

במקומה] או בזמנה לאכלה ׁשּנּוישלא ּבמחׁשבת [-אֹו ְֲִֶֶַ
בעליו] או הקרבן מין לשם הּטמאים שלא ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְִִֵֶַ

הּבא  קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל - ּדמֹו את ְְְְֲִִֶַַַָָָָָוזרקּו
טמא]ּבטמאה הציבור שרוב חּוץ [כגון: ּדמֹו וׁשּנּתן - ְְְִֶַָָֻ

ׁשּנתקּבל  אֹו ּבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים קדׁשי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמקֹומֹו,
לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ׁשּכל ּפי על אף - ּבּדרֹום ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדמם

ירדּו: לא ְְִֵֵַַֹהּמזּבח
.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ

יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.
הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ

.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה

.Èּבארץ [ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּומקצתֹו , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו מׁשלה ְְֲִֶַָָָָֻּומקצתֹו

.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים
וא  ּבעזרה, לנּו יעלּוּכאּלּו לא ירדּו ירדּו,ם לא אם אבל . ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ

לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין
.·È ּכּמזּבח מזּבח, ׁשהעלן ואויר קּלים קדׁשים ואמּורי . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם
.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקח הפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ

אחד השני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי - -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ

ְֵירדּו.הראשון]
.„È הּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח

והּנסכים  לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירדּו.ירדּו - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ

ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
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נתק  לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ּכלל.אף ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד

.ÊËירדּו יעלּו, אם ּבׂשר ואּלּו לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן  ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין
.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן  ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;
שירד חׁשּובין שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -] ֲִ

.יעלה]
.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח

אּלא  מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון  מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח  אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא  - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי

ּבזה.ירד  ּכּיֹוצא ּכל וכן הראּוי . את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להן  הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ,לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּב נאמר ּומּׁשּיּגיע ׁשהרי יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּכלים: ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן  ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
לעֹולם  יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַואף
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלי מקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ
ּבהלכֹות מדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח

הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח [קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,

.Î ואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מּדעת  אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא [הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הן  עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם  מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל  מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Î אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
לּקרב  ׁשרת לא ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מנחה  ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת  זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן .ּבּלילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.·Î ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
ׁשם  אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ּבּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשחּוטין
ואת  עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמזּבח

"ּפגּום.ׁשלמי לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ּכלֹומר - ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
.‚Î לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

חּיים  ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסלּו;
.נדחין  ְִִ

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
הּמזּבח" אצל מּצֹות קּלים,"ואכלּוה לקדׁשים הּדין והּוא ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ו ב' יום

ד  ¤¤ּפרק
חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאת חּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ

היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאת שרצה ,ְַָ
ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו

אחר]הּבעלים אחר [בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ
- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים  ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה  צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה [להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
שנתה] שעברה ותּמכר [כגון מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְִִִֵֶֶַָָֹ

צּבּור  ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ּדמיה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָויּפלּו
הּצּבּור  קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ'ולד'

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,
אחרים ·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אם ּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו

ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו הראשונים - -] ְְֲִִֵֵֶַ
ׁשאין -] לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד

ׁשהרי  נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת
ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים

ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
אחת  מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

ּתמּות  האחרת - ּבּה ונתּכּפר להּמלמּׁשּתיהן ּבא [לשאול . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב  ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם  ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
מּומין  ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
הּׁשאר  ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, יּמכרּו -ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ְִָָלנדבה.
ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש

- עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש
ּתרע  ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, שיפול הנתּכּפר [עד ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

מום] רֹועה;בה וראׁשֹונה מתה ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנתּכּפר

לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי אחת הּמפריׁש תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ
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השניה] עד יקריב ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְִִִֶֶָָָָָֹׁשּיּפל

.Â ּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויה הּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיה לקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא  - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה

.Á ּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת  ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות  זֹו .הרי ֲֵָ
.Ë חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא  רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה אינּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּלילה אבדתּה עּקר היה בלילה]אבּודה. נאבדה אף [- - ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

אּלא  מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעל
ְִֶּתרעה.

.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה
רֹועה  אּלא מתה אינּה - מּבעלּה .אבּודה ֲֲִֵֵֶַָָָָָָ

.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה  .ּדמיהן ְְִֵֶָָ

.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּתמּות  לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם .ּבסֹוף ְְֲִֵֵָָָָָ

.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה

ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק [מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,

מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ
.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ

העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינה אֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאי צריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו
מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם  - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה
.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם בשביל וכל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ

מום] בו יקרב שיפול לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְִִִִֵַָָָָֹ
לפני  מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָעצמֹו

ַָָּכּפרה.
.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש

אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם .[מפני ְְְִִֵֶָָָָָָ
הקריב זכר]אׁשמֹו[כבר]אם וכן [- לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ְָָולדּה.
.ÊÈ ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, .ּבֹו ְְִָָָָ

.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא וכהן [במקום , ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

בשמן]מׁשיח לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש [במקום ְְִִִֶַַָָָָ
קדּׁשת  ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹֻֻ

ּבמּום[ממון]ּדמים ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִִֶָָָֹ
.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ

ירעה  - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשל  ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
הּדם  - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָיּפלּו
לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻיּׁשפ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ׁשּנזרק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאחר

.Îעד אם כן: אינֹו וּדאי ׁשּלא אׁשם לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדּׁשה  ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
הּדם  מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבׂשר -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

השני] יקריב אחד יאבד ירעה שאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
לֹומר  צרי ואין לנדבה. ּדמיו וי ּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי
.·Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע [- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן [נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ

ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו
.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו

ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי [יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע [שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דבר ּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום
.‰Î אילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש

יקרב  סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
ּדמיו  ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאׁשמֹו;

.לנדבה  ְִָָ
.ÂÎ ּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו - ְֲַָָֹ

ּבחּטאת הבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

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

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - `"pn f"iÎf"h 'cÎ'b mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא  לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎ ּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל [- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין  - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז ג' יום

ה  ¤¤ּפרק
לים ‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

בהם]הּמלח  יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ
אחר  הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,

הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה
אחרֹות ·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש

לּקח הסּפיק לא - עד [לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּתחּתיהן ‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת  והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
והּׁשאר  חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה  .יּפלּו ְְִִָָ
לא „. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

ּבעלת  היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּום

.לנדבה  ְִָָ
צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאם מעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ

מהשני] יקנה האחד יּפל יאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ְִָָלנדבה.

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא  ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת  אּלא חּיב  לנדבה ׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Ê ׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביא הּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' לי [הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה  יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא  ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר [מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
י  - נזיר ׁשל לנדבה.לחמֹו יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר רקבּו; ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשקלים  ּבארנּו חּלין.ּכבר הּׁשקלים ׁשּמֹותר , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים זבֹות,[עופות, קּני זבים, ִִִֵֵַָָ

לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות יֹולדֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקּני
מֹותר  לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרבּו
ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר לׁשלמים; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשלמים,

נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, מֹותר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָלׁשלמים.
ּבחּטאת  לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמה

ויֹורד [רגילה]קבּועה עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בין המשתנה לחּטאת [קרבן מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְִִֶַַָ

העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה,
מביא  - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.È ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
ּבדמיו  יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲִִִִִַָָָָֹעֹוף.

ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה; ּבאּסּורי עׂשירית ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ְִֵַַהּמזּבח.

.‡Èקּנים חּיבי ואחד ּכל לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
להביא לחטאת] רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהן  להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת הּמעֹות ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבכל
חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, העֹוף ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעֹולת
ּכאחד  ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ׁשאין  עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.·È ּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
לבֹוא  ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻאֹותן

.עֹולה  ָ
.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי

ּבהן  להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
והּניח  מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת

הּמלח  לים ילכּו - .הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז ד' יום

ו  ּפרק
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הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני -]- ְִַָ
ּברּבֹוא אחד אלפים]אפּלּו לפי [עשרת ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֶָָָֻ

- הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, חׁשּובין חּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּבעלי
נדחין.[התקבל]הּורצה חּיין ּבעלי ׁשאין , ְְֲִִִֵֵֶַַָ

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן להקריבו נתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביא כגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי
החּלין ‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו

הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ
ּבארּבע  ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
ׁשהּוא  למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻּבהמֹות
אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי

הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.
הקּדׁש,„. ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

הּמין  אֹותֹו לצריכי הּׁשאר קדׁשים ויּמכרּו נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
לׁשם  יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
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השניה] עד יקריב ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְִִִֶֶָָָָָֹׁשּיּפל

.Â ּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויה הּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיה לקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא  - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה

.Á ּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת  ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות  זֹו .הרי ֲֵָ
.Ë חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא  רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה אינּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּלילה אבדתּה עּקר היה בלילה]אבּודה. נאבדה אף [- - ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

אּלא  מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעל
ְִֶּתרעה.

.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה
רֹועה  אּלא מתה אינּה - מּבעלּה .אבּודה ֲֲִֵֵֶַָָָָָָ

.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה  .ּדמיהן ְְִֵֶָָ

.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ּתמּות  לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם .ּבסֹוף ְְֲִֵֵָָָָָ

.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה

ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק [מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,

מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ
.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ

העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינה אֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאי צריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו
מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם  - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה
.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם בשביל וכל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ

מום] בו יקרב שיפול לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְִִִִֵַָָָָֹ
לפני  מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָעצמֹו

ַָָּכּפרה.
.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש

אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם .[מפני ְְְִִֵֶָָָָָָ
הקריב זכר]אׁשמֹו[כבר]אם וכן [- לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ְָָולדּה.
.ÊÈ ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש

עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, .ּבֹו ְְִָָָָ

.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא וכהן [במקום , ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

בשמן]מׁשיח לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש [במקום ְְִִִֶַַָָָָ
קדּׁשת  ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹֻֻ

ּבמּום[ממון]ּדמים ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִִֶָָָֹ
.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ

ירעה  - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשל  ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
הּדם  - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָיּפלּו
לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻיּׁשפ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ׁשּנזרק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאחר

.Îעד אם כן: אינֹו וּדאי ׁשּלא אׁשם לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדּׁשה  ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
הּדם  מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבׂשר -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

השני] יקריב אחד יאבד ירעה שאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
לֹומר  צרי ואין לנדבה. ּדמיו וי ּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי
.·Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע [- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן [נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ

ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו
.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו

ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי [יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע [שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דבר ּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום
.‰Î אילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש

יקרב  סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
ּדמיו  ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאׁשמֹו;

.לנדבה  ְִָָ
.ÂÎ ּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו - ְֲַָָֹ

ּבחּטאת הבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

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

oiycwend ileqt zekld - dcear xtq - `"pn f"iÎf"h 'cÎ'b mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא  לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎ ּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל [- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין  - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז ג' יום

ה  ¤¤ּפרק
לים ‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

בהם]הּמלח  יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ
אחר  הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,

הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה
אחרֹות ·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש

לּקח הסּפיק לא - עד [לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּתחּתיהן ‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת  והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
והּׁשאר  חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה  .יּפלּו ְְִִָָ
לא „. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

ּבעלת  היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּום

.לנדבה  ְִָָ
צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאם מעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ

מהשני] יקנה האחד יּפל יאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ְִָָלנדבה.

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא  ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת  אּלא חּיב  לנדבה ׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Ê ׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביא הּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' לי [הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה  יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא  ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר [מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
י  - נזיר ׁשל לנדבה.לחמֹו יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר רקבּו; ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשקלים  ּבארנּו חּלין.ּכבר הּׁשקלים ׁשּמֹותר , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים זבֹות,[עופות, קּני זבים, ִִִֵֵַָָ

לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות יֹולדֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקּני
מֹותר  לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרבּו
ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר לׁשלמים; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשלמים,

נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, מֹותר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָלׁשלמים.
ּבחּטאת  לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמה

ויֹורד [רגילה]קבּועה עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בין המשתנה לחּטאת [קרבן מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְִִֶַַָ

העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה,
מביא  - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם וכן ּבהן. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל האיפה, עׂשירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיהן

.È ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
ּבדמיו  יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל ְְְְֲִִִִִַָָָָֹעֹוף.

ּפדיֹון  לעֹוף ׁשאין האיפה; ּבאּסּורי עׂשירית ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ְִֵַַהּמזּבח.

.‡Èקּנים חּיבי ואחד ּכל לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
להביא לחטאת] רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּתֹורה

ּבהן  להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת הּמעֹות ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבכל
חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, העֹוף ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעֹולת
ּכאחד  ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ׁשאין  עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.·È ּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
לבֹוא  ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻאֹותן

.עֹולה  ָ
.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי

ּבהן  להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
והּניח  מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת

הּמלח  לים ילכּו - .הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז ד' יום

ו  ּפרק
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הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני -]- ְִַָ
ּברּבֹוא אחד אלפים]אפּלּו לפי [עשרת ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֶָָָֻ

- הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, חׁשּובין חּיים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּבעלי
נדחין.[התקבל]הּורצה חּיין ּבעלי ׁשאין , ְְֲִִִֵֵֶַַָ

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן להקריבו נתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביא כגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי
החּלין ‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו

הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ
ּבארּבע  ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
ׁשהּוא  למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻּבהמֹות
אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי

הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.
הקּדׁש,„. ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

הּמין  אֹותֹו לצריכי הּׁשאר קדׁשים ויּמכרּו נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
לׁשם  יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
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ּבּמה  קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

הקרבן] על ידים וכל סמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ
יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום [בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל

לא ‰. - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו
לבית  קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרבּו

.הּפסּול  ְַ
.Â ממעטין אין ּכ - אכילתן ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם

ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,
ּבדמי  ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו הּמֹותר .ויפסיד ְְִִֵַַָ
.Ê ׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה  הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים  ּוׁשלמים .אחרת ְֲִִֵֶֶַָ

.Á ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשל  ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ׁשּבהן מּום, הּיפה ּובדמי מים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

חטא  על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;
ימּותּו ּכּלן לֹו, .ׁשהפריׁשּה ְִִֶָָָֻ

.Ë לֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל בהמֹות, ׁשהּוא [פודה]ׁשּתי מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר [- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב
.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה בבהמה ּתֹודה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ

ונתערבו:] שניהם, ונתקדשו - ויניף אחרת יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶָ
התודה]הּלחם אם שניהם]עּמהן[שמביאים עם אם [- וכן . ְִִֵֶֶֶַָ

ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ּתֹודה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
ּתֹודה  הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירעּו

אחר. זבח הּיפה ּובדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
.‡È ויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה

עּמהן  .הּלחם ִֶֶֶַָ
.·È ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

נאכל  ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא  נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ממעטין לּכהנים; ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ואוכליהם]ּבאכילתם אכילתם, זמן שיתמעט גורמים לא -]. ֲִַָָ

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן  יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור .ּכמעׂשר; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

.„Èירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכן
אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מּום  ּבֹו ׁשּנפל .ּכמעׂשר ְֲֵֶַַָ
.ÂË מקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם

אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
מּביתֹו הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה קדם ּובדמי ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב
.ÊË מן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל

ואין  הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת
נקבה  אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל. ְְְִִֵֶַַָָָָ

.ÊÈהּמתערבין אּלּו הּורצה;וכל הקריב, אם - ּבחּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
נדחין. חּיים ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
זה] כמרחק ּכֹונסּה[- היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל

ּבת [לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ּתֹודה  ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,

אׁשם היא. ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה  ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ׁשלמים  ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָואֹומר:
ּונסכיו  עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור  היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם  חׁשּו לא לפיכ. ְִֶָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ׁשּבהן  ּבחּלין ּכחמּור אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו - -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ

הּׂשרפה בלינה] לבית ויצאּו ,. ְְְְֵֵֵַָ
.Î עד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי

ּבמקֹום  ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו
הּמקּדׁשין  ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף קרבּואבר ואפּלּו הּׂשרפה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכּלן
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ

.·Î קדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן  .ּכחמּור ֶֶֶָָ
.‚Î חתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה

ׁשּנטמא  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זֹו הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ומותרת]ּתעלה  מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ
.„Î ּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

הּטהֹור  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

ה  ּככל לּכהנים הּכל יאכל חולין מדּמעֹות אּלא תערובת -] ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
.וקודש]
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ז  ¤¤ּפרק
ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדת ּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ

ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ
לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא -]. ְְְְִֵַַָָָֻ

ּבחּוץ  וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכן
ּכנבלה. אינם -ְִֵֵָָ

בעוף]מלק·. מיוחדת זמּנן [שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ
ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא
ּבסּכין ‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לכל  נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמלק
ּכׁשר  ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר;

ְִֵַַלּמזּבח.
הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ

זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת , -] ְְְֱֶֶַָָָ
והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ

ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ
ּבגדים  ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו

והגיע] חלה [כשאכלם הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבבית
ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,

הּקרּבנֹות ‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשית ּכבר העֹוף ׁשחּטאת , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] נזרק המזבח]למּטה[- של התחתון בחציו ועֹולת [- , ְְַַָ

ּבין  ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעֹוף
עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה הּזיתּה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעׂשה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
.Â אחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין [- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין  חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Ê לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּטאת

עֹולה  ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
ּפסּולה  - עֹולה .לׁשם ְְֵָָ

.Á לׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה  ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת [- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום  חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ë מּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן [שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן [- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף ע"י חּטאת [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] לא אינּהמחשבה - נֹותר  נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְֲִֵֵֵַָָ

ּפסּולן  אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמטּמאה
ֶַֹּבּקדׁש.

.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּתבֹוא נאכלת  וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

יֹולדת, ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ׁשאם  ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו ְְִִִֵַָָָָָָָָֹנסּתּפק

ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר
.‡È חּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת

וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית  ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ּכדי [- ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשהרי  ּתאכל', הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת יאמרּו: ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבאה. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה
.·Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

.ּתּקבר  ִֵָ
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העֹוף ‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת

ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ

אבל  עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ולא  עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹאם
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן אּלא ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּפרׁש

בקן]זֹו ועולה]הּסתּומה[- חטאת בה להן [שיש יׁש - ְֵֶַָָ
אחרים. ֲִִִֵּדינים

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות  חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -. ְְְְֲִִֵֶַָָָ
ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבו לפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ

וחצי  למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי -הקן]- ויראה [ ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר „. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה  נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות  על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה  על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין  אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה  -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
עֹוׂשה  ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן
סתּומה‰. איז חֹובה פירש שלא קן ואיזו [- לחטאת ו ְָָ
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ּבּמה  קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

הקרבן] על ידים וכל סמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ
יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום [בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל

לא ‰. - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו
לבית  קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרבּו

.הּפסּול  ְַ
.Â ממעטין אין ּכ - אכילתן ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם

ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,
ּבדמי  ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו הּמֹותר .ויפסיד ְְִִֵַַָ
.Ê ׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה  הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים  ּוׁשלמים .אחרת ְֲִִֵֶֶַָ

.Á ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשל  ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ׁשּבהן מּום, הּיפה ּובדמי מים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

חטא  על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;
ימּותּו ּכּלן לֹו, .ׁשהפריׁשּה ְִִֶָָָֻ

.Ë לֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל בהמֹות, ׁשהּוא [פודה]ׁשּתי מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי חּטאת, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר [- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב
.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה בבהמה ּתֹודה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ

ונתערבו:] שניהם, ונתקדשו - ויניף אחרת יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶָ
התודה]הּלחם אם שניהם]עּמהן[שמביאים עם אם [- וכן . ְִִֵֶֶֶַָ

ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ּתֹודה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
ּתֹודה  הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירעּו

אחר. זבח הּיפה ּובדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
.‡È ויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה

עּמהן  .הּלחם ִֶֶֶַָ
.·È ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

נאכל  ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא  נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ממעטין לּכהנים; ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ואוכליהם]ּבאכילתם אכילתם, זמן שיתמעט גורמים לא -]. ֲִַָָ

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן  יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור .ּכמעׂשר; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

.„Èירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכן
אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מּום  ּבֹו ׁשּנפל .ּכמעׂשר ְֲֵֶַַָ
.ÂË מקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם

אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
מּביתֹו הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה קדם ּובדמי ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב
.ÊË מן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל

ואין  הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת
נקבה  אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל. ְְְִִֵֶַַָָָָ

.ÊÈהּמתערבין אּלּו הּורצה;וכל הקריב, אם - ּבחּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
נדחין. חּיים ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
זה] כמרחק ּכֹונסּה[- היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל

ּבת [לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ּתֹודה  ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,

אׁשם היא. ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה  ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ׁשלמים  ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָואֹומר:
ּונסכיו  עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור  היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם  חׁשּו לא לפיכ. ְִֶָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ׁשּבהן  ּבחּלין ּכחמּור אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו - -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ

הּׂשרפה בלינה] לבית ויצאּו ,. ְְְְֵֵֵַָ
.Î עד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי

ּבמקֹום  ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו
הּמקּדׁשין  ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף קרבּואבר ואפּלּו הּׂשרפה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכּלן
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ

.·Î קדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן  .ּכחמּור ֶֶֶָָ
.‚Î חתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה

ׁשּנטמא  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זֹו הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ומותרת]ּתעלה  מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ
.„Î ּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

הּטהֹור  הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

ה  ּככל לּכהנים הּכל יאכל חולין מדּמעֹות אּלא תערובת -] ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
.וקודש]
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ז  ¤¤ּפרק
ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדת ּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ

ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ
לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא -]. ְְְְִֵַַָָָֻ

ּבחּוץ  וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכן
ּכנבלה. אינם -ְִֵֵָָ

בעוף]מלק·. מיוחדת זמּנן [שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ
ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא
ּבסּכין ‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לכל  נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמלק
ּכׁשר  ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר;

ְִֵַַלּמזּבח.
הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ

זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת , -] ְְְֱֶֶַָָָ
והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ

ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ
ּבגדים  ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו

והגיע] חלה [כשאכלם הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבבית
ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,

הּקרּבנֹות ‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשית ּכבר העֹוף ׁשחּטאת , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] נזרק המזבח]למּטה[- של התחתון בחציו ועֹולת [- , ְְַַָ

ּבין  ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעֹוף
עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה הּזיתּה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעׂשה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
.Â אחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין [- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין  חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Ê לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּטאת

עֹולה  ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
ּפסּולה  - עֹולה .לׁשם ְְֵָָ

.Á לׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה  ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת [- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום  חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ë מּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן [שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן [- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף ע"י חּטאת [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] לא אינּהמחשבה - נֹותר  נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְֲִֵֵֵַָָ

ּפסּולן  אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמטּמאה
ֶַֹּבּקדׁש.

.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּתבֹוא נאכלת  וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

יֹולדת, ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ׁשאם  ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו ְְִִִֵַָָָָָָָָֹנסּתּפק

ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר
.‡È חּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת

וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית  ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ּכדי [- ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשהרי  ּתאכל', הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת יאמרּו: ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבאה. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה
.·Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

.ּתּקבר  ִֵָ
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העֹוף ‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת

ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרת ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ

אבל  עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ולא  עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹאם
ּבחֹובה  עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן אּלא ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻּפרׁש

בקן]זֹו ועולה]הּסתּומה[- חטאת בה להן [שיש יׁש - ְֵֶַָָ
אחרים. ֲִִִֵּדינים

זֹו·. ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּסתּומה,
ּבהן  ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, העֹולֹות מנין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבעֹולֹות  חּטאת נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, -. ְְְְֲִִֵֶַָָָ
ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,התערבו לפיכ -] ְְְְִִִַַַָָָָָ

וחצי  למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

החֹובהלמעלה] חצי -הקן]- ויראה [ ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֻלי

ּכׁשר „. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה  נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות  על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה  על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין  אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה  -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
עֹוׂשה  ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן
סתּומה‰. איז חֹובה פירש שלא קן ואיזו [- לחטאת ו ְָָ
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ׁשּתיהן לעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם  ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון

אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין ׁשוֹותאחד, ׁשניהן ,[במספרם]היּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לעֹולם  - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין  עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
הּכל  עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה והחּטאת ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת,
למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות חצין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלמעלה,
למּטה  וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחצין
והּוא  הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה החצי חצי -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות;
.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו

עׂשה  אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל

-ּכׁשר  למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Ê למעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחצין זה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו  ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים  קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Á קּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ׁשּירצה  ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
עֹולה  הּבעלים יקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו
.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו

חצין  עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה  הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות  אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה  והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ
.È,עֹולֹות ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו

אם  - ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹוהאחד
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן .עׂשה ְְְֱֱֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

.‡È אּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
והּוא  למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני  הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה  איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה  נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה  .והחּטאת ְְְַַַָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' ש"ק יום

ט  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ

העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד [קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול  הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה  הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע  מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני  למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא ‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל  אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
- ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה

אחד  ּפסל עֹופֹות הרי וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
ּפרח  סתּומֹות, ּפסל ׁשנּיֹות - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְְִִִִֶַַַָָָָ

הּׁשנּיֹות  מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּכׁשר  ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּופרח

הראׁשֹונֹות ּבלבד.[נשארו]מן ׁשּתים ְְִִִִַַָ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן  מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי ‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים  ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה  מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית  לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר  עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית  ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני  לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם  וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן  ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה  ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח אחד [הנשאר ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹולה  היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, המפרׁשֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹמן
עֹולה  ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - חּטאת ְִֶֶַַָָָָָָאֹו
חּטאת  ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָנתערבה

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

a`Îmgpn e"hÎc"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶָָָָָָָָנתערבה
ָֻּכּלן.

.Ê מן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא

אחד  ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות  וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; .ּכּלן ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻ



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn 'kÎc"i -

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ד ראשון יום

.„Ó .‚Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡ . .ÁÓ .ÊÓ .ÂÓ .‰Ó

― המ"ג נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
חג מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ֿ ׁשבעת ּבכל הּתמיד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָעל
אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהּמּצֹות.

el)לה'" ,bk `xwie). ַ

― 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 מּוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבניסן, ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּגם

עצרת מּוסף zereayd)וזהּו 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 נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
(Ð g"x sqen lre oicinzd lr)מּוסף והּוא ּבתׁשרי, א' ְְְְִֵַּביֹום

ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' hk,לחדׁש xacna) ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ

(.aÎ`.

― המ"ח נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
לחדׁש "ּובעׂשֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּיֹום

ניחח" ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' gÎf)הּׁשביעי ,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 נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עצרת. ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַֻּבּיֹום
נבּדל עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ֿ ּׁשחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּומה
רגל עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ֿ ימי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּכל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. gn.)ּבפני dkeq)ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
קרּבן ׁשּקרּבנֹו(sqen)עצמֹו, ראיה זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה ְְְְִֶַַַָָחלּוק.

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ו שני יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו מנחם ֿ אב 

.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"א והּואהּמצוה העמר, ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: bk,אמרֹו `xwie) ְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ
(ehׁשנה ׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, nw)ּוׁשמּטה dyr zevn)חּיב ּכ , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
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ׁשּתיהן לעולה] ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמּׁשם
לאדם  ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּכגֹון

אם - לׁשנים ׁשהיּו ּבין ׁשוֹותאחד, ׁשניהן ,[במספרם]היּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ּכׁשר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לעֹולם  - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין  עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
הּכל  עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה והחּטאת ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת,
למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות חצין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלמעלה,
למּטה  וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחצין
והּוא  הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה החצי חצי -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות;
.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו

עׂשה  אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
ּומחצה  ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל

-ּכׁשר  למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Ê למעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחצין זה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו  ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים  קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Á קּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ׁשּירצה  ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
עֹולה  הּבעלים יקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו
.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו

חצין  עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה  הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות  אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה  והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ
.È,עֹולֹות ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו

אם  - ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹוהאחד
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן .עׂשה ְְְֱֱֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

.‡È אּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
והּוא  למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני  הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה  איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה  נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה  .והחּטאת ְְְַַַָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' ש"ק יום

ט  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ

העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

לבין·. אחרות]ּפרח אחד [קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול  הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה  הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע  מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני  למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא ‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל  אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
- ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה

אחד  ּפסל עֹופֹות הרי וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
ּפרח  סתּומֹות, ּפסל ׁשנּיֹות - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְְִִִִֶַַַָָָָ

הּׁשנּיֹות  מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר הּׁשנּיֹות. מן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחד
הּכׁשר  ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - לראׁשֹונֹות ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּופרח

הראׁשֹונֹות ּבלבד.[נשארו]מן ׁשּתים ְְִִִִַַָ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן  מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּפסּול  ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי ‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים  ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה  מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית  לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר  עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית  ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר  עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני  לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם  וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן  ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה  ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח אחד [הנשאר ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹולה  היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, המפרׁשֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹמן
עֹולה  ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - חּטאת ְִֶֶַַָָָָָָאֹו
חּטאת  ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָנתערבה
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ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל - ּבהן ְְְְִִֶֶָָָָָָָָנתערבה
ָֻּכּלן.

.Ê מן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא

אחד  ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות  וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; .ּכּלן ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻ
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ד ראשון יום

.„Ó .‚Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡ . .ÁÓ .ÊÓ .ÂÓ .‰Ó

― המ"ג נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
חג מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ֿ ׁשבעת ּבכל הּתמיד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָעל
אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהּמּצֹות.

el)לה'" ,bk `xwie). ַ

― 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 מּוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבניסן, ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּגם

עצרת מּוסף zereayd)וזהּו 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 נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
(Ð g"x sqen lre oicinzd lr)מּוסף והּוא ּבתׁשרי, א' ְְְְִֵַּביֹום

ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' hk,לחדׁש xacna) ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ

(.aÎ`.

― המ"ח נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
לחדׁש "ּובעׂשֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּיֹום

ניחח" ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' gÎf)הּׁשביעי ,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 נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עצרת. ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַֻּבּיֹום
נבּדל עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ֿ ּׁשחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּומה
רגל עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ֿ ימי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּכל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. gn.)ּבפני dkeq)ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
קרּבן ׁשּקרּבנֹו(sqen)עצמֹו, ראיה זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה ְְְְִֶַַַָָחלּוק.

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ו שני יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י "ד ֿ ט "ו מנחם ֿ אב 

.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"א והּואהּמצוה העמר, ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: bk,אמרֹו `xwie) ְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ
(ehׁשנה ׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, nw)ּוׁשמּטה dyr zevn)חּיב ּכ , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
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וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ֿ אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי fh)ׁשבּוע, ,my):ואמר , ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ל ֿ ּתסּפר ׁשבעת h)"ׁשבעה ,fh mixac)ׁשּמנין ּכׁשם , ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ספירת ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשנים
― ֿ ׁשּקדמני ֿ מי ּכל אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהעמר
אמרם יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָּכמצוה

g ,d dpyd y`x)(.eq zegpn :fi dbibלממני "מצוה :(zepnl) ְְְִִֵָ
מצות ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹומי
לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ֿ וחלק ֿ חלק ׁשּכל לפי ―ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,

אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ֿ לילה ּבכל ֿ הּׁשבּועֹות את ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים
ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ּבכֹורֹות אחר(dl.)ּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא b)ׁשּנאמר: ,ci my)ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(my d`x zyxt)ּבפסּולי ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ֿ יעקב ואכל(jzeg)ּבן הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ֿ ּתֹועבה"; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא bl)זה ,hk zeny), ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁש(lw`)ּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" gi)עונּה ,f `xwie),זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

hk.)אמרּו migaf)ּכף" :(dhd)על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d)ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עון(cnlpy)לּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּה(lebt"a")מּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מה(xzep"a")ּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז רביעי יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר elk`l)ׁשהזהרנּו `le ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ
ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו l)"לא ,ak `xwie)למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ
אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ֿ מה ׁשּכל קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny dfa)

(dwel epi`e ,"exizez `l" lyּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ חמישי ט "ז ֿ י "ח מנחם ֿ אב 

― הקל"א אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַָָהּנֹותר,
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
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a`Îmgpn 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש
הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ

ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי
ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים (fi:)מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ

אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;

אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ
ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ט שישי יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר ֿ קדׁשּבבאּור "ּבכל יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת

ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר
(k ,f my)."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ

לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' קודש שבת יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
·‡ŒÌÁÓ'ÎŒË"È̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו (dxezdהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

onfd xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw

("xzep" `edהּזבח מּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַַַָָָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי fi)ּבּיֹום ,f `xwie)על אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

עדֿ מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹזה
ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד מּמּנּו והּנֹותר i)ּבקר ,ai zeny), ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ֿ תעׂשה". לא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאמרּו
ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v)וזּולתם ְְְְִִִִַַָָָ

(mitqep miax zenewn)ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָאמרּו
הּוא wzpnלעׂשה Ð "etxyz y`a" :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲֵַ

(elhane e`ld z`הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ,ְְֲִִֵֵָָָָ
ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ֿ ּׁשהזּכרנּו, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמה

הּפּגּול ודין zeaygnּתׂשרפּו". ayg aixwnd odkdy) ְְִִִַֹ
(jxevd itk `ly ,zenieqnׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְֲֵֶֶַָָָוהּנֹותר

ֿ תעׂשה לא alw)ּבמצות dyrz `l)ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲִִִֶֶֶַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול

ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ
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צג a`Îmgpn g"iÎf"h iyingÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ֿ אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי fh)ׁשבּוע, ,my):ואמר , ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ל ֿ ּתסּפר ׁשבעת h)"ׁשבעה ,fh mixac)ׁשּמנין ּכׁשם , ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ספירת ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשנים
― ֿ ׁשּקדמני ֿ מי ּכל אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהעמר
אמרם יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָּכמצוה

g ,d dpyd y`x)(.eq zegpn :fi dbibלממני "מצוה :(zepnl) ְְְִִֵָ
מצות ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹומי
לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ֿ וחלק ֿ חלק ׁשּכל לפי ―ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,

אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ֿ לילה ּבכל ֿ הּׁשבּועֹות את ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים
ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ּבכֹורֹות אחר(dl.)ּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא b)ׁשּנאמר: ,ci my)ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(my d`x zyxt)ּבפסּולי ֿ ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ֿ יעקב ואכל(jzeg)ּבן הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ֿ ּתֹועבה"; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט"ז שלישי יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: היא bl)זה ,hk zeny), ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו ֿ הענׁש(lw`)ּכמֹו את אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם ֿ אהרן: את צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו ֿ זבח מּבׂשר יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" gi)עונּה ,f `xwie),זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

hk.)אמרּו migaf)ּכף" :(dhd)על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d)ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עון(cnlpy)לּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּה(lebt"a")מּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מה(xzep"a")ּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ז רביעי יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר elk`l)ׁשהזהרנּו `le ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ
ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו l)"לא ,ak `xwie)למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ
אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ֿ מה ׁשּכל קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny dfa)

(dwel epi`e ,"exizez `l" lyּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ח חמישי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ חמישי ט "ז ֿ י "ח מנחם ֿ אב 

― הקל"א אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַָָהּנֹותר,
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
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a`Îmgpn 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש
הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ

ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי
ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים (fi:)מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ

אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;

אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ
ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"ט שישי יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר ֿ קדׁשּבבאּור "ּבכל יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת

ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר
(k ,f my)."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ

לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ' קודש שבת יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
·‡ŒÌÁÓ'ÎŒË"È̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו (dxezdהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

onfd xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw

("xzep" `edהּזבח מּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַַַָָָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי fi)ּבּיֹום ,f `xwie)על אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

עדֿ מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹזה
ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד מּמּנּו והּנֹותר i)ּבקר ,ai zeny), ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

ֿ תעׂשה". לא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאמרּו
ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v)וזּולתם ְְְְִִִִַַָָָ

(mitqep miax zenewn)ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָאמרּו
הּוא wzpnלעׂשה Ð "etxyz y`a" :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲֵַ

(elhane e`ld z`הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ,ְְֲִִֵֵָָָָ
ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ֿ ּׁשהזּכרנּו, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמה

הּפּגּול ודין zeaygnּתׂשרפּו". ayg aixwnd odkdy) ְְִִִַֹ
(jxevd itk `ly ,zenieqnׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְֲֵֶֶַָָָוהּנֹותר

ֿ תעׂשה לא alw)ּבמצות dyrz `l)ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲִִִֶֶֶַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול

ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת וודש עמ' ב
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`ÎmiklngidkÎi

ééäìà ýåýé | éçòéaLäå ïéà eøîàå ELwáì íL éðãà çìL-àì øLà äëìîîe éBb-Lé-íà E ©´§¨´¡Ÿ¤À¦¤³©§¨¨Æ£Â¤«Ÿ¨©̧£Ÿ¦¬¨Æ§©¤§½§¨§−¨®¦§¦§¦³©
:äkàöîé àì ék éBbä-úàå äëìînä-úààééðãàì øîà Cì øîà äzà äzòå:eäiìà äpä Eáéäéäå ¤©©§¨¨Æ§¤©½¦−¬Ÿ¦§¨¤«¨§©−̈©¨´Ÿ¥®¥²¡¬Ÿ©Ÿ¤−¦¥¬¥¦¨«§¨º̈

éðâøäå Eàöîé àìå áàçàì ãébäì éúàáe òãà-àì øLà ìò EàOé | ýåýé çeøå Czàî Cìà | éðà£¦´¥¥´¥¦À̈§¸©§¨³¦«¨£Æ©µ£¤´«Ÿ¥½̈¨̧¦§©¦¯§©§¨²§¬Ÿ¦«§¨£−©£¨¨®¦
:éøòpî ýåýé-úà àøé Ecáòåâéàaçàå ýåýé éàéáð úà ìáæéà âøäa éúéNò-øLà úà éðãàì ãbä-àìä §©§§²¨¥¬¤§−̈¦§ª¨«£«Ÿª©³©«Ÿ¦Æ¥´£¤¨¦½¦©£´Ÿ¦¤½¤¥−§¦¥´§¨®¨©§¦Á

:íéîå íçì íìkìëàå äøòna Léà íéMîç íéMîç Léà äàî ýåýé éàéápîãéCì øîà äzà äzòå ¦§¦¥̧§¹̈¥´¨¦À£¦¦̧£¦¦¬¦Æ©§¨½̈¨£©§§¥−¤¬¤¨¨«¦§©¨Æ©¨´Ÿ¥½¥²
éðãàì øîà:éðâøäå eäiìà äpä Eåèäàøà íBiä ék åéðôì ézãîò øLà úBàáö ýåýé éç eäiìà øîàiå ¡¬Ÿ©«Ÿ¤−¦¥´¥¦¨®©£¨¨«¦©ŸÆ¤Æ¥«¦½̈©µ§¨´§¨½£¤¬¨©−§¦§¨¨®¦¬©−¥¨¤¬

:åéìàæè:eäiìà úàø÷ì áàçà Cìiå Bì-ãbiå áàçà úàø÷ì eäéãáò Cìiåæéáàçà úBàøk éäéå ¥¨«©¥¤̄Ÿ©§¨²¦§©¬©§−̈©©¤®©¥¬¤©§−̈¦§©¬¥¦¨«©§¦²¦§¬©§−̈
àä åéìà áàçà øîàiå eäiìà-úà:ìàøNé øëò äæ äzçéäzà-íà ék ìàøNé-úà ézøëò àì øîàiå ¤¥¦¨®©³Ÿ¤©§¨Æ¥½̈©©¨¬¤−Ÿ¥¬¦§¨¥«©ÀŸ¤³Ÿ¨©Æ§¦Æ¤¦§¨¥½¦¬¦©−̈

éáà úéáe:íéìòaä éøçà Cìzå ýåýé úBöî-úà íëáæòa EèéìàøNé-ìk-úà éìà õá÷ çìL äzòå ¥´¨¦®©«£¨§¤Æ¤¦§´§½̈©¥−¤©£¥¬©§¨¦«§©À̈§©̧§¬Ÿ¥©²¤¨¦§¨¥−
ïçìL éìëà úBàî òaøà äøLàä éàéáðe íéMîçå úBàî òaøà ìòaä éàéáð-úàå ìîøkä øä-ìà¤©´©©§¤®§¤§¦¥̧©©¹©©§©¯¥´©£¦¦À§¦¥³¨«£¥¨Æ©§©´¥½Ÿ§¥−ª§©¬

:ìáæéàë:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå ìàøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàëeäiìà Lbiå ¦¨«¤©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥¦¹̈
ìòaä-íàå åéøçà eëì íéäìàä ýåýé-íà íétòqä ézL-ìò íéçñt ízà éúî-ãò øîàiå íòä-ìk-ìà¤¨¨À̈©ŸÆ¤Æ©¨©º©¤´Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§¨³¨«¡Ÿ¦Æ§´©£½̈§¦©©−©

:øác Búà íòä eðò-àìå åéøçà eëìáëéàéáðe écáì ýåýéì àéáð ézøúBð éðà íòä-ìà eäiìà øîàiå §´©£¨®§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥¦Æ̈Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦¨¦²©−̈§©¦®§¦¥´
:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìòaäâëeîéNéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ©©½©©§©¥¬©£¦¦−¦«§¦§¹̈§©´¦¨¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦ÆÆ

:íéNà àì Làå íéöòä-ìò ézúðå ãçàä øtä-úà | äNòà éðàå eîéNé àì Làå íéöòä-ìò©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©£¦º¤¡¤´¤©¨´¨¤À̈§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«
ãëïòiå íéäìàä àeä Làá äðòé-øLà íéäìàä äéäå ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà íLa íúàø÷e§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥§½̈§¨¨¯¨¡Ÿ¦²£¤©£¤¬¨¥−´¨¡Ÿ¦®©©©̄

:øácä áBè eøîàiå íòä-ìkäëäðLàø eNòå ãçàä øtä íëì eøça ìòaä éàéáðì eäiìà øîàiå ¨¨¨²©Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥¦¹̈¦§¦¥´©©À©©£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©£´¦Ÿ½̈
:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøä ízà ék¦¬©¤−¨©¦®§¦§Æ§¥´¡Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«

i"yx
(È).‰Î‡ˆÓÈ ‡Ï ÈÎ:אותך למצוא יכול העם שאין

(‡Î).ÌÈÙÚÒ‰ È˙˘ מבינים שאינכם המחשבות, שתי
האלהים: מי ‰·ÏÚ.להכריע Ì‡Â:אחריו לכו האלהים,

.¯·„ Â˙Â‡ ÌÚ‰ ÂÚ ‡ÏÂ:להבחין יודעין היו שלא

cec zcevn
(È).‰Î‡ˆÓÈ ‡Ï ÈÎ: אותך מצאו  לא Í‡˘È.(È·)אם '‰ ÁÂ¯Â

בפעם: כפעם בכך למוד  היה  ‡˘¯.כאשר  ÏÚאשר מקום על
שמה: לבקשך  הוא , אנה אדע Í‡ˆÓÈ.לא ‡ÏÂ:הזה בהמקום

.È‚¯‰Âשלחתי הנה  לעג, דרך  כאומר בו, שהתלתי  בחושבו
פה : עומד  הוא והנה  מצאתו , ולא ÂÎÂ'.לבקשו  ‡¯È Í„·ÚÂ
מיתתי: על סיבה  אתה תהיה כן  אם  Â‚Â'.(È„)ולמה ‰˙ÚÂ

עליהם: נא  חמול  מעתה, הנביאים  יכלכל מי כן ואם  והרגני,
(ÊÈ).Ï‡¯˘È ¯ÎÂÚ:המטר לעצור שנשבעת  במה אותם , עכרת È˙¯ÎÚ.(ÁÈ)כי ‡Ïאם כי  הסיבה , תחלת אני אין לומר: רצה 

ה': את שעזבת במה  המטר:ÚÂ˙‰.(ËÈ)אתה , שיבוא  סיבה יהיה וזה כו', אלי קבוץ שלח המטר , על  תבקש  אם לומר: רצה
.'ÂÎÂ ÈÏÎÂ‡:יאמר האשרה נביאי ÂÎÂ'.(Î)על  ıÂ·˜ÈÂלא הנביאים אבל  אחריהם, שלח  כאשר מאליהם  באו ישראל  כל  כי

ללכת הניחתם לא איזבל כי האשרה, נביאי  ולא הבעל , נביאי אם כי קבץ לא ולזה  בטובתם, שלא המלך  קבצם  אשר עד  באו 
שולחנה : מאוכלי היו כי על ÌÈÁÒÂÙ.(Î‡)שמה, Ì˙‡ צד על  ופעם  ימין , צד  על  ינטה פעם אשר הזה  כחגר לומר : רצה 

הבעל : אחרי ופעם  ה ', אחרי פעם  במחשבותיכם, נוטים תהיו  מתי עד  אתם , וכן היכולת‰‡ÌÈ‰Ï.השמאל , בעל  לומר : רצה
העולם : È˙¯˙Â.(Î‚)ומנהיג È‡: להם ידועים היו לא עובדיה , החביאם  אשר הנביאים  מאה ÂÎÂ'.כי  È‡È·Âעם לומר: רצה

תקובל : מי תפלת עתה  נראה זאת  כל עם  מרובים, והמה יחידי ·‡˘.(Î„)שאני ‰ÚÈ בדבר‡˘¯ תהיה התשובה לומר : רצה
האש: ‰¯·ÌÈ.(Î‰)הורדת Ì˙‡ ÈÎ:ראשונה ויעשו לעצמם  יבחרו  הרבים אשר המוסר, דרך  והוא

oeiv zcevn
(È).ÔÈ‡:פה וכןÎÂÚ¯.(ÊÈ)איננו ומחבל , ל)משחית לד (שם

אותי : כיÌÈÁÒÂÙ.(Î‡)עכרתם  החגר, כן ויקרא מדלגים ,
כדולג : נראה  הלוכו כמו‰ÌÈÙÈÚÒ.בעת קיט המחשבות, (תהלים

כיקיג) אילן, מסעיף  מושאל  לשון והוא שנאתי. סעפים
לאילן : כסעיף  ללב  המה יחתכוהוÂ‰ÂÁ˙ÈÂ.(Î‚)המחשבות

כמו ו)לאברים, א אותה:(ויקרא ונתח

ht wxt mildz - miaezk

ht mildzfiÎ`.

à:éçøæàä ïúéàì ìékNîá:éôa Eúðeîà òéãBà | øãå øãì äøéLà íìBò ýåýé éãñçâézøîà-ék ¹©§¦À§¥¨¬¨«¤§¨¦«©«§¥´−§Ÿ̈¨´¨¦®¨§¬Ÿ¨ÃŸ¦−©¡¨«§´§¦«¦¨©À§¦
:íäá Eúðeîà ïëz | íéîL äðaé ãñç íìBòã:écáò ãåãì ézòaLð éøéçáì úéøá ézøkäíìBò-ãò −¨¤´¤¦¨¤®¨©Ã¦¨¦−¡¨«§´¨¤«¨©´¦«−§¦¦§¦¦®¦¹§©À§¦§¨¦¬©§¦«©−¨

ñk øBãå-øãì éúéðáe Eòøæ ïéëà:äìñ Eàå:íéLã÷ ìä÷a Eúðeîà-óà ýåýé Eàìt íéîL eãBéåæék ¨¦´©§¤®¨¦̧¦§Ÿ¨−¦§£´¤«¨§»³¨©´¦¦§£´§Ÿ̈®©¡¹¨«§À¦§©¬§Ÿ¦«¦³
:íéìà éðáa ýåýéì äîãé ýåýéì Cøòé ÷çMá éîç:åéáéáñ-ìk-ìò àøBðå äaø íéLã÷-ãBña õøòð ìà ¦´−©©©©«£´Ÿ©«Ÿ̈®¦§¤¬©« ¹Ÿ̈À¦§¥¬¥¦«¥´−©«£¨«§§Ÿ¦´©¨®§¹À̈©¨§¦¨«

èéúBáéáñ Eúðeîàå dé | ïéñç EBîë-éî úBàáö éäìà | ýåýé:Eéåélâ àBNa íiä úeàâa ìLBî äzà §Ÿ̈³¡Ÿ »¥³§¨À¦¨−«£¦¬¨®¤«¹¡¨«§À§¦«¤«©¨´−¥§¥´©¨®§¬©¹À̈
:íçaLú äzààééáéBà zøft Efò òBøæa áäø ììçë úàkã äzà:Eáéìáz õøà Eì-óà íéîL Eì ©¨¬§©§¥«©¨³¦¦´¨¤«¨¨´¨®©¦§¬©ª¹§À¦©¬§¨«§¤«§´−¨©¦©§¬¨®¤¥¥¬

:ízãñé äzà dàìîeâé:eðpøé EîLa ïBîøçå øBáz íúàøá äzà ïéîéå ïBôöãéäøeáb-íò òBøæ Eì ¹§ŸÀ̈©¨¬§©§¨«¨´−§¨¦©¨´§¨¨®¨¬¹§¤§À§¦§¬§©¥«§´−§©¦§¨®
ðéîé íeøz Eãé æòz:Eåèéðô eîc÷é úîàå ãñç Eàñk ïBëî ètLîe ÷ãö:EæèéòãBé íòä éøLà ¨¬Ÿ¨« ¹§À¨¬§¦¤«¤¤́−¦§¨§´¦§¤®¤¬¤¤«¹¡¤À§©§¬¨¤«©§¥´−¨¨«§¥´

éðt-øBàa äåäé äòeøú:ïeëläé Eæé:eîeøé Eú÷ãöáe íBiä-ìk ïeìéâé EîLa §¨®§¹Ÿ̈À§¨¤¬§©¥«−§¦§§¦´¨©®§¦§¨«§¬¨«

i"yx
(‡).ÈÁ¯Ê‡‰ Ô˙È‡Ï אחים חמשה מן אחד הוא גם

מי  שם על אבינו באברה' פירשוהו ורבותינו המשוררי',
ממזרח: ·ÈÙ.(·)העיר Í˙ÂÓ‡ ÚÈ„Â‡ שידעתיך את

דבריך: ומאמין הבטחתך שומר ‡È˙¯Ó(‚)שאתה ÈÎ
.‰·È „ÒÁ ÌÏÂÚ כסא בחסד יבנה עולם עד אמרתי כי

כמ"ש ז')דוד ד"א (ש"ב וגו', ממלכתו כסא והכינותי
אמונתך  ותכין בחסדך בנוי העולם שיהא הייתי סבור
אותה  האמונה היא ומה ומקוימת נכונה שתהא בשמים
כרתי  לאמר הנביא נתן ע"י דוד את שהבטחת ההבטחה

זרעו עולם עד להכין לבחירי )ברית Â„ÂÈÂ(Â):(שם
.Í‡ÏÙ ÌÈÓ˘:הבטחתך שומר היית ‡Í˙ÂÓ.אם Û‡

קדושים: בקהל יודו דבריך Ï‰'.(Ê)אמונת ÍÂ¯ÚÈ יהא
כמותו: ¯·‰.(Á)נערץ ÌÈ˘Â„˜ „ÂÒ· של רב בסוד

‚ÂÈÏ.(È)מלאכים: ‡Â˘·:גליו ˙˘·ÌÁ.בהנשא ‰˙‡
וכן כט)(מ תשפילם ישבחנהשלי באחור סה)וחכם לעיל (וכן

ימים: שאון ÈÚ„ÂÈ(ÊË)מצרים:¯‰·.(È‡)משביח
.‰ÚÂ¯˙ השנה בראש בוראם את לרצות שיודעין

ושופרות: זכרונות מלכיות עליה שמסדרים בתרועה

cec zcevn
(·).'‰ È„ÒÁדור ולכל לעולם  אשירה עמנו ה' שעשה  החסד 

דבריך : את שהאמתת מה  בפי  ‡È˙¯Ó.(‚)אודיע ÈÎאומר כי
עולם: עד  ומתוקן בנוי יהיה אל חסד עמידת˘ÌÈÓ.אני כימי 

אמונתך: נכון תהיה  וזהוÈ˙¯Î.(„)השמים  שאמרר "ל  החסד 
עבדי: לדוד  נשבעתי  ומפרש  וחוזר  לבחירי  ברית כרתי

(‰).ÍÚ¯Ê ÔÈÎ‡: למלוכה נכונים ÏÒ‰.להיות Í‡ÒÎכסא
אף כי עולם  עד  יהיה לזרעך לרשת  לך  הנתון המלכות
תופסק ולא  המשיח  בימי תשוב  הנה הגולה  בימי שתבוטל 

שתעשהÂ„ÂÈÂ.(Â)עוד : הפלאים על  יודו השמים צבא אז
המה קדושים בקהל  יסופר הבטחתך אמונת ואף המשיח  בימי

ישראל: Ï‰'.(Ê)בני ÍÂ¯ÚÈ: ולקיים להבטיח  לה' דומה  להיות  עצמו Â‚Â'.יערוך  ‰Ó„È: במ"ש הדבר ı¯Ú.(Á)כפל  Ï‡כי
מעלה: מלאכי הם וגדולה רבה קדושים עדת בחבורת אמיץ אל ÂÈ·È·Ò.הוא ÏÎ ÏÚ:כבודו כסא  המסבבים  המלאכים הם 

(Ë).‰È ÔÈÒÁ:מאוד החזק ה ' ממך:Í˙ÂÓ‡Â.אתה תתפרד  ולא  סביבותיך  מעולם היא ‰ÌÈ.(È)האמונה  ˙Â‡‚·הים בחוזק
ותשפיל ':·˘Â‡.וגאונו: תשקיעם אתה  גליו  ¯‰·.(È‡)בהתרומם ÏÏÁÎהקרוי מצרים הם רהב דכאת כן המדוכא החלל  כמו 

‡ÍÈ·ÈÂ.רהב: ˙¯ÊÙ:כנען מלכי ˘ÌÈÓ.(È·)הם ÍÏ:השמים העולם:ÂÏÓÂ‡‰.שלך  את שממלאים הואÔÈÓÈÂ.(È‚)הבריות 
למערב: אחוריו אז  כי אחור קרוי ומערב  לדרום א "כ  ימינו השמש מול  לקדם פניו קדמת  והעומד  קדם נקרא מזרח כי דרום 

.Â¯È ÍÓ˘·: שמך בפלאי לרנן  הבריות יעוררו  גבהם פלאי ‚·Â¯‰.(È„)ר"ל  ÌÚ ÚÂ¯Êתעשה ובכולם כל  על נטויה  זרועך  ר"ל 
ÍÈÓÈ.גבורות: ÌÂ¯˙: כל על עליון הזרוע:ÔÂÎÓ.(ÂË)להיות  כח לפי לא ובמשפט בצדק  היא כסאך  ÍÈÙ.הכנת ÂÓ„˜È

העול': בני את בהם להנהיג לפניך  לבוא  ˙¯ÚÂ‰.(ÊË)יקדימו ÈÚ„ÂÈ:במקום ולהדבק להתחבר  ÍÈÙ.היודעים ¯Â‡·המה
מלפניך : הבאה התשועה  באור הימים:·˘ÍÓ.(ÊÈ)ילכו כל יגילון שמך  בתשועת

oeiv zcevn
(Ê).Í¯ÚÈ:ושווי ערך  גוים‡ÌÈÏ.מלשון אל  כמו חזקים 

לא) מעלה:(יחזקאל מלאכי  כמוı¯Ú.(Á)ור"ל  חוזק ענין
עריץ ב)כגבור סוד ·ÂÒ„.:(ירמיה ועל  כמו ואסיפה  חבורה ענין

ו)בחורים  כאלוניםÔÈÒÁ.(Ë):(שם הוא  וחסון  כמו חוזק  ענין 
ב) שאון˙˘·ÌÁ.(È):(עמוס משביח  כמו ותשפילם תשקיעם

סה)ימים ושבירה:„Î‡˙.(È‡):(לעיל כתיתה ˙·Â¯(È‚)ענין
.ÔÂÓ¯ÁÂ:גבוהים הרים התחברות˙¯ÚÂ‰.(ÊË)שמות ענין

בו מלך  ותרועת  וכן כג)וריעות גילהÔÂÏÈ‚È.(ÊÈ):(במדבר מל'
ושמחה:

xe` ldi
רבות  לבני(ו) היה  רב  ומקנה ע"פ  ע"ב  דרפ"ג מטות פ'

חמדת נטל  מהן באחת  זכה בעולם  נבראו מתנות ג' כו'. ראובן 
זכה בכל . זכה בגבורה  זכה  בכל  זכה בחכמה זכה  העולם  כל

בכל . זכה בעושר



צה gi wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklngidkÎi

ééäìà ýåýé | éçòéaLäå ïéà eøîàå ELwáì íL éðãà çìL-àì øLà äëìîîe éBb-Lé-íà E ©´§¨´¡Ÿ¤À¦¤³©§¨¨Æ£Â¤«Ÿ¨©̧£Ÿ¦¬¨Æ§©¤§½§¨§−¨®¦§¦§¦³©
:äkàöîé àì ék éBbä-úàå äëìînä-úààééðãàì øîà Cì øîà äzà äzòå:eäiìà äpä Eáéäéäå ¤©©§¨¨Æ§¤©½¦−¬Ÿ¦§¨¤«¨§©−̈©¨´Ÿ¥®¥²¡¬Ÿ©Ÿ¤−¦¥¬¥¦¨«§¨º̈

éðâøäå Eàöîé àìå áàçàì ãébäì éúàáe òãà-àì øLà ìò EàOé | ýåýé çeøå Czàî Cìà | éðà£¦´¥¥´¥¦À̈§¸©§¨³¦«¨£Æ©µ£¤´«Ÿ¥½̈¨̧¦§©¦¯§©§¨²§¬Ÿ¦«§¨£−©£¨¨®¦
:éøòpî ýåýé-úà àøé Ecáòåâéàaçàå ýåýé éàéáð úà ìáæéà âøäa éúéNò-øLà úà éðãàì ãbä-àìä §©§§²¨¥¬¤§−̈¦§ª¨«£«Ÿª©³©«Ÿ¦Æ¥´£¤¨¦½¦©£´Ÿ¦¤½¤¥−§¦¥´§¨®¨©§¦Á

:íéîå íçì íìkìëàå äøòna Léà íéMîç íéMîç Léà äàî ýåýé éàéápîãéCì øîà äzà äzòå ¦§¦¥̧§¹̈¥´¨¦À£¦¦̧£¦¦¬¦Æ©§¨½̈¨£©§§¥−¤¬¤¨¨«¦§©¨Æ©¨´Ÿ¥½¥²
éðãàì øîà:éðâøäå eäiìà äpä Eåèäàøà íBiä ék åéðôì ézãîò øLà úBàáö ýåýé éç eäiìà øîàiå ¡¬Ÿ©«Ÿ¤−¦¥´¥¦¨®©£¨¨«¦©ŸÆ¤Æ¥«¦½̈©µ§¨´§¨½£¤¬¨©−§¦§¨¨®¦¬©−¥¨¤¬

:åéìàæè:eäiìà úàø÷ì áàçà Cìiå Bì-ãbiå áàçà úàø÷ì eäéãáò Cìiåæéáàçà úBàøk éäéå ¥¨«©¥¤̄Ÿ©§¨²¦§©¬©§−̈©©¤®©¥¬¤©§−̈¦§©¬¥¦¨«©§¦²¦§¬©§−̈
àä åéìà áàçà øîàiå eäiìà-úà:ìàøNé øëò äæ äzçéäzà-íà ék ìàøNé-úà ézøëò àì øîàiå ¤¥¦¨®©³Ÿ¤©§¨Æ¥½̈©©¨¬¤−Ÿ¥¬¦§¨¥«©ÀŸ¤³Ÿ¨©Æ§¦Æ¤¦§¨¥½¦¬¦©−̈

éáà úéáe:íéìòaä éøçà Cìzå ýåýé úBöî-úà íëáæòa EèéìàøNé-ìk-úà éìà õá÷ çìL äzòå ¥´¨¦®©«£¨§¤Æ¤¦§´§½̈©¥−¤©£¥¬©§¨¦«§©À̈§©̧§¬Ÿ¥©²¤¨¦§¨¥−
ïçìL éìëà úBàî òaøà äøLàä éàéáðe íéMîçå úBàî òaøà ìòaä éàéáð-úàå ìîøkä øä-ìà¤©´©©§¤®§¤§¦¥̧©©¹©©§©¯¥´©£¦¦À§¦¥³¨«£¥¨Æ©§©´¥½Ÿ§¥−ª§©¬

:ìáæéàë:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå ìàøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàëeäiìà Lbiå ¦¨«¤©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥¦¹̈
ìòaä-íàå åéøçà eëì íéäìàä ýåýé-íà íétòqä ézL-ìò íéçñt ízà éúî-ãò øîàiå íòä-ìk-ìà¤¨¨À̈©ŸÆ¤Æ©¨©º©¤´Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§¨³¨«¡Ÿ¦Æ§´©£½̈§¦©©−©

:øác Búà íòä eðò-àìå åéøçà eëìáëéàéáðe écáì ýåýéì àéáð ézøúBð éðà íòä-ìà eäiìà øîàiå §´©£¨®§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥¦Æ̈Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦¨¦²©−̈§©¦®§¦¥´
:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìòaäâëeîéNéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ©©½©©§©¥¬©£¦¦−¦«§¦§¹̈§©´¦¨¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦ÆÆ

:íéNà àì Làå íéöòä-ìò ézúðå ãçàä øtä-úà | äNòà éðàå eîéNé àì Làå íéöòä-ìò©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©£¦º¤¡¤´¤©¨´¨¤À̈§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«
ãëïòiå íéäìàä àeä Làá äðòé-øLà íéäìàä äéäå ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà íLa íúàø÷e§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥§½̈§¨¨¯¨¡Ÿ¦²£¤©£¤¬¨¥−´¨¡Ÿ¦®©©©̄

:øácä áBè eøîàiå íòä-ìkäëäðLàø eNòå ãçàä øtä íëì eøça ìòaä éàéáðì eäiìà øîàiå ¨¨¨²©Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥¦¹̈¦§¦¥´©©À©©£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©£´¦Ÿ½̈
:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøä ízà ék¦¬©¤−¨©¦®§¦§Æ§¥´¡Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«

i"yx
(È).‰Î‡ˆÓÈ ‡Ï ÈÎ:אותך למצוא יכול העם שאין

(‡Î).ÌÈÙÚÒ‰ È˙˘ מבינים שאינכם המחשבות, שתי
האלהים: מי ‰·ÏÚ.להכריע Ì‡Â:אחריו לכו האלהים,

.¯·„ Â˙Â‡ ÌÚ‰ ÂÚ ‡ÏÂ:להבחין יודעין היו שלא

cec zcevn
(È).‰Î‡ˆÓÈ ‡Ï ÈÎ: אותך מצאו  לא Í‡˘È.(È·)אם '‰ ÁÂ¯Â

בפעם: כפעם בכך למוד  היה  ‡˘¯.כאשר  ÏÚאשר מקום על
שמה: לבקשך  הוא , אנה אדע Í‡ˆÓÈ.לא ‡ÏÂ:הזה בהמקום

.È‚¯‰Âשלחתי הנה  לעג, דרך  כאומר בו, שהתלתי  בחושבו
פה : עומד  הוא והנה  מצאתו , ולא ÂÎÂ'.לבקשו  ‡¯È Í„·ÚÂ
מיתתי: על סיבה  אתה תהיה כן  אם  Â‚Â'.(È„)ולמה ‰˙ÚÂ

עליהם: נא  חמול  מעתה, הנביאים  יכלכל מי כן ואם  והרגני,
(ÊÈ).Ï‡¯˘È ¯ÎÂÚ:המטר לעצור שנשבעת  במה אותם , עכרת È˙¯ÎÚ.(ÁÈ)כי ‡Ïאם כי  הסיבה , תחלת אני אין לומר: רצה 

ה': את שעזבת במה  המטר:ÚÂ˙‰.(ËÈ)אתה , שיבוא  סיבה יהיה וזה כו', אלי קבוץ שלח המטר , על  תבקש  אם לומר: רצה
.'ÂÎÂ ÈÏÎÂ‡:יאמר האשרה נביאי ÂÎÂ'.(Î)על  ıÂ·˜ÈÂלא הנביאים אבל  אחריהם, שלח  כאשר מאליהם  באו ישראל  כל  כי

ללכת הניחתם לא איזבל כי האשרה, נביאי  ולא הבעל , נביאי אם כי קבץ לא ולזה  בטובתם, שלא המלך  קבצם  אשר עד  באו 
שולחנה : מאוכלי היו כי על ÌÈÁÒÂÙ.(Î‡)שמה, Ì˙‡ צד על  ופעם  ימין , צד  על  ינטה פעם אשר הזה  כחגר לומר : רצה 

הבעל : אחרי ופעם  ה ', אחרי פעם  במחשבותיכם, נוטים תהיו  מתי עד  אתם , וכן היכולת‰‡ÌÈ‰Ï.השמאל , בעל  לומר : רצה
העולם : È˙¯˙Â.(Î‚)ומנהיג È‡: להם ידועים היו לא עובדיה , החביאם  אשר הנביאים  מאה ÂÎÂ'.כי  È‡È·Âעם לומר: רצה

תקובל : מי תפלת עתה  נראה זאת  כל עם  מרובים, והמה יחידי ·‡˘.(Î„)שאני ‰ÚÈ בדבר‡˘¯ תהיה התשובה לומר : רצה
האש: ‰¯·ÌÈ.(Î‰)הורדת Ì˙‡ ÈÎ:ראשונה ויעשו לעצמם  יבחרו  הרבים אשר המוסר, דרך  והוא

oeiv zcevn
(È).ÔÈ‡:פה וכןÎÂÚ¯.(ÊÈ)איננו ומחבל , ל)משחית לד (שם

אותי : כיÌÈÁÒÂÙ.(Î‡)עכרתם  החגר, כן ויקרא מדלגים ,
כדולג : נראה  הלוכו כמו‰ÌÈÙÈÚÒ.בעת קיט המחשבות, (תהלים

כיקיג) אילן, מסעיף  מושאל  לשון והוא שנאתי. סעפים
לאילן : כסעיף  ללב  המה יחתכוהוÂ‰ÂÁ˙ÈÂ.(Î‚)המחשבות

כמו ו)לאברים, א אותה:(ויקרא ונתח

ht wxt mildz - miaezk

ht mildzfiÎ`.

à:éçøæàä ïúéàì ìékNîá:éôa Eúðeîà òéãBà | øãå øãì äøéLà íìBò ýåýé éãñçâézøîà-ék ¹©§¦À§¥¨¬¨«¤§¨¦«©«§¥´−§Ÿ̈¨´¨¦®¨§¬Ÿ¨ÃŸ¦−©¡¨«§´§¦«¦¨©À§¦
:íäá Eúðeîà ïëz | íéîL äðaé ãñç íìBòã:écáò ãåãì ézòaLð éøéçáì úéøá ézøkäíìBò-ãò −¨¤´¤¦¨¤®¨©Ã¦¨¦−¡¨«§´¨¤«¨©´¦«−§¦¦§¦¦®¦¹§©À§¦§¨¦¬©§¦«©−¨

ñk øBãå-øãì éúéðáe Eòøæ ïéëà:äìñ Eàå:íéLã÷ ìä÷a Eúðeîà-óà ýåýé Eàìt íéîL eãBéåæék ¨¦´©§¤®¨¦̧¦§Ÿ¨−¦§£´¤«¨§»³¨©´¦¦§£´§Ÿ̈®©¡¹¨«§À¦§©¬§Ÿ¦«¦³
:íéìà éðáa ýåýéì äîãé ýåýéì Cøòé ÷çMá éîç:åéáéáñ-ìk-ìò àøBðå äaø íéLã÷-ãBña õøòð ìà ¦´−©©©©«£´Ÿ©«Ÿ̈®¦§¤¬©« ¹Ÿ̈À¦§¥¬¥¦«¥´−©«£¨«§§Ÿ¦´©¨®§¹À̈©¨§¦¨«

èéúBáéáñ Eúðeîàå dé | ïéñç EBîë-éî úBàáö éäìà | ýåýé:Eéåélâ àBNa íiä úeàâa ìLBî äzà §Ÿ̈³¡Ÿ »¥³§¨À¦¨−«£¦¬¨®¤«¹¡¨«§À§¦«¤«©¨´−¥§¥´©¨®§¬©¹À̈
:íçaLú äzààééáéBà zøft Efò òBøæa áäø ììçë úàkã äzà:Eáéìáz õøà Eì-óà íéîL Eì ©¨¬§©§¥«©¨³¦¦´¨¤«¨¨´¨®©¦§¬©ª¹§À¦©¬§¨«§¤«§´−¨©¦©§¬¨®¤¥¥¬

:ízãñé äzà dàìîeâé:eðpøé EîLa ïBîøçå øBáz íúàøá äzà ïéîéå ïBôöãéäøeáb-íò òBøæ Eì ¹§ŸÀ̈©¨¬§©§¨«¨´−§¨¦©¨´§¨¨®¨¬¹§¤§À§¦§¬§©¥«§´−§©¦§¨®
ðéîé íeøz Eãé æòz:Eåèéðô eîc÷é úîàå ãñç Eàñk ïBëî ètLîe ÷ãö:EæèéòãBé íòä éøLà ¨¬Ÿ¨« ¹§À¨¬§¦¤«¤¤́−¦§¨§´¦§¤®¤¬¤¤«¹¡¤À§©§¬¨¤«©§¥´−¨¨«§¥´

éðt-øBàa äåäé äòeøú:ïeëläé Eæé:eîeøé Eú÷ãöáe íBiä-ìk ïeìéâé EîLa §¨®§¹Ÿ̈À§¨¤¬§©¥«−§¦§§¦´¨©®§¦§¨«§¬¨«

i"yx
(‡).ÈÁ¯Ê‡‰ Ô˙È‡Ï אחים חמשה מן אחד הוא גם

מי  שם על אבינו באברה' פירשוהו ורבותינו המשוררי',
ממזרח: ·ÈÙ.(·)העיר Í˙ÂÓ‡ ÚÈ„Â‡ שידעתיך את

דבריך: ומאמין הבטחתך שומר ‡È˙¯Ó(‚)שאתה ÈÎ
.‰·È „ÒÁ ÌÏÂÚ כסא בחסד יבנה עולם עד אמרתי כי

כמ"ש ז')דוד ד"א (ש"ב וגו', ממלכתו כסא והכינותי
אמונתך  ותכין בחסדך בנוי העולם שיהא הייתי סבור
אותה  האמונה היא ומה ומקוימת נכונה שתהא בשמים
כרתי  לאמר הנביא נתן ע"י דוד את שהבטחת ההבטחה

זרעו עולם עד להכין לבחירי )ברית Â„ÂÈÂ(Â):(שם
.Í‡ÏÙ ÌÈÓ˘:הבטחתך שומר היית ‡Í˙ÂÓ.אם Û‡

קדושים: בקהל יודו דבריך Ï‰'.(Ê)אמונת ÍÂ¯ÚÈ יהא
כמותו: ¯·‰.(Á)נערץ ÌÈ˘Â„˜ „ÂÒ· של רב בסוד

‚ÂÈÏ.(È)מלאכים: ‡Â˘·:גליו ˙˘·ÌÁ.בהנשא ‰˙‡
וכן כט)(מ תשפילם ישבחנהשלי באחור סה)וחכם לעיל (וכן

ימים: שאון ÈÚ„ÂÈ(ÊË)מצרים:¯‰·.(È‡)משביח
.‰ÚÂ¯˙ השנה בראש בוראם את לרצות שיודעין

ושופרות: זכרונות מלכיות עליה שמסדרים בתרועה

cec zcevn
(·).'‰ È„ÒÁדור ולכל לעולם  אשירה עמנו ה' שעשה  החסד 

דבריך : את שהאמתת מה  בפי  ‡È˙¯Ó.(‚)אודיע ÈÎאומר כי
עולם: עד  ומתוקן בנוי יהיה אל חסד עמידת˘ÌÈÓ.אני כימי 

אמונתך: נכון תהיה  וזהוÈ˙¯Î.(„)השמים  שאמרר "ל  החסד 
עבדי: לדוד  נשבעתי  ומפרש  וחוזר  לבחירי  ברית כרתי

(‰).ÍÚ¯Ê ÔÈÎ‡: למלוכה נכונים ÏÒ‰.להיות Í‡ÒÎכסא
אף כי עולם  עד  יהיה לזרעך לרשת  לך  הנתון המלכות
תופסק ולא  המשיח  בימי תשוב  הנה הגולה  בימי שתבוטל 

שתעשהÂ„ÂÈÂ.(Â)עוד : הפלאים על  יודו השמים צבא אז
המה קדושים בקהל  יסופר הבטחתך אמונת ואף המשיח  בימי

ישראל: Ï‰'.(Ê)בני ÍÂ¯ÚÈ: ולקיים להבטיח  לה' דומה  להיות  עצמו Â‚Â'.יערוך  ‰Ó„È: במ"ש הדבר ı¯Ú.(Á)כפל  Ï‡כי
מעלה: מלאכי הם וגדולה רבה קדושים עדת בחבורת אמיץ אל ÂÈ·È·Ò.הוא ÏÎ ÏÚ:כבודו כסא  המסבבים  המלאכים הם 

(Ë).‰È ÔÈÒÁ:מאוד החזק ה ' ממך:Í˙ÂÓ‡Â.אתה תתפרד  ולא  סביבותיך  מעולם היא ‰ÌÈ.(È)האמונה  ˙Â‡‚·הים בחוזק
ותשפיל ':·˘Â‡.וגאונו: תשקיעם אתה  גליו  ¯‰·.(È‡)בהתרומם ÏÏÁÎהקרוי מצרים הם רהב דכאת כן המדוכא החלל  כמו 

‡ÍÈ·ÈÂ.רהב: ˙¯ÊÙ:כנען מלכי ˘ÌÈÓ.(È·)הם ÍÏ:השמים העולם:ÂÏÓÂ‡‰.שלך  את שממלאים הואÔÈÓÈÂ.(È‚)הבריות 
למערב: אחוריו אז  כי אחור קרוי ומערב  לדרום א "כ  ימינו השמש מול  לקדם פניו קדמת  והעומד  קדם נקרא מזרח כי דרום 

.Â¯È ÍÓ˘·: שמך בפלאי לרנן  הבריות יעוררו  גבהם פלאי ‚·Â¯‰.(È„)ר"ל  ÌÚ ÚÂ¯Êתעשה ובכולם כל  על נטויה  זרועך  ר"ל 
ÍÈÓÈ.גבורות: ÌÂ¯˙: כל על עליון הזרוע:ÔÂÎÓ.(ÂË)להיות  כח לפי לא ובמשפט בצדק  היא כסאך  ÍÈÙ.הכנת ÂÓ„˜È

העול': בני את בהם להנהיג לפניך  לבוא  ˙¯ÚÂ‰.(ÊË)יקדימו ÈÚ„ÂÈ:במקום ולהדבק להתחבר  ÍÈÙ.היודעים ¯Â‡·המה
מלפניך : הבאה התשועה  באור הימים:·˘ÍÓ.(ÊÈ)ילכו כל יגילון שמך  בתשועת

oeiv zcevn
(Ê).Í¯ÚÈ:ושווי ערך  גוים‡ÌÈÏ.מלשון אל  כמו חזקים 

לא) מעלה:(יחזקאל מלאכי  כמוı¯Ú.(Á)ור"ל  חוזק ענין
עריץ ב)כגבור סוד ·ÂÒ„.:(ירמיה ועל  כמו ואסיפה  חבורה ענין

ו)בחורים  כאלוניםÔÈÒÁ.(Ë):(שם הוא  וחסון  כמו חוזק  ענין 
ב) שאון˙˘·ÌÁ.(È):(עמוס משביח  כמו ותשפילם תשקיעם

סה)ימים ושבירה:„Î‡˙.(È‡):(לעיל כתיתה ˙·Â¯(È‚)ענין
.ÔÂÓ¯ÁÂ:גבוהים הרים התחברות˙¯ÚÂ‰.(ÊË)שמות ענין

בו מלך  ותרועת  וכן כג)וריעות גילהÔÂÏÈ‚È.(ÊÈ):(במדבר מל'
ושמחה:

xe` ldi
רבות  לבני(ו) היה  רב  ומקנה ע"פ  ע"ב  דרפ"ג מטות פ'

חמדת נטל  מהן באחת  זכה בעולם  נבראו מתנות ג' כו'. ראובן 
זכה בכל . זכה בגבורה  זכה  בכל  זכה בחכמה זכה  העולם  כל

בכל . זכה בעושר
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ו  לעזרה הכהן יצא קצרה, התפילה לאחר א. עמוד נג ícäדף úà ìèð שלו הפר של ¨©¤©¨

ñøîî äéäL énîובוחש מערב -Ba,יקרש שלא שובñðëðכדי גדול íB÷nìהכהן ¦¦¤¨¨§¨¥¦§©©¨
ñðëpL,הקדשים לקודש ãîòLדהיינו íB÷na ãîòå מקום הבדים בין דהיינו ¤¦§©§¨©©¨¤¨©

הקטורת, äfäåepnîòáLåהקטרת äìòîì úçà,ähîì למול אחת הזאה §¦¨¦¤©©§©§¨§¤©§©¨
את  וכשמזה מעלה, כלפי וזורק ומזה מעלה כלפי ואצבעותיו למטה ידו כשגב הכפורת

מטה. כלפי ומזה מטה כלפי ואצבעותיו ידו את הופך למטה ïåekúîהשבע äéä àìå§Ÿ¨¨¦§©¥
úBfäìהדמים äìòîìשיגעו àì,הכפורת עובי של העליון ähîìבחודו àìå §©Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨

הארון. לפני הרצפה על אלא בכפורת נגעו לא הדמים שכן עוביה, שהיה àlàמאמצע ¤¨
זו.éìöîkóמזה תחת זו ברצועה כמלקה - §©§¦

äðBî äéä Cëåבפיו מונה היה למעלה אחת כשהזה ההזאות, וכשהזה 'úçà',את §¨¨¨¤©©
מונה היה למטה, הזאות שבשבע הראשונה úçàå'את úçà' למעלה שהזיתי אחת - ©©§©©

הלאה, וכן למטה, ìLåואחת úçà' ,'íézLe úçà'úçà' ,'òaøàå úçà' ,'L ©©§©¦©©§¨Ÿ©©§©§©©©
àöé .'òáLå úçà' ,'LLå úçà' ,'Lîçåהקדשים שבו Bçépäåמקודש למזרק §¨¥©©¨¥©©¨¤©¨¨§¦¦

הנשאר הפר ïkדם ìòבסיס -.ìëéäaL áäfä ©©©¨¨¤©¥¨
øéòNä úà Bì eàéáä,'לה הגורל עליו BèçL,Bîcשעלה úà ÷øæîa ìa÷å ¥¦¤©¨¦§¨§¦¥§¦§¨¤¨

ñðëpL íB÷nì ñðëð קו הקדשים,- ãîòLדש íB÷na ãîòå,הבדים בין -äfäå ¦§©©¨¤¦§©§¨©©¨¤¨©§¦¨
epnîהשעיר ähîìמדם òáLå äìòîì úçà.הפר מדם מזה שהיה Cëåכמו ¦¤©©§©§¨§¤©§©¨§¨

äðBî äéä,ההזאות Bçépäåאת àöé .'åëå 'íézLe úçà' ,'úçàå úçà' ,'úçà' ¨¨¤©©©©§©©©©§©¦¨¨§¦¦
השעיר דם ובו ìëéäaL,למזרק éðMä áäfä ïk ìò הראשון הכן מן נוטל היה ואז ©©©¨¨©¥¦¤©¥¨

הפר. דם את

íL äéä àì ,øîBà äãeäé éaøøtä íc ìèð .ãáìa ãçà ïk àlà ממנו ©¦§¨¥Ÿ¨¨¨¤¨©¤¨¦§¨¨©©©¨
çépäåאתøéòNä íc.הכן אותו על §¦¦©©©¨¦

שבחוץ: ההזאות epnîסדר äfäåהפר מדם -úëBøtä ìòבחלקïBøàä ãâðkL §¦¨¦¤©©¨¤¤§¤¤¨¨
õeçaî,ההיכל ähîì,מתוך òáLå äìòîì úçà,הקדשים בקודש שעשה כדרך ¦©©©§©§¨§¤©§©¨

ïåekúî äéä àìåכמצליף äðBîאלא äéä Cëå ,'åëå,'ואחת 'אחת eëå'.'אחת', §Ÿ¨¨¦§©¥§¨¨¨¤§
השעיר, דם אצל כן øéòNäוכמו íc ìèðçépäåìò epnî äfäå ,øtä íc ¨©©©¨¦§¦¦©©©¨§¦¨¦¤©

úëBøtä.'eëå ähîì òáLå äìòîì úçà ,õeçaî ïBøàä ãâðkL ©¨¤¤§¤¤¨¨¦©©©§©§¨§¤©§©¨§
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ו  לעזרה הכהן יצא קצרה, התפילה לאחר א. עמוד נג ícäדף úà ìèð שלו הפר של ¨©¤©¨

ñøîî äéäL énîובוחש מערב -Ba,יקרש שלא שובñðëðכדי גדול íB÷nìהכהן ¦¦¤¨¨§¨¥¦§©©¨
ñðëpL,הקדשים לקודש ãîòLדהיינו íB÷na ãîòå מקום הבדים בין דהיינו ¤¦§©§¨©©¨¤¨©

הקטורת, äfäåepnîòáLåהקטרת äìòîì úçà,ähîì למול אחת הזאה §¦¨¦¤©©§©§¨§¤©§©¨
את  וכשמזה מעלה, כלפי וזורק ומזה מעלה כלפי ואצבעותיו למטה ידו כשגב הכפורת

מטה. כלפי ומזה מטה כלפי ואצבעותיו ידו את הופך למטה ïåekúîהשבע äéä àìå§Ÿ¨¨¦§©¥
úBfäìהדמים äìòîìשיגעו àì,הכפורת עובי של העליון ähîìבחודו àìå §©Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨

הארון. לפני הרצפה על אלא בכפורת נגעו לא הדמים שכן עוביה, שהיה àlàמאמצע ¤¨
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הלאה, וכן למטה, ìLåואחת úçà' ,'íézLe úçà'úçà' ,'òaøàå úçà' ,'L ©©§©¦©©§¨Ÿ©©§©§©©©
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המשך בעמוד ולה

ezny in` cenr `l sc ± iyily wxtmigqt
÷éøôå äåìî éúàåhren xaca ycwdd on Ðoeict `la `vei ycwd :exn`i `ly ick Ð

miryza yicwd :"minezid mey" wxta oikxra opzck ,eaeg daebe Ðeaeg dide dpn

dpn d`ndcete ,xpic ez`eld lr df deln siqen Ðmiqkpd z`xpica ycwd cin elld

dfolhepe.oeict `la `vei ycwd exn`i `ly :mzd `nrh yxtn aidic xpice ,eaega

ycwd :(a,hp zeaezk) `ax xn`c ab lr s`e

ungxexgiyeceariy icin oiriwtn`wec Ð

dnda e` zenpew oebk ,`ax xn`w sebd zyecw

eqxity cba e` ,oaxwl`idd ik ,znd lr

deqxitc `zlinc `lhvi` iab (a,eq) zenaic

,dy`d zaezkl carzyn dedc ,`pzin` inzi

:`ax xn`c`iipw`l minc zyecw la` .`pzin

.opixn`äåìî ùéã÷àã éâéìô éëonfd jeza Ð

rwxwd z`aegd z` yicwd `le ,el careynd

erxt `le onfd ribdyk `zyde .rwxwd `l`

`a `ede ,dfdzeabldeld onon ea xfeg Ð

.ycwddéæåæ äéì äåä åìéàã ïåéëmeia dell Ð

ifefa rwxwd on delnl dil wlqn ded ,onfdÐ

`l` ,oiicr el iepw rwxwd did `ly gkzyi`

.el zipwp `id eaega dze` daeb `edyk eiykr

úåéøçàáoae`xc aeg lra dplhi `ny Ð

dcariyy aeg liaya oernynoae`x elÐ

eid `le ,oernyl eizern df oae`x el mlyiy

.df zeixg` xac lr cer miqkp elåéìò ïô÷æå
äåìîálr wqty ,oernyl zern eid `ly Ð

cariye ,odilr xhy oae`xl azke ,ef dcy

.odilr el eiqkpïáåàø úîålra `ae ,xkend Ð

eaegdtxeheoerny ozp `l oiicre ,oernyn

`le oae`xl zerndoerny diqiite .einezil

.zern oze`a oae`xc aeg lralàåä àðéãÐ

dxikn zeixg` dilr liaw oedea`c ab lr s`

eflr `al oae`x ipa oileki ikd elit` Ð

jab oea` way ilhlhn op` :xnele ,oernyÐ

jl did `le ,zern `l` eilr aiig ziid `l

`le ,aeg lral opziloakrlzeixg` liaya

.jzxiknmecariy `l inzic ilhlhncminkg

opixn`c `ed minezi ly rwxwc ,aeg lral

meyn ,odia` zaega dze` daeb aeg lra

zern lr la` .odilr `ceariy lg miignc

oira eid `lymiign eceariy liig `l Ð

oira odyke ,odilrilrale .del o`k oi` Ðminezi epiidc ,zernd.melk df deld `l Ðàáø øîàå.opiqxbç÷éô éà`l` ,mkl rextl zern il oi` :mdl xn`ie oerhi ,oerny df Ð

,mzeaega mdl dpzepe .il yi rwxw`rx` `d edl iab` ik `zydc .eilr odia` lawy dxikn zeixg` liaya mdn mze` daebe xfegewiayc `ed ilhlhn e`lc `zlin i`lbi` Ð

.rwxw `l` ,diabáåç ìòázernd el ozpy dry dze`n ,eaega rwxw lhepd :opixn` ,`nl` .odn dze` daebe xfeg ,odia` ly xg` Ð.el zipwp Ðàîìùá úøîà éàopixn` Ð

aega eaby df rwxw ,odia`l diepw dzidy rxtnl `zlin i`lbi`odia`.inc oedea`c miign dl iabc o`nkc odn dze` daebe xfeg odia` ly xg` aeg lra ikd meyn Ðàìà
úøîà éàlk Ðdaebd`l` el diepw dpi` eaega rwxwdiiabnin ,odly zerna rwxw minezi epwy ink `l` df xac `di `l ?odn dze` daebe xfeg xg` aeg lra i`n` ,jli`e

!?aeg lral `carzyn dedàðãáòúùîã éëéä éë åäì øîàã íúä éðàùïåëåáàã áåç ìòáì éîð àðãáòúùî ïåëåáàìïúð éáøãîax xn`c i`ne ,daeb `ed `adle o`kn mlerl Ð

odn dze` daebe xfeg aeg lra `nlra :ongpmziabe mz`a in gkn :minezil aeg lra odl xn`c meyn Ðef rwxwly ceariy gkn Ð.okia``carzync ikid ikerwxw oekea`l

dely del ly efeln iziidy ,icicl inp `carzyn ,mkia`n,okia` ly daiegndemelk el.ezeyxa dzidy del lv` elit` dilr iceariy mcw ,jkld .ozp iaxcn ,il careyn Ð
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קח
ezny ina cenr `l sc ± iyily wxtmigqt

àìà,epidxdyk `tiqe `yix Ðepidxd `la la``ed `adle o`kn :`nlr ilekc Ð

.daebïåëùî äðå÷m`e ,el iepw oekynd d`eld ini lk Ðqp`pepi`y ,oiqpe`a aiig Ð

oixehty xky xneyk `le mpg xneyk `l eilrezxinyae dizeyxa elek `l` ,oiqpe`a

.cnerä÷ãö äéäú êìåoekyn dpew zxn` i` .aizk heard zayda Ðdwcv `ki` Ð

,ezlnya akyy daiky `dadf el li`ydy

xaciepwddpew epi` m`e .eldwcv Ð

dakyda!aky ely lr ?oiipn efìàøùé ìáà
éåâîàìxn xn`c ,dilr xar `l jkld Ð

.mixg` ly d`ex dz` la` :(`,hk lirl)ïðú
'åëå äåìäù éåâ`paize`e Ð,lirl `axl

epidxdya :opipye`zyd zxn` `de .elv`

:ipw `l l`xyin ieb lkd ixac÷ àìàéùÐ

`l m` :elv` epidxdyk dil xn`c oizipzn

ipelt mei cr jl oz`.eiykrn jly `di Ð

l`xyi z` deldy ieb :jkldung dil mw Ð

iebd z` deldy l`xyie .ieb zeyxadil mw Ð

dil xn` `lc `ziixa .l`xyi zeyxa

el rawe ,el epzp oekyn x`yk `l` ,eiykrn

el rxti `l m`y onfeaeg dabi Ð,epekynn

meyiedeldy ieba ,jkld .minca eze`

l`xyildil rxt `l elit` ,lkd ixac ÐÐ

gqtd zeni lkc ,epnn zepdil l`xyil xeq`

i`e .daeb `ed `adle o`knc ,did l`xyi ly

epidxdc meynl`xyie .ipw `l l`xyin ieb Ð

epidxdy oeik ,xaq xq`c o`n :ibilt deldyÐ

o`kn `kd xninl `kile ,oekyn dpew aeg lra

iebn l`xyi ,xaqw ixyc o`ne .daeb `adle

.oekyn ipw `le ,dwcv `kilàøîéú àðîåÐ

"eiykrn" xn` oia ol ip`y epidxdyk elit`c

."eiykrn" xn` `lléðøåô úôdlecb zt Ð

diet`d.eply mixepz oirk ,lecb xepza

mixepzdy,oilhlhine ,miphw eid mdlymdite

,zeptca ztd oiwiacne ,dlrnloi`yoite`da

,hwp `zlinc `gxe`e .miphw mizt `l`

.oekyna dil liwy iaiygc icii`cøáåò åðéà
.oekyn ipw `l iebn l`xyi :xaqwc ,gqta Ð

êéúòâäcr jl rxt` `l m` ,xn`w eiykrn Ð

ipelt meionfd ribd `ly it lr s`e .xaer Ð

rxtnl xaer `vnpe ,rxti `l ribiyk `ny Ð

."d`xi la"a'åë àùéø àðù éàîi` Ðjizrbd

jizrbd e`la ?ipdn `w i`n ,`ed eiykrn e`l

rxt `le dipnf `hn ik ,inpdil liwy Ð

.eaegaéàìîåìàøùé ìùoiie zt Ðxknpd

.dkezaäàðäá øåñàdil opilz `lc Ð

,oilretal`xyi lye ,did i`ln ly on `l`

.`edàøîâåáìá ìèáéù êéøö`ny Ðgwti

.eilr xaer `vnpe ,crena lbdíéôñëly Ð

`l m`e .rwxwa `l` dxiny mdl oi` ,oecwit

rwxwa opzpeca`e.aiige ,elv` `id driyt Ð

.driyta aiig mpg xneycàçéø íåùîÐ

alkdyegixnehhgne.e`iveneàøëéñîÐ

.mewnäðùîââåùá,dnexza bbyy Ð

unga cifd elit`e" :dia aizkc dnexzc bbey edin ,d`pda xeq` gqta ungc ,icin `iey ded `lc ab lr s`e .ynege oxw mlyn Ð"ycewd z` odkl ozpe eilr sqei eziyinge

,zexitd `l` zernd el mlyl leki epi`y ,ycew zeidl ie`xd xac Ðoinelyzdeonwlck dnexz oiyrpminc xza e`l :jkld .mlyn dcn itl `l` ,mlyn minc itl e`l Ð

.opilf`ãéæîáunga bby elit` ,dnexza cifdy Ð.oinelyzd on xeht Ðíéöò éîãîå`id d`nh dnexz m` Ðdie`x dzidy mivr inc el mlyn oi` Ðwqidl,eliyaz zgz

cifn la` ,aizk "dbbya" yneg iabc .dnexz oiyrp oi`e ,dxtkl dinelyz oi`e ,yneg da oi` cifn dnexzc meyn,minc itle ,zern mlyne ,`nlra olfb x`yk `l` epi` Ð

icin e`le ,dil ifg ied `l wqidl s`e ,d`pda xeq`c ,minc xa e`l gqta unge .dcnd itl `le.dicqt`
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àìàoa wgvi epiaxl dniz Ð wgvi iaxca ibltinwe elv` epidxdy opiwqr i`na `kd

ieb ipzwc `tiqe ,ibltinw wgvi iaxca jgxk lrc ?jd uxzi j`id iia` :xy`

rxtnlc oeik ?dpw `lc ab lr s` xaer lkd ixac i`n` Ð evng lr l`xyi z` deldy

epiax yxtne ?daeb `ed rxtnlc oeik xn`c o`nl xaer epi` i`n` ,inp `yixe !daeb `ed

iaxca `zbelt iwen ik ,`zydc :xy` oa wgvi

,diiab icil l`xyi `a `ly ixiin Ð wgvi

`zbelt `zyd jiiy `lc ,seqal ieb e`cty

o`nlc :ibltinw `da `l` .llk `axe iia`c

,iebn l`xyi dil ipwc dil `xiaq Ð xaer xn`c

xaer epi` xn`c o`ne ,l`xyi zeyxa dil dede

did `l ixde ,dil ipw `lc dil `xiaq Ð

dil ipw `lc Ð xaer lkd ixac `tiqae .ezeyxa

,edine .l`xyi zeyxa did ixde ,`nlr ilekl ieb

Ð d`pda xzen 'eke deldy ieb ipzwc oizipzn

ab lr s` ,e`ct i`c ,l`xyi e`ct `ly ixiin

lkn Ð eiykrn dil xn`ca jenqa dl iwenc

?ipdn i`n mewn

éáøãáwgvi iax `d :dniz Ð ibltinw wgvi

`ly `l` oekyn ipwc xn`w `l

`rivn `aa) "oipne`d"a gkenck ,d`eld zrya

,opz evng lr iebl deldy l`xyi `kde .(`,at

,"oipne`d"a rnynck ,d`eld zrya rnync

:`ipzde .xky xney Ð oekynd lr edeld :ipzwc

,ez`eld zrya epkync Ð `d :ipyne !mpg xney

Ð `deici` `de :jixte .ez`eld zrya `ly

,eyexit ikdc :xnel yie !ipzw oekynd lr ici`e

iaxck ixnbl dpew d`eld zrya `lyc oeik

eli`k eayegl epl yi ung oiprl ok m` Ð wgvi

,d`eld zrya s` `vni `la xearl ,ely `ed

"gleyd"a yxtl yi oke .ievn dil opiaygc

,hnyn epi` oekynd lr delnd iab (`,fl oihib)

d`eld zrya `ly dil ipwc oeik .wgvi iaxcn

.jcia jig` ly ixwin inp d`eld zrya Ð

äðå÷ùoekyn dpew :qxhpewd yxit Ð oekyn

:xne` wgvi epiaxe .oiqpe` aeig oiprl

ied `lc rnyn (`,at `rivn `aa) "oipne`d"ac

xky xney oekynd lr edeldc ,xky xney `l`

.wgvi iaxk dl xaqc `xnba mzd xninl ira

ixii` l`xyi cia ieb ly evng `zrny dleke

ixd Ð law i`c ,zeixg` l`xyi eilr law `ly

.(a,d) `nw wxta gkenck ,eilr xaere ,ely `ed

íàåixiin `yix iia`l Ð xaer jizrbd xn`

epi`y epid ,jizrbd xn` ik Ð `tiqe ,e`ctyk

.ezectl dvex
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קט
ezny ina cenr `l sc ± iyily wxtmigqt

àìà,epidxdyk `tiqe `yix Ðepidxd `la la``ed `adle o`kn :`nlr ilekc Ð

.daebïåëùî äðå÷m`e ,el iepw oekynd d`eld ini lk Ðqp`pepi`y ,oiqpe`a aiig Ð

oixehty xky xneyk `le mpg xneyk `l eilrezxinyae dizeyxa elek `l` ,oiqpe`a

.cnerä÷ãö äéäú êìåoekyn dpew zxn` i` .aizk heard zayda Ðdwcv `ki` Ð

,ezlnya akyy daiky `dadf el li`ydy

xaciepwddpew epi` m`e .eldwcv Ð

dakyda!aky ely lr ?oiipn efìàøùé ìáà
éåâîàìxn xn`c ,dilr xar `l jkld Ð

.mixg` ly d`ex dz` la` :(`,hk lirl)ïðú
'åëå äåìäù éåâ`paize`e Ð,lirl `axl

epidxdya :opipye`zyd zxn` `de .elv`

:ipw `l l`xyin ieb lkd ixac÷ àìàéùÐ

`l m` :elv` epidxdyk dil xn`c oizipzn

ipelt mei cr jl oz`.eiykrn jly `di Ð

l`xyi z` deldy ieb :jkldung dil mw Ð

iebd z` deldy l`xyie .ieb zeyxadil mw Ð

dil xn` `lc `ziixa .l`xyi zeyxa

el rawe ,el epzp oekyn x`yk `l` ,eiykrn

el rxti `l m`y onfeaeg dabi Ð,epekynn

meyiedeldy ieba ,jkld .minca eze`

l`xyildil rxt `l elit` ,lkd ixac ÐÐ

gqtd zeni lkc ,epnn zepdil l`xyil xeq`

i`e .daeb `ed `adle o`knc ,did l`xyi ly

epidxdc meynl`xyie .ipw `l l`xyin ieb Ð

epidxdy oeik ,xaq xq`c o`n :ibilt deldyÐ

o`kn `kd xninl `kile ,oekyn dpew aeg lra

iebn l`xyi ,xaqw ixyc o`ne .daeb `adle

.oekyn ipw `le ,dwcv `kilàøîéú àðîåÐ

"eiykrn" xn` oia ol ip`y epidxdyk elit`c

."eiykrn" xn` `lléðøåô úôdlecb zt Ð

diet`d.eply mixepz oirk ,lecb xepza

mixepzdy,oilhlhine ,miphw eid mdlymdite

,zeptca ztd oiwiacne ,dlrnloi`yoite`da

,hwp `zlinc `gxe`e .miphw mizt `l`

.oekyna dil liwy iaiygc icii`cøáåò åðéà
.oekyn ipw `l iebn l`xyi :xaqwc ,gqta Ð

êéúòâäcr jl rxt` `l m` ,xn`w eiykrn Ð

ipelt meionfd ribd `ly it lr s`e .xaer Ð

rxtnl xaer `vnpe ,rxti `l ribiyk `ny Ð

."d`xi la"a'åë àùéø àðù éàîi` Ðjizrbd

jizrbd e`la ?ipdn `w i`n ,`ed eiykrn e`l

rxt `le dipnf `hn ik ,inpdil liwy Ð

.eaegaéàìîåìàøùé ìùoiie zt Ðxknpd

.dkezaäàðäá øåñàdil opilz `lc Ð

,oilretal`xyi lye ,did i`ln ly on `l`

.`edàøîâåáìá ìèáéù êéøö`ny Ðgwti

.eilr xaer `vnpe ,crena lbdíéôñëly Ð

`l m`e .rwxwa `l` dxiny mdl oi` ,oecwit

rwxwa opzpeca`e.aiige ,elv` `id driyt Ð

.driyta aiig mpg xneycàçéø íåùîÐ

alkdyegixnehhgne.e`iveneàøëéñîÐ

.mewnäðùîââåùá,dnexza bbyy Ð

unga cifd elit`e" :dia aizkc dnexzc bbey edin ,d`pda xeq` gqta ungc ,icin `iey ded `lc ab lr s`e .ynege oxw mlyn Ð"ycewd z` odkl ozpe eilr sqei eziyinge

,zexitd `l` zernd el mlyl leki epi`y ,ycew zeidl ie`xd xac Ðoinelyzdeonwlck dnexz oiyrpminc xza e`l :jkld .mlyn dcn itl `l` ,mlyn minc itl e`l Ð

.opilf`ãéæîáunga bby elit` ,dnexza cifdy Ð.oinelyzd on xeht Ðíéöò éîãîå`id d`nh dnexz m` Ðdie`x dzidy mivr inc el mlyn oi` Ðwqidl,eliyaz zgz

cifn la` ,aizk "dbbya" yneg iabc .dnexz oiyrp oi`e ,dxtkl dinelyz oi`e ,yneg da oi` cifn dnexzc meyn,minc itle ,zern mlyne ,`nlra olfb x`yk `l` epi` Ð

icin e`le ,dil ifg ied `l wqidl s`e ,d`pda xeq`c ,minc xa e`l gqta unge .dcnd itl `le.dicqt`
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àìàoa wgvi epiaxl dniz Ð wgvi iaxca ibltinwe elv` epidxdy opiwqr i`na `kd

ieb ipzwc `tiqe ,ibltinw wgvi iaxca jgxk lrc ?jd uxzi j`id iia` :xy`

rxtnlc oeik ?dpw `lc ab lr s` xaer lkd ixac i`n` Ð evng lr l`xyi z` deldy

epiax yxtne ?daeb `ed rxtnlc oeik xn`c o`nl xaer epi` i`n` ,inp `yixe !daeb `ed

iaxca `zbelt iwen ik ,`zydc :xy` oa wgvi

,diiab icil l`xyi `a `ly ixiin Ð wgvi

`zbelt `zyd jiiy `lc ,seqal ieb e`cty

o`nlc :ibltinw `da `l` .llk `axe iia`c

,iebn l`xyi dil ipwc dil `xiaq Ð xaer xn`c

xaer epi` xn`c o`ne ,l`xyi zeyxa dil dede

did `l ixde ,dil ipw `lc dil `xiaq Ð

dil ipw `lc Ð xaer lkd ixac `tiqae .ezeyxa

,edine .l`xyi zeyxa did ixde ,`nlr ilekl ieb

Ð d`pda xzen 'eke deldy ieb ipzwc oizipzn

ab lr s` ,e`ct i`c ,l`xyi e`ct `ly ixiin

lkn Ð eiykrn dil xn`ca jenqa dl iwenc

?ipdn i`n mewn

éáøãáwgvi iax `d :dniz Ð ibltinw wgvi

`ly `l` oekyn ipwc xn`w `l

`rivn `aa) "oipne`d"a gkenck ,d`eld zrya

,opz evng lr iebl deldy l`xyi `kde .(`,at

,"oipne`d"a rnynck ,d`eld zrya rnync

:`ipzde .xky xney Ð oekynd lr edeld :ipzwc

,ez`eld zrya epkync Ð `d :ipyne !mpg xney

Ð `deici` `de :jixte .ez`eld zrya `ly

,eyexit ikdc :xnel yie !ipzw oekynd lr ici`e

iaxck ixnbl dpew d`eld zrya `lyc oeik

eli`k eayegl epl yi ung oiprl ok m` Ð wgvi

,d`eld zrya s` `vni `la xearl ,ely `ed

"gleyd"a yxtl yi oke .ievn dil opiaygc

,hnyn epi` oekynd lr delnd iab (`,fl oihib)

d`eld zrya `ly dil ipwc oeik .wgvi iaxcn

.jcia jig` ly ixwin inp d`eld zrya Ð

äðå÷ùoekyn dpew :qxhpewd yxit Ð oekyn

:xne` wgvi epiaxe .oiqpe` aeig oiprl

ied `lc rnyn (`,at `rivn `aa) "oipne`d"ac

xky xney oekynd lr edeldc ,xky xney `l`

.wgvi iaxk dl xaqc `xnba mzd xninl ira

ixii` l`xyi cia ieb ly evng `zrny dleke

ixd Ð law i`c ,zeixg` l`xyi eilr law `ly

.(a,d) `nw wxta gkenck ,eilr xaere ,ely `ed

íàåixiin `yix iia`l Ð xaer jizrbd xn`

epi`y epid ,jizrbd xn` ik Ð `tiqe ,e`ctyk

.ezectl dvex
xac
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ìòáì ïépî :÷çöé éaø øîàc .÷çöé éaøãa éâìtéî÷å§¨¦©§¦¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¦©¦§©©

ïBkLî äðBwL áBç¯,"ä÷ãö äéäz Eìe" :øîàpL ¤¤©§¤¤¡©§¦§¤§¨¨
ïBkLî äðB÷ Bðéà íà¯áBç ìòáì ïàkî ?ïépî ä÷ãö ¦¥¤©§§¨¨¦©¦¦¨§©©

éléî éðä :øáñ àn÷ àpz .ïBkLî äðBwL¯ìàøNé ¤¤©§©¨©¨¨©¨¥¦¥¦§¨¥
ìàøNiî¯ìáà "ä÷ãö äéäz Eìe" déa àðéø÷c ,àeä ¦¦§¨¥§¨¥¨¥§¦§¤§¨¨£¨
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éð÷ ìàøNiî ìàøNé¯!?ïkL ìk àì éBbî ìàøNé ¦§¨¥¦¦§¨¥¨¥¦§¨¥¦Ÿ¨¤¥

çñtä øçà Böîç ìò ìàøNé úà äåìäL éBb ìáà£¨¤¦§¨¤¦§¨¥©£¥©©©¤©
¯.éð÷ àì ìàøNiî éBb éàcå íúä .øáBò ìkä éøác¦§¥©Ÿ¥¨¨©©¦¦§¨¥¨¨¥
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ìàøNé ìöà éðøet út¯øîà íàå .øáBò Bðéà ©§¦¥¤¦§¨¥¥¥§¦¨©
ézòbä" Bì"E¯àðL éàîe àLéø àðL éàî .øáBò ¦©§¦¥©§¨¥¨©§¨
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ïéàöBéå ïéñðëð ìàøNé éìòBôe ,éBb ìL éàìîe ,éBb ìL¤§©¤£¥¦§¨¥¦§¨¦§§¦

ìíL¯,äìéëàa øzeî çñtä øçà íL àöîpL õîç §¨¨¥¤¦§¨¨©©©¤©¨©£¦¨
éøö ïéàå.äàðäa øîBì Cäðùîåéìò äìôpL õîç §¥¨¦©©£¨¨¨¥¤¨§¨¨¨
úìBtî¯ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .øòBáîk àeä éøä ©¤£¥¦§¨©¨¦§¤©§¦¥

.åéøçà Ntçì ìBëé áìkä ïéàL ìk :øîBààøîâ ¥Ÿ¤¥©¤¤¨§©¥©£¨
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ò÷øwa àlà äøéîL íäì ïéà¯ìL ïðéòa éîäL ¥¨¤§¦¨¤¨©©§©¦¨¥©§¨
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המשך בעמוד ולד

ezny in` cenr al sc ± iyily wxtmigqt
àøîâêñä ãçàållka dizye .dizyk dkiq :(a,er) `neic `xza wxta opixn`c Ð

dlfb eli`c ,"dbbya ycw lk`i ik" :aizk `kde .dlik`dkilyde,bbeya elit` ,xdpl

dnexz `idy rci `lcxn`c ,`nlrc oileg wifn x`yk ,oxw `l` yneg mlyn epi` Ð

"lk`i ik" :(a cenr onwl) xn.wifnl hxt Ðàùîåç ùîåçåoinelyzdy Ðoiyrp

yneg eze` bbeya lk`e xfg m`e ,dnexz

oey`x.eilr eyneg mlyne xfeg Ðåäì àéòáéà
`pngx citw bbeya dnexz iabc oeik Ð

inelyz`ozpe" :aizkck ,zern `le zexit

itl e` mlyn dcn itl ,"ycewd z` odkl

oke ,cifn e` bbey oilegc olfba ?mlyn minc

cifn znexzc olfb`lc oeik ,ol `irai` `l Ð

`pngx citwoinelyz`"aiyi" xn`c ,edcicÐ

oiaeq elit`e ,sqk dey elit` zeaxli`ce Ð

`irai` bbey dnexza la` .mlyn minc itl

li`ed ,ol.zexit mlyl dxezd dcitwdeìë
àø÷éòîã àëéäjd `iey `ied dlk`yk Ð

mlynyk `zyde ,ifef rax` `eixb`fef `iey

`l ezedil xtki`c inp idp .ol `irain `l Ð

`penn edin ,dcn inelyza dnexz zlik`

x`yn rxb `le ,`ed (`penn) [lke`] odkc

oipiicdy ,oilegc `pennzryk epnn oiaeb

`xwie) aizkck ,dlifb"lfb xy`" :(denk Ð

.lfbyíìùî àåéøâ`zyd `ieyc ab lr s`e Ð

ab lr s`c ,mlyn minc itl `nlic e` ,ith

zexit mlyl dxezd dcitwdcdcitwd `l Ð

mlyiy dne .oinelyz x`yk ,mincd itl `l`

.zexita mlyi Ðúåøâåøâ.miyai mip`z Ð

íéøîúodince ,mip`zn oiaeyg Ð.miaexn

úåøâåøâ ìëà.bbey ,dnexzc ÐàðéáæÐ

.migwelïéîåìùúä ïî øåèô ãéæîá àôéñ àîéà
øåèô éàîà éìéìâä éñåé éáø éàåzxn` i` Ð

itlc meyn `yixc `nrhe ,opax `nlyadcn

mlynmlync olfb x`yk `l` epi`c `tiq Ð

minc itle ,zernungc .oinelyzd on xeht Ð

iax zxn` i` `l` .`ed minc xa e`l gqta

?xeht i`n` ,`ed minc xae ,ililbd iqeiéáøë
äð÷ä ïá àéðåçðxeht zxk aiigznd :xn`c Ð

`nrh silie .oinelyzd onoeq`n`ede .oeq`

oicddnexz lke` oebk ,miny zzin aiigznl

cifda oizipznc `tiqe .cifn`le dnexza

`ed oicae .dzin meyn xehte ,unga

ung e`lc ,`nlrc dnexzc cifna opirnyilc

xehtc ,gqtameyne .dzin meyn oinelyzn

,gqta unga `zlin hwp `yixïðéòåîùàã
íäéúùá ââùã àëéäãminc xa ungc ,aiig Ð

bby i`c ,odizya bbyc `yixc bbeye .`ed

dnexza cifde ungai`e ?`ki` yneg i`n Ð

unga cifde dnexza bby`d ?mlyn i`n` Ð

cifdc ,opireny` `tiqe .zxk dil aiigi`

unga bby elit` ,dnexzadil xhtc `ed zxk meyn dil xhtc `de ,unga cifd i`c .zxk ik miny icia dzinc ,xeht Ð:ipzipe ,exiag ly oileg unga oizipzn dlek opirnyl Ð

.zxk meyn xeht cifne ,aiig bbeyéàðúë.minc itl e` dcn itl Ðøåèôïéîåìùúî.cifn oia bbey oia Ðåì ùé äàðä äîdne ,da odkl Ðeciqtd.d`pda xeq` ixd ?dfäîå
åì ùé äàðäbbey xf dlk` i`e .odkl dlik`a dxeq`y ,d`nh dnexza odkl Ðdnexz cg`e dxedh dnexz cg` :lirl opzc `nzq` biltc o`nl `kilc .ynege oxw mlyn Ð

itlc meyn ,`nrhe .d`nh.`ed minc xa e`lc ab lr s`e ,mlyn dcnøúéää÷ñäxacna) aizkc Ð"izenexz zxnyn z` jl izzp dpd ip`e" :(gi,rnyna zenexz izy Ð

"didz jl" aizke .d`nh zg`e dxedh zg`.dwqdl Ðíéáðòå íéúåú úîåøúslfle .dwqdl oiie`x opi`e ,od dwyn Ð`eddae .dlwz meyn (a,k) `nw wxta opixn`ck ,`l inp

.mlyn dcn itl :xaqwc ,aiign ixep oa opgei iaxe .mlyln xeht dlke`d xfc dil `xiaq inpíéøåîà íéøáã äîádycwc gqta ung znexz zgkync Ðyixtda Ðdnexz

,dvingde.gqtd mcew ung dyixtdl oicd `edeõîç úîåøú ùéøôî ìáàevingdy mihg oebk ,gqta Ð,d`pda gqta ung ixyc ililbd iqei iaxl elit` ,lkd ixac Ð`ifge

dwqdl dil.oizrny idliya ,`nrh yxtn onwle .dyecw dpi` Ðùã÷ä úà.eilr lg ycw my `di oznbec mlyiyky ,did ycw zeidl ie`x :`nl` .lk`y ycwd z` rnyn Ð

èøôìëåàìçñôá õîç úîåøú.eilr lg ycw my oi` oznbec mlynyky Ðåì ùé äàðä äî éëå`d jl zilc inp idp ?eciqtd dne ,da odkl Ðli`ed ,mlyi dn edin ,dyxc
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øîà

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

øáãxac el oziy rnyn weqtd yexit Ð ung znexz lke`l hxt ycew zeidl ie`xd

,ycew zeidl ie`xd xac opira lk`y dn ok m`e ,lk`y enk ycew zeidl ie`xd

.yecw oi` lkd ixacÐ ung yixtn la` .lirl `ipzck ,ycew zeidl ie`x epi` gqta unge

`nwen onwle .xyekd zry dl didy elit` ,oinelyzn `kd xeht oipr lkac ab lr s`

dl did `ly epiid Ð yecw oi` lkd ixaclc `d

iqei iaxl epiid :mz epiax xne` ,xyekd zry

li`ed ,awri oa xfril` iaxl la` .ililbd

elit` Ð d`pda xeq` gqta ungc dil `xiaqe

oi`c ,ycew zeidl ie`x oi` xyekd zry dl did

oa xfril` iax dil xn`wc epiide .dpizp o`k

el oi`e li`ed :xnelk .da el yi d`pd dn :awri

.ziyixtck `xwn ihernl dil zi` ,da d`pd
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äøBäè äîeøz ãçàå äàîè äîeøz ãçà ,Cqä ãçàå§¤¨©¨¤¨§¨§¥¨§¤¨§¨§¨
¯:eäì àéòaéà .àLîeçc àLîeçå LîBç ílLî§©¥¤§§¨§§¨¦©£¨§

?ílLî íéîc éôì Bà ílLî äcî éôì ,ílLî àeäLk§¤§©¥§¦¦¨§©¥§¦¨¦§©¥
àéåL óBqáìe éæeæ äòaøà àéåL àøwéòîc àëéä ìk̈¥¨§¥¦¨¨©§¨©§¨¨¥§©©§¨

àæeæ¯éôì ílLî àøwéòîãk éàcåc Cì éòaéz àì ¨¨¦¨¥¨§©©¦§¥¦¨¨§©¥§¦
ïéîlLî ïéðìæbä ìk :ïðúc .ïìæbî òøb àìc ,íéîc̈¦§¨¨©¦©§¨¦§©¨©©§¨¦§©§¦

Cì éòaéz ék .äìæbä úòLk¯àæeæ àéåL àøwéòîc ¦§©©§¥¨¦¦¨¥¨§¥¦¨¨©§¨¨
ìëà àåéøb :déì øîàc ,ílLî äcî éôì ,éàî .äòaøà àéåL óBqáìe¯Bà .ílLî àåéøb §©©§¨©§¨¨©§¦¦¨§©¥§¨©¥§¦¨¨©§¦¨§©¥

ìëà àæeæa ,ílLî íéîc éôì :àîìéc¯ìëà :òîL àz ,óñBé áø øîà ?ílLî àæeæa ¦§¨§¦¨¦§©¥§¨¨©§¨§©¥¨©©¥¨§©¨©
íéøîz Bì íléLå úBøâBøb¯ílLî äcî éôì àîìLa zøîà éà ,äëøa åéìò àáz¯eèîà §§§¦¥§¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨¦¨§©§¦§¨¨§¦¦¨§©¥©§

àéåLc íéøîúc àåéøb áéäé à÷å ,àæeæ àéåLc úBøâBøâc àåéøb ìéëàc ,äëøa åéìò àáz éëäì§¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨©£¥§¦¨¦§§§©§¨¨§¨¨¥§¦¨¦§¨¦§©§¨
ílLî íéîc éôì zøîà éà àlà .äòaøà¯à÷ àæeæa ìëà àæeæa ?äëøa åéìò àáz éànà ©§¨¨¤¨¦¨§©§§¦¨¦§©¥©©¨Ÿ¨¨§¨¨§¨¨©§¨¨
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áà øîàéøåð ïá ïðçåé éáøå àáé÷ò éáø ééedl `xiaq ,oinelyza aiigi`c ab lr s` Ð

:ixep oa opgei iaxe `aiwr iax ibilt `dae .minc el oi`cïë íà,xzen dil `xiaqc Ð

.dwqd xzid el yi dfl s` :`aiwr iaxl opgei iax dil xcdipäîåøú úéæëx`ya Ð

.i`w dpyd zeni÷éæîì èøô`l` yneg mlyn epi`y ,bbeya elit` ,odk ly dnexz Ð

.oileg wifn x`yk ,oxwøáã äéì éòáéî àåää
ùã÷ úåéäì éåàøä`tiq meyn `xw dileke Ð

.jixhv`äèåøô äåù äá úéàã,zifk `kile Ð

.zxeva zpy oebk'åë úéæë äá úéìã ïåéëÐ

.da `aizk dlik`cáøã äéî÷ ïðáø äåøîà
àôôewcwc Ð`dc :eiptl exn`e ,oaln

zifk` `ctwc oizipzn,le`y `a`k `lc Ð

citwc dil opirny `dc.zifk` `le dhext`

éòá éúøúdlik` `dc ,zifk ea `diy Ð

aizk `dc ,dhext einca `diye ,dia `aizk

."ozpe"ïéîåìùúá áééç,i`w bbey znexz` Ð

.xn`w ynege oxweäìéòî ïéðòìdpdpa Ð

la` .dlik` aizk `l mzdc ,deab ycwdn

dhext dey ea yi elit` ,dnexzlaiig oi` Ð

,le`y `a`l llkn .zifk ea `diy cr yneg

,ira izxzc `zi` m`c .zifk `kilc ab lr s`

yiaelr s`c xn`we ,le`y `a` i`w zifk ea

dhext opira zifk dia zi`c abedl ded ikd Ð

zifk ea yic oeik" :xninl."aiig Ðäàèçå
äââùá.aizk ycwdc dlirna Ðàåä ïéã àìäå

?`xw il dnle ,oaxwn xeht cifnc Ðáééçù
.úøë áåúëä ïäá:mce alg oebkúà ïäá øèô

ãéæîä.aizk "dbby" z`hg iabc ,oaxwn Ðàì
äúéî ïäá áééçaiig dlirn la` .miny icia Ð

`xing dzin `nlice .onwlck ,dzin dpecf lr

`pz i`d .opiqxb ongp ax dil xn`e :zxkn

dlirn ipzwc `xwirn dzinn zxk dil `nil`

zxk `nl` ,'ek dzin `l` zxk da aiig `ly

ipzwc ,dzin dil `nil` seqale .`xing

dlirna xn`z.'ekäéì øîàå:`iig iax Ð

oizipznc `tiq jde ,dil `nil` zxk mlerl

zevn x`ya zxn` m` ,`l :xn`w ikdÐ

;zifkn zegta dzin elit` oda aiig `l ixdy

zegta dzin `din da aiigy ,dlirna xn`z

siwzne ,dil xn`e opiqxb edleka ?zifkndil

.dia xcd cr 'ek `tt axéàîåàúåçéð,`ki` Ð

i`da `bxp dia ecy zyy axe dax `dc

,zivixzc `vexizeywneopixn` ikid :ikd

`pzczegt`.dzin aiign zifknúòîù ïàî
.éáø äúéî äðåãæ äìéòî øîàã äéìjgxk lre

dnexznc oeike .opiyxtnck ,dl xnb dnexzn

xnbzifka `l` dzin da gkyn `l Ð

.dlik` da aizk dzin iab dnexzc ,dnexzk

ol `wtp dnexzc dzincjinqcn`l xf lke"

ik ea ezne" iab "ycw lk`i"edellgiod el`"a
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ïéàåm`e .dlik` aizkc meyn `l` ibilt `l inp opaxe Ð dhext deyn zegt dpizp

aizkc ab lr s` ,ixkd z` zxhet zg` dhgc (a,flw oileg) ol `niiw `de :xn`z

oi`y it lr s` ,ilka oipew :xn` (`,fn `rivn `aa) "adfd"ae !"el ozz" aizkc ,dpizp da

lr eazk :(`,k oihib) opixn` inp hb iabe !"edrxl ozpe" aizkc ab lr s` ,dhext dey ea

ozpe" aizkc ab lr s` ,xyk Ð d`pd ixeqi`

,dhext dey opira i`ce `kdc :xnel yie !"dcia

dlifb zayd enk iede ,oinelyz` `niiw dpizpc

aizkc meyn ,ikdle .dhext deyn zegta oi`y

x`y la` .daeyg dpizp xity rnyn Ð "ozpe"

opira `l Ð dpizp oda aizkc ab lr s` ,ilin

dcedi iaxc ,wgvi epiaxl dyw ,edin .dhext dey

Ð "xf lr epnn ozi xy`e" :(a,e) zezixka yixc

dnexzn silic`e .dnexzn dpizp silie ,zifka

lka eedc ,`xnegl dpizp lkn slil ,zifka

oda oi`y zepeda ozne minc ozn oebk `edy

!`edy lka iedc dkiqc dinec inp iede ,xeriy

mzd xn`c o`nleiz` Ð `edy lka dpizp

.xityàåääzeidl ie`xd xacl dil `irain

xac opiyxc "ycewd z`"nc ab lr s`e Ð ycew

i`c ."ozpe" inp jixhv` Ð ycew zeidl ie`xd

`z` `lc `pin` ded dicegl "ycewd z`" azk

ikdl ,mlyi zexit lk la` ,zern `l` ihernl

opira dpizp ly zexitdy rnync "ozpe" azk

.ycew zeidl ie`xäìéòîzxk da aiig `ly

`id `nip :dniz Ð cifnd z` da xhty oic epi`

Ð zxka ody ,zexeng ody zevn x`yc ,zpzepd

oi`y dlw `idy ,dlirn la` .dxtk dpecfl oi`

`ki` `peeb i`dke .dxtk dpecfl yi Ð zxk da

`ed dne ,xnege lw xn`wc ,(a,a) zekn yixa

`ly micr ,dleb epi` Ð cifna dyrn dyery

,zpzepd `id ?elbi `ly oic epi` Ð dyrn eyr

ikid ik ,dlbi `l Ð cifna dyrn dyry `ed

Ð dyrn eyr `ly od .dxtk dil iediz `lc

oi`iand drax` :cere .dxtk edl iedizc ,elbi

lr oiaiige zxk oda oi`c ,egikei dbbyk oecfd lr

zreaye ,`nh xifpe ,dtexg dgty lr `ad :mpecf

.(oey`x wxt zezixkc `ztqez) oecwtde .zecrd

m` `l :ikd e`la jixt xityc wgvi epiax xne`e

i`n` :wgvi epiaxl dyw edine .'eke zxn`

xy`" dtexg dgtya (`,h) zezixka jixhvi`

"me`zt"n yixc inp xifp iabe ,oecf zeaxl "`hg

,dlirnn slip `lc meyn i`c .oecf zeaxl

zecrd zreayn ,daxc` Ð oecfn hirn`c

.opiywn `xneglc ,slinl ol zi` oecwtde
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קיג ezny ina cenr al sc ± iyily wxtmigqt
áà øîàéøåð ïá ïðçåé éáøå àáé÷ò éáø ééedl `xiaq ,oinelyza aiigi`c ab lr s` Ð

:ixep oa opgei iaxe `aiwr iax ibilt `dae .minc el oi`cïë íà,xzen dil `xiaqc Ð

.dwqd xzid el yi dfl s` :`aiwr iaxl opgei iax dil xcdipäîåøú úéæëx`ya Ð

.i`w dpyd zeni÷éæîì èøô`l` yneg mlyn epi`y ,bbeya elit` ,odk ly dnexz Ð

.oileg wifn x`yk ,oxwøáã äéì éòáéî àåää
ùã÷ úåéäì éåàøä`tiq meyn `xw dileke Ð

.jixhv`äèåøô äåù äá úéàã,zifk `kile Ð

.zxeva zpy oebk'åë úéæë äá úéìã ïåéëÐ

.da `aizk dlik`cáøã äéî÷ ïðáø äåøîà
àôôewcwc Ð`dc :eiptl exn`e ,oaln

zifk` `ctwc oizipzn,le`y `a`k `lc Ð

citwc dil opirny `dc.zifk` `le dhext`

éòá éúøúdlik` `dc ,zifk ea `diy Ð

aizk `dc ,dhext einca `diye ,dia `aizk

."ozpe"ïéîåìùúá áééç,i`w bbey znexz` Ð

.xn`w ynege oxweäìéòî ïéðòìdpdpa Ð

la` .dlik` aizk `l mzdc ,deab ycwdn

dhext dey ea yi elit` ,dnexzlaiig oi` Ð

,le`y `a`l llkn .zifk ea `diy cr yneg

,ira izxzc `zi` m`c .zifk `kilc ab lr s`

yiaelr s`c xn`we ,le`y `a` i`w zifk ea

dhext opira zifk dia zi`c abedl ded ikd Ð
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ipzwc ,dzin dil `nil` seqale .`xing

dlirna xn`z.'ekäéì øîàå:`iig iax Ð

oizipznc `tiq jde ,dil `nil` zxk mlerl

zevn x`ya zxn` m` ,`l :xn`w ikdÐ
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zegta dzin `din da aiigy ,dlirna xn`z

siwzne ,dil xn`e opiqxb edleka ?zifkndil

.dia xcd cr 'ek `tt axéàîåàúåçéð,`ki` Ð

i`da `bxp dia ecy zyy axe dax `dc

,zivixzc `vexizeywneopixn` ikid :ikd

`pzczegt`.dzin aiign zifknúòîù ïàî
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xnbzifka `l` dzin da gkyn `l Ð
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ïéàåm`e .dlik` aizkc meyn `l` ibilt `l inp opaxe Ð dhext deyn zegt dpizp

aizkc ab lr s` ,ixkd z` zxhet zg` dhgc (a,flw oileg) ol `niiw `de :xn`z

oi`y it lr s` ,ilka oipew :xn` (`,fn `rivn `aa) "adfd"ae !"el ozz" aizkc ,dpizp da

lr eazk :(`,k oihib) opixn` inp hb iabe !"edrxl ozpe" aizkc ab lr s` ,dhext dey ea

ozpe" aizkc ab lr s` ,xyk Ð d`pd ixeqi`

,dhext dey opira i`ce `kdc :xnel yie !"dcia

dlifb zayd enk iede ,oinelyz` `niiw dpizpc

aizkc meyn ,ikdle .dhext deyn zegta oi`y

x`y la` .daeyg dpizp xity rnyn Ð "ozpe"

opira `l Ð dpizp oda aizkc ab lr s` ,ilin

dcedi iaxc ,wgvi epiaxl dyw ,edin .dhext dey

Ð "xf lr epnn ozi xy`e" :(a,e) zezixka yixc

dnexzn silic`e .dnexzn dpizp silie ,zifka

lka eedc ,`xnegl dpizp lkn slil ,zifka

oda oi`y zepeda ozne minc ozn oebk `edy

!`edy lka iedc dkiqc dinec inp iede ,xeriy

mzd xn`c o`nleiz` Ð `edy lka dpizp

.xityàåääzeidl ie`xd xacl dil `irain

xac opiyxc "ycewd z`"nc ab lr s`e Ð ycew

i`c ."ozpe" inp jixhv` Ð ycew zeidl ie`xd

`z` `lc `pin` ded dicegl "ycewd z`" azk

ikdl ,mlyi zexit lk la` ,zern `l` ihernl

opira dpizp ly zexitdy rnync "ozpe" azk

.ycew zeidl ie`xäìéòîzxk da aiig `ly

`id `nip :dniz Ð cifnd z` da xhty oic epi`

Ð zxka ody ,zexeng ody zevn x`yc ,zpzepd

oi`y dlw `idy ,dlirn la` .dxtk dpecfl oi`

`ki` `peeb i`dke .dxtk dpecfl yi Ð zxk da

`ed dne ,xnege lw xn`wc ,(a,a) zekn yixa

`ly micr ,dleb epi` Ð cifna dyrn dyery

,zpzepd `id ?elbi `ly oic epi` Ð dyrn eyr

ikid ik ,dlbi `l Ð cifna dyrn dyry `ed

Ð dyrn eyr `ly od .dxtk dil iediz `lc

oi`iand drax` :cere .dxtk edl iedizc ,elbi

lr oiaiige zxk oda oi`c ,egikei dbbyk oecfd lr

zreaye ,`nh xifpe ,dtexg dgty lr `ad :mpecf

.(oey`x wxt zezixkc `ztqez) oecwtde .zecrd

m` `l :ikd e`la jixt xityc wgvi epiax xne`e

i`n` :wgvi epiaxl dyw edine .'eke zxn`

xy`" dtexg dgtya (`,h) zezixka jixhvi`

"me`zt"n yixc inp xifp iabe ,oecf zeaxl "`hg

,dlirnn slip `lc meyn i`c .oecf zeaxl

zecrd zreayn ,daxc` Ð oecfn hirn`c

.opiywn `xneglc ,slinl ol zi` oecwtde
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המשך בעמוד וד

ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtmigqt
ãéæädzbbyy ,ycw z`pda Ð.dlirnäúéîá øîåà éáø,`hg `hg xnb :yxtnck Ð

e`yi `l" :dnexza aizke ,"dbbya d`hge" :`kd aizk .dnexz zlik`n ycw z`pd

`xwie) 'ebe "ea ezne `hg eilr:(akäøäæàá íéøîåà íéîëçåzi` inp opax .dxdf`a Ð

iying wxta ixnb dey dxifb `da dlirnc `zlin xwir `dc ,iaxc dey dxifb edl

,dpdpe mbt iab `ziixaa (a,gi sc) dlirnc

mbty xacaegilyae ,rwxwd on yelzae ,dpdp

ezegily dyry,da ixnb dnexzn ipd lk Ð

dnexz zlik` dn :ixnb dnexzn inp dxdf`e

"ycew lk`i `l" :aizkc ,xidfdz`pd s` Ð

opixnb `l dzin ,edine .xidfd dlirnc ycwd

,oixcdpqa ediinrh opax iyxtnck ,dpin

"ea" i`de ,"ea ezne" dnexza `pngx hrinc

.xwir oke .dlirna `le "ea" :`herinéàî
éáøã àîòè.opiqxbäðéîå:xnelk .`bxp epiid Ð

ikd jigxk lr ,ol `wtp `kdn dzinc oeike

da daezkd dzin dnexz dn ,dpine :sliz

zifk `edc ,daezk dlik``oi` dlirn s` Ð

:ikd `pzc xninl `kile .zifk `ki`c cr dzin

.zifkn zegta dzin da aiigy dlirna xn`z

é÷úîåäì ó.opiqxbé÷úîåàôô áø äì óipdl Ð

ecyc.`bxp diaéáøã éàîîopaxk ,dnexza Ð

ibiltczifk erac ,dil `xiaq le`y `a`c`

,dil `xiaq le`y `a`k `nlic ?dnexza

`idc ,dlirna dzin dpin slinl ivn xitye

.zifkn zegtl elit` ,dnexzn dhext deyaøî
øîà àðáøã äéøálirlc `zipzn `d Ð

:`tiq xn`w ikde ,`yxcn iaa ipzi` `yeaiya

zevn x`ya zxn` m` ,`laiig `l oky Ð

,dk`ln dze`l oiekzn oi`y bbeya oaxw oda

.dk`ln dze`l oiekzny bbeykïååëúð íàù
ùåìúä úà êåúçìxacl oiekzn `edy Ð

zaya elit`y ,xaegnd z` jzge ,xzend

xehtoiekziy ,opira zaygn zk`lnc Ð

zkizglrcei epi`y ,zaya bby ,edine .xaegn

dk`lndy rcei epi` e` ,zay `edy.dxeq` ef

ìòîù 'åë ïååëúð íàù äìéòîá øîàú:oebk Ð

ifib o`k eidly lehil oiekzpe ,dler ifibe oileg

in `ed xikne ,dler ly lr eci dklde oileg

,xg` mewna lkzqpy `l` ,oileg ine dler

,dlirn aiige .df dyrnl oiekzn oi`y epiidc

d`hge"cda azk `le ,aizk edc lk "dbbya

,"zaygn zk`ln" :zaya aizkck `herin

"da `hg xy`" :zevn x`ya aizkehxt Ð

.wqrznlwqrzn epiidexaca wqrzny Ð

.ecil df `ae ,xg`øîà ÷çöé øá ïîçð áøÐ

,inp zevn x`ya `dc ,ipzinl dil ded `l `d

xzid lya elit`e dkizga wqrzn did m`

efl oiekzn oi`c ab lr s`e ,xeqi` zkizg ecia dzlre.aiige ,`id zaygn zk`ln Ð

xaca wqrzn oi`y oda aiig `l oky ,zevn x`ya zxn` m` ,`l :xn`w ikd `l`

wqrznk ,ea `veik xeqi`a bbye xzid.xeqi` ecia dlre xzid xacaïååëúð íàù
ùåìúä úà äéáâäìxaegn jzge xzid lya elit`e ,ixnbl dkizga wqrzn oi` epiidc Ð,xehty Ð.xaegn jzge yelz jezgl wqrznk e`yr `leèéùåä íàù äìéòîá øîàú

'åë åãé,xzid lya elit`e ,dkiq meya wqrzn did `le Ðjqe.lrny ycew ly onya eciìëä éøáã 'åë íéøåîà íéøáã äîá øî øîàung z`pd ixyc o`nl elit`e ,xn`w Ð

.xn`w gqtaåì ïúú.'ebe "jpbc ziy`x" ,aizk dnexza Ðåøåàì àìå.dlik`l die`x dpi`e li`ed ,wiqdl die`x `id elit` Ðøåäèä ìò àîèä ïî ïéîøåú ïéà,dlgzkl Ð

ciqtny.odkd z`ââåùá.`nh df lahy rci `ly Ðøùåëä úòù åì äúéäùlirlc `de .`nhpy mcew ,dnexzl xak zi`xpy Ðmexzl xyekd zry el dzid `ly unga Ð

exeaig onf lke .xaegna uingde ,xaegn did gqtd lgy mcewc ,epnnilr dnexz my legl ie`x did `lziy`x"c ,eaizk "jpbc,obcpyn Ðoebicedtiq` oeylzcnrde.`ed ixk

ïéøéòdyecw dpi` lirl ipzwc `dc ,izenk yxcnd ziaa ixn` ,zxyd ik`lnk mdy ,minkg icinlz :xnelk .mik`ln Ðuingdya Ð.xn`w xaegnaàúìéàù ïéùéã÷ øîàîáå
.l`ipca `ed `xwn Ðïéøåî.d`xed oixen Ðéúååë.izenk Ð.øîà òùåäé áøã äéøá àðåä áø.dyecw dpi`c xn`w inp yelza uingdya elit`
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äðéîå`xza wxtae ,(a,`v migaf) "xiczd lk" seqac ab lr s` Ð zifka dnexz dn

oi` `kd Ð dxz`a iwe`e dpin oec xaq iaxc xn`c o`nl `ki` (`,fw) zegpnc

dlik` `dc .ok dlik`c dlirn s` dhext dey oennc dlirn dn :dxz`a iwe` xnel

?dnexz zlik` xeriyk `l m` dzin ea didi j`ide ,sili dnexzc dlik`n ycwdc

elit` ,dlik`` `l` dzin `kil dpdp x`yac

oi` i`n` ,xn`z m`e .dnexzc `inec iaxl

aiig `ly Ð zevn x`ya zxn` m` `l :yxtn

xn`z ,qxt zlik` icka zifk iedc cr dzin

wxta opz `d Ð zifk opira elit`c dlirna

elit` dlirnd z` sxiv :(a,gi dlirn) "dpdpd"

slipc :jxtinl inp `ki`c :xnel yie !daexn onfl

.sxhvi `ly dnexznóàÐ zifka dlirn

silic o`nc rnyn `kdc :wgvi epiaxl dniz

,dnexz enk zifka dlirnc dil `xiaq `hg `hg

df mb) "dpdpd" wxtc dey dxifb edl zi` edleke

`l opaxe .`aeh ilinl dnexzn dlirn sili (my

"ea" aizkc meyn ,dzin oiprl `l` iax` ibilt

,lirlc opaxc `nrh i`n ,ok m`e .dlirna `le

,dlirn oiprl `l` dhext dey xn` `l ixn`c

.zifk ea `diy cr Ð dnexza la`ïéåëúð
epiax Ð xaegnd z` ylze yelzd z` jezgl

oeekzp i`c ,xaegn `edy `vnp :yxtn mz

`ixi` i`n Ð xg` xaegn jzge df yelz jezgl

df xaegn jezgl oeekzp elit` ,yelzl oeekzp

`ciarzi` `le li`ed ,xeht xg` xaegn jzge

"lk` wtq" wxta `icda `ipzc .ezaygn

zeakl oeekzpe ,zexp izy eiptl eid :(`,k zezixk)

.xeht Ð df z` dake df z`ïúúexe`l `le el

yxcinl jixhvi` `lc :wgvi epiax xne` Ð

ung dil zi`c ,ililbd iqei iaxl `l` "el"n

d`pda ung ixq`c i`pz jpdlc .d`pda xzen

xac Ð "ycewd z` odkl ozpe"n ol `wtp Ð

oi`y Ð dicegl "ozz"n e` .ycew zeidl ie`xd

,zegtd lkl d`pda ixyc icin `l` ozil

yxcinl dil rnyn jkle .dpizp dia `kiiyc

oi`y xac `le ,dlik`l ie`xd xac Ð "el ozz"n

`ifg `lc ,d`nh dnexz epiide ,exe`l `l` ie`x

m`e .`wtp "ozz"n d`pd xeqi`c .exe`l `l`

jpd `de ,ilin ipdpn irac ,`xnbd lrae :xn`z

ixac dnexz ung yixtdc `ziixa jdc i`pz

xeq`c edl `xiaqc oeik ,dyecw dpi` lkd

iraw i`ne ,yecw epi`c `ed heyt xacÐ d`pda

`lc `xnbl dil `hiytc :xnel yi ?dil

iaxl `l` lkd ixac `ziixaa ipzinl jixhvi`

meync ,ililbd iqei`l d`pda ixiq`c jpdc

iaxl ilin ipdpn :ira ikdle ,ipzinl jixhvi`

"el" yxtnc ,diteb ongp ax :inp i` ?ililbd iqei

,ikd ipzw `nlr ilekc `ail`c el heyt didy itl Ð "ilin ipdpn" xn`w ,exe`l `le

.izkec dnka `ki` `peeb i`dke
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ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtmigqt
ãéæädzbbyy ,ycw z`pda Ð.dlirnäúéîá øîåà éáø,`hg `hg xnb :yxtnck Ð

e`yi `l" :dnexza aizke ,"dbbya d`hge" :`kd aizk .dnexz zlik`n ycw z`pd

`xwie) 'ebe "ea ezne `hg eilr:(akäøäæàá íéøîåà íéîëçåzi` inp opax .dxdf`a Ð

iying wxta ixnb dey dxifb `da dlirnc `zlin xwir `dc ,iaxc dey dxifb edl

,dpdpe mbt iab `ziixaa (a,gi sc) dlirnc

mbty xacaegilyae ,rwxwd on yelzae ,dpdp

ezegily dyry,da ixnb dnexzn ipd lk Ð

dnexz zlik` dn :ixnb dnexzn inp dxdf`e

"ycew lk`i `l" :aizkc ,xidfdz`pd s` Ð

opixnb `l dzin ,edine .xidfd dlirnc ycwd

,oixcdpqa ediinrh opax iyxtnck ,dpin

"ea" i`de ,"ea ezne" dnexza `pngx hrinc

.xwir oke .dlirna `le "ea" :`herinéàî
éáøã àîòè.opiqxbäðéîå:xnelk .`bxp epiid Ð

ikd jigxk lr ,ol `wtp `kdn dzinc oeike

da daezkd dzin dnexz dn ,dpine :sliz

zifk `edc ,daezk dlik``oi` dlirn s` Ð

:ikd `pzc xninl `kile .zifk `ki`c cr dzin

.zifkn zegta dzin da aiigy dlirna xn`z

é÷úîåäì ó.opiqxbé÷úîåàôô áø äì óipdl Ð

ecyc.`bxp diaéáøã éàîîopaxk ,dnexza Ð

ibiltczifk erac ,dil `xiaq le`y `a`c`

,dil `xiaq le`y `a`k `nlic ?dnexza

`idc ,dlirna dzin dpin slinl ivn xitye

.zifkn zegtl elit` ,dnexzn dhext deyaøî
øîà àðáøã äéøálirlc `zipzn `d Ð

:`tiq xn`w ikde ,`yxcn iaa ipzi` `yeaiya

zevn x`ya zxn` m` ,`laiig `l oky Ð

,dk`ln dze`l oiekzn oi`y bbeya oaxw oda

.dk`ln dze`l oiekzny bbeykïååëúð íàù
ùåìúä úà êåúçìxacl oiekzn `edy Ð

zaya elit`y ,xaegnd z` jzge ,xzend

xehtoiekziy ,opira zaygn zk`lnc Ð

zkizglrcei epi`y ,zaya bby ,edine .xaegn

dk`lndy rcei epi` e` ,zay `edy.dxeq` ef

ìòîù 'åë ïååëúð íàù äìéòîá øîàú:oebk Ð

ifib o`k eidly lehil oiekzpe ,dler ifibe oileg

in `ed xikne ,dler ly lr eci dklde oileg

,xg` mewna lkzqpy `l` ,oileg ine dler

,dlirn aiige .df dyrnl oiekzn oi`y epiidc

d`hge"cda azk `le ,aizk edc lk "dbbya

,"zaygn zk`ln" :zaya aizkck `herin

"da `hg xy`" :zevn x`ya aizkehxt Ð

.wqrznlwqrzn epiidexaca wqrzny Ð

.ecil df `ae ,xg`øîà ÷çöé øá ïîçð áøÐ

,inp zevn x`ya `dc ,ipzinl dil ded `l `d

xzid lya elit`e dkizga wqrzn did m`

efl oiekzn oi`c ab lr s`e ,xeqi` zkizg ecia dzlre.aiige ,`id zaygn zk`ln Ð

xaca wqrzn oi`y oda aiig `l oky ,zevn x`ya zxn` m` ,`l :xn`w ikd `l`

wqrznk ,ea `veik xeqi`a bbye xzid.xeqi` ecia dlre xzid xacaïååëúð íàù
ùåìúä úà äéáâäìxaegn jzge xzid lya elit`e ,ixnbl dkizga wqrzn oi` epiidc Ð,xehty Ð.xaegn jzge yelz jezgl wqrznk e`yr `leèéùåä íàù äìéòîá øîàú

'åë åãé,xzid lya elit`e ,dkiq meya wqrzn did `le Ðjqe.lrny ycew ly onya eciìëä éøáã 'åë íéøåîà íéøáã äîá øî øîàung z`pd ixyc o`nl elit`e ,xn`w Ð

.xn`w gqtaåì ïúú.'ebe "jpbc ziy`x" ,aizk dnexza Ðåøåàì àìå.dlik`l die`x dpi`e li`ed ,wiqdl die`x `id elit` Ðøåäèä ìò àîèä ïî ïéîøåú ïéà,dlgzkl Ð

ciqtny.odkd z`ââåùá.`nh df lahy rci `ly Ðøùåëä úòù åì äúéäùlirlc `de .`nhpy mcew ,dnexzl xak zi`xpy Ðmexzl xyekd zry el dzid `ly unga Ð

exeaig onf lke .xaegna uingde ,xaegn did gqtd lgy mcewc ,epnnilr dnexz my legl ie`x did `lziy`x"c ,eaizk "jpbc,obcpyn Ðoebicedtiq` oeylzcnrde.`ed ixk

ïéøéòdyecw dpi` lirl ipzwc `dc ,izenk yxcnd ziaa ixn` ,zxyd ik`lnk mdy ,minkg icinlz :xnelk .mik`ln Ðuingdya Ð.xn`w xaegnaàúìéàù ïéùéã÷ øîàîáå
.l`ipca `ed `xwn Ðïéøåî.d`xed oixen Ðéúååë.izenk Ð.øîà òùåäé áøã äéøá àðåä áø.dyecw dpi`c xn`w inp yelza uingdya elit`
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äðéîå`xza wxtae ,(a,`v migaf) "xiczd lk" seqac ab lr s` Ð zifka dnexz dn

oi` `kd Ð dxz`a iwe`e dpin oec xaq iaxc xn`c o`nl `ki` (`,fw) zegpnc

dlik` `dc .ok dlik`c dlirn s` dhext dey oennc dlirn dn :dxz`a iwe` xnel

?dnexz zlik` xeriyk `l m` dzin ea didi j`ide ,sili dnexzc dlik`n ycwdc

elit` ,dlik`` `l` dzin `kil dpdp x`yac

oi` i`n` ,xn`z m`e .dnexzc `inec iaxl

aiig `ly Ð zevn x`ya zxn` m` `l :yxtn

xn`z ,qxt zlik` icka zifk iedc cr dzin

wxta opz `d Ð zifk opira elit`c dlirna

elit` dlirnd z` sxiv :(a,gi dlirn) "dpdpd"

slipc :jxtinl inp `ki`c :xnel yie !daexn onfl

.sxhvi `ly dnexznóàÐ zifka dlirn

silic o`nc rnyn `kdc :wgvi epiaxl dniz

,dnexz enk zifka dlirnc dil `xiaq `hg `hg

df mb) "dpdpd" wxtc dey dxifb edl zi` edleke

`l opaxe .`aeh ilinl dnexzn dlirn sili (my

"ea" aizkc meyn ,dzin oiprl `l` iax` ibilt

,lirlc opaxc `nrh i`n ,ok m`e .dlirna `le

,dlirn oiprl `l` dhext dey xn` `l ixn`c

.zifk ea `diy cr Ð dnexza la`ïéåëúð
epiax Ð xaegnd z` ylze yelzd z` jezgl

oeekzp i`c ,xaegn `edy `vnp :yxtn mz

`ixi` i`n Ð xg` xaegn jzge df yelz jezgl

df xaegn jezgl oeekzp elit` ,yelzl oeekzp

`ciarzi` `le li`ed ,xeht xg` xaegn jzge

"lk` wtq" wxta `icda `ipzc .ezaygn

zeakl oeekzpe ,zexp izy eiptl eid :(`,k zezixk)

.xeht Ð df z` dake df z`ïúúexe`l `le el

yxcinl jixhvi` `lc :wgvi epiax xne` Ð

ung dil zi`c ,ililbd iqei iaxl `l` "el"n

d`pda ung ixq`c i`pz jpdlc .d`pda xzen

xac Ð "ycewd z` odkl ozpe"n ol `wtp Ð

oi`y Ð dicegl "ozz"n e` .ycew zeidl ie`xd

,zegtd lkl d`pda ixyc icin `l` ozil

yxcinl dil rnyn jkle .dpizp dia `kiiyc

oi`y xac `le ,dlik`l ie`xd xac Ð "el ozz"n

`ifg `lc ,d`nh dnexz epiide ,exe`l `l` ie`x

m`e .`wtp "ozz"n d`pd xeqi`c .exe`l `l`

jpd `de ,ilin ipdpn irac ,`xnbd lrae :xn`z

ixac dnexz ung yixtdc `ziixa jdc i`pz

xeq`c edl `xiaqc oeik ,dyecw dpi` lkd

iraw i`ne ,yecw epi`c `ed heyt xacÐ d`pda

`lc `xnbl dil `hiytc :xnel yi ?dil

iaxl `l` lkd ixac `ziixaa ipzinl jixhvi`

meync ,ililbd iqei`l d`pda ixiq`c jpdc

iaxl ilin ipdpn :ira ikdle ,ipzinl jixhvi`

"el" yxtnc ,diteb ongp ax :inp i` ?ililbd iqei

,ikd ipzw `nlr ilekc `ail`c el heyt didy itl Ð "ilin ipdpn" xn`w ,exe`l `le

.izkec dnka `ki` `peeb i`dke
xn`
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קטז
ezny ina cenr bl sc ± iyily wxtmigqt

úéùàø àø÷ øîàãmiixiy el`e ,ziy`x `id `dzy rnyn Ðmixkip`id `dzy Ð

ozxiznyixtna i`e .l`xyilung znexz`dzy dixiya yi xzid dn Ðoziy`x

dlik`a oixeq`e d`pda ixy eed lah `xwirn eed ik ?miixiy dyerexy inp `zyd Ð

?miixiy eed i`n oiprle ,ung meyn dlik`a oixeq`e d`pdaäöéáëî úåçôlke` Ð

.mixg` `nhn oi` ,`nhïðééåíéëñðì øùëÐ

.`nhn epi`céãé÷ô ã÷ôéî ïé÷ùî øáñ÷Ð

oicwtenjeza od,bfdink `l` ,el xeaig opi`e

`nhpyke .ilka oipzepybfd`nhp `l Ð

lke` e`lc ,oilke` z`neh bf llka dwyn

inp oiwyn z`nehe .ediicda iaiyg dizeekc

d`neh lawn dwyny it lr s`e .e`nhp `l

`edy lka,mlern eilr dwyn my did `lc Ð

enr eixiag sexiv oi`erbp `l df bf `dc Ð

.exiagay oiwynaúîéàìåîèéîoiwyn ÐÐ

ikl,edl higqoihgqpdelkl oirbepmibfd,cgi

ikehigqedldizil Ðoibfa oi`c ,dixeriyl

.jxc dviakn zegt `dc ,d`neh ozil dviak

éîð äöéáëáediipin oiwyn witp ik `dc ÐÐ

d`neh lawn dwyne lke` .dixeriy dil xqg

lke` `l` mixg` `nhn oi` la` ,ody lka

zxeza `ipz ikde .ziriaxa dwyne dviak

"lke`d lkn" :mipdklka `nhny cnln Ð

`edy lka mixg`l `nhi leki .`edyÐ

"lk`i xy`" :xnel cenlzzaa lk`pd lke` Ð

mei" wxta opixn`ck ,dviak epiide ,zg`

zwfgn drilad zia oi` :(`,t `nei) "mixetkd

lawl s`c izrny ip`e .zlebpxz zvian xzei

.dviak ira d`nehíéúéæ èçñù úî àîè
øåäè úðååëî äöéáë íéáðòåwiqncke Ð

rbi `ly calae :zexdh zkqna `zlin

iheyta okxcy oebke .dwynaoi`y ,ur ilk

`l` dwyn `nhn o`k oi`y ,oi`nhnoibfd

`l `edy ,micia okl mcew `nhd oda rbpy

oiwyndyke ,dwyn `viyn `l` xdfpoirbep

oibfadviakn xzeie .dviak xeriy xqg xak Ð

`viy oeiky ,`nh `icda mzd ipzw edc lk

dpey`x dthz`nhp Ðdthdoiicry ,dviaka

lke`a diddwyn oi`c ab lr s` .dviak

rlapdenr d`neh lawn lke`amilyn Ð

.`aeh mzd opz dzeekcc .exeriy z` `ed

dviak :`xnba dl iziin inp (a,cp) zegpnae

ehrnzpe dnga egipdy oilke`oke ,oixedh Ð

minyba ogipde xfg .xzepe lebite alg zifk

egtzelebit meyn odilr oiaiige ,oi`nh Ð

minybc ab lr s`e .alge xzepeoirlapdekeza

i`c ,edpip alg e`lhigqedlizyeediipin

edpip deebac dnk lk ,ikd elit` ,xeht zifkÐ

epi`y ,hwp `wec zn `nhe .dixeriyl inlyn
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oi`c `nh lah` dedc icin ,ea `veike dwlcd oebk ,ielik ly d`pda `xiq`

,oiwilcn oi` `nh laha `wecc :xnel yie !ea oiwilcn Ð jli`e dnxd zryne .ea oiwilcn

oi` dxedh dnexz dn ,xacn aezkd zenexz izya Ð "izenexz zxnyn z`" :opiyxcck

dnexz s` Ð jli`e dnxd zryn `l` da jl

ixii` `lc ,oiwilcn Ð ung ly laha la` .'eke

.zenexz izya `l`

úîéàìedl higq ike edl higq ikl ixykzn

dywn o`kn Ð dixeriy dil xiva

`edy lkc yxitc ,qxhpewd yexitl mz epiax

dpin witp ikn `dc .dxezd on d`neh lawn

,x`ypd lk d`neh lawn cine ,ixykzn `zxet

:uxiz sqei epiax axde !irila rlain oiwync

dviakn zegta d`neh lawn lke`y it lr s`c

epiax xne`e .dviakn zegta xykd lawn oi` Ð

dil `wtp "lk`i xy`n"c `nrh epiidc :wgvi

zaa lk`pd lke` Ð dviaka mixg` `nhl

`l :`nl` "min eilr `ai xy`" i`w dlre .zg`

epiax dywn cere .dviakn zegta xykd lawn

ta opixn`c ,mz:(`,cn migqt) "oixaer el`" wx

rbpe oileg ly dtwne dnexz ly onyde meyd

.erbn mewn `l` lqt `l Ð ezvwna mei leah

i`n` erbn mewn ,da opiede :mixtqd lka azke

lawn `l :`nl` !dviak ied `l `de ?leqt

,mixtqd on my wgen i"yxe .`edy lka d`neh

`ian edil` epiax axd ,cere .wgeca yxtne

qxg ilk iab opiyxcc ,mipdk zxezn di`x

xaey dz` eze` :"exeayz eze`e" aizkc

i`e .ozxdhl oilke` xaey dz` i`e ,ezxdhl

ipdn `lc `hiyt Ð `edy lka d`neh lawn
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`nhn dxtc `zrnya (`,at oileg) "epa z`e
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ikc :i"yx uxize !micbae mc` `nhn dteb `id
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úéùàø àø÷ øîàãmiixiy el`e ,ziy`x `id `dzy rnyn Ðmixkip`id `dzy Ð

ozxiznyixtna i`e .l`xyilung znexz`dzy dixiya yi xzid dn Ðoziy`x

dlik`a oixeq`e d`pda ixy eed lah `xwirn eed ik ?miixiy dyerexy inp `zyd Ð

?miixiy eed i`n oiprle ,ung meyn dlik`a oixeq`e d`pdaäöéáëî úåçôlke` Ð

.mixg` `nhn oi` ,`nhïðééåíéëñðì øùëÐ

.`nhn epi`céãé÷ô ã÷ôéî ïé÷ùî øáñ÷Ð

oicwtenjeza od,bfdink `l` ,el xeaig opi`e

`nhpyke .ilka oipzepybfd`nhp `l Ð

lke` e`lc ,oilke` z`neh bf llka dwyn

inp oiwyn z`nehe .ediicda iaiyg dizeekc

d`neh lawn dwyny it lr s`e .e`nhp `l

`edy lka,mlern eilr dwyn my did `lc Ð

enr eixiag sexiv oi`erbp `l df bf `dc Ð

.exiagay oiwynaúîéàìåîèéîoiwyn ÐÐ

ikl,edl higqoihgqpdelkl oirbepmibfd,cgi

ikehigqedldizil Ðoibfa oi`c ,dixeriyl

.jxc dviakn zegt `dc ,d`neh ozil dviak

éîð äöéáëáediipin oiwyn witp ik `dc ÐÐ

d`neh lawn dwyne lke` .dixeriy dil xqg

lke` `l` mixg` `nhn oi` la` ,ody lka

zxeza `ipz ikde .ziriaxa dwyne dviak

"lke`d lkn" :mipdklka `nhny cnln Ð

`edy lka mixg`l `nhi leki .`edyÐ

"lk`i xy`" :xnel cenlzzaa lk`pd lke` Ð

mei" wxta opixn`ck ,dviak epiide ,zg`

zwfgn drilad zia oi` :(`,t `nei) "mixetkd

lawl s`c izrny ip`e .zlebpxz zvian xzei

.dviak ira d`nehíéúéæ èçñù úî àîè
øåäè úðååëî äöéáë íéáðòåwiqncke Ð

rbi `ly calae :zexdh zkqna `zlin

iheyta okxcy oebke .dwynaoi`y ,ur ilk

`l` dwyn `nhn o`k oi`y ,oi`nhnoibfd

`l `edy ,micia okl mcew `nhd oda rbpy

oiwyndyke ,dwyn `viyn `l` xdfpoirbep

oibfadviakn xzeie .dviak xeriy xqg xak Ð

`viy oeiky ,`nh `icda mzd ipzw edc lk

dpey`x dthz`nhp Ðdthdoiicry ,dviaka

lke`a diddwyn oi`c ab lr s` .dviak

rlapdenr d`neh lawn lke`amilyn Ð

.`aeh mzd opz dzeekcc .exeriy z` `ed

dviak :`xnba dl iziin inp (a,cp) zegpnae

ehrnzpe dnga egipdy oilke`oke ,oixedh Ð

minyba ogipde xfg .xzepe lebite alg zifk

egtzelebit meyn odilr oiaiige ,oi`nh Ð

minybc ab lr s`e .alge xzepeoirlapdekeza
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epiax dywn cere .dviakn zegta xykd lawn

ta opixn`c ,mz:(`,cn migqt) "oixaer el`" wx

rbpe oileg ly dtwne dnexz ly onyde meyd
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àú÷éìùáàúñéàîåode mivrd oial owxef jk xg`e ,owley e`nhpy xg`l Ð.zeq`np

,edpiwlyilc inwn dl lik` `nlc yiig `ped axe.owleyy drya e`åì ïéîçî åéäå
ïéèéçá ïéîçäàîè äîåøú ìùmze` oigwel eidy Ðmipdkn.lefaäñéò ïäá ùåìì

äøäèádid dxdha oileg lke` iaxy it lr s` :xnelk Ðipd erbp `nlic yiig `l Ð

dqira mi`nh mihgelhac Ðzxezn edl

.e`nhn `le lke`úåîåøú åðúzkqn Ð

.zenexzåúéøîà éàî`nrhe yecig Ð

.daxk lecb mc` ziaa mipey mz`y zenexza

äîåøú éìéúù.oiyixke aexk ilizy oebk Ð

àîèìî åøäèoxeaigy .mixg` Ðolha rwxwl

.lke` zxeznìåëàìî ïéøåñàå`wlq `we Ð

.mipdkle ,d`neh meyn jzrcíéøæì íéøåñà
.ediipin dnexz my rwt opixn` `lc Ðéàîå

äîåøúë äîåøú éìåãéâ ïì òîùî à÷elit` Ð

oiney zerlv e` oihig oebk ,dlk erxfy xaca

.`pipz Ðàîéú éëålek`ln oixeq` i`d ÐÐ

miwc milva oebk ,xn`w dlk erxf oi`y xaca

milzeyyke ,y"eaiv oixewydcal zg` zg`

od Ðzetqepzexagznedyyceepiide ,cgi '

oilecib ilecib`ly ,odilr zetqepd oze` Ð

onvr oilecibe .mlern dnexz eidoebk Ð

oiaigxne mikledy ,aexk ilizyoilrd

glwa oilerd miycgd micae ,mipey`xdeed Ð

.milecib ilecibïéøúåî åéìåãéâ ìáèälr s` Ð

,ixka gxnzpy itrawede,xyrnllgeeilr

,dlgz eizexyrn yixtd `le erxfe ,lah my

gnveexvwe ,xnbpecr i`xr zlik`l xzen Ð

gxniydnexz dnexz ilecibc ab lr s`e .ixka

z` ciqtdl `ly ,`xnegle ,`ed opaxcn Ð

lah ilecib la` .mipdkd,od ixde ,od oileg Ð

,oxvewykcr i`xr odn lke`e ,d`eaz x`yk

.mgxniyúòãä çñéäáe`nhpyk Ðdlgzn

aey mdn ezrc giqd,oxneylngqida oilqtpe

xacna) dnexz iab aizkc .zrcdz`" :(gi

"izenexz zxnyn`le xeniy dl ciar Ð

.jzrc giqzéåä óåâä ìåñô`id dlrn Ð

mye ,jka oilqtpy miycwa.envrl `ed leqt

oze` lk e`nhp `ly xn`ie edil` `eai elit`e

odn ezrc giqdy minid.el oirney oi` Ð

øéôùozlizy oi`y ,oixeq` ikd meyn Ð

leqt my xiqdl odl zlren.odilrnàìà
øîàã ïàîìgqida oilqtp miycwy dn lk Ð

lr `ny ,d`neh yyg meyn `l` epi` zrcd

ezrc giqdy iciozxinynd`neh oda drbp

.rcei epi`eøîéîì àëéà éàîi`n` ipd Ð

d`neh elit` `d ?d`neh yyg meyn ilqtin

oday zi`cemzxdih.ozlizyåðøäèéåÐ

.gqid ini lk d`neh ea drbp `ly xn`ieìåì
ïè÷.dtvxd oipaa dieyr dlelg `neb oink Ð

.çáæîì ùáë ïéáyakl jenq zief oxwa :xnelk

mdy mewna ,gafnl jenqe.mixagznùáë ìù åáøòîá.yak ly ziaxrn zty lv` Ð

óåòä úàèç éìåñô ïé÷øåæ íùù,dhnl zinexc ziaxrn oxwa ziyrp `idy itl Ð

rxi`ykemiycw oeifa meyn ,cin dtxeyl leki oi`e ynn sebd leqt epi`y da leqt

.my dze` oipzep Ðäúøåö øáåòúåxya zi`xn zxev xeair .dpil leqt epiid ÐÐ

zpiladply oeike ,`ed cg` dliljgxk lre .sxype dtixy oerhe ,xzep `id ixd dlila

dxev zxard opiracnlbityk e`l Ðdzevnk `ly dwln e` dzvi e` z`nhp e` da

ixecd`l ol dnle ,`ed `ilrn leqt `dc .ixiinwi` dpil iraipc epl oi`e ?dpil leqt`

`ed d`neh yyg leqt zxn` i`e .zrcd gqid leqt e`lleqt i`dc xninl `ki` Ð

`ed `nlra `yyg `l` ,inhi`c dil opifg `lc oeike ,xn`w zrcd gqidaira Ð

opivn `lc ,dxev xeairdtxynldxedh xn`ie ok ixg` edil` `eai `ny ,`icdl
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wxtac miapr zkixca enk ,dlwz icil dia iz` jk jezac ,xeq` Ð q`nl

oileg d`n jezl dltpy d`nh dnexz d`q :opixn` (`,ak zexeka) "dnda gweld"

mexz :opiqxb iying wxta zenexz zkqnae .awxze mexz :xne` xfrl` iax ,mixedh

,sxyz Ð `zqi`nac :mz epiax xne`e .sxyze

.dtixy zrya epnn dpdie

ïéîçîxne` Ð dnexz ly oihiga oing el

eid iax zia ly mipdklc :mz epiax

dpi`y d`pd `l` `ixy `l l`xyilc .oiyer

.dnexza l`xyil oiaxrnc ,aexir enk ,ielik ly

e` ezndal lik`dl oebk ,ielik ly d`pd la`

`nw wxta opixn`ck ,l`xyil xeq` Ð wilcdl

dxt xkyy odk :(`,eh) dxf dcear zkqnc

zkqnae .dnexz ipiyxk dplik`i `l Ð l`xyin

:opixn` inp ('i dpyn xyr cg` wxt) zenexz

ly onya zeyxcn izaae zeiqpk izaa oiwilcn

my yi m` :yexit .odk zeyxa `nhpy dnexz

:xne` wgvi epiaxe .d`nl xp cg`l xpc ,odk

dn Ð "izenexz zxnyn" opiyxcc meyn `nrh

s` Ð odkl `wec dxedh dne .'eke dxedh dnexz

.dwlcd `l` `kil d`nhae .odkl `wec d`nh

åøäèwxtac :wgvi epiaxl dniz Ð `nhln
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dnexz meyn Ð dnexz dnexz ilecib exfbc
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dze` ddyi Ð exdhc oeik ,`zyde .drixfl

meync :wgvi epiax xne`e !dxdhl ick drixfl

`id oiicry xg`n ,dze` ddyi `l `zxet geix

,oe`b miqp epiax dywd .oileg ziyrp `le dnexz

Ð ipy xyrne dnexz ilecib :`ztqeza `ipzc

zkqnc inlyexia uexiz `vne .oilegk od ixd

hwla aiigzdl epiid Ð oilegk od ixdc :zenexz

oihwln mipdk iipre l`xyi iipre ,d`te dgkye

iipr :`ipzc epiide .mixfl oixeq`y `l` ,oze`

.dnexz inca mipdkl odly z` oixken l`xyi

xyrne dnexz oi` `ziixe`cny itl `nrhe

opaxc dxifb iz` `le ,d`te dgky hwla oiaiig

dyn epiax axd dywd cere .dil rwtne

dpyn ipy wxt) mixeka zkqna opzc ,y"iixap

.dnexza ok oi`y dn mixekae xyrna yi :(a

lek`ln mixeq` olecib Ð mixekae xyrndy

ok oi`y dn ,dndale mixfl s` milyexia

!mixfl exy dnexz ilecibc rnyn .dnexza

s`" `pyil xity iz` `l ikd e`la ,edin

c ,"mixfl.xninl dil irain mipdkl s` daxc`

rnyn oke ,mieb epiid Ð mzdc mixfc d`xpe

.inlyexiaéìåãéâwgvi epiax yxit Ð oilecib

on oey`x ilecib epiid Ð milecibc :xy` oa

edf Ð milecib oze` rhpe xfg jk xg`e ,rxfd

wiqnc ,inlyexin di`x `iane .oilecib ilecib

.minrt izy hwlpe rxfpy ,`peeb i`dka epiidc .zepxeb ipy eyriyn :oilecib ilecib` mzd

erxfy xac ied oineyc :qxhpewd yxity dne .oey`x lecib ied lkd qxhpewd yexitle

erxf oi`y xac edfi` :(e dpyn) iriyz wxta opz zenexz zkqnac ,ikd rnyn `l Ð dlk

.milvade meyde seld :dlk

ìåñôniz Ð ied sebdmewna dpgipi rpvend mewna dzid m` :opixn` (a,k) lirlc ,d

cin dtxeyl xzen oi` i`n`e .`l Ð micia ,oi` Ð `nxb :opixn`e ,dtxezd

?dpnn ezrc giqnykäîìepiid leqt i`d `nlic :wgvi epiaxl dyw Ð dxev xeair il

gqid ea yi lela wxfpy xg` ,mewn lkn :xnel yie ?dxev xeair irac ,milraae mca
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àú÷éìùáàúñéàîåode mivrd oial owxef jk xg`e ,owley e`nhpy xg`l Ð.zeq`np

,edpiwlyilc inwn dl lik` `nlc yiig `ped axe.owleyy drya e`åì ïéîçî åéäå
ïéèéçá ïéîçäàîè äîåøú ìùmze` oigwel eidy Ðmipdkn.lefaäñéò ïäá ùåìì

äøäèádid dxdha oileg lke` iaxy it lr s` :xnelk Ðipd erbp `nlic yiig `l Ð

dqira mi`nh mihgelhac Ðzxezn edl

.e`nhn `le lke`úåîåøú åðúzkqn Ð

.zenexzåúéøîà éàî`nrhe yecig Ð

.daxk lecb mc` ziaa mipey mz`y zenexza

äîåøú éìéúù.oiyixke aexk ilizy oebk Ð

àîèìî åøäèoxeaigy .mixg` Ðolha rwxwl

.lke` zxeznìåëàìî ïéøåñàå`wlq `we Ð

.mipdkle ,d`neh meyn jzrcíéøæì íéøåñà
.ediipin dnexz my rwt opixn` `lc Ðéàîå

äîåøúë äîåøú éìåãéâ ïì òîùî à÷elit` Ð

oiney zerlv e` oihig oebk ,dlk erxfy xaca

.`pipz Ðàîéú éëålek`ln oixeq` i`d ÐÐ

miwc milva oebk ,xn`w dlk erxf oi`y xaca

milzeyyke ,y"eaiv oixewydcal zg` zg`

od Ðzetqepzexagznedyyceepiide ,cgi '

oilecib ilecib`ly ,odilr zetqepd oze` Ð

onvr oilecibe .mlern dnexz eidoebk Ð

oiaigxne mikledy ,aexk ilizyoilrd

glwa oilerd miycgd micae ,mipey`xdeed Ð

.milecib ilecibïéøúåî åéìåãéâ ìáèälr s` Ð

,ixka gxnzpy itrawede,xyrnllgeeilr

,dlgz eizexyrn yixtd `le erxfe ,lah my

gnveexvwe ,xnbpecr i`xr zlik`l xzen Ð

gxniydnexz dnexz ilecibc ab lr s`e .ixka

z` ciqtdl `ly ,`xnegle ,`ed opaxcn Ð

lah ilecib la` .mipdkd,od ixde ,od oileg Ð

,oxvewykcr i`xr odn lke`e ,d`eaz x`yk

.mgxniyúòãä çñéäáe`nhpyk Ðdlgzn

aey mdn ezrc giqd,oxneylngqida oilqtpe

xacna) dnexz iab aizkc .zrcdz`" :(gi

"izenexz zxnyn`le xeniy dl ciar Ð

.jzrc giqzéåä óåâä ìåñô`id dlrn Ð

mye ,jka oilqtpy miycwa.envrl `ed leqt

oze` lk e`nhp `ly xn`ie edil` `eai elit`e

odn ezrc giqdy minid.el oirney oi` Ð

øéôùozlizy oi`y ,oixeq` ikd meyn Ð

leqt my xiqdl odl zlren.odilrnàìà
øîàã ïàîìgqida oilqtp miycwy dn lk Ð

lr `ny ,d`neh yyg meyn `l` epi` zrcd

ezrc giqdy iciozxinynd`neh oda drbp

.rcei epi`eøîéîì àëéà éàîi`n` ipd Ð

d`neh elit` `d ?d`neh yyg meyn ilqtin

oday zi`cemzxdih.ozlizyåðøäèéåÐ

.gqid ini lk d`neh ea drbp `ly xn`ieìåì
ïè÷.dtvxd oipaa dieyr dlelg `neb oink Ð

.çáæîì ùáë ïéáyakl jenq zief oxwa :xnelk

mdy mewna ,gafnl jenqe.mixagznùáë ìù åáøòîá.yak ly ziaxrn zty lv` Ð

óåòä úàèç éìåñô ïé÷øåæ íùù,dhnl zinexc ziaxrn oxwa ziyrp `idy itl Ð

rxi`ykemiycw oeifa meyn ,cin dtxeyl leki oi`e ynn sebd leqt epi`y da leqt

.my dze` oipzep Ðäúøåö øáåòúåxya zi`xn zxev xeair .dpil leqt epiid ÐÐ

zpiladply oeike ,`ed cg` dliljgxk lre .sxype dtixy oerhe ,xzep `id ixd dlila

dxev zxard opiracnlbityk e`l Ðdzevnk `ly dwln e` dzvi e` z`nhp e` da

ixecd`l ol dnle ,`ed `ilrn leqt `dc .ixiinwi` dpil iraipc epl oi`e ?dpil leqt`

`ed d`neh yyg leqt zxn` i`e .zrcd gqid leqt e`lleqt i`dc xninl `ki` Ð

`ed `nlra `yyg `l` ,inhi`c dil opifg `lc oeike ,xn`w zrcd gqidaira Ð

opivn `lc ,dxev xeairdtxynldxedh xn`ie ok ixg` edil` `eai `ny ,`icdl

eptxyy z`vnpe ,dzid`nhp `l elit` envrl `ed leqt my m` ,`l` .oixedh miycw?dxev xeair il dnl Ð
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wxtac miapr zkixca enk ,dlwz icil dia iz` jk jezac ,xeq` Ð q`nl

oileg d`n jezl dltpy d`nh dnexz d`q :opixn` (`,ak zexeka) "dnda gweld"

mexz :opiqxb iying wxta zenexz zkqnae .awxze mexz :xne` xfrl` iax ,mixedh

,sxyz Ð `zqi`nac :mz epiax xne`e .sxyze

.dtixy zrya epnn dpdie

ïéîçîxne` Ð dnexz ly oihiga oing el

eid iax zia ly mipdklc :mz epiax

dpi`y d`pd `l` `ixy `l l`xyilc .oiyer

.dnexza l`xyil oiaxrnc ,aexir enk ,ielik ly

e` ezndal lik`dl oebk ,ielik ly d`pd la`

`nw wxta opixn`ck ,l`xyil xeq` Ð wilcdl

dxt xkyy odk :(`,eh) dxf dcear zkqnc

zkqnae .dnexz ipiyxk dplik`i `l Ð l`xyin

:opixn` inp ('i dpyn xyr cg` wxt) zenexz

ly onya zeyxcn izaae zeiqpk izaa oiwilcn

my yi m` :yexit .odk zeyxa `nhpy dnexz

:xne` wgvi epiaxe .d`nl xp cg`l xpc ,odk

dn Ð "izenexz zxnyn" opiyxcc meyn `nrh

s` Ð odkl `wec dxedh dne .'eke dxedh dnexz

.dwlcd `l` `kil d`nhae .odkl `wec d`nh

åøäèwxtac :wgvi epiaxl dniz Ð `nhln

`nrh epiidc opiwqn (a,fh) zayc `nw

dnexz meyn Ð dnexz dnexz ilecib exfbc

dze` ddyi `ly :yexit .odk cia d`nh

dze` ddyi Ð exdhc oeik ,`zyde .drixfl

meync :wgvi epiax xne`e !dxdhl ick drixfl

`id oiicry xg`n ,dze` ddyi `l `zxet geix

,oe`b miqp epiax dywd .oileg ziyrp `le dnexz

Ð ipy xyrne dnexz ilecib :`ztqeza `ipzc

zkqnc inlyexia uexiz `vne .oilegk od ixd

hwla aiigzdl epiid Ð oilegk od ixdc :zenexz

oihwln mipdk iipre l`xyi iipre ,d`te dgkye

iipr :`ipzc epiide .mixfl oixeq`y `l` ,oze`

.dnexz inca mipdkl odly z` oixken l`xyi

xyrne dnexz oi` `ziixe`cny itl `nrhe

opaxc dxifb iz` `le ,d`te dgky hwla oiaiig

dyn epiax axd dywd cere .dil rwtne

dpyn ipy wxt) mixeka zkqna opzc ,y"iixap

.dnexza ok oi`y dn mixekae xyrna yi :(a

lek`ln mixeq` olecib Ð mixekae xyrndy

ok oi`y dn ,dndale mixfl s` milyexia

!mixfl exy dnexz ilecibc rnyn .dnexza

s`" `pyil xity iz` `l ikd e`la ,edin

c ,"mixfl.xninl dil irain mipdkl s` daxc`

rnyn oke ,mieb epiid Ð mzdc mixfc d`xpe

.inlyexiaéìåãéâwgvi epiax yxit Ð oilecib

on oey`x ilecib epiid Ð milecibc :xy` oa

edf Ð milecib oze` rhpe xfg jk xg`e ,rxfd

wiqnc ,inlyexin di`x `iane .oilecib ilecib

.minrt izy hwlpe rxfpy ,`peeb i`dka epiidc .zepxeb ipy eyriyn :oilecib ilecib` mzd

erxfy xac ied oineyc :qxhpewd yxity dne .oey`x lecib ied lkd qxhpewd yexitle

erxf oi`y xac edfi` :(e dpyn) iriyz wxta opz zenexz zkqnac ,ikd rnyn `l Ð dlk

.milvade meyde seld :dlk

ìåñôniz Ð ied sebdmewna dpgipi rpvend mewna dzid m` :opixn` (a,k) lirlc ,d

cin dtxeyl xzen oi` i`n`e .`l Ð micia ,oi` Ð `nxb :opixn`e ,dtxezd

?dpnn ezrc giqnykäîìepiid leqt i`d `nlic :wgvi epiaxl dyw Ð dxev xeair il

gqid ea yi lela wxfpy xg` ,mewn lkn :xnel yie ?dxev xeair irac ,milraae mca

.opgl` epiax axd .zrcd
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åìåñôù ìëåôåâáxyaae ,i`ce leqt Ðenvr.cin sxyi Ðíãá.mcd jtyp oebk Ðíéìòááåmilra e`nhp oebk Ðgqtde.eplk`iy in o`k oi`e ,miiwit lr s` ,mce

ikd elit` ,`ed xenb leqtyenvr xyak epi`e li`ed Ð.dxev xeair ira Ðäåáà øá äáø éáã àðú."oilev cvik"a dizlinc `nrhe ,`kid `prci `l `zlin xwir Ð

.ìåâéô åìéôàserd z`hg ileqt i`n :dinwl ipynck iiepyl ivn `l `kde .dxev xeair oerh ,`ed sebd leqtyelqtpy Ð?il dnl dxeve d`neh epiidc ,mei leahaéáø
÷åøæé øîåà øæòéìà.xya oi`y it lr s` ,mc :"oilev cvik"a xn`c ,dinrhl xfril` iax .mcd z` Ð÷åøæé àì øîåà òùåäé éáøoi` m` :xn`c ,dinrhl ryedi iax Ð

xyamirlwl ueg `vie .mc oi` Ðxyaa Ð

dvigny ,xn`w miycwd iycwzneg odly

cren ld` xvga" :edleka aizkck ,dxfr

z`vi m`e ."delk`iopitlick ,zlqtp Ð

"oilev cvik"al`"n."dnipt ycewdéàî
úòãä çñéäá åàì ìñôðoeikc .dinza Ð

i` ?ez `ki` leqt i`n ,`vie `nhp `pzc

zaygna oebk ,mc zceara lqtpenewnl ueg

uegeepnfls` ixdy ,xya lqtp ixw `l Ð

.wexfi xfril` iax `nip `l `dae ,lqtp mcd

àîìùá úøîà éà`ed d`neh yyg leqt Ð

wxf m`y ryedi iax dcen ikd meyn Ð

ab lr s`e ,i`ce `nhp elit`c .dvxed

ied sebd leqt d`nehc.uiv dvxn Ð

uiv ievix xaq `wc ,wexfi `l dlgzkle

dil ipdn `lc ab lr s` ,`veie .`ed carica

uiviaxc ab lr s`c .carica dvxed Ð

li`ed edin ,xyae mc ,izxz ira ryedi

xac zngn leqt `vei leqte ,oira xyade
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.ìåâéô åìéôàserd z`hg ileqt i`n :dinwl ipynck iiepyl ivn `l `kde .dxev xeair oerh ,`ed sebd leqtyelqtpy Ð?il dnl dxeve d`neh epiidc ,mei leahaéáø
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ezny in` cenr dl sc ± iyily wxtmigqt
äìòî àìàopaxcn ,`ed `nlra Ð,ilka ozeig `dzy Ð.`xw` opax deknq`eàëä
äìòî éîð.lek`ln oixeq`e dnexzl drixf oi`c ,`ed `nlra Ðàðéðúcearc Ð

.`ziixe`cn elit` ,miycwa dlrn `pngxàì íéùã÷á,`id dxtk zac d`neh m` Ð

.zcleie dafe af oebkøùáäå'ebe "lk`i xedh lk" Ðdpeale mivr zeaxl ,dxizi e"ie Ð

xy` xyade" lirlc` i`we .d`nehl ycew ly

."xyade ,lk`i `l `nh lka rbiééåîèéàåäðéð
!edpip lke` e`l `d ,dinza Ðäðùîåìà

åúáåç éãé ïäá àöåé íãàù íéøáãmeyn Ð

dlila dvn zaegaiiegn `edy dpey`x

zeny) aizkck ,dvn lek`lelk`z axra" :(ai

."zevnìòåù úìåáéùdly zleaiy ,`"piia` Ð

apfk ieyr.lreyïåôéù..`"lbiyéàîãá ïéàöåé
d`eaz Ðzgwlpdmrnz`xwp `ide ,ux`d

wtq .i`ncdxyireaiige ,dxyir `l wtq

yixtdl minkglk` m`e .wtqn dizexyrn

dpnn xyrn yixtd `le ,dpnn dvn.`vi Ð

ïåùàø øùòîáå.miiel ly Ðåúîåøú äìèðù
xyrnd jli`e o`kne ,odkl xyrn znexz Ð

.mixfl xzen.äîåøúáå äìçá íéðäëäåla`

lk`z `l" :onwl silick ,`l dnexza l`xyi

"zevn eilr lk`z mini zray ,ung eilrin Ð

dz` ung meyn `l` evenig lr xdfen epi`y

zngn xeq`y df `vi ,dvn zaeg ici ea `vei

.xg` xeqi`éðù øùòîá àìå.milyexil ueg Ð

åîöòì ïàùò.xifpe dcez mgl Ðïäá àöåé ïéà
my `xw `le ,odilr gafd hgy `l elit`e Ð

yxtn `nrhe .ok zrcl o`yry `l` ,odilr

.`xnba÷åùá øåëîìdcez ingl ikxevl Ð

zexifpe`nrhe ,odl xkn `l m` oda `vei Ð

`xnba yxtn.àøîâïéèéç ïéîoiprl Ð

,epin epi`y lr oinn oinxez oi`c ,dnexz

oinxeze.oinqek lr oihigàøùéã.`"lbiy Ð

éáìåâ.frla `"hlitqi` ÐéìéáùàìòúÐ

`lrz .`"piia`.lrey ly mebxz Ðíéøáã
ïäá àöåé íãà õåîéç éãéì ïéàáämeyn Ð

.dvn o`yr m` ,dvnæøåàïçåãåoiyer oi` Ð

oze` oivingn m`e ,ung.oigixqn Ðøñåà
ïçåãå æøåàáyi .gqta liyaz epnid lek`l Ð

ze`a zegpnd lkc meyn ,zegpnl miyxtn

.dvnyeaiye,mihg `l` d`a dgpn oi`c ,`ed

zeny) aizkc."mze` dyrz mihg zleq" :(hk

,oixery `l` d`a dpi`y ,xnerd zgpnn ueg

ogecc `hiyte .dheq zgpn [oke]bilt o`ne ,`l

.xizn ine ,`da opgei iaxc dilráåø÷ùõåîéçì
ea oi`vei dicicle ,uenig icil `a :`nl` Ð

.dvn meynéåä àì øåîâ õîçdpin `wtpe Ð

bbeya elk` m`e ,zxk yepr oi`c`ian oi` Ð

.oaxw.úéîø÷.dinwl yxtnäìçá úáééçÐ

zlg"c ab lr s`e .ied obc oinc(a,r) "l`rnyi iax" wxta zegpna ,iper mgln mgl mgl xnbe ,da aizk "mgl.`ed mgl inp fxe` Ðàúéðöéùlebr .frla `"liip oixewy gvw Ð

,ogec oirk `ed.xegye.oetiya z`vnpe ,`"lipxcy` :izrny `pixg` `pyilàúéðìë.frla w"n Ðïîùáå ïééá.min da ozp `lc Ðúøë åöåîéç ìò ïéáééç ïéàoi` zexit inc Ð

.onwlck ,oivingnäøéùò äöî."iper mgl" :xn` `pngxe Ðåòîâå åäçîämey` Ðdrinbc opirny`e ,i`w obc oinc mgl.eaiigl dlik`käçîäedgndy ,frla x"ixtphyic7 Ð

.minaåúáåç éãé äá àöåé íãà ïéà.dil lik`w dlik` jxc e`lc Ð
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ïéîñåëoinxez oi`c oiprl yxit i"yx Ð oixery oin oetiye lrey zleaiy oihig oin

(`,r) "l`rnyi iax" wxta zegpnac :xne` wgvi epiaxe .epin oi`y lr oinn

iriax wxt) dlg zkqna opzc ,oiywn yi .`ipzin dlg oiprl `ziixac `icda gken

lkd mr oitxhvn oixeryde ,oinqekd on ueg lkd mr ztxhvn dpi` dhigd :(a dpyn

oixery icda oinqek :`nl` .oihigd on ueg

oin oinqekc :wgvi epiax xne`e !inc xity

oin oky lke ,oihig oin s` xnelk Ð oihig

oixery oin Ð oetiye lrey zleaiy .oixery

,zkqnd yixa mzd `ipzc `de .oihg oin `le

oixeryde oihigd :dlga oiaiig mixac dyng

oiaiig el` ixd ,oetiye lrey zleaiye oinqekde

,wgvi epiax xne` Ð df mr df oitxhvne dlga

eypa o`k :inlyexia ipync.lelaa o`ke j

dqir dyrp zg`e zg` lky Ð jeypa :yexit

Ð cgi exagzpe ekyp ok xg`e ,dnvr ipta

enk `l` ,mlek oitxhvn oi` i`ce mzd

miyelip mignwd lky Ð lelaa .oiyxetny

,mitxhvn mlek `idda Ð dqir odn eyre cgi

.cg`k mlek opiaygc
ine
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ezny ina cenr dl sc ± iyily wxtmigqt

äéì éæç àì àä éàîãdz` ,ecal ung lk`z la meyn exeqi`y in :onwl opixn`e Ð

dvn meyl da `veid`ad devn dl `ied :inp i` .xg` xeqi` el yiy in `vi Ð

.dxiaraäéì éæç éîð àúùäoixyrn ux`d inr aexc ,`ed `nlra opaxc `xnegc Ð

.odàéðñëàl`xyi ikln zeliig Ðoilhendzexiird ipa lrmdilr oibdl ,opefl

,odiaie`n,miiprk od ixde .od mil`xyieli`ed

.onewna opi`eíéìáéùá åîéã÷äùz` Ð

.gexin mcew dlecb dnexzl micwd xyrnd

"ziy`x"c ,xyrnl zncew dnexz dxezd onc

oey`x xyrn ozep `ed xzepd one ,`pngx dixw

ield mixrd eiykre .iell,enciwe`ly ick

epxqgi.miyngn cg` odkdepnid dlhpe

.epick xyrn znexzdlecb dnexz la`

dpey`xdopirny`e .epnid dlhp `l Ð

.eda` iaxk ,xzenc oizipznìëîíëéúåðúîÐ

.aizk mielaä úîåøú ìë úà'dnexz elit` Ð

.dlecbúéàø äîå`aeigc `xw znwe`c Ð

enicwdyk zxehtc `xwe ,ixka enicwdyk

.oilaiyaéàäixka gxnzpc Ð,obci`oeike

`xwpcobc:aizkck ,dnexzl lah dyrp Ð

."jpbc ziy`x"àì éàäïâãéàiel dilwy ike Ð

.dnexzl leah ded `l oiicr.ïðáøãî ìåáè
,ikd elit`eaiyg `id dxiara d`ad devn

inc `le .dl.oxn`cke ,i`nclogky` mzdc

dligzkl `xizid diacarica `kd jkld Ð

.witpåúîåøú äìèð àìù ïåùàø øùòîá àìåÐ

`we ,xn`w xyrn znexza jzrc `wlq `w

!`hiyt :jixtéøëá åîéã÷äù àëéøö àìÐ

ipzwc "eznexz" i`deiedc ,dlecb dnexz Ð

.xn`w `xwirn dpin iyext`l ifgäéì øîàãë
ééáàì àôô áø.oizrnya lirl ÐïåîéñàÐ

.frla d"h`lt ,dxev `la drní÷å óñëä ïúðå
åìsqk ziying sqie" :aizk dcy yicwna Ð

.'ebe "jkxràì éîð ìáè ìëï÷úéà`iyew Ð

.`idéðò øùòî (úìéëà) åìéôà åàea oi`y Ð

oey`x xyrn eli`c .dyecw meydia zi` Ð

elek ipy xyrne ,dyecw `idy xyrn znexz

.yecwõîç ìëàú ìá íåùî åøåñéàù éîÐ

.dvn e`yr m` ,gqta dvn ici ea `vei dz`
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éîåevenig lr oiaiig oi` :`icda opixn`ck ,zxk aiigzdl epiid Ð oivingn oi` zexit

Ð yl m`e ,yace onye oiia oiyl oi` :opixn` inp jenqae .dia zi` e`l la` ,zxk

x`yk ungd on dxneyl oilekiy meyn epiid Ð lk`z ixn`c inp minkge .cin sxyz

la` :`peyia`c `gniw iab opiwqn (`,n) onwlc ,dywe .oivingn `nlr ilekl la` ,dqir

rnyn .oivingn oi` zexit inc ,ixy zexit in

oivingn oi`c :mz epiax yxit oke .ixnbl opixyc

axiryk Ð cin sxyz xn`c `de .xwir lk

`d lre .uingdl xzei zexdnn f`c ,min odnr

la` .dia zi` e`l la` ,zxk oda oi`c xn`

unege oii oebk ,min zaexrz dia zilc `kid

seqa gken oke .ixnbl exy Ð zexit in x`ye

(mye a,fp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk"

mikqp zgpn zeaxl Ð "eaixwz xy`" :xn`c

zgpn :jixte .ililbd iqei iax ixac ,uenigl

yix xn` !oivingn oi`e ,od zexit in mikqp

dlabn mikqp zgpn :iqei iax did xne` ,yiwl

jizrc `wlq i` ,`zyde .dxiyk `ide mina

,llk min `la `kd ixiin opgei iaxe yiwl yixc

ungc ,`ki` zewln la` `kil zxk ikd elit`e

mzd xninl jixhvi` i`n` Ð ied dywep

`xw jixhvi` inp min leaib `la ?mina dlabn

unge ,dywep ung iedc ,ung dt`z `ly

zegpna mzd rnynck .dgpnl leqt dywep

iaxl dcedi iaxc xe`iy :mzd xn`wc ,(`,bp)

`kilc `kid i`ce `l` .zegpnl leqtc ,dcedi

oa oeyny epiaxl dywe .llk uingn epi` Ð min

el`" wxta dil aiyg inec`d unegc :mdxa`

ici lr xenb obc ung (`,bn migqt) "oixaer

mzd yxtn inec`d uneg `de ?i`n`e .zaexrz

oiia mixeryd oiniyn :yexit ,mixery dia enxc

!oivingn oi` zexit in `de ,ahid uingiy ick

ied `l izk` Ð odnr min oiniyn m` elit`e

mixerydy :wgvi epiax xne`e !dywep ung `l`

mivia inae .oiia oiniyny mcew mina oixey

ep`y itl ,`l e` zexit in aiyg i` i"yx wtzqp

.minan xzei oda dar dyrp dqirdy mi`ex

lek`l bdep dide ,xaca xzid bdp mz epiax la`

dyelipy dber zery rax` xg` gqtd axra

dvn lke`d :inlyexia opixn`wc `de .miviaa

ziaa ezqex` lrea eli`k dpnf mcew gqt axra

,daeg ici da z`vl die`xd dvn epiid Ð eing

.`id dxiyr dvn efe

ïéàöåéira i` wgvi epiax wteqn Ð i`nca

:opixn`ck ,caric `wec `vei xninl

mewn lkn Ð dil ifge diqkpl xiwtne li`ed

s` mi`vei :inp i` .edl xiwtn `l oiicr

klinp dvn zlik`e ,miiprl ixye li`ed ,dlgz

.zeipr zlik` `xwpàéðñëàyxtn

.mieb :inlyexiaììéçù`pngxc rwxw ab lr
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i`e ,uingdl oixdnn od uenig eze`e ,rx

.oxneyl xyt`ìëàú íéøîåà íéîëçåÐ
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב

             

         
         

          
         

        
       

        
 

      
          

    
        

       
        

       
            

         
          

          

        
        

          
          

      
        

          
         

         
         

       
         

         
         

          
        

        
         

      













































































המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א

             

        
     

       
         

   
         

          
        

          
         

          
           

           
        

          
          

        
         

           

         
       

         
 

        
        

         
         

          
          

        
         

            
           

      
       

         
          

      













































































המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' א



קלו
             

        
          

      
        

       
           

          
         

           
     

        
        

       
         

        
      

       
      

       
          

       
            

          


          
         

        
         

       
          

   
        

        
       

          
           
          

     
         

          
          

        
        

        
        

      

        
        


       

         
         

         
        

        
       

         
        

       
        

          


         
         

    
      

        
        
          

   
        

           
           

    
        

     
        

         
        

         
       

       
        

       
        

       
        


         

        
        

   

























































































































































































המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' א

"גולה" בתוס' אל"ף15(   – נהיית הגאולה  ביותר של הגלות 
המקדש  בית  כן  גם  שהוא  השלישי,  המקדש  בבית   –
בית  את  הן  שכולל  המשולש16(,  חוט  דרך  )על  המשולש 
שני  בבית  והן  למטה17(  מלמעלה  בבחי'  )שהי'  ראשון 

15( ראה ויקרא רבה סוף פל"ב. ועוד. לקוטי תורה בהעלותך לה, ג. ובכמה מקומות. 

וראה שיחות שבת פרשת אחו"ק ושבת פרשת אמור שנה זו )התוועדויות תנש"א 

חלק ג עמוד 177 ואילך; עמוד 217 ואילך(. ושם נתבאר.

16( קהלת ד, יב.

17( ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק ט עמוד 62 ואילך.

הנצחית  בגאולה  נצחי18,  ובית  למעלה(,  מלמטה  )בבחי' 
ית'  דעצמותו  הגילוי  שלימות  כשיהי'  גלות19,  אחרי'  שאין 
בתחתונים20, ושלימות החיבור ד"אני לדודי ודודי לי", "כל 

מקום שנאמר לי אינו זז לעולם".
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק ד עמוד 168 

ואילך

18( זהר חלק א כח, א. חלק ג רכא, א. תקוני זוהר תיקון ח.

19( ראה מכילתא בשלח טו, א. תוס' ד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.

20( ראה תניא פרק לו )מו, א(.

המשך מעמוד אב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

áéïéà ìàøNéä CøBöì àéä Bæ äçãäL ét ìò óà BøBàì äìéëà éìk çéãäì äçôMä ú÷ìãîL øð ìáà£¨¥¤©§¤¤©¦§¨¥¨¦©§¦£¦¨§©©¦¤£¨¨¦§¤©¦§¨¥¥
äæ øpî) äðäð ìàøNéä óeb ïéàå ìéàBä ìàøNé ìéáMa àø÷ð Bæ ä÷ìãä[blBæ äçãäî) ([clíéìkL àlà ( ©§¨¨¦§¨¦§¦¦§¨¥¦§¥©¦§¨¥¤¡¨¦¥¤¥©¨¨¤¨¤¥¦

éøö ïéàå ú÷ìãî àéä dëøöì íçécäì úáéç àéäå íéçcî BlLda úBçîì C[dløð øBàì LnzLäì øzeîå ¤ª¨¦§¦©¤¤§©¦¨§¨§¨¦©§¤¤§¥¨¦¦§¨§¨§¦§©¥§¥
äæ[flÎel: ¤

יב  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
äæ øðî [âì מהדלקת ההנאה איסור נתחדש יא בסעיף -

לדבר  משמשת כשהיא הנכרי, בשביל שנעשתה נר
הנכרי). (הליכת ממנו נהנה ישראל של שגופו

נהנה  אינו שהישראל או להתיר, אופנים שני ישנם ובזה
ובנדו"ד  הנר, לאור לבדו הולך שהנכרי (כגון מהנר
הראשונה  הגירסא וזוהי לבדה), מכבסת השפחה

.76בשוע"ר 
åæ äçãäî [ãì הודלק כשהנר להיתר נוסף אופן -

ממנו  נהנה ישראל של גופו שאין דבר ומותר 77לצורך ,
ישראל. בשביל הודלק שלא נר ככל ממנו ליהנות
וסיים  הב' כגירסא הכריע ד ס"ק אחרון ובקונטרס

.78בצ"ע 
äá úåçîì [äì אם גם זה מנר ליהנות לישראל מותר -

למראית  חוששים ואין זה, מנר מיד נהנתה לא השפחה
ישראל  בבית ישראל בכלי נעשית שההדחה אף עין

ישראל  .79ולצורך
äæ øð øåàì [åì יכול ידני, באופן לפותחה שניתן דלת -

אם  גם בה לעבור לו ומותר - שיפתחנה מהנכרי לבקש
חשמלי  באופן פתחה .80הנכרי

וסביר  - בהיתר לעשותה הנכרי שיכול מלאכה בכל וכן
בשבת  לעשותה לו לומר אפשר - בהיתר שיעשנה

באיסור) לעשותה לו יאמר ולא לעשותה, סתם לו ,81(שיאמר
באיסור  שיעשנה שסביר היתר 82ובמקום להגביל יש ,

שיעשה  בפירוש לו לומר או - בלבד לבניֿתורה זה
בהיתר.

לעשות  בפירוש לו לומר יש דאורייתא במלאכות גם
ההיתר  .83בדרך

עם  הכרוך דבר בכל להחמיר יש ציבוריים ובמקומות
בשבת  .84זלזול

äæ øð øåàì [æì שתדיח ממנה לבקש לכתחילה ומותר -

zetqede mipeiv
לאסור 76) סברא שאין ד ס"ק בקו"א כתב זו גירסא על

בשביל  הליכתו שעיקר אף - מהנר לבדו נהנה כשהנכרי
ישראל.

נכסיו 77) הנאת אלא הגוף' 'הנאת בגדר אינה כלים הדחת
שימוש  לצורך נעשית שההדחה ניכר לא שהרי ישראל, של

הנר). בהדלקת ניכר שהוא (כפי דוקא בשבת
לישראל 78) מותר הב' לגירסא הגרסאות: ב' בין נפק"מ

שהנכרי  כיון - הנר מדלקת שהשפחה בשעה בחדר להיות
הגוף, הנאת בו שאין ולדבר - בלבד עצמו לצורך הדליקו
השפחה  כשסיימה רק השימוש היתר הא' לגירסא משא"כ
הגוף  הנאת בו שיש בדבר גיסא לאידך ונפק"מ עבודתה.
התנור  להסיק שתוכל כדי הנר שהדליקה שפחה כגון
שתגמור  לאחר אף הנר באור להשתמש אין הב' שלגירסא
משא"כ  ישראל), לצורך שהודלק כנר (שדינו התנור הסקת

מכן. לאחר הנר באור להשתמש שמותר הא' לגירסא
לחוש 79) כתב והנה) (ד"ה ה ס"ק רנב סימן בקו"א

ישראל  בבית מלאכה העושה (בנכרי עין מראית לאיסור
שעושה  בה ניכר שלא מלאכה בכל עצמו) לצורך אפילו
לדינא  אמנם מהמלאכה). מיד נהנה שלא (היינו עצמו לצורך
ובבית  ישראל לצורך אפילו מעצמו העושה להתיר נקטינן
ומהאי  וד"ה מהר"ם, והנה ד"ה רמג (מהדו"ב ישראל

טעמא).
איסור 80) שהוא כיון מקום מכל הגוף, הנאת בזה שיש אף

לעשותו  היתר צד בו שיש דבר כל לנכרי לומר מותר דרבנן
בפירוש  לבקש עליו דאורייתא איסור הוא ואם ישראל, ע"י

כ'מחאה'. נחשב שאז הערמה בלא ידני באופן שיעשה
יפתח  שהנכרי להניח שסביר במקום דרבנן במלאכה גם
תורה  לבני זה היתר להגביל יש - ידני ולא חשמלי באופן
שיפתח  בפירוש לו שיאמרו או ט, סעיף לעיל כמבואר בלבד

ידני. באופן
שאומר 81) כגון לזה ומהדוגמאות הקודמת, כבהערה

שאומר  או במעלית, מעלהו והנכרי אוכל, לו להעלות לנכרי
לו  שאומר או במכונה, חותכו והנכרי לחם לו לחתוך לו
שיכל  (במקום ברכבו מגיע והנכרי בשבת לעבוד לבוא

מע"ש). או ברגל להגיע
נמצא 82) והוא אוכל לו להעלות לנכרי שאומר כגון

גבוהה. בקומה
בפירוש 83) לו וכשאומר ג. ס"ק מקו"א לעיל כמבואר

לו  (שכשאומר הארץ לעמי גם מותר - ההיתר לעשות
שנחשב  ועוד איסור, לעשות לו לומר יבוא לא היתר לעשות
אם  לזה: מהדוגמאות בהערמה). נעשה כשלא כ'מחאה'
מן  האוכל שיברור בפירוש לו יאמר לברור אוכל  לו נותן

הפסולת.
דברים 84) להעלות לנכרי להתיר אין ציבורי במקום

הדברים  להביא שיכול (אף ברכב דברים להביא או במעלית
בהיתר  לעשותם שדרך אף עירוב) שיש במקום כגון בהיתר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

áéïéà ìàøNéä CøBöì àéä Bæ äçãäL ét ìò óà BøBàì äìéëà éìk çéãäì äçôMä ú÷ìãîL øð ìáà£¨¥¤©§¤¤©¦§¨¥¨¦©§¦£¦¨§©©¦¤£¨¨¦§¤©¦§¨¥¥
äæ øpî) äðäð ìàøNéä óeb ïéàå ìéàBä ìàøNé ìéáMa àø÷ð Bæ ä÷ìãä[blBæ äçãäî) ([clíéìkL àlà ( ©§¨¨¦§¨¦§¦¦§¨¥¦§¥©¦§¨¥¤¡¨¦¥¤¥©¨¨¤¨¤¥¦

éøö ïéàå ú÷ìãî àéä dëøöì íçécäì úáéç àéäå íéçcî BlLda úBçîì C[dløð øBàì LnzLäì øzeîå ¤ª¨¦§¦©¤¤§©¦¨§¨§¨¦©§¤¤§¥¨¦¦§¨§¨§¦§©¥§¥
äæ[flÎel: ¤

יב  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
äæ øðî [âì מהדלקת ההנאה איסור נתחדש יא בסעיף -

לדבר  משמשת כשהיא הנכרי, בשביל שנעשתה נר
הנכרי). (הליכת ממנו נהנה ישראל של שגופו

נהנה  אינו שהישראל או להתיר, אופנים שני ישנם ובזה
ובנדו"ד  הנר, לאור לבדו הולך שהנכרי (כגון מהנר
הראשונה  הגירסא וזוהי לבדה), מכבסת השפחה

.76בשוע"ר 
åæ äçãäî [ãì הודלק כשהנר להיתר נוסף אופן -

ממנו  נהנה ישראל של גופו שאין דבר ומותר 77לצורך ,
ישראל. בשביל הודלק שלא נר ככל ממנו ליהנות
וסיים  הב' כגירסא הכריע ד ס"ק אחרון ובקונטרס

.78בצ"ע 
äá úåçîì [äì אם גם זה מנר ליהנות לישראל מותר -

למראית  חוששים ואין זה, מנר מיד נהנתה לא השפחה
ישראל  בבית ישראל בכלי נעשית שההדחה אף עין

ישראל  .79ולצורך
äæ øð øåàì [åì יכול ידני, באופן לפותחה שניתן דלת -

אם  גם בה לעבור לו ומותר - שיפתחנה מהנכרי לבקש
חשמלי  באופן פתחה .80הנכרי

וסביר  - בהיתר לעשותה הנכרי שיכול מלאכה בכל וכן
בשבת  לעשותה לו לומר אפשר - בהיתר שיעשנה

באיסור) לעשותה לו יאמר ולא לעשותה, סתם לו ,81(שיאמר
באיסור  שיעשנה שסביר היתר 82ובמקום להגביל יש ,

שיעשה  בפירוש לו לומר או - בלבד לבניֿתורה זה
בהיתר.

לעשות  בפירוש לו לומר יש דאורייתא במלאכות גם
ההיתר  .83בדרך

עם  הכרוך דבר בכל להחמיר יש ציבוריים ובמקומות
בשבת  .84זלזול

äæ øð øåàì [æì שתדיח ממנה לבקש לכתחילה ומותר -

zetqede mipeiv
לאסור 76) סברא שאין ד ס"ק בקו"א כתב זו גירסא על

בשביל  הליכתו שעיקר אף - מהנר לבדו נהנה כשהנכרי
ישראל.

נכסיו 77) הנאת אלא הגוף' 'הנאת בגדר אינה כלים הדחת
שימוש  לצורך נעשית שההדחה ניכר לא שהרי ישראל, של

הנר). בהדלקת ניכר שהוא (כפי דוקא בשבת
לישראל 78) מותר הב' לגירסא הגרסאות: ב' בין נפק"מ

שהנכרי  כיון - הנר מדלקת שהשפחה בשעה בחדר להיות
הגוף, הנאת בו שאין ולדבר - בלבד עצמו לצורך הדליקו
השפחה  כשסיימה רק השימוש היתר הא' לגירסא משא"כ
הגוף  הנאת בו שיש בדבר גיסא לאידך ונפק"מ עבודתה.
התנור  להסיק שתוכל כדי הנר שהדליקה שפחה כגון
שתגמור  לאחר אף הנר באור להשתמש אין הב' שלגירסא
משא"כ  ישראל), לצורך שהודלק כנר (שדינו התנור הסקת

מכן. לאחר הנר באור להשתמש שמותר הא' לגירסא
לחוש 79) כתב והנה) (ד"ה ה ס"ק רנב סימן בקו"א

ישראל  בבית מלאכה העושה (בנכרי עין מראית לאיסור
שעושה  בה ניכר שלא מלאכה בכל עצמו) לצורך אפילו
לדינא  אמנם מהמלאכה). מיד נהנה שלא (היינו עצמו לצורך
ובבית  ישראל לצורך אפילו מעצמו העושה להתיר נקטינן
ומהאי  וד"ה מהר"ם, והנה ד"ה רמג (מהדו"ב ישראל

טעמא).
איסור 80) שהוא כיון מקום מכל הגוף, הנאת בזה שיש אף

לעשותו  היתר צד בו שיש דבר כל לנכרי לומר מותר דרבנן
בפירוש  לבקש עליו דאורייתא איסור הוא ואם ישראל, ע"י

כ'מחאה'. נחשב שאז הערמה בלא ידני באופן שיעשה
יפתח  שהנכרי להניח שסביר במקום דרבנן במלאכה גם
תורה  לבני זה היתר להגביל יש - ידני ולא חשמלי באופן
שיפתח  בפירוש לו שיאמרו או ט, סעיף לעיל כמבואר בלבד

ידני. באופן
שאומר 81) כגון לזה ומהדוגמאות הקודמת, כבהערה

שאומר  או במעלית, מעלהו והנכרי אוכל, לו להעלות לנכרי
לו  שאומר או במכונה, חותכו והנכרי לחם לו לחתוך לו
שיכל  (במקום ברכבו מגיע והנכרי בשבת לעבוד לבוא

מע"ש). או ברגל להגיע
נמצא 82) והוא אוכל לו להעלות לנכרי שאומר כגון

גבוהה. בקומה
בפירוש 83) לו וכשאומר ג. ס"ק מקו"א לעיל כמבואר

לו  (שכשאומר הארץ לעמי גם מותר - ההיתר לעשות
שנחשב  ועוד איסור, לעשות לו לומר יבוא לא היתר לעשות
אם  לזה: מהדוגמאות בהערמה). נעשה כשלא כ'מחאה'
מן  האוכל שיברור בפירוש לו יאמר לברור אוכל  לו נותן

הפסולת.
דברים 84) להעלות לנכרי להתיר אין ציבורי במקום

הדברים  להביא שיכול (אף ברכב דברים להביא או במעלית
בהיתר  לעשותם שדרך אף עירוב) שיש במקום כגון בהיתר
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`zax `zkld
שידוע  ואף האור, שתדליק שידוע אף בשבת, הכלים
לצורך  הספוג ותסחוט חמים, מים בברז שתשתמש
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התכוונה  שלא כיון - המודחים מהכלים ליהנות ומותר
דוקא. בשבת בהם שישתמשו

zetqede mipeiv
ח"ד  מנחתֿיצחק שו"ת לגמרי, מעצמו זאת עושה אם (אף
נעשית  שהמלאכה תועלת לישראל שיש משום כה סימן
להשתמש  לו להתיר אין וכן שבת), זלזול ומפני בזריזות,
מכונות  כגון פעולתם בדרך רעש המשמיעות במכונות

שבת. זלזול משום וכד' כביסה הדחה, קילוף,
אף  מפותֿניילון לחתוך לנכרי להתיר לא מוטב רבים ובפני
על  אחראי שהוא (כגון בלבד עצמו לצורך זאת שעושה
אבל  גנאי, משום - השלחנות) שילכלכו רוצה ואינו הנקיון
אלו  ממפות ליהנות אסור ישראל לצורך זאת שעושה במקום

בו. מיחה כן אם אלא - הדין מעיקר

ללא 85) כלים להדיח שאפשר היתר צד שישנו משום
אסורים  אינם החמים המים ברז והפעלת והסחיטה האור,
גורם  בספוג השימוש ידי (שעל רישיה פסיק משום אלא
לחימום  גורם החמים המים ברז הפעלת ידי ועל לסחיטה,

לנכרי. באמירה הותר רישי' ופסיק אחרים) מים
וכן  האור, הדלקת ללא הכלים להדיח יכולה כשאינה אמנם
חמים  מים ברז פתיחת ע"י (ולא מים לחמם כשצריכה
או  נוחות לצורך (ולא שומניים כלים הדחת לצורך בלבד)
ולא  בקבלנות, כשעושה אלא היתר אין - ידיה) על הגנה

בשבת. לעשות לה יאמר

•
zay zekld - jexr ogley

לחפצים · שמתכוין הדבר כשניכר אמורים דברים במה
אם  שם מבקש שמה בשדהו שהולך זה כגון האסורים
ניכר  המדינה פתח על ההולך וכן צריכה היא מה לראות לא
שכן  למדינה הסמוך במרחץ להתקרב כדי שמתכוין הדבר
וכן  המדינה לפתח סמוכים היו שהמרחצאות בימיהם היה
לשכרם  קרון או ספינה או סוס למצוא כדי בעיר מטייל אם
הדבר  שניכר בענין והוא לדרך בהם לצאת השבת אחר

לכך. שמתכוין

לחפצים  שמתכוין ניכר הדבר שאין בענין הוא אם  אבל
מותר  לפיכך מותר זה הרי המותרים לחפצים אלא האסורים
כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב התחום תוך לעיר חוץ להלך
התחום  שבתוך וחורבתו מגינתו ועשבים פירות לתלוש
בשביל  לשם שהולך ניכר הדבר שאין לביתו ולהביאם
עיונו  טרדת מחמת שמא יאמר הרואה כי הפירות תלישת
הוא  ואם חכם תלמיד הוא אם כה עד והלך נמשך בלמודו
לבקשו  ומהלך לו נאבד חמורו שמא עליו יאמר הארץ עם
נמלך  ואז הפירות למקום שהגיע עד בבקשתו ונמשך
אבל  בלילה לביתו ולהביאם לתלשם עליהם להחשיך
אלא  בשבת האסורה התלישה בשביל היה לא הילוכו
בזה: כיוצא כל וכן בשבת המותרת החמור הבאת בשביל

עד ‚ בשבת לילך דהיינו התחום על להחשיך אסור אבל
כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב אמצעו) (או התחום סוף
משם  שהולך (שכיון ולהלאה משם לילך דרכו למהר
היה  הילוכו שעיקר הדבר ניכר שבת במוצאי ולהלאה
ולא  אחר דבר בשביל לשם הילוכו היה שאם כך בשביל
לו  נולד לא הסתם מן ולהלאה משם שילך אז בדעתו היה

ולהלאה). משם (לילך בשבילו) שנמלך חדש דבר שם

צד  שאין דבר בשביל שם כשמחשיך אמורים דברים במה
לתחום  חוץ לילך שצריך כגון בשבת לעשותו בעולם היתר
משם  להביא או המחוברים פירות לתלוש או פועלים לשכור
פועלים  לשכור בעולם היתר צד שום שאין המוקצים פירות
אבל  המוקצים פירות לטלטל או פירות לתלוש או בשבת

לתחום  מחוץ בהמתו להביא התחום על להחשיך מותר
ואף  בשבת המותר דבר היא הבהמה שהבאת שבת במוצאי
יש  מקום מכל לתחום מחוץ בשבת להביאה לו אפשר שאי
לתחום  מחוץ בשבת להביאה יכול שהיה בעולם היתר צד
אחת  שכל שומרים סוכות דהיינו בורגנין שם היו אם כגון
חבירתה  של טפחים וד' אמה שבעים בתוך מובלעת מהן
מפני  בשבת פרסאות כמה אפילו להלך יכול זה ידי שעל
שצ"ח  בסי' שיתבאר כמו ארוכה אחת כעיר נחשבות שכולן

בורגנין. שם אין שעכשיו ואע"פ

תלושין  פירות משם להביא התחום על להחשיך מותר וכן
משם  להביאם בעולם היתר צד ג"כ שיש מוקצים שאינם
ממקום  הדרך את מקיפות מחיצות שם היו אם כגון בשבת
(והטעם  מחיצות שם אין שעכשיו ואע"פ ביתו עד הפירות

ש"ז). בסי' יתבאר

מחיצות  ע"י אף להביאם אפשר אי המוקצים פירות אבל
התחום  על להחשיך אסור וכן בטלטול אסורים שהם כיון
טלה  כגון ברגליה לילך יכולה שאינה בהמה משם להביא
אף  בשבת להביאו אפשר ואי כתפו על לנשאו שצריך קטן

בטלטול. ואסור מוקצה שהוא מפני מחיצות ע"י

המוקצים  פירות או אותו לשמור כדי להחשיך מותר אבל
המוקצה  ששמירת לתחום חוץ שהם המחוברים אפילו או
לא  להחשיך כשהלך ואם בשבת המותר דבר הוא והמחובר
לתלשם  נמלך ואח"כ בלבד לשמרם בשביל אלא נתכוין

מותר: זה הרי שבת במוצאי לביתו ולהביאם

בשבת „ להשכיר או לשכור וכן למכור או לקנות אסור
בלבד  בפה שמשכיר או שמוכר בין יכתוב שמא גזירה
עמו  קוצץ שאינו פי על (ואף החפץ את היום לו שמוסר בין
כלל  דמים שם לו מזכיר אינו ואפילו והשכירות המקח דמי

צריך  ואפילו שכירות או מכירה לשון לו שאומר ליקח אלא
בסי' כמ"ש לי תן אלא לי מכור יאמר לא לשבת מאכלים
שיתבאר  כמו בשבת לקנות אסור נכרי ידי על ואפילו שכ"ג

ע"ש): ושכ"ה תקי"ז בסי'
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סופרים ‰ מדברי שבות היא בשבת  לעשות לנכרי אמירה
לו  כשאומרים אבל השבת קודם לו שאמר פי על אף
בזה  אין למחר מלאכה לו שיעשה בשבת חבירו לישראל או
הפרש  ואין חפצך ממצוא משום שאסור אלא שבות משום
שאסור  מצוה צרכי לענין אלא זה לאיסור זה איסור בין
פי  על אף מצוה לצורך אפילו נכרי ידי  על מלאכה לעשות
שהוא  דבר כל לשאר הדין והוא השבת קודם לו שאמר
שבות  הוא כן אם אלא מצוה לצורך התירו לא שבות משום
שבת  במוצאי נעשית כשהמלאכה אבל שם כמ"ש דשבות
אלא  זו באמירה ואין בשבת לו שאומר אלא היתר זמן שהוא
התירו  זה עסק היום האסור בדבר בשבת שמתעסק משום
אלא  איסורו שאין התחום על להחשיך וכן מצוה לצורך
הזמנה  היום האסור לדבר בשבת עצמו את שמזמין משום
חפצי  אסורים חפציך חפצך שנאמר מצוה לצורך התירו זו

מותרים: שמים

Â לתחום חוץ לעשות כדי התחום על מחשיכין לפיכך
ולהביאם  ותכריכים ארון דהיינו מת צרכי או כלה צרכי
דברים  לעשות התחום על שיחשיך לחבירו לומר ויכול לעיר
ואם  למחר פלוני למקום לך לו לומר ויכול לו ולהביאם אלו
שלדבר  אע"פ פלוני למקום לך פלוני במקום [תמצא] לא
מוכיח  זה שלשון מפני זה בלשון לו לומר אסור הרשות
ויכול  בשבת האסור דבר שהוא חפץ איזה לקנות שמשלחו
קח  במנה [תמצא] לא ואם במנה קח בפירוש ג"כ לו לומר

במאתים.

לו  להזכיר אסור בשבת מחנווני מאכל מיני שהלוקח (שאף
מקח  זה הרי דמים שם שכשמזכיר מפני כלל  דמים שם
נראה  אינו דמים שם לו מזכיר כשאינו משא"כ גמור וממכר
וא"כ  שכ"ג בסי' שיתבאר כמו כשאלה אלא וממכר כמקח
שם  לו מזכיר אם שבת במוצאי לקנות בשבת כשמשלחו גם
בשבת  לו האסור גמור וממכר למקח משלחו הוא הרי דמים
נראה  היה לא אזי דמים שם מזכיר היה לא אם אבל
מקום  מכל לשאלה אלא גמור וממכר למקח שמשלחו
לא  לו יזכיר לא שאם מצוה לצורך הוא כאן דמים הזכרת

רי  שיחזור ואפשר לפסוק דמים כמה השער ידע ייקרו אם קם
לו). התירו השבת שלאחר לקנין הדמים לו שמזכיר וכיון

ידוע  סך לו יאמר שלא כלומר מקח סכום לו יזכיר לא אבל
ממונו  הצלת אלא אינה זו שאמירה לפי עליו להוסיף שלא
שלא  דהיינו דמים סך לו יזכיר לא וכן למצוה צורך בה ואין
ממנו  וקח וכך כך לו חייב שאני פלוני לאיש לך לו יאמר
(שצירוף  וכך כך הכל סך לו חייב ואהיה הזאת המצוה צרכי

למצוה): צורך בו אין זה סך

Ê נזדמן אם אבל שבת במוצאי שיקנה כשמשלחו זה (וכל
בלי  בהקפה ממנו ליקח אפשר ואי בשבת לקנות לו
אפשר  שאי בענין שהוא אע"פ המקח דמי לו שיקצוץ
אסור  בלבד בשבת אלא המצוה לצורך זה חפץ למצוא
מצוה  לצורך אפילו לקנות התירו לא עצמה שבשבת לקנותו
בלי  בהקפה דהיינו הרשות לדבר אפילו המותר בדרך אלא
סכום  ולא מנין סכום ולא מדה שם ולא דמים שם הזכרת
שבות  זה הרי מאלו אחד חסר ואם שכ"ג בסי' כמ"ש דמים
על  אם כי מצוה לצורך התירום שלא השבותים כשאר גמור

ש"ז): בסי' שיתבאר כמו נכרי ידי

Á משום גזרה המותר בדבר אפילו בשבת משתכרין אין
לו  לשמור הפועל את השוכר כגון כיצד וממכר מקח
והוא  ויום יום כל בעד לו ומשלם אחר דבר או זרעים
פירות  אפילו לשמור המותר דבר שזהו בשבת גם משמרם
ואם  עצמו בפני השבת יום בעד שכר לו יתן לא המחוברים
בשבת  עליו אחריותם אין לפיכך ממנו לקבל לו אסור לו נתן
אינו  שבשבת מפני בהם חייב שכר ששומר ואבידה מגניבה
או  לחדש או לשבוע שכרו ואם בחנם אלא בשכר שומר
ליטול  אלא אסרו שלא השבתות כנגד לו ינכה לא לשנה
עם  בהבלעה ליטלו מותר אבל עצמו בפני השבת יום שכר
לי  תן אלא השבת שכר לי תן לו יאמר ולא הימים שאר
בענין  בזה וכיוצא ימים עשרה או שבוע או החודש שכר

בחול: מובלע שהשבת

בֿח  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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dxez ihewl

רובן  המצוות הרי ביאור, צריך שלכאורה [אלא

" הזה ככולן עולם וענייני גשמיים בדברים (ל'נתלבשו "

במצוות  שדוקא לומר יתכן וכיצד ד'), פרק התניא

" מאיר העליון גשמיות מעבודת "קודש יותר עוד ,

(עבודה האדם של ).שבלב התפילה

שממשיך:] וזהו

,'åë ïðòø ùåøáë éðà áéúë äðäã ,àåä ïéðòäå
,ïé÷æä àì ïééãòù æøà ïéî àåä ùåøá ,ùåøéô
íéìåëé æàù ,åúåçìá àåäùë ïðòøå êø àåäå
úåðìéàáù äåáâ àåäù ìéáùáå ,äèîì åôôåëì

äðä äèîì óôëðùë øáã äæéà åéìò ïéçéðîùëå
íå÷îì àåää øáãä úà äéáâî åðúéàì øæåçùë

.ãàî äåáâ
אומר  שהקב"ה הוא, בכתוב הפשוט הפירוש
זרה) עבודה מחטא תשובה (כשעושים לישראל
אצל  ראשו שכופפין הרטוב הלח ברוש ש"כמו
עיני  משפיל ואני מרום שוכן אני כן שרשיו,
בי, ידו אוחז להיות נכפף לו "אני בך", להשגיח
בענפיו, אוחז שאדם לארץ הנכפף רענן כברוש

לו". מצוי אהי' כלומר

ד"ברוש  המשל הענינים, פנימיות פי על אך,
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`zax `zkld
שידוע  ואף האור, שתדליק שידוע אף בשבת, הכלים
לצורך  הספוג ותסחוט חמים, מים בברז שתשתמש

.85ההדחה 

התכוונה  שלא כיון - המודחים מהכלים ליהנות ומותר
דוקא. בשבת בהם שישתמשו

zetqede mipeiv
ח"ד  מנחתֿיצחק שו"ת לגמרי, מעצמו זאת עושה אם (אף
נעשית  שהמלאכה תועלת לישראל שיש משום כה סימן
להשתמש  לו להתיר אין וכן שבת), זלזול ומפני בזריזות,
מכונות  כגון פעולתם בדרך רעש המשמיעות במכונות

שבת. זלזול משום וכד' כביסה הדחה, קילוף,
אף  מפותֿניילון לחתוך לנכרי להתיר לא מוטב רבים ובפני
על  אחראי שהוא (כגון בלבד עצמו לצורך זאת שעושה
אבל  גנאי, משום - השלחנות) שילכלכו רוצה ואינו הנקיון
אלו  ממפות ליהנות אסור ישראל לצורך זאת שעושה במקום

בו. מיחה כן אם אלא - הדין מעיקר

ללא 85) כלים להדיח שאפשר היתר צד שישנו משום
אסורים  אינם החמים המים ברז והפעלת והסחיטה האור,
גורם  בספוג השימוש ידי (שעל רישיה פסיק משום אלא
לחימום  גורם החמים המים ברז הפעלת ידי ועל לסחיטה,

לנכרי. באמירה הותר רישי' ופסיק אחרים) מים
וכן  האור, הדלקת ללא הכלים להדיח יכולה כשאינה אמנם
חמים  מים ברז פתיחת ע"י (ולא מים לחמם כשצריכה
או  נוחות לצורך (ולא שומניים כלים הדחת לצורך בלבד)
ולא  בקבלנות, כשעושה אלא היתר אין - ידיה) על הגנה

בשבת. לעשות לה יאמר

•
zay zekld - jexr ogley

לחפצים · שמתכוין הדבר כשניכר אמורים דברים במה
אם  שם מבקש שמה בשדהו שהולך זה כגון האסורים
ניכר  המדינה פתח על ההולך וכן צריכה היא מה לראות לא
שכן  למדינה הסמוך במרחץ להתקרב כדי שמתכוין הדבר
וכן  המדינה לפתח סמוכים היו שהמרחצאות בימיהם היה
לשכרם  קרון או ספינה או סוס למצוא כדי בעיר מטייל אם
הדבר  שניכר בענין והוא לדרך בהם לצאת השבת אחר

לכך. שמתכוין

לחפצים  שמתכוין ניכר הדבר שאין בענין הוא אם  אבל
מותר  לפיכך מותר זה הרי המותרים לחפצים אלא האסורים
כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב התחום תוך לעיר חוץ להלך
התחום  שבתוך וחורבתו מגינתו ועשבים פירות לתלוש
בשביל  לשם שהולך ניכר הדבר שאין לביתו ולהביאם
עיונו  טרדת מחמת שמא יאמר הרואה כי הפירות תלישת
הוא  ואם חכם תלמיד הוא אם כה עד והלך נמשך בלמודו
לבקשו  ומהלך לו נאבד חמורו שמא עליו יאמר הארץ עם
נמלך  ואז הפירות למקום שהגיע עד בבקשתו ונמשך
אבל  בלילה לביתו ולהביאם לתלשם עליהם להחשיך
אלא  בשבת האסורה התלישה בשביל היה לא הילוכו
בזה: כיוצא כל וכן בשבת המותרת החמור הבאת בשביל

עד ‚ בשבת לילך דהיינו התחום על להחשיך אסור אבל
כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב אמצעו) (או התחום סוף
משם  שהולך (שכיון ולהלאה משם לילך דרכו למהר
היה  הילוכו שעיקר הדבר ניכר שבת במוצאי ולהלאה
ולא  אחר דבר בשביל לשם הילוכו היה שאם כך בשביל
לו  נולד לא הסתם מן ולהלאה משם שילך אז בדעתו היה

ולהלאה). משם (לילך בשבילו) שנמלך חדש דבר שם

צד  שאין דבר בשביל שם כשמחשיך אמורים דברים במה
לתחום  חוץ לילך שצריך כגון בשבת לעשותו בעולם היתר
משם  להביא או המחוברים פירות לתלוש או פועלים לשכור
פועלים  לשכור בעולם היתר צד שום שאין המוקצים פירות
אבל  המוקצים פירות לטלטל או פירות לתלוש או בשבת

לתחום  מחוץ בהמתו להביא התחום על להחשיך מותר
ואף  בשבת המותר דבר היא הבהמה שהבאת שבת במוצאי
יש  מקום מכל לתחום מחוץ בשבת להביאה לו אפשר שאי
לתחום  מחוץ בשבת להביאה יכול שהיה בעולם היתר צד
אחת  שכל שומרים סוכות דהיינו בורגנין שם היו אם כגון
חבירתה  של טפחים וד' אמה שבעים בתוך מובלעת מהן
מפני  בשבת פרסאות כמה אפילו להלך יכול זה ידי שעל
שצ"ח  בסי' שיתבאר כמו ארוכה אחת כעיר נחשבות שכולן

בורגנין. שם אין שעכשיו ואע"פ

תלושין  פירות משם להביא התחום על להחשיך מותר וכן
משם  להביאם בעולם היתר צד ג"כ שיש מוקצים שאינם
ממקום  הדרך את מקיפות מחיצות שם היו אם כגון בשבת
(והטעם  מחיצות שם אין שעכשיו ואע"פ ביתו עד הפירות

ש"ז). בסי' יתבאר

מחיצות  ע"י אף להביאם אפשר אי המוקצים פירות אבל
התחום  על להחשיך אסור וכן בטלטול אסורים שהם כיון
טלה  כגון ברגליה לילך יכולה שאינה בהמה משם להביא
אף  בשבת להביאו אפשר ואי כתפו על לנשאו שצריך קטן

בטלטול. ואסור מוקצה שהוא מפני מחיצות ע"י

המוקצים  פירות או אותו לשמור כדי להחשיך מותר אבל
המוקצה  ששמירת לתחום חוץ שהם המחוברים אפילו או
לא  להחשיך כשהלך ואם בשבת המותר דבר הוא והמחובר
לתלשם  נמלך ואח"כ בלבד לשמרם בשביל אלא נתכוין

מותר: זה הרי שבת במוצאי לביתו ולהביאם

בשבת „ להשכיר או לשכור וכן למכור או לקנות אסור
בלבד  בפה שמשכיר או שמוכר בין יכתוב שמא גזירה
עמו  קוצץ שאינו פי על (ואף החפץ את היום לו שמוסר בין
כלל  דמים שם לו מזכיר אינו ואפילו והשכירות המקח דמי

צריך  ואפילו שכירות או מכירה לשון לו שאומר ליקח אלא
בסי' כמ"ש לי תן אלא לי מכור יאמר לא לשבת מאכלים
שיתבאר  כמו בשבת לקנות אסור נכרי ידי על ואפילו שכ"ג

ע"ש): ושכ"ה תקי"ז בסי'
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סופרים ‰ מדברי שבות היא בשבת  לעשות לנכרי אמירה
לו  כשאומרים אבל השבת קודם לו שאמר פי על אף
בזה  אין למחר מלאכה לו שיעשה בשבת חבירו לישראל או
הפרש  ואין חפצך ממצוא משום שאסור אלא שבות משום
שאסור  מצוה צרכי לענין אלא זה לאיסור זה איסור בין
פי  על אף מצוה לצורך אפילו נכרי ידי  על מלאכה לעשות
שהוא  דבר כל לשאר הדין והוא השבת קודם לו שאמר
שבות  הוא כן אם אלא מצוה לצורך התירו לא שבות משום
שבת  במוצאי נעשית כשהמלאכה אבל שם כמ"ש דשבות
אלא  זו באמירה ואין בשבת לו שאומר אלא היתר זמן שהוא
התירו  זה עסק היום האסור בדבר בשבת שמתעסק משום
אלא  איסורו שאין התחום על להחשיך וכן מצוה לצורך
הזמנה  היום האסור לדבר בשבת עצמו את שמזמין משום
חפצי  אסורים חפציך חפצך שנאמר מצוה לצורך התירו זו

מותרים: שמים

Â לתחום חוץ לעשות כדי התחום על מחשיכין לפיכך
ולהביאם  ותכריכים ארון דהיינו מת צרכי או כלה צרכי
דברים  לעשות התחום על שיחשיך לחבירו לומר ויכול לעיר
ואם  למחר פלוני למקום לך לו לומר ויכול לו ולהביאם אלו
שלדבר  אע"פ פלוני למקום לך פלוני במקום [תמצא] לא
מוכיח  זה שלשון מפני זה בלשון לו לומר אסור הרשות
ויכול  בשבת האסור דבר שהוא חפץ איזה לקנות שמשלחו
קח  במנה [תמצא] לא ואם במנה קח בפירוש ג"כ לו לומר

במאתים.

לו  להזכיר אסור בשבת מחנווני מאכל מיני שהלוקח (שאף
מקח  זה הרי דמים שם שכשמזכיר מפני כלל  דמים שם
נראה  אינו דמים שם לו מזכיר כשאינו משא"כ גמור וממכר
וא"כ  שכ"ג בסי' שיתבאר כמו כשאלה אלא וממכר כמקח
שם  לו מזכיר אם שבת במוצאי לקנות בשבת כשמשלחו גם
בשבת  לו האסור גמור וממכר למקח משלחו הוא הרי דמים
נראה  היה לא אזי דמים שם מזכיר היה לא אם אבל
מקום  מכל לשאלה אלא גמור וממכר למקח שמשלחו
לא  לו יזכיר לא שאם מצוה לצורך הוא כאן דמים הזכרת

רי  שיחזור ואפשר לפסוק דמים כמה השער ידע ייקרו אם קם
לו). התירו השבת שלאחר לקנין הדמים לו שמזכיר וכיון

ידוע  סך לו יאמר שלא כלומר מקח סכום לו יזכיר לא אבל
ממונו  הצלת אלא אינה זו שאמירה לפי עליו להוסיף שלא
שלא  דהיינו דמים סך לו יזכיר לא וכן למצוה צורך בה ואין
ממנו  וקח וכך כך לו חייב שאני פלוני לאיש לך לו יאמר
(שצירוף  וכך כך הכל סך לו חייב ואהיה הזאת המצוה צרכי

למצוה): צורך בו אין זה סך

Ê נזדמן אם אבל שבת במוצאי שיקנה כשמשלחו זה (וכל
בלי  בהקפה ממנו ליקח אפשר ואי בשבת לקנות לו
אפשר  שאי בענין שהוא אע"פ המקח דמי לו שיקצוץ
אסור  בלבד בשבת אלא המצוה לצורך זה חפץ למצוא
מצוה  לצורך אפילו לקנות התירו לא עצמה שבשבת לקנותו
בלי  בהקפה דהיינו הרשות לדבר אפילו המותר בדרך אלא
סכום  ולא מנין סכום ולא מדה שם ולא דמים שם הזכרת
שבות  זה הרי מאלו אחד חסר ואם שכ"ג בסי' כמ"ש דמים
על  אם כי מצוה לצורך התירום שלא השבותים כשאר גמור

ש"ז): בסי' שיתבאר כמו נכרי ידי

Á משום גזרה המותר בדבר אפילו בשבת משתכרין אין
לו  לשמור הפועל את השוכר כגון כיצד וממכר מקח
והוא  ויום יום כל בעד לו ומשלם אחר דבר או זרעים
פירות  אפילו לשמור המותר דבר שזהו בשבת גם משמרם
ואם  עצמו בפני השבת יום בעד שכר לו יתן לא המחוברים
בשבת  עליו אחריותם אין לפיכך ממנו לקבל לו אסור לו נתן
אינו  שבשבת מפני בהם חייב שכר ששומר ואבידה מגניבה
או  לחדש או לשבוע שכרו ואם בחנם אלא בשכר שומר
ליטול  אלא אסרו שלא השבתות כנגד לו ינכה לא לשנה
עם  בהבלעה ליטלו מותר אבל עצמו בפני השבת יום שכר
לי  תן אלא השבת שכר לי תן לו יאמר ולא הימים שאר
בענין  בזה וכיוצא ימים עשרה או שבוע או החודש שכר

בחול: מובלע שהשבת

בֿח  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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רובן  המצוות הרי ביאור, צריך שלכאורה [אלא

" הזה ככולן עולם וענייני גשמיים בדברים (ל'נתלבשו "

במצוות  שדוקא לומר יתכן וכיצד ד'), פרק התניא

" מאיר העליון גשמיות מעבודת "קודש יותר עוד ,

(עבודה האדם של ).שבלב התפילה

שממשיך:] וזהו

,'åë ïðòø ùåøáë éðà áéúë äðäã ,àåä ïéðòäå
,ïé÷æä àì ïééãòù æøà ïéî àåä ùåøá ,ùåøéô
íéìåëé æàù ,åúåçìá àåäùë ïðòøå êø àåäå
úåðìéàáù äåáâ àåäù ìéáùáå ,äèîì åôôåëì

äðä äèîì óôëðùë øáã äæéà åéìò ïéçéðîùëå
íå÷îì àåää øáãä úà äéáâî åðúéàì øæåçùë

.ãàî äåáâ
אומר  שהקב"ה הוא, בכתוב הפשוט הפירוש
זרה) עבודה מחטא תשובה (כשעושים לישראל
אצל  ראשו שכופפין הרטוב הלח ברוש ש"כמו
עיני  משפיל ואני מרום שוכן אני כן שרשיו,
בי, ידו אוחז להיות נכפף לו "אני בך", להשגיח
בענפיו, אוחז שאדם לארץ הנכפף רענן כברוש

לו". מצוי אהי' כלומר

ד"ברוש  המשל הענינים, פנימיות פי על אך,
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מור  ית'רענן" מאתו לאדם הניתן הכח על ג"כ ה
המעלות. רום עד מעלה מעלה עצמו את להעלות
ענף  גבי על חפץ כשנותנים כמו כברוש, וזהו
את  מגביה לאיתנו שכשחוזר למטה, שנכפף הברוש
הנמצא  ["וכענין מאד גבוה למקום הארץ מן הדבר
"כך  עמון"], בני ברבת דיואב במעשה בספרים
התחתונים  במעשה שנתלבש הוא אני הקב"ה, אמר
כפיפת  ע"י רענן כברוש המצוות] מעשה [היינו
האדם  נפש תתעלה זה ידי שעל כביכול, קומתו
והיתה  ב"ה סוף אין באור לאור עילוי, אחר בעילוי

ממש". ה' את החיים בצרור צרורה נפשו

."éðà" úðéçá î"ãò àåä êëå
" הוא זה בכתוב רענן",אני הדיוק כברוש

"אני" בחינת דייקא, ומבאר:]"אני" שהולך [וכפי

.éðà úðéçáå éëðà úðéçá ùé éë
ביניהם:] [וההבדל

àîìò úðéçá åðééäã ,éëðàù éî éëðà úðéçá
.àéñëúàã

והנעלם, המכוסה העצמיות על מורה "אנכי"
מי  "אנכי רז"ל כלשון לזולת, גילוי בגדר שאינה
הזהר  ובלשון הוא, מי לגלות מבלי - שאנכי"
מאן  אתיידע ולא דאנא, מאן אנא דאמר "כמאן
הקב"ה  על קאי "אנכי" בחינת למעלה, וכך הוא",
מנבראים  ונעלם סתום שהוא כפי ובעצמו בכבודו

דאתכסיא"). "עלמא בזהר (ונק'

'éçáá úåöîå äøåú úðéçá àåä éðà úðéçáå
íéìéáâîå íééîùâ íéðéðòá íéùáìúîùë ,äèîì
úåöîä éðééðòì äáö÷å øåòéù úúì íéðéðòä

.'åë íéãéì ïéìèåð úéòéáø éî åîë ,íééîùâ
שהקב"ה  כפי הגילוי, בחינת על מורה "אני"
התורה  נתינת ענין וזהו לנבראים, ומתגלה יורד
חכמתו  הם ומצוותי' שהתורה למטה, ומצוותי'
אלקות  נמשך ידן ועל ובהן הקב"ה של ורצונו
הגשמי  בעוה"ז למטה הגילוי שיגיע וכדי למטה,
גשמיים  בדברים ומצוותי' התורה את הלביש
ומוגבלים), קצובים דברים (שהם הזה עולם וענייני
מי  כמו מצומצם, שיעור להן יש המצות רוב שלכן
י"ב  הציצית אורך ו"כמו ידים, לנטילת רביעית
ומרובעות  אצבעיים על אצבעיים והתפילין גודלין,

טפחים דוקא, ז' והסוכה טפחים ד' והלולב
יש  בקרבנות וכן סאה, מ' והמקוה טפח והשופר
שנה  בני כבשים כמו לזמן מצומצם שיעור להן
על  גם מורה שזה כו'", ופרים שתים בני ואילים
סוף  אין מאור הנמשכות והחיות האור "צמצום

המצות". במעשה להתלבש שתוכל כדי ב"ה

øæåçå äèîì óôëðù ïðòø ùåøáä ìùîë àåäå
.àìåëã äàìéò àøå÷îì äìòîì

שהמצוה  מכיון אזי מצוה, מקיים אדם כאשר
האור  המשכת פועל זה הרי גשמי, בדבר נתלבשה

באדם למטה האלקי כח ניתן גופא זה ידי ועל ,
זו בקדושה לקדושת ולהתעלות להתקדש ידה על

המצוות  של במקורן המאירה ב"ה האיןֿסוף
במצותיו"). קדשנו ("אשר למעלה

שנכפף  גופא זה ידי שעל רענן", ה"ברוש וכמו
הדבר  את מגביה לאיתנו "כשחוזר הרי למטה,

מאד". גבוה למקום ההוא

" - גופא שזה למקורן,העלאת [אלא המצוות "

שעל  במצוות המלובש האלקי האור שיתגלה דהיינו

בעבודת  תלוי - המצוה המקיים האדם מתעלה ידו

" (הנק' כנ סולם התפילה ע "" כי כדבעי "ל), התפלה י

באיןֿסוף  לידבק ומקורה לשרשה הנשמה מתעלית

לקמן."ב  שיבאר כפי ה,

ד  הענין כיצד מבאר לכן שקודם כברוש "אלא

בלעומתֿזה:]רענן  גם ישנו "

åðéäìà ãåò øîàð àìå øîàð äæ úîåòì äæá ïëå
.åðéãé äùòîì

כיצד  כשמסופר רענן, כברוש אני הפסוק לפני
נאמר: זרה, עבודה מחטא בתשובה חוזרים בנ"י
(שלא  ידינו" למעשה אלהינו עוד נאמר "ולא
- אלהינו) שהם ידינו מעשה על עוד יאמרו

גו'". רענן כברוש "אני נאמר לזה ובהמשך

מצוות  של שבכוחן דכשם - הענינים וקשר
למטה) שנכפף רענן", ל"ברוש (שנמשלו מעשיות
זה  כך, - עילוי אחר בעילוי האדם את להגבי'
למעשה  "אלהינו שאומרים ידי על לעומתֿזה,
הריחוק  בתכלית מאלקות האדם מתרחק ידינו"

והנפילה.
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

את ÔÈ·‰ÏÂ(כד) קח מ"ש להבין וגם באור. בתוס' כ"ז
בשער  היושב היהודי למרדכי כו' הלבוש
היושב  דוקא היהודי למרדכי זו הלבשה ענין מהו המלך.

א' ענין להקדים יש הנה אך כו'. המלך מ"ש בשער על
דקמי  עליונה דעה א' דעות. ב' שיש כו'. ה' דעות אל כי
כו'. לאין מיש שזהו חשיב. כלא דקמיה איך עצמותו.
וע"ז  כו'. ליש מאין שהוא העולמות שלגבי הב' והדעה
מפני  הללו. הפכיים דעות ב' שסובל דעות. אל כי נאמר
יובן  הנה הדברים ובאור כו'. הדעות מב' למעלה שהוא
וממנו  הארץ מן למטה שהוא התהום מן גשמי עד"מ

רבות: מעיינות הארץ גידי דרך נובע
ÂÓÎÂ חלחולי דהארץ משום כו' רבה תהום מעינות

רבים: בגידין מחלחלא
ÌˆÓˆ˙ÓÂ צמצום דרך לעבור התהום מי הילוך

המעינות  ומן שבארץ. הקצרים הגידים
שנמשכים  הגדולות נהרות הד' הן הן הארץ. מן שנובעים

מדרגות: ג' כאן יש ונמצא כידוע. תהום ממעינות
המקור ‰‡' עיקר שהוא עצמם התהום מי בחי'

מזעיר. מעט הארץ בגידי ונמשך נובע שמשם
הוא  והב' עצמו. התהום מקור לגבי ממש חשיב דכלא

בהעלם: הארץ שבגידי הללו תהום מעינות
'‚‰Â ע"פ לחוץ שבארץ המעיינות מן שנובע מה

שמתגברים  הגם והנהרות הנהרות. שהן הארץ

שנובעת  א' טפה רק אינו חוצבם עיקר מ"מ רב. משפע
בא  ההעלם ומן בארץ שנעלמה המעיין מן בתמידות
כאשר  ויבש יחרב ונהר שוטף. נהר להיות גילוי לידי
שמאין  המשכה בחי' כל כמו וה"ז כידוע. מעיינו יסתם
והנהר  אין בבחי' ההעלם בבחי' נובע שהמעיין ליש
ה"ז  התהום מן המעיינות נביעת ענין ואמנם ליש. נראה
ומה  האמיתי. יש בחי' הוא שהתהום דהיינו לאין. מיש
לגבי  חשיב וכאין כלא הארץ. בגידי נמשך שממנו
בבחי' לומר ערך אין ודאי וא"כ כנ"ל. עצמו התהום
דמיון  לו שיש המעיין. שהוא דנהר המדוד היש של אין
התהום  שהוא האמתי דיש האין בחי' צמצום לגבי
כל  מקור שמזה מזעיר. מעט ממנו נמשך כאשר
לגבי  חשיב דכלא שהגם הפסק. בלי שבארץ המעיינות
אין  מבחי' הרבה נעלה יותר הוא מ"מ עצמו. התהום

נתצמצמו: שכבר שבארץ המעיינות שהן היש. של
Ù"Ú‡ אין בבחי' הנהרות לגבי מקוריות נקראים שהן

מ  מ"מ אבל כנ"ל האמתי והעלם דיש אין בחי'
ונמצא  המעינות שהן דנהרות הגבולי יש של אין נעשה
ג' רק כאן אין שבכלל שהגם הן. ד' הללו. מדרגות ג'
שלו. ואין האמיתי יש דהיינו ויש. ואין יש מדרגות
מפני  הן ד' בפרט מ"מ הגבולי. היש של אין שהוא
הוא  הרי האמתי דיש דאין משום באין. מדרגות שב'

וד"ל: כו' הגבולי דיש מאין הרבה למעלה
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ô·ÂÈÂ המדות בענין רואים שאנו מה ע"פ הדברי'
שאינו  לעצמו לא אבל לזולתו רק שייכים שאינם
במדות  וכן לעצמו, חסד ויעשה שיתחסד לומר שייך
הכל  אלא עצמו על שירחם לומר שייך שאינו הרחמים
רואים  אנו החכמה ענין במהות אבל לזולתו, הוא
ודברי  במושכלות וטרוד עסוק שהוא לעצמו גם ששייך
המדות  בחי' כי למעלה והחילוק הענין וכן כו', חכמה
ולהחיות  להתהוות רק שייך שאינו הוא עליונות
המה, מעולם כי וחסדיך רחמיך זכור וכמ"ש העולמות
לגבי  כלל שייך שאינו יבנה חסד עולם אמרתי כי וכן
משא"כ  העולמות, קיום לצורך רק כו' אא"ס עצמות
הוא  אנת וכמ"ש עצמותו לגבי ג"כ ששייך חכ' בבחי'

בשם  אותו קוראים שאנו הרי ידיעא בחכ' ולא חכים
וזה"ע  כו', כלל שייך שאינו בהעולמות ידיעא ולא חכים
חד, שכולא אחד לעשות כו' תחי' והחכ' כי וחיוהי איהו
עליונות, המדות עם אא"ס מיחוד גבוה זה יחוד אבל
כח  בחי' הוא שחכמה לפי הוא שביניהם ההפרש ועיקר

ש  איך הביטול השגת והו"ע ואני מה כל"ח קמי' כולא
בחכמה  אלא שורה אא"ס אין ולכן שניתי לא הוי'
ולכן  מה, דבר מהות איזה בבחי' שהם המדות משא"כ
שמורה  אמת בתיבת במדרש ומבואר אמת התורה נק'
א' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני בחי' על
מחכמה  אורייתא כי בסופו תי"ו באמצעיתו מ' בתחלתו

כו'. שקמי' איך לאלקות הביטול הו"ע ובחכ' נפקת
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מור  ית'רענן" מאתו לאדם הניתן הכח על ג"כ ה
המעלות. רום עד מעלה מעלה עצמו את להעלות
ענף  גבי על חפץ כשנותנים כמו כברוש, וזהו
את  מגביה לאיתנו שכשחוזר למטה, שנכפף הברוש
הנמצא  ["וכענין מאד גבוה למקום הארץ מן הדבר
"כך  עמון"], בני ברבת דיואב במעשה בספרים
התחתונים  במעשה שנתלבש הוא אני הקב"ה, אמר
כפיפת  ע"י רענן כברוש המצוות] מעשה [היינו
האדם  נפש תתעלה זה ידי שעל כביכול, קומתו
והיתה  ב"ה סוף אין באור לאור עילוי, אחר בעילוי

ממש". ה' את החיים בצרור צרורה נפשו

."éðà" úðéçá î"ãò àåä êëå
" הוא זה בכתוב רענן",אני הדיוק כברוש

"אני" בחינת דייקא, ומבאר:]"אני" שהולך [וכפי

.éðà úðéçáå éëðà úðéçá ùé éë
ביניהם:] [וההבדל

àîìò úðéçá åðééäã ,éëðàù éî éëðà úðéçá
.àéñëúàã

והנעלם, המכוסה העצמיות על מורה "אנכי"
מי  "אנכי רז"ל כלשון לזולת, גילוי בגדר שאינה
הזהר  ובלשון הוא, מי לגלות מבלי - שאנכי"
מאן  אתיידע ולא דאנא, מאן אנא דאמר "כמאן
הקב"ה  על קאי "אנכי" בחינת למעלה, וכך הוא",
מנבראים  ונעלם סתום שהוא כפי ובעצמו בכבודו

דאתכסיא"). "עלמא בזהר (ונק'

'éçáá úåöîå äøåú úðéçá àåä éðà úðéçáå
íéìéáâîå íééîùâ íéðéðòá íéùáìúîùë ,äèîì
úåöîä éðééðòì äáö÷å øåòéù úúì íéðéðòä

.'åë íéãéì ïéìèåð úéòéáø éî åîë ,íééîùâ
שהקב"ה  כפי הגילוי, בחינת על מורה "אני"
התורה  נתינת ענין וזהו לנבראים, ומתגלה יורד
חכמתו  הם ומצוותי' שהתורה למטה, ומצוותי'
אלקות  נמשך ידן ועל ובהן הקב"ה של ורצונו
הגשמי  בעוה"ז למטה הגילוי שיגיע וכדי למטה,
גשמיים  בדברים ומצוותי' התורה את הלביש
ומוגבלים), קצובים דברים (שהם הזה עולם וענייני
מי  כמו מצומצם, שיעור להן יש המצות רוב שלכן
י"ב  הציצית אורך ו"כמו ידים, לנטילת רביעית
ומרובעות  אצבעיים על אצבעיים והתפילין גודלין,

טפחים דוקא, ז' והסוכה טפחים ד' והלולב
יש  בקרבנות וכן סאה, מ' והמקוה טפח והשופר
שנה  בני כבשים כמו לזמן מצומצם שיעור להן
על  גם מורה שזה כו'", ופרים שתים בני ואילים
סוף  אין מאור הנמשכות והחיות האור "צמצום

המצות". במעשה להתלבש שתוכל כדי ב"ה

øæåçå äèîì óôëðù ïðòø ùåøáä ìùîë àåäå
.àìåëã äàìéò àøå÷îì äìòîì

שהמצוה  מכיון אזי מצוה, מקיים אדם כאשר
האור  המשכת פועל זה הרי גשמי, בדבר נתלבשה

באדם למטה האלקי כח ניתן גופא זה ידי ועל ,
זו בקדושה לקדושת ולהתעלות להתקדש ידה על

המצוות  של במקורן המאירה ב"ה האיןֿסוף
במצותיו"). קדשנו ("אשר למעלה

שנכפף  גופא זה ידי שעל רענן", ה"ברוש וכמו
הדבר  את מגביה לאיתנו "כשחוזר הרי למטה,

מאד". גבוה למקום ההוא

" - גופא שזה למקורן,העלאת [אלא המצוות "

שעל  במצוות המלובש האלקי האור שיתגלה דהיינו

בעבודת  תלוי - המצוה המקיים האדם מתעלה ידו

" (הנק' כנ סולם התפילה ע "" כי כדבעי "ל), התפלה י

באיןֿסוף  לידבק ומקורה לשרשה הנשמה מתעלית

לקמן."ב  שיבאר כפי ה,

ד  הענין כיצד מבאר לכן שקודם כברוש "אלא

בלעומתֿזה:]רענן  גם ישנו "

åðéäìà ãåò øîàð àìå øîàð äæ úîåòì äæá ïëå
.åðéãé äùòîì

כיצד  כשמסופר רענן, כברוש אני הפסוק לפני
נאמר: זרה, עבודה מחטא בתשובה חוזרים בנ"י
(שלא  ידינו" למעשה אלהינו עוד נאמר "ולא
- אלהינו) שהם ידינו מעשה על עוד יאמרו

גו'". רענן כברוש "אני נאמר לזה ובהמשך

מצוות  של שבכוחן דכשם - הענינים וקשר
למטה) שנכפף רענן", ל"ברוש (שנמשלו מעשיות
זה  כך, - עילוי אחר בעילוי האדם את להגבי'
למעשה  "אלהינו שאומרים ידי על לעומתֿזה,
הריחוק  בתכלית מאלקות האדם מתרחק ידינו"

והנפילה.
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

את ÔÈ·‰ÏÂ(כד) קח מ"ש להבין וגם באור. בתוס' כ"ז
בשער  היושב היהודי למרדכי כו' הלבוש
היושב  דוקא היהודי למרדכי זו הלבשה ענין מהו המלך.

א' ענין להקדים יש הנה אך כו'. המלך מ"ש בשער על
דקמי  עליונה דעה א' דעות. ב' שיש כו'. ה' דעות אל כי
כו'. לאין מיש שזהו חשיב. כלא דקמיה איך עצמותו.
וע"ז  כו'. ליש מאין שהוא העולמות שלגבי הב' והדעה
מפני  הללו. הפכיים דעות ב' שסובל דעות. אל כי נאמר
יובן  הנה הדברים ובאור כו'. הדעות מב' למעלה שהוא
וממנו  הארץ מן למטה שהוא התהום מן גשמי עד"מ

רבות: מעיינות הארץ גידי דרך נובע
ÂÓÎÂ חלחולי דהארץ משום כו' רבה תהום מעינות

רבים: בגידין מחלחלא
ÌˆÓˆ˙ÓÂ צמצום דרך לעבור התהום מי הילוך

המעינות  ומן שבארץ. הקצרים הגידים
שנמשכים  הגדולות נהרות הד' הן הן הארץ. מן שנובעים

מדרגות: ג' כאן יש ונמצא כידוע. תהום ממעינות
המקור ‰‡' עיקר שהוא עצמם התהום מי בחי'

מזעיר. מעט הארץ בגידי ונמשך נובע שמשם
הוא  והב' עצמו. התהום מקור לגבי ממש חשיב דכלא

בהעלם: הארץ שבגידי הללו תהום מעינות
'‚‰Â ע"פ לחוץ שבארץ המעיינות מן שנובע מה

שמתגברים  הגם והנהרות הנהרות. שהן הארץ

שנובעת  א' טפה רק אינו חוצבם עיקר מ"מ רב. משפע
בא  ההעלם ומן בארץ שנעלמה המעיין מן בתמידות
כאשר  ויבש יחרב ונהר שוטף. נהר להיות גילוי לידי
שמאין  המשכה בחי' כל כמו וה"ז כידוע. מעיינו יסתם
והנהר  אין בבחי' ההעלם בבחי' נובע שהמעיין ליש
ה"ז  התהום מן המעיינות נביעת ענין ואמנם ליש. נראה
ומה  האמיתי. יש בחי' הוא שהתהום דהיינו לאין. מיש
לגבי  חשיב וכאין כלא הארץ. בגידי נמשך שממנו
בבחי' לומר ערך אין ודאי וא"כ כנ"ל. עצמו התהום
דמיון  לו שיש המעיין. שהוא דנהר המדוד היש של אין
התהום  שהוא האמתי דיש האין בחי' צמצום לגבי
כל  מקור שמזה מזעיר. מעט ממנו נמשך כאשר
לגבי  חשיב דכלא שהגם הפסק. בלי שבארץ המעיינות
אין  מבחי' הרבה נעלה יותר הוא מ"מ עצמו. התהום

נתצמצמו: שכבר שבארץ המעיינות שהן היש. של
Ù"Ú‡ אין בבחי' הנהרות לגבי מקוריות נקראים שהן

מ  מ"מ אבל כנ"ל האמתי והעלם דיש אין בחי'
ונמצא  המעינות שהן דנהרות הגבולי יש של אין נעשה
ג' רק כאן אין שבכלל שהגם הן. ד' הללו. מדרגות ג'
שלו. ואין האמיתי יש דהיינו ויש. ואין יש מדרגות
מפני  הן ד' בפרט מ"מ הגבולי. היש של אין שהוא
הוא  הרי האמתי דיש דאין משום באין. מדרגות שב'

וד"ל: כו' הגבולי דיש מאין הרבה למעלה
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ô·ÂÈÂ המדות בענין רואים שאנו מה ע"פ הדברי'
שאינו  לעצמו לא אבל לזולתו רק שייכים שאינם
במדות  וכן לעצמו, חסד ויעשה שיתחסד לומר שייך
הכל  אלא עצמו על שירחם לומר שייך שאינו הרחמים
רואים  אנו החכמה ענין במהות אבל לזולתו, הוא
ודברי  במושכלות וטרוד עסוק שהוא לעצמו גם ששייך
המדות  בחי' כי למעלה והחילוק הענין וכן כו', חכמה
ולהחיות  להתהוות רק שייך שאינו הוא עליונות
המה, מעולם כי וחסדיך רחמיך זכור וכמ"ש העולמות
לגבי  כלל שייך שאינו יבנה חסד עולם אמרתי כי וכן
משא"כ  העולמות, קיום לצורך רק כו' אא"ס עצמות
הוא  אנת וכמ"ש עצמותו לגבי ג"כ ששייך חכ' בבחי'

בשם  אותו קוראים שאנו הרי ידיעא בחכ' ולא חכים
וזה"ע  כו', כלל שייך שאינו בהעולמות ידיעא ולא חכים
חד, שכולא אחד לעשות כו' תחי' והחכ' כי וחיוהי איהו
עליונות, המדות עם אא"ס מיחוד גבוה זה יחוד אבל
כח  בחי' הוא שחכמה לפי הוא שביניהם ההפרש ועיקר

ש  איך הביטול השגת והו"ע ואני מה כל"ח קמי' כולא
בחכמה  אלא שורה אא"ס אין ולכן שניתי לא הוי'
ולכן  מה, דבר מהות איזה בבחי' שהם המדות משא"כ
שמורה  אמת בתיבת במדרש ומבואר אמת התורה נק'
א' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני בחי' על
מחכמה  אורייתא כי בסופו תי"ו באמצעיתו מ' בתחלתו

כו'. שקמי' איך לאלקות הביטול הו"ע ובחכ' נפקת
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ וארז"ל דבר ודבר חפצך ממצוא בשבת שנא'
חול, של כדבורך שבת של דבורך יהא שלא
הנהגה, ל' הוא דבור כי מפני והיינו אסור, דבור שבשבת
וכמו  הדבור עולם בחי' אלקינו עיר בחי' הוא ולמעלה
לחוץ, ויוצא נפרד הוא שהדבור באדם רואים שאנו
שבחי' למעלה יובן עד"ז כך המחשב', בחי' משא"כ
ונפרדי' הנבראי' עולמות להתהוות מקור הוא הדבור
השביתה  בחי' הוא שבת כי אסור דבור בשבת ולכן כו',
הלא  צ"ל לפ"ז אמנם כו', הוי' גילוי בחי' הוא ואז
עיקר  צ"ל והי' הדבור מבחי' הי' למעלה השביתה
האיסור  עיקר ובאמת הדבור בבחי' למטה האיסור
אלא  אסור אינו והדבור מעשה, רק הוא מדאוריי'
שארז"ל  ומה הדבור. מותר תורה דין אבל מדרבנן,
ממאמר  שבות אתה אף ממאמר שבת הוא מה בירושלמי
הקב"ה  של דבורו דהנה הוא הענין אך מדרבנן, רק זהו

באברהם  וכתי' נעשו, שמים ה' בדבר וכמ"ש מעשה הוי
מפני  אך ניתנה, לא עדיין כי הגם הארץ את נתתי לזרעך
ניתנה, כבר כאלו דומה הוא הרי כך הקב"ה לו שאמר
וא"כ  כו', העליונה ארץ בחי' לו נתן כבר למעלה ובאמת
לי' איכפת דמאי כמעשה ממש הוי הקב"ה של דבורו
למעשה  הדומה מבחי' או מעשה מבחי' נתהווה אם
דין  האיסור עיקר לכן כו', הקב"ה של דבורו בחי' דהיינו
יתהווה  לא האדם של דבור מבחי' כי המעשה הוא תורה
האדם  מעשה שע"י המעשה, מבחי' משא"כ מאומה,
הקב"ה  של לדבורו דומה הוא והרי להעשות יוכל
האדם  וממעשה נתהווה, הקב"ה של שמדבורו כביכול
מ"מ  אך כו'. הדבור מבחי' משא"כ כו', להעשות יוכל
ששניהם  הקב"ה של לדבורו קצת דומה הדבור כי מפני
כו', הדבור בחי' גם מדרבנן אסור לכן דבור בחי' הם

כו'. מדרבנן רק אסור שדבור דבר ודבר וזהו

dpya minrt yely
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כב.
של באופן לעולם הגנוזות הספירות המשכת
של באופן הצמצום ידי  על היא והתכללות השתלשלות

אורה. נתמעט  שבזה בנפרד, ספירה  כל של האצלה
הן  הגנוזות הספירות כי  הקודם, בפרק שלמדנו  אחרי 
והתאחדות פשיטות בבחינת הצמצום לפני במקורן
מהו  זה בפרק נ"ע הרבי  מבאר לעשר), חלוקתן (למרות

לעולמות. להימשך הגנוזות הספירות שיכולות האופן
äæë ïôåàá äðäåוהתכללות דביקות ïäùשל åîë-
הגנוזות åëùîåéùהספירות  øùôà éà êøáúé åúåîöòá

àåäå ,úåîìåòáמפניúåîìåòäùגבול של בחינה  הם
ולכן  ממש , ìá÷ìוגדר ìåëé åðéà äìòð øúåéä íìåòä íâ

,'åë äæë èåùô øåà
ãåòå נ סיבה úåøéôñוספת,- øùòä íéëùîð åéä íàù

åéä íåöîöä éðôìù óåñ-ïéà øåàá ïäù åîë úåæåðâä
,ãçé íìåë íéëùîð,ואיחור קדימה של סדר מבלי  -

סדר  כוונת ואילו מהשניה, אחת  והשתלשלות

ומדריגה גבוהה מדריגה שתהא היא ההשתלשלות
ואיחור. קדימה האדם,åîëåנמוכה, בנפש  לזה המשל

åë'.מ ãçéá íìåë íéëùîðù ùôðá íéîìòðä úåçëכפי
הבאות. בשורות שמבאר

øãñá àåä íúëùîä ïôåà íéåìâä úåçëã òåãéëå
ïéçåîä úëùîä àåä äìçúã øåçéàå äîéã÷á äâøãäå

,úåãîä úëùîä êë øçàåמוכרח הוא זה éàãוסדר
,'åë ïéçåîä úîéã÷ éìá úåãîä úåìâúä úåéäì øùôà

åðééäåכשעוסקים - תקף זה  כלל מתי  -éô ìòù úåãîá
íà éë úåãîä úåøøåòúä úåéäì øùôà éàù úòãå íòè

,äìçú äâùää úîéã÷ éãé ìòמבוססים המידות  שהרי 
(שכל). ודעת טעם  על

úãìåú äéäé æà ïéçåîä øåà éåìéâ ÷ñôð øùàë à÷åãå
úåìâúä úåéäì øùôà éà ïéçåîä úåìâúä úòáã ,úåãîä

.'åë úåãî,ההשגה קדימת  להיות שצריך לזה נוסף -
היא אין  הענין, את להבין עסוקה הנפש  כאשר הנה
היא כאשר ורק הענין . את "להרגיש " להתפנות  יכולה 
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המסקנה ידי  על הרי הענין, הבנת את  משלימה כביכול
בכוחות זה וכל ורגש. מידות להיוצר יכולים - ה"בכן" -

שבנפש. הגלויים
åזאתלעומתíéîìòðä úåçë úåìâúäáשבנפשïë åðéà

úåéäì øùôà ïéçåîä øåà úåìâúä úòáãזמנית בו 
åîëå ,úåãîä úåìâúäלדוגמאäçîùä úòáיש כאשר -

וכדומה, יחידו בנו חתונת כמו גדולה, מאוד שמחה לאדם
äâøãäå øãñá íúåìâúä ïéà íéîìòðä úåçë íéìâúîù
úåéäì ìåëé ïéçåîä úåìâúä úòáã ,øåçéàå äîéã÷á

úåãîä úåìâúäåש למרות æàזאת íéìâúî ïéçåîä øåà
ìåëé äçîùä úòáù ùåçá ïéàåø åðàù åîëå ,øúåéá
åéä àìù íéðéðò äîëå ,øúåéá íéìòð íéðéðò ìéëùäì

íðéáä àìå åìöà íéáùééúîרגיל äçîùäבזמן úòáå
íäéìò àåáéאותם æàוישיג  äìâúîå øéàîù éðôî åðééäå .

àéää úòá íå÷î ìëîå ,'åë ìëùä øåà úéîöòå úéîéðô
ùîî המוחין התגלות íâåשל úåãîä úåìâúä ïë íâ äéäé

.'åë ïéçåîä øåàì íéìáìáî íðéàå éåìéâä ó÷åúá äîä
äæî äæ íéìá÷î íðéà íéîìòðä úåçëã íåùî åðééäå-

מהשני , מקבל אחד כל סדר, יש  הגלויים בכוחות
הנעלמים בכוחות ואילו וכו ', מהמוחין מקבלות  המידות

כך ùôðä,אינו  íöòî íéëùîðå íéìá÷î íìåë íà éë

'åë ãçàë íìåë íéëùîðå äâøãäå øãñ íäá ïéà ïë ìòå.
הכוחות התגלות יש שאז גדולה שמחה בעת ולכן 
יחד. כוחות כמה להתגלות זמנית  בו יכולים הנעלמים,

äìòîì ïáåé úàæë àîâåãáåבנמשלúåøéôñ øùòäã
úåéåìâä,האצילות בעולם ומתגלות  שמופיעות כפי  -

÷äîéãהרי úðéçáá äâøãäå øãñá àåä íúëùîä
åðééäã ïéçåîä úåìâúäå úëùîä àåä äìçúã øåçéàå

'åë äðéáå äîëç úðéçá úåìéöà,השכל כוחות שהם
'åë ïéôðà øéòæ ìöàð äðéáå äîëçîåהמידות -à÷åãå ,

øéòæ úðéçá ìöàð äðéáå äîëçã øåàä èòîúîù øçàì
'åë ïéôðàיכולים לא בתוקף המוחין  מאירים עוד וכל

המידות , øçà.להתגלות íå÷îá øàáúðù åîëå
íéëùîðù éðôî àåä äæ ìëåהספירותäæî äæ íéìá÷îå

,'åë íúëùîä ïôåàá äâøãäå øãñ äéäéù çøëäá àìéîî
óåñ-ïéà øåàá íéîìòðå úåæåðâä úåøéôñ øùòä ìáà

äæî äæ íéìá÷îå íéëùîð íðéàבמשל לעיל וכנזכר -
לקבל צריכות לא שהמידות הנעלמים מכוחות

úðéçáîמהמוחין, íéëùîð úåøéôñ øùòä ìë íà éë
,àåä êåøá óåñ ïéà øåà úåîöòנמשכת החכמה  -

המידות, וכן  הבינה, ספירת וכן ית', מעצמותו  ישירות 
מהשני . אחד ולא
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h"txz'd mixn`nd xtq

באמונה  בה' מאמין מישראל אחד כל עשייתן. ואופן ומקום זמן הגבלת יש במצוות
מאלקות  להיפרד רוצה ואינו יכול אינו יהודי ולכן תמיד, תמימה היהדות ונקודת פשוטה

ּבזמן e‡·e¯ב) מגּבלים הם הּמצות ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֻ
מגּבלים  הם הרי ּתפלין מצות ּוכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵַָָֻּומקֹום,

ּבּלילה  ולא ּבּיֹום ּדוקא הּוא ּדמצותן וכן 10ּבזמן, , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹ
מצותן  עּקר הרי ציצית לילה *מצות ּדכסּות ּבּיֹום, הּוא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

ּוכמֹו ּבזמן, מגּבלים הּמֹועדים וכן הּציצית, מן ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֻּפטּורה
מגּבל, ּבזמן ּכּלם וׁשֹופר סּכֹות ּפסח ויֹוםֿטֹוב ְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻׁשּבת
ּומדינה  מדינה ּבכל העּתים קביעת ּכפי הּוא ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּדהּזמן

ּבכל ּכמֹו אׁשר הארץ, ּכּדּור ּבחלקי מתחּלקים ׁשהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּדוקא  זמּנֹו ּכפי הּוא ּומקֹום אֹו11מקֹום הקּדים ואם , ְְְְְִִִִַַָָָ
הּקדׁש,אחר על מחל ּתֹורה ּפי על ׁשּמֹוסיפים הּזמּנים (לבד ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ

לחל) מּקדׁש מגּבלים אֹו הם הּמצות וכן ּכמצותֹו, אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹֻ
הּתלּויֹות  ּומצוֹות ּבארץ, הּתלּויֹות מצוֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֶַַָָָּבמקֹום,
הינּו ּבעׂשּיתן, מגּבלים הם הרי הּמצות וכל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻּבּבּתים,
ּפחֹות  לא להיֹות ׁשּצריכים ּתפּלין ּוכמֹו ְְְְְִִִִִִֶָָֹּבׁשעּורם,

אצּבעים  על על *מאצּבעים אּמה מקוה ׁשיעּור וכן , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּברּום  אּמֹות ב אּמה מגּבלים 12ׁשלׁש הּמצות ּכל וכן , ְְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻ
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ב.10) לו, מנחות
מהדורא 11) חיים אורח הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ראה

עמוד  תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי וראה ח. סעיף א פרק תנינא
חלק  נ"ך התורה אור ואילך, ב שמט, בשלח חיים תורת ואילך. סג

ואילך. א'קסז עמוד סוף ג
ערוך 12) ושולחן טור ב. עמוד ריש יד, שם ב. ד, עירובין

א. סעיף רא סימן דעה יורה

בגובה.ב.
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Â‰ÊÂ וארז"ל דבר ודבר חפצך ממצוא בשבת שנא'
חול, של כדבורך שבת של דבורך יהא שלא
הנהגה, ל' הוא דבור כי מפני והיינו אסור, דבור שבשבת
וכמו  הדבור עולם בחי' אלקינו עיר בחי' הוא ולמעלה
לחוץ, ויוצא נפרד הוא שהדבור באדם רואים שאנו
שבחי' למעלה יובן עד"ז כך המחשב', בחי' משא"כ
ונפרדי' הנבראי' עולמות להתהוות מקור הוא הדבור
השביתה  בחי' הוא שבת כי אסור דבור בשבת ולכן כו',
הלא  צ"ל לפ"ז אמנם כו', הוי' גילוי בחי' הוא ואז
עיקר  צ"ל והי' הדבור מבחי' הי' למעלה השביתה
האיסור  עיקר ובאמת הדבור בבחי' למטה האיסור
אלא  אסור אינו והדבור מעשה, רק הוא מדאוריי'
שארז"ל  ומה הדבור. מותר תורה דין אבל מדרבנן,
ממאמר  שבות אתה אף ממאמר שבת הוא מה בירושלמי
הקב"ה  של דבורו דהנה הוא הענין אך מדרבנן, רק זהו

באברהם  וכתי' נעשו, שמים ה' בדבר וכמ"ש מעשה הוי
מפני  אך ניתנה, לא עדיין כי הגם הארץ את נתתי לזרעך
ניתנה, כבר כאלו דומה הוא הרי כך הקב"ה לו שאמר
וא"כ  כו', העליונה ארץ בחי' לו נתן כבר למעלה ובאמת
לי' איכפת דמאי כמעשה ממש הוי הקב"ה של דבורו
למעשה  הדומה מבחי' או מעשה מבחי' נתהווה אם
דין  האיסור עיקר לכן כו', הקב"ה של דבורו בחי' דהיינו
יתהווה  לא האדם של דבור מבחי' כי המעשה הוא תורה
האדם  מעשה שע"י המעשה, מבחי' משא"כ מאומה,
הקב"ה  של לדבורו דומה הוא והרי להעשות יוכל
האדם  וממעשה נתהווה, הקב"ה של שמדבורו כביכול
מ"מ  אך כו'. הדבור מבחי' משא"כ כו', להעשות יוכל
ששניהם  הקב"ה של לדבורו קצת דומה הדבור כי מפני
כו', הדבור בחי' גם מדרבנן אסור לכן דבור בחי' הם

כו'. מדרבנן רק אסור שדבור דבר ודבר וזהו

dpya minrt yely

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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כב.
של באופן לעולם הגנוזות הספירות המשכת
של באופן הצמצום ידי  על היא והתכללות השתלשלות

אורה. נתמעט  שבזה בנפרד, ספירה  כל של האצלה
הן  הגנוזות הספירות כי  הקודם, בפרק שלמדנו  אחרי 
והתאחדות פשיטות בבחינת הצמצום לפני במקורן
מהו  זה בפרק נ"ע הרבי  מבאר לעשר), חלוקתן (למרות

לעולמות. להימשך הגנוזות הספירות שיכולות האופן
äæë ïôåàá äðäåוהתכללות דביקות ïäùשל åîë-
הגנוזות åëùîåéùהספירות  øùôà éà êøáúé åúåîöòá

àåäå ,úåîìåòáמפניúåîìåòäùגבול של בחינה  הם
ולכן  ממש , ìá÷ìוגדר ìåëé åðéà äìòð øúåéä íìåòä íâ

,'åë äæë èåùô øåà
ãåòå נ סיבה úåøéôñוספת,- øùòä íéëùîð åéä íàù

åéä íåöîöä éðôìù óåñ-ïéà øåàá ïäù åîë úåæåðâä
,ãçé íìåë íéëùîð,ואיחור קדימה של סדר מבלי  -

סדר  כוונת ואילו מהשניה, אחת  והשתלשלות

ומדריגה גבוהה מדריגה שתהא היא ההשתלשלות
ואיחור. קדימה האדם,åîëåנמוכה, בנפש  לזה המשל

åë'.מ ãçéá íìåë íéëùîðù ùôðá íéîìòðä úåçëכפי
הבאות. בשורות שמבאר

øãñá àåä íúëùîä ïôåà íéåìâä úåçëã òåãéëå
ïéçåîä úëùîä àåä äìçúã øåçéàå äîéã÷á äâøãäå

,úåãîä úëùîä êë øçàåמוכרח הוא זה éàãוסדר
,'åë ïéçåîä úîéã÷ éìá úåãîä úåìâúä úåéäì øùôà

åðééäåכשעוסקים - תקף זה  כלל מתי  -éô ìòù úåãîá
íà éë úåãîä úåøøåòúä úåéäì øùôà éàù úòãå íòè

,äìçú äâùää úîéã÷ éãé ìòמבוססים המידות  שהרי 
(שכל). ודעת טעם  על

úãìåú äéäé æà ïéçåîä øåà éåìéâ ÷ñôð øùàë à÷åãå
úåìâúä úåéäì øùôà éà ïéçåîä úåìâúä úòáã ,úåãîä

.'åë úåãî,ההשגה קדימת  להיות שצריך לזה נוסף -
היא אין  הענין, את להבין עסוקה הנפש  כאשר הנה
היא כאשר ורק הענין . את "להרגיש " להתפנות  יכולה 
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המסקנה ידי  על הרי הענין, הבנת את  משלימה כביכול
בכוחות זה וכל ורגש. מידות להיוצר יכולים - ה"בכן" -

שבנפש. הגלויים
åזאתלעומתíéîìòðä úåçë úåìâúäáשבנפשïë åðéà

úåéäì øùôà ïéçåîä øåà úåìâúä úòáãזמנית בו 
åîëå ,úåãîä úåìâúäלדוגמאäçîùä úòáיש כאשר -

וכדומה, יחידו בנו חתונת כמו גדולה, מאוד שמחה לאדם
äâøãäå øãñá íúåìâúä ïéà íéîìòðä úåçë íéìâúîù
úåéäì ìåëé ïéçåîä úåìâúä úòáã ,øåçéàå äîéã÷á

úåãîä úåìâúäåש למרות æàזאת íéìâúî ïéçåîä øåà
ìåëé äçîùä úòáù ùåçá ïéàåø åðàù åîëå ,øúåéá
åéä àìù íéðéðò äîëå ,øúåéá íéìòð íéðéðò ìéëùäì

íðéáä àìå åìöà íéáùééúîרגיל äçîùäבזמן úòáå
íäéìò àåáéאותם æàוישיג  äìâúîå øéàîù éðôî åðééäå .

àéää úòá íå÷î ìëîå ,'åë ìëùä øåà úéîöòå úéîéðô
ùîî המוחין התגלות íâåשל úåãîä úåìâúä ïë íâ äéäé

.'åë ïéçåîä øåàì íéìáìáî íðéàå éåìéâä ó÷åúá äîä
äæî äæ íéìá÷î íðéà íéîìòðä úåçëã íåùî åðééäå-

מהשני , מקבל אחד כל סדר, יש  הגלויים בכוחות
הנעלמים בכוחות ואילו וכו ', מהמוחין מקבלות  המידות

כך ùôðä,אינו  íöòî íéëùîðå íéìá÷î íìåë íà éë

'åë ãçàë íìåë íéëùîðå äâøãäå øãñ íäá ïéà ïë ìòå.
הכוחות התגלות יש שאז גדולה שמחה בעת ולכן 
יחד. כוחות כמה להתגלות זמנית  בו יכולים הנעלמים,

äìòîì ïáåé úàæë àîâåãáåבנמשלúåøéôñ øùòäã
úåéåìâä,האצילות בעולם ומתגלות  שמופיעות כפי  -

÷äîéãהרי úðéçáá äâøãäå øãñá àåä íúëùîä
åðééäã ïéçåîä úåìâúäå úëùîä àåä äìçúã øåçéàå

'åë äðéáå äîëç úðéçá úåìéöà,השכל כוחות שהם
'åë ïéôðà øéòæ ìöàð äðéáå äîëçîåהמידות -à÷åãå ,

øéòæ úðéçá ìöàð äðéáå äîëçã øåàä èòîúîù øçàì
'åë ïéôðàיכולים לא בתוקף המוחין  מאירים עוד וכל

המידות , øçà.להתגלות íå÷îá øàáúðù åîëå
íéëùîðù éðôî àåä äæ ìëåהספירותäæî äæ íéìá÷îå

,'åë íúëùîä ïôåàá äâøãäå øãñ äéäéù çøëäá àìéîî
óåñ-ïéà øåàá íéîìòðå úåæåðâä úåøéôñ øùòä ìáà

äæî äæ íéìá÷îå íéëùîð íðéàבמשל לעיל וכנזכר -
לקבל צריכות לא שהמידות הנעלמים מכוחות

úðéçáîמהמוחין, íéëùîð úåøéôñ øùòä ìë íà éë
,àåä êåøá óåñ ïéà øåà úåîöòנמשכת החכמה  -

המידות, וכן  הבינה, ספירת וכן ית', מעצמותו  ישירות 
מהשני . אחד ולא
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באמונה  בה' מאמין מישראל אחד כל עשייתן. ואופן ומקום זמן הגבלת יש במצוות
מאלקות  להיפרד רוצה ואינו יכול אינו יהודי ולכן תמיד, תמימה היהדות ונקודת פשוטה

ּבזמן e‡·e¯ב) מגּבלים הם הּמצות ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֻ
מגּבלים  הם הרי ּתפלין מצות ּוכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵַָָֻּומקֹום,

ּבּלילה  ולא ּבּיֹום ּדוקא הּוא ּדמצותן וכן 10ּבזמן, , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹ
מצותן  עּקר הרי ציצית לילה *מצות ּדכסּות ּבּיֹום, הּוא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

ּוכמֹו ּבזמן, מגּבלים הּמֹועדים וכן הּציצית, מן ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֻּפטּורה
מגּבל, ּבזמן ּכּלם וׁשֹופר סּכֹות ּפסח ויֹוםֿטֹוב ְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻׁשּבת
ּומדינה  מדינה ּבכל העּתים קביעת ּכפי הּוא ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּדהּזמן

ּבכל ּכמֹו אׁשר הארץ, ּכּדּור ּבחלקי מתחּלקים ׁשהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּדוקא  זמּנֹו ּכפי הּוא ּומקֹום אֹו11מקֹום הקּדים ואם , ְְְְְִִִִַַָָָ
הּקדׁש,אחר על מחל ּתֹורה ּפי על ׁשּמֹוסיפים הּזמּנים (לבד ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ

לחל) מּקדׁש מגּבלים אֹו הם הּמצות וכן ּכמצותֹו, אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹֻ
הּתלּויֹות  ּומצוֹות ּבארץ, הּתלּויֹות מצוֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֶַַָָָּבמקֹום,
הינּו ּבעׂשּיתן, מגּבלים הם הרי הּמצות וכל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻּבּבּתים,
ּפחֹות  לא להיֹות ׁשּצריכים ּתפּלין ּוכמֹו ְְְְְִִִִִִֶָָֹּבׁשעּורם,

אצּבעים  על על *מאצּבעים אּמה מקוה ׁשיעּור וכן , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּברּום  אּמֹות ב אּמה מגּבלים 12ׁשלׁש הּמצות ּכל וכן , ְְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻ
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ב.10) לו, מנחות
מהדורא 11) חיים אורח הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ראה

עמוד  תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי וראה ח. סעיף א פרק תנינא
חלק  נ"ך התורה אור ואילך, ב שמט, בשלח חיים תורת ואילך. סג

ואילך. א'קסז עמוד סוף ג
ערוך 12) ושולחן טור ב. עמוד ריש יד, שם ב. ד, עירובין

א. סעיף רא סימן דעה יורה

בגובה.ב.
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ואפן  ּומקֹום ּבזמן מגּבלים ּדהּמצות נמצא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹֻּבׁשעּורם,
הרי  הּלבבֹות וחֹובת הּמח ּדחֹובת הּמצות ואפּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹֹעׂשּיתן,
עׂשה  הּמצות היא הּמח מצות ּדהּנה מגּבלים, ּכן ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹֻהם

ּוכמאמר  ּדאמּונה, מצּוי *הראׁשֹונה ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וארץ  מּׁשמים הּנמצאים וכל נמצא, ּכל ממציא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָראׁשֹון
הּמצאֹו... מאמּתת אּלא נמצאּו לא ּׁשּביניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עׂשה, מצות הּוא זה ּדבר אנכי 13וידיעת ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
והינּו והּׂשכל, הּמח חֹובת מצות והיא ,"אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהוי'

ּבהוי'*הגם  מאמין הּוא מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּדי  איז איד א הוי', עם ּתמים ּולבבֹו ּפׁשּוטה ְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָּבאמּונה

זעהן  מיר ווי גֿט, מיט פארּבּונדען זיינע ּדגם ג הארץ , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַ

אֹו עׂשה מצות מקּים אינֹו חסֿוׁשלֹום הּוא אחד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
לבבֹו נקּדת עצם הּנה לאּֿתעׂשה, על וׁשלֹום חס ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשעֹובר

ה  ּפינטעל ּדי ּתמימה, היא הּיהדּות נקּדת איז ׁשהיא ארץ ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָֻ
גאנץ  אּון לפי ד ׁשטארק הּוא עברה ּׁשעֹובר מה וזה , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

האמת  על מכּסה ׁשטּות מׁשל 14ׁשהרּוח ּדר על ּוכמֹו , ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ
יכֹול  אינֹו והּוא מאכל, איזה לאכל לֹו ׁשאסּור ְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹחֹולה
הּוא  וכן הּדעת, קּלּות מּצד הּוא לאכל, ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹלהתאּפק
את  עֹוׂשה האמת על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ׁשּמּפני ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבזה,
איד  א וויילע הוי', עם ּתמים לבבֹו אבל אּסּור, ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָהּדבר

אלקּות  פּון נפרד א זיין וויל ער ניט אּון קאן ער ,ה 15ניט ְֱִִִִֶֶַַָָֹ
ּבהוי'. ׁשּמאמין ּפׁשּוטה האמּונה מּצד ְְֱֲֲִִֶַַַָָָָָוהּוא
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ו.13) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
נסמן.14) ושם .251 ע' תרפ"ט המאמרים ספר גם ראה

שם 15) ובהנסמן ,116 ע' הנ"ל המאמרים ספר גם ראה
.42 בהערה

רואים.ג. שאנו כמו בה', קשור לבבו ושלמה.ד.יהודי, חזקה היא הלב להיות ה.נקודת רוצה ואינו יכול אינו שיהודי מפני
מאלקות. נפרד

•
mixeaic ihewl

?È„Â‰È‰ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈˆÈ ÈÓ
כי  דעתו על להעלות נבון אדם מסוגל האם
 שינצחו אלה יהיו וכו' טריפות ואוכלי שבת מחללי
יתברך  השם רצון את  כך להתבטא אפשר אם
תורה  ארץ תהיה ישראל שארץ בהחלטיות הרוצה
תורה  יהודי יהיו הארצות בכל ושיהודים ומצוות,

ומצוות?!
יהודים!

כי  לזכור כולנו על בידכם, והמוות החיים כי דעו
ה'" ביד ושרים מלכים שלא 9"לב  בבירור לדעת יש .

את  יצילו והמלכים, הנשיאים לא וגם המדינאים,
את  שיציל הוא הקב"ה רצון ורק אך אם כי היהודים,
נחזור  כאשר רק להיות יכול הקב"ה ורצון היהודים

בתשובה.
אפילו  או "חילוני" שכאשר בחיים רואים אנו
הקרוב  אדם של חליו מיטת ליד עומד מאמין" "בלתי
השרוי  אהוב, יחיד בן או אשה או בעל מאוד, לו
רק  כי אומרים והרופאים אנוש חולי של במצב
הנקודה  אז מתעוררת הרי  לעזור יכול הקב"ה
ה' אל בתפלה הפונה אלוקים עוזב אצל גם היהודית

לו. היקר המסוכן החולה למען
לרחמים  הזקוק מסוכן חולה הוא ישראל כלל
ובוודאי  בחייו ארץ, בשום בטוח, אינו איש גדולים.
הבנקאים  האמריקניים, המליונרים ברכושו, לא
של  ממצבם לקח ללמוד צריכים ההון, ואילי
הון. ואילי בנקאים מיליונרים, בעבר שהיו המהגרים
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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הוי'9) ביד מלך לב מים פלגי א): (כא, משלי ע"פ - הרגיל לשון
משלי  (מדרש רז"ל מפי' מובן בזה שהטעם - יטנו יחפוץ אשר כל על
גזירה  וכל כו' טובות לגזירות לבו מטה הקב"ה העולם זכה עה"פ):
גם  וא"כ כו'. הקב"ה מלפני אלא מלכתחילה יוצאה אינה מפיו שיוצאה

בעקב  (משא"כ במשלי היל"ש גירסת גם תומתק ועפ"ז כן*. הוא בשרים
במלך. שמסיים אף בפרנס דפתח ועוד) תתס רמז

היא  שררה כל (שהרי עה"פ (להאריז"ל) הליקוטים בס' ממש"כ ג"כ ויובן
בסופו**. קודש בד בס' וכ"מ המלכות). מספירת

.jln jilr miyz mey p"ynk edi zeniyn lkc (d"d ,c"t oiyecw 'yexi .a ,dn zenai) c"qtn (xacl xkf t"kr) xacl 'i`x (*
`"hily x"enc` w"k zxrd - .` ,dp zekxal b"`cg oiire !mc` lkl rbepa 'i`xl df weqt `iany (`nz ,ky ,brw ,hk 'iq) miciqg 'qa w"rv (**

.285 cenr b"i wlg "zegiy ihewl"a
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v"iixden x"enc` w"k onei

קאפיל  יעקב ר' אשר 52החסיד הדברים אמיתת במוחש רואים הננו עיניו: על בדמעות אומר ָ
חוזר  אהרן ר' ודודי אלי תרל"ז כסלו בי"ט לומר נ"ע אדמו"ר כ"ק הדבר:84הואיל וזה ,

השלישי  ביום להיות חל תרל"ז כסלו וישלח 85י"ט פרשת בשבת כ"ק 86, אמר החג שלפני
דישמעאל  וחסד דאברהם חסד בין ההפרש בביאור החסדים מכל קטנתי המאמר את ,87אדמו"ר

דעכשו  אדמו"ר וכ"ק פעמים, כמה חזרנו זה שבת 88ומאמר שבין ימים השלשה במשך אותו חזר
– הרגיל על יותר זה מאמר לחזור מתמיד הוא מדוע כששאלתיו פעמים. עשר שמונה החג עד

יום בכל אחת ופעם במוצש"ק גם ובחורף – השבת במשך פעמים לא שלשה השבוע, במשך
זה. על לי השיב

שיחתו לח בליל  ותוכן קלה, לשעה רק הנאספים אל אדמו"ר כ"ק יצא כסלו י"ט חג התקדש
ימי  הם השבוע וימי  עולם ימי הם החודש ימי השבוע. ימי ומעלת החודש ימי במעלת היתה
יום  באותו להיות חל החג יום תרל"ז זו בשנה אשר ויאמר תורהֿטעג. און וועלטֿטעג תורה,
אדמו"ר  כ"ק של ניגונו את אדמו"ר כ"ק נגן כך אחר תקנ"ט. – הגאולה בשנת שהיתה הפרשה

הרז"א  לבניו וירמוז המפורסם דעכשו 89הזקן הצעיר 88והאדמו"ר בנו כשמוע עמו, את לט לנגן
עיניו  קדשו כסא על ישב אדמו"ר כ"ק צוהל. אדיר בקול עמהם ונגן ונכנס דחק מנגנים אחיו
להם  ויאמר הנאספים את ברך לנגן וככלותו כסיד, הלבנות לחייו על יורדות ודמעות עצומות

לפניהם. הערוכים והמזונות מהמשקה שיהנו

תרנ"ה. יומן לח)

.22 ע' תשנ"ז] תש"ז. [קה"ת, מהר"ש אדמו"ר – התולדות בספר אודותו ראה מענדל. מנחם הר"ר לט)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ראה  – תרמ"גֿתרמ"ז. בשנת החוזר זעליקסאן אהרן ר' (84
ואילך. 19 ע' תש"ה .96 ע' תר"ץ .17 ע' תרפ"א השיחות ספר

ועוד.
ע' ח"ד אגרותֿקודש גם ראה – תרל"ז כסלו י"ט ע"ד (85

סו.
דשנת  מהר"ש אדמו"ר של דא"ח מאמרי ברשימת (86

וישלח. – וחמור שור לי ויהי תרל"ז:
ויצא  דש"פ יצחק תולדות ואלה בסד"ה הובא זה ענין (87

קטנתי  ד"ה גם וראה נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר כ"ק בהנחת תרל"ז
קכג). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת כסלו יט וישלח, דש"פ

נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר כ"ק (88
התולדות  ספר אודותו ראה אהרן. זלמן שניאור הר"ר (89
תש"ו  השיחות ספר .22 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר
ספר  .000 ע' (לקמן רבינו של מצוה הבר רשימת וש"נ. .5 ע'

ואילך). 271 ע' תרפ"חֿתרצ"א השיחות

•
ycew zexb`

רפ"ב  מ"ח כ"ז ב' ב"ה,

מו"ה  אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' חיים

וברכה  שלום

יכתוב  כי המיועד והמכתב עניתיו, כבר מכתבו על

שי' הר"ש חתני לי אמר ועתה התקבל, טרם עוד בארוכה

דאויער' לו שישלחו אודות שיכתוב כמה זה עוררתיו אשר

שונים, עסקים בדבר בשמם, לדבר שיוכל מפירמעס

ידי  על הי' באפשרי כי וגם לשניהם. טובה בעזה"י והיתה

להם  יכתוב וכאשר להכא. מהתם הכסף סכומי להביא זה

התם  שישנם כספים הסכומי בכל הנה שי', הר"ש חתני

יעזור. והשי"ת לקיים, יוכלו תו"ת וחשבון חשבוני על

ידידו  והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

יי"ש 

יחיו. וגיסו חותנו בשלו' גיני נא יפרוש
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ואפן  ּומקֹום ּבזמן מגּבלים ּדהּמצות נמצא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹֻּבׁשעּורם,
הרי  הּלבבֹות וחֹובת הּמח ּדחֹובת הּמצות ואפּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹֹעׂשּיתן,
עׂשה  הּמצות היא הּמח מצות ּדהּנה מגּבלים, ּכן ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹֻהם

ּוכמאמר  ּדאמּונה, מצּוי *הראׁשֹונה ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וארץ  מּׁשמים הּנמצאים וכל נמצא, ּכל ממציא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָראׁשֹון
הּמצאֹו... מאמּתת אּלא נמצאּו לא ּׁשּביניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עׂשה, מצות הּוא זה ּדבר אנכי 13וידיעת ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
והינּו והּׂשכל, הּמח חֹובת מצות והיא ,"אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהוי'

ּבהוי'*הגם  מאמין הּוא מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּדי  איז איד א הוי', עם ּתמים ּולבבֹו ּפׁשּוטה ְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָּבאמּונה

זעהן  מיר ווי גֿט, מיט פארּבּונדען זיינע ּדגם ג הארץ , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַ

אֹו עׂשה מצות מקּים אינֹו חסֿוׁשלֹום הּוא אחד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
לבבֹו נקּדת עצם הּנה לאּֿתעׂשה, על וׁשלֹום חס ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשעֹובר

ה  ּפינטעל ּדי ּתמימה, היא הּיהדּות נקּדת איז ׁשהיא ארץ ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָֻ
גאנץ  אּון לפי ד ׁשטארק הּוא עברה ּׁשעֹובר מה וזה , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

האמת  על מכּסה ׁשטּות מׁשל 14ׁשהרּוח ּדר על ּוכמֹו , ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ
יכֹול  אינֹו והּוא מאכל, איזה לאכל לֹו ׁשאסּור ְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹחֹולה
הּוא  וכן הּדעת, קּלּות מּצד הּוא לאכל, ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹלהתאּפק
את  עֹוׂשה האמת על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ׁשּמּפני ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבזה,
איד  א וויילע הוי', עם ּתמים לבבֹו אבל אּסּור, ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָהּדבר

אלקּות  פּון נפרד א זיין וויל ער ניט אּון קאן ער ,ה 15ניט ְֱִִִִֶֶַַָָֹ
ּבהוי'. ׁשּמאמין ּפׁשּוטה האמּונה מּצד ְְֱֲֲִִֶַַַָָָָָוהּוא
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ו.13) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
נסמן.14) ושם .251 ע' תרפ"ט המאמרים ספר גם ראה

שם 15) ובהנסמן ,116 ע' הנ"ל המאמרים ספר גם ראה
.42 בהערה

רואים.ג. שאנו כמו בה', קשור לבבו ושלמה.ד.יהודי, חזקה היא הלב להיות ה.נקודת רוצה ואינו יכול אינו שיהודי מפני
מאלקות. נפרד

•
mixeaic ihewl

?È„Â‰È‰ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈˆÈ ÈÓ
כי  דעתו על להעלות נבון אדם מסוגל האם
 שינצחו אלה יהיו וכו' טריפות ואוכלי שבת מחללי
יתברך  השם רצון את  כך להתבטא אפשר אם
תורה  ארץ תהיה ישראל שארץ בהחלטיות הרוצה
תורה  יהודי יהיו הארצות בכל ושיהודים ומצוות,

ומצוות?!
יהודים!

כי  לזכור כולנו על בידכם, והמוות החיים כי דעו
ה'" ביד ושרים מלכים שלא 9"לב  בבירור לדעת יש .

את  יצילו והמלכים, הנשיאים לא וגם המדינאים,
את  שיציל הוא הקב"ה רצון ורק אך אם כי היהודים,
נחזור  כאשר רק להיות יכול הקב"ה ורצון היהודים

בתשובה.
אפילו  או "חילוני" שכאשר בחיים רואים אנו
הקרוב  אדם של חליו מיטת ליד עומד מאמין" "בלתי
השרוי  אהוב, יחיד בן או אשה או בעל מאוד, לו
רק  כי אומרים והרופאים אנוש חולי של במצב
הנקודה  אז מתעוררת הרי  לעזור יכול הקב"ה
ה' אל בתפלה הפונה אלוקים עוזב אצל גם היהודית

לו. היקר המסוכן החולה למען
לרחמים  הזקוק מסוכן חולה הוא ישראל כלל
ובוודאי  בחייו ארץ, בשום בטוח, אינו איש גדולים.
הבנקאים  האמריקניים, המליונרים ברכושו, לא
של  ממצבם לקח ללמוד צריכים ההון, ואילי
הון. ואילי בנקאים מיליונרים, בעבר שהיו המהגרים
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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הוי'9) ביד מלך לב מים פלגי א): (כא, משלי ע"פ - הרגיל לשון
משלי  (מדרש רז"ל מפי' מובן בזה שהטעם - יטנו יחפוץ אשר כל על
גזירה  וכל כו' טובות לגזירות לבו מטה הקב"ה העולם זכה עה"פ):
גם  וא"כ כו'. הקב"ה מלפני אלא מלכתחילה יוצאה אינה מפיו שיוצאה

בעקב  (משא"כ במשלי היל"ש גירסת גם תומתק ועפ"ז כן*. הוא בשרים
במלך. שמסיים אף בפרנס דפתח ועוד) תתס רמז

היא  שררה כל (שהרי עה"פ (להאריז"ל) הליקוטים בס' ממש"כ ג"כ ויובן
בסופו**. קודש בד בס' וכ"מ המלכות). מספירת

.jln jilr miyz mey p"ynk edi zeniyn lkc (d"d ,c"t oiyecw 'yexi .a ,dn zenai) c"qtn (xacl xkf t"kr) xacl 'i`x (*
`"hily x"enc` w"k zxrd - .` ,dp zekxal b"`cg oiire !mc` lkl rbepa 'i`xl df weqt `iany (`nz ,ky ,brw ,hk 'iq) miciqg 'qa w"rv (**

.285 cenr b"i wlg "zegiy ihewl"a

c"ag i`iyp epizeax zxezn

v"iixden x"enc` w"k onei

קאפיל  יעקב ר' אשר 52החסיד הדברים אמיתת במוחש רואים הננו עיניו: על בדמעות אומר ָ
חוזר  אהרן ר' ודודי אלי תרל"ז כסלו בי"ט לומר נ"ע אדמו"ר כ"ק הדבר:84הואיל וזה ,

השלישי  ביום להיות חל תרל"ז כסלו וישלח 85י"ט פרשת בשבת כ"ק 86, אמר החג שלפני
דישמעאל  וחסד דאברהם חסד בין ההפרש בביאור החסדים מכל קטנתי המאמר את ,87אדמו"ר

דעכשו  אדמו"ר וכ"ק פעמים, כמה חזרנו זה שבת 88ומאמר שבין ימים השלשה במשך אותו חזר
– הרגיל על יותר זה מאמר לחזור מתמיד הוא מדוע כששאלתיו פעמים. עשר שמונה החג עד

יום בכל אחת ופעם במוצש"ק גם ובחורף – השבת במשך פעמים לא שלשה השבוע, במשך
זה. על לי השיב

שיחתו לח בליל  ותוכן קלה, לשעה רק הנאספים אל אדמו"ר כ"ק יצא כסלו י"ט חג התקדש
ימי  הם השבוע וימי  עולם ימי הם החודש ימי השבוע. ימי ומעלת החודש ימי במעלת היתה
יום  באותו להיות חל החג יום תרל"ז זו בשנה אשר ויאמר תורהֿטעג. און וועלטֿטעג תורה,
אדמו"ר  כ"ק של ניגונו את אדמו"ר כ"ק נגן כך אחר תקנ"ט. – הגאולה בשנת שהיתה הפרשה

הרז"א  לבניו וירמוז המפורסם דעכשו 89הזקן הצעיר 88והאדמו"ר בנו כשמוע עמו, את לט לנגן
עיניו  קדשו כסא על ישב אדמו"ר כ"ק צוהל. אדיר בקול עמהם ונגן ונכנס דחק מנגנים אחיו
להם  ויאמר הנאספים את ברך לנגן וככלותו כסיד, הלבנות לחייו על יורדות ודמעות עצומות

לפניהם. הערוכים והמזונות מהמשקה שיהנו

תרנ"ה. יומן לח)

.22 ע' תשנ"ז] תש"ז. [קה"ת, מהר"ש אדמו"ר – התולדות בספר אודותו ראה מענדל. מנחם הר"ר לט)
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ראה  – תרמ"גֿתרמ"ז. בשנת החוזר זעליקסאן אהרן ר' (84
ואילך. 19 ע' תש"ה .96 ע' תר"ץ .17 ע' תרפ"א השיחות ספר

ועוד.
ע' ח"ד אגרותֿקודש גם ראה – תרל"ז כסלו י"ט ע"ד (85

סו.
דשנת  מהר"ש אדמו"ר של דא"ח מאמרי ברשימת (86

וישלח. – וחמור שור לי ויהי תרל"ז:
ויצא  דש"פ יצחק תולדות ואלה בסד"ה הובא זה ענין (87

קטנתי  ד"ה גם וראה נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר כ"ק בהנחת תרל"ז
קכג). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת כסלו יט וישלח, דש"פ

נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר כ"ק (88
התולדות  ספר אודותו ראה אהרן. זלמן שניאור הר"ר (89
תש"ו  השיחות ספר .22 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר
ספר  .000 ע' (לקמן רבינו של מצוה הבר רשימת וש"נ. .5 ע'

ואילך). 271 ע' תרפ"חֿתרצ"א השיחות

•
ycew zexb`

רפ"ב  מ"ח כ"ז ב' ב"ה,

מו"ה  אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' חיים

וברכה  שלום

יכתוב  כי המיועד והמכתב עניתיו, כבר מכתבו על

שי' הר"ש חתני לי אמר ועתה התקבל, טרם עוד בארוכה

דאויער' לו שישלחו אודות שיכתוב כמה זה עוררתיו אשר

שונים, עסקים בדבר בשמם, לדבר שיוכל מפירמעס

ידי  על הי' באפשרי כי וגם לשניהם. טובה בעזה"י והיתה

להם  יכתוב וכאשר להכא. מהתם הכסף סכומי להביא זה

התם  שישנם כספים הסכומי בכל הנה שי', הר"ש חתני

יעזור. והשי"ת לקיים, יוכלו תו"ת וחשבון חשבוני על

ידידו  והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

יי"ש 

יחיו. וגיסו חותנו בשלו' גיני נא יפרוש
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ycew zegiyn zecewp

וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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כי  כולם, שכר שקבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
נאמר  ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין להיותם

כולם. שכר שקבל באברהם

והביאור:

עשרת  כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח  עד מאדם כל 1הדורות בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

היו  המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות עשרת
היו  ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה והיתה גזלנים

ביניהם" ורעות אהבה ההפלגה 2נוהגים דור שלאנשי נמצא .
היו  שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה בגלל שכר מגיע הי'
חטא  בעיקר"). יד ("פשטו החמור חטאם מפני לקבלו יכולים
באהבה  ההנהגה ידי על שנמשכו ההמשכות שכל לכך גרם זה

הקליפות  לתוך ירדו .3ורעות

העולם  עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
ועורר  השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס (שהשתדל
הקודמים, הדורות גם בירר סדום), אנשי בעד אפילו רחמים

כולם  שכר .4וקבל

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
לבריאת  טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. בעשרה הרשעים להפרע העולם מן
"וליתןשמאבדין  ב. העולם", לצדיקים שכר את טוב
ענינים שמקיימין  בשני ממשיכה ומשנתנו העולם". את

רשעים5אלו  היו נח עד מאדם הדורות א. את שאבדו :
מנח  הדורות גם ב. המבול. במי מהם נפרע והקב"ה העולם,

" אברהם אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם את קיים עד "
לו  שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא הי'6העולם, ולכן ,

זה. שכר קבל ואברהם כולם" "שכר

"קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם ועד שמנח בדורות רק

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני בהם גמור ישנם ואין
צריכים אלו דברים כלל. זוהי לאבד טוב "שבירתן בחינת ,

ניצוץ 7טהרתן" בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב. .
עד להתעסק יש אלו דברים עם טוב. אותם,שמקיימים של

לטוב  מרע אותם שמהפכים זה ידי .8על

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: ובנדון
המבול המאבד  את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את

הי' אברהם עד הדורות של הרע כן שאין מה כליל; ונמחו
את  ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו שאפשר כזה
שכר  קבל אז הדורות, עשרת כל והשלים ותיקן העולם

כולם.

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת 9ושתי –
"עשרה  במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך  אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר ולכן 10בלבבו .
ארך  שהקב"ה משום רק הוא הדבר שסיבת התנא, אמר

הקצוב 11אפים  הזמן ככלות יפסק צריכה 12וזה שכן, ומכיון .
כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא העבודה להיות

רצויים. הבלתי הענינים כליל ולבטל למחות

חסרים  דהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים הענינים
חשוכא  דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה ולכן אלו;

הקודמי  בימים שהחסיר מה ולהשלים לתקן ם לנהורא,
כולם  שכר שיקבל ועד אותם, .13ו"לקיים"

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרו אבינו זהו רז"ל :"14

"בחינת  כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין "אין
ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל צ"ל .15האבות

"אברהם התנא מדייק של אבינו ולכן זו שעבודה לרמז ,"
לנהורא) חשוכא אתהפכא של (העבודה כולם" שכר "וקבל

ואחד  אחד בכל .16שייכת

הקודמים.1.1.1.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2.2.2.2. קט, סנהדרין

יורדים3.3.3.3. שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת
ה"ג). פ"ד לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות לתוך

.4.4.4.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5.5.5.5. ראה

כו'.6.6.6.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7.7.7.7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

לו8.8.8.8. שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד

בהיתר. לו הציעה באיסור
ג.9.9.9.9. פקודי תנחומא

יח.10.10.10.10. כט, נצבים

.11.11.11.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה

פ"ב.12.12.12.12. מי"א ומעין קונטרס ראה

.13.13.13.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש

ב.14.14.14.14. טז, ברכות

וארא.15.15.15.15. ר"פ תו"א

בלבד.16.16.16.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת
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zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
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כי  כולם, שכר שקבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
נאמר  ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין להיותם

כולם. שכר שקבל באברהם

והביאור:

עשרת  כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח  עד מאדם כל 1הדורות בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

היו  המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות עשרת
היו  ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה והיתה גזלנים

ביניהם" ורעות אהבה ההפלגה 2נוהגים דור שלאנשי נמצא .
היו  שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה בגלל שכר מגיע הי'
חטא  בעיקר"). יד ("פשטו החמור חטאם מפני לקבלו יכולים
באהבה  ההנהגה ידי על שנמשכו ההמשכות שכל לכך גרם זה

הקליפות  לתוך ירדו .3ורעות

העולם  עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
ועורר  השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס (שהשתדל
הקודמים, הדורות גם בירר סדום), אנשי בעד אפילו רחמים

כולם  שכר .4וקבל

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
לבריאת  טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. בעשרה הרשעים להפרע העולם מן
"וליתןשמאבדין  ב. העולם", לצדיקים שכר את טוב
ענינים שמקיימין  בשני ממשיכה ומשנתנו העולם". את

רשעים5אלו  היו נח עד מאדם הדורות א. את שאבדו :
מנח  הדורות גם ב. המבול. במי מהם נפרע והקב"ה העולם,

" אברהם אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם את קיים עד "
לו  שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא הי'6העולם, ולכן ,

זה. שכר קבל ואברהם כולם" "שכר

"קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם ועד שמנח בדורות רק

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני בהם גמור ישנם ואין
צריכים אלו דברים כלל. זוהי לאבד טוב "שבירתן בחינת ,

ניצוץ 7טהרתן" בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב. .
עד להתעסק יש אלו דברים עם טוב. אותם,שמקיימים של

לטוב  מרע אותם שמהפכים זה ידי .8על

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: ובנדון
המבול המאבד  את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את

הי' אברהם עד הדורות של הרע כן שאין מה כליל; ונמחו
את  ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו שאפשר כזה
שכר  קבל אז הדורות, עשרת כל והשלים ותיקן העולם

כולם.

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת 9ושתי –
"עשרה  במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך  אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר ולכן 10בלבבו .
ארך  שהקב"ה משום רק הוא הדבר שסיבת התנא, אמר

הקצוב 11אפים  הזמן ככלות יפסק צריכה 12וזה שכן, ומכיון .
כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא העבודה להיות

רצויים. הבלתי הענינים כליל ולבטל למחות

חסרים  דהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים הענינים
חשוכא  דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה ולכן אלו;

הקודמי  בימים שהחסיר מה ולהשלים לתקן ם לנהורא,
כולם  שכר שיקבל ועד אותם, .13ו"לקיים"

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרו אבינו זהו רז"ל :"14

"בחינת  כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין "אין
ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל צ"ל .15האבות

"אברהם התנא מדייק של אבינו ולכן זו שעבודה לרמז ,"
לנהורא) חשוכא אתהפכא של (העבודה כולם" שכר "וקבל

ואחד  אחד בכל .16שייכת

הקודמים.1.1.1.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2.2.2.2. קט, סנהדרין

יורדים3.3.3.3. שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת
ה"ג). פ"ד לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות לתוך

.4.4.4.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5.5.5.5. ראה

כו'.6.6.6.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7.7.7.7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

לו8.8.8.8. שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד

בהיתר. לו הציעה באיסור
ג.9.9.9.9. פקודי תנחומא

יח.10.10.10.10. כט, נצבים

.11.11.11.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה

פ"ב.12.12.12.12. מי"א ומעין קונטרס ראה

.13.13.13.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש

ב.14.14.14.14. טז, ברכות

וארא.15.15.15.15. ר"פ תו"א

בלבד.16.16.16.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת
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:Búà äàøéìeæéäìà ýåýé ék-ìà Eàéáî E §¦§¨¬Ÿ«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤
íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà äáBè õøà¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬

:øäáe är÷aaçäðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøåèàì øLà õøà §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ

da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®



iyilyקנ - h - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈

iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®

:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³
ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥®̈©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨®̈¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) מקֹום ְְִִִִִִַַָָָמּכל

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²



קני iyily - h - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈

iriax - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®

:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³
ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥®̈©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨®̈¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) מקֹום ְְִִִִִִַַָָָמּכל

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²



iyiyקנב ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³
ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

xihtn ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצות

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). עׂשה‡˙ ׁש"מצות נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ

‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈

åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈
:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬

íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»
ּולאמׁשכא  לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

זהר  - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק לכּון) ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ(ויׁש

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר ּפרׁש יסֹוד B˜Ó¯‡ּפרׁשתנּו). – ְִֵֵֵֵַָָָָ¿»ְ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, יּו"ד אֹות חכמה, ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּבא,

Y נקּודה.‡¯˜‡ Yמי', ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, מו', «¿»ְִָ«¿»»ְִִַַָָ

‡¯‰‡.ּבהתּפּׁשטּות היא אֹור הארת ּכי ׁשטח, לד', – «¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָ

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

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬



קנג iyiy ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³
ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

xihtn ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצות

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). עׂשה‡˙ ׁש"מצות נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ

‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈

åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈
:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬

íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»
ּולאמׁשכא  לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

זהר  - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק לכּון) ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ(ויׁש

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר ּפרׁש יסֹוד B˜Ó¯‡ּפרׁשתנּו). – ְִֵֵֵֵַָָָָ¿»ְ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, יּו"ד אֹות חכמה, ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּבא,

Y נקּודה.‡¯˜‡ Yמי', ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, מו', «¿»ְִָ«¿»»ְִִַַָָ

‡¯‰‡.ּבהתּפּׁשטּות היא אֹור הארת ּכי ׁשטח, לד', – «¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָ

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

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬



xihtnקנד - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôääéòùéá

àð-èî ÷øô

èîãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèälà-íb dðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−¤¦§¨®©¥´¤

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBiö øîàzå (ãéúëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä elàëe ,ìàøNééðáæò ¦§¨¥§¦¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦
,'ä.Ck øîBì äøeáñ äúéä úeìbä Cøà úañì,dìeò (åè §¦©Ÿ¤©¨¨§¨§¨©¨¨

lî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBL.(f,cn dinxi)íçøî §¨©¨¨§¦§¥§¥¥©¥
,dðèa ïa.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäíb ¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©

:CçkLà àì éëðàå äðçkLúæèíétk-ìr ïä ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦
éúwçéúîBç C:ãéîz écâð Cæééða eøäîéñøäî CC ©Ÿ¦®«Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦

éáéøçîe:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNéàøe C ©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½
ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílkª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸

:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrkèééúáøç ékC ©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸
éúîîLåáLBiî éøöz äzr ék Cúñøä õøàå C §´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½

érláî e÷çøå:Cëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða CC §¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦
:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øöàëCááìa zøîàå ©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À

| äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà éì-ãìé éî¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´
älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå§À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤

:íä äôéàáëàOà äpä äåäé éðãà øîà-äk ¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³
éðá eàéáäå éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìàC ¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©̧¦¸

éúðáe ïöça:äðàùpz óúk-ìr Câëíéëìî eéäå §½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬¦¨¤«Ÿ¨§¨¸§¨¦¹
éðîàéú÷éðéî íäéúBøNå C-eåçzLé õøà íétà C «Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©«£

éìâø øôrå CìøLà ýåýé éðà-ék zrãéå eëçìé C ½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®§¨©̧©§̧¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬
:éå÷ eLáé-àìãëçwéäéáL-íàå çB÷ìî øBabî «Ÿ¥−ŸŸ̈«£ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬
:èìné ÷écöäëøBaâ éáL-íb ýåýé øîà | äë-ék ©¦−¦¨¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³¦¸

áéøà éëðà Cáéøé-úàå èìné õéør çB÷ìîe çwéª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤§¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½
éða-úàå:réLBà éëðà CåëéðBî-úà ézìëàäåC §¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸

ék øùa-ìë eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa-úà¤§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´¨¨À̈Ÿ¦´
:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðàðà| äk £¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©«£«Ÿ´Ÿ

øLà íënà úeúéøk øôñ äæ éà ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈À¥´¤Â¥´¤§¦³¦§¤¸£¤´
ïä Bì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî Bà äézçlL¦©§¦½¨µ¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®¥³
:íënà äçlL íëérLôáe ízøkîð íëéúðBra©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬¦§¤«

áøBö÷ä äðBò ïéàå éúàø÷ Léà ïéàå éúàa recî©¸©¹̈¦§¥´¦À¨»̈¦»§¥´¤¼£¨¸

,'åâå äðçkLú älàïäa LiL íéLð èòî Lé íà elôà ¥¤¦§©§¨£¦¦¥§©¨¦¤¥¨¤

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéða úà äðçkLúå úeiøæëà úcî¦©©§§¦§¦§©§¨¤§¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥

éúwç íétk ìò ïä (æè,Celàk éðôì døeëæ zà éøä ¥©©©¦©Ÿ¦£¥©§§¨§¨©§¦

éz÷÷ç.étk ìò CéúBîBç,ãéîz écâð CéúBîBç éøäC £©§¦©©©©¦¤§¦¨¦£¥©¦

.íððBëì íäa økæì ãéîz éìenîéða eøäî (æé,Ceøäîé ¦¦¨¦¦§Ÿ¨¤§§¨¦£¨¨¦§©£

éðaì C.áeLéñøäîéáéøçîe C,eàöé Cnî C ¨©¦¨§¨§©¦©£¦©¦¦¥¥¥
ãBò Ca eéäé àlL ,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå íéñøäîä©§¨§¦§©©£¦¦¨¥§¦¥¤Ÿ¦§¨

.ïaøçìå äñéøäì äaqä eéä íäL íéòLBôe íéòLø§¨¦§¦¤¥¨©¦¨©£¦¨§©ª§¨

,éLaìú éãòk (çéìL Leaìîa Bîk íäa éøàtúz ¨£¦¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§¤

.èeM÷,älkk íéøM÷úeéBðì Cøàeöa íúBà éøL÷úå ¦§©§¦©©¨§¦§§¦¨§©¨¥§

.éLî éèøñå íéèéLëúa døàeö úøLBwL älk éøeM÷k§¦¥©¨¤¤¤©¨¨§©§¦¦§¦§¥¤¦

éúBáøç ék (èééúBîîBLå C,Cécâðì ãéîz ék ¦¨§©¦§§©¦¦¨¦§¤§¦

éúBáøçéúBîîBLå C.÷fçìe úåàlîìe úBðáì ,Cúeñéøä õøàå C ¨§©¦§§©¦§¤¤£¦¥¦§§©Ÿ§©¥

,áLBiî éøözéøözL ãò úBáMéî äðééäz úBáøçä ìk ¥§¦¦¥¨¤¢¨¦§¤¨§ª¨©¤¥§¦

.íéáLBé áøî (÷eçãå øö äéäiL)éòláî e÷çøå,C,øîBìk ¤¦§¤©§¨¥Ÿ§¦§¨£§©§¨¦§©

éða ílk eéäé äàìî ééäzM äîCúBà íéòláîe íéúéçLnäå ,C ©¤¦§¦§¥¨¦§ª¨¨©¦§©©§¦¦§©§¦¨

.Cìeáâa eàBáé àìå e÷çøúééìkL éða (ë,CøLà íéðaä ¦§©£§Ÿ¨¦§¥§¥¦ª¨¦©¨¦£¤

éðæàa eøîàé íä ,íäî äìekL úééäáøî "íB÷nä éì øö" C ¨¦©¨¥¤¥Ÿ§§¨§©¦©¦©¨¥Ÿ

.íòä éeaø,äáLàå él äLbéìéáLa øçà ãöì áø÷úä ¦¨¨§¨¦§¥¥¨¦§¨¥§©©¥¦§¦¦

ì éðà íb ìëeàL éãk.úáL,äøeñå äìb (àëéða àìä §¥¤©©£¦¨¤¤Ÿ¨§¨£Ÿ¨©

.épnî eøñå eìb,íä äôéà älàäæéàî ,íéàaä älà ¨§¨¦¤¦¥¤¥Ÿ¥¥¤©¨¦¥¥¤

.eéä íä äôéà ,øçà Leøt ."äôéàî" Bîk ,"äôéà" .eàa íB÷î̈¨¥Ÿ§¥¥Ÿ¥©¥¥Ÿ¥¨

,éãé íéBb ìà àOà (áëìàøNé úà àéáäì íäì ænøì ¤¨¤¦¨¦§©¥¨¤§¨¦¤¦§¨¥

.úàæ ìò íaì øéòà ,øîBìk ,íäéøeæt úBîB÷î ìkîíéøà ¦¨§§¥¤§©¨¦¦¨©Ÿ¨¦
,éqðïéðòä ìôk àeäå) .íénòä eäeàøiL ,ìâcä èBî déaâà ¦¦©§¦©©¤¤¤¦§¨©¦§¤¤¨¦§¨

.(úBøçà íélîa,ïöçaðk àeä"ézøòð éðöç" Bîk ,ãâaä ó §¦¦£¥§Ÿ¤§©©¤¤§¨§¦¨©§¦

(bi,d dingp),BLeøt ("ïîbøúî"ä ét ìò) íebøzä éôìe .§¦©©§©¦©§ª§§¨¥

Ba íéàNBpL àqk àeäL ,Løt í"éaìnäå .úBtçî úBìâòa©£¨§ª§©©§¦¥¥¤¦¥¤§¦

,úBtçî úBìâòa BLeøt "ïöça"L íebøzä éôìe] .íéøOä úà¤©¨¦§¦©©§¤§Ÿ¤¥©£¨§ª

éúBðáe" Løôì ïëzéCkL ,äìâòä ãöa ,"äðàNpz óúk ìò C ¦¨¥§¨¥§©¦©¨¥¦¨¤¨§©¨£¨¨¤¨

ìò" äéäéå .úBtçîä úBìâòä ãöa íéLpä eáLiL âäðnä äéä̈¨©¦§¨¤¥§©¨¦§©¨£¨©§ª§¦§¤©

"úéaä óúk ìò" Bîk "óúk(hl,f `Îmikln).[eéäå (âë ¨¥§©¤¤©©¦§¨
éðîà íéëìî,Céða ìecâa e÷ñòé íéBbä éëìî.Cíétà §¨¦Ÿ§©¦©§¥©¦©©§§¦¨©¦©©¦

,Cì eåçzLé õøà.Cì úåçzLäì õøàì íäéðt ìò eìté ¤¤¦§©£¨¦§©§¥¤¨¨¤§¦§©£Ÿ¨

,çB÷ìî øBabî çwéä (ãëéëå ,øîBì ízà íéøeáñk £ª©¦¦©§©¦§¦©¤©§¦

úà äáML éáMäå çB÷ìnä úà øBabä åNò ãiî úç÷ì øLôà¤§¨¨©©¦©¥¨©¦¤©©§©§©¤¦¤¨¨¤

.ìàøNé,èìné ÷écö éáL íàåãiî èéìîäì øLôà éëå ¦§¨¥§¦§¦©¦¦¨¥§¦¤§¨§©§¦¦©

.ìàøNiî äáML éáMä úà åNò,õéøò (äë÷æç øBab ¥¨¤©¤¦¤¨¨¦¦§¨¥¨¦¦¨¨

.ãàî,Cáéøé úàå.Ca íéáéønä íòåézìëàäå (åë §Ÿ§¤§¦¥§¦©§¦¦¨§©£©§¦
éðBî úà,íøNa úà Cúà äãOä úBiçì ézìëàäå ¤©¦¤§¨¨§¤¡©§¦§©©¨¤¤

éðBî.íøNa úà eìëàé íäå ,CúBà íéøòöîä íéBbä íä ,C ©¦¥©¦©§©£¦¨§¥Ÿ§¤§¨¨

,ñéñòëå.úBøtî èçñpL ä÷Lî Bîk,á÷òé øéáà.á÷òé ìL B÷æç,äæ éà (à.äæ àeä ïëéä,äézçlL øLà íënà úeúéøk øôñàìä ,øîBìk §¤¨¦§©§¤¤¦§¨¦¥£¦©£Ÿ¨§¤©£Ÿ¥¤¥¨¤¥¤§¦¦§¤£¤¦©§¦¨§©£Ÿ

àì ìáà ,äòL éôì äézçlL éa äãønL éðtî àlà ,da ézñànL éðtî úàæ éúéNò àlL úBà äæå ,èbä áúk àeäL úeúéøk øôñ àìa éúéaî äézçlLøLwä ÷ñôð ¦©§¦¨¦¥¦§Ÿ¥¤§¦¤§©©¥§¤¤Ÿ¨¦¦Ÿ¦§¥¤¨©§¦¨¤¨¦§¥¤¨§¨¦¦©§¦¨§¦¨¨£¨Ÿ¦§©©¤¤

.íäî èøt ìk íä íéðaäå .ìàøNé úñðëì æîø àeä ,"íënà" .eðéðéa,éLBpîì áiçL íéåìî eéä elàk.áBçä úà íäì ílL,Bì íëúà ézøëî øLàøLà ¥¥¦§¤¤¤¦§¤¤¦§¨¥§©¨¦¥¨§¨¥¤¦©§¦¨©§¦¤©¨§©¥¨¤¤©£¤¨©§¦¤§¤£¤

.Bì òébnL áBçä éeqëì íëúà ézøñî,'åâå ízøkîð íëéúBðåòa ïääáeLzäå ,äøéënä éîc eéä íëéúBðåò ,àlà ,íëúeãôa óñëì íéëéøö íëðéà ,øîBìk ¨©§¦¤§¤§¦©¤©¦©¥©£Ÿ¥¤¦§©§¤§©¥§¤§¦¦§¤¤¦§§¤¤¨£Ÿ¥¤¨§¥©§¦¨§©§¨



קנה xihtn - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôääéòùéá

àð-èî ÷øô

èîãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèälà-íb dðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−¤¦§¨®©¥´¤

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïBiö øîàzå (ãéúëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä elàëe ,ìàøNééðáæò ¦§¨¥§¦¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦
,'ä.Ck øîBì äøeáñ äúéä úeìbä Cøà úañì,dìeò (åè §¦©Ÿ¤©¨¨§¨§¨©¨¨

lî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBL.(f,cn dinxi)íçøî §¨©¨¨§¦§¥§¥¥©¥
,dðèa ïa.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäíb ¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©

:CçkLà àì éëðàå äðçkLúæèíétk-ìr ïä ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦
éúwçéúîBç C:ãéîz écâð Cæééða eøäîéñøäî CC ©Ÿ¦®«Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦

éáéøçîe:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNéàøe C ©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½
ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílkª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸

:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrkèééúáøç ékC ©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸
éúîîLåáLBiî éøöz äzr ék Cúñøä õøàå C §´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½

érláî e÷çøå:Cëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða CC §¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦
:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øöàëCááìa zøîàå ©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À

| äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà éì-ãìé éî¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´
älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå§À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤

:íä äôéàáëàOà äpä äåäé éðãà øîà-äk ¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³
éðá eàéáäå éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìàC ¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©̧¦¸

éúðáe ïöça:äðàùpz óúk-ìr Câëíéëìî eéäå §½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬¦¨¤«Ÿ¨§¨¸§¨¦¹
éðîàéú÷éðéî íäéúBøNå C-eåçzLé õøà íétà C «Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©«£

éìâø øôrå CìøLà ýåýé éðà-ék zrãéå eëçìé C ½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®§¨©̧©§̧¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬
:éå÷ eLáé-àìãëçwéäéáL-íàå çB÷ìî øBabî «Ÿ¥−ŸŸ̈«£ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬
:èìné ÷écöäëøBaâ éáL-íb ýåýé øîà | äë-ék ©¦−¦¨¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³¦¸

áéøà éëðà Cáéøé-úàå èìné õéør çB÷ìîe çwéª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤§¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½
éða-úàå:réLBà éëðà CåëéðBî-úà ézìëàäåC §¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸

ék øùa-ìë eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa-úà¤§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´¨¨À̈Ÿ¦´
:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðàðà| äk £¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©«£«Ÿ´Ÿ

øLà íënà úeúéøk øôñ äæ éà ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈À¥´¤Â¥´¤§¦³¦§¤¸£¤´
ïä Bì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî Bà äézçlL¦©§¦½¨µ¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®¥³
:íënà äçlL íëérLôáe ízøkîð íëéúðBra©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬¦§¤«

áøBö÷ä äðBò ïéàå éúàø÷ Léà ïéàå éúàa recî©¸©¹̈¦§¥´¦À¨»̈¦»§¥´¤¼£¨¸

,'åâå äðçkLú älàïäa LiL íéLð èòî Lé íà elôà ¥¤¦§©§¨£¦¦¥§©¨¦¤¥¨¤

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéða úà äðçkLúå úeiøæëà úcî¦©©§§¦§¦§©§¨¤§¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥

éúwç íétk ìò ïä (æè,Celàk éðôì døeëæ zà éøä ¥©©©¦©Ÿ¦£¥©§§¨§¨©§¦

éz÷÷ç.étk ìò CéúBîBç,ãéîz écâð CéúBîBç éøäC £©§¦©©©©¦¤§¦¨¦£¥©¦

.íððBëì íäa økæì ãéîz éìenîéða eøäî (æé,Ceøäîé ¦¦¨¦¦§Ÿ¨¤§§¨¦£¨¨¦§©£

éðaì C.áeLéñøäîéáéøçîe C,eàöé Cnî C ¨©¦¨§¨§©¦©£¦©¦¦¥¥¥
ãBò Ca eéäé àlL ,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå íéñøäîä©§¨§¦§©©£¦¦¨¥§¦¥¤Ÿ¦§¨

.ïaøçìå äñéøäì äaqä eéä íäL íéòLBôe íéòLø§¨¦§¦¤¥¨©¦¨©£¦¨§©ª§¨

,éLaìú éãòk (çéìL Leaìîa Bîk íäa éøàtúz ¨£¦¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§¤

.èeM÷,älkk íéøM÷úeéBðì Cøàeöa íúBà éøL÷úå ¦§©§¦©©¨§¦§§¦¨§©¨¥§

.éLî éèøñå íéèéLëúa døàeö úøLBwL älk éøeM÷k§¦¥©¨¤¤¤©¨¨§©§¦¦§¦§¥¤¦

éúBáøç ék (èééúBîîBLå C,Cécâðì ãéîz ék ¦¨§©¦§§©¦¦¨¦§¤§¦

éúBáøçéúBîîBLå C.÷fçìe úåàlîìe úBðáì ,Cúeñéøä õøàå C ¨§©¦§§©¦§¤¤£¦¥¦§§©Ÿ§©¥

,áLBiî éøözéøözL ãò úBáMéî äðééäz úBáøçä ìk ¥§¦¦¥¨¤¢¨¦§¤¨§ª¨©¤¥§¦

.íéáLBé áøî (÷eçãå øö äéäiL)éòláî e÷çøå,C,øîBìk ¤¦§¤©§¨¥Ÿ§¦§¨£§©§¨¦§©

éða ílk eéäé äàìî ééäzM äîCúBà íéòláîe íéúéçLnäå ,C ©¤¦§¦§¥¨¦§ª¨¨©¦§©©§¦¦§©§¦¨

.Cìeáâa eàBáé àìå e÷çøúééìkL éða (ë,CøLà íéðaä ¦§©£§Ÿ¨¦§¥§¥¦ª¨¦©¨¦£¤

éðæàa eøîàé íä ,íäî äìekL úééäáøî "íB÷nä éì øö" C ¨¦©¨¥¤¥Ÿ§§¨§©¦©¦©¨¥Ÿ

.íòä éeaø,äáLàå él äLbéìéáLa øçà ãöì áø÷úä ¦¨¨§¨¦§¥¥¨¦§¨¥§©©¥¦§¦¦

ì éðà íb ìëeàL éãk.úáL,äøeñå äìb (àëéða àìä §¥¤©©£¦¨¤¤Ÿ¨§¨£Ÿ¨©

.épnî eøñå eìb,íä äôéà älàäæéàî ,íéàaä älà ¨§¨¦¤¦¥¤¥Ÿ¥¥¤©¨¦¥¥¤

.eéä íä äôéà ,øçà Leøt ."äôéàî" Bîk ,"äôéà" .eàa íB÷î̈¨¥Ÿ§¥¥Ÿ¥©¥¥Ÿ¥¨

,éãé íéBb ìà àOà (áëìàøNé úà àéáäì íäì ænøì ¤¨¤¦¨¦§©¥¨¤§¨¦¤¦§¨¥

.úàæ ìò íaì øéòà ,øîBìk ,íäéøeæt úBîB÷î ìkîíéøà ¦¨§§¥¤§©¨¦¦¨©Ÿ¨¦
,éqðïéðòä ìôk àeäå) .íénòä eäeàøiL ,ìâcä èBî déaâà ¦¦©§¦©©¤¤¤¦§¨©¦§¤¤¨¦§¨

.(úBøçà íélîa,ïöçaðk àeä"ézøòð éðöç" Bîk ,ãâaä ó §¦¦£¥§Ÿ¤§©©¤¤§¨§¦¨©§¦

(bi,d dingp),BLeøt ("ïîbøúî"ä ét ìò) íebøzä éôìe .§¦©©§©¦©§ª§§¨¥

Ba íéàNBpL àqk àeäL ,Løt í"éaìnäå .úBtçî úBìâòa©£¨§ª§©©§¦¥¥¤¦¥¤§¦

,úBtçî úBìâòa BLeøt "ïöça"L íebøzä éôìe] .íéøOä úà¤©¨¦§¦©©§¤§Ÿ¤¥©£¨§ª

éúBðáe" Løôì ïëzéCkL ,äìâòä ãöa ,"äðàNpz óúk ìò C ¦¨¥§¨¥§©¦©¨¥¦¨¤¨§©¨£¨¨¤¨

ìò" äéäéå .úBtçîä úBìâòä ãöa íéLpä eáLiL âäðnä äéä̈¨©¦§¨¤¥§©¨¦§©¨£¨©§ª§¦§¤©
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,íé áéøçà éúøòâa,øîBìk ,íé Laéà éúøòâa éøä §©£¨¦©£¦¨£¥§©£¨¦£©¥¨§©

.íéaø íéîì íéìLîpä úBnàä úà Laéà,øaãî úBøäð £©¥¤¨ª©¦§¨¦§©¦©¦§¨¦§¨
.øaãnk eLaéúé úBøäpäL,íúâc Làázíéâcä eçéøñé ¤©§¨¦§©§©¦§¨¦§©§¨¨©§¦©¨¦

.íéî ïéàî,úeøã÷ íéîL Léaìà (âéúéNò ïëå ¥¥©¦©§¦¨©¦©§§¥¨¦¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:475:518:438:459:159:1710:2610:2719:4719:4320:1320:0919:2420:20באר שבע )ק(

5:435:478:408:429:129:1410:2410:2519:5019:4620:1620:1219:1620:23חיפה )ק(

5:425:468:418:439:129:1410:2310:2419:4819:4420:1420:1019:0520:19ירושלים )ק(

5:465:508:428:449:159:1710:2610:2719:4819:4420:1420:1019:2520:22תל אביב )ק(

5:125:198:338:369:049:0810:2310:2520:4920:4221:2521:1720:2521:35אוסטריה, וינה )ק(

7:267:219:229:209:549:5210:4510:4417:2717:3217:5517:5917:1318:10אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:225:298:388:429:119:1410:2810:3020:4420:3721:1821:1020:2021:14אוקראינה, אודסה )ק(

4:474:558:078:118:398:439:5810:0020:2220:1520:5720:5019:5820:54אוקראינה, דונייצק )ק(

4:575:058:188:218:498:5310:0810:1120:3420:2721:1021:0220:1021:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:165:248:398:439:129:1610:3210:3421:0620:5821:4421:3520:4221:39אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:075:158:328:359:039:0710:2310:2621:0120:5321:3921:3020:3621:34אוקראינה, קייב )ק(

5:525:589:069:109:389:4210:5510:5821:0721:0121:4021:3320:4421:50איטליה, מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1310:1510:1518:3218:3218:5418:5318:1418:57אקוואדור, קיטו )ח(

7:527:499:529:5010:2410:2211:1611:1518:0718:1218:3418:3817:5318:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:568:5110:5110:4911:2211:1912:1212:1018:4718:5219:1619:2118:3319:25ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:556:008:599:029:329:3410:4510:4720:3120:2621:0020:5420:0820:58ארה"ב, בולטימור )ק(

5:395:448:478:499:189:2110:3310:3520:2620:2020:5620:5020:0321:03ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:405:458:478:509:199:2210:3310:3520:2520:1920:5520:4920:0221:03ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:106:169:219:249:529:5511:0811:1021:0721:0121:3821:3120:4421:45ארה"ב, דטרויט )ק(

6:316:359:259:279:589:5911:0811:0920:2420:2020:4920:4620:0320:56ארה"ב, היוסטן )ק(

5:535:578:528:549:249:2610:3610:3720:0620:0220:3320:2819:4420:39ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:396:429:299:3010:0110:0311:1011:1120:1520:1220:4020:3719:5520:47ארה"ב, מיאמי )ק(

5:355:408:428:449:149:1710:2910:3120:2120:1620:5120:4519:5921:01ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:295:348:408:429:119:1310:2610:2820:2520:1920:5520:4920:0221:02ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:516:499:149:139:439:4210:4210:4118:2718:2918:5018:5218:1118:56בוליביה, לה-פס )ח(

5:495:579:149:189:479:5111:0711:1021:4721:3922:2622:1721:2322:40בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:495:589:159:199:479:5111:0711:1021:4721:3922:2622:1721:2322:38בלגיה, בריסל )ק(

6:416:398:548:539:259:2410:2110:2017:4517:4718:0818:1117:2918:18ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:266:248:408:389:119:1010:0710:0617:3217:3517:5617:5817:1618:05ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:045:128:328:369:039:0710:2410:2721:0921:0021:4821:3820:4422:00בריטניה, לונדון )ק(

5:035:128:358:409:079:1210:3010:3321:2621:1722:0921:5821:0122:23בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:065:158:358:409:079:1210:2910:3221:1921:1021:5921:4920:5321:53גרמניה, ברלין )ק(

5:345:429:009:049:319:3510:5110:5421:2821:2022:0621:5721:0422:01גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:456:428:588:569:289:2610:2310:2217:4317:4618:0818:1017:2818:14דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:106:128:538:549:259:2610:3210:3319:2019:1819:4419:4219:0119:46הודו, בומביי )ח(

6:056:078:498:509:219:2210:2710:2819:1719:1519:4119:3818:5819:42הודו, פונה )ח(

5:055:128:238:278:558:5910:1310:1620:3520:2821:0921:0220:1121:06הונגריה, בודפשט )ק(

5:475:528:548:579:279:2910:4110:4320:3420:2821:0420:5820:1121:02טורקיה, איסטנבול )ק(

6:166:219:199:229:529:5411:0511:0620:4620:4221:1521:1020:2521:14יוון, אתונה )ק(

5:285:358:458:489:189:2110:3510:3820:5320:4621:2721:1920:2921:23מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:017:039:509:5110:2010:2111:2811:2820:2520:2220:4820:4620:0520:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:517:459:399:3610:1210:0911:0010:5817:2117:2717:5117:5617:1218:00ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:145:188:108:118:408:429:509:5119:0519:0219:3119:2718:4519:31נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:354:448:058:108:378:419:5810:0120:4820:3921:2821:1820:2321:22פולין, ורשא )ק(

6:276:268:468:469:199:1810:1710:1718:0218:0318:2518:2617:4518:30פרו, לימה )ח(

6:076:149:239:279:559:5811:1211:1421:2621:2021:5921:5221:0322:08צרפת, ליאון )ק(

6:066:139:289:319:5910:0311:1811:2121:4821:4022:2422:1521:2322:34צרפת, פריז )ק(

5:455:458:228:228:528:529:559:5618:2118:2018:4318:4218:0218:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:515:579:049:079:359:3810:5110:5420:5620:5021:2821:2120:3321:36קנדה, טורונטו )ק(

5:225:298:378:419:099:1310:2610:2820:3820:3221:1121:0420:1521:21קנדה, מונטריאול )ק(

5:465:508:438:469:179:1910:2810:3019:5719:5320:2520:2019:3620:24קפריסין, לרנקה )ק(

5:435:539:199:249:509:5511:1411:1722:2122:1123:0522:5421:5522:58רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:095:198:508:559:209:2510:4510:4922:0221:5122:4922:3621:3523:03רוסיה, מוסקבה )ח(

5:445:519:019:059:339:3710:5110:5421:1021:0421:4521:3720:4721:41רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:455:529:069:099:379:4010:5510:5721:1821:1121:5321:4520:5422:02שווייץ, ציריך )ק(

5:575:598:368:379:099:0910:1410:1418:5118:5019:1419:1318:3219:17תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:475:518:438:459:159:1710:2610:2719:4719:4320:1320:0919:2420:20באר שבע )ק(

5:435:478:408:429:129:1410:2410:2519:5019:4620:1620:1219:1620:23חיפה )ק(

5:425:468:418:439:129:1410:2310:2419:4819:4420:1420:1019:0520:19ירושלים )ק(

5:465:508:428:449:159:1710:2610:2719:4819:4420:1420:1019:2520:22תל אביב )ק(

5:125:198:338:369:049:0810:2310:2520:4920:4221:2521:1720:2521:35אוסטריה, וינה )ק(

7:267:219:229:209:549:5210:4510:4417:2717:3217:5517:5917:1318:10אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:225:298:388:429:119:1410:2810:3020:4420:3721:1821:1020:2021:14אוקראינה, אודסה )ק(

4:474:558:078:118:398:439:5810:0020:2220:1520:5720:5019:5820:54אוקראינה, דונייצק )ק(

4:575:058:188:218:498:5310:0810:1120:3420:2721:1021:0220:1021:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:165:248:398:439:129:1610:3210:3421:0620:5821:4421:3520:4221:39אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:075:158:328:359:039:0710:2310:2621:0120:5321:3921:3020:3621:34אוקראינה, קייב )ק(

5:525:589:069:109:389:4210:5510:5821:0721:0121:4021:3320:4421:50איטליה, מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1310:1510:1518:3218:3218:5418:5318:1418:57אקוואדור, קיטו )ח(

7:527:499:529:5010:2410:2211:1611:1518:0718:1218:3418:3817:5318:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:568:5110:5110:4911:2211:1912:1212:1018:4718:5219:1619:2118:3319:25ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:556:008:599:029:329:3410:4510:4720:3120:2621:0020:5420:0820:58ארה"ב, בולטימור )ק(

5:395:448:478:499:189:2110:3310:3520:2620:2020:5620:5020:0321:03ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:405:458:478:509:199:2210:3310:3520:2520:1920:5520:4920:0221:03ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:106:169:219:249:529:5511:0811:1021:0721:0121:3821:3120:4421:45ארה"ב, דטרויט )ק(

6:316:359:259:279:589:5911:0811:0920:2420:2020:4920:4620:0320:56ארה"ב, היוסטן )ק(

5:535:578:528:549:249:2610:3610:3720:0620:0220:3320:2819:4420:39ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:396:429:299:3010:0110:0311:1011:1120:1520:1220:4020:3719:5520:47ארה"ב, מיאמי )ק(

5:355:408:428:449:149:1710:2910:3120:2120:1620:5120:4519:5921:01ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:295:348:408:429:119:1310:2610:2820:2520:1920:5520:4920:0221:02ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:516:499:149:139:439:4210:4210:4118:2718:2918:5018:5218:1118:56בוליביה, לה-פס )ח(

5:495:579:149:189:479:5111:0711:1021:4721:3922:2622:1721:2322:40בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:495:589:159:199:479:5111:0711:1021:4721:3922:2622:1721:2322:38בלגיה, בריסל )ק(

6:416:398:548:539:259:2410:2110:2017:4517:4718:0818:1117:2918:18ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:266:248:408:389:119:1010:0710:0617:3217:3517:5617:5817:1618:05ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:045:128:328:369:039:0710:2410:2721:0921:0021:4821:3820:4422:00בריטניה, לונדון )ק(

5:035:128:358:409:079:1210:3010:3321:2621:1722:0921:5821:0122:23בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:065:158:358:409:079:1210:2910:3221:1921:1021:5921:4920:5321:53גרמניה, ברלין )ק(

5:345:429:009:049:319:3510:5110:5421:2821:2022:0621:5721:0422:01גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:456:428:588:569:289:2610:2310:2217:4317:4618:0818:1017:2818:14דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:106:128:538:549:259:2610:3210:3319:2019:1819:4419:4219:0119:46הודו, בומביי )ח(

6:056:078:498:509:219:2210:2710:2819:1719:1519:4119:3818:5819:42הודו, פונה )ח(

5:055:128:238:278:558:5910:1310:1620:3520:2821:0921:0220:1121:06הונגריה, בודפשט )ק(

5:475:528:548:579:279:2910:4110:4320:3420:2821:0420:5820:1121:02טורקיה, איסטנבול )ק(

6:166:219:199:229:529:5411:0511:0620:4620:4221:1521:1020:2521:14יוון, אתונה )ק(

5:285:358:458:489:189:2110:3510:3820:5320:4621:2721:1920:2921:23מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:017:039:509:5110:2010:2111:2811:2820:2520:2220:4820:4620:0520:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:517:459:399:3610:1210:0911:0010:5817:2117:2717:5117:5617:1218:00ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:145:188:108:118:408:429:509:5119:0519:0219:3119:2718:4519:31נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:354:448:058:108:378:419:5810:0120:4820:3921:2821:1820:2321:22פולין, ורשא )ק(

6:276:268:468:469:199:1810:1710:1718:0218:0318:2518:2617:4518:30פרו, לימה )ח(

6:076:149:239:279:559:5811:1211:1421:2621:2021:5921:5221:0322:08צרפת, ליאון )ק(

6:066:139:289:319:5910:0311:1811:2121:4821:4022:2422:1521:2322:34צרפת, פריז )ק(

5:455:458:228:228:528:529:559:5618:2118:2018:4318:4218:0218:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:515:579:049:079:359:3810:5110:5420:5620:5021:2821:2120:3321:36קנדה, טורונטו )ק(

5:225:298:378:419:099:1310:2610:2820:3820:3221:1121:0420:1521:21קנדה, מונטריאול )ק(

5:465:508:438:469:179:1910:2810:3019:5719:5320:2520:2019:3620:24קפריסין, לרנקה )ק(

5:435:539:199:249:509:5511:1411:1722:2122:1123:0522:5421:5522:58רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:095:198:508:559:209:2510:4510:4922:0221:5122:4922:3621:3523:03רוסיה, מוסקבה )ח(

5:445:519:019:059:339:3710:5110:5421:1021:0421:4521:3720:4721:41רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:455:529:069:099:379:4010:5510:5721:1821:1121:5321:4520:5422:02שווייץ, ציריך )ק(

5:575:598:368:379:099:0910:1410:1418:5118:5019:1419:1318:3219:17תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:
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