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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
. רזא חדא ידע חד מחברנא   . יהי שם הוי' מברך – מאי מברך  א. איתא בזהר1 "כתיב 
לי'  אחזיאו  במדבר(,  עמנו  שהי'  מחברינו,  אחד  ידע  מברך,  מלת  על  אחד  )סוד  במדברא 
בחלמא )כי הראו לו בחלום(, ורבי יצחק כפתורא שמי' )ורבי יצחק מכפתור שמו(, מאי מברך 
)שהקשה למה מברך כתוב בלא וא"ו(, שירותא )תחילתו( קשה וסופי' )וסופו( רך, מ"ב קשה 
ודינא איהו ודאי )אותיות מ"ב ממלת מברך הם רומזות על קושי ודין(, ולבתר ר"ך )ולאח"ז 

באות אותיות רך, לרמז על רכות והמתקת הדין(.
כגוונא דא יומא דראש השנה מ"ב )כעין זה יש ביום ר"ה, שבו נברא העולם והוא סוד 
מ"ב(, דהא במ"ב אתוון אתברי עלמא )שהרי במ"ב אותיות שיש מב' דבראשית עד אות ב' של 
וב'הו, שמהם יוצא השם מ"ב של אנא בכח, ובהם נברא העולם(, ועל דא אתברי בדינא )ועל 
כן בתחילה נברא העולם בדין, כמ"ש2 בראשית ברא אלקים, אבל( לבתר רך )אח"כ נמתקו 
הדינים, כי שיתף הקב"ה במדת הדין את מדת הרחמים3(, ועל דא תנינן4 )ועל זה למדנו( כל 
שירותין קשין וסופא דלהון רכין )כל ההתחלות קשות וסופן רכות(, ביומא דראש השנה מ"ב 
קשה בדינא )כי ביום ר"ה הוא בחי' מ"ב, שהוא קשה בדין, ולכן נידון בו העולם5, ואח"כ(, 

ביומא דעצרת רך בחדוה )ביום שמיני עצרת שבו נמתקו כל הדינים, הוא בשמחה(".

1( ח"ב קפז, א.
2( בראשית א, א.

3( פרש"י שם. ב"ר פי"ב, טו. תניא שעהיוה"א רפ"ה.
4( איוב ח, ז. ראה קידושין מ, ב.

5( ראה ר"ה יא, רע"א.



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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
. רזא חדא ידע חד מחברנא   . יהי שם הוי' מברך – מאי מברך  א. איתא בזהר1 "כתיב 
לי'  אחזיאו  במדבר(,  עמנו  שהי'  מחברינו,  אחד  ידע  מברך,  מלת  על  אחד  )סוד  במדברא 
בחלמא )כי הראו לו בחלום(, ורבי יצחק כפתורא שמי' )ורבי יצחק מכפתור שמו(, מאי מברך 
)שהקשה למה מברך כתוב בלא וא"ו(, שירותא )תחילתו( קשה וסופי' )וסופו( רך, מ"ב קשה 
ודינא איהו ודאי )אותיות מ"ב ממלת מברך הם רומזות על קושי ודין(, ולבתר ר"ך )ולאח"ז 

באות אותיות רך, לרמז על רכות והמתקת הדין(.
כגוונא דא יומא דראש השנה מ"ב )כעין זה יש ביום ר"ה, שבו נברא העולם והוא סוד 
מ"ב(, דהא במ"ב אתוון אתברי עלמא )שהרי במ"ב אותיות שיש מב' דבראשית עד אות ב' של 
וב'הו, שמהם יוצא השם מ"ב של אנא בכח, ובהם נברא העולם(, ועל דא אתברי בדינא )ועל 
כן בתחילה נברא העולם בדין, כמ"ש2 בראשית ברא אלקים, אבל( לבתר רך )אח"כ נמתקו 
הדינים, כי שיתף הקב"ה במדת הדין את מדת הרחמים3(, ועל דא תנינן4 )ועל זה למדנו( כל 
שירותין קשין וסופא דלהון רכין )כל ההתחלות קשות וסופן רכות(, ביומא דראש השנה מ"ב 
קשה בדינא )כי ביום ר"ה הוא בחי' מ"ב, שהוא קשה בדין, ולכן נידון בו העולם5, ואח"כ(, 

ביומא דעצרת רך בחדוה )ביום שמיני עצרת שבו נמתקו כל הדינים, הוא בשמחה(".

1( ח"ב קפז, א.
2( בראשית א, א.

3( פרש"י שם. ב"ר פי"ב, טו. תניא שעהיוה"א רפ"ה.
4( איוב ח, ז. ראה קידושין מ, ב.

5( ראה ר"ה יא, רע"א.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰È‰Âּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חֹודׁש מּדי ¿»»ְְְִִֵֵֶַַַָָ

אמר  לפני להׁשּתחֹות ּבׂשר כל ְְְֲִַַַָָָָָָיבֹוא

ּבּמדרׁש1הוי' ואיתא ּבראׁשֿחֹודׁש2, ּבאים היא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבאים  העבים אּלא העֹולם, מּסֹוף ְִִִֶֶַָָָָָָּובׁשּבת

כּו', לירּוׁשלים אֹותם ּומביאים אֹותם ְְֲִִִִִַָָָוטֹוענים

מי  מקּלסן, ׁשהּנביא ּתעּופינה.3והּוא ּכעב אּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

יבאּו ׁשּלעתידֿלבא הענין מהּו להבין, ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹוצרי

ּכמֹו ולא וׁשּבת, ראׁשֿחֹודׁש ּבכל ְְְְְְֲִֶַַָָֹֹלהׁשּתחֹות

ּכמֹו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש לרגל עֹולים ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיּו

זכּור4ׁשּכתּוב  ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ

לפני ּולהׁשּתחֹות לראֹות .5גֹו', ְְְֲִֵֶַָָ

ידּוע p‰Â‰ב) לפני, להׁשּתחֹות ׁשּכתּוב ּבּמה ¿ƒ≈ְְְֲִֶֶַַַַָָָ

ּפנים  מּלׁשֹון הּוא ׁש'לפני' ,6הּדּיּוק ְְִִִֶַַָָ

יׁש ענינים ׁשּבכּמה ּכּידּוע הּפנימּיּות, ענין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

סתים  ּבחינת ּכמֹו ואחֹור, ּדפנים הּמדרגֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָּב'

ּכדכתיב  ּבּתֹורה, וכן ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ְְְְְְְְִִִֵַַָָָוגליא

ואחֹור  ּפנים ּכתּובה והיא ּדזכריה עפה ,7ּבמגילה ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָ

ׁשהיא  עבֹודה יׁש יׂשראל נׁשמֹות ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָוכן

ּתלכּו אלקיכם הוי' אחרי עבֹודה 8ּבבחינת ויׁש , ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבפנים  ּפנים לבחינת ועד ּפנים, ּבבחינת .9ׁשהיא ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ

רק  הּוא ׁשאחֹור  ּביניהם, החילּוק ְִֵֵֶֶַַָָּוכללּות

מהּות  הּוא ּופנים הּדבר, ׁשל והּגילּוי ְִִִִֶַַַַָָָהחיצֹונּיּות 

הּוא  ועלֿידיֿזה ּדוקא, הּפנים ּבבחינת היא הּדבר מהּות ׁשראית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדבר,

קירּוב  .10ּבבחינת ְִִֵַ

ׁשּכתּוב ‡ÌÓג) ּכמֹו הּתֹורה, עלֿידי הּקירּוב ענין נעׂשה הּזה, קרֹוב 11ּבּזמן »¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
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חודש.1) ראש שבת הפטרת וחותם סיום - כג. סו, שמעוני 2)ישעי' ילקוט ג. ור"ח) דשבת (פיסקא פ"א רבתי פסיקתא

תקג. רמז ח.3)ישעי' ס, יז.4)ישעי' כג, דיו"ט.5)משפטים מוסף תפלת בראשית 6)נוסח אוה"ת ד. צז, ברכה לקו"ת ראה

א. ב.7)כח, מא, להצ"צ סהמ"צ א. קסא, קו"א תניא וראה י. ב, יחזקאל ב. ה, זכרי' ה.8)ע"פ יג, ראה הכתוב 9)פ' לשון

ב. מב, להצ"צ סהמ"צ וראה ד. ה, ואתחנן ד.10)- כו, אחרי לקו"ת גם יח.11)ראה קמה, תהלים
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ראשֿחודש: שבת של ההפטרה שהיא ישעיהו בנבואת נאמר
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'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÈÙÏ ˙BÁzL‰Ï1, לבוא שלעתיד אומר הכתוב פשוטו לפי ¿ƒ¿«¬¿»«»«¬»»
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ה

'` ,zweg zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,fenz ycegÎy`xc

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰È‰Âּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חֹודׁש מּדי ¿»»ְְְִִֵֵֶַַַָָ

אמר  לפני להׁשּתחֹות ּבׂשר כל ְְְֲִַַַָָָָָָיבֹוא

ּבּמדרׁש1הוי' ואיתא ּבראׁשֿחֹודׁש2, ּבאים היא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבאים  העבים אּלא העֹולם, מּסֹוף ְִִִֶֶַָָָָָָּובׁשּבת

כּו', לירּוׁשלים אֹותם ּומביאים אֹותם ְְֲִִִִִַָָָוטֹוענים

מי  מקּלסן, ׁשהּנביא ּתעּופינה.3והּוא ּכעב אּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

יבאּו ׁשּלעתידֿלבא הענין מהּו להבין, ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹוצרי

ּכמֹו ולא וׁשּבת, ראׁשֿחֹודׁש ּבכל ְְְְְְֲִֶַַָָֹֹלהׁשּתחֹות

ּכמֹו ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש לרגל עֹולים ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיּו

זכּור4ׁשּכתּוב  ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ

לפני ּולהׁשּתחֹות לראֹות .5גֹו', ְְְֲִֵֶַָָ

ידּוע p‰Â‰ב) לפני, להׁשּתחֹות ׁשּכתּוב ּבּמה ¿ƒ≈ְְְֲִֶֶַַַַָָָ

ּפנים  מּלׁשֹון הּוא ׁש'לפני' ,6הּדּיּוק ְְִִִֶַַָָ

יׁש ענינים ׁשּבכּמה ּכּידּוע הּפנימּיּות, ענין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

סתים  ּבחינת ּכמֹו ואחֹור, ּדפנים הּמדרגֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָּב'

ּכדכתיב  ּבּתֹורה, וכן ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ְְְְְְְְִִִֵַַָָָוגליא

ואחֹור  ּפנים ּכתּובה והיא ּדזכריה עפה ,7ּבמגילה ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָ

ׁשהיא  עבֹודה יׁש יׂשראל נׁשמֹות ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָוכן

ּתלכּו אלקיכם הוי' אחרי עבֹודה 8ּבבחינת ויׁש , ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבפנים  ּפנים לבחינת ועד ּפנים, ּבבחינת .9ׁשהיא ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ

רק  הּוא ׁשאחֹור  ּביניהם, החילּוק ְִֵֵֶֶַַָָּוכללּות

מהּות  הּוא ּופנים הּדבר, ׁשל והּגילּוי ְִִִִֶַַַַָָָהחיצֹונּיּות 

הּוא  ועלֿידיֿזה ּדוקא, הּפנים ּבבחינת היא הּדבר מהּות ׁשראית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדבר,

קירּוב  .10ּבבחינת ְִִֵַ

ׁשּכתּוב ‡ÌÓג) ּכמֹו הּתֹורה, עלֿידי הּקירּוב ענין נעׂשה הּזה, קרֹוב 11ּבּזמן »¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

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

חודש.1) ראש שבת הפטרת וחותם סיום - כג. סו, שמעוני 2)ישעי' ילקוט ג. ור"ח) דשבת (פיסקא פ"א רבתי פסיקתא

תקג. רמז ח.3)ישעי' ס, יז.4)ישעי' כג, דיו"ט.5)משפטים מוסף תפלת בראשית 6)נוסח אוה"ת ד. צז, ברכה לקו"ת ראה

א. ב.7)כח, מא, להצ"צ סהמ"צ א. קסא, קו"א תניא וראה י. ב, יחזקאל ב. ה, זכרי' ה.8)ע"פ יג, ראה הכתוב 9)פ' לשון

ב. מב, להצ"צ סהמ"צ וראה ד. ה, ואתחנן ד.10)- כו, אחרי לקו"ת גם יח.11)ראה קמה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראשֿחודש: שבת של ההפטרה שהיא ישעיהו בנבואת נאמר

¯Na ÏÎ ‡B·È BzaLa ˙aL ÈcÓe BL„Áa L„BÁ ÈcÓ ‰È‰Â¿»»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈«»¿««»»»»
'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÈÙÏ ˙BÁzL‰Ï1, לבוא שלעתיד אומר הכתוב פשוטו לפי ¿ƒ¿«¬¿»«»«¬»»

בכל  הוא ברוך הקדוש לפני להשתחוות המקדש לבית לרגל יעלו כולם

שבת  ובכל מובא È‡Â˙‡ראשֿחודש ¿ƒ»
L¯„na2C‡È‰ כיצדÌÈ‡a «ƒ¿»≈«»ƒ

˙aL·e L„BÁŒL‡¯a לבית ¿…∆¿«»
גבוהה  כה בתדירות ÛBqÓƒהמקדש
ÌÈ·Ú‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚ‰ העננים »»∆»∆»ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÚBËÂ ÌÈ‡a את »ƒ¿¬ƒ»
העננים  גבי על לרגל העולים

Ì˙B‡ ÌÈ‡È·Óe בסוף ממקומם ¿ƒƒ»
e‰Â‡העולם  ,'eÎ ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿

‡È·p‰L ישעיהו,ÔÒl˜Ó משבח ∆«»ƒ¿«¿»
אחר),אותם  ‡ÈÓ3‰l(במקום ƒ≈∆

‰ÈÙeÚz ·Úk אל וכיונים »»¿∆»
ארובותיהם.

ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
חסידות  עלֿפי Œ„È˙ÚlL∆∆»ƒהפנימי,

e‡·È ‡·Ï"בשר "כל כולם, »…»…
L„BÁŒL‡¯ ÏÎa ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬¿»…∆
ÌÈÏBÚ eÈ‰L BÓk ‡ÏÂ ,˙aLÂ¿«»¿…¿∆»ƒ

Ï‚¯Ï קיים היה המקדש שבית בזמן »∆∆
BÓk ,‰Ma ÌÈÓÚt LÏL»…¿»ƒ«»»¿

·e˙kL4 לרגל מצוות על העלייה ∆»
Ma‰בתורה  ÌÈÓÚt LÏL»…¿»ƒ«»»

˙B‡¯Ï ,'B‚ E¯eÎÊ Ïk ‰‡¯È≈»∆»¿¿≈»
EÈÙÏ ˙BÁzL‰Ïe5?. ¿ƒ¿«¬¿»∆
·e˙kL ‰na ‰p‰Â כל ·) יבוא ¿ƒ≈«∆∆»

Úe„Èבשר  ,ÈÙÏ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬¿»«»«
ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÈÙÏ'L ˜eic‰«ƒ∆¿»«ƒ¿

ÌÈt6,˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ ‡e‰L , »ƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ
'a LÈ ÌÈÈÚ ‰nÎaL Úe„ik«»«∆¿«»ƒ¿»ƒ≈
,¯BÁ‡Â ÌÈÙc ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ¿»
("פנים") פנימיות של במשמעות

("אחור") ÈÁa˙וחיצוניות BÓk¿¿ƒ«
ÌÈ˙Ò הפנימיות היא ÈÏ‚Â‡נעלם, »ƒ¿«¿»

היא  «¿¿Œ‡L„e˜cהחיצוניות גלוי
‡e‰ŒCÈ¯a,הקדושֿברוךֿהוא של ¿ƒ

‰¯Bza ÔÎÂ גם התורה יש וחיצוניות הנסתר) (החלק התורה פנימיות ¿≈«»
הגלוי), e˙k·‰(החלק ‡È‰Â ‰È¯ÎÊc ‰ÙÚ ‰ÏÈ‚Óa ·È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
¯BÁ‡Â ÌÈt7, והנה ואראה עיני ואשא "ואשוב זכריה: בנבואת נאמר »ƒ¿»

בו  והנה אלי, שלוחה יד והנה "ואראה נאמר: יחזקאל ובנבואת עפה", מגלה

והיא  לפני, אותה ויפרש ספר, מגילת

גם  רומז והדבר ואחור", פנים כתובה

בתורה  ו"אחור" "פנים" לעניין

ספר, כמגילת B·Úa„˙הכתובה ÔÎÂ¿≈«¬«
Ï‡¯NÈ ˙BÓL הרוחנית העבודה ƒ¿ƒ¿»≈

ה'שבני  את עובדים ≈LÈישראל
È¯Á‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰„B·Ú¬»∆ƒƒ¿ƒ««¬≈

eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰8, עבודה ¬»»¡…≈∆≈≈
"אחור" B·Ú„‰בבחינת LÈÂ¿≈¬»

,ÌÈt ˙ÈÁ·a ‡È‰L,פנימיות ∆ƒƒ¿ƒ«»ƒ
ÌÈÙa ÌÈt ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ9 ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ

שכתוב  כמו שבפנימיות הפנימיות

דבר  בפנים "פנים מתןֿתורה על בתורה

האׁש". מתוך בהר עמכם «¿eÏÏÎe˙ה'
,Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ‰ בין ההבדל «ƒ≈≈∆

הוא  כללי באופן ו"אחור" "פנים"

˙eiBˆÈÁ‰ ˜¯ ‡e‰ ¯BÁ‡L∆»««ƒƒ
¯·c‰ ÏL ÈeÏÈb‰Â הדבר ולא ¿«ƒ∆«»»

‰c·¯עצמו, ˙e‰Ó ‡e‰ ÌÈÙe»ƒ««»»
שלו, והאמיתית הפנימית העצמיות

‡È‰ ¯·c‰ ˙e‰Ó ˙ÈÈ‡¯L∆¿ƒ«««»»ƒ
‡˜Âc ÌÈt‰ ˙ÈÁ·a כאשר ƒ¿ƒ««»ƒ«¿»

לידי  באה שלו העצמית הפנימיות

ÈÁ·a˙גילוי, ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ«
·e¯È˜10 החיצוניות רק כאשר ואילו ≈

ריחוק. זה הרי בגלוי, נראית

,‰f‰ ÔÓfa ÌÓ‡ כאשר ‚) »¿»«¿««∆
על  והסתר העלם יש כללי באופן

‰e¯Èw·האלוקות  ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈
לאלוקות  האדם ≈¿»È„ÈŒÏÚשל

,‰¯Bz‰ תורה מתקרב שהלומד «»
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f"kyz'dו ,fenz g"xc` ,zwg t"y

ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל ְְְְֱֲֲִֶֶֶָָָָָֹהוי'

ז"ל  רּבֹותינּו ּתֹורה.12ואמרּו אּלא אמת אין ְְֱֵֵֶֶַַָָָ

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוהענין

ּבׁשּבת  ׁשּנאמר  הוי', קר ֹוב ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבדּבּורֿהּמתחיל

תרכ"ז  חּוקת ּדצרי13ּפרׁשת ׁשנה), מאה (לפני ְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּומקּדים  הּתֹורה. עלֿידי קרֹוב הּוא אי ְְְִִֵֵַַַָָָלהבין

חּיים' ּב'עץ ּׁשּכתּוב מה איןֿסֹוף 14לבאר ׁשאֹור ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

ּובבינה  מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבכתר ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָמאיר

חּלֹון, עלֿידי ּובזעירֿאנּפין מקֹום, ְְְְִִִֵֵַַַָּבריחּוק

ּומאצילּות  נקב, עלֿידי ְְְֲִֵֵֶֶַַּובמלכּות

ּפרסא  עלֿידי זה 15לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשּכל , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  נׁשמֹות אבל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָהּוא

ענין  ׁשּזהּו קרּוב, ּבבחינת נעׂשים הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

נעלית  הּיֹותר הּמדרגה מאׁשר רק לא יֹותר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנעלה

עֹולם  ׁשּזהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָׁשּבעֹולמֹות

טֹוב  ׁשרּוּבֹו הּקֹודׁש, חּיֹות מׁשּכן [מקֹום ְְְִִֶֶַַַַָהּבריאה

רע  אבל 16ּומיעּוטֹו הּמציאּות, אפׁשרי רק והּוא , ְְְֲִִִֶַַַָָ

והּיׁשּות  הּמציאּות ענין ׁשם אין ׁשּׁשם 17עדין ,[ ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ּופרסא  מס עלֿידי ּדאצילּות האֹור ְְְֲִִֵַַַָָָָָנמׁש

ׁשּבזה  הּלׁשֹונֹות ּב' למעלה 18(ּכּידּוע ּגם אּלא ,( ְְְֶֶֶַַַַַָָָָ
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ע"ב.12) ריש ה, ברכות וראה א). (נ, תכ"א תקו"ז ב. דאיכ"ר פתיחתא ה"ח. פ"ג ר"ה שמז 13)ירושלמי ע' תרכ"ז סה"מ

מב 14)ואילך. שער - שלפנינו בדפוסים תק"ס. שקלאוו, בדפוס והוא פ"א. שמ"א לעץֿחיים מציין שם תרכ"ז בסה"מ

הבאה. שבהערה וסידור ענינים, אוה"ת וראה פי"ג. אבי"ע) דרושי אמרי 15)(שער ואילך. לג ע' ענינים אדה"ז מאמרי ראה

ואילך. שנז ע' סידור ואילך. קעט ע' ענינים אוה"ת ואילך. פל"ג הק"ש שער ציור 16)בינה (שער מג שער חיים עץ ראה

להדרוש. בהקדמה וש"נ.17)עולמות) ואילך. רפה ע' תרצ"א סה"מ ואילך.18)ראה ג יב, לך לך תו"א גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בלבד  חיצוני לביטוי רק ולא האלוקות, של הפנימית ¿BÓkלמהות

·e˙kL11e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ ∆»»¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,˙Ó‡a12‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡ הרי ∆¡∆¿»¿«≈«≈¡∆∆»»

מצד  הוא אמיתי קירוב וכאמור ה' אל קרוב להיות האמצעי היא שהתורה

להלן. שיתבאר כפי הפנימיות,

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
Œ¯ea„a L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ הפותח זה,במאמר בפסוק ««¿ƒ
˙aLa ¯Ó‡pL ,'ÈÂ‰ ·B¯»̃¬»»∆∆¡«¿«»

Ê"Î¯˙ ˙˜eÁ ˙L¯t13ÈÙÏ) »»««ƒ¿≈
‰L ‰‡Ó זה מאמר אמירת לפני ≈»»»

תשכ"ז  חוקת פרשת CÈ¯ˆcבשבת ,(¿»ƒ
‡e‰ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï הוא ברוך הקדוש ¿»ƒ≈

·B¯˜ ישראל È„ÈŒÏÚלבני »«¿≈
?‰¯Bz‰«»

·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï ÌÈc˜Óe«¿ƒ¿»≈«∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a14 האריז"ל מכתבי ¿≈«ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L גבול È‡Ó¯הבלי ∆≈≈ƒ
האלוקי  האור ירידת של הדרגות בכל

דרגה  שבכל אלא למטה עד מלמעלה

בהתאם  היא ההארה ואופן מידת

דרגה  אותה של ומהותה למעלתה

¯˙Îa שלמעלה עליון כתר בחינת ¿∆∆
(כשם  העליונות הספירות מעשר

האדם) ראש מעל הוא שהכתר

‰ÓÎÁ·e הראשונה הספירה ¿»¿»
אור והנעלית  הספירות, מעשר ביותר

מאיר  ÌB˜Óהאיןֿסוף ·e¯˜a¿≈»
כשם  רב יותר באור מאיר גשמי שאור

האור, למקור קרוב הבינה È··e‰במקום ÌB˜Óבספירת ˜eÁÈ¯a באור ¿ƒ»¿ƒ»
האור, ממקור רחוק מאיר שהאור כמו יותר פחותה ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ·eƒ¿≈«¿ƒבמידה

מועט  הוא בהן המאיר האור כי זעירות", "פנים (הנקראות העליונות המידות

שלמעלה  ארוכות, פנים אנפין", "אריך ובבחינת במוחין, המאיר האור לעומת

ÔBlÁמהספירות) È„ÈŒÏÚ ומצומצם שהאור מועט הוא חלון דרך המאיר «¿≈«
מרחוק, המאיר מהאור אפילו בספירת eÎÏÓ·e˙יותר מאיר אורֿאיןֿסוף ¿«¿

והתחתונה  האחרונה הספירות,המלכות, מעשר ˜·,ביותר È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆
פחות  אור, מאד מעט רק עובר חלון שדרכו דרך העובר אור מאשר

‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Óe15, אור כאשר ≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»
מבין  העליון העולם האצילות, עולם של המלכות מספירת עובר האיןֿסוף

להאיר  בגלוי, כללי, באופן היא, האלקות שבו הרוחניים, העולמות ארבעת

מציאות  יש בהם בריאהֿיצירהֿעשיה, מאצילות, שלמטה העולמות בשלושת

האלוקי  האור באצילות, כמו בגלוי אינה והאלוקות (רוחניים) נבראים של

 ֿ לבריאהֿיצירה אצילות שבין ה"פרסא" ידי על נוסף והעלם צמצום עובר

אונקלוס  (כתרגום האור על ומסתיר המעלים ומסך וילון כמו שהיא ועשיה

לכם", הפרוכת "והבדילה הפסוק על

"פרסא") – Ê‰פרוכת ÏkL כל ∆»∆
דרגה  שבין וההבדלים הללו הדרגות

של  ההארה ואופן מידת לגבי לדרגה

דרגה  באותה ‰e‡אורֿאיןֿסוף
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa הרגיל הסדר ¿≈∆ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה האלוקי האור ירידת של

שמעליה  מזו משתלשלת דרגה שכל כך

קשורות  (וכולן שמתחתיה לזו ומשפיע

ארוכה), שלשלת של כטבעות בזו זו

האלוקי  האור השתלשלות' וב'סדר

לדרגה, מדרגה מתמעט סופי האין

יותר  בריחוק מאיר התחתונות ובדרגות

È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ï·‡¬»ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈
·e¯˜ ˙ÈÁ·a ÌÈNÚ ‰¯Bz‰«»«¬ƒƒ¿ƒ«≈

נשמות e‰fLלאלקות, בין הקירוב ∆∆
על  הנעשה והקדושֿברוךֿהוא ישראל

הוא  התורה BÈ˙¯ידי ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆≈
יותר  גבוהה בדרגה ¯˜קירוב ‡Ï…«

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ¯L‡Ó≈¬∆««¿≈»«≈«¬≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚaL∆¿»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ נעלית מדרגה אכן שהיא ¬ƒ»
כפי  ממנה, שלמטה לדרגות ביחס

ומפרט  ÌÏBÚשממשיך e‰fL∆∆»
‰‡È¯a‰ מבין נעלה הכי העולם «¿ƒ»

העולמות  ÔkLÓבריאהֿיצירהֿעשיה שלושת ÌB˜Ó] הנקראים המלאכים ¿ƒ¿«
Ú¯ BËeÚÈÓe ·BË Bae¯L ,L„Bw‰ ˙BiÁ16È¯LÙ‡ ˜¯ ‡e‰Â , ««∆∆ƒ«¿«∆¿»ƒ

˙eLi‰Â ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ ÌL ÔÈ‡ ÔÈ„Ú Ï·‡ ,˙e‡Èˆn‰17 «¿ƒ¬»¬«ƒ≈»ƒ¿««¿ƒ¿«≈
שלב  בכמה היא ממשית ומציאות "יש" להיות הנבראים והתחלת התהוות ים

יכולת  רק יש שתחילה כזה באופן היא הבריאה בעולם המציאות עניין

נפרדת  עצמאית, מציאות תחושת עם נבראים של למציאות ואפשרות

ממשית], ו"ישות" מציאות אין ועדיין הבריאה ÌMLמאלוקות, בעולם ∆»
'a Úe„ik) ‡Ò¯Ùe CÒÓ È„ÈŒÏÚ ˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»«¬ƒ«¿≈»»«¿»«»«

‰ÊaL ˙BBLl‰18 של תרגום ה"פרסא", שבעניין בחסידות כמבואר «¿∆»∆
– פרוכות כמה היו שבמשכן עלֿדרך שונים ואופנים דרגות יש "פרוכת",

וכו'), לקודש קודש בין שהבדילה פרוכת לחול, קודש בין שהבדילה פרוכת
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 ֿ אין אֹור  מאיר  ׁשּׁשם ּדאצילּות , מלכּות ְְֲִִִִֵֵֶַַַָמּבחינת

 ֿ זעיר מּבחינת ּגם ּולמעלה נקב, עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָסֹוף

חּלֹון, עלֿידי איןֿסֹוף אֹור מאיר ׁשּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַַָאנּפין,

מעלתּה ׁשּגדלה ׁשאף ּבינה, מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּולמעלה

ּפרסא  ׁשּיׁש ּכ ּכדי עד זעירֿאנּפין, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָלגּבי

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו החּיֹות 19ּביניהם, ראׁשי ועל ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבחינת  הן ׁשהחּיֹות גֹו', הּנֹורא הּקרח  ּכעין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָרקיע

ׁשעל  והרקיע (זעירֿאנּפין), העליֹונֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמּדֹות

ספירת  ׁשּבין הּפרסא ענין הּוא החּיֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָראׁשי

לזעירֿאנּפין  ּבּה20הּבינה מאיר מּכלֿמקֹום , ְְִִִִִֵֵַַָָָָ

ענין  עלֿידי ואילּו מקֹום. ּבריחּוק איןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵַַָאֹור

קרּוב. ּבבחינת יׂשראל נׁשמֹות נעׂשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּתֹורה

‰¯È˙ÈÂ ֿ ׁשעל יׂשראל ּדנׁשמֹות ׁשהּקרּוב מּזה, ƒ≈»ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

יֹותר  נעלה ּבאֹופן הּוא הּתֹורה ְְֲֵֵֶֶַַָידי

 ֿ אין אֹור מאיר ׁשּבהם וחכמה, מּכתר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָאפילּו

ּׁשאֹור  מה ּדהּנה ּבזה, והענין מקֹום. ּבקרּוב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָסֹוף

מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבכתר מאיר ְְְְִֵֵֵֶֶָָָאיןֿסֹוף

ׁשהרי  עצמם, והחכמה הּכתר מּצד זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאין

עׂשר  מּבחינת למעלה הּוא איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָעצמּות

ּבאֹות  ׁשּנרמזת החכמה, היא (ׁשראׁשיתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָספירֹות 

הוי' ּדׁשם ׁשּנרמז 21יּו"ד הּכתר ּגם נכלל ּובזה , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יּו"ד  ׁשל ּוכמאמר 22ּבקּוצֹו אינּון 23), מּכל לאו ְְֲִִֶַַָָ

מּצד  איןֿסֹוף ׁשאֹור והינּו, ּכלל, איהּו ְְְִִִֵֶַַָמּדֹות

ׁשעל  ,ּכ ּכדי ועד מהם, מּובדל הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָָעצמֹו

נאמר  החכמה ּתּמצא,24ּבחינת מאין והחכמה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נאמר  הּכתר ּבחינת על חׁש52ואפילּו יׁשת ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּוכמאמר  ּדאיהּו26סתרֹו, אףֿעלּֿגב עליֹון ּכתר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַ

עילת  קדם הּוא אּוכם מצּוחצח, אֹור צח ְְִַַָָָָאֹור
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גו'").19) החי' ראשי על "ודמות (ושם: כב א, מאמרי 20)יחזקאל א. סד, דא"ח) (עם סידור ד. כב, תזריע לקו"ת ראה

ואילך. תרמד ע' ח"ב תקס"ג פ"ב.21)אדה"ז אבי"ע) סדר (שער מז שער פ"אֿב. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ

רפ"א.22) למהרח"ו) אצילות סדר (שער ג שער חיים עץ ב).23)ראה (יז, בהקדמה יב.24)תקו"ז כח, תהלים 25)איוב

א. לט, מקץ תו"א יב. ע"ב).26)יח, ריש (קלה, לסופו קרוב ע תיקון תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡l‡ בני של הוא הקירוב התורה עלֿידי שנפעל לאלוקות Ìbישראל ∆»«

ŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ÌML ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«¬ƒ∆»≈ƒ≈
,·˜ È„ÈŒÏÚ ÛBÒ עצמו האצילות בעולם אבל צמצום אמנם שהוא «¿≈∆∆

הבריאה  מעולם ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,שלמעלה ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ÌML∆»≈ƒ≈

,ÔBlÁ È„ÈŒÏÚ האור שכאמור «¿≈«
יותר  גדול הוא חלון ידי על  המאיר

נקב ידי על שמאיר «¿»¿ÏÚÓÏe‰מזה
Û‡L ,‰Èa ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«ƒ»∆«

d˙ÏÚÓ ‰Ï„bL הבינה ספירת של ∆»¿»«¬»»
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ Èa‚Ï המידות בחינת ¿«≈¿≈«¿ƒ

רב  אור הוא במוחין המאיר (והאור

שהוא  במידות המאיר האור לעומת

"זעיר") LiLמועט, Ck È„k „Ú«¿≈»∆≈
‡Ò¯t המבדיל מסך פרוכת, «¿»

,Ì‰ÈÈa,המוחין – בינה בחינת בין ≈≈∆
המידות – זעירֿאנפין ∆∆e‰fLלבחינת

·e˙kM ‰Ó19 העליונה במרכבה «∆»
יחזקאל ‰BiÁ˙שראה ÈL‡¯ ÏÚÂ¿«»≈««

,'B‚ ‡¯Bp‰ Á¯w‰ ÔÈÚk ÚÈ˜»̄ƒ«¿≈«∆««»
˙BiÁ‰L העליונה ‰Ôשבמרכבה ∆««≈

˙BBÈÏÚ‰ ˙Bcn‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ»∆¿
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ)ÚÈ˜¯‰Â המבדיל ), ¿≈«¿ƒ¿»»ƒ«

‰e‡ומפסיק  ˙BiÁ‰ ÈL‡¯ ÏÚL∆«»≈««
‡Ò¯t‰ ÔÈÚ המבדיל המסך ƒ¿«««¿»

Œ¯ÈÚÊÏ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈaL∆≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈
ÔÈt‡20ÌB˜ÓŒÏkÓ כל , עם «¿ƒƒ»»

הבינה  ספירת של הגדולה מעלתה

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ da ¯È‡Ó≈ƒ»≈
ÌB˜Ó ˜eÁÈ¯a.בקירוב ולא ¿ƒ»

‰¯Bz‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈ƒ¿««»
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈

·e¯˜ ˙ÈÁ·a לאלוקות. ƒ¿ƒ«≈
·e¯w‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«≈
È„ÈŒÏÚL Ï‡¯NÈ ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈∆«¿≈
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿∆«¬∆

¯˙BÈ אין אור להארת ביחס רק לא ≈
באופן  מאיר הוא שבהן בדרגות סוף

אלא  ריחוק kÓ˙¯של eÏÈÙ‡¬ƒƒ∆∆
ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó Ì‰aL ,‰ÓÎÁÂ במובן) ¿»¿»∆»∆≈ƒ≈¿≈»

להלן). שיתבאר כפי הרוחני,

‰ÓÎÁ·e ¯˙Îa ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡M ‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆≈≈ƒ¿∆∆¿»¿»
,ÌÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰Â ¯˙k‰ „vÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ·e¯˜a שמצד ¿≈»≈∆ƒ««∆∆¿«»¿»«¿»

קירוב  של בדרך בתוכם סוף אין אור להתגלות ראויים כלים הם מעלתם

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ È¯‰L∆¬≈«¿≈
אמיתי גבול בלי ‰e‡שהוא

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
מסויימות  הגדרות «Ô˙ÈL‡¯L)∆≈ƒעם

הספירות  עשר ‰ÓÎÁ‰,של ‡È‰ƒ«»¿»
ÌLc „"eÈ ˙B‡a ˙ÊÓ¯pL∆ƒ¿∆∆¿¿≈

'ÈÂ‰21, וכך כנקודה  היא שצורתה  ¬»»
הראשונית  הנקודה היא החכמה בחינת

ההתגלות  Ìbשל ÏÏÎ ‰Ê·e»∆ƒ¿»«
ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL ¯˙k‰«∆∆∆ƒ¿»¿∆

„"eÈ22, עצמו איןֿסוף עצמות ואילו

הכתר  מבחינת גם ),נעלה
¯Ó‡ÓÎe23 ב'פתח שנאמר כפי ¿«¬«

BcÓ˙אליהו' ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï»ƒ»ƒƒ
,ÏÏk e‰È‡ מוגדר איננו עצמו הוא ƒ¿»

כלל הללו המידות ¿»¿eÈ‰Â,באחת
BÓˆÚ „vÓ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈ƒ««¿

Ï„·eÓ ‡e‰ ומופשט„ÚÂ ,Ì‰Ó ¿»≈∆¿«
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÏÚL ,Ck È„k¿≈»∆«¿ƒ««»¿»

¯Ó‡24ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â ∆¡«¿«»¿»≈«ƒ
,‡ˆnz החכמה בין היחס כלומר, ƒ»≈

באה  היא שממנו האלוקי למקור

לגבי  "יש" של יחס כמו הוא ונמשכת

שום  אין החכמה במקור כי "אין",

חכמה  של מוגדרת eÏÈÙ‡Â«¬ƒמציאות
¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ שלמעלה «¿ƒ««∆∆

של  ההגדרות את בה ואין מהחכמה

הספירות  Ó‡25˙LÈ¯עשר ∆¡«»∆
,B¯˙Ò CLÁ ֿ האין שאור כלומר …∆ƒ¿

אלא  בגלוי בו נמצא לא עצמו סוף

חושך  בבחינת Ó‡ÓÎe26¯בהסתר, ¿«¬«
‡bŒÏÚŒÛ·הזוהר  ÔBÈÏÚ ¯˙k∆∆∆¿«««

e‰È‡c שהוא¯B‡ Áˆ ¯B‡ ¿ƒ«
,ÁˆÁeˆÓ ומזוכך בהיר אור היינו ¿¿»

כהה ‡ÌÎeמאד, ˜„Ìשחור, ‡e‰ »»»
,˙BÏÈÚ‰ ˙ÏÈÚ ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש היינו הסיבות, סיבת ƒ«»ƒ
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ז f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zwg t"y

ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל ְְְְֱֲֲִֶֶֶָָָָָֹהוי'

ז"ל  רּבֹותינּו ּתֹורה.12ואמרּו אּלא אמת אין ְְֱֵֵֶֶַַָָָ

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוהענין

ּבׁשּבת  ׁשּנאמר  הוי', קר ֹוב ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבדּבּורֿהּמתחיל

תרכ"ז  חּוקת ּדצרי13ּפרׁשת ׁשנה), מאה (לפני ְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּומקּדים  הּתֹורה. עלֿידי קרֹוב הּוא אי ְְְִִֵֵַַַָָָלהבין

חּיים' ּב'עץ ּׁשּכתּוב מה איןֿסֹוף 14לבאר ׁשאֹור ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

ּובבינה  מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבכתר ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָמאיר

חּלֹון, עלֿידי ּובזעירֿאנּפין מקֹום, ְְְְִִִֵֵַַַָּבריחּוק

ּומאצילּות  נקב, עלֿידי ְְְֲִֵֵֶֶַַּובמלכּות

ּפרסא  עלֿידי זה 15לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשּכל , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  נׁשמֹות אבל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָהּוא

ענין  ׁשּזהּו קרּוב, ּבבחינת נעׂשים הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

נעלית  הּיֹותר הּמדרגה מאׁשר רק לא יֹותר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנעלה

עֹולם  ׁשּזהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָׁשּבעֹולמֹות

טֹוב  ׁשרּוּבֹו הּקֹודׁש, חּיֹות מׁשּכן [מקֹום ְְְִִֶֶַַַַָהּבריאה

רע  אבל 16ּומיעּוטֹו הּמציאּות, אפׁשרי רק והּוא , ְְְֲִִִֶַַַָָ

והּיׁשּות  הּמציאּות ענין ׁשם אין ׁשּׁשם 17עדין ,[ ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ּופרסא  מס עלֿידי ּדאצילּות האֹור ְְְֲִִֵַַַָָָָָנמׁש

ׁשּבזה  הּלׁשֹונֹות ּב' למעלה 18(ּכּידּוע ּגם אּלא ,( ְְְֶֶֶַַַַַָָָָ
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ע"ב.12) ריש ה, ברכות וראה א). (נ, תכ"א תקו"ז ב. דאיכ"ר פתיחתא ה"ח. פ"ג ר"ה שמז 13)ירושלמי ע' תרכ"ז סה"מ

מב 14)ואילך. שער - שלפנינו בדפוסים תק"ס. שקלאוו, בדפוס והוא פ"א. שמ"א לעץֿחיים מציין שם תרכ"ז בסה"מ

הבאה. שבהערה וסידור ענינים, אוה"ת וראה פי"ג. אבי"ע) דרושי אמרי 15)(שער ואילך. לג ע' ענינים אדה"ז מאמרי ראה

ואילך. שנז ע' סידור ואילך. קעט ע' ענינים אוה"ת ואילך. פל"ג הק"ש שער ציור 16)בינה (שער מג שער חיים עץ ראה

להדרוש. בהקדמה וש"נ.17)עולמות) ואילך. רפה ע' תרצ"א סה"מ ואילך.18)ראה ג יב, לך לך תו"א גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בלבד  חיצוני לביטוי רק ולא האלוקות, של הפנימית ¿BÓkלמהות

·e˙kL11e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ ∆»»¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,˙Ó‡a12‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡ הרי ∆¡∆¿»¿«≈«≈¡∆∆»»

מצד  הוא אמיתי קירוב וכאמור ה' אל קרוב להיות האמצעי היא שהתורה

להלן. שיתבאר כפי הפנימיות,

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
Œ¯ea„a L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ הפותח זה,במאמר בפסוק ««¿ƒ
˙aLa ¯Ó‡pL ,'ÈÂ‰ ·B¯»̃¬»»∆∆¡«¿«»

Ê"Î¯˙ ˙˜eÁ ˙L¯t13ÈÙÏ) »»««ƒ¿≈
‰L ‰‡Ó זה מאמר אמירת לפני ≈»»»

תשכ"ז  חוקת פרשת CÈ¯ˆcבשבת ,(¿»ƒ
‡e‰ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï הוא ברוך הקדוש ¿»ƒ≈

·B¯˜ ישראל È„ÈŒÏÚלבני »«¿≈
?‰¯Bz‰«»

·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï ÌÈc˜Óe«¿ƒ¿»≈«∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a14 האריז"ל מכתבי ¿≈«ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L גבול È‡Ó¯הבלי ∆≈≈ƒ
האלוקי  האור ירידת של הדרגות בכל

דרגה  שבכל אלא למטה עד מלמעלה

בהתאם  היא ההארה ואופן מידת

דרגה  אותה של ומהותה למעלתה

¯˙Îa שלמעלה עליון כתר בחינת ¿∆∆
(כשם  העליונות הספירות מעשר

האדם) ראש מעל הוא שהכתר

‰ÓÎÁ·e הראשונה הספירה ¿»¿»
אור והנעלית  הספירות, מעשר ביותר

מאיר  ÌB˜Óהאיןֿסוף ·e¯˜a¿≈»
כשם  רב יותר באור מאיר גשמי שאור

האור, למקור קרוב הבינה È··e‰במקום ÌB˜Óבספירת ˜eÁÈ¯a באור ¿ƒ»¿ƒ»
האור, ממקור רחוק מאיר שהאור כמו יותר פחותה ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ·eƒ¿≈«¿ƒבמידה

מועט  הוא בהן המאיר האור כי זעירות", "פנים (הנקראות העליונות המידות

שלמעלה  ארוכות, פנים אנפין", "אריך ובבחינת במוחין, המאיר האור לעומת

ÔBlÁמהספירות) È„ÈŒÏÚ ומצומצם שהאור מועט הוא חלון דרך המאיר «¿≈«
מרחוק, המאיר מהאור אפילו בספירת eÎÏÓ·e˙יותר מאיר אורֿאיןֿסוף ¿«¿

והתחתונה  האחרונה הספירות,המלכות, מעשר ˜·,ביותר È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆
פחות  אור, מאד מעט רק עובר חלון שדרכו דרך העובר אור מאשר

‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Óe15, אור כאשר ≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿≈«¿»
מבין  העליון העולם האצילות, עולם של המלכות מספירת עובר האיןֿסוף

להאיר  בגלוי, כללי, באופן היא, האלקות שבו הרוחניים, העולמות ארבעת

מציאות  יש בהם בריאהֿיצירהֿעשיה, מאצילות, שלמטה העולמות בשלושת

האלוקי  האור באצילות, כמו בגלוי אינה והאלוקות (רוחניים) נבראים של

 ֿ לבריאהֿיצירה אצילות שבין ה"פרסא" ידי על נוסף והעלם צמצום עובר

אונקלוס  (כתרגום האור על ומסתיר המעלים ומסך וילון כמו שהיא ועשיה

לכם", הפרוכת "והבדילה הפסוק על

"פרסא") – Ê‰פרוכת ÏkL כל ∆»∆
דרגה  שבין וההבדלים הללו הדרגות

של  ההארה ואופן מידת לגבי לדרגה

דרגה  באותה ‰e‡אורֿאיןֿסוף
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa הרגיל הסדר ¿≈∆ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה האלוקי האור ירידת של

שמעליה  מזו משתלשלת דרגה שכל כך

קשורות  (וכולן שמתחתיה לזו ומשפיע

ארוכה), שלשלת של כטבעות בזו זו

האלוקי  האור השתלשלות' וב'סדר

לדרגה, מדרגה מתמעט סופי האין

יותר  בריחוק מאיר התחתונות ובדרגות

È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ï·‡¬»ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈
·e¯˜ ˙ÈÁ·a ÌÈNÚ ‰¯Bz‰«»«¬ƒƒ¿ƒ«≈

נשמות e‰fLלאלקות, בין הקירוב ∆∆
על  הנעשה והקדושֿברוךֿהוא ישראל

הוא  התורה BÈ˙¯ידי ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆≈
יותר  גבוהה בדרגה ¯˜קירוב ‡Ï…«

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ¯L‡Ó≈¬∆««¿≈»«≈«¬≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚaL∆¿»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ נעלית מדרגה אכן שהיא ¬ƒ»
כפי  ממנה, שלמטה לדרגות ביחס

ומפרט  ÌÏBÚשממשיך e‰fL∆∆»
‰‡È¯a‰ מבין נעלה הכי העולם «¿ƒ»

העולמות  ÔkLÓבריאהֿיצירהֿעשיה שלושת ÌB˜Ó] הנקראים המלאכים ¿ƒ¿«
Ú¯ BËeÚÈÓe ·BË Bae¯L ,L„Bw‰ ˙BiÁ16È¯LÙ‡ ˜¯ ‡e‰Â , ««∆∆ƒ«¿«∆¿»ƒ

˙eLi‰Â ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ ÌL ÔÈ‡ ÔÈ„Ú Ï·‡ ,˙e‡Èˆn‰17 «¿ƒ¬»¬«ƒ≈»ƒ¿««¿ƒ¿«≈
שלב  בכמה היא ממשית ומציאות "יש" להיות הנבראים והתחלת התהוות ים

יכולת  רק יש שתחילה כזה באופן היא הבריאה בעולם המציאות עניין

נפרדת  עצמאית, מציאות תחושת עם נבראים של למציאות ואפשרות

ממשית], ו"ישות" מציאות אין ועדיין הבריאה ÌMLמאלוקות, בעולם ∆»
'a Úe„ik) ‡Ò¯Ùe CÒÓ È„ÈŒÏÚ ˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»«¬ƒ«¿≈»»«¿»«»«

‰ÊaL ˙BBLl‰18 של תרגום ה"פרסא", שבעניין בחסידות כמבואר «¿∆»∆
– פרוכות כמה היו שבמשכן עלֿדרך שונים ואופנים דרגות יש "פרוכת",

וכו'), לקודש קודש בין שהבדילה פרוכת לחול, קודש בין שהבדילה פרוכת
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 ֿ אין אֹור  מאיר  ׁשּׁשם ּדאצילּות , מלכּות ְְֲִִִִֵֵֶַַַָמּבחינת

 ֿ זעיר מּבחינת ּגם ּולמעלה נקב, עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָסֹוף

חּלֹון, עלֿידי איןֿסֹוף אֹור מאיר ׁשּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַַָאנּפין,

מעלתּה ׁשּגדלה ׁשאף ּבינה, מּבחינת ּגם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּולמעלה

ּפרסא  ׁשּיׁש ּכ ּכדי עד זעירֿאנּפין, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָלגּבי

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו החּיֹות 19ּביניהם, ראׁשי ועל ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבחינת  הן ׁשהחּיֹות גֹו', הּנֹורא הּקרח  ּכעין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָרקיע

ׁשעל  והרקיע (זעירֿאנּפין), העליֹונֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמּדֹות

ספירת  ׁשּבין הּפרסא ענין הּוא החּיֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָראׁשי

לזעירֿאנּפין  ּבּה20הּבינה מאיר מּכלֿמקֹום , ְְִִִִִֵֵַַָָָָ

ענין  עלֿידי ואילּו מקֹום. ּבריחּוק איןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵַַָאֹור

קרּוב. ּבבחינת יׂשראל נׁשמֹות נעׂשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּתֹורה

‰¯È˙ÈÂ ֿ ׁשעל יׂשראל ּדנׁשמֹות ׁשהּקרּוב מּזה, ƒ≈»ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

יֹותר  נעלה ּבאֹופן הּוא הּתֹורה ְְֲֵֵֶֶַַָידי

 ֿ אין אֹור מאיר ׁשּבהם וחכמה, מּכתר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָאפילּו

ּׁשאֹור  מה ּדהּנה ּבזה, והענין מקֹום. ּבקרּוב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָסֹוף

מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבכתר מאיר ְְְְִֵֵֵֶֶָָָאיןֿסֹוף

ׁשהרי  עצמם, והחכמה הּכתר מּצד זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאין

עׂשר  מּבחינת למעלה הּוא איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָעצמּות

ּבאֹות  ׁשּנרמזת החכמה, היא (ׁשראׁשיתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָספירֹות 

הוי' ּדׁשם ׁשּנרמז 21יּו"ד הּכתר ּגם נכלל ּובזה , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יּו"ד  ׁשל ּוכמאמר 22ּבקּוצֹו אינּון 23), מּכל לאו ְְֲִִֶַַָָ

מּצד  איןֿסֹוף ׁשאֹור והינּו, ּכלל, איהּו ְְְִִִֵֶַַָמּדֹות

ׁשעל  ,ּכ ּכדי ועד מהם, מּובדל הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָָעצמֹו

נאמר  החכמה ּתּמצא,24ּבחינת מאין והחכמה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נאמר  הּכתר ּבחינת על חׁש52ואפילּו יׁשת ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּוכמאמר  ּדאיהּו26סתרֹו, אףֿעלּֿגב עליֹון ּכתר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַ

עילת  קדם הּוא אּוכם מצּוחצח, אֹור צח ְְִַַָָָָאֹור
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גו'").19) החי' ראשי על "ודמות (ושם: כב א, מאמרי 20)יחזקאל א. סד, דא"ח) (עם סידור ד. כב, תזריע לקו"ת ראה

ואילך. תרמד ע' ח"ב תקס"ג פ"ב.21)אדה"ז אבי"ע) סדר (שער מז שער פ"אֿב. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ

רפ"א.22) למהרח"ו) אצילות סדר (שער ג שער חיים עץ ב).23)ראה (יז, בהקדמה יב.24)תקו"ז כח, תהלים 25)איוב

א. לט, מקץ תו"א יב. ע"ב).26)יח, ריש (קלה, לסופו קרוב ע תיקון תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡l‡ בני של הוא הקירוב התורה עלֿידי שנפעל לאלוקות Ìbישראל ∆»«

ŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ÌML ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«¬ƒ∆»≈ƒ≈
,·˜ È„ÈŒÏÚ ÛBÒ עצמו האצילות בעולם אבל צמצום אמנם שהוא «¿≈∆∆

הבריאה  מעולם ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,שלמעלה ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ÌML∆»≈ƒ≈

,ÔBlÁ È„ÈŒÏÚ האור שכאמור «¿≈«
יותר  גדול הוא חלון ידי על  המאיר

נקב ידי על שמאיר «¿»¿ÏÚÓÏe‰מזה
Û‡L ,‰Èa ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«ƒ»∆«

d˙ÏÚÓ ‰Ï„bL הבינה ספירת של ∆»¿»«¬»»
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ Èa‚Ï המידות בחינת ¿«≈¿≈«¿ƒ

רב  אור הוא במוחין המאיר (והאור

שהוא  במידות המאיר האור לעומת

"זעיר") LiLמועט, Ck È„k „Ú«¿≈»∆≈
‡Ò¯t המבדיל מסך פרוכת, «¿»

,Ì‰ÈÈa,המוחין – בינה בחינת בין ≈≈∆
המידות – זעירֿאנפין ∆∆e‰fLלבחינת

·e˙kM ‰Ó19 העליונה במרכבה «∆»
יחזקאל ‰BiÁ˙שראה ÈL‡¯ ÏÚÂ¿«»≈««

,'B‚ ‡¯Bp‰ Á¯w‰ ÔÈÚk ÚÈ˜»̄ƒ«¿≈«∆««»
˙BiÁ‰L העליונה ‰Ôשבמרכבה ∆««≈

˙BBÈÏÚ‰ ˙Bcn‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ»∆¿
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ)ÚÈ˜¯‰Â המבדיל ), ¿≈«¿ƒ¿»»ƒ«

‰e‡ומפסיק  ˙BiÁ‰ ÈL‡¯ ÏÚL∆«»≈««
‡Ò¯t‰ ÔÈÚ המבדיל המסך ƒ¿«««¿»

Œ¯ÈÚÊÏ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈaL∆≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈
ÔÈt‡20ÌB˜ÓŒÏkÓ כל , עם «¿ƒƒ»»

הבינה  ספירת של הגדולה מעלתה

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ da ¯È‡Ó≈ƒ»≈
ÌB˜Ó ˜eÁÈ¯a.בקירוב ולא ¿ƒ»

‰¯Bz‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈ƒ¿««»
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈

·e¯˜ ˙ÈÁ·a לאלוקות. ƒ¿ƒ«≈
·e¯w‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«≈
È„ÈŒÏÚL Ï‡¯NÈ ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈∆«¿≈
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿∆«¬∆

¯˙BÈ אין אור להארת ביחס רק לא ≈
באופן  מאיר הוא שבהן בדרגות סוף

אלא  ריחוק kÓ˙¯של eÏÈÙ‡¬ƒƒ∆∆
ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó Ì‰aL ,‰ÓÎÁÂ במובן) ¿»¿»∆»∆≈ƒ≈¿≈»

להלן). שיתבאר כפי הרוחני,

‰ÓÎÁ·e ¯˙Îa ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡M ‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆≈≈ƒ¿∆∆¿»¿»
,ÌÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰Â ¯˙k‰ „vÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ·e¯˜a שמצד ¿≈»≈∆ƒ««∆∆¿«»¿»«¿»

קירוב  של בדרך בתוכם סוף אין אור להתגלות ראויים כלים הם מעלתם

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ È¯‰L∆¬≈«¿≈
אמיתי גבול בלי ‰e‡שהוא

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
מסויימות  הגדרות «Ô˙ÈL‡¯L)∆≈ƒעם

הספירות  עשר ‰ÓÎÁ‰,של ‡È‰ƒ«»¿»
ÌLc „"eÈ ˙B‡a ˙ÊÓ¯pL∆ƒ¿∆∆¿¿≈

'ÈÂ‰21, וכך כנקודה  היא שצורתה  ¬»»
הראשונית  הנקודה היא החכמה בחינת

ההתגלות  Ìbשל ÏÏÎ ‰Ê·e»∆ƒ¿»«
ÏL Bˆe˜a ÊÓ¯pL ¯˙k‰«∆∆∆ƒ¿»¿∆

„"eÈ22, עצמו איןֿסוף עצמות ואילו

הכתר  מבחינת גם ),נעלה
¯Ó‡ÓÎe23 ב'פתח שנאמר כפי ¿«¬«

BcÓ˙אליהו' ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï»ƒ»ƒƒ
,ÏÏk e‰È‡ מוגדר איננו עצמו הוא ƒ¿»

כלל הללו המידות ¿»¿eÈ‰Â,באחת
BÓˆÚ „vÓ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈ƒ««¿

Ï„·eÓ ‡e‰ ומופשט„ÚÂ ,Ì‰Ó ¿»≈∆¿«
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÏÚL ,Ck È„k¿≈»∆«¿ƒ««»¿»

¯Ó‡24ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â ∆¡«¿«»¿»≈«ƒ
,‡ˆnz החכמה בין היחס כלומר, ƒ»≈

באה  היא שממנו האלוקי למקור

לגבי  "יש" של יחס כמו הוא ונמשכת

שום  אין החכמה במקור כי "אין",

חכמה  של מוגדרת eÏÈÙ‡Â«¬ƒמציאות
¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ שלמעלה «¿ƒ««∆∆

של  ההגדרות את בה ואין מהחכמה

הספירות  Ó‡25˙LÈ¯עשר ∆¡«»∆
,B¯˙Ò CLÁ ֿ האין שאור כלומר …∆ƒ¿

אלא  בגלוי בו נמצא לא עצמו סוף

חושך  בבחינת Ó‡ÓÎe26¯בהסתר, ¿«¬«
‡bŒÏÚŒÛ·הזוהר  ÔBÈÏÚ ¯˙k∆∆∆¿«««

e‰È‡c שהוא¯B‡ Áˆ ¯B‡ ¿ƒ«
,ÁˆÁeˆÓ ומזוכך בהיר אור היינו ¿¿»

כהה ‡ÌÎeמאד, ˜„Ìשחור, ‡e‰ »»»
,˙BÏÈÚ‰ ˙ÏÈÚ ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש היינו הסיבות, סיבת ƒ«»ƒ
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f"kyz'dח ,fenz g"xc` ,zwg t"y

לית  איןֿסֹוף אֹור עצמּות ואילּו ְְִִֵֵַָהעילֹות,

ּביּה ּתפיסא הּקדּומה 27מחׁשבה מחׁשבה אפילּו , ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ

נעלית 28ּד'אדםֿקדמֹון' הּיֹותר הּמדרגה ׁשהיא , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הם  והחכמה הּכתר  ׁשּגם ונמצא, הּכתר. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבספירת

ּבהם  מאיר איןֿסֹוף ּׁשאֹור ּומה ריחּוק. ְִִִִֵֵֶֶַַָּבבחינת

ּברצֹונֹו ׁשעלה לפי רק זה הרי מקֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבקרּוב

וחכמה, ּכתר ׁשל המציאּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיתּבר

 ֿ ועלּֿדר מקֹום. ּבקרּוב ּבהם ויאיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשּיתלּבׁש

לא  מּובדל הּנפׁש ׁשעצם האדם, ּבנפׁש ְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמׁשל

ואףֿעלּֿפיֿכן, מרצֹון, ּגם אּלא מחכמה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָרק

ׁשהּנפׁש ועד הרצֹון, ּבבחינת הּנפׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמתלּבׁשת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הרצֹון, ׁשם על אין 29נקראת ְְִֵֵֵֶַָָָ

אינּה זֹו והתלּבׁשּות ּבזה, וכּיֹוצא גֹו', ְְְְְִִֵֵֶַַַָָנפׁשי

ההתלּבׁשּות  ּומּכלֿמקֹום הּנפׁש. רצֹון מּצד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּובחכמה, ּבכתר רק להיֹות יכֹולה מקֹום ְְְְְְִֵֶֶַָָָָּבקרּוב

וכן  הּכתר, ּבבחינת ׁשּיׁש הּביטּול ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַמּצד

ל"ה  ּפרק  ּבּתניא ּכמבֹואר החכמה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּבבחינת

מתיחד  אינֹו איןֿסֹוף ׁשאֹור ׁשהּטעם ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהגה"ה,

התלּבׁשּותֹו עלֿידי אּלא האצילּות ּבעֹולם ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָאפילּו

 ֿ ׁשאין מּׁשּום הּוא החכמה, ּבספירת ְְְִִִִֵֶַַָָָּתחילה

לבּדֹו ׁשהּוא האמת אחד הּוא ּברּוֿהּוא ְֱֶֶֶַָָָסֹוף

החכמה. מדרגת היא וזֹו זּולתֹו, ואין ְְְְִֵֵַַַָָָהּוא

לכל  הוי' קרֹוב ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵָָָָָָָאמנם

קרּוב  ּבבחינת הם עצמם ׁשּמּצד גֹו', ְְְִִִֵֵֶַַַָָקֹוראיו

נאמר  ׁשעלֿזה הּתֹורה עלֿידי והינּו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבעצם,

הּתפּלה  עלֿידי אֹו ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹלכל

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

א).27) (יז, בהקדמה ב.28)תקו"ז קמב, תולדות תו"ח ד.29)ראה מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א וראה א. טו, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ eÏÈ‡Â27, אין ¿ƒ«¿≈≈«¬»»¿ƒ»≈

אותו  ולהשיג לתפוס שמסוגלת ‰Óe„w‰מחשבה ‰·LÁÓ eÏÈÙ‡¬ƒ«¬»»«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c28˙¯ÈÙÒa ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ‡È‰L , ¿»»«¿∆ƒ««¿≈»«≈«¬≈ƒ¿ƒ«

¯˙k‰ של מהותה שהי על וחסידות בקבלה מבואר קדמון' 'אדם א בחינת «∆∆
הקדומה  מחשבה אדם עניין של

שבה  כביכול, אחת, מחשבה – העליון

כל  את כולל הוא ברוך הקדוש

הזמנים  בכל העולמות כל השתלשלות

בנין, לבנות הרוצה אדם (כמשל

כדבר  בדעתו עולה כולו הבניין ותחילה

יחד  כלולים הפרטים וכל כללי אחד

הפרטים  וכל אחת מחשבה באותה

כל  וביטוי גילוי לידי יבואו שבהמשך

ועל  יחד) בה כלולים עצמו בפני אחד

נעלית  בחינה שאפילו כאן מבואר כך

עצמות  את ומשיגה "תופסת" לא זו

‰k˙¯האיןֿסוף. ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆««∆∆
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈ƒ¿ƒ«ƒ
בחינת  וגם החכמה בחינת גם שהרי

"לית  של בהגדרה נכללים הכתר

שום  אין ואם ביה" תפיסא מחשבא

עצמו, באיןֿסוף השגה ושום תפיסה

נעלות  מדרגות גם בריחוק הוא הרי

‡ÛBÒŒÔÈאלו. ¯B‡M ‰Óe«∆≈
,ÌB˜Ó ·e¯˜a Ì‰a ¯È‡Ó≈ƒ»∆¿≈»
ולמטה  בינה בבחינת שרק לעיל כמובא

בריחוק, היא האיןֿסוף הארת מזה

BBˆ¯a ‰ÏÚL ÈÙÏ ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ∆»»ƒ¿
ÏL ˙e‡ÈˆÓ‰ ‰È‰zL C¯a˙Èƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¿ƒ∆
¯È‡ÈÂ LaÏ˙iLÂ ,‰ÓÎÁÂ ¯˙k∆∆¿»¿»¿∆ƒ¿«≈¿»ƒ

ÌB˜Ó ·e¯˜a Ì‰a מצד לא אבל »∆¿≈»
עצמן. מצד והחכמה הכתר של המהות

,Ì„‡‰ LÙa ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»»¿∆∆»»»
LÙp‰ ÌˆÚL'ציור' כל בו שאין ∆∆∆«∆∆

אחר, או כזה מסויים כוח של והגדרה

Ï„·eÓ ומופשט‰ÓÎÁÓ ˜¯ ‡Ï ¿»…«≈»¿»
החכמה  לספירת (מקביל הנפש של והפנימיים המוגדרים הכוחות אחד שהיא

מסוים) ב'ציור' המוגדרות הספירות מעשר אחת שהיא Ìbהעליונה ‡l‡∆»«
ÔBˆ¯Ó מקביל) בפנימיות הגוף באברי מלובש שלא ו'מקיף' כללי כוח שהוא ≈»

הספירות), מעשר שלמעלה הכתר בבחינת שהוא העליון »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âלרצון
,ÔÎŒÈt למעשה הרצון, מענין ומופשט מובדל אכן הנפש שעצם למרות ƒ≈

ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·a LÙp‰ ˙LaÏ˙Ó,באמצעותו ÚÂ„ומתגלית ƒ¿«∆∆«∆∆ƒ¿ƒ«»»¿«

·e˙kL BÓk ,ÔBˆ¯‰ ÌL ÏÚ ˙‡¯˜ LÙp‰L29ÈLÙ ÔÈ‡ ∆«∆∆ƒ¿≈«≈»»¿∆»≈«¿ƒ
,'B‚,רצוני אין ‡l‡ופירושו dÈ‡ BÊ ˙eLaÏ˙‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ¿«¿≈»∆»

LÙp‰ ÔBˆ¯ „vÓ עצמו מצד הרצון כוח של מעלתו בגלל ולא עצמה ƒ«¿«∆∆
הנפש. רוצה שכך מפני אלא

 ֿ האין אור הארת אם השאלה: ונשאלת

מקום" "בקירוב היא וחכמה בכתר סוף

ברוך  הקדוש של ברצונו עלה כך כי

של  ותכונה מעלה מפני ולא הוא,

אין  כן אם מדוע עצמם, והחכמה הכתר

גם  מקום" "בקירוב מאיר האיןֿסוף

אחרות? בדרגות

ומבאר: ממשיך כך על

˙eLaÏ˙‰‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«ƒ¿«¿
˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ÌB˜Ó ·e¯˜a¿≈»¿»ƒ¿«

,‰ÓÎÁ·e ¯˙Îa מבינה ואילו ¿∆∆¿»¿»
בריחוק היא ההארה ÔÈÚואילך „vÓƒ«ƒ¿«

ÏeËÈa‰לאלוקות˙ÈÁ·a LiL «ƒ∆≈ƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a ÔÎÂ ,¯˙k‰«∆∆¿≈ƒ¿ƒ««»¿»

ביטול יש בה Èza‡שגם ¯‡B·Ók«¿»««¿»
ÌÚh‰L ,‰"‰‚‰a ‰"Ï ˜¯t∆∆««»»∆«««
„ÁÈ˙Ó BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈≈ƒ¿«≈
הבחינה  עם שמתאחד באופן מאיר

מאיר  הוא ÌÏBÚaשבה eÏÈÙ‡¬ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ בו ואין נעלה עולם שהוא »¬ƒ

המעלימה  "יש" מציאות שהם נבראים

האלוקי האור È„ÈŒÏÚעל ‡l‡∆»«¿≈
˙¯ÈÙÒa ‰ÏÈÁz B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«
ŒÔÈ‡L ÌeMÓ ‡e‰ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ∆≈
„Á‡ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»∆»

˙Ó‡‰ היחידה האמיתית המציאות »¡∆
‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L לבדו הוא רק ∆¿«
אמיתית כמציאות B˙ÏeÊ,קיים ÔÈ‡Â¿≈»

אמיתית מציאות אין ‰È‡ומלבדו BÊÂ¿ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó בבחינת כי «¿≈««»¿»

הזו  וההרגשה ההכרה את יש החכמה

ומלבדו  נמצא לבדו הוא ברוך שהקדוש

אמיתית. מציאות שום אין

,'B‚ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ ·È˙k Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»¬»»¿»¿»
ÌÓˆÚ „vnL מהותם ÌˆÚa,בעצם ·e¯˜ ˙ÈÁ·a Ì‰ כמו לא ∆ƒ««¿»≈ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

מצד  ולא ברצונו עלה כך כי בקירוב בהם מאיר סוף אין שאור והחכמה הכתר

עצמם המהו  שלהם È„ÈŒÏÚת eÈ‰Â את לומדים ישראל ‰Bz¯‰שבני ¿«¿«¿≈«»
È„ÈŒÏÚ B‡ ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL∆«∆∆¡«¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆«¿≈
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סתם, קֹוראיו לכל הוי' קרֹוב נאמר ְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָָׁשעלֿזה

ּבּסידּור  .30ּכמבֹואר ְִַַָ

ּדקרּוב 31ּבּמאמר ÓÓeCÈLד) הענין לבאר «¿ƒְְְֲִֵֵַַָָָָ

למעלה, מקֹום וריחּוק ְְְִַָָָמקֹום

ּגׁשמי  ּבמקֹום וריחּוק לקרּוב הּכּונה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

ּבמעלה  וריחּוק לקרּוב ּכיֿאם ְְְְֲִִִֵַַָָחסֿוׁשלֹום,

על  מעלה יתרֹון לֹו ּׁשּיׁש מה ּדהינּו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָּומדרגה,

ׁשהּׂשכל  ּומּדֹות, ּבׂשכל ּוכמֹו מעלה, נקרא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה,

ּיתרֹון  לֹו ׁשּיׁש לפי הּמּדֹות לגּבי מעלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנקרא

ענין  ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה הּמּדֹות. על ְְֲִִִֶַַַַַַָָמעלה

ׁשּכדי  הּנפׁש, ּבכחֹות ּכמֹו והריחּוק, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹהּקרּוב

הּׂשכל  ׁשאֹור ּבהכרח ׁשּבּלב, הּמּדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּיתּגּלּו

אֹור  ּכאׁשר  אבל לגמרי, יתעּלם אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָיתצמצם

הּמּדֹות. ׁשּיתּגּלּו אפׁשר אי ּבגלּוי, מאיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּׂשכל

ענין  הּוא הּׂשכל התעּלמּות אֹו הּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַוענין

ל'זעירֿאנּפין' הּבינה ׁשּמּספירת וזהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהריחּוק.

הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו והינּו, חּלֹון, ּדר רק מאיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַאינֹו

אֹותֹו ׁשּזהּו ׁשאף חּלֹון, עלֿידי  ּבּבית ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּמאיר

האֹור  ונמּדד נתצמצם מּכלֿמקֹום מּמׁש, ְְְְִִִֵַַָָָָָָהאֹור

ּבית, ּבֹונים ׁשּכאׁשר והינּו החּלֹון, מּדת ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַלפי

האֹור  לכּמּות הּמתאימה ּבּמּדה חּלֹון ּבֹו ְְִִִַַַַַָָָעֹוׂשים

צרי כן [ּוכמֹו הּבית, לתֹו להכניס ְְְְִִִִֵֶַַַָׁשרֹוצים

ויתּגּלה  ׁשּיּומׁש ּכדי הּצמצּום ענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַלהיֹות

ׁשעלֿידיֿזה  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּׂשכל

ּכלי  הגּבלת ער לפי הּׂשכל אֹור ּגלּוי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיהיה

ּכפי  הּׂשכל, ּכלי מהגּבלת למעלה ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׂשכל,

סֹודֹות  ׁשמע ׁשּכאׁשר עקיבא ּברּבי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּמצינּו

ּדמעֹות  עיניו זלגּו הּׁשירים' ּב'ׁשיר ,32נפלאים ְְְְִִִִִֵַָָָָ

והינּו33וידּוע  כּו', מֹוחין מּמֹותרי הן ׁשהּדמעֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

מהגּבלת  למעלה ׁשהיה הּגלּוי מעלת עֹוצם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּצד

להיֹות  צרי אזי ּבדיּבּור, הּׂשכל את לגּלֹות צרי ּכאׁשר ואחרּֿכ הּׂשכל]. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכלי

הּמּדֹות, ּבהתּפעלּות הּוא האדם ׁשּכאׁשר רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּמּדֹות, העלם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגם
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א.30) נו, דא"ח שמח.31)עם ג.32)ע' לו, תצא לקו"ת ז"ח. בשם סק"ב סרפ"ח או"ח ט"ז ב. צח, בזח"א מהנ"ע ראה

ד. א.33)לז, כו, וישלח תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì˙Ò ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆«∆∆¡«»¬»»¿»¿»¿»

¯e„Èqa ¯‡B·Ók30"באמת יקראוהו אשר "לכל בין הבדל שיש «¿»«ƒ
את  יש בתורה כי באמת הקריאה עניין יש התורה בלימוד ודווקא ל"קוראיו"

הוא. ברוך הקדוש של עצמותו

¯Ó‡na CÈLÓÓe („31¯‡·Ï «¿ƒ««¬»¿»≈
˜eÁÈ¯Â ÌB˜Ó ·e¯˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»¿ƒ
‰ek‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓÏ ÌB˜Ó»¿«¿»∆≈««»»
ÈÓLb ÌB˜Óa ˜eÁÈ¯Â ·e¯˜Ï¿≈¿ƒ¿»«¿ƒ

,ÌBÏLÂŒÒÁ בעולמות מדובר שהרי «¿»
eÁÈ¯Â˜רוחניים ·e¯˜Ï Ì‡ŒÈkƒƒ¿≈¿ƒ

‰Ó ,eÈ‰c ,‰‚¯„Óe ‰ÏÚÓa¿«¬»«¿≈»¿«¿«
,‰Ê ÏÚ ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È BÏ LiM∆≈ƒ¿«¬»«∆
דרגה  לגבי ומעלה יתרון בה שיש דרגה

BÓÎeאחרת  ,‰ÏÚÓ ‡¯˜ƒ¿»«¿»¿
‡¯˜ ÏÎO‰L ,˙BcÓe ÏÎNa¿≈∆ƒ∆«≈∆ƒ¿»
LiL ÈÙÏ ˙Bcn‰ Èa‚Ï ‰ÏÚÓ«¿»¿«≈«ƒ¿ƒ∆≈
˙Bcn‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ ÔB¯˙i BÏƒ¿«¬»««ƒ

מהשכל. למטה הן המידות »¿ŒÏÚÂולכן
‰ÊŒÈt פי ההבדל על לעניין האמור ƒ∆

למרות  ברוחניות, ומטה מעלה בין

במקום  ולמטה למעלה שם שייך שלא

‰e¯w·גשמי  ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ»«ƒ¿««≈
˜eÁÈ¯‰Â שם ייתכן שלא אף למעלה ¿»ƒ

בגשמיות, וריחוק קירוב של מושג

È„kL ,LÙp‰ ˙BÁÎa BÓk¿¿…«∆∆∆¿≈
·laL ˙Bcn‰ elb˙iL בתור ∆ƒ¿««ƒ∆«≈

גלוי, ‰ÏÎOרגש ¯B‡L Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆«≈∆
ÌˆÓˆ˙È מעט רק ‡Bויאיר ƒ¿«¿≈

,È¯Ó‚Ï ÌlÚ˙È,כלל יאיר ולא ƒ¿«≈¿«¿≈
L‡k Ï·‡¯È‡Ó ÏÎO‰ ¯B‡ ¯ ¬»«¬∆«≈∆≈ƒ

elb˙iL ¯LÙ‡ È‡ ,ÈeÏ‚a¿ƒƒ∆¿»∆ƒ¿«
˙Bcn‰ במצב נמצא כשאדם כי «ƒ

אותו, ומנהיגים בו מאירים שהמוחין

ב'תנועה' שהוא שבלב לרגש מקום אין

מהמוחין. ‰ÌeˆÓvהפוכה ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ¿
‡e‰ ÏÎO‰ ˙eÓlÚ˙‰ B‡ƒ¿«¿«≈∆

˜eÁÈ¯‰ ÔÈÚ.מהמידות השכל של ƒ¿«»ƒ
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»

¯È‡Ó BÈ‡ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï אור ƒ¿≈«¿ƒ≈≈ƒ
סוף eÈ‰Â,האין ,ÔBlÁ C¯c ˜«̄∆∆«¿«¿

¯È‡nL LÓM‰ ¯B‡ BÓk¿«∆∆∆≈ƒ
Û‡L ,ÔBlÁ È„ÈŒÏÚ ˙Èaa««ƒ«¿≈«∆«

LnÓ ¯B‡‰ B˙B‡ e‰fL שמאיר ∆∆»«»

‰ÔBlÁ,בחוץ, ˙cÓ ÈÙÏ ¯B‡‰ „cÓÂ ÌˆÓˆ˙ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ«««
מועט אור בו נכנס קטן החלון ואם רב אור בו נכנס גדול החלון ¿»¿eÈ‰Âואם

‰ÓÈ‡˙n‰ ‰cna ÔBlÁ Ba ÌÈNBÚ ,˙Èa ÌÈBa ¯L‡kL∆«¬∆ƒ«ƒƒ««ƒ»««¿ƒ»
CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe] ,˙Èa‰ CB˙Ï ÒÈÎ‰Ï ÌÈˆB¯L ¯B‡‰ ˙enÎÏ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿≈»ƒ

ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï כוחות של ƒ¿ƒ¿««ƒ¿
lb˙ÈÂ‰הנפש  CLÓeiL È„k¿≈∆¿«¿ƒ¿«∆

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ÏÎO‰«≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÎO‰Ó ידי על ≈«≈∆∆«¿≈∆

‰ÏÎOהצמצום ¯B‡ ÈeÏb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«≈∆
,ÏÎO‰ ÈÏk ˙Ïa‚‰ C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆«¿»«¿≈«≈∆
ולקלוט  להכיל מסוגל שהשכל במידה

ÈÏk ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿»≈«¿»«¿≈
Èa¯a eÈˆnL ÈÙk ,ÏÎO‰«≈∆¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ
˙B„BÒ ÚÓL ¯L‡kL ‡·È˜Ú¬ƒ»∆«¬∆»«
e‚ÏÊ 'ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL'a ÌÈ‡ÏÙƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿

˙BÚÓc ÂÈÈÚ32Úe„ÈÂ ,33 ≈»¿»¿»«
ÔÈÁBÓ È¯˙BnÓ Ô‰ ˙BÚÓc‰L∆«¿»≈ƒ¿≈ƒ
˙ÏÚÓ ÌˆBÚ „vÓ eÈ‰Â ,'eÎ¿«¿ƒ«∆«¬«
‰ÏÚÓÏ ‰È‰L ÈeÏb‰«ƒ∆»»¿«¿»

ÏÎO‰ ÈÏk ˙Ïa‚‰Ó כמבואר ≈«¿»«¿≈«≈∆
..." וישלח): (פרשת אור' ב'תורה

מרירות, או שמחה מפני היא בכייה

המותרות  דוחה במוח כיווץ שעלֿידי

הוא  שמחה ועלֿידי הדמעות. בליחות

גבי  השירים שיר בזוהר שכתוב כמו

לפי  והיינו כו'. עיניו שזלגו עקיבא רבי

כמו  החיות התפשטות הוא שהשמחה

עצם.... תדשן טובה ושמועה שכתוב

השמחה  לקבל למטה כלי כשיש והנה

מוחין  ונותנת מתפשטת היא אז

רוח  מתפשט זה ידי על וכן חדשים.

כשה  אבל כנ"ל, עצם לדשן כלי החיים

במוח  מתקבץ אזי מהכיל, קטן שלמטה

הדמעות...". בליחות המותרות ודוחה

˙Bl‚Ï CÈ¯ˆ ¯L‡k CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬∆»ƒ¿«
CÈ¯ˆ ÈÊ‡ ,¯eaÈ„a ÏÎO‰ ˙‡∆«≈∆¿ƒ¬«»ƒ

,˙Bcn‰ ÌÏÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ויש ƒ¿«∆¿≈«ƒ
הגלוי  הרגש את ולהסתיר להעלים

¯L‡kL ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe¿∆»ƒ∆«¬∆
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ט f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zwg t"y

לית  איןֿסֹוף אֹור עצמּות ואילּו ְְִִֵֵַָהעילֹות,

ּביּה ּתפיסא הּקדּומה 27מחׁשבה מחׁשבה אפילּו , ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ

נעלית 28ּד'אדםֿקדמֹון' הּיֹותר הּמדרגה ׁשהיא , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הם  והחכמה הּכתר  ׁשּגם ונמצא, הּכתר. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבספירת

ּבהם  מאיר איןֿסֹוף ּׁשאֹור ּומה ריחּוק. ְִִִִֵֵֶֶַַָּבבחינת

ּברצֹונֹו ׁשעלה לפי רק זה הרי מקֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבקרּוב

וחכמה, ּכתר ׁשל המציאּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיתּבר

 ֿ ועלּֿדר מקֹום. ּבקרּוב ּבהם ויאיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשּיתלּבׁש

לא  מּובדל הּנפׁש ׁשעצם האדם, ּבנפׁש ְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמׁשל

ואףֿעלּֿפיֿכן, מרצֹון, ּגם אּלא מחכמה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָרק

ׁשהּנפׁש ועד הרצֹון, ּבבחינת הּנפׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמתלּבׁשת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הרצֹון, ׁשם על אין 29נקראת ְְִֵֵֵֶַָָָ

אינּה זֹו והתלּבׁשּות ּבזה, וכּיֹוצא גֹו', ְְְְְִִֵֵֶַַַָָנפׁשי

ההתלּבׁשּות  ּומּכלֿמקֹום הּנפׁש. רצֹון מּצד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּובחכמה, ּבכתר רק להיֹות יכֹולה מקֹום ְְְְְְִֵֶֶַָָָָּבקרּוב

וכן  הּכתר, ּבבחינת ׁשּיׁש הּביטּול ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַמּצד

ל"ה  ּפרק  ּבּתניא ּכמבֹואר החכמה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּבבחינת

מתיחד  אינֹו איןֿסֹוף ׁשאֹור ׁשהּטעם ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהגה"ה,

התלּבׁשּותֹו עלֿידי אּלא האצילּות ּבעֹולם ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָאפילּו

 ֿ ׁשאין מּׁשּום הּוא החכמה, ּבספירת ְְְִִִִֵֶַַָָָּתחילה

לבּדֹו ׁשהּוא האמת אחד הּוא ּברּוֿהּוא ְֱֶֶֶַָָָסֹוף

החכמה. מדרגת היא וזֹו זּולתֹו, ואין ְְְְִֵֵַַַָָָהּוא

לכל  הוי' קרֹוב ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵָָָָָָָאמנם

קרּוב  ּבבחינת הם עצמם ׁשּמּצד גֹו', ְְְִִִֵֵֶַַַָָקֹוראיו

נאמר  ׁשעלֿזה הּתֹורה עלֿידי והינּו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבעצם,

הּתפּלה  עלֿידי אֹו ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹלכל
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dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ eÏÈ‡Â27, אין ¿ƒ«¿≈≈«¬»»¿ƒ»≈

אותו  ולהשיג לתפוס שמסוגלת ‰Óe„w‰מחשבה ‰·LÁÓ eÏÈÙ‡¬ƒ«¬»»«¿»
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c28˙¯ÈÙÒa ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ‡È‰L , ¿»»«¿∆ƒ««¿≈»«≈«¬≈ƒ¿ƒ«

¯˙k‰ של מהותה שהי על וחסידות בקבלה מבואר קדמון' 'אדם א בחינת «∆∆
הקדומה  מחשבה אדם עניין של

שבה  כביכול, אחת, מחשבה – העליון

כל  את כולל הוא ברוך הקדוש

הזמנים  בכל העולמות כל השתלשלות

בנין, לבנות הרוצה אדם (כמשל

כדבר  בדעתו עולה כולו הבניין ותחילה

יחד  כלולים הפרטים וכל כללי אחד

הפרטים  וכל אחת מחשבה באותה

כל  וביטוי גילוי לידי יבואו שבהמשך

ועל  יחד) בה כלולים עצמו בפני אחד

נעלית  בחינה שאפילו כאן מבואר כך

עצמות  את ומשיגה "תופסת" לא זו

‰k˙¯האיןֿסוף. ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆««∆∆
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈ƒ¿ƒ«ƒ
בחינת  וגם החכמה בחינת גם שהרי

"לית  של בהגדרה נכללים הכתר

שום  אין ואם ביה" תפיסא מחשבא

עצמו, באיןֿסוף השגה ושום תפיסה

נעלות  מדרגות גם בריחוק הוא הרי

‡ÛBÒŒÔÈאלו. ¯B‡M ‰Óe«∆≈
,ÌB˜Ó ·e¯˜a Ì‰a ¯È‡Ó≈ƒ»∆¿≈»
ולמטה  בינה בבחינת שרק לעיל כמובא

בריחוק, היא האיןֿסוף הארת מזה

BBˆ¯a ‰ÏÚL ÈÙÏ ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ∆»»ƒ¿
ÏL ˙e‡ÈˆÓ‰ ‰È‰zL C¯a˙Èƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¿ƒ∆
¯È‡ÈÂ LaÏ˙iLÂ ,‰ÓÎÁÂ ¯˙k∆∆¿»¿»¿∆ƒ¿«≈¿»ƒ

ÌB˜Ó ·e¯˜a Ì‰a מצד לא אבל »∆¿≈»
עצמן. מצד והחכמה הכתר של המהות

,Ì„‡‰ LÙa ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»»¿∆∆»»»
LÙp‰ ÌˆÚL'ציור' כל בו שאין ∆∆∆«∆∆

אחר, או כזה מסויים כוח של והגדרה

Ï„·eÓ ומופשט‰ÓÎÁÓ ˜¯ ‡Ï ¿»…«≈»¿»
החכמה  לספירת (מקביל הנפש של והפנימיים המוגדרים הכוחות אחד שהיא

מסוים) ב'ציור' המוגדרות הספירות מעשר אחת שהיא Ìbהעליונה ‡l‡∆»«
ÔBˆ¯Ó מקביל) בפנימיות הגוף באברי מלובש שלא ו'מקיף' כללי כוח שהוא ≈»

הספירות), מעשר שלמעלה הכתר בבחינת שהוא העליון »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âלרצון
,ÔÎŒÈt למעשה הרצון, מענין ומופשט מובדל אכן הנפש שעצם למרות ƒ≈

ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·a LÙp‰ ˙LaÏ˙Ó,באמצעותו ÚÂ„ומתגלית ƒ¿«∆∆«∆∆ƒ¿ƒ«»»¿«

·e˙kL BÓk ,ÔBˆ¯‰ ÌL ÏÚ ˙‡¯˜ LÙp‰L29ÈLÙ ÔÈ‡ ∆«∆∆ƒ¿≈«≈»»¿∆»≈«¿ƒ
,'B‚,רצוני אין ‡l‡ופירושו dÈ‡ BÊ ˙eLaÏ˙‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ¿«¿≈»∆»

LÙp‰ ÔBˆ¯ „vÓ עצמו מצד הרצון כוח של מעלתו בגלל ולא עצמה ƒ«¿«∆∆
הנפש. רוצה שכך מפני אלא

 ֿ האין אור הארת אם השאלה: ונשאלת

מקום" "בקירוב היא וחכמה בכתר סוף

ברוך  הקדוש של ברצונו עלה כך כי

של  ותכונה מעלה מפני ולא הוא,

אין  כן אם מדוע עצמם, והחכמה הכתר

גם  מקום" "בקירוב מאיר האיןֿסוף

אחרות? בדרגות

ומבאר: ממשיך כך על

˙eLaÏ˙‰‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«ƒ¿«¿
˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ÌB˜Ó ·e¯˜a¿≈»¿»ƒ¿«

,‰ÓÎÁ·e ¯˙Îa מבינה ואילו ¿∆∆¿»¿»
בריחוק היא ההארה ÔÈÚואילך „vÓƒ«ƒ¿«

ÏeËÈa‰לאלוקות˙ÈÁ·a LiL «ƒ∆≈ƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a ÔÎÂ ,¯˙k‰«∆∆¿≈ƒ¿ƒ««»¿»

ביטול יש בה Èza‡שגם ¯‡B·Ók«¿»««¿»
ÌÚh‰L ,‰"‰‚‰a ‰"Ï ˜¯t∆∆««»»∆«««
„ÁÈ˙Ó BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈≈ƒ¿«≈
הבחינה  עם שמתאחד באופן מאיר

מאיר  הוא ÌÏBÚaשבה eÏÈÙ‡¬ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ בו ואין נעלה עולם שהוא »¬ƒ

המעלימה  "יש" מציאות שהם נבראים

האלוקי האור È„ÈŒÏÚעל ‡l‡∆»«¿≈
˙¯ÈÙÒa ‰ÏÈÁz B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«
ŒÔÈ‡L ÌeMÓ ‡e‰ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ∆≈
„Á‡ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»∆»

˙Ó‡‰ היחידה האמיתית המציאות »¡∆
‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L לבדו הוא רק ∆¿«
אמיתית כמציאות B˙ÏeÊ,קיים ÔÈ‡Â¿≈»

אמיתית מציאות אין ‰È‡ומלבדו BÊÂ¿ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó בבחינת כי «¿≈««»¿»

הזו  וההרגשה ההכרה את יש החכמה

ומלבדו  נמצא לבדו הוא ברוך שהקדוש

אמיתית. מציאות שום אין

,'B‚ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ ·È˙k Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»¬»»¿»¿»
ÌÓˆÚ „vnL מהותם ÌˆÚa,בעצם ·e¯˜ ˙ÈÁ·a Ì‰ כמו לא ∆ƒ««¿»≈ƒ¿ƒ«≈¿∆∆

מצד  ולא ברצונו עלה כך כי בקירוב בהם מאיר סוף אין שאור והחכמה הכתר

עצמם המהו  שלהם È„ÈŒÏÚת eÈ‰Â את לומדים ישראל ‰Bz¯‰שבני ¿«¿«¿≈«»
È„ÈŒÏÚ B‡ ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL∆«∆∆¡«¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆«¿≈
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סתם, קֹוראיו לכל הוי' קרֹוב נאמר ְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָָׁשעלֿזה

ּבּסידּור  .30ּכמבֹואר ְִַַָ

ּדקרּוב 31ּבּמאמר ÓÓeCÈLד) הענין לבאר «¿ƒְְְֲִֵֵַַָָָָ

למעלה, מקֹום וריחּוק ְְְִַָָָמקֹום

ּגׁשמי  ּבמקֹום וריחּוק לקרּוב הּכּונה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשאין

ּבמעלה  וריחּוק לקרּוב ּכיֿאם ְְְְֲִִִֵַַָָחסֿוׁשלֹום,

על  מעלה יתרֹון לֹו ּׁשּיׁש מה ּדהינּו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָּומדרגה,

ׁשהּׂשכל  ּומּדֹות, ּבׂשכל ּוכמֹו מעלה, נקרא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה,

ּיתרֹון  לֹו ׁשּיׁש לפי הּמּדֹות לגּבי מעלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנקרא

ענין  ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה הּמּדֹות. על ְְֲִִִֶַַַַַַָָמעלה

ׁשּכדי  הּנפׁש, ּבכחֹות ּכמֹו והריחּוק, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹהּקרּוב

הּׂשכל  ׁשאֹור ּבהכרח ׁשּבּלב, הּמּדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּיתּגּלּו

אֹור  ּכאׁשר  אבל לגמרי, יתעּלם אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָיתצמצם

הּמּדֹות. ׁשּיתּגּלּו אפׁשר אי ּבגלּוי, מאיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּׂשכל

ענין  הּוא הּׂשכל התעּלמּות אֹו הּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַוענין

ל'זעירֿאנּפין' הּבינה ׁשּמּספירת וזהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהריחּוק.

הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו והינּו, חּלֹון, ּדר רק מאיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַאינֹו

אֹותֹו ׁשּזהּו ׁשאף חּלֹון, עלֿידי  ּבּבית ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּמאיר

האֹור  ונמּדד נתצמצם מּכלֿמקֹום מּמׁש, ְְְְִִִֵַַָָָָָָהאֹור

ּבית, ּבֹונים ׁשּכאׁשר והינּו החּלֹון, מּדת ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַלפי

האֹור  לכּמּות הּמתאימה ּבּמּדה חּלֹון ּבֹו ְְִִִַַַַַָָָעֹוׂשים

צרי כן [ּוכמֹו הּבית, לתֹו להכניס ְְְְִִִִֵֶַַַָׁשרֹוצים

ויתּגּלה  ׁשּיּומׁש ּכדי הּצמצּום ענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַלהיֹות

ׁשעלֿידיֿזה  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּׂשכל

ּכלי  הגּבלת ער לפי הּׂשכל אֹור ּגלּוי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיהיה

ּכפי  הּׂשכל, ּכלי מהגּבלת למעלה ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׂשכל,

סֹודֹות  ׁשמע ׁשּכאׁשר עקיבא ּברּבי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּמצינּו

ּדמעֹות  עיניו זלגּו הּׁשירים' ּב'ׁשיר ,32נפלאים ְְְְִִִִִֵַָָָָ

והינּו33וידּוע  כּו', מֹוחין מּמֹותרי הן ׁשהּדמעֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

מהגּבלת  למעלה ׁשהיה הּגלּוי מעלת עֹוצם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּצד

להיֹות  צרי אזי ּבדיּבּור, הּׂשכל את לגּלֹות צרי ּכאׁשר ואחרּֿכ הּׂשכל]. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכלי

הּמּדֹות, ּבהתּפעלּות הּוא האדם ׁשּכאׁשר רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּמּדֹות, העלם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגם
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f"kyz'dי ,fenz g"xc` ,zwg t"y

ּבעת  מדּבר ואם ׂשכל, ּדברי לדּבר יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָאזי

ּבאֹותּיֹות  הּדיּבּור יהיה אזי הּמּדֹות, ְְְֲֲִִִִִֶַַַַהתּפעלּות

מסּודר  הּדיּבּור ׁשּיהיה ּובכדי מסּודרֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבלּתי

ׁשּלא  ּבּמּדֹות צמצּום ׁשּיהיה ּבהכרח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּומכּוון,

ל'מלכּות' ׁשּמ'זעירֿאנּפין' וזהּו ּבתֹוקף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָיאירּו

נקב. ּדר רק מאיר ִֵֵֶֶֶֶַאינֹו

ּׁשּכתּוב ‡ÌÓה) מה להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְִִִֶֶַַָָָ

אׁשר  לכל קֹוראיו לכל הוי' ְְְֲֲֶָָָָָֹקרֹוב

ׁשעלֿידי  ּתֹורה, אּלא אמת ואין ּבאמת, ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָיקראּוהּו

ענין  הרי ּדלכאֹורה, הּקרּוב, ענין נעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה

לעיל  ונתּבאר ּדוקא, ּבדיּבּור הּוא ְְְְְִִֵֵַַָָָהּתֹורה

ריחּוק. ּבבחינת היא ּבדיּבּור הּׂשכל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָׁשהמׁשכת

הא' אֹופן ּדּבּור. אֹופּני ּב' ׁשּיׁש הּוא, הענין ְִִֵֵֶֶַַָָָא

ׁשל  ּבאֹופן מהּׂשכל נמׁש ׁשהּדּבּור ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּוא,

עלה  ּכאׁשר ּוכמֹו למדרגה, מּמדרגה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּתחילה  צרי חסד, איזה לעׂשֹות וׂשכלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּברצֹונֹו

ואחרּֿכ לעׂשֹות, אי לחׁשֹוב לּמחׁשבה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָלירד

לדּבּור, מּמּדֹות ואחרּֿכ למּדֹות, ְְְֲִִִִִַַַָָָמּמחׁשבה

ׁשּמצּוה  הּמל ּכמֹו אֹו החסד, ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמדּבר

ּדבר  ּכׁשּלֹומד הּוא, הּב' ואֹופן חסד. ְְְֲֵֶֶֶֶַַַלעׂשֹות

ּבבחינת  יֹורד הּׂשכל אין ׁשאז ּבדּבּור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׂשכל

מּיד  הּׂשכל מן מקּבל  הּדּבּור אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

ּבענין  עֹוסק ּכאׁשר ּובפרט הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָּבלי

(אהבה  הּמּדֹות מענין ּומּובּדל ׁשּמּופׁשט ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׂשכלי

לימּוד  ּוכמֹו ּכלל, אליהם ׁשּי ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָויראה)

הּנה  החדׁש, קידּוׁש ּבהלכֹות הּתכּונה ְְְְִִִֵֶַַַָָֹחכמת

הּדּבּור  מקּבל אזי ּבדּבּור, ּבא זה ׂשכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּכאׁשר

הׁשּתלׁשלּות  עלֿידי ׁשּלא עצמֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹמהּׂשכל

ׂשכלי  ּבענין עֹוסק ּכאׁשר ׁשּגם ּולהעיר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּמּדֹות.

להיֹות  צרי הּמּדֹות, מענין ּומּובּדל ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמּופׁשט

זה, לׂשכל ואהבה רצֹון לֹו ׁשּיהיה הינּו, זה. לׂשכל הּטיה ׁשל ענין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאצלֹו

חפץ  ׁשּלּבֹו ּבמקֹום אדם ילמד לעֹולם קֹודם 34ּוכמאמר: הּוא זה ּכל אבל , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ועלּֿד הּמּדֹות. לענין ׁשּי אינֹו עצמֹו הּלימּוד ּבׁשעת ואילּו רֿזה הּלימּוד, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ
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˙eÏÚt˙‰a ‡e‰ Ì„‡‰ התרגשותÏBÎÈ BÈ‡ ÈÊ‡ ,˙Bcn‰ »»»¿ƒ¿«¬«ƒ¬«≈»

ÏÎN È¯·c ¯a„Ï,ורגועה מיושבת Úa˙בצורה ¯a„Ó Ì‡Â ¿«≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿«≈¿≈
ÈzÏa ˙Bi˙B‡a ¯eaÈc‰ ‰È‰È ÈÊ‡ ,˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ƒ¿«¬«ƒ¬«ƒ¿∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,˙B¯„eÒÓ ברורה ולא רגועה לא ‰eaÈc¯בצורה ‰È‰iL È„Î·e ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
ÔÂeÎÓe ¯„eÒÓ לתוכן בהתאם ¿»¿»

להביע, מעוניין »≈¿∆¿Á¯Î‰aשהאדם
‡lL ˙Bcna ÌeˆÓˆ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«ƒ∆…
Œ¯ÈÚÊ'nL e‰ÊÂ .Û˜B˙a e¯È‡È»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈
¯È‡Ó BÈ‡ '˙eÎÏÓ'Ï 'ÔÈt‡«¿ƒ¿«¿≈≈ƒ

·˜ C¯c מן ¯˜ מעט שרק באופן «∆∆∆∆
האור  ועיקר ונמשך, חודר האור

נעלם. שבמידות

‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡ האמור ‰) לפי »¿»«ƒ∆
ממה  מועט אור רק מאיר שבדיבור

ובמידות  בשכל CÈ¯»̂ƒשהאיר
'ÈÂ‰ ·B¯˜ ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»»¬»»
¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ¿»¿»¿…¬∆
˙Ó‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜Èƒ¿»∆¡∆¿≈¡∆

,‰¯Bz ‡l‡ באריכות לעיל ונתבאר ∆»»
היא  ‰Bz¯‰שהכוונה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»

,·e¯w‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈
‰¯Bz‰ ÔÈÚ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈ƒ¿««»
¯‡a˙Â ,‡˜Âc ¯eaÈ„a ‡e‰¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈
ÏÎO‰ ˙ÎLÓ‰L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿»««≈∆
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ¯eaÈ„a¿ƒƒƒ¿ƒ«ƒ
כאן  למבואר סתירה זו ולכאורה

היא  בתורה והלימוד הקריאה שאדרבה

הגדול.! הקירוב את הגורמת

'a LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈
,‡e‰ '‡‰ ÔÙB‡ .¯eac ÈpÙB‡«≈ƒ∆»
ÏÎO‰Ó CLÓ ¯eac‰L∆«ƒƒ¿»≈«≈∆

˙eÏLÏzL‰ ÏL ÔÙB‡a מסודרת ¿∆∆ƒ¿«¿¿
ÓÏ„¯‚‰,והדרגתית  ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»

BBˆ¯a ‰ÏÚ ¯L‡k BÓÎe¿«¬∆»»ƒ¿
BÏÎNÂ האדם ‡ÊÈ‰של ˙BNÚÏ ¿ƒ¿«¬≈∆

של  ÏÈÁz‰מעשה CÈ¯ˆ ,„ÒÁ∆∆»ƒ¿ƒ»
„¯ÈÏ הרצון·BLÁÏ ‰·LÁnÏ ≈≈««¬»»«¿

CkŒ¯Á‡Â ,˙BNÚÏ CÈ‡ הרצון ≈«¬¿««»
נוספת  ירידה ««¬»LÁnÓƒ·‰עובר

,˙BcÓÏ,רגש˙BcnÓ CkŒ¯Á‡Â ¿ƒ¿««»ƒƒ
,„ÒÁ‰ ÔÈÚa ¯a„nL ,¯ea„Ï¿ƒ∆¿«≈¿ƒ¿««∆∆
‰eˆnL CÏn‰ BÓk B‡¿«∆∆∆¿«∆

„ÒÁ ˙BNÚÏ לידי בא והציווי «¬∆∆
בדיבור. וגילוי ביטוי

'a‰ ÔÙB‡Â הדיבור ידי על בנפש פנימיים כוחות התגלות ‰e‡,של ¿∆«
ÏÎN ¯·c „ÓBlLkשכלי BÈ¯„רעיון ÏÎO‰ ÔÈ‡ Ê‡L ,¯ea„a ¿∆≈¿«≈∆¿ƒ∆»≈«≈∆≈

,˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÁ·a כל את עוברים לא והשכל הרצון בדיבור בלימוד ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿
האמור הירידה iÓ„תהליך ÏÎO‰ ÔÓ Ïa˜Ó ¯eac‰ ‡l‡ ישירות ∆»«ƒ¿«≈ƒ«≈∆ƒ«

˙eÏLÏzL‰ ÈÏa משלב ירידה של ¿ƒƒ¿«¿¿
ÒBÚ˜לשלב, ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆≈

ËLÙenLבלימוד  ÈÏÎN ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»
‰·‰‡) ˙Bcn‰ ÔÈÚÓ Ïc·eÓe¿»≈ƒ¿««ƒ«¬»
Ì‰ÈÏ‡ CiL BÈ‡Â (‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈«»¬≈∆

,ÏÏk זיקה כל לגביו לו שאין נושא ¿»
ÓÎÁ˙רגשית  „eÓÈÏ BÓÎe¿ƒ»¿«

Le„È˜ ˙BÎÏ‰a ‰eÎz‰«¿»¿ƒ¿ƒ
,L„Á‰ שאין רעיונות של לימוד «…∆

האישי  הרגש מבחינת משמעות להם

בלבד  שכלי הוא והלימוד האדם של

‡a ‰Ê ÏÎN ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆≈∆∆»
¯eac‰ Ïa˜Ó ÈÊ‡ ,¯ea„a¿ƒ¬«¿«≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡lL ,BÓˆÚ ÏÎO‰Ó≈«≈∆«¿∆…«¿≈

˙Bcn‰ ˙eÏLÏzL‰ כזה ובמצב ƒ¿«¿¿«ƒ
בירידה  כרוך לא לדיבור משכל המעבר

"בקירוב  והשפעה הארה זו אלא

מקום".

˜ÒBÚ ¯L‡k ÌbL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆««¬∆≈
ËLÙen‰ ÈÏÎN ÔÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»

˙Bcn‰ ÔÈÚÓ Ïc·eÓe ואמנם ¿»≈ƒ¿««ƒ
לענין, רגשית זיקה כל לו CÈ¯»̂ƒאין

‰Èh‰ ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿ƒ¿»∆«»»
נפשית  Ê‰.רעיון ÏÎNÏנטייה ¿≈∆∆

‰·‰‡Â ÔBˆ¯ BÏ ‰È‰iL ,eÈ‰«¿∆ƒ¿∆»¿«¬»
¯Ó‡ÓÎe ,‰Ê ÏÎNÏ ז"ל חכמינו ¿≈∆∆¿«¬«

התורה: בלימוד הצלחה «¿ÌÏBÚÏלגבי
BalL ÌB˜Óa Ì„‡ „ÓÏÈƒ¿…»»¿»∆ƒ

ıÙÁ34,,יותר יצליח Ïkוכך Ï·‡ »≈¬»»
‰Ê והאהבה הרצון של הצורך כל ∆

עוסקים  שבו ˜Ì„Bלשכל ‡e‰∆
˙ÚLa eÏÈ‡Â ,„eÓÈl‰«ƒ¿ƒƒ¿«
CiL BÈ‡ BÓˆÚ „eÓÈl‰«ƒ«¿≈«»

˙Bcn‰ ÔÈÚÏ הוא הלימוד אלא ¿ƒ¿««ƒ
מהרגש. במנותק
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eycega yceg icn dide

ׁשּצרי הּתֹורה ּדלימּוד הענין לכללּות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבנֹוגע

ויראה  האהבה הקּדמת לאחרי ׁשענין 35להיֹות , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבׁשעת  אבל הּלימּוד, לפני הּוא ויראה ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָהאהבה

ואז  הּמּדֹות, לענין ׁשּי אינֹו עצמֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָהּלימּוד

עלֿידי  ׁשּלא עצמֹו, מהּׂשכל הּדּבּור ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמקּבל

ּדּבּור  עלֿידי ׁשּגם מּובן ועלּֿפיֿזה ְְִִִֵֶֶַַַַָהּמּדֹות.

מקּבל  ׁשהּדּבּור ּכיון הּקרּוב, ענין נעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹורה

הׁשּתלׁשלּות  עלֿידי ׁשּלא עצמֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹמהּׂשכל

ִַהּמּדֹות.

מבֹואר LÈÂו) מקֹומֹות ׁשּבכּמה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִֶַָָ

עלֿידי  רק (לא נעׂשה הּקרּוב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹׁשענין

ׁשּזהּו הּמצֹות, קּיּום עלֿידי ּגם אּלא) ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה,

קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות ּברּכת ּבנּוסח ּׁשאֹומרים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמה

מּבחינת  נמׁשכֹות ׁשהּמצֹות לפי וצּונּו, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָּבמצֹותיו

הוי' ּדקרֹוב הענין עלֿידן נעׂשה ולכן ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָהרצֹון,

ּבּדברים  נתלּבׁשּו ׁשהּמצֹות זאת, ועֹוד ְְְְְִִִִֶַַָֹגֹו'.

ריּבּוי  היה ׁשּבֹו הּתהּו, מעֹולם ׁשּׁשרׁשם ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּגׁשמּיים,

אּלא  ריחּוק, ּבחינת ׁשם ׁשּי לא זה ּומּצד ְִִִֶֶַַַָָָָֹהאֹור,

קּיּום  עלֿידי ולכן קרּוב, ּבבחינת הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַָֹהּכל

אֹותם  ׁשּמעלים ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָהּמצֹות

ּבבחינת  ׁשּגם נמׁש אזי הּתהּו, ּבעֹולם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹלׁשרׁשם

קרּוב. ּבבחינת איןֿסֹוף אֹור יהיה ְְִִִִֵֵֶַַהּתיקּון

מּדי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) והיה ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַָָָָ

כל  יבֹוא גֹו' ּבחדׁשֹו ְְֶָָָחֹודׁש

ידּוע  ּדהּנה לפני, להׁשּתחֹות 36ּבׂשר ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

ּבבחינת  הּמֹוחין מאירים ְְְִִִִִֶֶַַֹׁשּבראׁשֿחֹוד ׁש

והינּו זעירֿאנּפין, עלֿידי ׁשּלא (ּדּבּור) ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹהּמלכּות

ּולעתידֿלבא  קרּוב, ּבבחינת הּוא הּמֹוחין ְְִִִִִֵֶַַָָֹׁשּגלּוי

ּבׂשר  כל יבֹוא ולכן ּבגלּוי, זה ענין ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָיהיה

וז  קרּוב. ּבבחינת לפני, מה להׁשּתחֹות ּגם הּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

והּמקֹום, הּזמן הגּבלת ּתהיה לא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּׁשלעתידֿלבא

אֹותם  יביאּו ׁשהעבים הּמדרׁש מּדברי ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּנ"ל
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ג. ריג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈ¯vL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ«»∆»ƒ

˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ˙BÈ‰Ï של ÈÂ¯‡‰והכנה ‰·‰‡‰35ÔÈÚL , ƒ¿¿«¬≈«¿»«»«¬»¿ƒ¿»∆ƒ¿«
„eÓÈl‰ ˙ÚLa Ï·‡ ,„eÓÈl‰ ÈÙÏ ‡e‰ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¬»ƒ¿««ƒ

,˙Bcn‰ ÔÈÚÏ CiL BÈ‡ BÓˆÚ במוחין מרוכז האדם Ê‡Âאלא «¿≈«»¿ƒ¿««ƒ¿»
,BÓˆÚ ÏÎO‰Ó ¯eac‰ Ïa˜Ó¿«≈«ƒ≈«≈∆«¿

˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚ ‡lL והשכל ∆…«¿≈«ƒ
במידות. להתלבש יורד לא »¿ŒÏÚÂכלל

È„ÈŒÏÚ ÌbL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtƒ∆»∆««¿≈
ÔÈÚ ‰NÚ ‰¯Bz‰ ¯eacƒ«»«¬∆ƒ¿«
Ïa˜Ó ¯eac‰L ÔÂÈk ,·e¯w‰«≈≈»∆«ƒ¿«≈
È„ÈŒÏÚ ‡lL ,BÓˆÚ ÏÎO‰Ó≈«≈∆«¿∆…«¿≈

˙Bcn‰ ˙eÏLÏzL‰ ירידה וללא ƒ¿«¿¿«ƒ
ריחוק. לגרום שעלולה למידות

‰nÎaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ∆¿«»
˙BÓB˜Ó החסידות B·Ó‡¯בתורת ¿¿»

·e¯w‰ ÔÈÚL לאלוקות האדם של ∆ƒ¿««≈
È„ÈŒÏÚ ˜¯ ‡Ï) ‰NÚ«¬∆…««¿≈
È„ÈŒÏÚ Ìb (‡l‡ ,‰¯Bz‰«»∆»««¿≈
‰Ó e‰fL ,˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆∆«
˙k¯a ÁÒea ÌÈ¯ÓB‡M∆¿ƒ¿«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙BÎLÓ ˙Bˆn‰L ÈÙÏ ,eeˆÂ¿ƒ»¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿»

,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁaÓ האור מאיר שבו ƒ¿ƒ«»»
עצמו סוף ŒÏÚאין ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆«

.'B‚ 'ÈÂ‰ ·B¯˜c ÔÈÚ‰ Ô„È»»»ƒ¿»¿»¬»»
,˙‡Ê „BÚÂ שגם לכך נוספת סיבה ¿…

היא  ה'" ל"קרוב מביאות המצוות

ÌÈ¯·ca eLaÏ˙ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓLb עם מצוות ומקיימים «¿ƒƒ

תפילין, ציצית, כמו גשמיים חפצים

וכד' הדברים ÌL¯MLאתרוג של ∆»¿»
הוא  התחתונים «≈ÌÏBÚÓהגשמיים

,e‰z‰ בדרגתו נעלה רוחני עולם «…
התיקון" ב"עולם BaLמ"עולם ∆

vÓe„התוהו" ,¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ‰È‰»»ƒ»ƒ«
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁa ÌL CiL ‡Ï ‰Ê∆…«»»¿ƒ«ƒ
בו  מאיר האור שהרי מלכתחילה,

ÈÁ·a˙בריבוי  ‡e‰ Ïk‰ ‡l‡∆»«…ƒ¿ƒ«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,·e¯≈̃¿»≈«¿≈ƒ
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÌL¯LÏ Ì˙B‡ ÌÈÏÚnL∆«¬ƒ»¿»¿»

‡ÈÊהראשוני  ,e‰z‰ ÌÏBÚa¿»«…¬«

Ôe˜Èz‰ ˙ÈÁ·a ÌbL CLÓ ב"עולם כמו אור ריבוי בו שאין למרות ƒ¿»∆«ƒ¿ƒ««ƒ
˜¯e·התוהו" ˙ÈÁ·a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ‰È‰È בחסידות,כמבואר ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«≈

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית, במתכונתם העולמות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם שהאורות ספירות

קדם  התיקון' ל'עולם התיקון'. 'עולם

מרובים  אורות היו בו התוהו' 'עולם

ל'שבירת  שגרם מצב מועטים, וכלים

קדושה  ניצוצות של ו'נפילה' הכלים'

לגבולות  שמחוץ לתחומים ואלוקות

לקדושה  מעלים וכאשר הקדושה,

הניצוצות  את מעלים גשמיים, דברים

כאן  מבואר כך ועל בהם, שנפלו

עלֿידי  הגשמיים הדברים של שהעלייה

להתחבר  שישובו גורמת המצוות קיום

זה  ידי ועל התוהו שבעולם שורשם עם

בתוך  יאירו דתוהו המרובים האורות

עצמו. התיקון עולם

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««
·e˙kM המאמר את הפותח בפסוק ∆»

L„BÁהנוכחי  ÈcÓ ‰È‰Â¿»»ƒ≈∆
¯Na ÏÎ ‡B·È 'B‚ BL„Áa¿»¿»»»»
‰p‰c ,ÈÙÏ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬¿»«¿ƒ≈

Úe„È36L„BÁŒL‡¯aL »«∆¿…∆
ÔÈÁBn‰ ÌÈ¯È‡Ó העליונים ¿ƒƒ«ƒ

ac) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a¯e כמו ƒ¿ƒ«««¿ƒ
"מלכות  – אליהו' ב'פתח שאומרים

Œ¯ÈÚÊפה" È„ÈŒÏÚ ‡lL (∆…«¿≈¿≈
,ÔÈt‡ אלא למידות, ירידה בלי «¿ƒ

הדיבור  אל מהשכל ¿»¿eÈ‰Âישירות
˙ÈÁ·a ‡e‰ ÔÈÁBn‰ ÈeÏbL∆ƒ«ƒƒ¿ƒ«

·e¯˜ וגילוי‡·ÏŒ„È˙ÚÏe , ≈¿»ƒ»…
‰Ê ÔÈÚ ‰È‰È העולמות קירוב של ƒ¿∆ƒ¿»∆

לאלוקות  ÔÎÏÂוהנבראים ,ÈeÏ‚a¿ƒ¿»≈
˙BÁzL‰Ï ¯Na ÏÎ ‡B·È»»»»¿ƒ¿«¬

,ÈÙÏ של הפנימיות את להתבטל ¿»«
˜¯e·.האלקות  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈
Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««

‰È‰z ‡Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏM∆¿»ƒ»……ƒ¿∆
Ï"pk ,ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ ˙Ïa‚‰«¿»««¿«¿«»««
ÌÈ·Ú‰L L¯„n‰ È¯·cÓƒƒ¿≈«ƒ¿»∆∆»ƒ

‡Ì˙Bהעננים  e‡È·È הבאים את »ƒ»
המקדש  בבית ה' לפני להשתחוות
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יי f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zwg t"y

ּבעת  מדּבר ואם ׂשכל, ּדברי לדּבר יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָאזי

ּבאֹותּיֹות  הּדיּבּור יהיה אזי הּמּדֹות, ְְְֲֲִִִִִֶַַַַהתּפעלּות

מסּודר  הּדיּבּור ׁשּיהיה ּובכדי מסּודרֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבלּתי

ׁשּלא  ּבּמּדֹות צמצּום ׁשּיהיה ּבהכרח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּומכּוון,

ל'מלכּות' ׁשּמ'זעירֿאנּפין' וזהּו ּבתֹוקף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָיאירּו

נקב. ּדר רק מאיר ִֵֵֶֶֶֶַאינֹו

ּׁשּכתּוב ‡ÌÓה) מה להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְִִִֶֶַַָָָ

אׁשר  לכל קֹוראיו לכל הוי' ְְְֲֲֶָָָָָֹקרֹוב

ׁשעלֿידי  ּתֹורה, אּלא אמת ואין ּבאמת, ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָיקראּוהּו

ענין  הרי ּדלכאֹורה, הּקרּוב, ענין נעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה

לעיל  ונתּבאר ּדוקא, ּבדיּבּור הּוא ְְְְְִִֵֵַַָָָהּתֹורה

ריחּוק. ּבבחינת היא ּבדיּבּור הּׂשכל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָׁשהמׁשכת

הא' אֹופן ּדּבּור. אֹופּני ּב' ׁשּיׁש הּוא, הענין ְִִֵֵֶֶַַָָָא

ׁשל  ּבאֹופן מהּׂשכל נמׁש ׁשהּדּבּור ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּוא,

עלה  ּכאׁשר ּוכמֹו למדרגה, מּמדרגה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּתחילה  צרי חסד, איזה לעׂשֹות וׂשכלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּברצֹונֹו

ואחרּֿכ לעׂשֹות, אי לחׁשֹוב לּמחׁשבה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָלירד

לדּבּור, מּמּדֹות ואחרּֿכ למּדֹות, ְְְֲִִִִִַַַָָָמּמחׁשבה

ׁשּמצּוה  הּמל ּכמֹו אֹו החסד, ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמדּבר

ּדבר  ּכׁשּלֹומד הּוא, הּב' ואֹופן חסד. ְְְֲֵֶֶֶֶַַַלעׂשֹות

ּבבחינת  יֹורד הּׂשכל אין ׁשאז ּבדּבּור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׂשכל

מּיד  הּׂשכל מן מקּבל  הּדּבּור אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

ּבענין  עֹוסק ּכאׁשר ּובפרט הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָּבלי

(אהבה  הּמּדֹות מענין ּומּובּדל ׁשּמּופׁשט ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׂשכלי

לימּוד  ּוכמֹו ּכלל, אליהם ׁשּי ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָויראה)

הּנה  החדׁש, קידּוׁש ּבהלכֹות הּתכּונה ְְְְִִִֵֶַַַָָֹחכמת

הּדּבּור  מקּבל אזי ּבדּבּור, ּבא זה ׂשכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּכאׁשר

הׁשּתלׁשלּות  עלֿידי ׁשּלא עצמֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹמהּׂשכל

ׂשכלי  ּבענין עֹוסק ּכאׁשר ׁשּגם ּולהעיר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּמּדֹות.

להיֹות  צרי הּמּדֹות, מענין ּומּובּדל ְְְְִִִִֵַַַָָָהּמּופׁשט

זה, לׂשכל ואהבה רצֹון לֹו ׁשּיהיה הינּו, זה. לׂשכל הּטיה ׁשל ענין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאצלֹו

חפץ  ׁשּלּבֹו ּבמקֹום אדם ילמד לעֹולם קֹודם 34ּוכמאמר: הּוא זה ּכל אבל , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ועלּֿד הּמּדֹות. לענין ׁשּי אינֹו עצמֹו הּלימּוד ּבׁשעת ואילּו רֿזה הּלימּוד, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÚt˙‰a ‡e‰ Ì„‡‰ התרגשותÏBÎÈ BÈ‡ ÈÊ‡ ,˙Bcn‰ »»»¿ƒ¿«¬«ƒ¬«≈»

ÏÎN È¯·c ¯a„Ï,ורגועה מיושבת Úa˙בצורה ¯a„Ó Ì‡Â ¿«≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿«≈¿≈
ÈzÏa ˙Bi˙B‡a ¯eaÈc‰ ‰È‰È ÈÊ‡ ,˙Bcn‰ ˙eÏÚt˙‰ƒ¿«¬«ƒ¬«ƒ¿∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ

,˙B¯„eÒÓ ברורה ולא רגועה לא ‰eaÈc¯בצורה ‰È‰iL È„Î·e ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
ÔÂeÎÓe ¯„eÒÓ לתוכן בהתאם ¿»¿»

להביע, מעוניין »≈¿∆¿Á¯Î‰aשהאדם
‡lL ˙Bcna ÌeˆÓˆ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«ƒ∆…
Œ¯ÈÚÊ'nL e‰ÊÂ .Û˜B˙a e¯È‡È»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈
¯È‡Ó BÈ‡ '˙eÎÏÓ'Ï 'ÔÈt‡«¿ƒ¿«¿≈≈ƒ

·˜ C¯c מן ¯˜ מעט שרק באופן «∆∆∆∆
האור  ועיקר ונמשך, חודר האור

נעלם. שבמידות

‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡ האמור ‰) לפי »¿»«ƒ∆
ממה  מועט אור רק מאיר שבדיבור

ובמידות  בשכל CÈ¯»̂ƒשהאיר
'ÈÂ‰ ·B¯˜ ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»»¬»»
¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ¿»¿»¿…¬∆
˙Ó‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜Èƒ¿»∆¡∆¿≈¡∆

,‰¯Bz ‡l‡ באריכות לעיל ונתבאר ∆»»
היא  ‰Bz¯‰שהכוונה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»

,·e¯w‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈
‰¯Bz‰ ÔÈÚ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈ƒ¿««»
¯‡a˙Â ,‡˜Âc ¯eaÈ„a ‡e‰¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈
ÏÎO‰ ˙ÎLÓ‰L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿»««≈∆
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ¯eaÈ„a¿ƒƒƒ¿ƒ«ƒ
כאן  למבואר סתירה זו ולכאורה

היא  בתורה והלימוד הקריאה שאדרבה

הגדול.! הקירוב את הגורמת

'a LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈
,‡e‰ '‡‰ ÔÙB‡ .¯eac ÈpÙB‡«≈ƒ∆»
ÏÎO‰Ó CLÓ ¯eac‰L∆«ƒƒ¿»≈«≈∆

˙eÏLÏzL‰ ÏL ÔÙB‡a מסודרת ¿∆∆ƒ¿«¿¿
ÓÏ„¯‚‰,והדרגתית  ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»

BBˆ¯a ‰ÏÚ ¯L‡k BÓÎe¿«¬∆»»ƒ¿
BÏÎNÂ האדם ‡ÊÈ‰של ˙BNÚÏ ¿ƒ¿«¬≈∆

של  ÏÈÁz‰מעשה CÈ¯ˆ ,„ÒÁ∆∆»ƒ¿ƒ»
„¯ÈÏ הרצון·BLÁÏ ‰·LÁnÏ ≈≈««¬»»«¿

CkŒ¯Á‡Â ,˙BNÚÏ CÈ‡ הרצון ≈«¬¿««»
נוספת  ירידה ««¬»LÁnÓƒ·‰עובר

,˙BcÓÏ,רגש˙BcnÓ CkŒ¯Á‡Â ¿ƒ¿««»ƒƒ
,„ÒÁ‰ ÔÈÚa ¯a„nL ,¯ea„Ï¿ƒ∆¿«≈¿ƒ¿««∆∆
‰eˆnL CÏn‰ BÓk B‡¿«∆∆∆¿«∆

„ÒÁ ˙BNÚÏ לידי בא והציווי «¬∆∆
בדיבור. וגילוי ביטוי

'a‰ ÔÙB‡Â הדיבור ידי על בנפש פנימיים כוחות התגלות ‰e‡,של ¿∆«
ÏÎN ¯·c „ÓBlLkשכלי BÈ¯„רעיון ÏÎO‰ ÔÈ‡ Ê‡L ,¯ea„a ¿∆≈¿«≈∆¿ƒ∆»≈«≈∆≈

,˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÁ·a כל את עוברים לא והשכל הרצון בדיבור בלימוד ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿
האמור הירידה iÓ„תהליך ÏÎO‰ ÔÓ Ïa˜Ó ¯eac‰ ‡l‡ ישירות ∆»«ƒ¿«≈ƒ«≈∆ƒ«

˙eÏLÏzL‰ ÈÏa משלב ירידה של ¿ƒƒ¿«¿¿
ÒBÚ˜לשלב, ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆≈

ËLÙenLבלימוד  ÈÏÎN ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»
‰·‰‡) ˙Bcn‰ ÔÈÚÓ Ïc·eÓe¿»≈ƒ¿««ƒ«¬»
Ì‰ÈÏ‡ CiL BÈ‡Â (‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈«»¬≈∆

,ÏÏk זיקה כל לגביו לו שאין נושא ¿»
ÓÎÁ˙רגשית  „eÓÈÏ BÓÎe¿ƒ»¿«

Le„È˜ ˙BÎÏ‰a ‰eÎz‰«¿»¿ƒ¿ƒ
,L„Á‰ שאין רעיונות של לימוד «…∆

האישי  הרגש מבחינת משמעות להם

בלבד  שכלי הוא והלימוד האדם של

‡a ‰Ê ÏÎN ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆≈∆∆»
¯eac‰ Ïa˜Ó ÈÊ‡ ,¯ea„a¿ƒ¬«¿«≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡lL ,BÓˆÚ ÏÎO‰Ó≈«≈∆«¿∆…«¿≈

˙Bcn‰ ˙eÏLÏzL‰ כזה ובמצב ƒ¿«¿¿«ƒ
בירידה  כרוך לא לדיבור משכל המעבר

"בקירוב  והשפעה הארה זו אלא

מקום".

˜ÒBÚ ¯L‡k ÌbL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆««¬∆≈
ËLÙen‰ ÈÏÎN ÔÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»

˙Bcn‰ ÔÈÚÓ Ïc·eÓe ואמנם ¿»≈ƒ¿««ƒ
לענין, רגשית זיקה כל לו CÈ¯»̂ƒאין

‰Èh‰ ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿ƒ¿»∆«»»
נפשית  Ê‰.רעיון ÏÎNÏנטייה ¿≈∆∆

‰·‰‡Â ÔBˆ¯ BÏ ‰È‰iL ,eÈ‰«¿∆ƒ¿∆»¿«¬»
¯Ó‡ÓÎe ,‰Ê ÏÎNÏ ז"ל חכמינו ¿≈∆∆¿«¬«

התורה: בלימוד הצלחה «¿ÌÏBÚÏלגבי
BalL ÌB˜Óa Ì„‡ „ÓÏÈƒ¿…»»¿»∆ƒ

ıÙÁ34,,יותר יצליח Ïkוכך Ï·‡ »≈¬»»
‰Ê והאהבה הרצון של הצורך כל ∆

עוסקים  שבו ˜Ì„Bלשכל ‡e‰∆
˙ÚLa eÏÈ‡Â ,„eÓÈl‰«ƒ¿ƒƒ¿«
CiL BÈ‡ BÓˆÚ „eÓÈl‰«ƒ«¿≈«»

˙Bcn‰ ÔÈÚÏ הוא הלימוד אלא ¿ƒ¿««ƒ
מהרגש. במנותק
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eycega yceg icn dide

ׁשּצרי הּתֹורה ּדלימּוד הענין לכללּות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבנֹוגע

ויראה  האהבה הקּדמת לאחרי ׁשענין 35להיֹות , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבׁשעת  אבל הּלימּוד, לפני הּוא ויראה ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָהאהבה

ואז  הּמּדֹות, לענין ׁשּי אינֹו עצמֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָהּלימּוד

עלֿידי  ׁשּלא עצמֹו, מהּׂשכל הּדּבּור ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמקּבל

ּדּבּור  עלֿידי ׁשּגם מּובן ועלּֿפיֿזה ְְִִִֵֶֶַַַַָהּמּדֹות.

מקּבל  ׁשהּדּבּור ּכיון הּקרּוב, ענין נעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹורה

הׁשּתלׁשלּות  עלֿידי ׁשּלא עצמֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹמהּׂשכל

ִַהּמּדֹות.

מבֹואר LÈÂו) מקֹומֹות ׁשּבכּמה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִֶַָָ

עלֿידי  רק (לא נעׂשה הּקרּוב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹׁשענין

ׁשּזהּו הּמצֹות, קּיּום עלֿידי ּגם אּלא) ְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה,

קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות ּברּכת ּבנּוסח ּׁשאֹומרים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמה

מּבחינת  נמׁשכֹות ׁשהּמצֹות לפי וצּונּו, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָּבמצֹותיו

הוי' ּדקרֹוב הענין עלֿידן נעׂשה ולכן ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָהרצֹון,

ּבּדברים  נתלּבׁשּו ׁשהּמצֹות זאת, ועֹוד ְְְְְִִִִֶַַָֹגֹו'.

ריּבּוי  היה ׁשּבֹו הּתהּו, מעֹולם ׁשּׁשרׁשם ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּגׁשמּיים,

אּלא  ריחּוק, ּבחינת ׁשם ׁשּי לא זה ּומּצד ְִִִֶֶַַַָָָָֹהאֹור,

קּיּום  עלֿידי ולכן קרּוב, ּבבחינת הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַָֹהּכל

אֹותם  ׁשּמעלים ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָהּמצֹות

ּבבחינת  ׁשּגם נמׁש אזי הּתהּו, ּבעֹולם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹלׁשרׁשם

קרּוב. ּבבחינת איןֿסֹוף אֹור יהיה ְְִִִִֵֵֶַַהּתיקּון

מּדי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) והיה ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַָָָָ

כל  יבֹוא גֹו' ּבחדׁשֹו ְְֶָָָחֹודׁש

ידּוע  ּדהּנה לפני, להׁשּתחֹות 36ּבׂשר ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

ּבבחינת  הּמֹוחין מאירים ְְְִִִִִֶֶַַֹׁשּבראׁשֿחֹוד ׁש

והינּו זעירֿאנּפין, עלֿידי ׁשּלא (ּדּבּור) ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹהּמלכּות

ּולעתידֿלבא  קרּוב, ּבבחינת הּוא הּמֹוחין ְְִִִִִֵֶַַָָֹׁשּגלּוי

ּבׂשר  כל יבֹוא ולכן ּבגלּוי, זה ענין ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָיהיה

וז  קרּוב. ּבבחינת לפני, מה להׁשּתחֹות ּגם הּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

והּמקֹום, הּזמן הגּבלת ּתהיה לא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּׁשלעתידֿלבא

אֹותם  יביאּו ׁשהעבים הּמדרׁש מּדברי ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּנ"ל
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שנח.רא 35) ע' ח"א תער"ב המשך פי"אֿיב. החיים עץ קונטרס ב). (נג, פל"ט תניא הר"ח 36)ה שער דא"ח) (עם סידור

ג. ריג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈ¯vL ‰¯Bz‰ „eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ«»∆»ƒ

˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ˙BÈ‰Ï של ÈÂ¯‡‰והכנה ‰·‰‡‰35ÔÈÚL , ƒ¿¿«¬≈«¿»«»«¬»¿ƒ¿»∆ƒ¿«
„eÓÈl‰ ˙ÚLa Ï·‡ ,„eÓÈl‰ ÈÙÏ ‡e‰ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¬»ƒ¿««ƒ

,˙Bcn‰ ÔÈÚÏ CiL BÈ‡ BÓˆÚ במוחין מרוכז האדם Ê‡Âאלא «¿≈«»¿ƒ¿««ƒ¿»
,BÓˆÚ ÏÎO‰Ó ¯eac‰ Ïa˜Ó¿«≈«ƒ≈«≈∆«¿

˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚ ‡lL והשכל ∆…«¿≈«ƒ
במידות. להתלבש יורד לא »¿ŒÏÚÂכלל

È„ÈŒÏÚ ÌbL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtƒ∆»∆««¿≈
ÔÈÚ ‰NÚ ‰¯Bz‰ ¯eacƒ«»«¬∆ƒ¿«
Ïa˜Ó ¯eac‰L ÔÂÈk ,·e¯w‰«≈≈»∆«ƒ¿«≈
È„ÈŒÏÚ ‡lL ,BÓˆÚ ÏÎO‰Ó≈«≈∆«¿∆…«¿≈

˙Bcn‰ ˙eÏLÏzL‰ ירידה וללא ƒ¿«¿¿«ƒ
ריחוק. לגרום שעלולה למידות

‰nÎaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ∆¿«»
˙BÓB˜Ó החסידות B·Ó‡¯בתורת ¿¿»

·e¯w‰ ÔÈÚL לאלוקות האדם של ∆ƒ¿««≈
È„ÈŒÏÚ ˜¯ ‡Ï) ‰NÚ«¬∆…««¿≈
È„ÈŒÏÚ Ìb (‡l‡ ,‰¯Bz‰«»∆»««¿≈
‰Ó e‰fL ,˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆∆«
˙k¯a ÁÒea ÌÈ¯ÓB‡M∆¿ƒ¿«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙BÎLÓ ˙Bˆn‰L ÈÙÏ ,eeˆÂ¿ƒ»¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿»

,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁaÓ האור מאיר שבו ƒ¿ƒ«»»
עצמו סוף ŒÏÚאין ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆«

.'B‚ 'ÈÂ‰ ·B¯˜c ÔÈÚ‰ Ô„È»»»ƒ¿»¿»¬»»
,˙‡Ê „BÚÂ שגם לכך נוספת סיבה ¿…

היא  ה'" ל"קרוב מביאות המצוות

ÌÈ¯·ca eLaÏ˙ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓLb עם מצוות ומקיימים «¿ƒƒ

תפילין, ציצית, כמו גשמיים חפצים

וכד' הדברים ÌL¯MLאתרוג של ∆»¿»
הוא  התחתונים «≈ÌÏBÚÓהגשמיים

,e‰z‰ בדרגתו נעלה רוחני עולם «…
התיקון" ב"עולם BaLמ"עולם ∆

vÓe„התוהו" ,¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ‰È‰»»ƒ»ƒ«
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁa ÌL CiL ‡Ï ‰Ê∆…«»»¿ƒ«ƒ
בו  מאיר האור שהרי מלכתחילה,

ÈÁ·a˙בריבוי  ‡e‰ Ïk‰ ‡l‡∆»«…ƒ¿ƒ«
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ ,·e¯≈̃¿»≈«¿≈ƒ
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÌL¯LÏ Ì˙B‡ ÌÈÏÚnL∆«¬ƒ»¿»¿»

‡ÈÊהראשוני  ,e‰z‰ ÌÏBÚa¿»«…¬«

Ôe˜Èz‰ ˙ÈÁ·a ÌbL CLÓ ב"עולם כמו אור ריבוי בו שאין למרות ƒ¿»∆«ƒ¿ƒ««ƒ
˜¯e·התוהו" ˙ÈÁ·a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ‰È‰È בחסידות,כמבואר ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«≈

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית, במתכונתם העולמות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם שהאורות ספירות

קדם  התיקון' ל'עולם התיקון'. 'עולם

מרובים  אורות היו בו התוהו' 'עולם

ל'שבירת  שגרם מצב מועטים, וכלים

קדושה  ניצוצות של ו'נפילה' הכלים'

לגבולות  שמחוץ לתחומים ואלוקות

לקדושה  מעלים וכאשר הקדושה,

הניצוצות  את מעלים גשמיים, דברים

כאן  מבואר כך ועל בהם, שנפלו

עלֿידי  הגשמיים הדברים של שהעלייה

להתחבר  שישובו גורמת המצוות קיום

זה  ידי ועל התוהו שבעולם שורשם עם

בתוך  יאירו דתוהו המרובים האורות

עצמו. התיקון עולם

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««
·e˙kM המאמר את הפותח בפסוק ∆»

L„BÁהנוכחי  ÈcÓ ‰È‰Â¿»»ƒ≈∆
¯Na ÏÎ ‡B·È 'B‚ BL„Áa¿»¿»»»»
‰p‰c ,ÈÙÏ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬¿»«¿ƒ≈

Úe„È36L„BÁŒL‡¯aL »«∆¿…∆
ÔÈÁBn‰ ÌÈ¯È‡Ó העליונים ¿ƒƒ«ƒ

ac) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a¯e כמו ƒ¿ƒ«««¿ƒ
"מלכות  – אליהו' ב'פתח שאומרים

Œ¯ÈÚÊפה" È„ÈŒÏÚ ‡lL (∆…«¿≈¿≈
,ÔÈt‡ אלא למידות, ירידה בלי «¿ƒ

הדיבור  אל מהשכל ¿»¿eÈ‰Âישירות
˙ÈÁ·a ‡e‰ ÔÈÁBn‰ ÈeÏbL∆ƒ«ƒƒ¿ƒ«

·e¯˜ וגילוי‡·ÏŒ„È˙ÚÏe , ≈¿»ƒ»…
‰Ê ÔÈÚ ‰È‰È העולמות קירוב של ƒ¿∆ƒ¿»∆

לאלוקות  ÔÎÏÂוהנבראים ,ÈeÏ‚a¿ƒ¿»≈
˙BÁzL‰Ï ¯Na ÏÎ ‡B·È»»»»¿ƒ¿«¬

,ÈÙÏ של הפנימיות את להתבטל ¿»«
˜¯e·.האלקות  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈
Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««

‰È‰z ‡Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏM∆¿»ƒ»……ƒ¿∆
Ï"pk ,ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ ˙Ïa‚‰«¿»««¿«¿«»««
ÌÈ·Ú‰L L¯„n‰ È¯·cÓƒƒ¿≈«ƒ¿»∆∆»ƒ

‡Ì˙Bהעננים  e‡È·È הבאים את »ƒ»
המקדש  בבית ה' לפני להשתחוות
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f"kyz'dיב ,fenz g"xc` ,zwg t"y

ׁשההמׁשכה  ּכיון לירּוׁשלים, העֹולם ְִִִֵֶַַַָָָָָָמּסֹוף

ּכמֹו (לא ּתהיה הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּבעֹולם

גֹו' יֹורדֹות רגליה ּכאׁשר עּתה, ּבבחינת 37ׁשהיא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

רק  הּוא לרגל העלּיה ענין ואילּו והּמקֹום, הּזמן הגּבלת יׁש זה ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָריחּוק,

ּבבחינת  ּכּולֹו העֹולם יהיה ולכן קרּוב, ּבבחינת אּלא) ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁש

.38קרּוב  ֵ

•
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ואילך).37) תקסד (ע' עה"פ ח"א נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, (המו"ל).38)משלי הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»ƒ»«ƒ≈»∆««¿»»»»«¿≈

‡Ï) ‰È‰z ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿∆…
¯L‡k ,‰zÚ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ«»«¬∆

˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯ היפך שהיא לבחינה «¿∆»¿
גילוי ,B‚37'החיים  בו שאין למקום

כלל  ¯eÁÈ˜,אלוקות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
‰Ê „vnL על ההעלם מפני ∆ƒ«∆

‰ÔÓfהאלוקות  ˙Ïa‚‰ LÈ≈«¿»««¿«

ÌÈÓÚt LÏL ˜¯ ‡e‰ Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,ÌB˜n‰Â¿«»¿ƒƒ¿«»¬ƒ»»∆∆«»…¿»ƒ
,‰Ma,יותר ÈÁ·a˙ולא (‡l‡ «»»∆»ƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ‰ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,·e¯≈̃¿»≈ƒ¿∆»»
BÏek הדרגות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙בכל

·e¯˜38.לאלוקות ≈
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f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zwg t"y

ׁשההמׁשכה  ּכיון לירּוׁשלים, העֹולם ְִִִֵֶַַַָָָָָָמּסֹוף

ּכמֹו (לא ּתהיה הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּבעֹולם

גֹו' יֹורדֹות רגליה ּכאׁשר עּתה, ּבבחינת 37ׁשהיא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

רק  הּוא לרגל העלּיה ענין ואילּו והּמקֹום, הּזמן הגּבלת יׁש זה ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָריחּוק,

ּבבחינת  ּכּולֹו העֹולם יהיה ולכן קרּוב, ּבבחינת אּלא) ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
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ואילך).37) תקסד (ע' עה"פ ח"א נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, (המו"ל).38)משלי הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»ƒ»«ƒ≈»∆««¿»»»»«¿≈

‡Ï) ‰È‰z ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿∆…
¯L‡k ,‰zÚ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ«»«¬∆

˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯ היפך שהיא לבחינה «¿∆»¿
גילוי ,B‚37'החיים  בו שאין למקום

כלל  ¯eÁÈ˜,אלוקות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
‰Ê „vnL על ההעלם מפני ∆ƒ«∆

‰ÔÓfהאלוקות  ˙Ïa‚‰ LÈ≈«¿»««¿«

ÌÈÓÚt LÏL ˜¯ ‡e‰ Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,ÌB˜n‰Â¿«»¿ƒƒ¿«»¬ƒ»»∆∆«»…¿»ƒ
,‰Ma,יותר ÈÁ·a˙ולא (‡l‡ «»»∆»ƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ‰ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,·e¯≈̃¿»≈ƒ¿∆»»
BÏek הדרגות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙בכל
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.f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zweg t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כי:‡. הפכים, שני הם הרי - ביחד כשבאים - ור"ח שבת

ענינו - כמ"ש meiqשבת והיינו,1, עשה", אשר מלאכתו גו' אלקים "ויכל גו'", והארץ השמים "ויכולו
גו'" הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כי והארץ, השמים מעשה להיות צריך ולאח"ז 2שתחילה ,

וארץ. שמים מעשה כל של הסיום שזהו ד"ויכולו", הענין להיות יכול

הזקן  רבינו שמבאר וכפי השבוע, ימי כל של הסיום שהוא - שבת בכל הוא בכל 3וכן שאומרים מה
ראשון  מיום שנים אלפי כמה עברו כבר הרי דלכאורה, בשבת", ראשון יום "היום בשבוע ראשון יום
- השבת ביום - השבוע של ובסיומו עצמו, בפני עולם הוא שבוע שכל ומבאר, בראשית. ימי ששת של

עבודה  אחרי' שאין ושלימה תמה עבודה בבחי' זה, שבוע של העבודה כללות שמצד 4מסתיימת (אלא
בראשית" מעשה כו' ד"המחדש חדשה).5הענין עבודה עם חדש שבוע לאח"ז מתחיל ,

כמ"פ  כמדובר - דתורה נגלה ע"פ גם הוא דתורה 6וכן בנגלה גם משתקף התורה בפנימיות ענין שכל
בפועל: להלכה ועד

במשנה  לה'7איתא אומרים היו הראשון ביום במקדש, אומרים הלוים שהיו "השיר ומלואה 8: הארץ
בגמרא  ומבואר וכו'", אומרים היו בשני בה, ויושבי הימים:9תבל לאלו המזמורים אלו ייחדו למה הטעם

שהוא  (לפי וכו'" בעולמו ושליט והקנה שקנה שם על ומלואה, הארץ לה' אומרים, היו מה "בראשון
בראשית  מעשה בראשית,10תחלת מעשה של ראשון יום כמו הוא בשבוע ראשון יום שכל מוכח, ומזה ,(

כל  של הסיום שהוא הבריאה, שבהתחלת השבת יום כמו הוא השבוע סיום שהוא השבת יום ובמילא,
בראשית. מעשה

- כשמו - הוא חודש ראש של ענינו לאחריו.y`x11dlgzdeואילו שבאים החודש ימי כל של 

הפכים. שני הם התחלה, של שהו"ע ור"ח סיום, של שהו"ע ששבת ונמצא,

הפכים:·. שני ישנם עצמו השבת ביום גם הנה דבר, של ולאמיתו
רז"ל  אמרו - גיסא החודש 12מחד בקידוש שתלוי ר"ח כמו (ולא עצמה מצד וקיימא" מקדשא ש"שבת

חדשים" לראשי דקדשינהו "ישראל - ב"ד רז"ל 13ע"י אמרו גיסא ולאידך שטר 14), שבת "מי בערב ח
וכמ"ש  שבת, מערב בהכנה צורך שיש והיינו, בשבת", כמו 15יאכל (ולא גו'" והכינו הששי ביום "והי'

הענינים  כל לעשות שיכולים כיון לפניו, הכנה של בענין צורך אין מלאכה, בעשיית שמותר שכיון בר"ח,
ביום). בו

עם  מתאים לשבת, בהכנה צורך שיש היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח ד"מי שהענין ולהעיר,
הענין  עם מתאים זה אין לכאורה אבל העבודה; וגמר סיום הוא השבת יום של שענינו לעיל האמור

האדם. עבודת ללא עצמה, מצד וקיימא" "מקדשא ששבת

ד" הענין לגבי רק הוא בהכנה) (הצורך שבת" בערב שטרח ד"מי שהענין - בזה בשבת",lk`iוהביאור
שבשביל השבת"dtqeddוהיינו, את "לעשות השבת, ביום פועל ושתי'16שיהודי אכילה בעונג לענגו ,17,
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א.1) ב, בראשית
ב.2) שם,
ובכ"מ.3) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת
ב.4) כד, יומא ראה
ק"ש.5) ברכות נוסח
וש"נ.6) .47 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
בסופה.7) תמיד
א.8) כד, תהלים
ובפרש"י.9) א לא, ר"ה

שם.10) תמיד פרש"י
ובכ"מ.11) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
א.12) יז, ביצה
א.13) מט, ברכות
סע"א.14) ג, ע"ז
ה.15) טז, בשלח
טז.16) לא, תשא
וש"נ.17) רסרמ"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

שכותב  אלה  כל  את  יזכירו  רצון  ובעת  בסיון,  מט'  מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים 

לתוכן כתבו.

ובמ"ש אודות מצב פרנסתו הדחוק והאפשרית שיסע בשליחות ממחלקה דתית, לאיזה זמן 

לחו"ל, שכנראה ממכתבו המשכורת בעד זה מספיקה לא רק להוצאה ופרנסה בהווה, אלא שנשאר 

כסף לסילוק החובות שמקודם.

בענינים הרוחנים מתאים  ביכולתם להתנהג  יש  הנוסעים בשליחות כהנ"ל  כפי הנשמע  הנה 

למצפונם, וא"כ הוא, וזוגתו תחי' מסכימה לנסיעה כזו, נכון להתענין בדבר, ובפרט שהרי גם פרנסה 

רוחנית בהענין שיוכל להפיץ היהדות ברוח ישראל סבא במקומות לשם יסע.

הנה   - רבים.  כ"כ  מאמצים  השקיע  בה  בכתתו  כשמתבונן  לו  שיש  האכזבה  אודות  במ"ש 

מעריך  שאינו  או  אלה,  משתי  אחת  ולכן  החינוך,  בשטח  כשרונות  לו  שיש  ברור  מהצד,  הנשמע  כפי 

שמנצל  או  מתארה(,  מאשר  יותר  טובה  )שהיא  המציאות  בהתאם  לא  אותם  ורואה  התוצאות  את 

לנצל  יועץ. אבל בכל אופן שצריך  ותשועה ברוב  נאמר  ועל כזה  את הכשרונות לא באופן המתאים, 

כשרונותיו בהחינוך, והרי גם ההצעה שבסעיף א' כנראה כוונתו לענינים של חינוך במקום לשם יסע...

לפלא שאינו מזכיר בהנוגע לפעולות במסגרת צעירי אגו"ח אף שבטוחני שגם בזה מתעסק, 

והשי"ת יצליחו וזוגתו תחי' בכל האמור.

בעתה  זחו"ק  ותלד  ובנקל  כשורה  הריונה  ימי  ימלא  השי"ת  תחי',  זוגתו  ממצב  ולהודעתו 

ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.



יג f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zwg t"y

ׁשההמׁשכה  ּכיון לירּוׁשלים, העֹולם ְִִִֵֶַַַָָָָָָמּסֹוף

ּכמֹו (לא ּתהיה הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּבעֹולם

גֹו' יֹורדֹות רגליה ּכאׁשר עּתה, ּבבחינת 37ׁשהיא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

רק  הּוא לרגל העלּיה ענין ואילּו והּמקֹום, הּזמן הגּבלת יׁש זה ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָריחּוק,

ּבבחינת  ּכּולֹו העֹולם יהיה ולכן קרּוב, ּבבחינת אּלא) ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
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ואילך).37) תקסד (ע' עה"פ ח"א נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, (המו"ל).38)משלי הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»ƒ»«ƒ≈»∆««¿»»»»«¿≈

‡Ï) ‰È‰z ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿∆…
¯L‡k ,‰zÚ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ«»«¬∆

˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯ היפך שהיא לבחינה «¿∆»¿
גילוי ,B‚37'החיים  בו שאין למקום

כלל  ¯eÁÈ˜,אלוקות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
‰Ê „vnL על ההעלם מפני ∆ƒ«∆

‰ÔÓfהאלוקות  ˙Ïa‚‰ LÈ≈«¿»««¿«

ÌÈÓÚt LÏL ˜¯ ‡e‰ Ï‚¯Ï ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,ÌB˜n‰Â¿«»¿ƒƒ¿«»¬ƒ»»∆∆«»…¿»ƒ
,‰Ma,יותר ÈÁ·a˙ולא (‡l‡ «»»∆»ƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ‰ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,·e¯≈̃¿»≈ƒ¿∆»»
BÏek הדרגות »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙בכל
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ׁשההמׁשכה  ּכיון לירּוׁשלים, העֹולם ְִִִֵֶַַַָָָָָָמּסֹוף

ּכמֹו (לא ּתהיה הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּבעֹולם

גֹו' יֹורדֹות רגליה ּכאׁשר עּתה, ּבבחינת 37ׁשהיא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

רק  הּוא לרגל העלּיה ענין ואילּו והּמקֹום, הּזמן הגּבלת יׁש זה ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָריחּוק,

ּבבחינת  ּכּולֹו העֹולם יהיה ולכן קרּוב, ּבבחינת אּלא) ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
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ואילך).37) תקסד (ע' עה"פ ח"א נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, (המו"ל).38)משלי הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»ƒ»«ƒ≈»∆««¿»»»»«¿≈

‡Ï) ‰È‰z ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿ƒ¿∆…
¯L‡k ,‰zÚ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ«»«¬∆

˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯ היפך שהיא לבחינה «¿∆»¿
גילוי ,B‚37'החיים  בו שאין למקום

כלל  ¯eÁÈ˜,אלוקות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
‰Ê „vnL על ההעלם מפני ∆ƒ«∆

‰ÔÓfהאלוקות  ˙Ïa‚‰ LÈ≈«¿»««¿«
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,‰Ma,יותר ÈÁ·a˙ולא (‡l‡ «»»∆»ƒ¿ƒ«
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.f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zweg t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כי:‡. הפכים, שני הם הרי - ביחד כשבאים - ור"ח שבת

ענינו - כמ"ש meiqשבת והיינו,1, עשה", אשר מלאכתו גו' אלקים "ויכל גו'", והארץ השמים "ויכולו
גו'" הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כי והארץ, השמים מעשה להיות צריך ולאח"ז 2שתחילה ,

וארץ. שמים מעשה כל של הסיום שזהו ד"ויכולו", הענין להיות יכול

הזקן  רבינו שמבאר וכפי השבוע, ימי כל של הסיום שהוא - שבת בכל הוא בכל 3וכן שאומרים מה
ראשון  מיום שנים אלפי כמה עברו כבר הרי דלכאורה, בשבת", ראשון יום "היום בשבוע ראשון יום
- השבת ביום - השבוע של ובסיומו עצמו, בפני עולם הוא שבוע שכל ומבאר, בראשית. ימי ששת של

עבודה  אחרי' שאין ושלימה תמה עבודה בבחי' זה, שבוע של העבודה כללות שמצד 4מסתיימת (אלא
בראשית" מעשה כו' ד"המחדש חדשה).5הענין עבודה עם חדש שבוע לאח"ז מתחיל ,

כמ"פ  כמדובר - דתורה נגלה ע"פ גם הוא דתורה 6וכן בנגלה גם משתקף התורה בפנימיות ענין שכל
בפועל: להלכה ועד

במשנה  לה'7איתא אומרים היו הראשון ביום במקדש, אומרים הלוים שהיו "השיר ומלואה 8: הארץ
בגמרא  ומבואר וכו'", אומרים היו בשני בה, ויושבי הימים:9תבל לאלו המזמורים אלו ייחדו למה הטעם

שהוא  (לפי וכו'" בעולמו ושליט והקנה שקנה שם על ומלואה, הארץ לה' אומרים, היו מה "בראשון
בראשית  מעשה בראשית,10תחלת מעשה של ראשון יום כמו הוא בשבוע ראשון יום שכל מוכח, ומזה ,(

כל  של הסיום שהוא הבריאה, שבהתחלת השבת יום כמו הוא השבוע סיום שהוא השבת יום ובמילא,
בראשית. מעשה

- כשמו - הוא חודש ראש של ענינו לאחריו.y`x11dlgzdeואילו שבאים החודש ימי כל של 

הפכים. שני הם התחלה, של שהו"ע ור"ח סיום, של שהו"ע ששבת ונמצא,

הפכים:·. שני ישנם עצמו השבת ביום גם הנה דבר, של ולאמיתו
רז"ל  אמרו - גיסא החודש 12מחד בקידוש שתלוי ר"ח כמו (ולא עצמה מצד וקיימא" מקדשא ש"שבת

חדשים" לראשי דקדשינהו "ישראל - ב"ד רז"ל 13ע"י אמרו גיסא ולאידך שטר 14), שבת "מי בערב ח
וכמ"ש  שבת, מערב בהכנה צורך שיש והיינו, בשבת", כמו 15יאכל (ולא גו'" והכינו הששי ביום "והי'

הענינים  כל לעשות שיכולים כיון לפניו, הכנה של בענין צורך אין מלאכה, בעשיית שמותר שכיון בר"ח,
ביום). בו

עם  מתאים לשבת, בהכנה צורך שיש היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח ד"מי שהענין ולהעיר,
הענין  עם מתאים זה אין לכאורה אבל העבודה; וגמר סיום הוא השבת יום של שענינו לעיל האמור

האדם. עבודת ללא עצמה, מצד וקיימא" "מקדשא ששבת

ד" הענין לגבי רק הוא בהכנה) (הצורך שבת" בערב שטרח ד"מי שהענין - בזה בשבת",lk`iוהביאור
שבשביל השבת"dtqeddוהיינו, את "לעשות השבת, ביום פועל ושתי'16שיהודי אכילה בעונג לענגו ,17,
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א.1) ב, בראשית
ב.2) שם,
ובכ"מ.3) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת
ב.4) כד, יומא ראה
ק"ש.5) ברכות נוסח
וש"נ.6) .47 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
בסופה.7) תמיד
א.8) כד, תהלים
ובפרש"י.9) א לא, ר"ה

שם.10) תמיד פרש"י
ובכ"מ.11) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
א.12) יז, ביצה
א.13) מט, ברכות
סע"א.14) ג, ע"ז
ה.15) טז, בשלח
טז.16) לא, תשא
וש"נ.17) רסרמ"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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אבל כו'; וטירחא הכנה של בענין צורך במלאכה mvrיש אסור שלכן השבת, קדושת עצם - השבת ענין
מצ"ע. וקיימא" ד"מקדשא באופן זה הרי -

רז"ל  במאמר הדיוק גם "עשה 18וזהו נאים) ובגדים ושתי' באכילה לענגו כדי השבת להוצאות (בנוגע
"שבת  - לבריות" תצטרך ואל חול העניניםjשבתך אודות מדובר כאשר שרק היינו, דייקא, "siqen icediy

כא  משא"כ כו'", חול שבתך ד"עשה ההנהגה סדר ישנו אזי השבת, ענין לענג עצם אודות מדובר שר
מצ"ע. וקיימא" "מקדשא אלא האדם, בעבודת תלוי שאינו השבת,

הפכים:‚. שני ישנם עצמו בר"ח וגם
ע"י נעשה ר"ח של i"paהענין zcear בנ"י צריכים זה שבשביל ב"ד, ע"י החדשים קידוש שזהו"ע -

ומועדות, חדשים ראשי ולקבוע לחשב יוכלו ואז דיינים , ויהיו סמיכה שיקבלו עד התורה בלימוד להתייגע
מטה  של ב"ד ע"י ר"ח נקבע אימתי לברר שצריכים השרת למלאכי אומר שהקב"ה כך, כדי ולא 19ועד .

ע"י  החדשים קביעות נעשית ב"ד, ע"י החדשים דקידוש הענין שנתבטל הזה בזמן שגם אלא עוד
צדק  מורה ביאת עד מזמנו הלל שחישב בנ"י.20החשבונות עבודת ע"י שנעשה שזהו כך, ,

בחסידות  המבואר עם גם מתאים זה של 21וענין באופן שהוא - דר"ח הענין להיות שיוכל שכדי ,
בקודש" מושבך"22"מעלין ד"יפקד הענין תחילה להיות צריך - קדושה עניני ככל הביטול 23, שהו"ע ,

העלם  של באופן להיות הלבנה צריכה מחדש , הלבנה מולד שיהי' שכדי  הענינים, בפשטות וכמו בתכלית.
לגמרי. והעדר

וב"ד  השלושים יום עבר שכאשר - למטה מלמעלה נעשה שר"ח אופן גם יש גיסא, לאידך אמנם,
לי' מקדשי משמיא אזי החודש, את קידשו האדם.24לא עבודת ללא ,

זמ"ז:„. הפכי באופן שהם אלא הפכים, שני יש ור"ח דשבת הענינים מב' אחד שבכל ונמצא,
ועצם  עיקר - מה שבת הוא שבו הטפל והענין מלמעלה, וקיימא" ד"מקדשא באופן הוא ענינו

ועצם  עיקר - ר"ח ואילו שבת; בערב הטירחא ע"י השבת", את "לעשות יהודי של עבודתו ע"י שניתוסף
בא  השלושים) ביום החודש את קידשו לא ב"ד (כאשר שבו הטפל והענין האדם, עבודת ע"י בא ענינו

מלמעלה.

(ששבת  זמ"ז הפכיים היותם למרות אחד, ביום ור"ח שבת להתאחד יכולים כיצד לבאר יש ועפ"ז
ישנם  גופא ור"ח דשבת הענינים מב' אחד בכל כי - ס"א) כנ"ל התחלה, של הו"ע ור"ח סיום של הו"ע
ומצד  לשבת , השייכים ענינים גם ישנם ובר"ח לר"ח, השייכים ענינים גם ישנם שבשבת כך, הפכים, שני

אחד. ביום להתאחד ור"ח שבת יכולים זה

מ"ש ‰. ע"פ - הפכים שני יש ור"ח דשבת הענינים מב' אחד שבכל - זה ענין לבאר "שער 25ויש
יפתח": החודש וביום יפתח השבת ביום גו' קדים הפונה הפנימית החצר

ומגיע  שפונה ה"שער" - גו'" הפונה הפנימית החצר ה"שער פתוח (ר"ח) החודש וביום השבת ביום
הפנימית". "חצר הפנימיות, לבחי' עד

מצד  שישנם המדריגות חילוקי כל קיימים לא - הפנימית) (חצר הפנימיות בחי' שמצד ידוע והרי
הרי  הפנימיות, מצד משא"כ החיצוניות, מצד רק שהוא לשמיעה, ראי' שבין החילוק וכמו החיצוניות,

הנראה" ושומעין הנשמע ש"רואין באופן .26זה

עושה  אזי בלבד, בחיצוניות אלא בפנימיות, לאדם נוגע שאינו ענין אודות מדובר כאשר ובפשטות:
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ואילך.18) סוס"ד שם אדה"ז שו"ע וראה וש"נ. א. קיח, שבת
וש"נ.

יד.19) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר ראה
וש"נ.20) פ"ב. בא לפ' מילואים יג) (כרך שלמה תורה ראה
ועוד.21) ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת ראה
וש"נ.22) א. כח, ברכות

יח.23) כ, שמואלֿא
א.24) כד, ר"ה
חמ"ו 25) התוועדויות  - מנחם תורת גם וראה א. מו, יחזקאל

ואילך. 368 ע'
טו.26) כ, יתרו מכילתא
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בענין  כשמדובר משא"כ וכו'; זה בכח ולדבר זה, בכח לחשוב - זה בענין פעולתו לאופן בנוגע חשבון
ומנצל  לו שיש והיכולת הכחות בכל משתמש אלא כלל, חשבונות עושה אינו אזי בפנימיות, לו שנוגע

זה. בענין לפעול כדי כולם את

החצר שער פתוח ובר"ח שבשבת שכיון - בעניננו גם מובן להיות ומזה שיכולים יפלא לא הפנימית,
דרגות. מחילוקי למעלה היא הפנימיות שבחי' כיון ביחד, ור"ח דשבת ההפכיים הענינים שני

.Â הוראה ללמוד צריך ענין שמכל אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד נשיאינו רבותינו כדברי - מזה וההוראה
ה': בעבודת

הארץ" מן "לחם למעלה, מלמטה עבודתו עובד שתחילה באופן מסודרת, עבודה נדרשת כלל ,27בדרך
השמים" מן "לחם למטה, מלמעלה ההמשכה באה הוא.28ואח"כ בעבודתו ומנצלה אותה שממשיך ,

להיות  יכול ואז הפנימית", ה"חצר שמצד העבודה תחילה צ"ל הענינים, ב' חיבור שיהי' כדי אמנם,
למעלה. ומלמטה למטה דמלמעלה הענינים ב' חיבור

ב' חיבור ישנו שאז אחד, ביום הם ור"ח השבת יום כאשר ר"ח, בשבת נמשך זה על הכח ועיקר
- ור"ח השמים", מן "לחם למטה, מלמעלה - השבת יום למעלה: ומלמטה למטה דמלמעלה הענינים

הארץ". מן "לחם למעלה, מלמטה

וכדין" כדין ד"להוי הענין בגילוי יהי' שאז לבוא, דלעתיד לזמן הכנה מהוה זה 30(וכמשנת"ל 29וענין

מארז"ל  ויגאלנו 31בפירוש יבוא צדקנו, משיח בביאת להתקיים"), סופה שמים לשם שהיא מחלוקת "כל
ממש. בקרוב

***

.Ê- תמוז ר"ח של המיוחד הענין גם ישנו ר"ח, דשבת הענין כללות אודות לעיל האמור על נוסף
המדרש  כלשון גאולה", של חודש ראשי 32"ראש בו קבע בעולמו הקב"ה "משבחר ניסן: לר"ח בנוגע

בו  קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, שלמעלה חדשים הנס ענין כללות שזהו כו'", גאולה של ר"ח
טבע). עם הקשור השבת לענין (בניגוד  מהטבע

.Á:ובהקדמה
ההרים" על "הנס כמו הרמה, מלשון - הנס ענין והפלאת (כמשנ"ת 33הכרת האדם אצל הרמה שפועל ,

הקודמת  התרגל 34בהתוועדות לכן שמקודם כך, הטבע, תוקף תחילה שישנו לאחרי רק להיות יכולה - (
פועל  זה הרי נס, של ענין הטבע, שינוי לאח"ז נעשה וכאשר כו', וקיים ונכון יציב דבר הוא שטבע כבר

כו'. הרמה של ענין

תמורה  במדרש ממ"ש גם שכדי 35[ולהעיר בנדו"ד, ועד"ז טוב, בלא רע ואין רע בלא טוב שאין
הטבע]. תוקף תחילה צ"ל נס, של ענין להיות שיוכל

חז"ל  שאמרו מה גם הרי 36וזהו מובן: אינו דלכאורה - ומגדף" מחרף זה הרי יום בכל הלל "הקורא
בנסו" מכיר הנס בעל ש"אין אלא יום, שבכל נסים שיש ועז"נ 37ידוע שרק 38, לבדו", נפלאות "עושה

בגלל יום בכל הלל אומר שיהודי והחסרון העוולה מהי וא"כ, נס. שהוא יודע לבדו xiknהוא `edy בנסים
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יד.27) קד, תהלים
ד.28) טז, בשלח
ואילך.29) ד כד, ראה לקו"ת וראה וש"נ. א. עה, ב"ב
(30- מנחם (תורת פ"ה קרח דש"פ קרח ויקח ד"ה

ואילך). 106 ע' נ חלק התוועדויות
מי"ז.31) פ"ה אבות
יא.32) פט"ו, שמו"ר
ובכ"מ.33) א. עג, להצ"צ סהמ"צ ראה

התוועדויות 34) - מנחם (תורת ס"ח בהעלותך ש"פ שיחת
.(85 ע' נ חלק

התוועדויות 35) - מנחם תורת גם וראה ופ"ג. רפ"ב בתחלתו,
וש"נ. .14 הערה 334 ע' חמ"ה שם גם וראה וש"נ. .132 ע' חכ"ט

חל"ג 36) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. קיח, שבת
וש"נ. ואילך. 283 ע'

ובפרש"י.37) א לא, נדה
יח.38) עב, תהלים
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אבל כו'; וטירחא הכנה של בענין צורך במלאכה mvrיש אסור שלכן השבת, קדושת עצם - השבת ענין
מצ"ע. וקיימא" ד"מקדשא באופן זה הרי -

רז"ל  במאמר הדיוק גם "עשה 18וזהו נאים) ובגדים ושתי' באכילה לענגו כדי השבת להוצאות (בנוגע
"שבת  - לבריות" תצטרך ואל חול העניניםjשבתך אודות מדובר כאשר שרק היינו, דייקא, "siqen icediy

כא  משא"כ כו'", חול שבתך ד"עשה ההנהגה סדר ישנו אזי השבת, ענין לענג עצם אודות מדובר שר
מצ"ע. וקיימא" "מקדשא אלא האדם, בעבודת תלוי שאינו השבת,

הפכים:‚. שני ישנם עצמו בר"ח וגם
ע"י נעשה ר"ח של i"paהענין zcear בנ"י צריכים זה שבשביל ב"ד, ע"י החדשים קידוש שזהו"ע -

ומועדות, חדשים ראשי ולקבוע לחשב יוכלו ואז דיינים , ויהיו סמיכה שיקבלו עד התורה בלימוד להתייגע
מטה  של ב"ד ע"י ר"ח נקבע אימתי לברר שצריכים השרת למלאכי אומר שהקב"ה כך, כדי ולא 19ועד .

ע"י  החדשים קביעות נעשית ב"ד, ע"י החדשים דקידוש הענין שנתבטל הזה בזמן שגם אלא עוד
צדק  מורה ביאת עד מזמנו הלל שחישב בנ"י.20החשבונות עבודת ע"י שנעשה שזהו כך, ,

בחסידות  המבואר עם גם מתאים זה של 21וענין באופן שהוא - דר"ח הענין להיות שיוכל שכדי ,
בקודש" מושבך"22"מעלין ד"יפקד הענין תחילה להיות צריך - קדושה עניני ככל הביטול 23, שהו"ע ,

העלם  של באופן להיות הלבנה צריכה מחדש , הלבנה מולד שיהי' שכדי  הענינים, בפשטות וכמו בתכלית.
לגמרי. והעדר

וב"ד  השלושים יום עבר שכאשר - למטה מלמעלה נעשה שר"ח אופן גם יש גיסא, לאידך אמנם,
לי' מקדשי משמיא אזי החודש, את קידשו האדם.24לא עבודת ללא ,

זמ"ז:„. הפכי באופן שהם אלא הפכים, שני יש ור"ח דשבת הענינים מב' אחד שבכל ונמצא,
ועצם  עיקר - מה שבת הוא שבו הטפל והענין מלמעלה, וקיימא" ד"מקדשא באופן הוא ענינו

ועצם  עיקר - ר"ח ואילו שבת; בערב הטירחא ע"י השבת", את "לעשות יהודי של עבודתו ע"י שניתוסף
בא  השלושים) ביום החודש את קידשו לא ב"ד (כאשר שבו הטפל והענין האדם, עבודת ע"י בא ענינו

מלמעלה.

(ששבת  זמ"ז הפכיים היותם למרות אחד, ביום ור"ח שבת להתאחד יכולים כיצד לבאר יש ועפ"ז
ישנם  גופא ור"ח דשבת הענינים מב' אחד בכל כי - ס"א) כנ"ל התחלה, של הו"ע ור"ח סיום של הו"ע
ומצד  לשבת , השייכים ענינים גם ישנם ובר"ח לר"ח, השייכים ענינים גם ישנם שבשבת כך, הפכים, שני

אחד. ביום להתאחד ור"ח שבת יכולים זה

מ"ש ‰. ע"פ - הפכים שני יש ור"ח דשבת הענינים מב' אחד שבכל - זה ענין לבאר "שער 25ויש
יפתח": החודש וביום יפתח השבת ביום גו' קדים הפונה הפנימית החצר

ומגיע  שפונה ה"שער" - גו'" הפונה הפנימית החצר ה"שער פתוח (ר"ח) החודש וביום השבת ביום
הפנימית". "חצר הפנימיות, לבחי' עד

מצד  שישנם המדריגות חילוקי כל קיימים לא - הפנימית) (חצר הפנימיות בחי' שמצד ידוע והרי
הרי  הפנימיות, מצד משא"כ החיצוניות, מצד רק שהוא לשמיעה, ראי' שבין החילוק וכמו החיצוניות,

הנראה" ושומעין הנשמע ש"רואין באופן .26זה

עושה  אזי בלבד, בחיצוניות אלא בפנימיות, לאדם נוגע שאינו ענין אודות מדובר כאשר ובפשטות:
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ואילך.18) סוס"ד שם אדה"ז שו"ע וראה וש"נ. א. קיח, שבת
וש"נ.

יד.19) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר ראה
וש"נ.20) פ"ב. בא לפ' מילואים יג) (כרך שלמה תורה ראה
ועוד.21) ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת ראה
וש"נ.22) א. כח, ברכות

יח.23) כ, שמואלֿא
א.24) כד, ר"ה
חמ"ו 25) התוועדויות  - מנחם תורת גם וראה א. מו, יחזקאל

ואילך. 368 ע'
טו.26) כ, יתרו מכילתא
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בענין  כשמדובר משא"כ וכו'; זה בכח ולדבר זה, בכח לחשוב - זה בענין פעולתו לאופן בנוגע חשבון
ומנצל  לו שיש והיכולת הכחות בכל משתמש אלא כלל, חשבונות עושה אינו אזי בפנימיות, לו שנוגע

זה. בענין לפעול כדי כולם את

החצר שער פתוח ובר"ח שבשבת שכיון - בעניננו גם מובן להיות ומזה שיכולים יפלא לא הפנימית,
דרגות. מחילוקי למעלה היא הפנימיות שבחי' כיון ביחד, ור"ח דשבת ההפכיים הענינים שני

.Â הוראה ללמוד צריך ענין שמכל אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד נשיאינו רבותינו כדברי - מזה וההוראה
ה': בעבודת

הארץ" מן "לחם למעלה, מלמטה עבודתו עובד שתחילה באופן מסודרת, עבודה נדרשת כלל ,27בדרך
השמים" מן "לחם למטה, מלמעלה ההמשכה באה הוא.28ואח"כ בעבודתו ומנצלה אותה שממשיך ,

להיות  יכול ואז הפנימית", ה"חצר שמצד העבודה תחילה צ"ל הענינים, ב' חיבור שיהי' כדי אמנם,
למעלה. ומלמטה למטה דמלמעלה הענינים ב' חיבור

ב' חיבור ישנו שאז אחד, ביום הם ור"ח השבת יום כאשר ר"ח, בשבת נמשך זה על הכח ועיקר
- ור"ח השמים", מן "לחם למטה, מלמעלה - השבת יום למעלה: ומלמטה למטה דמלמעלה הענינים

הארץ". מן "לחם למעלה, מלמטה

וכדין" כדין ד"להוי הענין בגילוי יהי' שאז לבוא, דלעתיד לזמן הכנה מהוה זה 30(וכמשנת"ל 29וענין

מארז"ל  ויגאלנו 31בפירוש יבוא צדקנו, משיח בביאת להתקיים"), סופה שמים לשם שהיא מחלוקת "כל
ממש. בקרוב

***

.Ê- תמוז ר"ח של המיוחד הענין גם ישנו ר"ח, דשבת הענין כללות אודות לעיל האמור על נוסף
המדרש  כלשון גאולה", של חודש ראשי 32"ראש בו קבע בעולמו הקב"ה "משבחר ניסן: לר"ח בנוגע

בו  קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, שלמעלה חדשים הנס ענין כללות שזהו כו'", גאולה של ר"ח
טבע). עם הקשור השבת לענין (בניגוד  מהטבע

.Á:ובהקדמה
ההרים" על "הנס כמו הרמה, מלשון - הנס ענין והפלאת (כמשנ"ת 33הכרת האדם אצל הרמה שפועל ,

הקודמת  התרגל 34בהתוועדות לכן שמקודם כך, הטבע, תוקף תחילה שישנו לאחרי רק להיות יכולה - (
פועל  זה הרי נס, של ענין הטבע, שינוי לאח"ז נעשה וכאשר כו', וקיים ונכון יציב דבר הוא שטבע כבר

כו'. הרמה של ענין

תמורה  במדרש ממ"ש גם שכדי 35[ולהעיר בנדו"ד, ועד"ז טוב, בלא רע ואין רע בלא טוב שאין
הטבע]. תוקף תחילה צ"ל נס, של ענין להיות שיוכל

חז"ל  שאמרו מה גם הרי 36וזהו מובן: אינו דלכאורה - ומגדף" מחרף זה הרי יום בכל הלל "הקורא
בנסו" מכיר הנס בעל ש"אין אלא יום, שבכל נסים שיש ועז"נ 37ידוע שרק 38, לבדו", נפלאות "עושה

בגלל יום בכל הלל אומר שיהודי והחסרון העוולה מהי וא"כ, נס. שהוא יודע לבדו xiknהוא `edy בנסים
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יד.27) קד, תהלים
ד.28) טז, בשלח
ואילך.29) ד כד, ראה לקו"ת וראה וש"נ. א. עה, ב"ב
(30- מנחם (תורת פ"ה קרח דש"פ קרח ויקח ד"ה

ואילך). 106 ע' נ חלק התוועדויות
מי"ז.31) פ"ה אבות
יא.32) פט"ו, שמו"ר
ובכ"מ.33) א. עג, להצ"צ סהמ"צ ראה

התוועדויות 34) - מנחם (תורת ס"ח בהעלותך ש"פ שיחת
.(85 ע' נ חלק

התוועדויות 35) - מנחם תורת גם וראה ופ"ג. רפ"ב בתחלתו,
וש"נ. .14 הערה 334 ע' חמ"ה שם גם וראה וש"נ. .132 ע' חכ"ט

חל"ג 36) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. קיח, שבת
וש"נ. ואילך. 283 ע'

ובפרש"י.37) א לא, נדה
יח.38) עב, תהלים



f"kyz'dטז ,fenz g"xc` ,zweg t"y zgiy

והתוקף  הרגילות ישנה כאשר רק הוא הנס שבענין החידוש שכל הוא, הענין אך - יום?! בכל שישנם
הוא  הנסים שענין והיינו, יום, בכל הלל קורא כאשר אבל הטבע, שינוי נעשה ולאח"ז הטבע, שבהנהגת

לגמר  מחליש זה הרי רגילות, של באופן הנסים.אצלו שבענין החידוש את י

גוים, ריבוי או גוים עשר גוי, על להתגבר שהצליחו העובדה לא - היא הנס שבענין ההפלאה ועיקר
הטבע: הנהגת בשינוי הוא החידוש אלא

שקבע  ההנהגה אופן זהו שהרי למעלה, מצד אלא) המטה, מצד (לא שנקבע הו"ע הטבע הנהגת
בחסידות  וכמבואר למעלה, מצד גם כו' וקיים ונכון יציב דבר הוא הטבע שענין כך, בעולמו, 39הקב"ה

חכמים" שטבעו "מטבע מלשון הוא באופן 40ש"טבע" תהי' העולם שהנהגת הטביע שהקב"ה והיינו, ,
ישבותו" לא ולילה ויום וחורף וקיץ וחום וקור וקציר עד 41ש"זרע ישבותו", ד"לא הענין נוגע כך וכל ,

מיתה  חייב זה על .42שהעובר

עילה  לו אין כאילו שנראה באופן ליש, מאין אותו שברא הבורא כח ישנו הטבע שבענין ובפרט
מאיזה  עלול ואינו מעצמותו, הוא ש"מציאותו ה"מאור", בכח רק הוא זה ענין והרי לו, שקדמה וסיבה

כו'" מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן ח"ו, לו שקדמה .43עילה

הבריאה. טבע שינוי - הנס שבענין וההפלאה החידוש גודל מובן ומזה 

.Ë אבותינו נגאלו שבו גאולה, של ר"ח בו "קבע שאז ובניו", ביעקב "משבחר נתחדש זה וענין
ממצרים":

הזמן  כל במשך אשר הבריאה, מהתחלת שנה תמ"ח אלפים ב' לאחרי הי' מצרים יציאת של הנס
אחד  עבד ש"אפילו ממצרים, היציאה להיות יכולה היתה שלא באופן טבע, ע"פ העולם הנהגת היתה

ממצרים" לברוח יכול הי' הנהגת 44לא מצד הסדר הוא שכך בגלל אלא פרעה, קבע שכך בגלל לא -
הקב"ה. ע"י שנקבעה הטבע

ובנ  ביעקב "משבחר ע"פ ואעפ"כ, ההנהגה היתה אז שעד שאע"פ והיינו, הנס, ענין ונתחדש נפעל יו"
נס. של ענין שיהי' כביכול, הרצון, שינוי נעשה ובניו" ביעקב "משבחר הנה הטבע, בדרך הקב"ה רצון

הנס. לענין בנוגע חדש רצון הקב"ה אצל פועלים ישראל של עבודתם שע"י עתה, ועד"ז

הנסים  כל שראו לאחרי יצי"מ, לאחרי מיד בנ"י את לקרר יכול עמלק הי' כיצד גם יובן [ועפ"ז
הענין  מלכתחילה אין ואצלו מהטבע, למעלה הוא שהקב"ה שכיון היתה עמלק טענת כי - הגדולים
מיוחדת  חשיבות שאין כך, העולם, טבע את משנה שהקב "ה בכך  פלא אין הרי חכמים", שטבעו ד"מטבע

נס  של ].45לענין

.È:מהמאסר אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת - הגאולה חודש תמוז, לר"ח בנוגע הוא וכן
היפך  זה הרי - הצדיקים יסורי של שזהו"ע המאסר, ענין להיות יכול הי' איך מובן: אינו לכאורה

בקרא  היינו,46המפורש וגו'", בעתם גשמיכם "ונתתי אזי גו'" תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם
להיפך?! לא ובודאי בגשמיות, טוב שיהי'

של  רצונו זהו אא"כ בביתֿהאסורים, יהודי לחבוש יכול לא עצמו מצד שגוי הדבר שברור וכיון
וא"כ, כו'. ומכופל כפול החושך מצד הבורא, רצון הי' שכך בגלל הי' המאסר שענין עכצ"ל הרי הקב"ה,

מהמאסר?! הגאולה להיות יכולה כיצד גיסא: לאידך השאלה נשאלת

שהי' כפי הקב"ה, אצל כביכול, חדש, רצון פועלים שבנ"י הנס, בענין החידוש שזהו - בזה והביאור
והגאולה. המאסר בענין
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וש"נ.39) תקלד. ע' תרצ"ג סה"מ ראה
ועוד.40) ב. מ, ברכות
כב.41) ח, נח
סע"ב.42) נח, סנהדרין

ע"ב).43) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא
ט.44) שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא
וש"נ.45) .185 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
בחוקותי.46) ר"פ
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.‡È:'ה בעבודת הוראה ללמוד צריך דבר  שמכל לעיל כאמור - מזה וההוראה
ואעפ"כ, מלמעלה, ההנהגה מצד זהו אלא למטה, מצד זה שאין לידע צריך בנ"י, על גזירות יש כאשר

למעלה. שמצד הגזירות את גם לבטל יהודי של בכחו

נס  הקב"ה יראה לראש שלכל הם, טוענים מה, דבר לעשות להם אומרים שכאשר כאלו יש אמנם,
תפקידם. את ימלאו ואז גלוי,

"קבע  שאז ובניו" ביעקב "משבחר ביצי"מ, שהי' כפי להיות צריך שהסדר - ההוראה באה זה ועל
נגאלו שבו גאולה, של ר"ח בגלות בו בנ"י בהיות שעוד עי"ז היתה ממצרים שהיציאה ממצרים", אבותינו

כשאמרו  מיד שלכן, הגאולה, בבשורת ובטחון אמונה להם היתה כו', המכות התחלת לפני ועוד מצרים,
גו'" פקדתי "פקד העם"47להם "ויאמן אזי וישתחוו"48, "ויקדו - לגוף בנוגע גם פעלה שהאמונה ועד ,48.

היהדות  בהפצת כבר עסק גופא שם הנה במאסר בהיותו שעוד - אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל הי' וכן
הסיפור  כידוע בפרט, המצוות וקיום היהדות 49בכלל הפצת בעניני כבר עסק לקאסטראמא בנסיעתו ַַַשמיד

וכו'.

הזה" ההר על האלקים את ש"תעבדון כדי הגאולה תכלית היתה שביצי"מ שכשם כמו"כ 50ולהעיר, ,
תומ"צ. עניני עבור הגאולה ענין את אדמו"ר מו"ח כ"ק ניצל

מצרים" שם על נקראו הגלויות ש"כל - האחרון מהגלות העתידה לגאולה בנוגע כל 51ועד"ז וכן ,
המגיד  הרב כתורת השם, ענין חשיבות גודל ידוע [והרי מצרים גאולת שם על הם הפסוק 52הגאולות 53על

כמ"ש  שמו"], הוא חי' נפש האדם לו יקרא אשר -54"וכל נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
גופא זה הרי בגלות, עדיין נמצאים כאשר הגאולה בבשורת והבטחון האמונה הגאולה שע"י את ממשיך

צדקנו, משיח ע"י ישראל, בית דכללות הכללית הגאולה גם ידה ועל הפרטית, מהגאולה החל בפועל,
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

***

.·È.'גו בחדשו חודש מידי והי' ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È.'א פסוק כ' בפרק רש"י פירוש  אודות בעזה"י שידובר הודיעו מסתמא - רש"י לפירוש בנוגע
שלפנ"ז  בהתוועדות המדובר להשלים יש לפנ"ז, הפסוק 55אבל על רש"י לפירוש הנה 56בנוגע "ואני

קושיות  ט"ו או י"ד - קושיות כו"כ זה על ששאלו לך", בזה.57נתתי קושיות עוד להוסיף ויש ,

חדש: ענין אצלי שנתחדש - המוסגר  מאמר בתור - [ולהעיר

כי  ולישון... להרדם יכולים בתירוצים ורק הקושיות, את ושומע מקשיב שהקהל סבור הייתי עתה עד
בעצמו  שיוכל וחושב געפערלאך")... אזוי ("ניט נורא כ"כ לא שזה רואה הקושיא, את ששמע ַַלאחרי

סאּפאזשניק" "סאם להיותו תירוץ, זיך") ("כאּפן גם 58למצוא שישנים לראות נוכחתי עתה ואילו ; ַַַָ
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והתוקף  הרגילות ישנה כאשר רק הוא הנס שבענין החידוש שכל הוא, הענין אך - יום?! בכל שישנם
הוא  הנסים שענין והיינו, יום, בכל הלל קורא כאשר אבל הטבע, שינוי נעשה ולאח"ז הטבע, שבהנהגת

לגמר  מחליש זה הרי רגילות, של באופן הנסים.אצלו שבענין החידוש את י

גוים, ריבוי או גוים עשר גוי, על להתגבר שהצליחו העובדה לא - היא הנס שבענין ההפלאה ועיקר
הטבע: הנהגת בשינוי הוא החידוש אלא

שקבע  ההנהגה אופן זהו שהרי למעלה, מצד אלא) המטה, מצד (לא שנקבע הו"ע הטבע הנהגת
בחסידות  וכמבואר למעלה, מצד גם כו' וקיים ונכון יציב דבר הוא הטבע שענין כך, בעולמו, 39הקב"ה

חכמים" שטבעו "מטבע מלשון הוא באופן 40ש"טבע" תהי' העולם שהנהגת הטביע שהקב"ה והיינו, ,
ישבותו" לא ולילה ויום וחורף וקיץ וחום וקור וקציר עד 41ש"זרע ישבותו", ד"לא הענין נוגע כך וכל ,

מיתה  חייב זה על .42שהעובר

עילה  לו אין כאילו שנראה באופן ליש, מאין אותו שברא הבורא כח ישנו הטבע שבענין ובפרט
מאיזה  עלול ואינו מעצמותו, הוא ש"מציאותו ה"מאור", בכח רק הוא זה ענין והרי לו, שקדמה וסיבה

כו'" מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן ח"ו, לו שקדמה .43עילה

הבריאה. טבע שינוי - הנס שבענין וההפלאה החידוש גודל מובן ומזה 

.Ë אבותינו נגאלו שבו גאולה, של ר"ח בו "קבע שאז ובניו", ביעקב "משבחר נתחדש זה וענין
ממצרים":

הזמן  כל במשך אשר הבריאה, מהתחלת שנה תמ"ח אלפים ב' לאחרי הי' מצרים יציאת של הנס
אחד  עבד ש"אפילו ממצרים, היציאה להיות יכולה היתה שלא באופן טבע, ע"פ העולם הנהגת היתה

ממצרים" לברוח יכול הי' הנהגת 44לא מצד הסדר הוא שכך בגלל אלא פרעה, קבע שכך בגלל לא -
הקב"ה. ע"י שנקבעה הטבע

ובנ  ביעקב "משבחר ע"פ ואעפ"כ, ההנהגה היתה אז שעד שאע"פ והיינו, הנס, ענין ונתחדש נפעל יו"
נס. של ענין שיהי' כביכול, הרצון, שינוי נעשה ובניו" ביעקב "משבחר הנה הטבע, בדרך הקב"ה רצון

הנס. לענין בנוגע חדש רצון הקב"ה אצל פועלים ישראל של עבודתם שע"י עתה, ועד"ז

הנסים  כל שראו לאחרי יצי"מ, לאחרי מיד בנ"י את לקרר יכול עמלק הי' כיצד גם יובן [ועפ"ז
הענין  מלכתחילה אין ואצלו מהטבע, למעלה הוא שהקב"ה שכיון היתה עמלק טענת כי - הגדולים
מיוחדת  חשיבות שאין כך, העולם, טבע את משנה שהקב "ה בכך  פלא אין הרי חכמים", שטבעו ד"מטבע

נס  של ].45לענין

.È:מהמאסר אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת - הגאולה חודש תמוז, לר"ח בנוגע הוא וכן
היפך  זה הרי - הצדיקים יסורי של שזהו"ע המאסר, ענין להיות יכול הי' איך מובן: אינו לכאורה

בקרא  היינו,46המפורש וגו'", בעתם גשמיכם "ונתתי אזי גו'" תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם
להיפך?! לא ובודאי בגשמיות, טוב שיהי'

של  רצונו זהו אא"כ בביתֿהאסורים, יהודי לחבוש יכול לא עצמו מצד שגוי הדבר שברור וכיון
וא"כ, כו'. ומכופל כפול החושך מצד הבורא, רצון הי' שכך בגלל הי' המאסר שענין עכצ"ל הרי הקב"ה,

מהמאסר?! הגאולה להיות יכולה כיצד גיסא: לאידך השאלה נשאלת

שהי' כפי הקב"ה, אצל כביכול, חדש, רצון פועלים שבנ"י הנס, בענין החידוש שזהו - בזה והביאור
והגאולה. המאסר בענין
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וש"נ.39) תקלד. ע' תרצ"ג סה"מ ראה
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כב.41) ח, נח
סע"ב.42) נח, סנהדרין

ע"ב).43) ריש (קל, ס"כ אגה"ק תניא
ט.44) שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא
וש"נ.45) .185 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
בחוקותי.46) ר"פ
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.‡È:'ה בעבודת הוראה ללמוד צריך דבר  שמכל לעיל כאמור - מזה וההוראה
ואעפ"כ, מלמעלה, ההנהגה מצד זהו אלא למטה, מצד זה שאין לידע צריך בנ"י, על גזירות יש כאשר

למעלה. שמצד הגזירות את גם לבטל יהודי של בכחו

נס  הקב"ה יראה לראש שלכל הם, טוענים מה, דבר לעשות להם אומרים שכאשר כאלו יש אמנם,
תפקידם. את ימלאו ואז גלוי,

"קבע  שאז ובניו" ביעקב "משבחר ביצי"מ, שהי' כפי להיות צריך שהסדר - ההוראה באה זה ועל
נגאלו שבו גאולה, של ר"ח בגלות בו בנ"י בהיות שעוד עי"ז היתה ממצרים שהיציאה ממצרים", אבותינו

כשאמרו  מיד שלכן, הגאולה, בבשורת ובטחון אמונה להם היתה כו', המכות התחלת לפני ועוד מצרים,
גו'" פקדתי "פקד העם"47להם "ויאמן אזי וישתחוו"48, "ויקדו - לגוף בנוגע גם פעלה שהאמונה ועד ,48.

היהדות  בהפצת כבר עסק גופא שם הנה במאסר בהיותו שעוד - אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל הי' וכן
הסיפור  כידוע בפרט, המצוות וקיום היהדות 49בכלל הפצת בעניני כבר עסק לקאסטראמא בנסיעתו ַַַשמיד

וכו'.

הזה" ההר על האלקים את ש"תעבדון כדי הגאולה תכלית היתה שביצי"מ שכשם כמו"כ 50ולהעיר, ,
תומ"צ. עניני עבור הגאולה ענין את אדמו"ר מו"ח כ"ק ניצל

מצרים" שם על נקראו הגלויות ש"כל - האחרון מהגלות העתידה לגאולה בנוגע כל 51ועד"ז וכן ,
המגיד  הרב כתורת השם, ענין חשיבות גודל ידוע [והרי מצרים גאולת שם על הם הפסוק 52הגאולות 53על

כמ"ש  שמו"], הוא חי' נפש האדם לו יקרא אשר -54"וכל נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
גופא זה הרי בגלות, עדיין נמצאים כאשר הגאולה בבשורת והבטחון האמונה הגאולה שע"י את ממשיך

צדקנו, משיח ע"י ישראל, בית דכללות הכללית הגאולה גם ידה ועל הפרטית, מהגאולה החל בפועל,
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא

***

.·È.'גו בחדשו חודש מידי והי' ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È.'א פסוק כ' בפרק רש"י פירוש  אודות בעזה"י שידובר הודיעו מסתמא - רש"י לפירוש בנוגע
שלפנ"ז  בהתוועדות המדובר להשלים יש לפנ"ז, הפסוק 55אבל על רש"י לפירוש הנה 56בנוגע "ואני

קושיות  ט"ו או י"ד - קושיות כו"כ זה על ששאלו לך", בזה.57נתתי קושיות עוד להוסיף ויש ,

חדש: ענין אצלי שנתחדש - המוסגר  מאמר בתור - [ולהעיר

כי  ולישון... להרדם יכולים בתירוצים ורק הקושיות, את ושומע מקשיב שהקהל סבור הייתי עתה עד
בעצמו  שיוכל וחושב געפערלאך")... אזוי ("ניט נורא כ"כ לא שזה רואה הקושיא, את ששמע ַַלאחרי

סאּפאזשניק" "סאם להיותו תירוץ, זיך") ("כאּפן גם 58למצוא שישנים לראות נוכחתי עתה ואילו ; ַַַָ
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טו.54) ז, מיכה
נ 55) חלק התוועדויות - מנחם (תורת סי"ג קרח ש"פ שיחת
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ח.56) יח, קרח
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וש"נ. .52 ע' ריש חמ"ט התוועדויות
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תענוג" בשבת ש"שינה דכיון שבת!59בקושיות!... עונג מצות לקיום לנצלו שיכולים הזמן על חבל הרי ,

ההתוועדות בעת בשינה יתירה מעלה שיש להיותהובפרט -xeaiva הזקן רבינו שמבאר כפי גודל 60,
כמו  דוקא, בעשרה יהי' בתורה שהעסק חיוב שאין דאף דוקא", בעשרה והמצוות התורה ד"עסק המעלה
ועד"ז  יתירה, מעלה בזה יש בעשרה הוא בתורה העסק כאשר מ"מ, דוקא, בעשרה להיות שצריכה תפלה

מעשרה" פחות יהא לא שבקדושה דבר ו"כל שבקדושה, דבר זה שגם שבת, עונג למצות ולכן 61בנוגע ,
ויותר. מאה ועאכו"כ מישראל, עשרה במעמד תענוג" בשבת ד"שינה המצוה ולקיים "להדר" יש

מנתק  אזי שישן, בשעה כי למנין, צירוף של ענין שייך לא השינה ענין שלגבי לומר, יש באמת אך
דבר  עשיית של העילוי בזה שאין כך, ממנו, מנותקים והם ותשע), התשעים (או מהתשעה עצמו את

בעשרה. שבקדושה

הצ"צ  פתגם שנוגע 62וע"פ ענין זה הרי - תורה מדבר ווערטל") גלייך ("א "צחות" לעשות ַשאסור
באחרונים  השאלה ידועה בפועל: שאחד 63להלכה מישראל לעשרה בנוגע - הראשונים דברי יסוד על -

שייכות  לו אין השינה שמצד או שבקדושה, דבר לומר שיוכלו אליהם להצטרף יכול הישן האם ישן, מהם
אליו. שייכות להם ואין אליהם

שחוק:) בבת שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

ואסור  מזה, מתביישים הם הרי - בהתוועדות שישנים אלו על ברבים מדבר הנני מדוע אותי שאלו
לא  ובמילא זה, בענין הדיבור גם שומעים אינם שישנים, שאלו ועניתי, ברבים?! חבירו פני להלבין

פנים... הלבנת של ענין אצלם נעשה

המוסגר]. מאמר - כאן עד

קרח  ש"פ בשיחת נכלל - קרח בפ' רש"י בפירוש הביאור .55המשך

***

.„È הפסוק "עדה 64על העדה", "כל רש"י: מפרש וגו'", צין מדבר העדה כל ישראל בני "ויבואו
לחיים". פרשו ואלו מדבר, מתי מתו שכבר השלמה,

הרי  - העדה" "כל להוסיף הכתוב הוצרך למה מובן אינו ישראל", בני "ויבואו שנאמר כיון כלומר:
וכו'". השלמה "עדה רש"י מפרש ולכן שלפנ"ז? במסעות וכמו לבדו, נשאר לא אחד שאף מובן מעצמו

לחיים": פרשו "ואלו רש"י מוסיף מדוע להבין צריך עדיין אך

ולמה  בחיים, נשארו בנ"י שאר שכל מובן מעצמו הרי מדבר", מתי מתו "שכבר אומר רש"י כאשר
לחיים"? פרשו "ואלו להוסיף רש"י צריך

בפסוק  ההכרח מהו השאלה: נשאלת - לחיים" פרשו ש"אלו נוסף, ענין כאן יש אם גיסא, ולאידך
על  ההוכחה ומהי השלמה", "עדה שהיתה רק משמע העדה" "כל ממ"ש דלכאורה, זה, נוסף ענין על

לחיים"? פרשו ש"אלו הנוסף הענין

.ÂË מה לך, לומר אדומה, פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה "למה מרים", שם "ותמת רש"י: וממשיך
מכפרת". צדיקים מיתת אף מכפרין, קרבנות

לומר  צריך רש"י הי' אדומה, פרה לפרשת מרים מיתת סמיכת אודות שמדובר כיון להבין: וצריך
`dnec"מה dxt מו"ק במסכת הגמרא כלשון - מעתיק 65מכפרת" (וכן זה רש"י לפירוש המקור שזהו ,

באגה"ק  הזקן "מה66רבינו וכתב רש"י שינה ולמה מכפרת"), פרה "מה :zepaxw?"מכפרין
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למנין. ישן לצרף

וש"נ.63) ס"ח. סנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.64) כ, פרשתנו
א.65) כח,
רסכ"ח.66)
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אדומה לפרה ולא לקרבנות, דומה מרים שמיתת סובר רש"י מיתת ואם נסמכה למה מובן: אינו -
המקום  שזהו בכללותו), ויקרא ספר (או ויקרא פרשת - הקרבנות לפרשת ולא אדומה, פרה לפרשת מרים

קרבנות? אודות מדובר שבו העיקרי

אבל  מכפרת", אדומה שפרה כמו "ס"א נוספת: גירסא אמנם יש בפרש"י ישנים שבדפוסים ולהעיר,
מכפרין". קרבנות "מה היא הגירסא הדפוסים ברוב

ועוד: זאת

השני' בגירסא שנפלה הטעות תובן שממנה זו בגירסא לבחור שיש גירסאות, לב' בנוגע הכלל .67ידוע
שהי' שהמעתיק, אלא מכפרין", קרבנות "מה היא רש"י בפירוש הנכונה שהגירסא לומר מסתבר ובנדו"ד:
שלכתחילה  נאמר אם משא"כ מכפרת"; אדומה פרה "מה במו"ק: הגמרא ללשון בהתאם תיקן "למדן",

מכפרין". קרבנות "מה ולכתוב לשנות סיבה אין הרי מכפרת", אדומה פרה "מה רש"י בפירוש נכתב

.ÊË,'ה פי על בה נאמר לא מה ומפני מתה, בנשיקה היא "אף מרים", שם "ותמת רש"י: וממשיך
מסעי" באלה ה' פי על נאמר ובאהרן מעלה, של כבוד דרך .68שאינו

בפשוטו  זה על ההוכחה ומהי מתה", "בנשיקה שמרים כאן הכתובים בפשטות נוגע מה מובן: ואינו
מקרא? של

.ÊÈ:הפרשה בהמשך רש"י מפירוש נוספת שאלה יש זה, רש"י בפירוש הנ"ל השאלות על ונוסף
הפסוק  "כולם 69על העדה", "כל רש"י: מפרש ההר", הר העדה כל ישראל בני ויבואו מקדש "ויסעו

מדבר, מתי כלו שכבר  עליהם, גזירה שנגזרה מאותם אחד בהן הי' שלא לארץ , להכנס ועומדים שלמים
בהן  שכתוב מאותן היום".70ואלו כולכם חיים

להבין: וצריך

לו א) הי' - לארץ" ליכנס ש"עומדים גם נכלל העדה" "כל של שבשלימות להוסיף צורך יש אם
(אבל  הב' העדה" "כל בפסוק גם הוא שכן מובן הי' ובמילא הא', העדה" "כל בפסוק זאת לכתוב לרש"י

זאת א  כותב ולמה לאח"ז), שיפרש מה על רש"י סומך הא' העדה" "כל שבפסוק להיפך, לומר אפשר י
הא'? בפעם מאשר יותר לארץ" ליכנס "עומדים שהיו כאן נתחדש מה דלכאורה, הב', בפעם רק רש"י 

הא',ב) בפעם כמו ולא היום", כולכם חיים בהם שכתוב מאותן "ואלו רש"י מוסיף הב' בפעם מדוע
בראי' צורך יש אם דלכאורה, - היום" כולכם "חיים הפסוק הביא ולא לחיים", פרשו "ואלו רק שכתב

הא'? בפעם הראי' להביא לרש"י לו הי' מהפסוק,

היום"?ג) כולכם חיים בהם שכתוב מאותן ש"אלו בפסוק נרמז היכן

.ÁÈ:זה בכל הביאור לומר ויש
מרים" שם ל"ותמת העדה" כל ישראל בני "ויבואו הענינים: וקישור להמשך בנוגע הוא בכתוב הקושי

"עדה של ומצב במעמד היו שבנ"י כיון דלכאורה, -dnlyd צורך הי' למה א"כ, מדבר", מתי מתו שכבר ,
של מרים?!dxtkבענין מיתת ע"י

מדבר", מתי מתו ש"כבר שלאחרי הכוונה שאין והיינו, לחיים", פרשו ש"אלו ואומר רש"י מדייק ולכן
ש"אלו  בכך רק  הוא להנשארים מדבר " "מתי בין החילוק  אלא כו', הבלתיֿרצויים הענינים כל נתבטלו אזי

ימותו" ושם יתמו הזה "במדבר הגזירה בכלל היו miigl)71(שלא eyxt כל אצלם גם נשארו עדיין אבל ,"
מים  הי' "לא שכאשר הכתובים, מהמשך [וכדמוכח מדבר" "מתי אצל שהיו הבלתיֿרצויים הענינים שאר

וגו'"72לעדה" משה עם העם "וירב אזי מרים.73, מיתת ע"י כפרה של לענין זקוקים היו ולכן ,[
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תענוג" בשבת ש"שינה דכיון שבת!59בקושיות!... עונג מצות לקיום לנצלו שיכולים הזמן על חבל הרי ,

ההתוועדות בעת בשינה יתירה מעלה שיש להיותהובפרט -xeaiva הזקן רבינו שמבאר כפי גודל 60,
כמו  דוקא, בעשרה יהי' בתורה שהעסק חיוב שאין דאף דוקא", בעשרה והמצוות התורה ד"עסק המעלה
ועד"ז  יתירה, מעלה בזה יש בעשרה הוא בתורה העסק כאשר מ"מ, דוקא, בעשרה להיות שצריכה תפלה

מעשרה" פחות יהא לא שבקדושה דבר ו"כל שבקדושה, דבר זה שגם שבת, עונג למצות ולכן 61בנוגע ,
ויותר. מאה ועאכו"כ מישראל, עשרה במעמד תענוג" בשבת ד"שינה המצוה ולקיים "להדר" יש

מנתק  אזי שישן, בשעה כי למנין, צירוף של ענין שייך לא השינה ענין שלגבי לומר, יש באמת אך
דבר  עשיית של העילוי בזה שאין כך, ממנו, מנותקים והם ותשע), התשעים (או מהתשעה עצמו את

בעשרה. שבקדושה

הצ"צ  פתגם שנוגע 62וע"פ ענין זה הרי - תורה מדבר ווערטל") גלייך ("א "צחות" לעשות ַשאסור
באחרונים  השאלה ידועה בפועל: שאחד 63להלכה מישראל לעשרה בנוגע - הראשונים דברי יסוד על -

שייכות  לו אין השינה שמצד או שבקדושה, דבר לומר שיוכלו אליהם להצטרף יכול הישן האם ישן, מהם
אליו. שייכות להם ואין אליהם

שחוק:) בבת שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

ואסור  מזה, מתביישים הם הרי - בהתוועדות שישנים אלו על ברבים מדבר הנני מדוע אותי שאלו
לא  ובמילא זה, בענין הדיבור גם שומעים אינם שישנים, שאלו ועניתי, ברבים?! חבירו פני להלבין

פנים... הלבנת של ענין אצלם נעשה

המוסגר]. מאמר - כאן עד

קרח  ש"פ בשיחת נכלל - קרח בפ' רש"י בפירוש הביאור .55המשך

***

.„È הפסוק "עדה 64על העדה", "כל רש"י: מפרש וגו'", צין מדבר העדה כל ישראל בני "ויבואו
לחיים". פרשו ואלו מדבר, מתי מתו שכבר השלמה,

הרי  - העדה" "כל להוסיף הכתוב הוצרך למה מובן אינו ישראל", בני "ויבואו שנאמר כיון כלומר:
וכו'". השלמה "עדה רש"י מפרש ולכן שלפנ"ז? במסעות וכמו לבדו, נשאר לא אחד שאף מובן מעצמו

לחיים": פרשו "ואלו רש"י מוסיף מדוע להבין צריך עדיין אך

ולמה  בחיים, נשארו בנ"י שאר שכל מובן מעצמו הרי מדבר", מתי מתו "שכבר אומר רש"י כאשר
לחיים"? פרשו "ואלו להוסיף רש"י צריך

בפסוק  ההכרח מהו השאלה: נשאלת - לחיים" פרשו ש"אלו נוסף, ענין כאן יש אם גיסא, ולאידך
על  ההוכחה ומהי השלמה", "עדה שהיתה רק משמע העדה" "כל ממ"ש דלכאורה, זה, נוסף ענין על

לחיים"? פרשו ש"אלו הנוסף הענין

.ÂË מה לך, לומר אדומה, פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה "למה מרים", שם "ותמת רש"י: וממשיך
מכפרת". צדיקים מיתת אף מכפרין, קרבנות

לומר  צריך רש"י הי' אדומה, פרה לפרשת מרים מיתת סמיכת אודות שמדובר כיון להבין: וצריך
`dnec"מה dxt מו"ק במסכת הגמרא כלשון - מעתיק 65מכפרת" (וכן זה רש"י לפירוש המקור שזהו ,

באגה"ק  הזקן "מה66רבינו וכתב רש"י שינה ולמה מכפרת"), פרה "מה :zepaxw?"מכפרין
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וש"נ.61) ב. כא, ברכות
אפשר 62) אם להשקו"ט בנוגע נזכר שבצ"צ - אחרת ברשימה

למנין. ישן לצרף

וש"נ.63) ס"ח. סנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
א.64) כ, פרשתנו
א.65) כח,
רסכ"ח.66)
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אדומה לפרה ולא לקרבנות, דומה מרים שמיתת סובר רש"י מיתת ואם נסמכה למה מובן: אינו -
המקום  שזהו בכללותו), ויקרא ספר (או ויקרא פרשת - הקרבנות לפרשת ולא אדומה, פרה לפרשת מרים

קרבנות? אודות מדובר שבו העיקרי

אבל  מכפרת", אדומה שפרה כמו "ס"א נוספת: גירסא אמנם יש בפרש"י ישנים שבדפוסים ולהעיר,
מכפרין". קרבנות "מה היא הגירסא הדפוסים ברוב

ועוד: זאת

השני' בגירסא שנפלה הטעות תובן שממנה זו בגירסא לבחור שיש גירסאות, לב' בנוגע הכלל .67ידוע
שהי' שהמעתיק, אלא מכפרין", קרבנות "מה היא רש"י בפירוש הנכונה שהגירסא לומר מסתבר ובנדו"ד:
שלכתחילה  נאמר אם משא"כ מכפרת"; אדומה פרה "מה במו"ק: הגמרא ללשון בהתאם תיקן "למדן",

מכפרין". קרבנות "מה ולכתוב לשנות סיבה אין הרי מכפרת", אדומה פרה "מה רש"י בפירוש נכתב

.ÊË,'ה פי על בה נאמר לא מה ומפני מתה, בנשיקה היא "אף מרים", שם "ותמת רש"י: וממשיך
מסעי" באלה ה' פי על נאמר ובאהרן מעלה, של כבוד דרך .68שאינו

בפשוטו  זה על ההוכחה ומהי מתה", "בנשיקה שמרים כאן הכתובים בפשטות נוגע מה מובן: ואינו
מקרא? של

.ÊÈ:הפרשה בהמשך רש"י מפירוש נוספת שאלה יש זה, רש"י בפירוש הנ"ל השאלות על ונוסף
הפסוק  "כולם 69על העדה", "כל רש"י: מפרש ההר", הר העדה כל ישראל בני ויבואו מקדש "ויסעו

מדבר, מתי כלו שכבר  עליהם, גזירה שנגזרה מאותם אחד בהן הי' שלא לארץ , להכנס ועומדים שלמים
בהן  שכתוב מאותן היום".70ואלו כולכם חיים

להבין: וצריך

לו א) הי' - לארץ" ליכנס ש"עומדים גם נכלל העדה" "כל של שבשלימות להוסיף צורך יש אם
(אבל  הב' העדה" "כל בפסוק גם הוא שכן מובן הי' ובמילא הא', העדה" "כל בפסוק זאת לכתוב לרש"י

זאת א  כותב ולמה לאח"ז), שיפרש מה על רש"י סומך הא' העדה" "כל שבפסוק להיפך, לומר אפשר י
הא'? בפעם מאשר יותר לארץ" ליכנס "עומדים שהיו כאן נתחדש מה דלכאורה, הב', בפעם רק רש"י 

הא',ב) בפעם כמו ולא היום", כולכם חיים בהם שכתוב מאותן "ואלו רש"י מוסיף הב' בפעם מדוע
בראי' צורך יש אם דלכאורה, - היום" כולכם "חיים הפסוק הביא ולא לחיים", פרשו "ואלו רק שכתב

הא'? בפעם הראי' להביא לרש"י לו הי' מהפסוק,

היום"?ג) כולכם חיים בהם שכתוב מאותן ש"אלו בפסוק נרמז היכן

.ÁÈ:זה בכל הביאור לומר ויש
מרים" שם ל"ותמת העדה" כל ישראל בני "ויבואו הענינים: וקישור להמשך בנוגע הוא בכתוב הקושי

"עדה של ומצב במעמד היו שבנ"י כיון דלכאורה, -dnlyd צורך הי' למה א"כ, מדבר", מתי מתו שכבר ,
של מרים?!dxtkבענין מיתת ע"י

מדבר", מתי מתו ש"כבר שלאחרי הכוונה שאין והיינו, לחיים", פרשו ש"אלו ואומר רש"י מדייק ולכן
ש"אלו  בכך רק  הוא להנשארים מדבר " "מתי בין החילוק  אלא כו', הבלתיֿרצויים הענינים כל נתבטלו אזי

ימותו" ושם יתמו הזה "במדבר הגזירה בכלל היו miigl)71(שלא eyxt כל אצלם גם נשארו עדיין אבל ,"
מים  הי' "לא שכאשר הכתובים, מהמשך [וכדמוכח מדבר" "מתי אצל שהיו הבלתיֿרצויים הענינים שאר

וגו'"72לעדה" משה עם העם "וירב אזי מרים.73, מיתת ע"י כפרה של לענין זקוקים היו ולכן ,[
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.ËÈ'גו "ויבואו הפעם עוד נאמר כאשר dcrdאמנם, lk,"השלמה "עדה לפרש אפשר אי ההר", הר
ענין, עוד להוסיף הכתוב שכוונת לומר ובהכרח שלפנ"ז; העדה" "כל מהפסוק כבר זאת יודעים שהרי

לארץ". להכנס ועומדים שלמים "כולם רש"י מפרש ולכן
בזה: והביאור

בכתוב  מסופר - ההר" הר העדה כל גו' ל"ויבואו צן" מדבר העדה כל גו' "ויבואו "וישלח 74בין :
. מלאכים .משה אדום מלך אל .. מצאתנו אשר התלאה כל את ידעת אתה וגו'",. בארצך נא נעברה .

זרעך  יהי' גר כי לו שנאמר אברהם בני אנחנו אחים לו, "אמר רש"י, החוב 75ומפרש אותו הי' שנינו ועל ,
אחיו  יעקב מפני ארץ אל וילך אבינו מעל אביכם פירש לפיכך עליהם,76לפרעו, המוטל חוב השטר מפני ,

. יעקב על לנו והטילו עשה החוב, את פרעת שלא כשם ישראל, ארץ של הירושה על לעורר לך אין .
בכתוב  ומסיים ארצך". דרך לעבור מעט לקראתך",77עזר אצא בחרב פן בי תעבור לא אדום אליו "ויאמר :

לכך הסכים הוא גם אבל בארצו, יעברו שבנ"י לכך רק התנגד אדום שמלך xxerlוהיינו, el oi`y על
ישראל. ארץ של הירושה

- ההר להר בבואם ומצבם למעמדם צין למדבר בבואם בנ"י של ומצבם מעמדם בין החילוק וזהו
בבואם  רק ולכן, ישראל, ארץ של הירושה על יעורר אדום שמלך חשש עדיין הי' צין למדבר שבבואם
"כולם  היו אזי - ישראל ארץ של הירושה על לעורר לו שאין הסכים אדום שמלך לאחרי - ההר להר

לארץ". להכנס ועומדים שלמים

ע  ללמדנו בא העדה" "כל שהכתוב לומר אפשר אי מהפסוקים אבל, זאת יודעים שהרי - זה נין
שלפנ"ז.

כולכם  חיים בהן שכתוב מאותן ש"אלו - נוסף ענין ללמדנו בא העדה" ש"כל רש"י מפרש ולכן
היום":

כמו  ומצב מעמד באותו נשארו הענינים בשאר אבל לחיים", "פרשו שרק אלו אודות מדובר לא כאן
אצלם  שנעשה יותר, נעלית למדריגה בנ"י נתעלו ההר, להר בבואם עתה, אלא סי"ח), (כנ"ל מדבר" "מתי
היום", כולכם חיים בהן שכתוב  "מאותן - לעבן") סארט אנדער אן ("גאר לגמרי אחר באופן החיים ַַָָענין

היום". כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם - בה' דביקות של חיים

כי  - הא' העדה" "כל על בפירושו היום" כולכם "חיים מ"ש להביא יכול אינו שרש"י מובן ועפ"ז
של  בענין צורך אין אזי היום", כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ש"אתם ומצב במעמד נמצאים כאשר
מרים", שם ש"ותמת וכיון היום". כולכם ד"חיים הענין היפך צדיקים, מיתת ע"י לא ובודאי כפרה,
רש"י  מוכרח ולכן היום". כולכם ד"חיים ומצב המעמד זה אין עדיין הרי אהרן, מיתת היתה ולאח"ז

חיים. של יותר נעלית למדריגה שהגיעו לא אבל לחיים", פרשו ש"אלו רק לומר

אהרן  מיתת לאחרי ההר, הר אל בבואם שנאמר הב', בפעם העדה" "כל בפסוק מפרש 78משא"כ -
חיים  שכתוב מאלו "אותן אלא לחיים", פרשו ש"אלו בלבד זו שלא ללמדנו בא העדה" ש"כל רש"י

החיים. בענין יותר נעלית מדריגה - היום" כולכם

כולכם  חיים גו' "ואתם הפסוק כי - היום" כולכם ש"חיים לאחרי שהיתה משה ממיתת להקשות ואין
ומובן, לארץ, שנכנסו לדור משה דברי אודות מסופר שבו תורה, משנה דברים, בספר נאמר היום"

" עמהם.mz`eשבאמרו עצמו את כולל ואינו ישראל, לכלל משה מתכוין גו'", חיים גו'

לקמן. שיתבאר וכפי אדומה, פרה לפרשת מרים דמיתת הסמיכות ענין לבאר נשאר ועדיין
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ואילך.74) יד שם,
יג.75) טו, לך לך
ו.76) לו, וישב

יח.77) שם,
(78) ברור ).l"endאינו

f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zweg t"y zgiy

.Î:מובן אינו שלכאורה נוסף ענין להקדים יש - אדומה פרה לפרשת מרים דמיתת להסמיכות בנוגע
שהרי  הקרבנות, כל כמו אינה אדומה שפרה בשעה בה שמכפרין, לקרבנות אדומה פרה של השייכות מהי

בחוץ? נעשית
באגה"ק  מדייק הזקן שרבינו מחנות,66ולהעיר, לשלש חוץ הנעשה אדומה לפרה דוקא ש"נסמכה

דחטאת  בלתי 79אלא כוונה היתה שאם ולדוגמא, חטאת, קרבן כמו דינים לה שיש והיינו, רחמנא", קריי'
חטאת  קרבן כמו נפסלת, השחיטה, בעת אי 80רצוי' רש"י בפירוש משא"כ ההלכה, ע"ד רק זהו אבל, ,

מ"ש  מפרש רש"י שהרי כן, לומר כקדשים 81אפשר שהיא לומר חטאת הכתוב "קראה היא", "חטאת
הכפרה. לענין בנוגע ולא הנאה, לאיסור בנוגע רק הוא לחטאת שהדמיון והיינו, בהנאה", להאסר

רש"י  ממ"ש מובנת שמכפרין לקרבנות אדומה פרה של שהשייכות - הוא הענין אדומה 82אך שפרה
חמור  הכי החטא על מכפרת אדומה שפרה והיינו, העגל", על ותכפר פרה "תבוא העגל: עון על מכפרת

ע"ז. חטא -

.‡Îמה לך לומר כו' נסמכה "למה מדייק "מהzepaxwורש"י ולא `dnecמכפרין", dxt,"מכפרת
מיתת "אף מיתתmiwicvומסיים, "אף ולא מכפרת", מכפרת":mixn(סתם)

העגל  חטא על לכפר באה העגל) חטא על שמכפרת אדומה לפרה (שנסמכה מרים שמיתת הכוונה אין
היתה מרים מיתת שהרי -ixg`l onf ieaix חטא על לכפר מיוחד בענין צורך הי' לא שאז כך, העגל, חטא

העגל.

הבן  שיודע וכפי העגל, חטא עם קשור זה שאין - בכלל צדיקים מיתת שע"י לכפרה בנוגע ועד"ז
אדמו"ר, מו"ח כ"ק של ההסתלקות שאירעה בדורנו, וכמו בדורו, צדיקים מיתת אודות למקרא חמש

מאמינים" בני "מאמינים אמונה, של  דור זה שהרי ע"ז, של חטא אין שעכשיו למרות ועכצ"ל,83וזאת, ;
שע "י הכפרה כמו  היא צדיקים מיתת  שע"י  עון zepaxwשהכפרה על שמכפרת אדומה פרה כמו (לא סתם

אמונה. של בדור גם דרושה כזו כפרה והרי העגל, חטא כמו חמורות שאינן עבירות על - העגל)

פרה  כמו היא מרים שמיתת למדים, אדומה, פרה לפרשת בתורה נסמכה מרים שמיתת מזה אמנם,
היינו, העגל, חטא על שמכפרת dgkaאדומה yiy חמור הכי חטא על אפילו לכפר צדיקים מיתת של

ע"ז. של חטא על לכפרה עתה זקוקים לא שבפועל למרות העגל, חטא כמו

שלח  בפרשת "בע"ז 84ולהעיר: רש"י ומפרש גו'", האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי נאמר
התורה  יכולה היתה ע"ז, חטא על לכפר צדיקים מיתת  של בכחה שיש ללמדנו כדי וא"כ, מדבר". הכתוב

ע"ז חטא אודות מדובר שלח שבפ' אלא הנ"ל. לפרשה מרים מיתת שבסמיכת bbeyaלסמוך החידוש וזהו .
שהי' העגל, עון על שמכפרת אדומה, פרה לפרשת מרים על cifnaמיתת לכפר צדיקים מיתת שבכח -

במזיד. אפילו ע"ז, חטא חמור, הכי חטא

.·Îשע"י ויש שהכפרה אף דוקא, אדומה פרה לפרשת מרים מיתת שנסמכה הטעם בביאור להוסיף
קרבנות: שע"י הכפרה כמו היא צדיקים מיתת

צדיקים  שמיתת בשעה בה קרבנות, כמו מכפרת צדיקים שמיתת לומר אפשר איך מובן: אינו לכאורה
מומין  בעלי ולא דוקא, טהורים להיות צריכים קרבנות כי הקרבנות, לענין לכאורה בסתירה והיינו,85היא ,

פלגא" "קטלה אפילו אלא כולה", "קטלה רק להיפך 86לא זה הרי צדיקים מיתת ואילו להקריב; אסור
ענין  וגם כו', גדול צער של שזהו"ע כולה", "קטלה אלא פלגא", "קטלה מום, של ענין רק לא - לגמרי

הפרשה  בהתחלת למקרא חמש הבן שלמד כפי הטהרה, היפך כך,87של וגו'", באוהל ימות כי "אדם :
כלל? שייכות להם אין וקרבנות צדיקים שמיתת
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ב.79) כג, ע"ז
רפ"ד.80) פרה ראה
ט.81) יט, פרשתנו
כב.82) שם,
א.83) צז, שבת

כב.84) טו,
מזבח.85) אסורי הל' ריש רמב"ם
ועוד.86) א. סה, ב"ק
יד.87) יט,



כי f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zweg t"y zgiy

.ËÈ'גו "ויבואו הפעם עוד נאמר כאשר dcrdאמנם, lk,"השלמה "עדה לפרש אפשר אי ההר", הר
ענין, עוד להוסיף הכתוב שכוונת לומר ובהכרח שלפנ"ז; העדה" "כל מהפסוק כבר זאת יודעים שהרי

לארץ". להכנס ועומדים שלמים "כולם רש"י מפרש ולכן
בזה: והביאור

בכתוב  מסופר - ההר" הר העדה כל גו' ל"ויבואו צן" מדבר העדה כל גו' "ויבואו "וישלח 74בין :
. מלאכים .משה אדום מלך אל .. מצאתנו אשר התלאה כל את ידעת אתה וגו'",. בארצך נא נעברה .

זרעך  יהי' גר כי לו שנאמר אברהם בני אנחנו אחים לו, "אמר רש"י, החוב 75ומפרש אותו הי' שנינו ועל ,
אחיו  יעקב מפני ארץ אל וילך אבינו מעל אביכם פירש לפיכך עליהם,76לפרעו, המוטל חוב השטר מפני ,

. יעקב על לנו והטילו עשה החוב, את פרעת שלא כשם ישראל, ארץ של הירושה על לעורר לך אין .
בכתוב  ומסיים ארצך". דרך לעבור מעט לקראתך",77עזר אצא בחרב פן בי תעבור לא אדום אליו "ויאמר :

לכך הסכים הוא גם אבל בארצו, יעברו שבנ"י לכך רק התנגד אדום שמלך xxerlוהיינו, el oi`y על
ישראל. ארץ של הירושה

- ההר להר בבואם ומצבם למעמדם צין למדבר בבואם בנ"י של ומצבם מעמדם בין החילוק וזהו
בבואם  רק ולכן, ישראל, ארץ של הירושה על יעורר אדום שמלך חשש עדיין הי' צין למדבר שבבואם
"כולם  היו אזי - ישראל ארץ של הירושה על לעורר לו שאין הסכים אדום שמלך לאחרי - ההר להר

לארץ". להכנס ועומדים שלמים

ע  ללמדנו בא העדה" "כל שהכתוב לומר אפשר אי מהפסוקים אבל, זאת יודעים שהרי - זה נין
שלפנ"ז.

כולכם  חיים בהן שכתוב מאותן ש"אלו - נוסף ענין ללמדנו בא העדה" ש"כל רש"י מפרש ולכן
היום":

כמו  ומצב מעמד באותו נשארו הענינים בשאר אבל לחיים", "פרשו שרק אלו אודות מדובר לא כאן
אצלם  שנעשה יותר, נעלית למדריגה בנ"י נתעלו ההר, להר בבואם עתה, אלא סי"ח), (כנ"ל מדבר" "מתי
היום", כולכם חיים בהן שכתוב  "מאותן - לעבן") סארט אנדער אן ("גאר לגמרי אחר באופן החיים ַַָָענין

היום". כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם - בה' דביקות של חיים

כי  - הא' העדה" "כל על בפירושו היום" כולכם "חיים מ"ש להביא יכול אינו שרש"י מובן ועפ"ז
של  בענין צורך אין אזי היום", כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ש"אתם ומצב במעמד נמצאים כאשר
מרים", שם ש"ותמת וכיון היום". כולכם ד"חיים הענין היפך צדיקים, מיתת ע"י לא ובודאי כפרה,
רש"י  מוכרח ולכן היום". כולכם ד"חיים ומצב המעמד זה אין עדיין הרי אהרן, מיתת היתה ולאח"ז

חיים. של יותר נעלית למדריגה שהגיעו לא אבל לחיים", פרשו ש"אלו רק לומר

אהרן  מיתת לאחרי ההר, הר אל בבואם שנאמר הב', בפעם העדה" "כל בפסוק מפרש 78משא"כ -
חיים  שכתוב מאלו "אותן אלא לחיים", פרשו ש"אלו בלבד זו שלא ללמדנו בא העדה" ש"כל רש"י

החיים. בענין יותר נעלית מדריגה - היום" כולכם

כולכם  חיים גו' "ואתם הפסוק כי - היום" כולכם ש"חיים לאחרי שהיתה משה ממיתת להקשות ואין
ומובן, לארץ, שנכנסו לדור משה דברי אודות מסופר שבו תורה, משנה דברים, בספר נאמר היום"

" עמהם.mz`eשבאמרו עצמו את כולל ואינו ישראל, לכלל משה מתכוין גו'", חיים גו'

לקמן. שיתבאר וכפי אדומה, פרה לפרשת מרים דמיתת הסמיכות ענין לבאר נשאר ועדיין
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ואילך.74) יד שם,
יג.75) טו, לך לך
ו.76) לו, וישב

יח.77) שם,
(78) ברור ).l"endאינו

f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zweg t"y zgiy

.Î:מובן אינו שלכאורה נוסף ענין להקדים יש - אדומה פרה לפרשת מרים דמיתת להסמיכות בנוגע
שהרי  הקרבנות, כל כמו אינה אדומה שפרה בשעה בה שמכפרין, לקרבנות אדומה פרה של השייכות מהי

בחוץ? נעשית
באגה"ק  מדייק הזקן שרבינו מחנות,66ולהעיר, לשלש חוץ הנעשה אדומה לפרה דוקא ש"נסמכה

דחטאת  בלתי 79אלא כוונה היתה שאם ולדוגמא, חטאת, קרבן כמו דינים לה שיש והיינו, רחמנא", קריי'
חטאת  קרבן כמו נפסלת, השחיטה, בעת אי 80רצוי' רש"י בפירוש משא"כ ההלכה, ע"ד רק זהו אבל, ,

מ"ש  מפרש רש"י שהרי כן, לומר כקדשים 81אפשר שהיא לומר חטאת הכתוב "קראה היא", "חטאת
הכפרה. לענין בנוגע ולא הנאה, לאיסור בנוגע רק הוא לחטאת שהדמיון והיינו, בהנאה", להאסר

רש"י  ממ"ש מובנת שמכפרין לקרבנות אדומה פרה של שהשייכות - הוא הענין אדומה 82אך שפרה
חמור  הכי החטא על מכפרת אדומה שפרה והיינו, העגל", על ותכפר פרה "תבוא העגל: עון על מכפרת

ע"ז. חטא -

.‡Îמה לך לומר כו' נסמכה "למה מדייק "מהzepaxwורש"י ולא `dnecמכפרין", dxt,"מכפרת
מיתת "אף מיתתmiwicvומסיים, "אף ולא מכפרת", מכפרת":mixn(סתם)

העגל  חטא על לכפר באה העגל) חטא על שמכפרת אדומה לפרה (שנסמכה מרים שמיתת הכוונה אין
היתה מרים מיתת שהרי -ixg`l onf ieaix חטא על לכפר מיוחד בענין צורך הי' לא שאז כך, העגל, חטא

העגל.

הבן  שיודע וכפי העגל, חטא עם קשור זה שאין - בכלל צדיקים מיתת שע"י לכפרה בנוגע ועד"ז
אדמו"ר, מו"ח כ"ק של ההסתלקות שאירעה בדורנו, וכמו בדורו, צדיקים מיתת אודות למקרא חמש

מאמינים" בני "מאמינים אמונה, של  דור זה שהרי ע"ז, של חטא אין שעכשיו למרות ועכצ"ל,83וזאת, ;
שע "י הכפרה כמו  היא צדיקים מיתת  שע"י  עון zepaxwשהכפרה על שמכפרת אדומה פרה כמו (לא סתם

אמונה. של בדור גם דרושה כזו כפרה והרי העגל, חטא כמו חמורות שאינן עבירות על - העגל)

פרה  כמו היא מרים שמיתת למדים, אדומה, פרה לפרשת בתורה נסמכה מרים שמיתת מזה אמנם,
היינו, העגל, חטא על שמכפרת dgkaאדומה yiy חמור הכי חטא על אפילו לכפר צדיקים מיתת של

ע"ז. של חטא על לכפרה עתה זקוקים לא שבפועל למרות העגל, חטא כמו

שלח  בפרשת "בע"ז 84ולהעיר: רש"י ומפרש גו'", האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי נאמר
התורה  יכולה היתה ע"ז, חטא על לכפר צדיקים מיתת  של בכחה שיש ללמדנו כדי וא"כ, מדבר". הכתוב

ע"ז חטא אודות מדובר שלח שבפ' אלא הנ"ל. לפרשה מרים מיתת שבסמיכת bbeyaלסמוך החידוש וזהו .
שהי' העגל, עון על שמכפרת אדומה, פרה לפרשת מרים על cifnaמיתת לכפר צדיקים מיתת שבכח -

במזיד. אפילו ע"ז, חטא חמור, הכי חטא

.·Îשע"י ויש שהכפרה אף דוקא, אדומה פרה לפרשת מרים מיתת שנסמכה הטעם בביאור להוסיף
קרבנות: שע"י הכפרה כמו היא צדיקים מיתת

צדיקים  שמיתת בשעה בה קרבנות, כמו מכפרת צדיקים שמיתת לומר אפשר איך מובן: אינו לכאורה
מומין  בעלי ולא דוקא, טהורים להיות צריכים קרבנות כי הקרבנות, לענין לכאורה בסתירה והיינו,85היא ,

פלגא" "קטלה אפילו אלא כולה", "קטלה רק להיפך 86לא זה הרי צדיקים מיתת ואילו להקריב; אסור
ענין  וגם כו', גדול צער של שזהו"ע כולה", "קטלה אלא פלגא", "קטלה מום, של ענין רק לא - לגמרי

הפרשה  בהתחלת למקרא חמש הבן שלמד כפי הטהרה, היפך כך,87של וגו'", באוהל ימות כי "אדם :
כלל? שייכות להם אין וקרבנות צדיקים שמיתת
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בדוגמת  שהם ענינים יש אדומה שבפרה כיון - דוקא אדומה פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה ולכן
להיות  צריכים הפרה מעשה כל כי הטהרה), היפך של ענין עם (שקשורה צדיקים מיתת שע"י הכפרה

כמ"ש  דוקא, טהור הפרה 81ע"י במעשה התעסקותו ע"י ואעפ"כ, גו'", הפרה אפר את טהור איש "ואסף
כמ"ש  טמא, אפר 88נעשה להזאת בנוגע וכן הערב", עד וטמא בגדיו את הפרה אפר את האוסף "וכבס

גו'" הטהור "והזה גו'"89הפרה: בגדיו יכבס הנדה מי "ומזה ואעפ"כ, ,90.

.‚Î:"מתה בנשיקה היא "אף מרים", שם "ותמת רש"י, וממשיך
מיתת  של שבכחה ללמדנו אדומה פרה לפרשת נסמכה מרים שמיתת למקרא חמש לבן אומרים כאשר

של  חמור הכי החטא על לכפר מיתת צדיקים של הכח - כזה ענין שאלה: אצלו מתעוררת - במזיד ע"ז
רבינו?! משה כמו גדול, הכי לצדיק  מתאים - במזיד אפילו חמור  הכי חטא על לכפר צדיקים

היתה  צדיקים) (מיתת המיתה שבענין היינו, מתה", בנשיקה (מרים) היא "אף רש"י: אומר זה ועל
קיבל  "משה רז"ל שאמרו כפי דוקא, משה של מעלתו גדלה - התורה לקבלת בנוגע משה; כמו מרים

מסיני" כמ"ש 91תורה שמו, על "נקראת והתורה עבדי"92, משה תורת המיתה 93זכרו לענין בנוגע אבל ;
משה. כמו מתה", בנשיקה (מרים) היא "אף -

מפרשים  יש "ותמת 94ולהעיר: כתיב במרים - מאהרן שם שם בגז"ש למדים בנשיקה מרים שמיתת
my כתיב ובאהרן אהרן95מרים", כלל,my"וימת הזכירה לא שהרי זו, גז"ש על סומך אינו רש"י אבל ."

שיש  ללמדנו אדומה, פרה לפרשת נסמכה דוקא מרים שמיתת גופא מזה הוא רש"י של הכרחו אלא
משה, מיתת כמו מרים מיתת מעלת שגדלה ועכצ"ל במזיד, ע"ז חטא על לכפר צדיקים מיתת של בכחה

בנשיקה". מתה היא ש"אף כיון

ה'", פי על בה נאמר לא מה "ומפני רש"י: וממשיך

שייך - לא דא"כ, בגז"ש, בנשיקה מתה שמרים שלמדים סובר לא שרש"י מוכח שמזה ולהעיר,
בכתוב  הדבר נתפרש שלא גז"ש של הדרך זוהי שהרי כו'", נאמר לא מה "מפני -לשאול

מעלה". של כבוד דרך "שאינו

.„Î:"מסעי באלה ה' פי על נאמר "ובאהרן רש"י, ומסיים
צורך  יש אם ואפילו (ב) ה'", פי על נאמר ש"באהרן להוסיף רש"י צריך למה (א) מובן: אינו לכאורה

מסעי"? "באלה נאמר זה שענין לציין צריך למה בכך,

בזה: והביאור

פרה  לפרשת מרים מיתת שנסמכה הטעם שכל כיון שאלה: עדיין נשאלת למקרא חמש  הבן אצל
הרי  גדול), הכי הצדיק רבינו, משה (כמו בנשיקה" מתה היא ש"אף מרים מיתת מעלת בגלל הוא אדומה
כבוד  דרך "אינו אם גם וא"כ, הספר, מן חסר שהעיקר באופן היא ה'" פי על בה נאמר ש"לא העובדה
מיתת  נסמכה שבגללו עיקרי, ענין שזהו כיון בפירוש, זאת לכתוב ומוכרחים ברירה, אין מעלה", של

אדומה? פרה לפרשת מרים

בפרשתנו  אהרן מיתת בסיפור במקומו, לא - ה'" פי על נאמר "באהרן שגם רש"י מתרץ זה ,95ועל
מסעי": "באלה אלא

נאמר  אהרן מיתת לאחרי כי בנשיקה, שהיתה בפירוש לכתוב צריך הכתוב הי' אהרן במיתת 96גם
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כא.90) שם,
רפ"א.91) אבות
כב.92) ג, מלאכי
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חז"ל  ופירשו בישראל", וילחם גו' הכנעני .97"וישמע אהרן שמת להלחם "שמע רשות ניתנה וכסבור .
סבור  הי' שהכנעני ועכצ"ל, חי?! עדיין הי' משה הרי אהרן, שמת אף מובן: אינו ולכאורה בישראל",
שמת  בגלל - למה זה וכל למשה. אפילו שאין כאלו מעלות לו שיש לפי גדול, הכי הצדיק הוא שאהרן
שהיתה  אהרן מיתת בסיפור בפירוש לכתוב צריכה התורה היתה וא"כ, נעלה. הכי ענין שזהו בנשיקה,

בישראל". וילחם גו' הכנעני ש"וישמע לכך הסיבה שזוהי כיון בנשיקה,

בכך  שדי מוכח, ומזה מסעי", "באלה רק אלא אהרן, מיתת בסיפור ה'" פי "על נאמר לא ואעפ"כ,
העיקרי. המקום אינו אם גם בתורה, מסויים במקום נאמר זה שענין

מיתת  של הסמיכות לכללות שנוגע עיקרי הו"ע בנשיקה מרים שמיתת אע"פ בנדו"ד: גם מובן ומזה
שהי' להקשות אין מ"מ, ע"ז), חטא על אפילו לכפר בכחה יש זה (שבגלל אדומה פרה לפרשת מרים

שזה  בגלל מעלה", של כבוד דרך ש"אינו למרות ה'" פי "על בה להתפרש -צריך בפרשה עיקרי ענין ו
זאת לידע שיכולים בכך די `xgכי ote`a,במקומו (לא ה' פי על ש"נאמר בכך די אהרן שבמיתת כמו ,

נסמכה  מרים מיתת שדוקא גופא מזה הכתובים בפשטות מוכרח זה שענין ובנדו"ד, מסעי", באלה אלא)
סכ"ג). (כנ"ל אדומה פרה לפרשת

.‰Î מה" שהרי הצדיקים, יסורי - המאסר ענין עם גם קשור צדיקים מיתת של הענין כללות והנה,
פלגא" קטלה לי מה כולה קטלה מכפרים.86לי הצדיקים יסורי גם כך מכפרת, צדיקים שמיתת וכשם ,

מצד  - הכפרה ענין בשביל צדיקים יסורי או במיתת הצורך מהו למקרא: חמש הבן שואל זה על אך
צדיקים?! יסורי או מיתת ללא גם הכפרה ענין לפעול הקב"ה יכול הבליֿגבול חסדו

אלקיכם" לה' אתם "בנים - לבנ"י בנוגע ועד"ז אביו. לו נותן שמבקש, מה כל - קטן ילד ,98ובכן:
כמ"ש  קטן, אהבתו,99ובן את לו יראה ואז שיגדל, עד ממתין שהקב"ה באופן זה ואין ישראל", נער "כי

כו' עליו לרכב לו שמניח ועד "ואוהבהו", בני 100אלא "נצחוני אומר שהקב"ה הענין תוכן שזהו ,
את 101נצחוני" לראות "רצוננו במ"ת בנ"י מבקשת החל הקב"ה, להם נותן שמבקשים, מה שכל -
וגזירתם.102מלכנו" בקשתם את ממלא שהקב"ה וגוזרים, מבקשים שבנ"י הענינים לכל בנוגע וכך ,

וידוע  חסידית, בהתוועדות עתה נמצאים כאשר שבכחה 103ובפרט נחיתא, שמיא משמי אשר ה"פתקא"
בנ"י. על זכויות לחפש שענינו מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של

שרצונם  - הקטנים הבנים - בנ"י של והפס"ד הבקשה את ממלא שהקב"ה בודאי הרי שכן, וכיון
היעוד  קיום עם ביחד שלנו, בשר בעיני זאת שיראו ובאופן ממש, בפועל יבוא כבוד 104שמשיח "ונגלה

דידן. בעגלא ממש, בקרוב דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה'
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בדוגמת  שהם ענינים יש אדומה שבפרה כיון - דוקא אדומה פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה ולכן
להיות  צריכים הפרה מעשה כל כי הטהרה), היפך של ענין עם (שקשורה צדיקים מיתת שע"י הכפרה

כמ"ש  דוקא, טהור הפרה 81ע"י במעשה התעסקותו ע"י ואעפ"כ, גו'", הפרה אפר את טהור איש "ואסף
כמ"ש  טמא, אפר 88נעשה להזאת בנוגע וכן הערב", עד וטמא בגדיו את הפרה אפר את האוסף "וכבס

גו'" הטהור "והזה גו'"89הפרה: בגדיו יכבס הנדה מי "ומזה ואעפ"כ, ,90.

.‚Î:"מתה בנשיקה היא "אף מרים", שם "ותמת רש"י, וממשיך
מיתת  של שבכחה ללמדנו אדומה פרה לפרשת נסמכה מרים שמיתת למקרא חמש לבן אומרים כאשר

של  חמור הכי החטא על לכפר מיתת צדיקים של הכח - כזה ענין שאלה: אצלו מתעוררת - במזיד ע"ז
רבינו?! משה כמו גדול, הכי לצדיק  מתאים - במזיד אפילו חמור  הכי חטא על לכפר צדיקים

היתה  צדיקים) (מיתת המיתה שבענין היינו, מתה", בנשיקה (מרים) היא "אף רש"י: אומר זה ועל
קיבל  "משה רז"ל שאמרו כפי דוקא, משה של מעלתו גדלה - התורה לקבלת בנוגע משה; כמו מרים

מסיני" כמ"ש 91תורה שמו, על "נקראת והתורה עבדי"92, משה תורת המיתה 93זכרו לענין בנוגע אבל ;
משה. כמו מתה", בנשיקה (מרים) היא "אף -

מפרשים  יש "ותמת 94ולהעיר: כתיב במרים - מאהרן שם שם בגז"ש למדים בנשיקה מרים שמיתת
my כתיב ובאהרן אהרן95מרים", כלל,my"וימת הזכירה לא שהרי זו, גז"ש על סומך אינו רש"י אבל ."

שיש  ללמדנו אדומה, פרה לפרשת נסמכה דוקא מרים שמיתת גופא מזה הוא רש"י של הכרחו אלא
משה, מיתת כמו מרים מיתת מעלת שגדלה ועכצ"ל במזיד, ע"ז חטא על לכפר צדיקים מיתת של בכחה

בנשיקה". מתה היא ש"אף כיון

ה'", פי על בה נאמר לא מה "ומפני רש"י: וממשיך

שייך - לא דא"כ, בגז"ש, בנשיקה מתה שמרים שלמדים סובר לא שרש"י מוכח שמזה ולהעיר,
בכתוב  הדבר נתפרש שלא גז"ש של הדרך זוהי שהרי כו'", נאמר לא מה "מפני -לשאול

מעלה". של כבוד דרך "שאינו

.„Î:"מסעי באלה ה' פי על נאמר "ובאהרן רש"י, ומסיים
צורך  יש אם ואפילו (ב) ה'", פי על נאמר ש"באהרן להוסיף רש"י צריך למה (א) מובן: אינו לכאורה

מסעי"? "באלה נאמר זה שענין לציין צריך למה בכך,

בזה: והביאור

פרה  לפרשת מרים מיתת שנסמכה הטעם שכל כיון שאלה: עדיין נשאלת למקרא חמש  הבן אצל
הרי  גדול), הכי הצדיק רבינו, משה (כמו בנשיקה" מתה היא ש"אף מרים מיתת מעלת בגלל הוא אדומה
כבוד  דרך "אינו אם גם וא"כ, הספר, מן חסר שהעיקר באופן היא ה'" פי על בה נאמר ש"לא העובדה
מיתת  נסמכה שבגללו עיקרי, ענין שזהו כיון בפירוש, זאת לכתוב ומוכרחים ברירה, אין מעלה", של

אדומה? פרה לפרשת מרים

בפרשתנו  אהרן מיתת בסיפור במקומו, לא - ה'" פי על נאמר "באהרן שגם רש"י מתרץ זה ,95ועל
מסעי": "באלה אלא

נאמר  אהרן מיתת לאחרי כי בנשיקה, שהיתה בפירוש לכתוב צריך הכתוב הי' אהרן במיתת 96גם
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יו"ד.88) שם,
יט.89) שם,
כא.90) שם,
רפ"א.91) אבות
כב.92) ג, מלאכי

ד.93) פ"ל, שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת ראה
וש"נ.

ועוד.94) וגו"א. רא"ם שפ"ח,
כח.95) כ, פרשתנו
א.96) כא, שם

f"kyz'd ,fenz g"xc` ,zweg t"y zgiy

חז"ל  ופירשו בישראל", וילחם גו' הכנעני .97"וישמע אהרן שמת להלחם "שמע רשות ניתנה וכסבור .
סבור  הי' שהכנעני ועכצ"ל, חי?! עדיין הי' משה הרי אהרן, שמת אף מובן: אינו ולכאורה בישראל",
שמת  בגלל - למה זה וכל למשה. אפילו שאין כאלו מעלות לו שיש לפי גדול, הכי הצדיק הוא שאהרן
שהיתה  אהרן מיתת בסיפור בפירוש לכתוב צריכה התורה היתה וא"כ, נעלה. הכי ענין שזהו בנשיקה,

בישראל". וילחם גו' הכנעני ש"וישמע לכך הסיבה שזוהי כיון בנשיקה,

בכך  שדי מוכח, ומזה מסעי", "באלה רק אלא אהרן, מיתת בסיפור ה'" פי "על נאמר לא ואעפ"כ,
העיקרי. המקום אינו אם גם בתורה, מסויים במקום נאמר זה שענין

מיתת  של הסמיכות לכללות שנוגע עיקרי הו"ע בנשיקה מרים שמיתת אע"פ בנדו"ד: גם מובן ומזה
שהי' להקשות אין מ"מ, ע"ז), חטא על אפילו לכפר בכחה יש זה (שבגלל אדומה פרה לפרשת מרים

שזה  בגלל מעלה", של כבוד דרך ש"אינו למרות ה'" פי "על בה להתפרש -צריך בפרשה עיקרי ענין ו
זאת לידע שיכולים בכך די `xgכי ote`a,במקומו (לא ה' פי על ש"נאמר בכך די אהרן שבמיתת כמו ,

נסמכה  מרים מיתת שדוקא גופא מזה הכתובים בפשטות מוכרח זה שענין ובנדו"ד, מסעי", באלה אלא)
סכ"ג). (כנ"ל אדומה פרה לפרשת

.‰Î מה" שהרי הצדיקים, יסורי - המאסר ענין עם גם קשור צדיקים מיתת של הענין כללות והנה,
פלגא" קטלה לי מה כולה קטלה מכפרים.86לי הצדיקים יסורי גם כך מכפרת, צדיקים שמיתת וכשם ,

מצד  - הכפרה ענין בשביל צדיקים יסורי או במיתת הצורך מהו למקרא: חמש הבן שואל זה על אך
צדיקים?! יסורי או מיתת ללא גם הכפרה ענין לפעול הקב"ה יכול הבליֿגבול חסדו

אלקיכם" לה' אתם "בנים - לבנ"י בנוגע ועד"ז אביו. לו נותן שמבקש, מה כל - קטן ילד ,98ובכן:
כמ"ש  קטן, אהבתו,99ובן את לו יראה ואז שיגדל, עד ממתין שהקב"ה באופן זה ואין ישראל", נער "כי

כו' עליו לרכב לו שמניח ועד "ואוהבהו", בני 100אלא "נצחוני אומר שהקב"ה הענין תוכן שזהו ,
את 101נצחוני" לראות "רצוננו במ"ת בנ"י מבקשת החל הקב"ה, להם נותן שמבקשים, מה שכל -
וגזירתם.102מלכנו" בקשתם את ממלא שהקב"ה וגוזרים, מבקשים שבנ"י הענינים לכל בנוגע וכך ,

וידוע  חסידית, בהתוועדות עתה נמצאים כאשר שבכחה 103ובפרט נחיתא, שמיא משמי אשר ה"פתקא"
בנ"י. על זכויות לחפש שענינו מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של

שרצונם  - הקטנים הבנים - בנ"י של והפס"ד הבקשה את ממלא שהקב"ה בודאי הרי שכן, וכיון
היעוד  קיום עם ביחד שלנו, בשר בעיני זאת שיראו ובאופן ממש, בפועל יבוא כבוד 104שמשיח "ונגלה

דידן. בעגלא ממש, בקרוב דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה'
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עה"פ.97) בפרש"י הובא - א ג, ר"ה
א.98) יד, ראה פ'
א.99) יא, הושע

ח.100) יז, בשלח פרש"י ראה

ב.101) נט, ב"מ
ט.102) יט, יתרו פרש"י
וש"נ.103) תיג. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
ה.104) מ, ישעי'
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"זאת ‡. פרשתנו בריש שנאמר למה בהמשך
במדרש  מביא התורה", יתן 2הפסוק 1חוקת "מי

בעניני  דוגמאות בכמה וממשיך מטמא", טהור
[בהרת  והיפוכו דבר בהם מוצאים שאנו טומאה

טהור  בכולו פרחה טמא, באדם ועוד]3כגריס .
עולם  של יחידו לא כן גזר מי כן צוה מי ומסיים:
אתה  אי גזרתי גזרה חקקתי חוקה הקב"ה אמר . .

גזרתי. על לעבור רשאי
חוקיים  ענינים כמה במדרש ומדהביא
החוקה  עם מחתא בחדא וטהרה שבטומאה

אדומה  דפרה שנאמר 4(דפרשתנו) למה ובהמשך ,
מפרש  שהמדרש מינה שמע התורה", חוקת "זאת
החוקה  (רק) (לא נרמז התורה" חוקת שב"זאת
ענין  שבכללות ה"חוקה" גם)) אלא אדומה, דפרה
שבכל  השווה" "צד שהיא וטהרתן, הטומאות

אדומה. פרה ענין גם כולל - הדוגמאות

רק  לא היא אדומה דפרה שה"חוקה" היינו,
הגזירה  גם אלא הפרה, דיני שבפרטי הגזירה
ידי  על הבאה וטהרתה דהטומאה הכללי שבענין

חז"ל  וכמאמר – ולא 5הפרה מטמא המת "לא
כו' חקקתי חוקה הקב"ה אמר אלא מטהרין המים

התורה". חוקת זאת דכתיב

הרמב"ם  ובלשון יותר ברור 6ובכללות דבר :
ואינן  הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי
מכלל  הן והרי מכרעתו, האדם של שדעתו מדברים

החוקים.

התורה" חוקת דב"זאת היות עם אומרת, זאת
וטהרתה, מת לטומאת בשייכות הוא המדובר
על  גם לרמז בא זה הרי הכתובים, וכפשטות

וטהרה. דטומאה הענין שבכללות החוקה

הוראה ·. בו יש שבתורה ענין שכל ידוע,
מקום  בכל ישראל מבני ואחד אחד כל בעבודת

וכהלש  זמן, וגם 7ון ובכל נצחית". היא "והתורה

שבית  בזמן רק שנוהגים התורה ודיני המצוות
לקיומן  בנוגע רק זה הרי כו', קיים המקדש
למעלה  הן אלו מצוות גם ברוחניות אבל בגשמיות,

ומקום  דזמן .8מההגבלות
דידן: בנדון כן טומאה xwirוכמו דיני קיום

קיים  המקדש שבית בזמן הוא תוכן 9וטהרה אבל ,
זמן  בכל ושייך קיים הוא הרוחנית בעבודה ענינם

ומקום.

התורה" חוקת ד"זאת ההוראה בזה: נקודה ועוד
ידעי  ד"לא אלו לכגון גם ואחד, אחד לכל שייכת
התורה  ברכת מברכים הם גם שהרי קאמרי", מאי

-d`xed(שבכתב (בתורה זו פרשה כשקוראים -10,
מברכין  - שבעלֿפה בתורה הפרטים בלימוד אבל
לכל  ההוראה אשר מובן מזה הלימוד. כשמבין רק
למעלה  (שהם מהפרטיֿדינים לא היא ואחד אחד
הענין  מכללות אלא הפשוט), האיש של מהשגתו

התורה". חוקת ד"זאת

הידוע ‚. הפירוש בהקדים זה במה 11ויובן
ליה  הוה (דלכאורה התורה" חוקת "זאת שנאמר
דפרה  שהמצוה הפרה"), חוקת "זאת למימר
וזהו  בכלל, ב"התורה" הנמצא תוכן בה יש אדומה
שהיא  שבפרה החוקה זאת - התורה" חוקת "זאת

כולה. דהתורה החוקה
בארוכה  בזה מצוה 12ומבואר תליא: בהא דהא ,

" להיותה המצוות dwegזו שאר בערך (ואפילו "
) לכן החוקים), teb`שבסוג dfae כל כללות היא (

המצוות.

הוא מהותן המצוות כל העליון,oevxוהטעם:
שיש  המצוות וגם וטעם. חכמה מבחינת שלמעלה

הענין אין הרי טעם, החכמה,ozednyעליהן הוא
נמשך ברוךֿהוא העליון שרצון yalzpeאלא

גם  העצמי, מהותן אבל וטעם, חכמה בבחינת
הוא ההתלבשות, .13העליון oevxלאחר
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פרשתנו.1) ריש יל"ש במדב"ר, ג. פרשתנו תנחומא
ד.2) יד, איוב
מ"ב.3) פ"ח מנגעים – 1 שבהערה מקומות
מטהרת 4) גופה היא בגדים מטמאין כו' בפרה ד"העוסקים

מ"ד). פ"ד ופרה ממשנה – 1 שבהערה (מקומות בגדים"
שם.5) יל"ש ח. פי"ט, במדב"ר ח. שם תנחומא
מקואות.6) הל' סוף
רפי"ז.7) תניא

(8.16 ע' לעיל גם ראה
שם.9) ובהנסמן 985 ע' ג' כרך לקו"ש ראה

בסופו.10) סי"ב פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
כאן.11) אוה"ח גם וראה פרשתנו. ריש בלקו"ת אדה"ז
(ובהנסמן 12) ואילך 1056 ע' ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 129 ע' ח' כרך שם).
ובפשיטותו 13) במהותו נשאר טעם עליו כשיש גם הרצון כי

קונטרס  – ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה (ראה
א)). (קכח, סי"ט אגה"ק ועייג"כ כז).

zweg zyxt - zegiy ihewl

של קיומן המובנות lkולכן אותן גם - המצוות
דוקא: זה באופן להיות צריך - ודעת טעם פי על

לקיימן אלא l`צריך מחייבן, והדעת שהשכל מפני
מפני  - ש''צוונו" מפני המצוות) ברכות (כנוסח

העליון.xfbשכך רצון

" הכתוב כוונת dxezdוזוהי zweg z`f עם :"
חוקים  סוגים, לג' כלל בדרך נחלקות שהמצוות

ומשפטים  כל 14עדות של העצמית מהותן הרי ,
היא dxezdמצוות - ומשפטים דעדות הסוגים גם -

" בבחינת הן שכולן אלא עוד ולא z`f"חוקה":
שאפילו  אדומה דפרה החוקה - (התורה)" חוקת
אחכמה  אמרתי זה על אמר אדם מכל החכם שלמה

ממני  רחוקה למעלה15והיא -ixnbl.החכמה מגדר

.„- שבמצוות וחוקה) (רצון זה ענין מצד
המצוות, בכל בשווה שהם דברים וכמה כמה מצינו

חז"ל  שאמרו ושוקל 16ועד יושב תהא לא
כו': תורה של במצוותיה
מקומות  בכמה הרצון 17מבואר כח בין ההפרש

של  הפנימיים הכחות - (ובכלל החכמה לכח
בהתחלקות  "הן בהתחלקות באה החכמה האדם):
והן  לחבירו, דומה אחד שכל דאין כללי
דוקא  שבאה גופא השכלה בכל פרטי בהתחלקות

אינ  והרצון פרטים, לא בריבוי התחלקות, בבחינת ו
והיינו  פרטי, בהתחלקות ולא כללי בהתחלקות

הענינים" בפרטי התחלקות בו שאין זאת ,18דלבד
"כמו  בשווה, הוא בו שרוצה הדבר של פרט שבכל
בהענינים  כללי בהתחלקות מתחלק אינו כן
באופן  הוא הרצון זה שבדבר דנאמר בהם שהרצון
הרצון  אין כי כך, באופן הוא הרצון זה ובדבר כך

בהם" שהרצון הענינים אופן לפי .18משתנה

רצון  דלהיותן התורה במצוות הוא זה דרך ועל
מקצת  "לפעמים ולכן התחלקות. בהם אין העליון,
היא  מהמצוה חלק ולפעמים כלום אינו מהמצוה

.19ככולה"

הדין ‰. בכללות מתבטאת זו נקודה והנה
חוקת  ד"זאת א) (סעיף (וכנ"ל וטהרה דטומאה

על (גם) קאי והטהרות):lkהתורה" הטומאות
dxezdא) on על רק תחול שהטומאה אפשר אי

הגוף  מאבריו)20מקצת (באחד האדם נגע אם ;
זה ידי על נטמא המטמא, הגוף.lkבדבר

בטומאה, כלשהי נגיעה ידי על נטמא האדם ב)
המטמא  להדבר ושטחית חיצונית שייכות רק היינו
התוקף  באותו זה ידי על הוא נטמא זאת ובכל –

טמא  דבר באכילתו נטמא .21שהוא

נפקא  אין - עצמה זו בנגיעה יותר : בעומק ג)
אפילו  או בשוגג, או במזיד, בה שנגע בין מינה

פטרי'" ד"רחמנא - .22באונס

בגשמיות, כלשהי נגיעה רק לא אומרת, זאת
אם  כי זאת היתה לא ברוחניות כשגם אפילו אלא
היתה  שהרי - מאד רחוקה שייכות של "נגיעה"
נטמא  זאת בכל – רצונו היפך גם או בכוונתו שלא

ידה. על

האדם, נטמא בה הטומאה של התוצאה גם ד)
אין  לקדושה): לשייכותו (בנוגע היא מוחלטת
בשייכותו  פרטי חסרון רק בו גורמת הטומאה
כל  נפסקה עלֿידיֿזה, יוצא שהוא אלא לקדושה,
אסור  - זו שבקדושה לענינים הגלויה שייכותו

קודש  דבר להיות 23לאכול יכול אין קודש של (דבר
לא  המקדש "ואל יותר ועוד כבשרו): ובשר דם

`az"24.

מאיר  וטהרה הטומאה בענין זה: לכל והטעם
העליון בגלוי ieliba25רצון בהם וניכר נראה ולכן ,

הפרש  אין למעט: רב בין והשינוי החילוק העדר
ידי  על שגם להטומאה, האדם שייכות אופן מצד
והן  בעלמא, נגיעה - בגשמיות (הן חיצונית שייכות
הרי  הטומאה, לדבר לאונסו) אפילו - ברוחניות

נטמא כאחד,ixnblהוא גופו כל - בגשמיות (הן
לקדושה). גלויה שייכות הפסק - ברוחניות והן
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רמב"ן 14) וראה סדר). (בשינוי כ ו, ואתחנן הכתוב לשון
פרשתנו. ריש בחיי חכם. בן בשאלת ההגדה מפרשי וספורנו.

ובכ"מ.
וש"נ.15) ג. פי"ט, במדב"ר
ועוד.16) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
תרצ"ה 17) באהלך אגורה ד"ה שם. תפלתי ואני ד"ה ראה

יגדל  ועתה ד"ה גם וראה כט). קונטרס – ח"ב קונטרסים (סה"מ
ועוד. תרס"ה.

שם.18) תפלתי ואני ד"ה
תקכב).19) ע' תרס"ו (המשך תרס"ח כסאי השמים ד"ה

אבות 20) הל' (רמב"ם מד"ס רק הוא כו' ידים טומאת
וכו' נט"י תיקן דשלמה רפי""א) מקואות הל' רפ"ח. הטומאה

ב). כא, עירובין ב. יד, (שבת
ג.21) ט, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.22) ב. כח, ב"ק
לאוכל 23) אזהרה תגע" לא קודש "בכל ד) יב, (תזריע כמש"נ

א). עה, מיבמות (פרש"י כו'
שם.24) תזריע
מקיפים 25) בחי' הוא וטהרה הטומאה ענין החסידות: בלשון

שם). שה"ש לקו"ת גם וראה ג. מג, תבא (לקו"ת



כה

zweg zyxt zegiy ihewl יג כרך

"זאת ‡. פרשתנו בריש שנאמר למה בהמשך
במדרש  מביא התורה", יתן 2הפסוק 1חוקת "מי

בעניני  דוגמאות בכמה וממשיך מטמא", טהור
[בהרת  והיפוכו דבר בהם מוצאים שאנו טומאה

טהור  בכולו פרחה טמא, באדם ועוד]3כגריס .
עולם  של יחידו לא כן גזר מי כן צוה מי ומסיים:
אתה  אי גזרתי גזרה חקקתי חוקה הקב"ה אמר . .

גזרתי. על לעבור רשאי
חוקיים  ענינים כמה במדרש ומדהביא
החוקה  עם מחתא בחדא וטהרה שבטומאה

אדומה  דפרה שנאמר 4(דפרשתנו) למה ובהמשך ,
מפרש  שהמדרש מינה שמע התורה", חוקת "זאת
החוקה  (רק) (לא נרמז התורה" חוקת שב"זאת
ענין  שבכללות ה"חוקה" גם)) אלא אדומה, דפרה
שבכל  השווה" "צד שהיא וטהרתן, הטומאות

אדומה. פרה ענין גם כולל - הדוגמאות

רק  לא היא אדומה דפרה שה"חוקה" היינו,
הגזירה  גם אלא הפרה, דיני שבפרטי הגזירה
ידי  על הבאה וטהרתה דהטומאה הכללי שבענין

חז"ל  וכמאמר – ולא 5הפרה מטמא המת "לא
כו' חקקתי חוקה הקב"ה אמר אלא מטהרין המים

התורה". חוקת זאת דכתיב

הרמב"ם  ובלשון יותר ברור 6ובכללות דבר :
ואינן  הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי
מכלל  הן והרי מכרעתו, האדם של שדעתו מדברים

החוקים.

התורה" חוקת דב"זאת היות עם אומרת, זאת
וטהרתה, מת לטומאת בשייכות הוא המדובר
על  גם לרמז בא זה הרי הכתובים, וכפשטות

וטהרה. דטומאה הענין שבכללות החוקה

הוראה ·. בו יש שבתורה ענין שכל ידוע,
מקום  בכל ישראל מבני ואחד אחד כל בעבודת

וכהלש  זמן, וגם 7ון ובכל נצחית". היא "והתורה

שבית  בזמן רק שנוהגים התורה ודיני המצוות
לקיומן  בנוגע רק זה הרי כו', קיים המקדש
למעלה  הן אלו מצוות גם ברוחניות אבל בגשמיות,

ומקום  דזמן .8מההגבלות
דידן: בנדון כן טומאה xwirוכמו דיני קיום

קיים  המקדש שבית בזמן הוא תוכן 9וטהרה אבל ,
זמן  בכל ושייך קיים הוא הרוחנית בעבודה ענינם

ומקום.

התורה" חוקת ד"זאת ההוראה בזה: נקודה ועוד
ידעי  ד"לא אלו לכגון גם ואחד, אחד לכל שייכת
התורה  ברכת מברכים הם גם שהרי קאמרי", מאי

-d`xed(שבכתב (בתורה זו פרשה כשקוראים -10,
מברכין  - שבעלֿפה בתורה הפרטים בלימוד אבל
לכל  ההוראה אשר מובן מזה הלימוד. כשמבין רק
למעלה  (שהם מהפרטיֿדינים לא היא ואחד אחד
הענין  מכללות אלא הפשוט), האיש של מהשגתו

התורה". חוקת ד"זאת

הידוע ‚. הפירוש בהקדים זה במה 11ויובן
ליה  הוה (דלכאורה התורה" חוקת "זאת שנאמר
דפרה  שהמצוה הפרה"), חוקת "זאת למימר
וזהו  בכלל, ב"התורה" הנמצא תוכן בה יש אדומה
שהיא  שבפרה החוקה זאת - התורה" חוקת "זאת

כולה. דהתורה החוקה
בארוכה  בזה מצוה 12ומבואר תליא: בהא דהא ,

" להיותה המצוות dwegזו שאר בערך (ואפילו "
) לכן החוקים), teb`שבסוג dfae כל כללות היא (

המצוות.

הוא מהותן המצוות כל העליון,oevxוהטעם:
שיש  המצוות וגם וטעם. חכמה מבחינת שלמעלה

הענין אין הרי טעם, החכמה,ozednyעליהן הוא
נמשך ברוךֿהוא העליון שרצון yalzpeאלא

גם  העצמי, מהותן אבל וטעם, חכמה בבחינת
הוא ההתלבשות, .13העליון oevxלאחר
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פרשתנו.1) ריש יל"ש במדב"ר, ג. פרשתנו תנחומא
ד.2) יד, איוב
מ"ב.3) פ"ח מנגעים – 1 שבהערה מקומות
מטהרת 4) גופה היא בגדים מטמאין כו' בפרה ד"העוסקים

מ"ד). פ"ד ופרה ממשנה – 1 שבהערה (מקומות בגדים"
שם.5) יל"ש ח. פי"ט, במדב"ר ח. שם תנחומא
מקואות.6) הל' סוף
רפי"ז.7) תניא

(8.16 ע' לעיל גם ראה
שם.9) ובהנסמן 985 ע' ג' כרך לקו"ש ראה

בסופו.10) סי"ב פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
כאן.11) אוה"ח גם וראה פרשתנו. ריש בלקו"ת אדה"ז
(ובהנסמן 12) ואילך 1056 ע' ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 129 ע' ח' כרך שם).
ובפשיטותו 13) במהותו נשאר טעם עליו כשיש גם הרצון כי

קונטרס  – ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה (ראה
א)). (קכח, סי"ט אגה"ק ועייג"כ כז).

zweg zyxt - zegiy ihewl

של קיומן המובנות lkולכן אותן גם - המצוות
דוקא: זה באופן להיות צריך - ודעת טעם פי על

לקיימן אלא l`צריך מחייבן, והדעת שהשכל מפני
מפני  - ש''צוונו" מפני המצוות) ברכות (כנוסח

העליון.xfbשכך רצון

" הכתוב כוונת dxezdוזוהי zweg z`f עם :"
חוקים  סוגים, לג' כלל בדרך נחלקות שהמצוות

ומשפטים  כל 14עדות של העצמית מהותן הרי ,
היא dxezdמצוות - ומשפטים דעדות הסוגים גם -

" בבחינת הן שכולן אלא עוד ולא z`f"חוקה":
שאפילו  אדומה דפרה החוקה - (התורה)" חוקת
אחכמה  אמרתי זה על אמר אדם מכל החכם שלמה

ממני  רחוקה למעלה15והיא -ixnbl.החכמה מגדר

.„- שבמצוות וחוקה) (רצון זה ענין מצד
המצוות, בכל בשווה שהם דברים וכמה כמה מצינו

חז"ל  שאמרו ושוקל 16ועד יושב תהא לא
כו': תורה של במצוותיה
מקומות  בכמה הרצון 17מבואר כח בין ההפרש

של  הפנימיים הכחות - (ובכלל החכמה לכח
בהתחלקות  "הן בהתחלקות באה החכמה האדם):
והן  לחבירו, דומה אחד שכל דאין כללי
דוקא  שבאה גופא השכלה בכל פרטי בהתחלקות

אינ  והרצון פרטים, לא בריבוי התחלקות, בבחינת ו
והיינו  פרטי, בהתחלקות ולא כללי בהתחלקות

הענינים" בפרטי התחלקות בו שאין זאת ,18דלבד
"כמו  בשווה, הוא בו שרוצה הדבר של פרט שבכל
בהענינים  כללי בהתחלקות מתחלק אינו כן
באופן  הוא הרצון זה שבדבר דנאמר בהם שהרצון
הרצון  אין כי כך, באופן הוא הרצון זה ובדבר כך

בהם" שהרצון הענינים אופן לפי .18משתנה

רצון  דלהיותן התורה במצוות הוא זה דרך ועל
מקצת  "לפעמים ולכן התחלקות. בהם אין העליון,
היא  מהמצוה חלק ולפעמים כלום אינו מהמצוה

.19ככולה"

הדין ‰. בכללות מתבטאת זו נקודה והנה
חוקת  ד"זאת א) (סעיף (וכנ"ל וטהרה דטומאה

על (גם) קאי והטהרות):lkהתורה" הטומאות
dxezdא) on על רק תחול שהטומאה אפשר אי

הגוף  מאבריו)20מקצת (באחד האדם נגע אם ;
זה ידי על נטמא המטמא, הגוף.lkבדבר

בטומאה, כלשהי נגיעה ידי על נטמא האדם ב)
המטמא  להדבר ושטחית חיצונית שייכות רק היינו
התוקף  באותו זה ידי על הוא נטמא זאת ובכל –

טמא  דבר באכילתו נטמא .21שהוא

נפקא  אין - עצמה זו בנגיעה יותר : בעומק ג)
אפילו  או בשוגג, או במזיד, בה שנגע בין מינה

פטרי'" ד"רחמנא - .22באונס

בגשמיות, כלשהי נגיעה רק לא אומרת, זאת
אם  כי זאת היתה לא ברוחניות כשגם אפילו אלא
היתה  שהרי - מאד רחוקה שייכות של "נגיעה"
נטמא  זאת בכל – רצונו היפך גם או בכוונתו שלא

ידה. על

האדם, נטמא בה הטומאה של התוצאה גם ד)
אין  לקדושה): לשייכותו (בנוגע היא מוחלטת
בשייכותו  פרטי חסרון רק בו גורמת הטומאה
כל  נפסקה עלֿידיֿזה, יוצא שהוא אלא לקדושה,
אסור  - זו שבקדושה לענינים הגלויה שייכותו

קודש  דבר להיות 23לאכול יכול אין קודש של (דבר
לא  המקדש "ואל יותר ועוד כבשרו): ובשר דם

`az"24.

מאיר  וטהרה הטומאה בענין זה: לכל והטעם
העליון בגלוי ieliba25רצון בהם וניכר נראה ולכן ,

הפרש  אין למעט: רב בין והשינוי החילוק העדר
ידי  על שגם להטומאה, האדם שייכות אופן מצד
והן  בעלמא, נגיעה - בגשמיות (הן חיצונית שייכות
הרי  הטומאה, לדבר לאונסו) אפילו - ברוחניות

נטמא כאחד,ixnblהוא גופו כל - בגשמיות (הן
לקדושה). גלויה שייכות הפסק - ברוחניות והן
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רמב"ן 14) וראה סדר). (בשינוי כ ו, ואתחנן הכתוב לשון
פרשתנו. ריש בחיי חכם. בן בשאלת ההגדה מפרשי וספורנו.

ובכ"מ.
וש"נ.15) ג. פי"ט, במדב"ר
ועוד.16) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
תרצ"ה 17) באהלך אגורה ד"ה שם. תפלתי ואני ד"ה ראה

יגדל  ועתה ד"ה גם וראה כט). קונטרס – ח"ב קונטרסים (סה"מ
ועוד. תרס"ה.

שם.18) תפלתי ואני ד"ה
תקכב).19) ע' תרס"ו (המשך תרס"ח כסאי השמים ד"ה

אבות 20) הל' (רמב"ם מד"ס רק הוא כו' ידים טומאת
וכו' נט"י תיקן דשלמה רפי""א) מקואות הל' רפ"ח. הטומאה

ב). כא, עירובין ב. יד, (שבת
ג.21) ט, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.22) ב. כח, ב"ק
לאוכל 23) אזהרה תגע" לא קודש "בכל ד) יב, (תזריע כמש"נ

א). עה, מיבמות (פרש"י כו'
שם.24) תזריע
מקיפים 25) בחי' הוא וטהרה הטומאה ענין החסידות: בלשון

שם). שה"ש לקו"ת גם וראה ג. מג, תבא (לקו"ת
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.Â:ואחד אחד כל בעבודת הנ"ל ענין
רז"ל  מצוותיה 16אמרו ושוקל יושב תהא "לא

כבחמורה" קלה במצוה זהיר "והוי תורה", -26של
ומצוה מצוה בכל זהיר להיות האדם .deyaדעל

שיזהר  יתכן איך לטעון: מקום שיש ואף
שיש  הזהירות באותה סופרים דברי של קל בדקדוק
איֿהזהירות  והרי שבחמורות"? ב"חמורה לדקדק

"נגיעה"lwב"דקדוק היא גופא) סופרים (בדברי "
לאיֿהזהירות  לדמותה שייך ואיך ברע, לבד
ד"קלות" זה חילוק והרי שבחמורות"? ב"חמורות

תורת שהיא בתורה נאמר .`znו"חמורות"

בחינת  מצד הטומאה: מענין ההוראה באה ולזה
במצוות  מדריגות חילוקי יש שבמצוות ודעת טעם
מצד  וחמורות); קלות ומשפטים; עדות (חוקים

zednשהוא בהן oevxהמצוות, אין העליון,
חילוקים.

ערך  "לפי המצוות: את המקיים האדם ובעבודת
חילוקי  הם כך כו' בנפש הפגם בחינת וחלוקי

כו'" והעונש המירוק לענין 27בחינת זה דרך (ועל
כו' מצוה של 28שכר העיקרית נקודה מצד אבל ,(

(מצוה  נעשה המצוות של קיומן ידי שעל המצוות,
וחיבור  צוותא בכל 29מלשון) זה הרי הקב"ה, עם

שהוא 30המצוות  בדבר קלה" "נגיעה גם ולכן ;
היא נוגעת העליון רצון התקשרותו zellklהיפך

.31באלקות 

.Ê- נדרשת גם ובמילא - שייכת הנ"ל הוראה
[ולכן  שבפשוטים מהפשוט גם ואחד, אחד מכל
טומאה  דדיני הנושא מכללות זו הוראה באה
שייכת  כי - שבזה) מהפרטיֿדינים (ולא וטהרה
סעיף  (כנ"ל קאמרי" מאי ידעי ד"לא לאלו גם היא

ב)]:
זהירות  שגם - המצוות בקיום הנ"ל הרגש
התקשרותו  לכללות הנוגע דבר הוא קל בדקדוק

מבחינת  שלמעלה הנשמה עצם מצד בא - באלקות
ודעת  הידוע 32טעם וכפתגם רוצה 33. אינו יהודי :

והרגש מאלקות, נפרד להיות יכול הוא dfואינו
ישראל  מבני ואחד אחד כל .34אצל

- זו בדרגא לעמוד כמובן, אפשר, שאי ואף
עצם  מצד להקב"ה התקשרותו בגלוי אצלו שתאיר
כל  ובמשך השנה כל עבודתו במשך - נשמתו
- דוקא מסודר באופן היא ה' עבודת שהרי היום,

בשנה  מיוחדים בזמנים בנפשו זה כשמעורר
על  הוא שאז בתורה, זו פרשה כשקוראים - (ומהם
עולה"), הקריב כאילו עולה בתורת "העוסק דרך
במשך  ודעת טעם פי שעל בעבודתו ניכר ורישומו
החומר  גודל מרגיש אז היום, וכל השנה כל

רצוי. בלתי בדבר משהו בנגיעת והחסרון

.Áגם ישנה הנ"ל עם הוראה האדם בעבודת
הזולת:

לה' ישראל בני של לבן את לקרב כשמתעסק
יעלה  שאם בלבו ויהרהר יתכן ומצותיו, ולתורתו
או  חמורות, במצוות שיזהר הזולת על לפעול בידו
שישתדל  הכרח ואין דיו. ומצוותיה התורה כללות
גם  נזהר הזולת שיהי' והרבה הגדולה בההשתדלות

הנפש. מיצוי עד סופרים דברי של קל בדקדוק

הנ"ל: המענה באה זה ועל

נגיעה  ידי דעל הבלתיֿרצוי, בצד שהוא כשם
חסֿושלום  לפגוע עלול זה הרי רע בדבר קלה
בצד  הוא זה דרך על להקב"ה: ההתקשרות בכללות
זהירות  הזולת על שיפעול ידי שעל יתכן, הטוב:
"נגיעה" בבחינת שהוא ומצוות תורה של בענין
תחת, בעומק ממצבו זה ידי על יוציאו קלה,

רום  לעומק עד מעלה, מעלה .35ויעלהו
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מ"א.26) פ"ב אבות
בהגה"ה.27) פכ"ד תניא
ואילך.28) 1191 ע' אבות) (פרקי ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה
ג.29) מה, בחוקותי לקו"ת
וצונו.30) במצותיו קדשנו אשר המצות: כל ברכת וכלשון
ובכ"מ.31) ואילך. פ"ג מ"ג ומעין קונט' פכ"ד. תניא ראה

(לקו"ת 32) הפי' עם התיווך שזהו 12 שבהערה בלקו"ש וראה
בחוקותי) ר"פ שם גם וראה שם. בחיי גם וראה פרשתנו. ריש
החוקים  ענין כי חקיקה, מלשון שהוא – התורה" חוקת ב"זאת

בנ  חקיקה בחי' מצד הנשמה.בא עצם – פש
תמוז).33) (כה עג ע' יום היום
ובכ"מ.34) ואילך. פי"ח תניא ראה
ס"ד):35) לעיל (הובא תרס"ח כסאי השמים ד"ה ראה

לקו"ש  גם ראה עיי"ש. כו', ככולה היא מהמצוה חלק ולפעמים
ואילך. 366 ע' ח"ב
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תמוז).33) (כה עג ע' יום היום
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ואילך. 366 ע' ח"ב

בראשית טז, ג – ותקח שרי אשת אברם את הגר 
אברם  לשבת  שנים  עשר  מקץ  שפחתה  המצרית 

בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה

צט

טעם למאחז"ל )יבמות סד, א( "נשא אשה ושהה עמה 
עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובה"

ת"ר נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא 
שאין  אע"פ  ממנה,  להבנות  זכה  לא  שמא  כתובה,  ויתן 
שנים  עשר  מקץ  ג(  טז,  )בראשית  לדבר  זכר  לדבר  ראי' 

לשבת אברם בארץ כנען.
יבמות סד.

הטעם למספר י' שנים1, יש לומר.
מלבד זה שמספר עשר רומז על שלימות, י' מאמרות2, 

י' דברות3, י' הלולים4, והשרש לכל זה הוא י' ספירות.
עוד דברים בגו, והוא בי' שנים יש י"ב עבורים כי לכל 

עיבור צריך י' חדשים כפרש"י שם5 ד"ה שלשה עבורים.
הנה בכללות סדר ההשתלשלות יש י"ב עבורים לי"ב 
ועיין  פ"א  התיקון6  שער  חיים  בעץ  ככתוב  פרצופים 

במשנת חסידים סוף מס' יציאת מ"ה ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תכב

בראשית יז, א – ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע 
ויאמר אליו אני אל שדי  וירא ה' אל אברם  שנים 

התהלך לפני והיה תמים

ק

השם "שדי" שייך למדת היסוד האות ברית קודש, וביאור 
מ"ש בזהר – ג' פעמים צדי"ק בגי' ברי"ת

רבי אבא7 הוה יתיב קמיה דרבי שמעון, עאל רבי אלעזר 

1( ראה רשימות מכ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קנז, ובהערות שם.
2( פרקי אבות פרק ה משנה א.

3( דברים ד, יג.
4( מגילה כא: "עשרה הלולין שאמר דוד בסוף תהלים".

5( דף סד: אמר רב יהודה ברי' דרב שמואל בר שילת משמי' דרב לא 
שנו )"דשוהה עשר שנים" רש"י(, אלא בדורות הראשונים ששנותיהן 
שנים  שתי  מועטות  ששנותיהן  האחרונים  בדורות  אבל  מרובות, 
ומחצה כנגד שלשה עיבורים. )ופירש"י, שלשה עבורים, כ"ז חדשים 
דאשה  וטהרה.  טומאה  לימי  ועבור  עבור  לכל  וחדש  הולד,  לימי 

מתעברת סמוך לוסתה(.
6( שער י' פרק א' בסופו.

7( ]תרגום ללה"ק[ רבי אבא הי' יושב לפני רבי שמעון בבית מדרשו, 
נכנס רבי אלעזר בנו לבית המדרש, התחיל רבי שמעון לדרוש לפניהם 
בסתרי תורה, ואמר כתיב צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגא וגו', 

בריה, אמר רבי שמעון, כתיב )תהלים צב, יג( צדיק כתמר 
יפרח וגו', צדיק כתמר, מאי כתמר, דהא מכל אילני עלמא 
שנין,  לשבעין  דסליק  תמר,  כמו  לאפרחא  דמתעכב  לית 
מאי טעמא כתמר וכו'. אבל צדיק כתמר יפרח, על גלותא 
דבבל אתמר, דהא לא תבת שכינתא לאתרהא אלא בסוף 
שבעין שנין, הדא הוא דכתיב )ירמי' כט, י( כי לפי מלאת 
כתמר  צדיק  הוא  ודא  אתכם,  אפקוד  שנה  שבעים  לבבל 
יפרח, דסליק דכר ונוקבא לשבעין שנין, צדיק דא קדשא 
בריך הוא, הדא הוא דכתיב )תהלים יא, ז( כי צדיק יהו"ה 
צדקות אוהב, וכתיב )שמות ט, כז( יהו"ה הצדיק, וכתיב 

)ישעי' ג, י( אמרו צדיק כי טוב.
ספר הזהר חלק ג' דף טז ע"א

הביא ג' פסוקים, כי צדיק ה', ה' הצדיק, אמרו הצדיק.
הוא, כי צדיק8 קאי על יסוד, )ומה שהוא כתמר דסליק 

דכר ונוקבא, הוא יסוד ועטרתו(.
ויסוד נקרא ברית, אות ברית קדש. הנה ברית גימטריא 
ג' פעמים9 צדיק, זהו שהביא ג' פסוקים שכתוב בהם צדיק.

ד' ציורין, שמספרם מ'  וביסוד הוא שם שדי שיש בו 
ה',  דרוש  ומ"ד  מ"ן  חיים10 שער  בעץ  כמ"ש  ק'  פ"ח  ע' 

צדיק כתמר שאל למה מדמה את הצדיק לתמר, כי מכל  הנה מש"כ 
האילנות שבעולם אין מי שמתעכב לפרוח ולצמוח כמו תמר, שעולה 
רק לשבעים שנה, אם כן למה מדמה הכתוב את הצדיק לתמר. ואמר 
רבי שמעון אבל אני אפרש, כי מש"כ צדיק כתמר יפרח זה נאמר על 
שנה,  שבעים  בסוף  אלא  למקומה  השכינה  שבה  לא  כי  בבל,  גלות 
זהו שכתוב כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם )שאז עלו 
מבבל ובנו את בית שני, והי' פקידת השכינה להתיחד עם דודה(, ודא 
הוא צדיק כתמר יפרח דהיינו כמו אילן התמר העולה יחד זכר ונקבה 
לשבעים שנה )עיין גם זוהר לך לך פ"ב ע"א(. ומפרש כי מלת צדיק 
צדיק  כי  רומז על היסוד, וזה שאמר צדיק הוא הקב"ה, זהו שכתוב 
וכתיב אמרו  יהו"ה הצדיק,  וכתיב שפרעה אמר  יהו"ה צדקות אוהב, 

צדיק כי טוב )היינו היסוד הנקרא צדיק(.
8( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף ה, א )ד"ה ר' 
חייא פתח וכו'( וז"ל... הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף האור 
ממשיך  להיותו  צדיק  הנקרא  וזהו  למטה,  מלמעלה  הנשפע  השפע 
שפע זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע נק' צדיק שמשפיע 
כמו משה  בחי' השפעתו בתמידות  ע"י  צדיק באמת  צדקות... שנק' 
רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן בכל דור בחי' המשפיע 

לישראל נק' צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם ע"ש.
לוי  צדיק. ראה תורת מנחם – תפארת  פעמים  ג'  גימטריא  ברית   )9

יצחק שמות סימן פג. ועיין בזה לקמן סימן קח.
10( שער ט"ל: מבואר שם דבשם "שדי" יש ד' ציורים.

ציור א( שתצייר האות "ש" נעשה ג' ווי"ן )18(, ואות "ד" נעשה ב' 
ווי"ן )12(, ועם היו"ד )10(, יהי' בגימטריא מ' )40(.

ציור ב( שתצייר אות "ש" ג' ווי"ן ובראשם ג' יודי"ן )48(, והאות "ד" 
ב' ווי"ן )12(, ועם היו"ד )10(, בגימטריא ע' )70(.

ציור ג( שתצייר אות "ש" ג' ווי"ן ובראשם ג' יודי"ן )48(, והאות "ד" 
ב' ווי"ן )12(, והאות "י" הנה יש בה נקודה א' באמצע, שחשבונה י', 

ילקוט לוי יצחק על התורה



כח

ומס'  ז',  ו'  משנה  פ"ג  ז"א  שמות  מס'  חסידים  ובמשנת 

וג' קוצין* יוצאין ממנה: עליון, ואמצע, ותחתון, והם צורת ג' ווי"ן 
אחרים, והנקודה עצמה י' )28(, הרי הכל כמנין פ"ח )88(.

ציור ד( שתצייר אות "ש" ג' ווי"ן, ובראשם ג' יודי"ן )48(, והאות "ד" 
ב' ווי"ן )12(, והאות "י" נקודה א' באמצע )בגי' 10( וג' קוצין שלה 

בסוד ג' יודי"ן )30(, 48 + 12 + 10 + 30 גימטריא ק' )100(.
וראה משנת חסידים )המצויין כאן( מס' זיווג זו"ן דה"ד" ציורים הם 

כנגד ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. ע"ש.
סך הכל הד' ציורים: 40 + 70 + 88 + 100 + )שם שד"י( 314 = 612, 

כמספר "ברית".
בתיקונים  כמ"ש  הוא  ווי"ן,  צורת  הם  ציורי שד"י  כל  למה  )והטעם 
מתארכת  היא  אז  וכשיורדת  י',  צורת  מתחלת  היא  שהטיפה  כ',  דף 

בצורת ו', ע"ש(.
*( ראה בענין ג' קוצין שבאות יו"ד, בתורת חיים בראשית עמוד מד, 

ב. פב, ב.

זיווג זו"ן פ"ג ממשנה ג' עד סוף הפרק ע"ש.
הנה הד' ציורין שמספרם יפר"ח עם מספר שדי11 הוא 

מספר ברי"ת12 במכוון.
הוא  ישג"א  הנ"ל,  ציורין  הד'  הוא מספר  יפר"ח  וזהו 
)ועיין בדרך אמת14 פרשת לך דף פ"ב ע"א  מספר שדי13 

או"ת ב'(.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד 
קפב

 298  =  )100( ק'   +  )88( פ"ח   +  )70( ע'   +  )40( מ'  פירוש:   )11
"יפרח", + תיבת שד"י )314( = 612, כמנין ברי"ת.

12( ראה גם סימן קא. קב. קג. קד. קה.
13( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, המשך הביאור.

14( וז"ל: אר"ז בגי' יצח"ק, ישג"א בגי' שדי.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח סיון, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

מאשר אני בזה קבלת מכתבו מט"ז בסיון, ומנצל הזדמנות זו להדגיש תקותי אשר שיחתנו 

בהזדמנות  נודעתי  מאז  שעברו  שבימים  וכיון  נידבר.  אודותן  בהנקודות  בפועל  תוצאות  תביא  בטח 

והנני מדייק שלא להשתמש בביטוי של מקרה, שהרי כל אחד מאתנו מאמין שכל המתרחש הוא   -

בהשגחה פרטית ולא במקרה - אשר לכבודו השפעה יותר גדולה גם ממה ששערתי מראש, ולכן עוד 

נתחזקה תקותי שכ' ינצל השפעתו במילואה להחדיר הרעיון, אשר אלה הממונים מטעם העם לנהל 

בפועל ענינים הנוגעים לכל העם כולו או לחוג רחב או לחוגים רחבים מן העם, הרי פשוט שאין להם 

להיות מושפעים מנימוקים של מפלגה ואפילו לא מרווחים מפלגתיים בהנוגע להנהלת הענינים שבפועל 

שנמסרו לידם לטובת כל העם.

במלים אחרות וגם נעימות יותר, כל כמה שלא יהי' תוכן וכו' בענינים של מפלגה וככל המעלה 

להיות ב"כ של מפלגה הרי גדול פי כמה התוכן בעניני העם כולו ולהיות בא-כוח העם כולו. ולא עוד 

לבאי-כוח  תועלת  מביאה  האמורה  הנהגה  הנה  הבחירות,  בימי  ואפילו  במוחש  שרואים  כפי  אלא 

המפלגה גם ברווחים מפלגתיים.

אף שכותב שבמספר שאלות שבררנו יטפל לאחרי שובו לאה"ק ת"ו, תקותי בכל זאת - שיתענין 

לטפל בהן גם בהיותו כאן, והרי בכמה מהן יש לקוות להצלחה יותר גדולה על ידי הטיפול בהן בחו"ל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.



כט
ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
פרה  אליך  ויקחו  ישראל  בני  אל  דבר  לאמר 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדמה 

עלה עליה על

מצרים2, שנאמר עגלה יפיפי' מצרים )ירמי'  זו  פרה  א. 
דהבא  די  רישא  הוא  אנת  שנאמר  בבל,  זו  אדמה  כ(.  מו, 
אבא,  בר  חייא  רבי  דאמר  מדי,  זו  תמימה  לח(.  ב,  )דניאל 
מלכי מדי תמימים היו, ואין להקדוש ברוך הוא עליהן אלא 
אין  אשר  בלבד.  מאבותיהם  שקבלו  זרה  עבודה  שעבדו 
לשמעון  חמי  הוה  כד  מוקדון  אלכסנדרוס  יון.  זו  מום,  בה 
הצדיק, הוה קאים על רגלוהי, ואמר ברוך אלקי של שמעון 
הצדיק. אמרי לה בני פלטין דידה, מן קמה דיהודא את קאי. 
ונצח.  חזי  אנא  כדמותה  לקרבא,  נחת  אנא  כד  להון,  אמר 
זו אדום, שלא קבלה עליה  אשר לא עלה עליה על )שם(, 
עלו של הקדוש ברוך הוא. ולא די' שלא קבלה אלא מחרפת 

ומגדפת ואומרת מי לי בשמים וגו' )תהלים עג, כה(.
ונתתם אתה אל אלעזר הכהן )במדבר יט, ג(, ]מפני מה 
נעשית באלעזר, ולא נעשית באהרן, מפני שהי' לו שותפות 
לפי  למחנה,  מחוץ  ]אל[  אתה  והוציא  העגל[.  במעשה 
שהוא עתיד לדחף את שרה ממחיצתו. ושחט אותה לפניו, 
שנאמר כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום )ישעי' 
לד, ו(. אמר רבי ברכי' טבח גדול באדום. ושרף את הפרה 
לעיניו )במדבר יט, ה(, ויהיבת ליקידת אשא3 )דניאל ז, יא(. 
את ערה ואת בשרה ואת דמה )במדבר יט, ה( היא ודכסי'4 
ועזבוניך  הונך  ]ואסטרטיליא6[. הדא הוא דכתיב  ואפרכי'5 
מערבך  וערבי  בדקך,  )ו(מחזיקי  וחבליך,  מלחיך  מערבך, 
כז(. אמר  כז,  )יחזקאל  ביום מפלתך  ימים  בלב  יפלו  ]וגו'[ 
רבי שמואל בר יצחק, אפילו אותן שהיו חוץ מקהלך, ובאו 

נדבקו בקהליך, אף הם יפלו בלב ימים ביום מפלתך.
מדרש תנחומא ישן

יהי'  בשמים  אבל  באדום,  גדול  טבח  ברכי'  רבי  אמר 
ג"כ זבח מעט לשר שלהם, ודייק מדכתיב זבח לה' בבצרה 

וטבח גדול בארץ אדום.
זית רענן7 על ילקוט שמעוני

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2. ( בכללות הסימן עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת חוקת סימן ג. ד. ה. ו. 

ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. יט. כ. כא. כב. מא. נג. סג. פו. פו*. פח. פט. צח. )ובענין 

דפרה מרמז על הד' גליות, עיין גם ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בא סימן ז 

הערה 21. פרשת בשלח סימן שנח(.

ויהיבת ליקידת אשא: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת צו סימן   )3

כד. כה. כו. כז. כח. כט.

4( ודכסי': דוכס בל"י שר הצבא.

5( ואפרכי': בל"י שר הפרשים.

6( ואסטרטיליא: פי' בל"י נגיד מלחמה.

7( מחבר ספר מגן אברהם על שולחן ערוך.

* * *

במדרש פרה זו מצרים, אדומה זו בבל כו', המכוון כמו 
גליות  ד'  ע"י  כמו"כ  מת,  טמא  טהרת  נמשך  פרה  שע"י 
וזרקתי  וכמ"ש  כו'  מטומאתם  ישראל  נשמות  מתקנים 
בד"ה8  מ"ש  ע"ד  והיינו  כו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
לו השעבוד תחת  בני ישראל שאברהם בחר  ואלה שמות 
נוגה שהיא  זה מבררים קליפת  ידי  והיינו שעל  כו',  גיהנם9 
גלו  לא  יפות10  פנים  וע'  למחנה  מחוץ  שפיר  ואתי  הפרה, 
מים  ושאבתם  חיים  מים  נמשכים  שע"י  וזהו  כו',  ישראל 

בששון כו'.
אור התורה חקת עמוד תשצד

ג. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

שהיא  פרה  אפר  במי  בו  יתחטא  הוא  במת,  הנוגע  ד. 
מטהרת טמא מת. ומכאן יצא המנהג11 שלנו ברחיצת ידים 
אחר שבאים מן המת, רמז למי אפר פרה12, והוא גם כן רמז 
לתחית המתים שכל העולם יהי' נטהר מן הטומאות, הוא 
שאמר הנביא: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם13. גם 
תלישת העשבים רמז לזה, כי העשב לעת ערב ימולל ויבש 

ובבקר יציץ, על שם שכתוב: ויציצו מעיר כעשב הארץ14.
רבינו בחיי 

8( תורה אור מט, א.

9( בראשית רבה פרשה מד. )עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת לך לך סימן 

רכו. רכז. רכח. רכט. רל. )קנה(. פרשת פקודי סימן כח, ובהנסמן שם(.

10( וע' פנים יפות: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן מה.

הטומאה  שאין  בענין  אהבה,  אות  סוף  הקמח"  “כד  בספרו  וכו'.  המנהג  יצא   )11

הידים  לרחוץ  ז"ל  הגאונים  תקנו  זה  “ומפני  כותב:  המות,  המלאך  מצד  אלא  במת 

האדם"  “תורת  ועיין   – ההיא".  הטומאה  מן  להטהר  כדי  המת  באהל  הנכנסים  לכל 

להרמב"ן )כתבי הרמב"ן ח"ב עמוד קנה( שמביא תשובת גאון אחד שנשאל על מנהג 

זה, והשיב: אין צריכין לרחוץ ואם נהגו ורוחצין אין בכך כלום. – מכל זה ברור שלשון 

תקנו  הקמח":  ב"כד  נכון ממה שכתב  יותר  הוא  “המנהג"  יצא  שלפנינו:  בחיי  רבינו 

הגאונים. 

12( רמז למי אפר פרה וכו'. ב"תורת האדם" )שם עמוד קנו( מביא הרמב"ן טעם זה 

מפי אחד מרבותיו, “שהוא רמז לטהרת הטומאה לומר טומאה זו אינה נטהרת אלא 

בכענין שלשה דברים הללו, במים ואפר ואזוב" לפיכך רוחצים ידיהם במים ומקנחים 

וביורה דעה   – יפה".  “וזה טעם  ומסיים הרמב"ן:  ותולשין עשב מן המובחר.  בעפר 

שעו, ד: ואחר כך תולשין עפר ותולשין עשבים ומשליכים אחר גוום ורוחצין ידיהם 

במים.

13( יחזקאל לו, כה.

14( תהלים עב, טז. )עיין כתובות קיא:(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת
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ß oeiq c"k oey`x mei ß

èé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)øac øîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ| µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìàäîéîz änãà äøô E ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈§¦À̈

:ìò äéìò äìò-àì øLà íeî da-ïéà øLà£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ ּטעם ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי …À««»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ּבּה? ‡EÈÏ.יׁש eÁ˜ÈÂ∑(רבה (במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ¿ƒ¿≈∆
ּבּמדּבר  מׁשה ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת היא ÓÈÓz‰.לעֹולם ‰n„‡∑,ּבאדמימּות ּתמימה ׁשּתהא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ּפסּולה  – ׁשחֹורֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו .ׁשאם ְְְְִֵֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr g"ig y"ewl oiieri)

ּתּתּתּתמימה מימה מימה מימה  אדאדאדאדּמּמּמּמהההה פרהפרהפרהפרה אליאליאליאלי ויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו .... .... ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חחחחּקּקּקּקתתתת ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יט, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּבּמדרׁש אי' אדּמה ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ּופרׁשה (במדב"ר עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ׁשלמה ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

מצינּו ע"ה רּבנּו מׁשה ּגּבי כן, ּפי על ואף מּמּני". רחֹוקה והיא אחּכמה אמרּתי ּופׁשּפׁשּתי וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל
ועוד)ּבּמדרׁש שם ּפרה (במדב"ר טעם הּקּב"ה ּגּלה ּבאם ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה הּקּב"ה לֹו "אמר  : ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל?למ  לכלל ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .הּמל ׁשלמה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׂשכלית. מהּׂשגה ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותם יסֹודם ּבסברא, לנּו הּמּובנים אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻוהּבאּור

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה יתר ּבגּלּוי נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּלכן
לא  מצוה, לאיזה ח"ו מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשּבאם מחׁשבה איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
ׁשּלא  אחת מצוה הּפחֹות לכל ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ּפרה טעם נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻימסרּו

ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ּכח יהיה זה, ידי ועל ׂשכלּיים, ּבטעמים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתלּבׁשה
ׁשּמציאּותֹו ּדכיון לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל הּבּטּול, ּבתכלית להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו ע"ה, רּבנּו מׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹרק
ׁשהּונח  היינּו ּפרה, טעם ׁשהּׂשיג הּכּונה וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשי"ת נפׁש המסירּות אצלֹו הרי מהׁשי"ת, ּכלל נפרדת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלא

לאלֹוקּות. הּבּטּול ּפׁשּוטה ּבהּנחה ְְְִִִֵַַָָָּבמציאּותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ב)ּפּפּפּפרהרהרהרה יט, ּבּמדּבר (רש"י ימיו ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרת "ּבּמדּבר" מּלת ֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯Èƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

èé(a).äøBzä úwç úàædxR' zWxR Ÿª©©¨¨¨©¨¨
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Ff dxR xt`n hrn odA miaxrn§¨§¦¨¤§©¥¥¤¨¨
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,oAEx wx `le zFOEc`Da Eid m`W £§Ÿ©¨¤¦¨¨
,zFxFgW zFxrU iYWx`W F` §¥§¨§§¨

,mipeeBdlEqR- zg` dxrU la`] §¨¦§¨£¨§¨¨©©
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zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy
ּפחּותה  ּבדרּגה ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול אדם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּובוּדאי
ּפרה  ּומאפר מים, אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, נעׂשית ׁשהּפרה יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּביֹותר?

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים ּופרה.ּכּכּכּכללללזֹו ּפרה ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

(â)dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי) ּבּסגן ÁnÏ‰.מצותּה ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח מחנֹות (יומא לׁשלׁש ÂÈÙÏ.חּוץ d˙‡ ËÁLÂ∑ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
מב) רֹואה (יומא ואלעזר ׁשֹוחט .זר ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ הּזאת ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים ׁשל ּבמזרחֹו עֹומד ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ ּומצרע קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ׁשכינה, ÓËÂ‡.למחנה ∆««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ¿»≈
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:‡LÓ¯ „Ú««¿»
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לי zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq c"k oey`x mei ß

èé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)øac øîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ| µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìàäîéîz änãà äøô E ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈§¦À̈

:ìò äéìò äìò-àì øLà íeî da-ïéà øLà£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ ּטעם ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי …À««»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ּבּה? ‡EÈÏ.יׁש eÁ˜ÈÂ∑(רבה (במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ¿ƒ¿≈∆
ּבּמדּבר  מׁשה ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת היא ÓÈÓz‰.לעֹולם ‰n„‡∑,ּבאדמימּות ּתמימה ׁשּתהא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ּפסּולה  – ׁשחֹורֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו .ׁשאם ְְְְִֵֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr g"ig y"ewl oiieri)

ּתּתּתּתמימה מימה מימה מימה  אדאדאדאדּמּמּמּמהההה פרהפרהפרהפרה אליאליאליאלי ויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו .... .... ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חחחחּקּקּקּקתתתת ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יט, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּבּמדרׁש אי' אדּמה ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ּופרׁשה (במדב"ר עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ׁשלמה ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

מצינּו ע"ה רּבנּו מׁשה ּגּבי כן, ּפי על ואף מּמּני". רחֹוקה והיא אחּכמה אמרּתי ּופׁשּפׁשּתי וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל
ועוד)ּבּמדרׁש שם ּפרה (במדב"ר טעם הּקּב"ה ּגּלה ּבאם ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה הּקּב"ה לֹו "אמר  : ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל?למ  לכלל ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .הּמל ׁשלמה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׂשכלית. מהּׂשגה ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותם יסֹודם ּבסברא, לנּו הּמּובנים אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻוהּבאּור

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה יתר ּבגּלּוי נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּלכן
לא  מצוה, לאיזה ח"ו מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשּבאם מחׁשבה איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
ׁשּלא  אחת מצוה הּפחֹות לכל ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ּפרה טעם נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻימסרּו

ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ּכח יהיה זה, ידי ועל ׂשכלּיים, ּבטעמים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתלּבׁשה
ׁשּמציאּותֹו ּדכיון לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל הּבּטּול, ּבתכלית להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו ע"ה, רּבנּו מׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹרק
ׁשהּונח  היינּו ּפרה, טעם ׁשהּׂשיג הּכּונה וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשי"ת נפׁש המסירּות אצלֹו הרי מהׁשי"ת, ּכלל נפרדת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלא

לאלֹוקּות. הּבּטּול ּפׁשּוטה ּבהּנחה ְְְִִִֵַַָָָּבמציאּותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ב)ּפּפּפּפרהרהרהרה יט, ּבּמדּבר (רש"י ימיו ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרת "ּבּמדּבר" מּלת ֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«
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[dWn dUrW,hi x"acna i"tre ,`"eb ,yeal) ¤¨¨¤
(e

.äîéîz äneãà'dninY' oFWl £¨§¦¨§§¦¨
x`WaM FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥§¦§¨
dnlWE dOY dndAd `dYW zFnFwn§¤§¥©§¥¨©¨§¥¨
xW`' KWndA xn`p ixdW ,mEn `ll§Ÿ¤£¥¤¡©©¤§¥£¤

`N` ,'mEn DA oi`dninz `dYW ¥¨¤¨¤§¥§¦¨
;zEninc`adizFxrU lMW xnFlM §©§¦§©¤¨©£¤¨

,oAEx wx `le zFOEc`Da Eid m`W £§Ÿ©¨¤¦¨¨
,zFxFgW zFxrU iYWx`W F` §¥§¨§§¨

,mipeeBdlEqR- zg` dxrU la`] §¨¦§¨£¨§¨¨©©
DA oi`W `id 'ipiQn dWnl dkld'£¨¨§¤¦¦©¦¤¥¨

[llM zEaiWg(d"n a"t dxt),m"`x) £¦§¨
(`"eb:b dxez

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy
ּפחּותה  ּבדרּגה ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול אדם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּובוּדאי
ּפרה  ּומאפר מים, אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, נעׂשית ׁשהּפרה יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּביֹותר?

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים ּופרה.ּכּכּכּכללללזֹו ּפרה ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

(â)dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי) ּבּסגן ÁnÏ‰.מצותּה ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח מחנֹות (יומא לׁשלׁש ÂÈÙÏ.חּוץ d˙‡ ËÁLÂ∑ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
מב) רֹואה (יומא ואלעזר ׁשֹוחט .זר ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ הּזאת ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים ׁשל ּבמזרחֹו עֹומד ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ ּומצרע קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ׁשכינה, ÓËÂ‡.למחנה ∆««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ¿»≈
·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰∑"אלֿהּמחנה יבא ואחר עדֿהערב "וטמא ודרׁשהּו: .סרסהּו «…≈«»»∆ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).øæòìàdzid KMDzevndxR lW ¤§¨¨¨¨§¨¦§¨¨¤¨¨
`weeC dUrYW dOEc`obQA £¨¤¥¨¤©§¨©§¨

WOWl dPEnnd lFcB odkl dpWOd=]©¦§¤§Ÿ¥¨©§¤§©¥
z`xFde .[lEqR FA rx`i m` eiYgY©§¨¦¤¡©§§¨©
Ff dxtA wx z`f dzid drẄ¨¨§¨Ÿ©§¨¨
Dzevn oi` zFxFCl la` ,dpFW`xd̈¦¨£¨©¥¦§¨¨
lFcB odkA m` EpizFAx Ewlgpe .obQA©§¨§¤§§©¥¦§Ÿ¥¨

hFicd odkA F` ziUrp `id(ixtq) ¦©£¥§Ÿ¥¤§
(:an `nei i"tr m"`x ,oexkfd):

.äðçnì õeçî ìàWlWl uEg ¤¦©©£¤§¨Ÿ
zFpgnl`xUi dpgnl uEg EpiidC ©£§©§§©£¥¦§¨¥

:xAcOA Eid zFpgn WlW].`dpgn ¨©£¨©¦§¨©£¥
.oMWOd mFwn `EdW dpikW.adpgn §¦¨¤§©¦§¨©£¥

aiaq miIeld ziIpg mFwn - dIel§¦¨§£¦©©§¦¦¨¦
.oMWOl.bmFwn - l`xUi dpgn ©¦§¨©£¥¦§¨¥§

:milWExiA oCbpkE .mrd lM ziIpg£¦©¨¨¨§¤§¨¦¨©¦
ziAd xd gzR cr milWExi gzRn'¦¤©§¨©¦©¤©©©©¦

,xAcOA l`xUi dpgnM `Ed ixd£¥§©£¥¦§¨¥©¦§¨
`Ed dxfrd gzR cr ziAd xd gzRnE¦¤©©©©¦©¤©¨£¨¨
miptle dxfrd gzRnE ,dIel dpgnM§©£¥§¦¨¦¤©¨£¨¨§¦§¦

'dpikW dpgn(`"w)[: ©£¥§¦¨
.åéðôì dúBà èçLåxn`PW KFYn §¨©¨§¨¨¦¤¤¡©

Fpi` Fnvr xfrl`W Epcnl 'eiptl'§¨¨¨©§¤¤§¨¨©§¥
`N` ,hgFWd`Fx xfrl`e ,hgFW xf ¥¤¨¨¥§¤§¨¨¤
(.an `nei ,ixtq):c dxez

(c).ãòBî ìäà éðt çëð ìàoi` ¤Ÿ©§¥Ÿ¤¥¥
cr axwznE KlFd `EdW dpeEMd©©¨¨¤¥¦§¨¥©
z` mW zFGdl icM crFn ld` gztl§¤©Ÿ¤¥§¥§©¨¤

`N` ,mCdcnFrlW FgxfnA ©¨¤¨¥§¦§¨¤
milWExiztixU mFwnA ,xirl uEgn §¨©¦¦¨¦¦§§¥©

,xird gxfnAW 'miziGd xd'A] dxRd©¨¨§©©¥¦¤§¦§©¨¦
xn`p eilrW(c ,ci dixkf)miziGd xd' ¤¨¨¤¡©©©¥¦

['mcTn milWExi ipR lr xW £̀¤©§¥§¨©¦¦¤¤
d`Fxe oiEMznEz` mXnlW FgzR ¦§©¥§¤¦¨¤¦§¤

,mCd z`Gd zrWA lkiddGnE ¥¨¦§©©¨©©¨©¤
gzRd lEn l` wFgxn(ixtq) ¥¨¤©¤©

(g"n`a):d dxez
(f).äðçnä ìàdUrnA miwqFrd lM ¤©©£¤¨¨§¦§©£¥

,(xt`d in dGn caNn) mi`nhp dxRd©¨¨¦§¨¦¦§©©¥¥¨¥¤
KFY l` KilWd'W odMd mB df llkaE¦§©¤©©Ÿ¥¤¦§¦¤
xg`lE ,o`M xMfEOd 'dxRd ztxU§¥©©¨¨©§¨¨§©©
,dpgOd l` aEWl i`Xx `Ed Fzxdḧ¢¨©©¨¤©©£¤

EpiidCdpikWÎdpgnlFf dpgOOW §©§§©£¥§¦¨¤¦©£¤
,Fz`nEhA gNEWn did`nh oi`W ¨¨§¨§§¨¤¥¨¥

zFpgn iYWl uEg gNEWndpgOn) §¨¦§¥©£¦©£¥
(dIelE dpikW,ixwÎlraE af `N` §¦¨§¦¨¤¨¨©©¤¦

ed ENi`rxFvndxEng Fz`nEHW §¦©§¨¤§¨£¨
WlWl uEg gNEWn ,xzFis` - zFpgn ¥§¨§¨©£©

mi`nh x`W la` ,l`xUi dpgOn¦©£¥¦§¨¥£¨§¨§¥¦
,calA dpikW dpgOn migNYWn¦§©§¦¦©£¥§¦¨¦§¨
ici lr `nhPW df odM mB EN` llkaE¦§©¥©Ÿ¥¤¤¦§¨©§¥



zwgלב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל (פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה, מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהּטהר,

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, c‰.מּגזרת ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי "וּיּדּוֿאבן (איכה : ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈ƒ»ְְֵֶֶַַַָָ
ב)ּבי", זריקה (זכריה לׁשֹון הּגֹוים" אתֿקרנֹות "ליּדֹות :.‡Â‰ ˙‡hÁ∑ הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָ«»ƒְְְְִִִִֶָ

ּבהנאה  להאסר ּכקדׁשים ׁשהיא לֹומר "חּטאת", הּכתּוב .קראּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

dxRA wQrzPW(.fq migqt oiir)(ipewfg): ¤¦§©¥©¨¨
.áøòä ãò àîèåEdWxce Edqxq- §¨¥©¨¨¤¨§¥§¨§¥

z` 'KFtdl' Wi df wEqR oiadl icM§¥§¨¦¨¤¥©£¤
xn`p ENi`M FzF`xle ,eizFaiY xcq¥¤¥¨§¦§§¦¤¡©

:KM`Fai xg`e - axrd cr `nhe' ¨§¨¥©¨¨¤§©©¨
'dpgOd l`iM xaCd xExA ixdW - ¤©©£¤¤£¥¨©¨¨¦

l` aW Fpi` ,`nh `EdW cFr lM̈¤¨¥¥¨¤
dpgOd:g dxez ©©£¤

(h).äðçnì õeçî çépäådid `l §¦¦©¦©©£¤Ÿ¨¨
mFwnA xt`d zEOM lM z` giPn©¦©¤¨©¨¥¤§¨

`N` cg`miwlg dWlWl`Ed ¤¨¤¨¦§Ÿ¨£¨¦
- DwNgnwlgxdA oYp cg` §©§¨¥¤¤¨¦¨§©

dgWOdmXW 'miziGd xd'l iEPiM) ©¦§¨¦§©©¥¦¤¨
(dxRd ztixU dzidewlgcg` ¨§¨§¥©©¨¨§¥¤¤¨

zFxnWOd lkl wNgznlkl - ¦§©¥§¨©¦§¨§¨
zFgRWn rAx`e mixUr iW`ẍ¥¤§¦§©§©¦§§
,WCwOA micaFr Eid xW` mipdMd©Ÿ£¦£¤¨§¦©¦§¨

,rEaTd FPnfA 'xnWn' lMewlgcg` ¨¦§¨¦§©©¨©§¥¤¤¨
ligA oYpziAd xdA iEpR mFwn - ¦¨©¥¨¨§©©©¦

xUr agFxA dxfrd znFg iptl¦§¥©¨£¨¨§©¤¤
dkEnp dSignA xEcB didW ,zFO ©̀¤¨¨¨¦§¦¨§¨
oi` miptle mXn xW`) 'lig' z`xwPd©¦§¥¥£¤¦¨§¦§¦¥

DnW lre ,(qpMdl mi`Xx mixkPd©¨§¦©¨¦§¦¨¥§©§¨
mWA `Edd mFwOd ghW lM `xwp¦§¨¨¤©©¨©§¥

'lig'(`"in b"t dxt ,ixtq).Eid dnE ¥¤¨
?xt`d iwlg dWlW miWOWndf §©§¦§¨¤§¥¨¥¤¤

did zFxnWn lWiW`x icil xqnp ¤¦§¨¨¨¦§¨¦¥¨¥
Fxirl FkilFn cg` lke ,zFxnWOd©¦§¨§¨¤¨¦§¦

icMlke zFxiird ipA EPOn lFHil §¥¦¦¤§¥¨£¨§¨
xdAW dfe ;xdHil oikixSd©§¦¦¦¨¥§¤¤§©

milFcBÎmipdM ,dgWOdmi`Ad ©¦§¨Ÿ£¦§¦©¨¦
loikdEPnid oiWCwn zFxg` zFxt §¨¦¨£¥§©§¦¥¤

lM lW xt`d on mdilr oiGn EidW -¤¨©¦£¥¤¦¨¥¤¤¨
ixECdn cg` `Ede] zFncFTd zFxRd©¨©§§¤¨¥¦¥
minkg EpTYW micgEind dxdHd©¨¢¨©§¨¦¤¦§£¨¦

[dOEc` dxtA,ligAW dfe ;did §¨¨£¨§¤¤©¥¨¨
oEzpoa` lW ckA mW,zxnWnl ¨¨§©¤¤¤§¦§¤¤

dzide' xn`PW .aEzMd zxfBn¦§¥©©¨¤¤¡©§¨§¨
'zxnWnl l`xUi ipA zcrl©£©§¥¦§¨¥§¦§¤¤

(x"etce i"zk 'ib i"tr ,miyxtn):
.äcð éîì.diiGd inlmiaxrn EidW §¥¦¨§¥©¨¨¤¨§¨§¦

lr miwxFfe miGnE minA xt`d z ¤̀¨¥¤§©¦©¦§§¦©
`nHd.(hiÎfi ,hi oldlck)'dCp' oFWlE ©¨¥§¦¨

`Ed o`M xEn`dFnMiIg xFAa Eznv' ¨¨¨§¨§©©¨

'iA oa` ECIe(bp ,b dki`)opFwn `iaPd] ©©¤¤¦©¨¦§¥
KFzA iIg z` Exq` :oAxEgd zFxv lr©¨©§¨¨§¤©©§

.[mipa` iA Ewxfe ,xFAd:okezFCil' ©§¨§¦£¨¦§¥§©
'miFBd zFpxw z`(c ,a dixkf)ixaC] ¤©§©¦¦§¥

dN`BA miiFBd zlRn lr d`Eap§¨©©¤¤©¦©§ª¨
dcizrdzFpxw z` KilWdlE wFxfl : ¨£¦¨¦§§©§¦¤©§

.[l`xUi z` gBpl mi`Ad miiFBd©¦©¨¦§©¥©¤¦§¨¥
mNEkedwixf oFWlmd: §¨§§¦¨¥

.àåä úàhç'oAxw' Dpi` dxRd ©¨¦©¨¨¥¨¨§¨
D`xw mpn` ,gAfOd lr axwPW¤¦§¨©©¦§¥©¨§¨§¨¨

`EdW 'z`Hg' aEzMdiEHg oFWl ©¨©¨¤§¦
,xEdheon zxdhn `idW mW lr §¦©¥¤¦§©¤¤¦

aEzMd oFWlke] d`nEHd(ai weqt oldl) ©§¨§¦§©¨
FWExiR KM ,['Fa `Hgzi `Ed'.FhEWtM ¦§©¨¨¥¦§

EitlFWxcn'z`Hg' aEzMd D`xw §¦¦§¨§¨¨©¨©¨
-,'z`Hg oAxw' oirM DzFeWdlxnFl §©§¨§¥¨§©©¨©

d`pdA xq`il ,miWcwk `idW¤¦§¨¨¦¥¨¥©£¨¨
Dpi` Dxt`A zExdHdd mvr mlE`e]§¨¤¤©¦©£§¤§¨¥¨
,Dzevn `id Ff ixdW ,'d`pd'l zaWgp¤§¤¤©£¨¨¤£¥¦¦§¨¨

['EpYip zFpdl e`l zFevn'E(ixtq oiir) ¦§¨¥¨¦§
(l"kyn):i dxez

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,ּבהמה נפׁש להֹוציא האדם, נפׁש ׁשל מת? (ולא ואיזה הּזאה צריכה טמאתּה ׁשאין ¿≈¿∆∆ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ּדם רביעית זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). עב)טמאת nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑אפּלּו לעזרה נכנס אם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲֲִִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ·B.ּבטבילה B˙‡ÓË „BÚ∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִִַַָָֹÀ¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבתֹוכֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה לפיכ(חולין מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו טמאה מקּבל ׁשאין מדּבר, הּכתּוב חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).Bá àhçúé àeäxt`d lr aqEn ¦§©¨¨©¨¥¤
xMfEOddlrnl(i weqta)`nHdW ©§¨§©§¨¤©¨¥

xdhie `HgzidGd xt`A'xt`'W . ¦§©¨§¦§©¨¥¤©¤¤¥¤
`Ed' xn`p KklE ,xkf oFWl `Ed§¨¨§¨¤¡©
lr aqEn did ENi`e ,'FA `Hgzi¦§©¨§¦¨¨¨©
did (xt`d dUrp dPOOW) 'dxRd'©¨¨¤¦¤¨©£¨¨¥¤¨¨

`Ed' :dawp oFWlA xn`p'DA `Hgzi ¤¡©¦§§¥¨¦§©¨¨
(`"eb ,m"`x):bi dxez

(bi)Lôða úîa.mc`dzFaiYd §¥§¤¤¨¨¨©¥
zaiY z` Wxtl zF`A 'mc`d WtpA'§¤¤¨¨¨¨§¨¥¤¥©

:xnFlkE ,mdiptl dxEn`d 'znA'i`e §¥¨£¨¦§¥¤§©§¥
- zn df`weeC ,Ll iYxn`Wtp lW ¤¥¨©§¦§©§¨¤¤¤

oi`W dndA Wtp `ivFdl ,mc`d̈¨¨§¦¤¤§¥¨¤¥
d`Gd dkixv Dz`nEhDl iC `N` §¨¨§¦¨©¨¨¤¨©¨

FnM ,calA cg` mFi z`nEhe ,dliahA¦§¦¨§§©¤¨¦§¨§
xn`PW(hl ,`i `xwie)on zEni ike' ¤¤¡©§¦¨¦

cr `nhi DzlapA rbPd ...dndAd©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©
ENi`M ixd ,df WExiR itlE .'axrd̈¨¤§¦¥¤£¥§¦

.'mc`d Wtp lW znA' o`M xn`pxaC ¤¡©¨§¥¤¤¤¨¨¨¨¨
WtpA ,xg`ziriax Ff -bFNd,mC ©¥§¤¤§¦¦©¨

FnM `OhOW ,zOd mc`d on `vIW¤¨¨¦¨¨¨©¥¤§©¥§
znA' xn`p did ENi`kE ,Fnvr zOd©¥©§§¦¨¨¤¡¨§¥

'mc`d WtpA F`xEn`ke](bk ,ai mixac) §¤¤¨¨¨§¨¨
ziriax' xEriWe .'WtPd `Ed mCd iM'¦©¨©¨¤§¦§¦¦
lW xzFiA dPhTd dCOd `Ed 'bFNd©©¦¨©§©¨§¥¤
FA miIwzdl lFki mc`d xW` mC̈£¤¨¨¨¨§¦§©¥

FziIxA zNigzA(`i ,`k `xwie oexkfd ,i"gp)[ ¦§¦©§¦¨
(.ar oileg)(`"eb ,m"`x):

.ànè 'ä ïkLî úàddWOd zn `nh ¤¦§©¦¥§¥¥©©§¤
z` xdhn Fpi`e eilr Fz`nEh z ¤̀§¨¨¨§¥§©¥¤
o`M `N` ,`hg eilr oi` ,Fnvr©§¥¨¨¥§¤¨¨

xAcn aEzMdqpkp m`Fz`nEhA ©¨§©¥¦¦§©§§¨
s` EpiidC ,WCwOldxfrliptNW ©¦§¨§©§©¨£¨¨¤¦§¥

'd oMWn z`' llkA `Ed f`W ,lkidd©¥¨¤¨¦§©¤¦§©
wx xAEcnd oi`e .'zxM' FWpre '`Oh¦¥§¨§¨¥§¥©§¨©
`N` ,llM xdHdl ligzd `NWM§¤Ÿ¦§¦§¦©¥§¨¤¨

ENit`dn xaC dUr xaMWM £¦§¤§¨¨¨§©¨
oFbM ,Fzxdhl,dliahAK``lA §¨¢¨§¦§¦¨©§Ÿ

z`GdiniiriaWE iWilWlkM ©¨©§¥§¦¦§¦¦§¨
ixd WCwOl KM qpkpe ,dWxRA xEn`d̈¨©¨¨¨§¦§©¨©¦§¨£¥
zXEcw] oNdlckE ,'zxk'A `Ed§¨¥§¦§©¨§©
xvg'M `id ,WCwOd ziaAW 'dxfrd'¨£¨¨¤§¥©¦§¨¦©£©

[oMWOAW 'crFn ld`: Ÿ¤¥¤©¦§¨
.Bá Búàîè ãBòiM Epcnl df oFWNn ª§¨¦¨¤¨©§¦

,laHW iRÎlrÎs`dGd `le li`Fd ©©¦¤¨©¦§Ÿ¦¨
,ixnbl xdHdl oiCMFz`nEh cFr' ixd ©¦§¦©¥§©§¦£¥§¨

'FAWCwOl qpMdl xEq`e§¨§¦¨¥©¦§¨
(`"eb):ci dxez
(ci).ìäàä ìà àaä ìk`weeCcFrA ¨©¨¤¨Ÿ¤©§¨§

,FkFzA zOdWz`vFd xg`l la` ¤©¥§£¨§©©¨©
zx`Wp d`nEHd oi` ,ld`d on zOd©¥¦¨Ÿ¤¥©§¨¦§¤¤

FllgA:eh dxez ©£¨
(eh).çeúô éìk ìëåqxgÎilkA §Ÿ§¦¨©¦§¦¤¤

,xAcn aEzMdz` FzlAw oiCW ©¨§©¥¤¦©¨¨¤



לג zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל (פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה, מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהּטהר,

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, c‰.מּגזרת ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי "וּיּדּוֿאבן (איכה : ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈ƒ»ְְֵֶֶַַַָָ
ב)ּבי", זריקה (זכריה לׁשֹון הּגֹוים" אתֿקרנֹות "ליּדֹות :.‡Â‰ ˙‡hÁ∑ הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָ«»ƒְְְְִִִִֶָ

ּבהנאה  להאסר ּכקדׁשים ׁשהיא לֹומר "חּטאת", הּכתּוב .קראּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

dxRA wQrzPW(.fq migqt oiir)(ipewfg): ¤¦§©¥©¨¨
.áøòä ãò àîèåEdWxce Edqxq- §¨¥©¨¨¤¨§¥§¨§¥

z` 'KFtdl' Wi df wEqR oiadl icM§¥§¨¦¨¤¥©£¤
xn`p ENi`M FzF`xle ,eizFaiY xcq¥¤¥¨§¦§§¦¤¡©

:KM`Fai xg`e - axrd cr `nhe' ¨§¨¥©¨¨¤§©©¨
'dpgOd l`iM xaCd xExA ixdW - ¤©©£¤¤£¥¨©¨¨¦

l` aW Fpi` ,`nh `EdW cFr lM̈¤¨¥¥¨¤
dpgOd:g dxez ©©£¤

(h).äðçnì õeçî çépäådid `l §¦¦©¦©©£¤Ÿ¨¨
mFwnA xt`d zEOM lM z` giPn©¦©¤¨©¨¥¤§¨

`N` cg`miwlg dWlWl`Ed ¤¨¤¨¦§Ÿ¨£¨¦
- DwNgnwlgxdA oYp cg` §©§¨¥¤¤¨¦¨§©

dgWOdmXW 'miziGd xd'l iEPiM) ©¦§¨¦§©©¥¦¤¨
(dxRd ztixU dzidewlgcg` ¨§¨§¥©©¨¨§¥¤¤¨

zFxnWOd lkl wNgznlkl - ¦§©¥§¨©¦§¨§¨
zFgRWn rAx`e mixUr iW`ẍ¥¤§¦§©§©¦§§
,WCwOA micaFr Eid xW` mipdMd©Ÿ£¦£¤¨§¦©¦§¨

,rEaTd FPnfA 'xnWn' lMewlgcg` ¨¦§¨¦§©©¨©§¥¤¤¨
ligA oYpziAd xdA iEpR mFwn - ¦¨©¥¨¨§©©©¦

xUr agFxA dxfrd znFg iptl¦§¥©¨£¨¨§©¤¤
dkEnp dSignA xEcB didW ,zFO ©̀¤¨¨¨¦§¦¨§¨
oi` miptle mXn xW`) 'lig' z`xwPd©¦§¥¥£¤¦¨§¦§¦¥

DnW lre ,(qpMdl mi`Xx mixkPd©¨§¦©¨¦§¦¨¥§©§¨
mWA `Edd mFwOd ghW lM `xwp¦§¨¨¤©©¨©§¥

'lig'(`"in b"t dxt ,ixtq).Eid dnE ¥¤¨
?xt`d iwlg dWlW miWOWndf §©§¦§¨¤§¥¨¥¤¤

did zFxnWn lWiW`x icil xqnp ¤¦§¨¨¨¦§¨¦¥¨¥
Fxirl FkilFn cg` lke ,zFxnWOd©¦§¨§¨¤¨¦§¦

icMlke zFxiird ipA EPOn lFHil §¥¦¦¤§¥¨£¨§¨
xdAW dfe ;xdHil oikixSd©§¦¦¦¨¥§¤¤§©

milFcBÎmipdM ,dgWOdmi`Ad ©¦§¨Ÿ£¦§¦©¨¦
loikdEPnid oiWCwn zFxg` zFxt §¨¦¨£¥§©§¦¥¤

lM lW xt`d on mdilr oiGn EidW -¤¨©¦£¥¤¦¨¥¤¤¨
ixECdn cg` `Ede] zFncFTd zFxRd©¨©§§¤¨¥¦¥
minkg EpTYW micgEind dxdHd©¨¢¨©§¨¦¤¦§£¨¦

[dOEc` dxtA,ligAW dfe ;did §¨¨£¨§¤¤©¥¨¨
oEzpoa` lW ckA mW,zxnWnl ¨¨§©¤¤¤§¦§¤¤

dzide' xn`PW .aEzMd zxfBn¦§¥©©¨¤¤¡©§¨§¨
'zxnWnl l`xUi ipA zcrl©£©§¥¦§¨¥§¦§¤¤

(x"etce i"zk 'ib i"tr ,miyxtn):
.äcð éîì.diiGd inlmiaxrn EidW §¥¦¨§¥©¨¨¤¨§¨§¦

lr miwxFfe miGnE minA xt`d z ¤̀¨¥¤§©¦©¦§§¦©
`nHd.(hiÎfi ,hi oldlck)'dCp' oFWlE ©¨¥§¦¨

`Ed o`M xEn`dFnMiIg xFAa Eznv' ¨¨¨§¨§©©¨

'iA oa` ECIe(bp ,b dki`)opFwn `iaPd] ©©¤¤¦©¨¦§¥
KFzA iIg z` Exq` :oAxEgd zFxv lr©¨©§¨¨§¤©©§

.[mipa` iA Ewxfe ,xFAd:okezFCil' ©§¨§¦£¨¦§¥§©
'miFBd zFpxw z`(c ,a dixkf)ixaC] ¤©§©¦¦§¥

dN`BA miiFBd zlRn lr d`Eap§¨©©¤¤©¦©§ª¨
dcizrdzFpxw z` KilWdlE wFxfl : ¨£¦¨¦§§©§¦¤©§

.[l`xUi z` gBpl mi`Ad miiFBd©¦©¨¦§©¥©¤¦§¨¥
mNEkedwixf oFWlmd: §¨§§¦¨¥

.àåä úàhç'oAxw' Dpi` dxRd ©¨¦©¨¨¥¨¨§¨
D`xw mpn` ,gAfOd lr axwPW¤¦§¨©©¦§¥©¨§¨§¨¨

`EdW 'z`Hg' aEzMdiEHg oFWl ©¨©¨¤§¦
,xEdheon zxdhn `idW mW lr §¦©¥¤¦§©¤¤¦

aEzMd oFWlke] d`nEHd(ai weqt oldl) ©§¨§¦§©¨
FWExiR KM ,['Fa `Hgzi `Ed'.FhEWtM ¦§©¨¨¥¦§

EitlFWxcn'z`Hg' aEzMd D`xw §¦¦§¨§¨¨©¨©¨
-,'z`Hg oAxw' oirM DzFeWdlxnFl §©§¨§¥¨§©©¨©

d`pdA xq`il ,miWcwk `idW¤¦§¨¨¦¥¨¥©£¨¨
Dpi` Dxt`A zExdHdd mvr mlE`e]§¨¤¤©¦©£§¤§¨¥¨
,Dzevn `id Ff ixdW ,'d`pd'l zaWgp¤§¤¤©£¨¨¤£¥¦¦§¨¨

['EpYip zFpdl e`l zFevn'E(ixtq oiir) ¦§¨¥¨¦§
(l"kyn):i dxez

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,ּבהמה נפׁש להֹוציא האדם, נפׁש ׁשל מת? (ולא ואיזה הּזאה צריכה טמאתּה ׁשאין ¿≈¿∆∆ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ּדם רביעית זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). עב)טמאת nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑אפּלּו לעזרה נכנס אם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲֲִִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ·B.ּבטבילה B˙‡ÓË „BÚ∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִִַַָָֹÀ¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבתֹוכֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה לפיכ(חולין מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו טמאה מקּבל ׁשאין מדּבר, הּכתּוב חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).Bá àhçúé àeäxt`d lr aqEn ¦§©¨¨©¨¥¤
xMfEOddlrnl(i weqta)`nHdW ©§¨§©§¨¤©¨¥

xdhie `HgzidGd xt`A'xt`'W . ¦§©¨§¦§©¨¥¤©¤¤¥¤
`Ed' xn`p KklE ,xkf oFWl `Ed§¨¨§¨¤¡©
lr aqEn did ENi`e ,'FA `Hgzi¦§©¨§¦¨¨¨©
did (xt`d dUrp dPOOW) 'dxRd'©¨¨¤¦¤¨©£¨¨¥¤¨¨

`Ed' :dawp oFWlA xn`p'DA `Hgzi ¤¡©¦§§¥¨¦§©¨¨
(`"eb ,m"`x):bi dxez

(bi)Lôða úîa.mc`dzFaiYd §¥§¤¤¨¨¨©¥
zaiY z` Wxtl zF`A 'mc`d WtpA'§¤¤¨¨¨¨§¨¥¤¥©

:xnFlkE ,mdiptl dxEn`d 'znA'i`e §¥¨£¨¦§¥¤§©§¥
- zn df`weeC ,Ll iYxn`Wtp lW ¤¥¨©§¦§©§¨¤¤¤

oi`W dndA Wtp `ivFdl ,mc`d̈¨¨§¦¤¤§¥¨¤¥
d`Gd dkixv Dz`nEhDl iC `N` §¨¨§¦¨©¨¨¤¨©¨

FnM ,calA cg` mFi z`nEhe ,dliahA¦§¦¨§§©¤¨¦§¨§
xn`PW(hl ,`i `xwie)on zEni ike' ¤¤¡©§¦¨¦

cr `nhi DzlapA rbPd ...dndAd©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©
ENi`M ixd ,df WExiR itlE .'axrd̈¨¤§¦¥¤£¥§¦

.'mc`d Wtp lW znA' o`M xn`pxaC ¤¡©¨§¥¤¤¤¨¨¨¨¨
WtpA ,xg`ziriax Ff -bFNd,mC ©¥§¤¤§¦¦©¨

FnM `OhOW ,zOd mc`d on `vIW¤¨¨¦¨¨¨©¥¤§©¥§
znA' xn`p did ENi`kE ,Fnvr zOd©¥©§§¦¨¨¤¡¨§¥

'mc`d WtpA F`xEn`ke](bk ,ai mixac) §¤¤¨¨¨§¨¨
ziriax' xEriWe .'WtPd `Ed mCd iM'¦©¨©¨¤§¦§¦¦
lW xzFiA dPhTd dCOd `Ed 'bFNd©©¦¨©§©¨§¥¤
FA miIwzdl lFki mc`d xW` mC̈£¤¨¨¨¨§¦§©¥

FziIxA zNigzA(`i ,`k `xwie oexkfd ,i"gp)[ ¦§¦©§¦¨
(.ar oileg)(`"eb ,m"`x):

.ànè 'ä ïkLî úàddWOd zn `nh ¤¦§©¦¥§¥¥©©§¤
z` xdhn Fpi`e eilr Fz`nEh z ¤̀§¨¨¨§¥§©¥¤
o`M `N` ,`hg eilr oi` ,Fnvr©§¥¨¨¥§¤¨¨

xAcn aEzMdqpkp m`Fz`nEhA ©¨§©¥¦¦§©§§¨
s` EpiidC ,WCwOldxfrliptNW ©¦§¨§©§©¨£¨¨¤¦§¥

'd oMWn z`' llkA `Ed f`W ,lkidd©¥¨¤¨¦§©¤¦§©
wx xAEcnd oi`e .'zxM' FWpre '`Oh¦¥§¨§¨¥§¥©§¨©
`N` ,llM xdHdl ligzd `NWM§¤Ÿ¦§¦§¦©¥§¨¤¨

ENit`dn xaC dUr xaMWM £¦§¤§¨¨¨§©¨
oFbM ,Fzxdhl,dliahAK``lA §¨¢¨§¦§¦¨©§Ÿ

z`GdiniiriaWE iWilWlkM ©¨©§¥§¦¦§¦¦§¨
ixd WCwOl KM qpkpe ,dWxRA xEn`d̈¨©¨¨¨§¦§©¨©¦§¨£¥
zXEcw] oNdlckE ,'zxk'A `Ed§¨¥§¦§©¨§©
xvg'M `id ,WCwOd ziaAW 'dxfrd'¨£¨¨¤§¥©¦§¨¦©£©

[oMWOAW 'crFn ld`: Ÿ¤¥¤©¦§¨
.Bá Búàîè ãBòiM Epcnl df oFWNn ª§¨¦¨¤¨©§¦

,laHW iRÎlrÎs`dGd `le li`Fd ©©¦¤¨©¦§Ÿ¦¨
,ixnbl xdHdl oiCMFz`nEh cFr' ixd ©¦§¦©¥§©§¦£¥§¨

'FAWCwOl qpMdl xEq`e§¨§¦¨¥©¦§¨
(`"eb):ci dxez
(ci).ìäàä ìà àaä ìk`weeCcFrA ¨©¨¤¨Ÿ¤©§¨§

,FkFzA zOdWz`vFd xg`l la` ¤©¥§£¨§©©¨©
zx`Wp d`nEHd oi` ,ld`d on zOd©¥¦¨Ÿ¤¥©§¨¦§¤¤

FllgA:eh dxez ©£¨
(eh).çeúô éìk ìëåqxgÎilkA §Ÿ§¦¨©¦§¦¤¤

,xAcn aEzMdz` FzlAw oiCW ©¨§©¥¤¦©¨¨¤



zwgלד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy
טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא – ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין .אם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)ל ׁשֹון נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי אחֹותי : .עם »ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹֻ

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ׁשם (חולין ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß oeiq d"k ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

milM x`Xn dpFW d`nEHdoi`W ©§¨¤¦§¨¥¦¤¥
qxgdFABn d`nEh lAwnFCSn - ©¤¤§©¥§¨¦©¦¦

d`nEHd zribp ici lr ipFvigd©¦¦©§¥§¦©©§¨
,ilMd zFptcA`N`wx,FkFYn §¨§©§¦¤¨©¦

ilMd xie` KFzA zqpkp d`nEHdWM§¤©§¨¦§¤¤§£¦©§¦
(bl ,`i `xwie d`x).KkitlqxgdÎilMWM §¦¨§¤§¦©¤¤

Fllg lM xW` zOd ld`A `vnp¦§¨§Ÿ¤©¥£¤¨£¨
,d`nEhFzcinv ztEbn oi` m`- §¨¦¥§©§¦¨

,Fl cEnSd dqkOddlEzR(zxAEgn) ©¦§¤©¨§¨§¤¤
`Ed `nh ,xEAgA dti eilritl ¨¨¨¤§¦¨¥§¦

ilMd xie` KxC zqpkp d`nEHdW; ¤©§¨¦§¤¤¤¤£¦©§¦
.xFdh ,eilr lizR cinv Wi m` `d̈¦¥¨¦¨¦¨¨¨
,FABn wx eilr zttFg d`nEHd iM¦©§¨¤¤¨¨©¦©
FABn d`nEh lAwn Fpi` qxg ilkE§¦¤¤¥§©¥§¨¦©
oFbM milM ibEq x`W la` .FkFYn `N ¤̀¨¦£¨§¨¥¥¦§
mB d`nEh milAwOW ure zFkYn lW¤©¨§¥¤§©§¦§¨©
zOd ld`A mi`nhp md ixd ,mABn¦©¨£¥¥¦§¨¦§Ÿ¤©¥

d`nEHd zngn ,mixEbq mdWM s ©̀§¤¥§¦¥£©©§¨
uEgAn mdilr stFgd ld`d llgAW¤©£©¨Ÿ¤©¥£¥¤¦©

(.dk oileg)(miyxtn):
.ìéútcinv''lizRdqkn :FWExiR ¨¦¨¦¨¦¥¦§¤

iEQiM oFWl `Ed 'cinv' ,oMW .xAEgn§¨¤¥¨¦§¦
cEnv cinY zFidl FMxCW mW lr)©¥¤©§¦§¨¦¨

'lizR'e ,(ilMd mr cgi`EdoFWl ©©¦©§¦§¨¦§
.(iaxr :`"q) ixar oFWlA 'xAEgn'§¨¦§¦§¦©§¦

oke:FznbEC Epivnmidl` ilEYtp' §¥¨¦§¨©§¥¡Ÿ¦
iYlYtpmr'izFg`(g ,l ziy`xa)- ¦§©§¦¦£¦
:FWExiRWizFg` mr iYxAgzpixaC] ¤¥¦§©©§¦¦£¦¦§¥

:oA dcli DzgtW ddlA xW`M lgẍ¥©£¤¦§¨¦§¨¨¨§¨¥
izFg` l` deWe zxAEgn ippd dYrn¥©¨¦§¦§¤¤§¨¨¤£¦

d`l[mipal ikp` mB izikGW ,,m"`x) ¥¨¤¨¦¦©¨Ÿ¦§¨¦
(`"eb:fh dxez
(fh).äãOä éðt ìòaEzMd `A dn ©§¥©¨¤©¨©¨

?EpcOllllFB zFAxl ,EWxc EpizFAx §©§¥©¥¨§§©¥

wtFce;zn lW oFx`d iEQiM - 'llFB'] §¥¥¦¨¨¤¥
,[FCvA mipzFPW ur gEl - 'wtFC'mdW ¥©¥¤§¦§¦¤¥

xnF` Kke .Fnvr znM mi`Ohn§©§¦§¥©§§¨¥
iwlgA F` ,znA rBi xW` lM :aEzMd©¨¨£¤¦©§¥§¤§¥
xEaw FzFidA ,FOr cgi miIEvOd FpFx £̀©§¦©©¦¦§¨
.`nhi (zFxaTd ziaA=) dcVd ipR lr©§¥©¨¤§¥©§¨¦§¨

FWxcn itl Edf(.ar oileg ,ixtq)FhEWtE . ¤§¦¦§¨§
,`xwn lW,'dcVd ipR lr'mFwnA ¤¦§¨©§¥©¨¤§¨

gEzRzOd `Ohn ,ld` mW oi`W ¨©¤¥¨Ÿ¤§©¥©¥
mW`weeC,dribpAlr dcinrA `le ¨©§¨¦§¦¨§Ÿ©£¦¨©
Fci(my o"anx):fi dxez ¨

(hi).éòéáMä íBia BàhçåFf d`Gd §¦§©©§¦¦©¨¨
'F`Hge' aEzMd D`xw iriaXd mFi lW¤©§¦¦§¨¨©¨§¦§

iM,Fzxdh xnb `Ed`Ed eiWkrOW ¦§©¨¢¨¤¥©§¨
x`WM micbA qEAike dliahl wx wEwf̈©¦§¦¨§¦§¨¦¦§¨

'axrA xdhe' - mi`nh(ixtq) §¥¦§¨¥¨¤¤
(y"`):k dxez

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑'ּב'ׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר טז)אם .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, טמא (נדה – חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינן  ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ּכן ּׁשאין מה ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה

הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד ÓËÈ‡.מטּמאין 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ְְְִִֵֶֶַַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה יטמא הּטמא ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑ מת ּבטמא ÓËz‡.ּבֹו ¿…¬∆ƒ«ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»
·¯Ú‰Œ„Ú∑ לפי ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

והלכֹותיה  וזהּו:.מׁשמעּה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ‡EÈÏ(á)ּומדרׁש eÁ˜ÈÂ∑,מּׁשּלהם ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ¿≈∆ִֶֶָ
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ‡„n‰.ּכׁשם ‰¯Ù∑ ׁשפחה לבן מׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).'Bâå àîèé øLà Léàåxn`p m` §¦£¤¦§¨§¦¤¡©
?'oMWn' xn`p dOl 'WCwn',xnFlM ¦§¨¨¨¤¡©¦§¨§©

wEqtAW ,FpFWl z` aEzMd dPiW dOl̈¨¦¨©¨¤§¤§¨
ENi`e ,'`Oh 'd WCwn z`' xn`p df¤¤¡©¤¦§©¦¥§¦

dlrnl(bi weqta)oMWn z`' xnF` `Ed §©§¨¥¤¦§©
'`Oh 'dzFrEaWA `zi`cM ,'Eksc) ¦¥¦§¦¨¦§

(:fh:mW `ziixAd ixaC KWnd KM]¨¤§¥¦§¥©¨©§¨¨
'WCwn' xn`p `le 'oMWn' xn`p ENi ¦̀¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©¦§¨
aiIg `di oMWn lr :xnF` iziid̈¦¦¥©¦§¨§¥©¨
gWnp ixdW ,(d`nEhA qpkPWM)§¤¦§©§§¨¤£¥¦§©

dgWOd onWA(` ,f lirlck)WCwn lre §¤¤©¦§¨§©¦§¨
`le 'WCwn' xn`p m`e .aiIg `di `lŸ§¥©¨§¦¤¡©¦§¨§Ÿ
WCwn lr xnF` iziid ,'oMWn' xn`p¤¡©¦§¨¨¦¦¥©¦§¨
mlFr zXEcw FzXEcw ixdW ,aiIg `di§¥©¨¤£¥§¨§©¨

.zFnA xYid dixg` oi`W)i"yxlre ( ¤¥©£¤¨¤¥¨§©
xn`p Kkl .aiIg `di `l oMWn¦§¨Ÿ§¥©¨§¨¤¡©

['WCwn' xn`p KklE ,'oMWn':`k dxez ¦§¨§¨¤¡©¦§¨
(`k)äcpä éî äfîe.'ebe eicbA qAki ©¥¥©¦¨§©¥§¨¨

,xFdh dGOdW Exn` EpizFAxEWxce ©¥¨§¤©©¤¨§¨§
lirl xEn`d on oM(hi weqt)xdHd dGde' ¥¦¨¨§¥§¦¨©¨Ÿ

F`xw dGdW xg`l s` - '`nHd lr©©¨¥©§©©¤¦¨§¨
.'xFdh' aEzMddfedGnE' o`M xn`PW ©¨¨§¤¤¤¡©¨©¥

indCPd- 'eicbA qAkicOll `A ¥©¦¨§©¥§¨¨¨§©¥
d`nEh `nh z`Hg in '`UFP'dW¤©¥¥©¨¨¥§¨

dn ,eilrW micba `Ohl dxEng£¨§©¥§¨¦¤¨¨©
'rbFP'A oM oi`W,ElNd miOA ¤¥¥©¥©©©¦©¨

milkF` `OhnE dNw Fz`nEHW¤§¨©¨§©¥¨¦
.micbA `le ,calA miwWnEdfe ©§¦¦§¨§Ÿ§¨¦§¤

F`ivFdWaEzMd'dGn' oFWlA`le] ¤¦©¨¦§©¥§Ÿ
- ['`UFp' xn`W Ll xnFlmiOdopi` ¨©¥©§¤©©¦¥¨

oi`Ohn`N` mzF` `UFPd z`cr §©§¦¤©¥¨¤¨©
oda `dIWicM,d`Gd xEriW ¤§¥¨¤§¥¦©¨¨

z` llM mi`Ohn mpi` KMn zFgtaE§¨¦¨¥¨§©§¦§¨¤
,mlE`e .mdA rbFPd z` m` iM ,`UFPd©¥¦¦¤©¥©¨¤§¨
d`Gd zevn KxFvl miOd z` `UFPd©¥¤©©¦§¤¦§©©¨¨
mB `Ed dGn lM ixdW ,`nhp Fpi ¥̀¦§¨¤£¥¨©¤©

'`UFp'(i"`a ,g"n`a): ¥
.àîèé 'Bâå òâpäå'`nhi' FtEB wxoi`e §©Ÿ¥©§¦§¨©¦§¨§¥

micbA qEAM oErhlCadd ,xnFlM - ¨¦§¨¦§©©¤§¥
oiprl wx `Ed rbFPdl `UFPd oiA¥©¥§©¥©©§¦§©
cr mi`nhp mdipW la` ,micbA qEAiM¦§¨¦£¨§¥¤¦§¨¦©

axrd:ak dxez ¨¤¤
(ak).àîhä Ba òbé øLà ìëådGd §Ÿ£¤¦©©¨¥©¤

`nhi ,zna `nhPWxAcn aEzMde - ¤¦§¨§¥¦§¨§©¨§©¥
milM zribpA oiaE mc` zribpA oiA¥¦§¦©¨¨¥¦§¦©¥¦
dpFW mz`nEh onf KWn mlE` ,micbaE§¨¦¨¤¤§©§¨¨¤

oNdlcM -: §¦§©¨
úòâBpä Lôpäå- zn `nhA - FA §©¤¤©©©¦§¥¥

'WtPd' `weece .axrd cr `nhY¦§¨©¨¤¤§©§¨©¤¤
milM la` ,mc` EpiidC ,FA zrbFPd©©©§©§¨¨£¨¥¦
mi`nhp ,znÎ`nhA ErbPW micbaE§¨¦¤¨§¦§¥¥¦§¨¦
lv` xn`PW FnkE] mini draWl§¦§¨¨¦§¤¤¡©¥¤

oicn zngln(ck ,`l oldl)mYqAke' ¦§¤¤¦§¨§¦©§¤
['mYxdhE iriaXd mFIA mkicbA¦§¥¤©©§¦¦§©§¤

(oexkfd):
.áøòä ãò àîèzzOdW Epcnl o`M ¦§¨©¨¨¤¨¨©§¤©¥

BxcA ,dxEng Fz`nEhzzFa` ia`' §¨£¨§©§©£¦£
FA rbFpde ,'d`nEHd`Ed ixda`' ©§¨§©¥©£¥©

,mc` `OhnE ,'d`nEHdx`WaM `le ©§¨§©¥¨¨§Ÿ§¦§¨
ixd Dnvr d`nEHA rbFPdW zF`nEh§¤©¥©©§¨©§¨£¥
milkF` wx `OhnE 'd`nEHd cle' `Ed§©©§¨§©¥©¨¦

miwWnEDWExit Edf .dxR zWxR lW ©§¦¤¥¨¤¨¨©¨¨
dOEc`.dizFklde DrnWn itl £¨§¦©§¨¨§¦§¤¨

lW FcFqin iYwYrd dcB`ÎWxcnE¦§©©¨¨¤§©§¦¦¤
Edfe ,oWxCd dWn iAxxfeg i"yx) ©¦Ÿ¤©©§¨§¤

it lr Dx`al dyxtd zligz l` dzr
(yxcd:
(hÎa)éìà eç÷éåE.dOc` dxtoFWl §¦§¥¤¨¨£ª¨§

diEpw dxRd `dYW FrnWn 'Egwie'§¦§©§¨¤§¥©¨¨§¨
,mdNXn.l`xUi lM oFnOn EpiidC ¦¤¨¤§©§¦¨¨¦§¨¥

mEXn 'dOEc` dxR' oiprA WIW itl§¦¤¥§¦§©¨¨£¨¦
E ,lbrd `hg lr dxRMmdW mWM ©¨¨©¥§¨¥¤§¥¤¥



לה zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy
טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא – ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין .אם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)ל ׁשֹון נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי אחֹותי : .עם »ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹֻ

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ׁשם (חולין ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß oeiq d"k ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

milM x`Xn dpFW d`nEHdoi`W ©§¨¤¦§¨¥¦¤¥
qxgdFABn d`nEh lAwnFCSn - ©¤¤§©¥§¨¦©¦¦

d`nEHd zribp ici lr ipFvigd©¦¦©§¥§¦©©§¨
,ilMd zFptcA`N`wx,FkFYn §¨§©§¦¤¨©¦

ilMd xie` KFzA zqpkp d`nEHdWM§¤©§¨¦§¤¤§£¦©§¦
(bl ,`i `xwie d`x).KkitlqxgdÎilMWM §¦¨§¤§¦©¤¤

Fllg lM xW` zOd ld`A `vnp¦§¨§Ÿ¤©¥£¤¨£¨
,d`nEhFzcinv ztEbn oi` m`- §¨¦¥§©§¦¨

,Fl cEnSd dqkOddlEzR(zxAEgn) ©¦§¤©¨§¨§¤¤
`Ed `nh ,xEAgA dti eilritl ¨¨¨¤§¦¨¥§¦

ilMd xie` KxC zqpkp d`nEHdW; ¤©§¨¦§¤¤¤¤£¦©§¦
.xFdh ,eilr lizR cinv Wi m` `d̈¦¥¨¦¨¦¨¨¨
,FABn wx eilr zttFg d`nEHd iM¦©§¨¤¤¨¨©¦©
FABn d`nEh lAwn Fpi` qxg ilkE§¦¤¤¥§©¥§¨¦©
oFbM milM ibEq x`W la` .FkFYn `N ¤̀¨¦£¨§¨¥¥¦§
mB d`nEh milAwOW ure zFkYn lW¤©¨§¥¤§©§¦§¨©
zOd ld`A mi`nhp md ixd ,mABn¦©¨£¥¥¦§¨¦§Ÿ¤©¥

d`nEHd zngn ,mixEbq mdWM s ©̀§¤¥§¦¥£©©§¨
uEgAn mdilr stFgd ld`d llgAW¤©£©¨Ÿ¤©¥£¥¤¦©

(.dk oileg)(miyxtn):
.ìéútcinv''lizRdqkn :FWExiR ¨¦¨¦¨¦¥¦§¤

iEQiM oFWl `Ed 'cinv' ,oMW .xAEgn§¨¤¥¨¦§¦
cEnv cinY zFidl FMxCW mW lr)©¥¤©§¦§¨¦¨

'lizR'e ,(ilMd mr cgi`EdoFWl ©©¦©§¦§¨¦§
.(iaxr :`"q) ixar oFWlA 'xAEgn'§¨¦§¦§¦©§¦

oke:FznbEC Epivnmidl` ilEYtp' §¥¨¦§¨©§¥¡Ÿ¦
iYlYtpmr'izFg`(g ,l ziy`xa)- ¦§©§¦¦£¦
:FWExiRWizFg` mr iYxAgzpixaC] ¤¥¦§©©§¦¦£¦¦§¥

:oA dcli DzgtW ddlA xW`M lgẍ¥©£¤¦§¨¦§¨¨¨§¨¥
izFg` l` deWe zxAEgn ippd dYrn¥©¨¦§¦§¤¤§¨¨¤£¦

d`l[mipal ikp` mB izikGW ,,m"`x) ¥¨¤¨¦¦©¨Ÿ¦§¨¦
(`"eb:fh dxez
(fh).äãOä éðt ìòaEzMd `A dn ©§¥©¨¤©¨©¨

?EpcOllllFB zFAxl ,EWxc EpizFAx §©§¥©¥¨§§©¥

wtFce;zn lW oFx`d iEQiM - 'llFB'] §¥¥¦¨¨¤¥
,[FCvA mipzFPW ur gEl - 'wtFC'mdW ¥©¥¤§¦§¦¤¥

xnF` Kke .Fnvr znM mi`Ohn§©§¦§¥©§§¨¥
iwlgA F` ,znA rBi xW` lM :aEzMd©¨¨£¤¦©§¥§¤§¥
xEaw FzFidA ,FOr cgi miIEvOd FpFx £̀©§¦©©¦¦§¨
.`nhi (zFxaTd ziaA=) dcVd ipR lr©§¥©¨¤§¥©§¨¦§¨

FWxcn itl Edf(.ar oileg ,ixtq)FhEWtE . ¤§¦¦§¨§
,`xwn lW,'dcVd ipR lr'mFwnA ¤¦§¨©§¥©¨¤§¨

gEzRzOd `Ohn ,ld` mW oi`W ¨©¤¥¨Ÿ¤§©¥©¥
mW`weeC,dribpAlr dcinrA `le ¨©§¨¦§¦¨§Ÿ©£¦¨©
Fci(my o"anx):fi dxez ¨

(hi).éòéáMä íBia BàhçåFf d`Gd §¦§©©§¦¦©¨¨
'F`Hge' aEzMd D`xw iriaXd mFi lW¤©§¦¦§¨¨©¨§¦§

iM,Fzxdh xnb `Ed`Ed eiWkrOW ¦§©¨¢¨¤¥©§¨
x`WM micbA qEAike dliahl wx wEwf̈©¦§¦¨§¦§¨¦¦§¨

'axrA xdhe' - mi`nh(ixtq) §¥¦§¨¥¨¤¤
(y"`):k dxez

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑'ּב'ׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר טז)אם .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, טמא (נדה – חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינן  ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ּכן ּׁשאין מה ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה

הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד ÓËÈ‡.מטּמאין 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ְְְִִֵֶֶַַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה יטמא הּטמא ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑ מת ּבטמא ÓËz‡.ּבֹו ¿…¬∆ƒ«ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»
·¯Ú‰Œ„Ú∑ לפי ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

והלכֹותיה  וזהּו:.מׁשמעּה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ‡EÈÏ(á)ּומדרׁש eÁ˜ÈÂ∑,מּׁשּלהם ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ¿≈∆ִֶֶָ
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ‡„n‰.ּכׁשם ‰¯Ù∑ ׁשפחה לבן מׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).'Bâå àîèé øLà Léàåxn`p m` §¦£¤¦§¨§¦¤¡©
?'oMWn' xn`p dOl 'WCwn',xnFlM ¦§¨¨¨¤¡©¦§¨§©

wEqtAW ,FpFWl z` aEzMd dPiW dOl̈¨¦¨©¨¤§¤§¨
ENi`e ,'`Oh 'd WCwn z`' xn`p df¤¤¡©¤¦§©¦¥§¦

dlrnl(bi weqta)oMWn z`' xnF` `Ed §©§¨¥¤¦§©
'`Oh 'dzFrEaWA `zi`cM ,'Eksc) ¦¥¦§¦¨¦§

(:fh:mW `ziixAd ixaC KWnd KM]¨¤§¥¦§¥©¨©§¨¨
'WCwn' xn`p `le 'oMWn' xn`p ENi ¦̀¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©¦§¨
aiIg `di oMWn lr :xnF` iziid̈¦¦¥©¦§¨§¥©¨
gWnp ixdW ,(d`nEhA qpkPWM)§¤¦§©§§¨¤£¥¦§©

dgWOd onWA(` ,f lirlck)WCwn lre §¤¤©¦§¨§©¦§¨
`le 'WCwn' xn`p m`e .aiIg `di `lŸ§¥©¨§¦¤¡©¦§¨§Ÿ
WCwn lr xnF` iziid ,'oMWn' xn`p¤¡©¦§¨¨¦¦¥©¦§¨
mlFr zXEcw FzXEcw ixdW ,aiIg `di§¥©¨¤£¥§¨§©¨

.zFnA xYid dixg` oi`W)i"yxlre ( ¤¥©£¤¨¤¥¨§©
xn`p Kkl .aiIg `di `l oMWn¦§¨Ÿ§¥©¨§¨¤¡©

['WCwn' xn`p KklE ,'oMWn':`k dxez ¦§¨§¨¤¡©¦§¨
(`k)äcpä éî äfîe.'ebe eicbA qAki ©¥¥©¦¨§©¥§¨¨

,xFdh dGOdW Exn` EpizFAxEWxce ©¥¨§¤©©¤¨§¨§
lirl xEn`d on oM(hi weqt)xdHd dGde' ¥¦¨¨§¥§¦¨©¨Ÿ

F`xw dGdW xg`l s` - '`nHd lr©©¨¥©§©©¤¦¨§¨
.'xFdh' aEzMddfedGnE' o`M xn`PW ©¨¨§¤¤¤¡©¨©¥

indCPd- 'eicbA qAkicOll `A ¥©¦¨§©¥§¨¨¨§©¥
d`nEh `nh z`Hg in '`UFP'dW¤©¥¥©¨¨¥§¨

dn ,eilrW micba `Ohl dxEng£¨§©¥§¨¦¤¨¨©
'rbFP'A oM oi`W,ElNd miOA ¤¥¥©¥©©©¦©¨

milkF` `OhnE dNw Fz`nEHW¤§¨©¨§©¥¨¦
.micbA `le ,calA miwWnEdfe ©§¦¦§¨§Ÿ§¨¦§¤

F`ivFdWaEzMd'dGn' oFWlA`le] ¤¦©¨¦§©¥§Ÿ
- ['`UFp' xn`W Ll xnFlmiOdopi` ¨©¥©§¤©©¦¥¨

oi`Ohn`N` mzF` `UFPd z`cr §©§¦¤©¥¨¤¨©
oda `dIWicM,d`Gd xEriW ¤§¥¨¤§¥¦©¨¨

z` llM mi`Ohn mpi` KMn zFgtaE§¨¦¨¥¨§©§¦§¨¤
,mlE`e .mdA rbFPd z` m` iM ,`UFPd©¥¦¦¤©¥©¨¤§¨
d`Gd zevn KxFvl miOd z` `UFPd©¥¤©©¦§¤¦§©©¨¨
mB `Ed dGn lM ixdW ,`nhp Fpi ¥̀¦§¨¤£¥¨©¤©

'`UFp'(i"`a ,g"n`a): ¥
.àîèé 'Bâå òâpäå'`nhi' FtEB wxoi`e §©Ÿ¥©§¦§¨©¦§¨§¥

micbA qEAM oErhlCadd ,xnFlM - ¨¦§¨¦§©©¤§¥
oiprl wx `Ed rbFPdl `UFPd oiA¥©¥§©¥©©§¦§©
cr mi`nhp mdipW la` ,micbA qEAiM¦§¨¦£¨§¥¤¦§¨¦©

axrd:ak dxez ¨¤¤
(ak).àîhä Ba òbé øLà ìëådGd §Ÿ£¤¦©©¨¥©¤

`nhi ,zna `nhPWxAcn aEzMde - ¤¦§¨§¥¦§¨§©¨§©¥
milM zribpA oiaE mc` zribpA oiA¥¦§¦©¨¨¥¦§¦©¥¦
dpFW mz`nEh onf KWn mlE` ,micbaE§¨¦¨¤¤§©§¨¨¤

oNdlcM -: §¦§©¨
úòâBpä Lôpäå- zn `nhA - FA §©¤¤©©©¦§¥¥

'WtPd' `weece .axrd cr `nhY¦§¨©¨¤¤§©§¨©¤¤
milM la` ,mc` EpiidC ,FA zrbFPd©©©§©§¨¨£¨¥¦
mi`nhp ,znÎ`nhA ErbPW micbaE§¨¦¤¨§¦§¥¥¦§¨¦
lv` xn`PW FnkE] mini draWl§¦§¨¨¦§¤¤¡©¥¤

oicn zngln(ck ,`l oldl)mYqAke' ¦§¤¤¦§¨§¦©§¤
['mYxdhE iriaXd mFIA mkicbA¦§¥¤©©§¦¦§©§¤

(oexkfd):
.áøòä ãò àîèzzOdW Epcnl o`M ¦§¨©¨¨¤¨¨©§¤©¥

BxcA ,dxEng Fz`nEhzzFa` ia`' §¨£¨§©§©£¦£
FA rbFpde ,'d`nEHd`Ed ixda`' ©§¨§©¥©£¥©

,mc` `OhnE ,'d`nEHdx`WaM `le ©§¨§©¥¨¨§Ÿ§¦§¨
ixd Dnvr d`nEHA rbFPdW zF`nEh§¤©¥©©§¨©§¨£¥
milkF` wx `OhnE 'd`nEHd cle' `Ed§©©§¨§©¥©¨¦

miwWnEDWExit Edf .dxR zWxR lW ©§¦¤¥¨¤¨¨©¨¨
dOEc`.dizFklde DrnWn itl £¨§¦©§¨¨§¦§¤¨

lW FcFqin iYwYrd dcB`ÎWxcnE¦§©©¨¨¤§©§¦¦¤
Edfe ,oWxCd dWn iAxxfeg i"yx) ©¦Ÿ¤©©§¨§¤

it lr Dx`al dyxtd zligz l` dzr
(yxcd:
(hÎa)éìà eç÷éåE.dOc` dxtoFWl §¦§¥¤¨¨£ª¨§

diEpw dxRd `dYW FrnWn 'Egwie'§¦§©§¨¤§¥©¨¨§¨
,mdNXn.l`xUi lM oFnOn EpiidC ¦¤¨¤§©§¦¨¨¦§¨¥

mEXn 'dOEc` dxR' oiprA WIW itl§¦¤¥§¦§©¨¨£¨¦
E ,lbrd `hg lr dxRMmdW mWM ©¨¨©¥§¨¥¤§¥¤¥



zwgלו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy
העגל  על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ׁשם ∑‡„n‰.ׁשּטּנף על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ¬À»ֵַ

א) אדם (ישעיה קרּוי ׁשהחטא כּתֹולע", יאּדימּו "אם :.‰ÓÈÓz∑ ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ְְִִֵֶַַַָָָֹ¿ƒ»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
לתּמּותם  ויחזרּו עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא – ÏÚ.מּומין ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ּכׁשם ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ…»»»∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

(â)Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ העגל את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ∆∆¿»»«…≈ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין ידֹו, על זֹו עבֹודה נעׂשית ‡˙t‰Œ¯‰(ã)לא Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ּכׁשם ֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ

(å)˙ÚÏB˙ ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ויתּכּפר  ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו את יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמּכל

העגל,∑ÓLÓÏ¯˙(è)לֹו: מּפקּדת ּבּה ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
לב)ׁשּנאמר ּכל (שמות מטּמאה ּפרה ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. מעפר (שם)העֹוסקין לּטמא "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
וגֹו'" החּטאת .ׂשרפת ְְֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגלהעגלהעגלהעגל עלעלעלעל ּוּוּוּותכתכתכתכּפּפּפּפרררר ּפּפּפּפרהרהרהרה כב)ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹואאאא יט, ּביׂשראל,(רש"י מיתה היתה לא העגל חטא ׁשּלּולא המפרׁשים, ּתֹורה ּבארּו ּבמּתן ּכי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
טמאת  מּמילא ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן מת; ּולטמאת למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻזכּו
ּבּטּול  ּתהיה הּטהרה ׁשּׁשלמּות לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מל יעׂשה העׂשירית ׁשהּפרה הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמת.

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמות

myl zxecdn - eheytk i"yx

mdNXn lbrl adGdÎinfp EwxRFnM] ¨§¦§¥©¨¨¨¥¤¦¤¨¤§
xn`PW(cÎb ,al zeny)mrd lM EwxRzIe' ¤¤¡©©¦§¨£¨¨¨

...mdipf`A xW` adGd infp z ¤̀¦§¥©¨¨£¤§¨§¥¤
['dkQn lbr EdUrIeE`iai KM -dxR ©©£¥¥¤©¥¨¨¨¦¨¨

Ff,dxRkl`weeC:mdNXnäøô §©¨¨©§¨¦¤¨¤¨¨
.änãàF` 'xR' `le] 'dxR' `weeC dOl £ª¨¨¨©§¨¨¨§Ÿ¨

?[xg` oinsPiHW dgtWÎoal lWn ¦©¥¨¨§¤¦§¨¤¦¥
- Kln lW oihlRoFnx` z` Klkl ¨¨¦¤¤¤¦§¥¤©§

,FzEklnExn`:KlOd izxWn`aY' ©§¨§§¨§¥©¤¤¨Ÿ
FO`clId lWKM ;'d`FSd gPwzEmB ¦¤©¤¤§©©©¨¨©

:lbrd `hg lEwlw oiprldxt `aY §¦§©¦§¥§¨¥¤¨Ÿ¨¨
lbrd m`lr xRkzEzFcF`lbrd ¥¨¥¤§©¥©¨¥¤

(`negpz):.änãàmW lr:aEzMd oFWl £ª¨©¥§©¨
rlFYk EniC`i m`''Eidi xnSMdiryi) ¦©§¦©¨©¤¤¦§
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zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ לחּיים ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר, מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, ÌÈ¯Ó.עדה ÌL ˙ÓzÂ∑(כ"ח (מ"ק »»≈»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ«»»»ƒ¿»

אדּמה  ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר אדּמה? ּפרה לפרׁשת מרים מיתת נסמכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻלּמה
מכּפ צּדיקים מיתת אף ÌÈ¯Ó.רת מכּפרת), ÌL ˙ÓzÂ∑(שם) נאמר לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»ƒ¿»ְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי לג)ּבּה: מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(á)-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©
:ïøäà©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ מרים ּבזכּות הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל .מּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן לעצמם ּבנֹוגע הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָיׁש
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ארּבעים ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוגם

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, להם נֹודע סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּבאר
מּתֹו מתעסקים רק ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ּבמהירּות מתרחׁשים ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־אחת־ ּכמה־וכמה

(ּבאֹופ  נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה אֹורגׁש, יֹותר, גדֹולה ּבמהירּות טֹובים ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
קצר. זמן מׁש ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָּתיכף

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡eÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑ מּמּנה מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ÚÂ‚a∑ להּנקד לֹו היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו יּתכן ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הוא"ו) (ּבחֹולם ."ּבגֹוע" ְְִַַָָ

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ë(`).äãòä ìkxn`p xaMW xg`l ¨¨¥¨§©©¤§¨¤¡©
aEzMd siqFd 'l`xUi ipa E`aIe'©¨Ÿ§¥¦§¨¥¦©¨

'dcrd lM' :WiBcde-,xnFlMdcr §¦§¦¨¨¥¨§©¥¨
,dnlXd,dzin iaiIg mdA oi`W ©§¥¨¤¥¨¤©¨¥¦¨

Ezn xaMWlMxAcn iznxW` ¤§¨¥¨¥¥¦§¨£¤
mWe EOYi dGd xAcOA' :mdilr dxfbp¦§§¨£¥¤©¦§¨©¤¦©§¨

'Ezni(dl ,ci lirl),EN`emix`WPd ¨ª§¥©¦§¨¦
miIgl EWxR(m"`x): ¨§©©¦

.íéøî íL úîzådknqp dOl ©¨¨¨¦§¨¨¨¦§§¨
dxR zWxtl mixn zzin zWxR̈¨©¦©¦§¨§¨¨©¨¨

,dOEc`oiA zipnp dxR zWxR `ld £¨£Ÿ¨¨©¨¨¦§¥¥
mFIA Exn`PW zFIWxRd dpFnW§¨©¨¨¦¤¤¤§©
oqip Wcg W`xA oMWOd mTEdW¤©©¦§¨§ŸŸ¤¦¨

zipXd dpXA(fi ,n zenye .a ,d lirl d`x) ©¨¨©¥¦
zpW sFqA dzid mixn zzin ENi`e§¦¦©¦§¨¨§¨§§©

`N` ?mirAx`ddn ,Ll xnFl ¨©§¨¦¤¨©§©
dxR dn :`"q) oixRkn zFpAxT̈§¨§©§¦©¨¨

zxRkn dOEc`dlrnl x`FanM -,( £¨§©¤¤©§¨§©§¨
zxRkn miwiCv zzin s`zFpFr lr ©¦©©¦¦§©¤¤©£

xFCd iWp`(.gk ohw cren)(a"a ,m"`x): ©§¥©
.íéøî íL úîzådwiWpA `id s` ©¨¨¨¦§¨©¦¦§¦¨

dznmiwiCSd lv` zcgEin dzin=], ¥¨¦¨§¤¤¥¤©©¦¦
lr `N` zeOd K`ln ici lr dPpi`W¤¥¤¨©§¥©§©©¨¤¤¨©
inM ,dAig KxcA FnvrA d"awd ici§¥§©§§¤¤¦¨§¦
zwACzn FgExe FadF` z` wWFPW¤¥¤£§¦§©¤¤
xn`p :'deW dxifB'n oM EWxce ,[eil ¥̀¨§¨§¥¦§¥¨¨¨¤¡©

znYe' o`MmWzzinA xn`pe 'mixn ¨©¨¨¨¦§¨§¤¡©§¦©
dWn(d ,cl mixac)znIe'mWcar dWn ¤©¨¨¨Ÿ¤¤¤

''d iR lr a`Fn ux`A 'dzziO dn - §¤¤¨©¦©¦©
lr' FA xn`PW ,dwiWpA dWniR''d ¤¦§¦¨¤¤¡©©¦

.oM mixn lW Dzzin s`dn ipRnE ©¦¨¨¤¦§¨¥¦§¥¨
?''d iR lr' DA xn`p `l-itl Ÿ¤¡©¨©¦§¦
dlrn lW cFaM Kxc Fpi`WaFYkl ¤¥¤¤¨¤©§¨¦§

,dX` iAbl df oFWleok`oxd`A ¨¤§©¥¦¨§¨¥§©£Ÿ

xn`pWxFtnA''d iR lr'A ,zWxt ¤¡©¦§¨©¦§¨¨©
'irqn dN`'(gl ,bl onwl).fi `xza `aa) ¥¤©§¥

(a"a ,g"n`a:a dxez
(a).äãòì íéî äéä àìå`NW KFYn §Ÿ¨¨©¦¨¥¨¦¤Ÿ

,min mdl did `l rECn aEzMd WxiR¥©©¨©©Ÿ¨¨¨¤©¦
EpcnldpW mirAx` lMW ,o`Mn ¨©§¦¨¤¨©§¨¦¨¨

,mixn zEkfA x`Ad mdl didoeike ¨¨¨¤©§¥¦§¦§¨§¥¨
miOd EwqR dzOW(.h ziprz) ¤¥¨¨§©©¦

(h"ac):b dxez
(b).eðòåâ eìåEpreBW i`eldzaiY] §¨©§©§©¤¨©§¥©

zFpFW zFiErnWn WlWA zWOWn 'El'§©¤¤§¨©§¨
mFwn lkaE.Dpiipr itl zWxRzn `id §¨¨¦¦§¨¤¤§¦¦§¨¨

.`FnM ,'ENi`' zErnWnA(hk ,ak oldl) §©§¨¦§
.a 'iciA axg Wi El''`OW' zErnWnA ¤¤¤§¨¦§©§¨¤¨

'oR' F`,FnM(eh ,p ziy`xa)EpnhUi El' ¤§¦§§¥
.b 'sqFiFnM ,'i`eld' zErnWnA,fi my) ¥§©§¨©§©§

(gi.'Liptl digi l`rnWi El'El' oke ¦§¨¥¦§¤§¨¤§¥



לז zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy
העגל  על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ׁשם ∑‡„n‰.ׁשּטּנף על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ¬À»ֵַ

א) אדם (ישעיה קרּוי ׁשהחטא כּתֹולע", יאּדימּו "אם :.‰ÓÈÓz∑ ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ְְִִֵֶַַַָָָֹ¿ƒ»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
לתּמּותם  ויחזרּו עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא – ÏÚ.מּומין ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ּכׁשם ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ…»»»∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

(â)Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ העגל את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ∆∆¿»»«…≈ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין ידֹו, על זֹו עבֹודה נעׂשית ‡˙t‰Œ¯‰(ã)לא Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ּכׁשם ֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ

(å)˙ÚÏB˙ ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ויתּכּפר  ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו את יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמּכל

העגל,∑ÓLÓÏ¯˙(è)לֹו: מּפקּדת ּבּה ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
לב)ׁשּנאמר ּכל (שמות מטּמאה ּפרה ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. מעפר (שם)העֹוסקין לּטמא "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
וגֹו'" החּטאת .ׂשרפת ְְֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגלהעגלהעגלהעגל עלעלעלעל ּוּוּוּותכתכתכתכּפּפּפּפרררר ּפּפּפּפרהרהרהרה כב)ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹואאאא יט, ּביׂשראל,(רש"י מיתה היתה לא העגל חטא ׁשּלּולא המפרׁשים, ּתֹורה ּבארּו ּבמּתן ּכי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
טמאת  מּמילא ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן מת; ּולטמאת למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻזכּו
ּבּטּול  ּתהיה הּטהרה ׁשּׁשלמּות לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מל יעׂשה העׂשירית ׁשהּפרה הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמת.

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמות
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ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ לחּיים ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר, מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, ÌÈ¯Ó.עדה ÌL ˙ÓzÂ∑(כ"ח (מ"ק »»≈»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ«»»»ƒ¿»

אדּמה  ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר אדּמה? ּפרה לפרׁשת מרים מיתת נסמכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻלּמה
מכּפ צּדיקים מיתת אף ÌÈ¯Ó.רת מכּפרת), ÌL ˙ÓzÂ∑(שם) נאמר לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»ƒ¿»ְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי לג)ּבּה: מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(á)-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©
:ïøäà©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ מרים ּבזכּות הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל .מּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן לעצמם ּבנֹוגע הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָיׁש
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ארּבעים ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוגם

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, להם נֹודע סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּבאר
מּתֹו מתעסקים רק ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ּבמהירּות מתרחׁשים ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־אחת־ ּכמה־וכמה

(ּבאֹופ  נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה אֹורגׁש, יֹותר, גדֹולה ּבמהירּות טֹובים ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
קצר. זמן מׁש ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָּתיכף

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡eÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑ מּמּנה מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ÚÂ‚a∑ להּנקד לֹו היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו יּתכן ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הוא"ו) (ּבחֹולם ."ּבגֹוע" ְְִַַָָ

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»
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lr `N` zeOd K`ln ici lr dPpi`W¤¥¤¨©§¥©§©©¨¤¤¨©
inM ,dAig KxcA FnvrA d"awd ici§¥§©§§¤¤¦¨§¦
zwACzn FgExe FadF` z` wWFPW¤¥¤£§¦§©¤¤
xn`p :'deW dxifB'n oM EWxce ,[eil ¥̀¨§¨§¥¦§¥¨¨¨¤¡©

znYe' o`MmWzzinA xn`pe 'mixn ¨©¨¨¨¦§¨§¤¡©§¦©
dWn(d ,cl mixac)znIe'mWcar dWn ¤©¨¨¨Ÿ¤¤¤

''d iR lr a`Fn ux`A 'dzziO dn - §¤¤¨©¦©¦©
lr' FA xn`PW ,dwiWpA dWniR''d ¤¦§¦¨¤¤¡©©¦

.oM mixn lW Dzzin s`dn ipRnE ©¦¨¨¤¦§¨¥¦§¥¨
?''d iR lr' DA xn`p `l-itl Ÿ¤¡©¨©¦§¦
dlrn lW cFaM Kxc Fpi`WaFYkl ¤¥¤¤¨¤©§¨¦§

,dX` iAbl df oFWleok`oxd`A ¨¤§©¥¦¨§¨¥§©£Ÿ

xn`pWxFtnA''d iR lr'A ,zWxt ¤¡©¦§¨©¦§¨¨©
'irqn dN`'(gl ,bl onwl).fi `xza `aa) ¥¤©§¥

(a"a ,g"n`a:a dxez
(a).äãòì íéî äéä àìå`NW KFYn §Ÿ¨¨©¦¨¥¨¦¤Ÿ

,min mdl did `l rECn aEzMd WxiR¥©©¨©©Ÿ¨¨¨¤©¦
EpcnldpW mirAx` lMW ,o`Mn ¨©§¦¨¤¨©§¨¦¨¨

,mixn zEkfA x`Ad mdl didoeike ¨¨¨¤©§¥¦§¦§¨§¥¨
miOd EwqR dzOW(.h ziprz) ¤¥¨¨§©©¦

(h"ac):b dxez
(b).eðòåâ eìåEpreBW i`eldzaiY] §¨©§©§©¤¨©§¥©

zFpFW zFiErnWn WlWA zWOWn 'El'§©¤¤§¨©§¨
mFwn lkaE.Dpiipr itl zWxRzn `id §¨¨¦¦§¨¤¤§¦¦§¨¨

.`FnM ,'ENi`' zErnWnA(hk ,ak oldl) §©§¨¦§
.a 'iciA axg Wi El''`OW' zErnWnA ¤¤¤§¨¦§©§¨¤¨

'oR' F`,FnM(eh ,p ziy`xa)EpnhUi El' ¤§¦§§¥
.b 'sqFiFnM ,'i`eld' zErnWnA,fi my) ¥§©§¨©§©§

(gi.'Liptl digi l`rnWi El'El' oke ¦§¨¥¦§¤§¨¤§¥



zwgלח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß oeiq e"k iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל (במדבר ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס .מּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִ

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

i`eld :FWExiR ,o`M xEn`d 'Epreb̈©§¨¨¨¥©§©
mizn EpiidW(x"yl)[: ¤¨¦¥¦

.eðéçà òåâamizn EpiidW i`eld ¦§©©¥©§©¤¨¦¥¦
xaCa Epig` zzinAxqFgn `le §¦©©¥©¤¤§Ÿ¥¤

,min:dPOn dPEbn `nv zziOW ©¦¤¦©¨¨§¨¦¤¨
.òåâa- 'reB',`Ed xaC mWoFWlM ¦§©§©¥¨¨¦§

zknqp daiY `idW `N` ,'drieB'§¦¨¤¨¤¦¥¨¦§¤¤
FWExitE ,dixg` d`Ad 'Epig`'lFnM §©¥©¨¨©£¤¨¥§

,'Epig` zzinA'DcETip dPYWp okl §¦©©¥¨¥¦§©¨¦¨
'reb'lFWxtl okYi `le .oFWlM ¦§©§Ÿ¦¨¥§¨§¦§

FWExiR `dIW ,xarA dNErREzOWM' §¨§¨¨¤§¥¥§¤¥
cwPil Fl did oMÎm`W ,'Epig ©̀¥¤¦¥¨¨¦¨¥

:(e"`Ed mlFgA) 'rFbA'c dxez ¦§©§¨©¨
(g).íøéòa úàåÎWFcTd qgW o`Mn §¤§¦¨¦¨¤¨©¨

l`xUi lW mpFnn lr `EdÎKExÄ©¨¨¤¦§¨¥
KklE ,`nSA mYndA EzEni `NW¤Ÿ¨§¤§¨©¨¨§¨
mc`d z` od xiMfde aEzMd Kix`d¤¡¦©¨§¦§¦¥¤¨¨¨
oFWlA xn` `le ,dndAd z` ode§¥¤©§¥¨§Ÿ¨©§¨

'mzF` ziwWde' illM,y"`) §¨¦§¦§¦¨¨
(n"evw:h dxez

(i)'Bâå eìä÷iåipR l` ldTd z` ©©§¦§¤©¨¨¤§¥
.rlQdmNEMW rnWn oFWNd KFYn ©¨©¦©¨©§©¤¨

e ,rlQd ipR gkFp Ecnre EqpMzddf ¦§¨§§¨§©§¥©¤©§¤
W zFnFwOd on cg`qp ici lrwifgd ¤¨¦©§¤©§¥¥¤¡¦

hrEndAExnd z`cFr Epivn oke] ¨¤©§¤§¥¨¦
(b ,g `xwie)l` ldwd dcrd lM z`e'§¤¨¨¥¨©§¥¤

z` ExarWM mB Kke ,'crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥§¨©§¤¨§¤
iCA ipW oiA l`xUi lM Eqpkp oCxId©©§¥¦§§¨¦§¨¥¥§¥©¥

xn`PW ,oFx`d(h ,b ryedi)xn`Ie' ¨¨¤¤¡©©Ÿ¤
ErnWe dPd EWB l`xUi ipA l` rWFdi§ª©¤§¥¦§¨¥Ÿ¥¨§¦§

xn`pe ,'mkidl` 'd ixaC z`(bl ,g my) ¤¦§¥¡Ÿ¥¤§¤¡©
eihtWe mixhWe eipwfE l`xUi lke'§¨¦§¨¥§¥¨§Ÿ§¦§Ÿ§¨

'oFx`l dGnE dGn micnr`negpz yxcn) Ÿ§¦¦¤¦¤¨¨
(h[(f ,d daxÎziy`xa)(oexkfd):

.àéöBð äfä òìqä ïîäxg`n £¦©¤©©¤¦¥©©
on min mdl `ivFdl dWn dEhvPW¤¦§©¨¤§¦¨¤©¦¦
:dInY oFWlA mdl xn` dOl ,rlQd©¤©¨¨¨©¨¤¦§§¦¨
?'min mkl `ivFp dGd rlQd ond'£¦©¤©©¤¦¨¤¨¦
on min `ivFdl did iEEiSd ,`N ¤̀¨©¦¨¨§¦©¦¦
Eid Fx`a iOn xW` `Edd rlQd©¤©©£¤¦¥§¥¨
axFgA EdMdW f`n dYr cr mizFW¦©©¨¥¨¤¦¨§¥

xEn`M](e ,fi zeny)mX Liptl cnr ippd' ¨¨¦§¦Ÿ¥§¨¤¨

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy
לפי אֹותֹו, מּכירין היּו אֹומרים ׁשּלא יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

– ׁשֹוטים יוני לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:
מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את .מֹורים ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑ ודּברּתם" אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה לפי «¬»ƒְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה יז)אלֿהּסלע", (שמות ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

והּכהּו סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – ּבּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑:עליהם יאמרּו ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר יא)ּכעֹון "הצאן (במדבר ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

חס לא – יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס – ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? קׁשה יּׁשחט" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובקר
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, העדה ∑ÈLÈc˜‰Ï.עליו לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ְִִֵֵַַָָָ¿«¿ƒ≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

E`vie xESa ziMde ,axgA xESd lr©©§Ÿ¥§¦¦¨©§¨§
,['mrd dzWe ,min EPOndYr mlE`e ¦¤©¦§¨¨¨¨§¨©¨

,`Ed okid oxd`e dWn mircFi Eid `lŸ¨§¦¤§©£Ÿ¥¨
itl ,FzF` oixiMn Eid `NW itl§¦¤Ÿ¨©¦¦§¦

oiA Fl aWie rlQd KldWx`W ¤¨©©¤©§¨©¥§¨
x`Ad wNYqPWM mirlQdzzinA ©§¨¦§¤¦§©¥©§¥§¦©

,mixndn' mdl mixnF` l`xUi Eide ¦§¨§¨¦§¨¥§¦¨¤©
'min Epl E`ivFY rlq dfi`n ,mkN- ¨¤¥¥¤¤©¦¨©¦

rlQd z` URgl mkl dOl ,xnFlM§©¨¨¨¤§©¥¤©¤©
dfi`n min Epl E`ivFd ,`weeC `Edd©©§¨¦¨©¦¥¥¤

,`EdW rlqmdl xn` Kkl`p ErnW' ¤©¤§¨¨©¨¤¦§¨
'mixFOd-FWExiRW- 'mipaxq' ©¦¤¥¨§¨¦

,mdizFAx lFwA rFnWl miaxqnd©§¨§¦¦§©§©¥¤
aEipei oFWlFWExiR,'mihFW'Wi cFre ¦§§¨¦¥¦§¥

:WExiR FA- 'mdixFn z` mixFn' ¥¦¤¥¤
mdilr cviM mdicOln z` micOlOW¤§©§¦¤§©§¥¤¥©£¥¤

bdpzdl`NW dGd rlQd ond' - §¦§©¥£¦©¤©©¤¤Ÿ
!?'min mkl `ivFp eilr EpiEhvp¦§©¦¨¨¦¨¤¨¦

(`negpz)(a"rx ,oexkfd):`i dxez
(`i).íéîòtrlQd z` dMd dOl ©£¨¦¨¨¦¨¤©¤©

EEhvp ixd ,llM EdMd dOle ,miinrR©£©¦§¨¨¦¨§¨£¥¦§©
,`N` ?'rlQd l` mYxAce'itl §¦©§¤¤©¤©¤¨§¦

dpFW`xAWEdMdWM`ivFd `lmin ¤¨¦¨§¤¦¨Ÿ¦©¦

rtWAdEv `NW itl ,oiRih `N` §¤©¤¨¦¦§¦¤Ÿ¦¨
l` mYxAce' `N` FzFMdl mFwOd©¨§©¤¨§¦©§¤¤

'rlQd(g weqt lirl)ExAc dOde , ©¤©§¥¨¦§
dNigYAxg` rlq l`Eid mixEaqM ©§¦¨¤¤©©¥¦§¦¨

mIEqnd rlQd FzF` EdGW`ivFd `le ¤¤©¤©©§¨§Ÿ¦
,llM min`OW Exn`FzFMdl Kixv ©¦§¨¨§¤¨¨¦§©

Meilr dEhvPW itxn`PW ,dpFW`xa §¦¤¦§©¨¨¨¨¦¨¤¤¡©
(e ,fi zeny)E ,'...xESa ziMde'xEAiCd oia §¦¦¨©¥©¦
d`Mdlrlq FzF` mdl oOCfpoFkPd ©©¨¨¦§©¥¨¤¤©©¨
EdMdedpFW`x mrtA - miinrR §¦¨©£©¦§©©¦¨

E`vIe' :dIpXaE ,mihrEn min `ivFd¦©¦¨¦©§¦¨©¥§
did `l xg` rlq la`] 'miAx min©¦©¦£¨¤©©¥Ÿ¨¨
d`Md ici lr ENit` ,llM `ivFn¦§¨£¦©§¥©¨¨

[miinrR(`negpz)(a"a ,oexkfd):ai dxez ©£©¦
(ai).éa ízðîàä àì ïòédNB ©©Ÿ¤¡©§¤¦¦¨

Eid calA df `hg ilEN`W aEzMd©¨¤¦¥¥§¤¦§©¨
oxd`e dWnqpkp.ux`l oi,z`feicM ¤§©£Ÿ¦§¨¦¨¨¤§Ÿ§¥

x`W oFrM' :mdilr Exn`i `NW¤ŸŸ§£¥¤©£§¨
`NW mdilr xfbPW xAcOdÎxFC©¦§¨¤¦§©£¥¤¤Ÿ
.'oxd`e dWn oFr did KM ,EqpMi¦¨§¨¨¨£Ÿ¤§©£Ÿ
WpFrA KM lM d"awd xingd dOle§¨¨¤§¦¨¨§¤

,df `hg`lde:l`XW dWn zl`W ¥§¤©£Ÿ§¥©¤¤¨©
hgXi xwaE o`vd''mdl `vnE mdl £Ÿ¨¨¦¨¥¨¤¨¨¨¤

'ebe(ak ,`i lirl)dzid?FGn dWwitl] ¨§¨¨¨¦§¦
eiUrn F` eixaC Eid zFnFwOd ipWAW¤¦§¥©§¨§¨¨©£¨
`Ed ENi`M ,zErhA WxRzdl milElr£¦§¦§¨¥§¨§¦
dlrn lW FgFkA iC oi`W xEaq̈¤¥©§¤©§¨
did `NW ,rlQA :mixEnB miQp zFUrl©£¦¦§¦©¤©¤Ÿ¨¨
zl`WaE .d`Mdl KxvEde xEAicA iC©§¦§§©§©¨¨¦§¥©
inM minFC eixaC EidW '...xwaE o`vd'£Ÿ¨¨¤¨§¨¨¦§¦
mdl `iadl okYi m`d :xnF`e DnYW¤¨¥©§¥©¦¦¨¥§¨¦¨¤
zl`WA ,mpn`e .mwERiq iC xUÄ¨¥¦¨§¨§¨¦§¥©
xzFi Ff zErnWn dzid '...xwaE o`vd'£Ÿ¨¨¨§¨©§¨¥

[rlQd z`MdA xW`n zWxFtn`N` §¤¤¥£¤§©¨©©¤©¤¨
W itlxaCd did mXxzQAoial FpiA §¦¤¨¨¨©¨¨©¥¤¥§¥
,d"awdz` mirnFW l`xUi Eid `NW¤Ÿ¨¦§¨¥§¦¤

Kkitl ,KkA ErhIW icM eixaCKQg §¨¨§¥¤¦§§¨§¦¨¦¥
aEzMd eilrlgnE d"awd eilr qg - ¨¨©¨©¨¨¨©

,Flo`kerlQd dUrnAWdid §¨§©£¥©¤©¤¨¨
eilr KQg `l ,l`xUi lM cnrnA§©£©¨¦§¨¥Ÿ¦¥¨¨

mXd WECw ipRn ,aEzMd(i"gp): ©¨¦§¥¦©¥
.éðLéc÷äìl` mYxAc ENi`W §©§¦¥¦¤¦¦©§¤¤

`ivFde rlQd,eininWCEwn iziid ©¤©§¦¥¨¨¦¦§¨
,dcrd ipirlmB Eid KM KFYnE §¥¥¨¥¨¦¨¨©

rnFXd rlQd on ,xqEn mdl migwFl§¦¨¤¨¦©¤©©¥©
,'d i`iap lFwAeEiddn' :mixnF` §§¦¥§¨§¦©



לט zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß oeiq e"k iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל (במדבר ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס .מּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִ

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

i`eld :FWExiR ,o`M xEn`d 'Epreb̈©§¨¨¨¥©§©
mizn EpiidW(x"yl)[: ¤¨¦¥¦

.eðéçà òåâamizn EpiidW i`eld ¦§©©¥©§©¤¨¦¥¦
xaCa Epig` zzinAxqFgn `le §¦©©¥©¤¤§Ÿ¥¤

,min:dPOn dPEbn `nv zziOW ©¦¤¦©¨¨§¨¦¤¨
.òåâa- 'reB',`Ed xaC mWoFWlM ¦§©§©¥¨¨¦§

zknqp daiY `idW `N` ,'drieB'§¦¨¤¨¤¦¥¨¦§¤¤
FWExitE ,dixg` d`Ad 'Epig`'lFnM §©¥©¨¨©£¤¨¥§

,'Epig` zzinA'DcETip dPYWp okl §¦©©¥¨¥¦§©¨¦¨
'reb'lFWxtl okYi `le .oFWlM ¦§©§Ÿ¦¨¥§¨§¦§

FWExiR `dIW ,xarA dNErREzOWM' §¨§¨¨¤§¥¥§¤¥
cwPil Fl did oMÎm`W ,'Epig ©̀¥¤¦¥¨¨¦¨¥

:(e"`Ed mlFgA) 'rFbA'c dxez ¦§©§¨©¨
(g).íøéòa úàåÎWFcTd qgW o`Mn §¤§¦¨¦¨¤¨©¨

l`xUi lW mpFnn lr `EdÎKExÄ©¨¨¤¦§¨¥
KklE ,`nSA mYndA EzEni `NW¤Ÿ¨§¤§¨©¨¨§¨
mc`d z` od xiMfde aEzMd Kix`d¤¡¦©¨§¦§¦¥¤¨¨¨
oFWlA xn` `le ,dndAd z` ode§¥¤©§¥¨§Ÿ¨©§¨

'mzF` ziwWde' illM,y"`) §¨¦§¦§¦¨¨
(n"evw:h dxez

(i)'Bâå eìä÷iåipR l` ldTd z` ©©§¦§¤©¨¨¤§¥
.rlQdmNEMW rnWn oFWNd KFYn ©¨©¦©¨©§©¤¨

e ,rlQd ipR gkFp Ecnre EqpMzddf ¦§¨§§¨§©§¥©¤©§¤
W zFnFwOd on cg`qp ici lrwifgd ¤¨¦©§¤©§¥¥¤¡¦

hrEndAExnd z`cFr Epivn oke] ¨¤©§¤§¥¨¦
(b ,g `xwie)l` ldwd dcrd lM z`e'§¤¨¨¥¨©§¥¤

z` ExarWM mB Kke ,'crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥§¨©§¤¨§¤
iCA ipW oiA l`xUi lM Eqpkp oCxId©©§¥¦§§¨¦§¨¥¥§¥©¥

xn`PW ,oFx`d(h ,b ryedi)xn`Ie' ¨¨¤¤¡©©Ÿ¤
ErnWe dPd EWB l`xUi ipA l` rWFdi§ª©¤§¥¦§¨¥Ÿ¥¨§¦§

xn`pe ,'mkidl` 'd ixaC z`(bl ,g my) ¤¦§¥¡Ÿ¥¤§¤¡©
eihtWe mixhWe eipwfE l`xUi lke'§¨¦§¨¥§¥¨§Ÿ§¦§Ÿ§¨

'oFx`l dGnE dGn micnr`negpz yxcn) Ÿ§¦¦¤¦¤¨¨
(h[(f ,d daxÎziy`xa)(oexkfd):

.àéöBð äfä òìqä ïîäxg`n £¦©¤©©¤¦¥©©
on min mdl `ivFdl dWn dEhvPW¤¦§©¨¤§¦¨¤©¦¦
:dInY oFWlA mdl xn` dOl ,rlQd©¤©¨¨¨©¨¤¦§§¦¨
?'min mkl `ivFp dGd rlQd ond'£¦©¤©©¤¦¨¤¨¦
on min `ivFdl did iEEiSd ,`N ¤̀¨©¦¨¨§¦©¦¦
Eid Fx`a iOn xW` `Edd rlQd©¤©©£¤¦¥§¥¨
axFgA EdMdW f`n dYr cr mizFW¦©©¨¥¨¤¦¨§¥

xEn`M](e ,fi zeny)mX Liptl cnr ippd' ¨¨¦§¦Ÿ¥§¨¤¨

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy
לפי אֹותֹו, מּכירין היּו אֹומרים ׁשּלא יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

– ׁשֹוטים יוני לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:
מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את .מֹורים ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑ ודּברּתם" אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה לפי «¬»ƒְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה יז)אלֿהּסלע", (שמות ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

והּכהּו סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – ּבּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑:עליהם יאמרּו ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר יא)ּכעֹון "הצאן (במדבר ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

חס לא – יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס – ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? קׁשה יּׁשחט" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובקר
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, העדה ∑ÈLÈc˜‰Ï.עליו לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ְִִֵֵַַָָָ¿«¿ƒ≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

E`vie xESa ziMde ,axgA xESd lr©©§Ÿ¥§¦¦¨©§¨§
,['mrd dzWe ,min EPOndYr mlE`e ¦¤©¦§¨¨¨¨§¨©¨

,`Ed okid oxd`e dWn mircFi Eid `lŸ¨§¦¤§©£Ÿ¥¨
itl ,FzF` oixiMn Eid `NW itl§¦¤Ÿ¨©¦¦§¦

oiA Fl aWie rlQd KldWx`W ¤¨©©¤©§¨©¥§¨
x`Ad wNYqPWM mirlQdzzinA ©§¨¦§¤¦§©¥©§¥§¦©

,mixndn' mdl mixnF` l`xUi Eide ¦§¨§¨¦§¨¥§¦¨¤©
'min Epl E`ivFY rlq dfi`n ,mkN- ¨¤¥¥¤¤©¦¨©¦

rlQd z` URgl mkl dOl ,xnFlM§©¨¨¨¤§©¥¤©¤©
dfi`n min Epl E`ivFd ,`weeC `Edd©©§¨¦¨©¦¥¥¤

,`EdW rlqmdl xn` Kkl`p ErnW' ¤©¤§¨¨©¨¤¦§¨
'mixFOd-FWExiRW- 'mipaxq' ©¦¤¥¨§¨¦

,mdizFAx lFwA rFnWl miaxqnd©§¨§¦¦§©§©¥¤
aEipei oFWlFWExiR,'mihFW'Wi cFre ¦§§¨¦¥¦§¥

:WExiR FA- 'mdixFn z` mixFn' ¥¦¤¥¤
mdilr cviM mdicOln z` micOlOW¤§©§¦¤§©§¥¤¥©£¥¤

bdpzdl`NW dGd rlQd ond' - §¦§©¥£¦©¤©©¤¤Ÿ
!?'min mkl `ivFp eilr EpiEhvp¦§©¦¨¨¦¨¤¨¦

(`negpz)(a"rx ,oexkfd):`i dxez
(`i).íéîòtrlQd z` dMd dOl ©£¨¦¨¨¦¨¤©¤©

EEhvp ixd ,llM EdMd dOle ,miinrR©£©¦§¨¨¦¨§¨£¥¦§©
,`N` ?'rlQd l` mYxAce'itl §¦©§¤¤©¤©¤¨§¦

dpFW`xAWEdMdWM`ivFd `lmin ¤¨¦¨§¤¦¨Ÿ¦©¦

rtWAdEv `NW itl ,oiRih `N` §¤©¤¨¦¦§¦¤Ÿ¦¨
l` mYxAce' `N` FzFMdl mFwOd©¨§©¤¨§¦©§¤¤

'rlQd(g weqt lirl)ExAc dOde , ©¤©§¥¨¦§
dNigYAxg` rlq l`Eid mixEaqM ©§¦¨¤¤©©¥¦§¦¨

mIEqnd rlQd FzF` EdGW`ivFd `le ¤¤©¤©©§¨§Ÿ¦
,llM min`OW Exn`FzFMdl Kixv ©¦§¨¨§¤¨¨¦§©

Meilr dEhvPW itxn`PW ,dpFW`xa §¦¤¦§©¨¨¨¨¦¨¤¤¡©
(e ,fi zeny)E ,'...xESa ziMde'xEAiCd oia §¦¦¨©¥©¦
d`Mdlrlq FzF` mdl oOCfpoFkPd ©©¨¨¦§©¥¨¤¤©©¨
EdMdedpFW`x mrtA - miinrR §¦¨©£©¦§©©¦¨

E`vIe' :dIpXaE ,mihrEn min `ivFd¦©¦¨¦©§¦¨©¥§
did `l xg` rlq la`] 'miAx min©¦©¦£¨¤©©¥Ÿ¨¨
d`Md ici lr ENit` ,llM `ivFn¦§¨£¦©§¥©¨¨

[miinrR(`negpz)(a"a ,oexkfd):ai dxez ©£©¦
(ai).éa ízðîàä àì ïòédNB ©©Ÿ¤¡©§¤¦¦¨

Eid calA df `hg ilEN`W aEzMd©¨¤¦¥¥§¤¦§©¨
oxd`e dWnqpkp.ux`l oi,z`feicM ¤§©£Ÿ¦§¨¦¨¨¤§Ÿ§¥

x`W oFrM' :mdilr Exn`i `NW¤ŸŸ§£¥¤©£§¨
`NW mdilr xfbPW xAcOdÎxFC©¦§¨¤¦§©£¥¤¤Ÿ
.'oxd`e dWn oFr did KM ,EqpMi¦¨§¨¨¨£Ÿ¤§©£Ÿ
WpFrA KM lM d"awd xingd dOle§¨¨¤§¦¨¨§¤

,df `hg`lde:l`XW dWn zl`W ¥§¤©£Ÿ§¥©¤¤¨©
hgXi xwaE o`vd''mdl `vnE mdl £Ÿ¨¨¦¨¥¨¤¨¨¨¤

'ebe(ak ,`i lirl)dzid?FGn dWwitl] ¨§¨¨¨¦§¦
eiUrn F` eixaC Eid zFnFwOd ipWAW¤¦§¥©§¨§¨¨©£¨
`Ed ENi`M ,zErhA WxRzdl milElr£¦§¦§¨¥§¨§¦
dlrn lW FgFkA iC oi`W xEaq̈¤¥©§¤©§¨
did `NW ,rlQA :mixEnB miQp zFUrl©£¦¦§¦©¤©¤Ÿ¨¨
zl`WaE .d`Mdl KxvEde xEAicA iC©§¦§§©§©¨¨¦§¥©
inM minFC eixaC EidW '...xwaE o`vd'£Ÿ¨¨¤¨§¨¨¦§¦
mdl `iadl okYi m`d :xnF`e DnYW¤¨¥©§¥©¦¦¨¥§¨¦¨¤
zl`WA ,mpn`e .mwERiq iC xUÄ¨¥¦¨§¨§¨¦§¥©
xzFi Ff zErnWn dzid '...xwaE o`vd'£Ÿ¨¨¨§¨©§¨¥

[rlQd z`MdA xW`n zWxFtn`N` §¤¤¥£¤§©¨©©¤©¤¨
W itlxaCd did mXxzQAoial FpiA §¦¤¨¨¨©¨¨©¥¤¥§¥
,d"awdz` mirnFW l`xUi Eid `NW¤Ÿ¨¦§¨¥§¦¤

Kkitl ,KkA ErhIW icM eixaCKQg §¨¨§¥¤¦§§¨§¦¨¦¥
aEzMd eilrlgnE d"awd eilr qg - ¨¨©¨©¨¨¨©

,Flo`kerlQd dUrnAWdid §¨§©£¥©¤©¤¨¨
eilr KQg `l ,l`xUi lM cnrnA§©£©¨¦§¨¥Ÿ¦¥¨¨

mXd WECw ipRn ,aEzMd(i"gp): ©¨¦§¥¦©¥
.éðLéc÷äìl` mYxAc ENi`W §©§¦¥¦¤¦¦©§¤¤

`ivFde rlQd,eininWCEwn iziid ©¤©§¦¥¨¨¦¦§¨
,dcrd ipirlmB Eid KM KFYnE §¥¥¨¥¨¦¨¨©

rnFXd rlQd on ,xqEn mdl migwFl§¦¨¤¨¦©¤©©¥©
,'d i`iap lFwAeEiddn' :mixnF` §§¦¥§¨§¦©



zwgמ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy
קלֿוחמר  מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואֹומרים:

˙·e‡È.אנּו! ‡Ï ÔÎÏ∑ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א ירּבּו(שמואל ׁשּלא ּבקפיצה, נׁשּבע עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן : ָ»≈…»ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּכ על .ּבתפּלה ְִִַָָ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים ב)הם ק"א ׁשל (סנהדרין ׁשּמֹוׁשיען ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו את ≈»≈¿ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה א)יׂשראל ּתׁשליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד "ּכלֿהּבן :.Ìa L„wiÂ∑ ואהרן מׁשה ׁשּמתּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ«ƒ»≈»ְֲֵֶֶַֹֹ

ידם, ב)על קט"ו הּוא (זבחים וכן הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין עֹוׂשה ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
סח)אֹומר אֹומר(תהילים הּוא וכן ,"מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא י): אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ß oeiq f"k iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

i`e xAcn Fpi`W df rlQrnFW Fp ¤©¤¤¥§©¥§¥¥©
dqpxtl Kixv Fpi`ez` xiMIW icM §¥¨¦§©§¨¨§¥¤©¦¤

,Fqpxtnd oFc`d`Ed z`f mremiIwn ¨¨©§©§§§¦Ÿ§©¥
'Ep` xnFgeÎlw - mFwn lW FxEAC- ¦¤¨©¨¤¨

`le d`MdA miOd E`vIW eiWkr la £̀¨©§¨¤¨§©©¦§©¨¨§Ÿ
,miinrR FzFMdl KxvEd mbe ,xEAicA§¦§©§©§©©£©¦
WCwzp `le qPd wfFg hrnzp ixd£¥¦§©¥¤©¥§Ÿ¦§©¥
zgiwl mB dhrnzpe ,KM lM FnW§¨¨§¦§©£¨©§¦©

xqEOd(m"`x): ©¨
.eàéáú àì ïëìcaNn ,'...okl' oFWl ¨¥Ÿ¨¦§¨¥¦§©

Wi ,'...KM liaWA' :dhEWRd FzErnWn©§¨©§¨¦§¦¨¥
`id dxifBdW ,ztqFp zErnWn FA©§¨¤¤¤©§¥¨¦

.drEaWA'okl' zaiYW EpivOW itl ¦§¨§¦¤¨¦¤¥©¨¥
,drEaWl dnCwdM zxn`pokle' FnM ¤¡¤¤§©§¨¨¦§¨§§¨¥

ilr zial iYrAWpoFr xRMzi m` ¦§©§¦§¥¥¦¦¦§©¥£
'mlFr cr dgpnaE gafA ilr ziA¥¥¦§¤©§¦§¨©¨

(ci ,b `Îl`eny)l`EnW l` d"awd ixaC]¦§¥¤§¥
xW` zEprxERd zFcF` lr `iaPd©¨¦©©§¨£¤
mxh ,oxd`e dWnE .[ilr ziA lr `aŸŸ©¥¥¦¤§©£Ÿ¤¤
lr mingx WTalE lNRzdl EwiRqd¦§¦§¦§©¥§©¥©£¦©
d"awd miCwd xakE ,dxifBd lEHiA¦©§¥¨§¨¦§¦

edvitwA rAWp(zExidnA)icM`NW §¦§©¦§¦¨¦§¦§¥¤Ÿ
KMÎlr dNtza EAxi(`negpz) ©§¦§¦¨©¨

(m"`x):bi dxez
(bi).äáéøî éî änä,FhEWR itl ¥¨¥§¦¨§¦§

aEzMd zpeEMon E`vIW ElNd miOdW ©¨©©¨¤©©¦©¨¤¨§¦

'daixn in' mi`xwp ,d`MdA rlQdlr ©¤©§©¨¨¦§¨¦¥§¦¨©
EaxW mWxEn`ke] 'd z` l`xUi ipA ¥¤¨§¥¦§¨¥¤§¨¨
dlrnl(b weqt)'dWn mr mrd axIe' §©§¨©¨¤¨¨¦Ÿ¤

'...dOd' oFWNd ,FWxcn itlE .['ebe§¦¦§¨©¨¥¨
,mixg` min lr fnFxmixMfPd md ¥©©¦£¥¦¥©¦§¨¦

,xg` mFwnAxW`E`x EN` z` §¨©¥£¤¤¥¨
drxt ipipbhv`icM miakFMd ifFg=] ¦§©§¦¥©§Ÿ¥©¨¦§¥

[zFcizrd z` rcillW oriWFOW ¥©¤¨£¦¤¦¨¤
l`xUi`dIW FtFq (dWn)dwFl ¦§¨¥¤¤§¥¤
,miOaxF`id in mdW Eid mixEaqke ©©¦§¦§¦¨¤¥¥©§

,mdA FzF` EriAhi xW`lM' ExfB Kkl £¤©§¦¨¤§¨¨§¨
'EdEkilWY dxF`id cFNId oAdzeny) ©¥©¦©§¨©§¦

(ak ,`mixaCdW Erci `l md K` ,©¥Ÿ¨§¤©§¨¦
,o`M mixEn`d 'daixnd in'l mipEkn§ª¨¦§¥©§¦¨¨£¦¨
qpMdl dWn dkf `l mllbA xW £̀¤¦§¨¨Ÿ¨¨¤§¦¨¥

.ux`lifFgW miOd :aEzMd xnF` Kke ¨¨¤§¨¥©¨©©¦¤¥
in `le daixn in dOd ,E`x miakFMd©¨¦¨¥¨¥§¦¨§Ÿ¥

xF`id(`i `negpz)(i"`a): ©§
.ía LãwiådNrzp d"awd cFaM ©¦¨¥¨§¦§©¨

KkA ,miOd ozF`A WCwzpeEzOW §¦§©¥§¨©©¦§¨¤¥
,mci lr oxd`e dWniMÎWFcTdWM Ÿ¤§©£Ÿ©¨¨¦§¤©¨

- eiWCEwnA oic dUFr `EdÎKExÄ¤¦¦§¨¨
,miWFcTd eiwiCvAdf ici lr`Ed §©¦¨©§¦©§¥¤

- iE`xi,mNEM lr `xFp dUrpemW ¨©£¤¨©¨§¥
FcFaM,zFIxAd lr WCwznmdW §¦§©¥©©§¦¤¥

ciRwnE oC `Ed KM m` :mAlA mixnF`§¦§¦¨¦¨¨©§¦

.mirWxA oMW lM ,miwiCSd EN`Aoke §¥©©¦¦¨¤¥¨§¨¦§¥
xnF` `Ed(el ,gq mildz)midl` `xFp' ¥¨¡Ÿ¦
'LiWCwOn'd cFaMn' :FhEWR itl] ¦¦§¨¤§¦§¦§

ipal d`xId `FaY ,WCwOA okFXd©¥©¦§¨¨©¦§¨¦§¥
'mc`(c"evn),[l`' :minkg EdEWxcE ¨¨§¨£¨¦©

,'LiWCwOn `N` LiWCwOn `xwY¦§¨¦¦§¨¤¤¨¦§ª¨¤
mdW - LNW miWCEwnd on ,xnFlM§©¦©§¨¦¤§¤¥
KFYn - d"awd lW eiWFcw miwiCSd©©¦¦§¨¤¦
dUrp dY` ,oiCA mdOr LwEcwC¦§§¦¨¤©¦©¨©£¤

.mNEM lr cgtpe '`xFp'xnF` `Ed oke ¨§¦§¨©¨§¥¥
-`NW ,oxd` ipa ipW zzin xg`l§©©¦©§¥§¥©£Ÿ¤Ÿ

WCwOd zXEcwA Exdfp(b ,i `xwie) ¦§£¦§©©¦§¨
WcT` iaFxwA'mrd lk ipR lre ¦§©¤¨¥§©§¥¨¨¨

if` 'WcT` iaFxwA' xW`M - 'caM ¤̀¨¥©£¤¦§©¤¨¥£©
'caM` mrd lk ipR lr' miIwzn,oexkfd) ¦§©¥©§¥¨¨¨¤¨¥

(my i"yx i"tre ,m"`x:ci dxez
(ci)éçà.ìàøNé Ed`x dndWn ¨¦¦§¨¥¨¨¨¤

deg` o`M xiMfdl,(mig` zaxw=) §©§¦¨©£¨¦§©©¦
iM oFrhl dR oFgzR Fl oYip KkA `ld£Ÿ§¨¦©¦§¤¦§¦
Fl mB ixd l`xUil g` `EdW xg`n¥©©¤¨§¦§¨¥£¥©
xFarl mdl oYi dOle ,ux`A wlg¥¤¨¨¤§¨¨¦¥¨¤©£
lM z` WFAkl mdl riIqlE Fvx` KxC¤¤©§§©¥©¨¤¦§¤¨

?eizFa` zlgp,`N`KM,Fl xn`ixd ©£©£¨¤¨¨¨©£¥
,Epgp` mig`EpipWEmdxa` ipA ©¦£©§§¥§¥©§¨¨

FnM Frxf lr zElB dxfbPWFl xn`PW ¤¦§§¨¨©©§§¤¤¡©
mixzAd oiA zixaA(bi ,eh ziy`xa)rci' ¦§¦¥©§¨¦¨Ÿ©

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy
טו) לפרעֹו(בראשית החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל "זרע יהיה "ּכיֿגר :.‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש עליהם,(שם הּמּטל חֹוב הּׁשטר מּפני – אחיו" יעקב מּפני אלֿארץ וּיל" : ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ רּבֹות צרֹות על ∑eÈ˙·‡ÏÂ.סבלנּו ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬

:Eìeáâ§¤«
i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה ונענים (בראשית צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑ «ƒ¿«…≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿»

ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, מׁשה. לו)זה ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑הירּׁשה על לעֹורר ל לנּואין עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑(רבה אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶַַַָָָָָ

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

rcYLrxf didi xb iMmdl `l ux`A ¥©¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤
'mz` EPre mEcaredid EpipW lre , ©£¨§¦Ÿ¨§©§¥¨¨

Frxtl aFgd FzF``NW oeike ©§¨§§¥¨¤Ÿ
aFgd FzF` oFrxtA EpOr YtYYWd¦§©©§¨¦¨§¥§©
wlge zEkf Ll oi` ixd ,(zElBd zxifB)§¥©©¨£¥¥§§§¥¤
`p l` KkitlE ,zFa`d ux` zlgpA§©£©¤¤¨¨§¦¨©¨
z` lAwlE LMxC xFarl EpcrA aMrY§©¥©£¥©£©§§§©¥¤

Epl zcrEind ux`d(`negpz)(w"d`ln): ¨¨¤©§¤¤¨
.äàìzä ìk úà zòãé äzàFl did ©¨¨©§¨¥¨©§¨¨¨¨

dY`' hwp dOle ,'rcFi dY`' xnFl©©¨¥©§¨¨¨©©¨
:Fl xn` KM `N` ?xar oFWlA 'Yrcï©§¨¦§¨¨¤¨¨¨©
lM z` f`n rci xaM eUr mkia £̀¦¤¥¨§¨¨©¥¨¤¨
rxf lr xFarl dxEn`d d`lYd©§¨¨¨£¨©£©¤©

mdxa`lrn mkia` WxR Kkitl ©§¨¨§¦¨¨©£¦¤¥©
Epia`,awrixn`PW(e ,el ziy`xa)gTIe ¨¦©£Ÿ¤¤¡©©¦©

ux`A Wkx xW` Fpipw lM z` ...eUr¥¨¥¨¦§¨£¤¨©§¤¤
,orpM'eig` awri ipRn ux` l` KlIe §¨©©¥¤¤¤¤¦§¥©£Ÿ¨¦

-xnFlMlHEOd aFgÎxhW ipRn §©¦§¥§©©¨
awri lr FliHde ,mdilroi` :xn`'] £¥¤§¦¦©©£Ÿ¨©¥

oFrxtA `le ux`d zpYnA `l wlg il¦¥¤Ÿ§©§©¨¨¤§Ÿ§¥§
'xhXd(i"yx)[(`"n):eh dxez ©§¨

(eh).eðì eòøiåKxFv dWn d`x `l ©¨¥¨Ÿ¨¨¤¤
mdizFlaq ihxR lM z` eiptA Wxtl§¨¥§¨¨¤¨§¨¥¦§¥¤
ErxIe' illM oFWl hwp Kkl ,mixvnA§¦§©¦§¨¨©¨§¨¦©¨¥

,xnFlM 'EplzFAx zFxv Eplaq(`"eb): ¨§©¨©§¨©
.eðéúBáàìåEpizFa`l `id dpeEMd §©£¥©©¨¨¦©£¥

mixvn cEArW mxh mincFTd zFxFCn¦©§¦¤¤¦§¦§©¦
-xaTA mixrhvn zFa`dW o`Mn¦¨¤¨¨¦§©£¦©¤¤

.l`xUi lr d`A zEprxERWMENi`W §¤§¨¨¨©¦§¨¥¤¦
EidW zFa` mzF`l wx dpeEMd dzid̈§¨©©¨¨©§¨¨¤¨
Fl did ,mixvn cEArW ztEwzA mdOr¦¨¤¦§©¦§¦§©¦¨¨
KMÎxg`e ,dNigY 'EpizFa`' miCwdl§©§¦£¥§¦¨§©©¨
zFa`d lW mdizFlaq ixdW ,'Epl'¨¤£¥¦§¥¤¤¨¨

mipAd zFlaql Encw(`negpz),`"eb) ¨§§¦§©¨¦
(yeal:fh dxez
(fh).eðìB÷ òîLiågzRW xg`n ©¦§©¥¥©©¤¨©

mB oM xnFl Fl did '...wrvPe' xn`e§¨©©¦§©¨¨©¥©
hwp `N` ,'Epzwrv rnWIe' :KWndA©¤§¥©¦§©©£¨¥¤¨¨©
Klnl fFnxl icM 'EplFw rnWIe' `weeC©§¨©¦§©¥§¥¦§§¤¤

cgEin gkl Epikf iM ,mFc`dkxAA ¡¦¨¦§Ÿ©§¨©§¨¨
EpkxAWwgvilFw lFTd' :Epia` ¤¥§¨¦§¨¨¦©

'awri(ak ,fk ziy`xa)miwrFv Ep`W , ©£Ÿ¤¨£¦

EpzNtzA,miprpeFl iE`x KkitlE ¦§¦¨¥§©£¦§¦¨¨
mdA rFBtNn c`n xdGdl(glya `negpz) §¦¨¥§Ÿ¦¦§©¨¤

(h"ac ,oexkfd):
.CàìîdWn dfgilXd did `EdW ©§¨¤Ÿ¤¤¨¨©¨¦©

,mixvOn m`ivFdl 'd z`no`Mn ¥¥§¦¨¦¦§©¦¦¨
,'mik`ln' mi`Exw mi`iaPdWiM ¤©§¦¦§¦©§¨¦¦

.mFxn ik`lnl ElWnp mzlrn lcFbl§¤©£¨¨¦§§§©§£¥¨
eokxnF`aEzMd(fh ,el aÎminidÎixac) §¥¥©¨

midl`d ik`lnA miairln EidIe'©¦§©§¦¦§©§£¥¨¡Ÿ¦
'ei`apA mirYrYnE eixaC mifFaE¦§¨¨¦©§§¦¦§¦¨
xW` l`xUi zFpFrA xAcn aEzMd]©¨§©¥©£¦§¨¥£¤
EidW ,WCwOd ziA oAxEgl EnxB̈§§§©¥©¦§¨¤¨
Ep`inE 'd igElW mi`iaPl mibrFl£¦©§¦¦§¥¥£

[mYgkFzA rFnWl:fi dxez ¦§©§©§¨
(fi).Eöøàá àp äøaòðLl oi` ©§§¨¨§©§¤¥§

xxFrl(oFrhle xrxrl)dXExid lr §¥§©§¥§¦§©©§¨
l`xUiÎux` lW,wlg DA WTalE ¤¤¤¦§¨¥§©¥¨¥¤

aFgd Yrxt `NW mWMYlaq `l iM §¥¤Ÿ¨©§¨©¦Ÿ¨©§¨
,mixvn zElbAKkitlExfr Epl dUr §¨¦§©¦§¦¨£¥¨¥¤

hrnwxLvx` KxC xFarlux` l` §©©©£¤¤©§¤¤¤¤
DzF` zWxl orpM: §©©¨¤¤¨



מי zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy
קלֿוחמר  מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואֹומרים:

˙·e‡È.אנּו! ‡Ï ÔÎÏ∑ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א ירּבּו(שמואל ׁשּלא ּבקפיצה, נׁשּבע עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן : ָ»≈…»ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּכ על .ּבתפּלה ְִִַָָ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים ב)הם ק"א ׁשל (סנהדרין ׁשּמֹוׁשיען ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו את ≈»≈¿ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה א)יׂשראל ּתׁשליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד "ּכלֿהּבן :.Ìa L„wiÂ∑ ואהרן מׁשה ׁשּמתּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ«ƒ»≈»ְֲֵֶֶַֹֹ

ידם, ב)על קט"ו הּוא (זבחים וכן הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין עֹוׂשה ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
סח)אֹומר אֹומר(תהילים הּוא וכן ,"מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא י): אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ß oeiq f"k iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

i`e xAcn Fpi`W df rlQrnFW Fp ¤©¤¤¥§©¥§¥¥©
dqpxtl Kixv Fpi`ez` xiMIW icM §¥¨¦§©§¨¨§¥¤©¦¤

,Fqpxtnd oFc`d`Ed z`f mremiIwn ¨¨©§©§§§¦Ÿ§©¥
'Ep` xnFgeÎlw - mFwn lW FxEAC- ¦¤¨©¨¤¨

`le d`MdA miOd E`vIW eiWkr la £̀¨©§¨¤¨§©©¦§©¨¨§Ÿ
,miinrR FzFMdl KxvEd mbe ,xEAicA§¦§©§©§©©£©¦
WCwzp `le qPd wfFg hrnzp ixd£¥¦§©¥¤©¥§Ÿ¦§©¥
zgiwl mB dhrnzpe ,KM lM FnW§¨¨§¦§©£¨©§¦©

xqEOd(m"`x): ©¨
.eàéáú àì ïëìcaNn ,'...okl' oFWl ¨¥Ÿ¨¦§¨¥¦§©

Wi ,'...KM liaWA' :dhEWRd FzErnWn©§¨©§¨¦§¦¨¥
`id dxifBdW ,ztqFp zErnWn FA©§¨¤¤¤©§¥¨¦

.drEaWA'okl' zaiYW EpivOW itl ¦§¨§¦¤¨¦¤¥©¨¥
,drEaWl dnCwdM zxn`pokle' FnM ¤¡¤¤§©§¨¨¦§¨§§¨¥

ilr zial iYrAWpoFr xRMzi m` ¦§©§¦§¥¥¦¦¦§©¥£
'mlFr cr dgpnaE gafA ilr ziA¥¥¦§¤©§¦§¨©¨

(ci ,b `Îl`eny)l`EnW l` d"awd ixaC]¦§¥¤§¥
xW` zEprxERd zFcF` lr `iaPd©¨¦©©§¨£¤
mxh ,oxd`e dWnE .[ilr ziA lr `aŸŸ©¥¥¦¤§©£Ÿ¤¤
lr mingx WTalE lNRzdl EwiRqd¦§¦§¦§©¥§©¥©£¦©
d"awd miCwd xakE ,dxifBd lEHiA¦©§¥¨§¨¦§¦

edvitwA rAWp(zExidnA)icM`NW §¦§©¦§¦¨¦§¦§¥¤Ÿ
KMÎlr dNtza EAxi(`negpz) ©§¦§¦¨©¨

(m"`x):bi dxez
(bi).äáéøî éî änä,FhEWR itl ¥¨¥§¦¨§¦§

aEzMd zpeEMon E`vIW ElNd miOdW ©¨©©¨¤©©¦©¨¤¨§¦

'daixn in' mi`xwp ,d`MdA rlQdlr ©¤©§©¨¨¦§¨¦¥§¦¨©
EaxW mWxEn`ke] 'd z` l`xUi ipA ¥¤¨§¥¦§¨¥¤§¨¨
dlrnl(b weqt)'dWn mr mrd axIe' §©§¨©¨¤¨¨¦Ÿ¤

'...dOd' oFWNd ,FWxcn itlE .['ebe§¦¦§¨©¨¥¨
,mixg` min lr fnFxmixMfPd md ¥©©¦£¥¦¥©¦§¨¦

,xg` mFwnAxW`E`x EN` z` §¨©¥£¤¤¥¨
drxt ipipbhv`icM miakFMd ifFg=] ¦§©§¦¥©§Ÿ¥©¨¦§¥

[zFcizrd z` rcillW oriWFOW ¥©¤¨£¦¤¦¨¤
l`xUi`dIW FtFq (dWn)dwFl ¦§¨¥¤¤§¥¤
,miOaxF`id in mdW Eid mixEaqke ©©¦§¦§¦¨¤¥¥©§

,mdA FzF` EriAhi xW`lM' ExfB Kkl £¤©§¦¨¤§¨¨§¨
'EdEkilWY dxF`id cFNId oAdzeny) ©¥©¦©§¨©§¦

(ak ,`mixaCdW Erci `l md K` ,©¥Ÿ¨§¤©§¨¦
,o`M mixEn`d 'daixnd in'l mipEkn§ª¨¦§¥©§¦¨¨£¦¨
qpMdl dWn dkf `l mllbA xW £̀¤¦§¨¨Ÿ¨¨¤§¦¨¥

.ux`lifFgW miOd :aEzMd xnF` Kke ¨¨¤§¨¥©¨©©¦¤¥
in `le daixn in dOd ,E`x miakFMd©¨¦¨¥¨¥§¦¨§Ÿ¥

xF`id(`i `negpz)(i"`a): ©§
.ía LãwiådNrzp d"awd cFaM ©¦¨¥¨§¦§©¨

KkA ,miOd ozF`A WCwzpeEzOW §¦§©¥§¨©©¦§¨¤¥
,mci lr oxd`e dWniMÎWFcTdWM Ÿ¤§©£Ÿ©¨¨¦§¤©¨

- eiWCEwnA oic dUFr `EdÎKExÄ¤¦¦§¨¨
,miWFcTd eiwiCvAdf ici lr`Ed §©¦¨©§¦©§¥¤

- iE`xi,mNEM lr `xFp dUrpemW ¨©£¤¨©¨§¥
FcFaM,zFIxAd lr WCwznmdW §¦§©¥©©§¦¤¥

ciRwnE oC `Ed KM m` :mAlA mixnF`§¦§¦¨¦¨¨©§¦

.mirWxA oMW lM ,miwiCSd EN`Aoke §¥©©¦¦¨¤¥¨§¨¦§¥
xnF` `Ed(el ,gq mildz)midl` `xFp' ¥¨¡Ÿ¦
'LiWCwOn'd cFaMn' :FhEWR itl] ¦¦§¨¤§¦§¦§

ipal d`xId `FaY ,WCwOA okFXd©¥©¦§¨¨©¦§¨¦§¥
'mc`(c"evn),[l`' :minkg EdEWxcE ¨¨§¨£¨¦©

,'LiWCwOn `N` LiWCwOn `xwY¦§¨¦¦§¨¤¤¨¦§ª¨¤
mdW - LNW miWCEwnd on ,xnFlM§©¦©§¨¦¤§¤¥
KFYn - d"awd lW eiWFcw miwiCSd©©¦¦§¨¤¦
dUrp dY` ,oiCA mdOr LwEcwC¦§§¦¨¤©¦©¨©£¤

.mNEM lr cgtpe '`xFp'xnF` `Ed oke ¨§¦§¨©¨§¥¥
-`NW ,oxd` ipa ipW zzin xg`l§©©¦©§¥§¥©£Ÿ¤Ÿ

WCwOd zXEcwA Exdfp(b ,i `xwie) ¦§£¦§©©¦§¨
WcT` iaFxwA'mrd lk ipR lre ¦§©¤¨¥§©§¥¨¨¨

if` 'WcT` iaFxwA' xW`M - 'caM ¤̀¨¥©£¤¦§©¤¨¥£©
'caM` mrd lk ipR lr' miIwzn,oexkfd) ¦§©¥©§¥¨¨¨¤¨¥

(my i"yx i"tre ,m"`x:ci dxez
(ci)éçà.ìàøNé Ed`x dndWn ¨¦¦§¨¥¨¨¨¤

deg` o`M xiMfdl,(mig` zaxw=) §©§¦¨©£¨¦§©©¦
iM oFrhl dR oFgzR Fl oYip KkA `ld£Ÿ§¨¦©¦§¤¦§¦
Fl mB ixd l`xUil g` `EdW xg`n¥©©¤¨§¦§¨¥£¥©
xFarl mdl oYi dOle ,ux`A wlg¥¤¨¨¤§¨¨¦¥¨¤©£
lM z` WFAkl mdl riIqlE Fvx` KxC¤¤©§§©¥©¨¤¦§¤¨

?eizFa` zlgp,`N`KM,Fl xn`ixd ©£©£¨¤¨¨¨©£¥
,Epgp` mig`EpipWEmdxa` ipA ©¦£©§§¥§¥©§¨¨

FnM Frxf lr zElB dxfbPWFl xn`PW ¤¦§§¨¨©©§§¤¤¡©
mixzAd oiA zixaA(bi ,eh ziy`xa)rci' ¦§¦¥©§¨¦¨Ÿ©

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy
טו) לפרעֹו(בראשית החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל "זרע יהיה "ּכיֿגר :.‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש עליהם,(שם הּמּטל חֹוב הּׁשטר מּפני – אחיו" יעקב מּפני אלֿארץ וּיל" : ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ רּבֹות צרֹות על ∑eÈ˙·‡ÏÂ.סבלנּו ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬

:Eìeáâ§¤«
i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה ונענים (בראשית צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑ «ƒ¿«…≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿»

ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, מׁשה. לו)זה ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑הירּׁשה על לעֹורר ל לנּואין עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑(רבה אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶַַַָָָָָ

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

rcYLrxf didi xb iMmdl `l ux`A ¥©¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤
'mz` EPre mEcaredid EpipW lre , ©£¨§¦Ÿ¨§©§¥¨¨

Frxtl aFgd FzF``NW oeike ©§¨§§¥¨¤Ÿ
aFgd FzF` oFrxtA EpOr YtYYWd¦§©©§¨¦¨§¥§©
wlge zEkf Ll oi` ixd ,(zElBd zxifB)§¥©©¨£¥¥§§§¥¤
`p l` KkitlE ,zFa`d ux` zlgpA§©£©¤¤¨¨§¦¨©¨
z` lAwlE LMxC xFarl EpcrA aMrY§©¥©£¥©£©§§§©¥¤

Epl zcrEind ux`d(`negpz)(w"d`ln): ¨¨¤©§¤¤¨
.äàìzä ìk úà zòãé äzàFl did ©¨¨©§¨¥¨©§¨¨¨¨

dY`' hwp dOle ,'rcFi dY`' xnFl©©¨¥©§¨¨¨©©¨
:Fl xn` KM `N` ?xar oFWlA 'Yrcï©§¨¦§¨¨¤¨¨¨©
lM z` f`n rci xaM eUr mkia £̀¦¤¥¨§¨¨©¥¨¤¨
rxf lr xFarl dxEn`d d`lYd©§¨¨¨£¨©£©¤©

mdxa`lrn mkia` WxR Kkitl ©§¨¨§¦¨¨©£¦¤¥©
Epia`,awrixn`PW(e ,el ziy`xa)gTIe ¨¦©£Ÿ¤¤¡©©¦©

ux`A Wkx xW` Fpipw lM z` ...eUr¥¨¥¨¦§¨£¤¨©§¤¤
,orpM'eig` awri ipRn ux` l` KlIe §¨©©¥¤¤¤¤¦§¥©£Ÿ¨¦

-xnFlMlHEOd aFgÎxhW ipRn §©¦§¥§©©¨
awri lr FliHde ,mdilroi` :xn`'] £¥¤§¦¦©©£Ÿ¨©¥

oFrxtA `le ux`d zpYnA `l wlg il¦¥¤Ÿ§©§©¨¨¤§Ÿ§¥§
'xhXd(i"yx)[(`"n):eh dxez ©§¨

(eh).eðì eòøiåKxFv dWn d`x `l ©¨¥¨Ÿ¨¨¤¤
mdizFlaq ihxR lM z` eiptA Wxtl§¨¥§¨¨¤¨§¨¥¦§¥¤
ErxIe' illM oFWl hwp Kkl ,mixvnA§¦§©¦§¨¨©¨§¨¦©¨¥

,xnFlM 'EplzFAx zFxv Eplaq(`"eb): ¨§©¨©§¨©
.eðéúBáàìåEpizFa`l `id dpeEMd §©£¥©©¨¨¦©£¥

mixvn cEArW mxh mincFTd zFxFCn¦©§¦¤¤¦§¦§©¦
-xaTA mixrhvn zFa`dW o`Mn¦¨¤¨¨¦§©£¦©¤¤

.l`xUi lr d`A zEprxERWMENi`W §¤§¨¨¨©¦§¨¥¤¦
EidW zFa` mzF`l wx dpeEMd dzid̈§¨©©¨¨©§¨¨¤¨
Fl did ,mixvn cEArW ztEwzA mdOr¦¨¤¦§©¦§¦§©¦¨¨
KMÎxg`e ,dNigY 'EpizFa`' miCwdl§©§¦£¥§¦¨§©©¨
zFa`d lW mdizFlaq ixdW ,'Epl'¨¤£¥¦§¥¤¤¨¨

mipAd zFlaql Encw(`negpz),`"eb) ¨§§¦§©¨¦
(yeal:fh dxez
(fh).eðìB÷ òîLiågzRW xg`n ©¦§©¥¥©©¤¨©

mB oM xnFl Fl did '...wrvPe' xn`e§¨©©¦§©¨¨©¥©
hwp `N` ,'Epzwrv rnWIe' :KWndA©¤§¥©¦§©©£¨¥¤¨¨©
Klnl fFnxl icM 'EplFw rnWIe' `weeC©§¨©¦§©¥§¥¦§§¤¤

cgEin gkl Epikf iM ,mFc`dkxAA ¡¦¨¦§Ÿ©§¨©§¨¨
EpkxAWwgvilFw lFTd' :Epia` ¤¥§¨¦§¨¨¦©

'awri(ak ,fk ziy`xa)miwrFv Ep`W , ©£Ÿ¤¨£¦

EpzNtzA,miprpeFl iE`x KkitlE ¦§¦¨¥§©£¦§¦¨¨
mdA rFBtNn c`n xdGdl(glya `negpz) §¦¨¥§Ÿ¦¦§©¨¤

(h"ac ,oexkfd):
.CàìîdWn dfgilXd did `EdW ©§¨¤Ÿ¤¤¨¨©¨¦©

,mixvOn m`ivFdl 'd z`no`Mn ¥¥§¦¨¦¦§©¦¦¨
,'mik`ln' mi`Exw mi`iaPdWiM ¤©§¦¦§¦©§¨¦¦

.mFxn ik`lnl ElWnp mzlrn lcFbl§¤©£¨¨¦§§§©§£¥¨
eokxnF`aEzMd(fh ,el aÎminidÎixac) §¥¥©¨

midl`d ik`lnA miairln EidIe'©¦§©§¦¦§©§£¥¨¡Ÿ¦
'ei`apA mirYrYnE eixaC mifFaE¦§¨¨¦©§§¦¦§¦¨
xW` l`xUi zFpFrA xAcn aEzMd]©¨§©¥©£¦§¨¥£¤
EidW ,WCwOd ziA oAxEgl EnxB̈§§§©¥©¦§¨¤¨
Ep`inE 'd igElW mi`iaPl mibrFl£¦©§¦¦§¥¥£

[mYgkFzA rFnWl:fi dxez ¦§©§©§¨
(fi).Eöøàá àp äøaòðLl oi` ©§§¨¨§©§¤¥§

xxFrl(oFrhle xrxrl)dXExid lr §¥§©§¥§¦§©©§¨
l`xUiÎux` lW,wlg DA WTalE ¤¤¤¦§¨¥§©¥¨¥¤

aFgd Yrxt `NW mWMYlaq `l iM §¥¤Ÿ¨©§¨©¦Ÿ¨©§¨
,mixvn zElbAKkitlExfr Epl dUr §¨¦§©¦§¦¨£¥¨¥¤

hrnwxLvx` KxC xFarlux` l` §©©©£¤¤©§¤¤¤¤
DzF` zWxl orpM: §©©¨¤¤¨



zwgמב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy
להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹמׁשה:

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, CÏ.מּכאן CÏn‰ C¯c ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈
'B‚Â∑ לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים .אנּו ¿ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא ואני כז)קלנּו", תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.øàá éî äzLð àìå`ldein' §Ÿ¦§¤¥§¥©£Ÿ¥
?xnFl Kixv did 'zFxFax`A ixdW ¨¨¨¦©¤£¥§¥

oi`e ,WCgznE raFPd min xFwn `id¦§©¦©¥©¦§©¥§¥
ENi`e ,dPOn min zai`WA cqtd lM̈¤§¥¦§¦©©¦¦¤¨§¦
mde ,micnFre miqPEkn einin xFAd©¥¨§¨¦§§¦§¥

.mzai`WA milfF`e mihrnzn`N` ¦§©£¦§§¦¦§¦¨¨¤¨
WIW iRÎlrÎs` :dWn xn` KM̈¨©Ÿ¤©©¦¤¥
zFYWl x`aE ,lFk`l on EpiciA§¨¥¨¤¡§¥¦§

mFwn lkA EpOr KlFdddYWp `l - ©¥¦¨§¨¨Ÿ¦§¤
EPOn,Lvx` KxC xFarPWM`N` ¦¤§¤©£¤¤©§§¤¨

mkz`pdl minE lkF` mMn dpwpicM ¦§¤¦¤¤©¦©£¨©§¤§¥
.EpY`n oFnn EgiexYWmixaCd aB`e ¤©§¦¨¥¦¨§©©©§¨¦

cFnll Epl Wii`pqk`l o`Mn- ¥¨¦§¦¨§©§§©
ziAd lrA lv` gx`zOd gxF`¥©©¦§¨¥©¥¤©©©©¦
oFfn xkFnE oEll mFwn xiMUOd]©©§¦¨¨¥¨

W [eigxF`lFciA WIW iRÎlrÎs` §§¨¤©©¦¤¥§¨

,lFk`lW Fl iE`xdpwiziAd lrAn ¤¡¨¤¦§¤¦©©©©¦
FfiRWE` z` zFPdl icM(Fgx`n=) §¥§©¤§¦§¨§

(`negpz)(x"etc zqxib i"tr):
.'Bâå Cìð Cìnä CøcKxCd rvn`A ¤¤©¤¤¥¥§§¤§©©¤¤

W ,KlpEpiYndA z` minqFg Ep` ¥¥¤¨§¦¤§¤§¥
,odiR lr lErPd oqxAEKkaEHi `l §¤¤©¨©¦¤§¨Ÿ¦

lFk`l o`klE o`klzFcVd on §¨§¨¤¡¦©¨
KxCd iCvAW(`negpz)(y"r):gi dxez ¤§¦¥©¤¤

(gi).Eúàø÷ì àöà áøça ïtKM ¤©¤¤¥¥¦§¨¤¨
:mFc` Kln xnF` didmi`Bzn mY` ¨¨¥¤¤¡©¤¦§¨¦
mkWixFdW 'lFT'Aawrimkia` ©¤¦§¤©£Ÿ£¦¤

'awri lFw lFTd' eilr xn`PW]ziy`xa) ¤¤¡©¨¨©©£Ÿ
(ak ,fk[dlrnl x`Fanke -mixnF`e §©§¨§©§¨§§¦

'EplFw rnWIe 'd l` wrvPe'weqt lirl) ©¦§©¤©¦§©¥
(fhipWixFdW dOA mkilr `v` ip`e ,©£¦¥¥£¥¤©¤¤¦¥¦

eUr- ia`xn`p eilrW,fk ziy`xa)(n ¥¨¨¦¤¨¨¤¡©

'digz LAxg lre'`dY axgd] §©©§§¦§¤©¤¤§¥
digY DA xW` ,LNW zEpnE`d̈¨¤§£¤¨¦§¤

[miIwzze:hi dxez §¦§©¥
(hi).øác ïéà ÷ø,xvw `xwn df ixd ©¥¨¨£¥¤¦§¨¨¨

:xn`p ENi`kELwiGn xaC mEW oi`iM §¦¤¡©¥¨¨©¦§¦
dxar` ilbxA wx(z"yn):k dxez ©§©§©¤¡Ÿ¨

(k).ä÷æç ãéáeEppwf zghadA,wgvi §¨£¨¨§©§¨©§¥¥¦§¨
ia` lr xn`W'eUr ici micIde'my) ¤¨©©¨¦§©¨©¦§¥¥¨

(ak weqt(fh weqt lirl mi`elin d`x)mr K` .©¦
ligzdNn mi`xi eUr ipA Eid z`f lM̈Ÿ¨§¥¥¨§¥¦¦§©§¦
dfi` Erci `l iM ,l`xUi mr dnglOA©¦§¨¨¦¦§¨¥¦Ÿ¨§¥¤
F` awri lW 'FlFw' m` ,gSpie xAbi cv©¦§©¦©¥©¦¤©£Ÿ

mdNW 'micId'xn`PW FnkE](c ,a mixac) ©¨©¦¤¨¤§¤¤¡©
eUr ipA mkig` lEabA mixar mY`'©¤Ÿ§¦¦§£¥¤§¥¥¨

['mMn E`xiie xirUA miaWIdmipt) ©Ÿ§¦§¥¦§¦§¦¤
(zeti:`k dxez

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

ß oeiq g"k iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑,עליהם ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא לארץ, להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבהן ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ד)ׁשּכבר הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ הר,∑‰¯ ּגּבי על הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ…»»ֵַַַַ

ּבהן: נׁשארּו ׁשלׁשה ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכתּפּוח
אהרן  לקבּורת – ההר והר מׁשה. לקבּורת – נבֹו והר לתֹורה, – סיני .הר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ּכאן ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב מעׂשי"(ד"ה את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" :. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).äãòä ìkxn`p xaMW xg`l ¨¨¥¨§©©¤§¨¤¡©
aEzMd siqFd 'l`xUi ipa E`aIe'©¨Ÿ§¥¦§¨¥¦©¨

'dcrd lM' :WiBcdeEidW xnFl - §¦§¦¨¨¥¨©¤¨
minlW mNEMminiIwemicnFre ¨§¥¦§©¨¦§§¦

cg` oda did `NW ,ux`l qpMil¦¨¥¨¨¤¤Ÿ¨¨¨¤¤¨
:mdilr dxfb dxfbPW mzF`n¥¨¤¦§§¨§¥¨£¥¤

'Ezni mWe EOYi dGd xAcOA',ci lirl) ©¦§¨©¤¦©§¨¨ª
(dlWf`ElM xaMxAcn izn,zEnNn ¤¨§¨¨¥¥¦§¨¦¨

EN`emd miIgA mix`WPdozF`n §¥©¦§¨¦©©¦¥¥¨
odA aEzMW(c ,c mixac)miwaCd mY`e' ¤¨¨¤§©¤©§¥¦

mkidl` 'da'mFId mkNM miIg ¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©
(`negpz):

.øää øäFzxEv mW lr oM `xwp xdd Ÿ¨¨¨¨¦§¨¥©¥¨
iEUr `EdW zcgEind,xd iABÎlr xd ©§¤¤¤¨¨©©¥¨

MFnohw gERzgPEOdgERz iABÎlr §©©¨¨©¨©©¥©©
.lFcB:i"yx xirneoprdW iRÎlrÎs`e ¨§©©¦¤¤¨¨
didz` deWnE mdiptl KlFd ¨¨¥¦§¥¤©§¤¤

mixddxFWinl mNEM mzF` dUFre ¤¨¦§¤¨¨§¦
(cl ,i lirl x`eank),mFwn lMndWlW ¦¨¨§Ÿ¨

mixd,dxFYl ipiq xd - oda Ex`Wp ¨¦¦§£¨¤©¦©©¨
Fap xde ,oxd` zxEawl xdd xde§Ÿ¨¨¦§©©£Ÿ§©§

dWn zxEawlxn`PW FnM],al mixac) ¦§©Ÿ¤§¤¤¡©
(pÎhnxd dGd mixard xd l` dlr'£¥¤©¨£¨¦©¤©

.'dOW dlr dY` xW` xdA znE ...Fap§ª¨¨£¤©¨Ÿ¤¨¨
la` ,mW dzid Fzzin wx mpn`̈§¨©¦¨¨§¨¨£¨

xEn`M ,xg` mFwnA dzid FzxEawmy) §¨¨§¨§¨©¥¨¨
(e ,cllEn a`Fn ux`A iBa Fz` xAwIe'©¦§ŸŸ©©§§¤¤¨

Fzxaw z` Wi` rci `le ,xFrR ziA¥§§Ÿ¨©¦¤§ª¨
'dGd mFId cr(:bi dheq d`x)[ ©©©¤

(`negpz):bk dxez
(bk).íBãà õøà ìeáb ìòwEqRA ©§¤¤¡©¨

mrtA xdd xd xMfp mXW mcFTd©¥¤¨¦§©Ÿ¨¨§©©
okid aEzMd WxiR `l ,dpFW`x¦¨Ÿ¥©©¨¥¨
zzinA xAcOWM o`M ENi`e ,FnFwn§§¦¨§¤§©¥§¦©
ux` lEaB lr `EdW WxiR oxd ©̀£Ÿ¥©¤©§¤¤

.mFc`ciBnaEzMd dfAipROW ¡©¦¨¤©¨¤¦§¥
eUrl axwzdl o`k ExAgzPW¤¦§©§¨§¦§¨¥§¥¨

,rWxdKkl- mdiUrn Evxtp ¨¨¨§¨¦§§©£¥¤

xaWe uxR mdl rxi`WwiCSd Exqge ¤¥©¨¤¤¤§¤¤§¨§©©¦
.dGdl`xUi Eid ,mW mziIpgAW itl ©¤§¦¤©£¦¨¨¨¨¦§¨¥

mixaC x`WE lkF` mdn mipFw¦¥¤¤§¨§¨¦
miWp`M mdOr mipzFpe mi`UFpe§§¦§§¦¦¨¤©£¨¦

.mig`okeW Epivn`iaPdoA xfril` ©¦§¥¨¦¤©¨¦¡¦¤¤¤
dWxOn EdecFChtWFdil xnF`Kln ¨¨¦¨¥¨¥¦¨¨¤¤

dcEdi(fl ,k aÎminidÎixac)mr LxAgzdA' §¨§¦§©¤§¦
'LiUrn z` 'd uxR Edifg`llbA] £©§¨¨©¤©£¤¦§©

Kln Edifg` rWxd mr cgi YxAgzPW¤¦§©©§¨©©¦¨¨¨£©§¨¤¤
(zFpitq) zFIp` FOr zFUrl ,l`xUi¦§¨¥©£¦¢¦§¦
Eglvi `l okl ,dWiWxY rFqpl¦§©©§¦¨¨¥Ÿ¦§§
,mdizFIp` ExAWp ok`e .LiUrn©£¤§¨¥¦§§¢¦¥¤
Exvr `le zFIp` ExaXIe' :mW xEn`M̈¨¨©¦¨§¢¦§Ÿ¨§

['WiWxY l` zkll(`negpz)i"yx i"tr ,a"a) ¨¤¤¤©§¦
(hk ,a mixac:ck dxez

(dk).ïøäà úà ç÷xn`PW mFwn lM ©¤©£Ÿ¨¨¤¤¡©
`id dpeEMd ,mc` iAbl dgiwl oFWl§§¦¨§©¥¨¨©©¨¨¦
:o`M s`e ,FzFSxlE mixacA FkWnl§¨§¦§¨¦§©§©¨

EdgwxFn` .minEgip lW mixacA ¨¥¦§¨¦¤¦¦¡



מג zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy
להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹמׁשה:

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, CÏ.מּכאן CÏn‰ C¯c ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈
'B‚Â∑ לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים .אנּו ¿ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא ואני כז)קלנּו", תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.øàá éî äzLð àìå`ldein' §Ÿ¦§¤¥§¥©£Ÿ¥
?xnFl Kixv did 'zFxFax`A ixdW ¨¨¨¦©¤£¥§¥

oi`e ,WCgznE raFPd min xFwn `id¦§©¦©¥©¦§©¥§¥
ENi`e ,dPOn min zai`WA cqtd lM̈¤§¥¦§¦©©¦¦¤¨§¦
mde ,micnFre miqPEkn einin xFAd©¥¨§¨¦§§¦§¥

.mzai`WA milfF`e mihrnzn`N` ¦§©£¦§§¦¦§¦¨¨¤¨
WIW iRÎlrÎs` :dWn xn` KM̈¨©Ÿ¤©©¦¤¥
zFYWl x`aE ,lFk`l on EpiciA§¨¥¨¤¡§¥¦§

mFwn lkA EpOr KlFdddYWp `l - ©¥¦¨§¨¨Ÿ¦§¤
EPOn,Lvx` KxC xFarPWM`N` ¦¤§¤©£¤¤©§§¤¨

mkz`pdl minE lkF` mMn dpwpicM ¦§¤¦¤¤©¦©£¨©§¤§¥
.EpY`n oFnn EgiexYWmixaCd aB`e ¤©§¦¨¥¦¨§©©©§¨¦

cFnll Epl Wii`pqk`l o`Mn- ¥¨¦§¦¨§©§§©
ziAd lrA lv` gx`zOd gxF`¥©©¦§¨¥©¥¤©©©©¦
oFfn xkFnE oEll mFwn xiMUOd]©©§¦¨¨¥¨

W [eigxF`lFciA WIW iRÎlrÎs` §§¨¤©©¦¤¥§¨

,lFk`lW Fl iE`xdpwiziAd lrAn ¤¡¨¤¦§¤¦©©©©¦
FfiRWE` z` zFPdl icM(Fgx`n=) §¥§©¤§¦§¨§

(`negpz)(x"etc zqxib i"tr):
.'Bâå Cìð Cìnä CøcKxCd rvn`A ¤¤©¤¤¥¥§§¤§©©¤¤

W ,KlpEpiYndA z` minqFg Ep` ¥¥¤¨§¦¤§¤§¥
,odiR lr lErPd oqxAEKkaEHi `l §¤¤©¨©¦¤§¨Ÿ¦

lFk`l o`klE o`klzFcVd on §¨§¨¤¡¦©¨
KxCd iCvAW(`negpz)(y"r):gi dxez ¤§¦¥©¤¤

(gi).Eúàø÷ì àöà áøça ïtKM ¤©¤¤¥¥¦§¨¤¨
:mFc` Kln xnF` didmi`Bzn mY` ¨¨¥¤¤¡©¤¦§¨¦
mkWixFdW 'lFT'Aawrimkia` ©¤¦§¤©£Ÿ£¦¤

'awri lFw lFTd' eilr xn`PW]ziy`xa) ¤¤¡©¨¨©©£Ÿ
(ak ,fk[dlrnl x`Fanke -mixnF`e §©§¨§©§¨§§¦

'EplFw rnWIe 'd l` wrvPe'weqt lirl) ©¦§©¤©¦§©¥
(fhipWixFdW dOA mkilr `v` ip`e ,©£¦¥¥£¥¤©¤¤¦¥¦

eUr- ia`xn`p eilrW,fk ziy`xa)(n ¥¨¨¦¤¨¨¤¡©

'digz LAxg lre'`dY axgd] §©©§§¦§¤©¤¤§¥
digY DA xW` ,LNW zEpnE`d̈¨¤§£¤¨¦§¤

[miIwzze:hi dxez §¦§©¥
(hi).øác ïéà ÷ø,xvw `xwn df ixd ©¥¨¨£¥¤¦§¨¨¨

:xn`p ENi`kELwiGn xaC mEW oi`iM §¦¤¡©¥¨¨©¦§¦
dxar` ilbxA wx(z"yn):k dxez ©§©§©¤¡Ÿ¨

(k).ä÷æç ãéáeEppwf zghadA,wgvi §¨£¨¨§©§¨©§¥¥¦§¨
ia` lr xn`W'eUr ici micIde'my) ¤¨©©¨¦§©¨©¦§¥¥¨

(ak weqt(fh weqt lirl mi`elin d`x)mr K` .©¦
ligzdNn mi`xi eUr ipA Eid z`f lM̈Ÿ¨§¥¥¨§¥¦¦§©§¦
dfi` Erci `l iM ,l`xUi mr dnglOA©¦§¨¨¦¦§¨¥¦Ÿ¨§¥¤
F` awri lW 'FlFw' m` ,gSpie xAbi cv©¦§©¦©¥©¦¤©£Ÿ

mdNW 'micId'xn`PW FnkE](c ,a mixac) ©¨©¦¤¨¤§¤¤¡©
eUr ipA mkig` lEabA mixar mY`'©¤Ÿ§¦¦§£¥¤§¥¥¨

['mMn E`xiie xirUA miaWIdmipt) ©Ÿ§¦§¥¦§¦§¦¤
(zeti:`k dxez

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

ß oeiq g"k iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑,עליהם ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא לארץ, להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבהן ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ד)ׁשּכבר הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ הר,∑‰¯ ּגּבי על הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ…»»ֵַַַַ

ּבהן: נׁשארּו ׁשלׁשה ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכתּפּוח
אהרן  לקבּורת – ההר והר מׁשה. לקבּורת – נבֹו והר לתֹורה, – סיני .הר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ּכאן ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב מעׂשי"(ד"ה את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" :. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).äãòä ìkxn`p xaMW xg`l ¨¨¥¨§©©¤§¨¤¡©
aEzMd siqFd 'l`xUi ipa E`aIe'©¨Ÿ§¥¦§¨¥¦©¨

'dcrd lM' :WiBcdeEidW xnFl - §¦§¦¨¨¥¨©¤¨
minlW mNEMminiIwemicnFre ¨§¥¦§©¨¦§§¦

cg` oda did `NW ,ux`l qpMil¦¨¥¨¨¤¤Ÿ¨¨¨¤¤¨
:mdilr dxfb dxfbPW mzF`n¥¨¤¦§§¨§¥¨£¥¤

'Ezni mWe EOYi dGd xAcOA',ci lirl) ©¦§¨©¤¦©§¨¨ª
(dlWf`ElM xaMxAcn izn,zEnNn ¤¨§¨¨¥¥¦§¨¦¨

EN`emd miIgA mix`WPdozF`n §¥©¦§¨¦©©¦¥¥¨
odA aEzMW(c ,c mixac)miwaCd mY`e' ¤¨¨¤§©¤©§¥¦

mkidl` 'da'mFId mkNM miIg ¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©
(`negpz):

.øää øäFzxEv mW lr oM `xwp xdd Ÿ¨¨¨¨¦§¨¥©¥¨
iEUr `EdW zcgEind,xd iABÎlr xd ©§¤¤¤¨¨©©¥¨

MFnohw gERzgPEOdgERz iABÎlr §©©¨¨©¨©©¥©©
.lFcB:i"yx xirneoprdW iRÎlrÎs`e ¨§©©¦¤¤¨¨
didz` deWnE mdiptl KlFd ¨¨¥¦§¥¤©§¤¤

mixddxFWinl mNEM mzF` dUFre ¤¨¦§¤¨¨§¦
(cl ,i lirl x`eank),mFwn lMndWlW ¦¨¨§Ÿ¨

mixd,dxFYl ipiq xd - oda Ex`Wp ¨¦¦§£¨¤©¦©©¨
Fap xde ,oxd` zxEawl xdd xde§Ÿ¨¨¦§©©£Ÿ§©§

dWn zxEawlxn`PW FnM],al mixac) ¦§©Ÿ¤§¤¤¡©
(pÎhnxd dGd mixard xd l` dlr'£¥¤©¨£¨¦©¤©

.'dOW dlr dY` xW` xdA znE ...Fap§ª¨¨£¤©¨Ÿ¤¨¨
la` ,mW dzid Fzzin wx mpn`̈§¨©¦¨¨§¨¨£¨

xEn`M ,xg` mFwnA dzid FzxEawmy) §¨¨§¨§¨©¥¨¨
(e ,cllEn a`Fn ux`A iBa Fz` xAwIe'©¦§ŸŸ©©§§¤¤¨

Fzxaw z` Wi` rci `le ,xFrR ziA¥§§Ÿ¨©¦¤§ª¨
'dGd mFId cr(:bi dheq d`x)[ ©©©¤

(`negpz):bk dxez
(bk).íBãà õøà ìeáb ìòwEqRA ©§¤¤¡©¨

mrtA xdd xd xMfp mXW mcFTd©¥¤¨¦§©Ÿ¨¨§©©
okid aEzMd WxiR `l ,dpFW`x¦¨Ÿ¥©©¨¥¨
zzinA xAcOWM o`M ENi`e ,FnFwn§§¦¨§¤§©¥§¦©
ux` lEaB lr `EdW WxiR oxd ©̀£Ÿ¥©¤©§¤¤

.mFc`ciBnaEzMd dfAipROW ¡©¦¨¤©¨¤¦§¥
eUrl axwzdl o`k ExAgzPW¤¦§©§¨§¦§¨¥§¥¨

,rWxdKkl- mdiUrn Evxtp ¨¨¨§¨¦§§©£¥¤

xaWe uxR mdl rxi`WwiCSd Exqge ¤¥©¨¤¤¤§¤¤§¨§©©¦
.dGdl`xUi Eid ,mW mziIpgAW itl ©¤§¦¤©£¦¨¨¨¨¦§¨¥

mixaC x`WE lkF` mdn mipFw¦¥¤¤§¨§¨¦
miWp`M mdOr mipzFpe mi`UFpe§§¦§§¦¦¨¤©£¨¦

.mig`okeW Epivn`iaPdoA xfril` ©¦§¥¨¦¤©¨¦¡¦¤¤¤
dWxOn EdecFChtWFdil xnF`Kln ¨¨¦¨¥¨¥¦¨¨¤¤

dcEdi(fl ,k aÎminidÎixac)mr LxAgzdA' §¨§¦§©¤§¦
'LiUrn z` 'd uxR Edifg`llbA] £©§¨¨©¤©£¤¦§©

Kln Edifg` rWxd mr cgi YxAgzPW¤¦§©©§¨©©¦¨¨¨£©§¨¤¤
(zFpitq) zFIp` FOr zFUrl ,l`xUi¦§¨¥©£¦¢¦§¦
Eglvi `l okl ,dWiWxY rFqpl¦§©©§¦¨¨¥Ÿ¦§§
,mdizFIp` ExAWp ok`e .LiUrn©£¤§¨¥¦§§¢¦¥¤
Exvr `le zFIp` ExaXIe' :mW xEn`M̈¨¨©¦¨§¢¦§Ÿ¨§

['WiWxY l` zkll(`negpz)i"yx i"tr ,a"a) ¨¤¤¤©§¦
(hk ,a mixac:ck dxez

(dk).ïøäà úà ç÷xn`PW mFwn lM ©¤©£Ÿ¨¨¤¤¡©
`id dpeEMd ,mc` iAbl dgiwl oFWl§§¦¨§©¥¨¨©©¨¨¦
:o`M s`e ,FzFSxlE mixacA FkWnl§¨§¦§¨¦§©§©¨

EdgwxFn` .minEgip lW mixacA ¨¥¦§¨¦¤¦¦¡
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(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ הּכנס" לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ל  אמר ּדלּוק. ונר  מּצעת מּטה ראה ונכנס. ּופׁשט,לּמערה", – "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד  מּיד ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי לב)"קמץ :(דברים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לּה ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן ."ּכאׁשרֿמת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה עּכב (במדבר לא לֹו, קׁשה ׁשהּדבר .אףֿעל ּֿפי «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלהם:

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו Ï‡¯NÈ.רחמים ˙Èa Ïk∑ לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:Flla` ,zn LPd mpn`'LixW` ¨§¨¦§¥£¨©§¤
Lxzk d`xYWdPEdMd xzM - ¤¦§¤¦§§¤¤©§¨

dlFcBdip` oi`X dn ,Lpal oEzp ©§¨¨§¦§©¤¥£¦
,Kkl i`MfipA oi` izFn xg`l iM ©©§¨¦§©©¦¥¨©

'izNEcB z` miWxFi(`negpz) §¦¤§¨¦
(`"eb):ek dxez
(ek).åéãâa úàwx eilrn hWtdz` ¤§¨¨©§¥¥¨¨©¤

,dlFcbÎdPEdk icbAoWFgd :EpiidC ¦§¥§¨§¨§©§©¤
WEal `die .uiSde lirOd ,cFt`de§¨¥©§¦§©¦¦¥¨
zpFYM :mdW ,calA hFicd odk icbaA§¦§¥Ÿ¥¤§¦§¨¤¥ª¤

.hpa`e ztpvn ,miqpknE:i"yx xirne ¦§¨©¦¦§¤¤§©§¥
oi` `ld ,FhiWtdl KxFv did dn¤¨¨¤§©§¦£Ÿ¥
FzPEdk icbaA WEal lFcB odMd©Ÿ¥¨¨§¦§¥§¨
xn` KM `N` ?WCwOl uEgn `EdWM§¤¦©¦§¨¤¨¨¨©

:FlmhiWtde EdWiAld,eilrnicM ©§¦¥§©§¦¥¥¨¨§¥
eiptA FpA lr mYzldrW z`xFde] §¦¨©§§¨¨§¨©¨¨

z` WFAll mdl xYEdW ,z`f dzid̈§¨Ÿ¤©¨¤¦§¤
WCwOl uEgn micbAd(n"eviw)xg`lE .[ ©§¨¦¦©¦§¨§©©

xfrl`l micbAd z` dWn WiAldW¤¦§¦¤¤©§¨¦§¤§¨¨
,odMdFl xn`,oxd`ldxrOl qpMd ©Ÿ¥¨©§©£Ÿ¦¨¥©§¨¨

d`x .qpkpe -mWxpe zrSEn dHn §¦§©¨¨¨¦¨©©§¥
.dlre - 'dHOl dlr' :Fl xn` ,wElC̈¨©£¥©¦¨§¨¨

uFnw' .hWtE - 'Lici hFWR'- 'LiR §¨¤¨©§¦
mFvr' .unwe(xFbq).mvre - 'Lipir §¨©£§¥¤§¨©

.FnlFrl odMd oxd` Fl Kld KkecIn §¨¨©©£Ÿ©Ÿ¥§¨¦¨
dWn cng`Ed mB dMfIWDzF`l ¨©Ÿ¤¤¦§¤©§¨

Fl xn`PW Edfe .dzin(hn ,al mixac) ¦¨§¤¤¤¡©
...dOW dlr dY` xW` xdA znE'ª¨¨£¤©¨Ÿ¤¨¨

- 'Lig` oxd` zn xW`MmB zEnYW ©£¤¥©£Ÿ¨¦¤¨©
DzF`A dY`Dl ziE`zPW dzin ©¨§¨¦¨¤¦§©¦¨¨

(my ixtq)(m"`x):fk dxez
(fk)äLî Nòiå.'d dEv xW`MÎs` ©©©Ÿ¤©£¤¦¨©

W iRÎlrdid- Fl dWw xaCdzF`xl ©¦¤¨¨©¨¨¨¤¦§
,eig` zzinA wQrzdlEaMr `l §¦§©¥§¦©¨¦Ÿ¦¥

itM mFi FzF`A FzFUrNn Fnvr©§¦©£§§¦
dEhvPW(`negpz)(w"dnyn):gk dxez ¤¦§©¨

(hk).äãòä ìk eàøiåxnFl Fl did ©¦§¨¨¥¨¨¨©
z` l`xUi E`x `l ixdW ,'ErnWIe'©¦§§¤£¥Ÿ¨¦§¨¥¤
m` iM ,xdd W`xAW dxrOA Fzzin¦¨©§¨¨¤§Ÿ¨¨¦¦

`N` ,dWn iRn KM lr ErnWE`xWM ¨§©¨¦¦¤¤¨§¤¨

z` mrdmicxFi xfrl`e dWnon ¨¨¤Ÿ¤§¤§¨¨§¦¦
,xddcxi `l oxd`e,mdOr,Exn` ¨¨§©£ŸŸ¨©¦¨¤¨§

.'zn' ,mdl xn` ?'oxd` `Ed okid'¥¨©£Ÿ¨©¨¤¥
,Exn`ike'xWt`iM zFidlcnrW in ¨§§¦¤§¨¦§¦¦¤¨©

dtBOd z` xvre K`lOd cbpM§¤¤©©§¨§¨©¤©©¥¨
!?'zeOdÎK`ln FA hFlWii"yx d`x) ¦§©§©©¨¤

(bi ,fi lirlmingx dWn WTA cInlr ¦¨¦¥Ÿ¤©£¦©
mdW l`xUi EdEcWgi `NW icM ,KM̈§¥¤Ÿ©§§¦§¨¥¤¥

,zn`d z` mdn minilrnEdE`xde ©£¦¦¥¤¤¨¡¤§¤§
mdl zxXdÎik`ln`EdWMlHEn ©§£¥©¨¥¨¤§¤¨

.dHOAcIn.Epin`de - E`xKkl ©¦¨¦¨¨§¤¡¦§¨
:xn`pE`xIe''oxd` zn iM ...(`negpz) ¤¡©©¦§¦¥©£Ÿ
(g"n`a):

.ìàøNé úéa ìkoFWNM o`M xn`p `l Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¤¡©¨©¨
dWn zzinA xEn`d(g ,cl mixac)EMaIe' ¨¨§¦©¤©¦§

'l`xUi ipA,,'l`xUi ziA lM' `N` §¥¦§¨¥¤¨Ÿ¥¦§¨¥
EpiidC.miWPde miWp`d`Ed mrHde §©§¨£¨¦§©¨¦§©©©

liHnE mFlW scFx oxd` didW itl§¦¤¨¨©£Ÿ¥¨©¦
Wi` oiaE daixn ilrA oiA dad ©̀£¨¥©£¥§¦¨¥¦

,FYW`llr mNEM ElA`zd Kkitl §¦§§¦¨¦§©§¨©

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ‚ÚÂ.ׁשהיה Èk∑ ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»«ְְֲִֵֵֶַַ

זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו מתרּגם ּכן אם אּלא הּוא, טֹועה מית", ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ"ּדהא
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ג)"ּכי" השנה אל (ראש : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

"וּיראּו" הימּנּו.ּתקרי ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא לפי ּדהא, לׁשֹון נֹופל זה לׁשֹון ועל "וּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לׁשֹון  אּלא נֹופל ּדהא לׁשֹון אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלּמה

ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו אי, ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא כא)אׁשר, לאֿתקצר (איוב "ואםֿמּדּוע : ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה יד)רּוחי". ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּוּוּוּוביןביןביןבין מריבהמריבהמריבהמריבה ּבּבּבּבעליעליעליעלי ּבּבּבּביןיןיןין אהבהאהבהאהבהאהבה כט)ּוּוּוּומטילמטילמטילמטיל כ, ׁשהרי (רש"י לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא והינּו:ּכּכּכּכללללהחּדּוׁש יׂשראל". ּכּכּכּכל ל ל ל ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ ְְְִֵֵַָֹֹֹֹ ֹֹ

הּזכרים. ּכל מרּבה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל- הּנׁשים.ּבּבּבּביתיתיתית ּגם מרּבה - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑'הּׁשנה ּב'ראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע ועמלק (דף . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לפרענּות  עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ‰p‚·.מעֹולם ·LÈ∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה "עמלק (במדבר : ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֻֻ…≈«∆∆ֱֲֲֵֵֶֶֶַָָ
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיֹוׁשב

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FzFn(a"i ozp iaxc zea`)(m"`x):
.òåâ ékmEBxzA Wi zF`gqEp iYW ¦¨©§¥§¨¥§©§

dcrd lM E`xIe' aEzMd lr qFlwpE`§§©©¨©¦§¨¨¥¨
iR lr `id zg`d .'oxd` reb iM¦¨©©£Ÿ¨©©¦©¦
iR lr dIpXde ,`xwn lW FhEWR§¤¦§¨§©§¦¨©¦

:`id dpFW`xd `gqEPd .WxCdBæçå' ©§¨©§¨¨¦¨¦©£
ipM lM`YWéøàFhEWtke ,'oxd` zin ¨§¦§¨£¥¦©£Ÿ§¦§

zOW E`x l`xUi zcr lM :`xwn lW¤¦§¨¨£©¦§¨¥¨¤¥
:`id dIpXd `gqEPd .oxd ©̀£Ÿ©§¨©§¦¨¦

eàéæçúàå'àzLéðk ìk`dCzin §¦§£¦¨§¦§¨§¨¦
zOW mEXn ,dcrd lM E`xzIe] 'oxd ©̀£Ÿ©¦§¨¨¨¥¨¦¤¥
zaiYW ,FWxcn iR lr `Ede ,[oxd ©̀£Ÿ§©¦¦§¨¤¥©
zcTEpn `id ENi`M zWxcp 'E`xIe'©¦§¦§¤¤§¦¦§¤¤
Epbd xW` cFaMd ipprW itl .'E`xIe'©¥¨§¦¤£¨¥©¨£¤¥¥
EwNYqp ,miaiF`d on l`xUi lr©¦§¨¥¦¨§¦¦§©§
- 'E`xzp' df ici lre ,oxd` zzinA§¦©©£Ÿ§©§¥¤¦§¨
zaize .mdiaiF` iptl EtUgpe ENBzp¦§©§¤§§¦§¥§¥¤§¥©
mrh zpizpM ,df itl zWxRzn 'iM'¦¦§¨¤¤§¦¤¦§¦©©©
EraTW llMd itkE] '...W mEXn' FnM§¦¤§¦©§¨¤¨§
'zFpFWl rAx`A WOWn iM' minkg[. £¨¦¦§©¥§©§©§

,mEBxYA Wi ziWilW `gqEpe§§¨§¦¦¥©©§
i"Wx ixacl K` .odiYXn zaMxEOd©§¤¤¦§¥¤©§¦§¥©¦
WExiR Dl oi` iM ,zWAEWn `id ,oNdl§©¨¦§¤¤¦¥¨¥
.WxCd itl `le hWRd itl `l ,llM§¨Ÿ§¦©§¨§Ÿ§¦©§¨
WEAiXd Edn dNigY x`an i"Wx©¦§¨¥§¦¨©©¦

:Ff `gqEpAWmBxzndW ,ip` xnF` ¤§§¨¥£¦¤©§©§¥
Ffge'`YWipM lMzin `dC'oxd` ©£¨§¦§¨§¨¦©£Ÿ

,`Ed drFhE`xe' :FWExiR `di oM m`W ¤¤¦¥§¥¥§¨
,'oxd` zOW mEXn dcrd lMoi` ixde ¨¨¥¨¦¤¥©£Ÿ©£¥¥

.zErnWn mEW ElNd mixaClitl ©§¨¦©¨©§¨§¦
`dC' mEBxYdW'zinmEXn' FWExiRW ¤©©§§¨¦¤¥¦
okYi `l ,'zOWoMÎm`Î`N`mBxzn ¤¥Ÿ¦¨¥¤¨¦¥§©§¥

zaiY- 'E`xIe''E`ifgz`e'FWExiRW ¥©©¦§§¦§£¦¤¥
z` mBxzl iE`x f` iM ,'E`xzIe'©¦§¨¦¨¨§©§¥¤
'zin `dC' - 'reb iM' aEzMd KWnd, ¤§¥©¨¦¨©§¨¦

.dIpXd `gqEPkeEpizFAx Exn` `NW §©§¨©§¦¨¤Ÿ¨§©¥
l"f(.b dpyd y`x)W'iM'xEn`dwEqtA ¤¦¨¨§¨

'`dC' oFWlA WOWn ,dfmEXn)(-W ¤§©¥¦§§¨¦¤
`N`WxRzn wEqRdWMiRÎlr ¤¨§¤©¨¦§¨¥©¦

dW ,Wxcnoxd` zzinAEwNYqP ©¦§¨¤§¦©©£Ÿ¦§©§
cFaMd ippr,l`xUi E`xzpexn`cke ©§¥©¨¦§¨¦§¨¥§¦§¨©
EdA` iAx(.b dpydÎy`x)ixwY l` ©¦©¨©¦§¥

df oFWl lre ,'E`xiIe' `N` 'E`xIe'©¦§¤¨©¥¨§©¨¤
'dcrd lM E`xiIe' lWltFp(mi`zn) ¤©¥¨¨¨¥¨¥©§¦

A FA miIql`EdW itl ,'`dC' oFWl §©¥¦§§¨§¦¤
- EPnid dlrnNX dnl mrh zpizp§¦©©©§©¤§©§¨¥¤
.oxd` zn ixdW itl ,'E`xiIe' dOl̈¨©¥¨§¦¤£¥¥©£Ÿ
'`YWipM lM Ffge' mEBxY lr la £̀¨©©§©£¨§¦§¨

E`xIe' FWExiRWlM'dcrdFhEWtM ¤¥©¦§¨¨¥¨¦§
,`xwn lW`dC' oFWl oi`'zin ¤¦§¨¥§§¨¦

(zOW mEXn)ltFp,FA mi`znE`N` ¦¤¥¥©§¦¤¨
ix`''zin`EdWxW`' oFWl.'zn £¥¦¤§£¤¥

:i"yx xirneEpn `NW iRÎlrÎs ©̀©¦¤Ÿ¨
rAx` oiA 'xW`' oFWl minkg£¨¦§£¤¥©§©

,mdA zWOWn 'iM'W zFpFWNdixd ©§¤¦§©¤¤¨¤£¥
'i`' oFWlA llkp `EddpnPd (m`) ¦§¨¦§¦¦©¦§¤

.mdipiAW'xW`' oFWNdzxfBn `Ed ¥¥¤¤©¨£¤¦¦§©
'i`' WEOWitl ,EpivOWminrtl ¦¦§¦¤¨¦¦§¨¦

'm`'dFnM ,'xW`' oFWlA WOWn ¦©§©¥¦§£¤§
igiU mc`l ikp`d'`l rECn m`e ¤¨Ÿ¦§¨¨¦¦§¦©©Ÿ

'igEx xvwz(c ,`k aei`)aFI` zaEWY] ¦§©¦§©¦
dOl FcbpM miprFh EidW eixagl©£¥¨¤¨£¦§¤§¨¨
Fpi` d"awdW KM lM FgEx dxvw§¨¨¨¨¤¥
ipFnM mc`l ike :Fzwrv lr FaiWn§¦©©£¨§¦§¨¨¨¦
,izgiU `id d"awdl `ld ,giUn ip £̀¦¥¦©£Ÿ§¦¦¨¦

,lMd rnFXWxW`xvwY `l rECn ¤¥©©Ÿ£¤©©Ÿ¦§©
,[?igExdAxdemdW `xwOA Wi 'm`' ¦§©§¥¦¥©¦§¨¤¥

oFWNd dGn miWxFtnzErnWnA §¨¦¦¤©¨§©§¨
'xW`'.oFbkE'eini mivExg m`',ci my) £¤§¦£¦¨¨

(dxW` ,mc`d iIg z` x`zn aFI`]¦§¨¥¤©¥¨¨¨£¤
[mFwOd zxifB iR lr miaEvw einï¨§¦©¦§¥©©¨

(miWxtn):` dxez §¨§¦

àë(`).éðòðkä òîLiåzOW rnW ©¦§©©§©£¦¨©¤¥
cFak ippr EwNYqpe oxd`xEaqkE , ©£Ÿ§¦§©§©§¥¨§¨

Fl dpYipe l`xUi zEkf dwNYqPW¤¦§©§¨§¦§¨¥§¦§¨
e mdA mgNdl zEWx`zi`cM ,'Ek §§¦¨¥¨¤§¦§¦¨

azkQndpXdÎW`x(.b sc)wlnre . §©¤¤Ÿ©¨¨©£¨¥
x`FanM - 'iprpMd' o`M dPEknd)©§¤¨©§©£¦©§¨

(oNdlmlFrndidzECxnÎzrEvx §©¨¥¨¨¨§©©§
,l`xUildzr lkA oOEfn §¦§¨¥©§¨§¨¥

zEprxEtl`Ed cinY ,xnFlM - §§¨§©¨¦



מה zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ הּכנס" לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ל  אמר ּדלּוק. ונר  מּצעת מּטה ראה ונכנס. ּופׁשט,לּמערה", – "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד  מּיד ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי לב)"קמץ :(דברים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לּה ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן ."ּכאׁשרֿמת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה עּכב (במדבר לא לֹו, קׁשה ׁשהּדבר .אףֿעל ּֿפי «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלהם:

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו Ï‡¯NÈ.רחמים ˙Èa Ïk∑ לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:Flla` ,zn LPd mpn`'LixW` ¨§¨¦§¥£¨©§¤
Lxzk d`xYWdPEdMd xzM - ¤¦§¤¦§§¤¤©§¨

dlFcBdip` oi`X dn ,Lpal oEzp ©§¨¨§¦§©¤¥£¦
,Kkl i`MfipA oi` izFn xg`l iM ©©§¨¦§©©¦¥¨©

'izNEcB z` miWxFi(`negpz) §¦¤§¨¦
(`"eb):ek dxez
(ek).åéãâa úàwx eilrn hWtdz` ¤§¨¨©§¥¥¨¨©¤

,dlFcbÎdPEdk icbAoWFgd :EpiidC ¦§¥§¨§¨§©§©¤
WEal `die .uiSde lirOd ,cFt`de§¨¥©§¦§©¦¦¥¨
zpFYM :mdW ,calA hFicd odk icbaA§¦§¥Ÿ¥¤§¦§¨¤¥ª¤

.hpa`e ztpvn ,miqpknE:i"yx xirne ¦§¨©¦¦§¤¤§©§¥
oi` `ld ,FhiWtdl KxFv did dn¤¨¨¤§©§¦£Ÿ¥
FzPEdk icbaA WEal lFcB odMd©Ÿ¥¨¨§¦§¥§¨
xn` KM `N` ?WCwOl uEgn `EdWM§¤¦©¦§¨¤¨¨¨©

:FlmhiWtde EdWiAld,eilrnicM ©§¦¥§©§¦¥¥¨¨§¥
eiptA FpA lr mYzldrW z`xFde] §¦¨©§§¨¨§¨©¨¨

z` WFAll mdl xYEdW ,z`f dzid̈§¨Ÿ¤©¨¤¦§¤
WCwOl uEgn micbAd(n"eviw)xg`lE .[ ©§¨¦¦©¦§¨§©©

xfrl`l micbAd z` dWn WiAldW¤¦§¦¤¤©§¨¦§¤§¨¨
,odMdFl xn`,oxd`ldxrOl qpMd ©Ÿ¥¨©§©£Ÿ¦¨¥©§¨¨

d`x .qpkpe -mWxpe zrSEn dHn §¦§©¨¨¨¦¨©©§¥
.dlre - 'dHOl dlr' :Fl xn` ,wElC̈¨©£¥©¦¨§¨¨

uFnw' .hWtE - 'Lici hFWR'- 'LiR §¨¤¨©§¦
mFvr' .unwe(xFbq).mvre - 'Lipir §¨©£§¥¤§¨©

.FnlFrl odMd oxd` Fl Kld KkecIn §¨¨©©£Ÿ©Ÿ¥§¨¦¨
dWn cng`Ed mB dMfIWDzF`l ¨©Ÿ¤¤¦§¤©§¨

Fl xn`PW Edfe .dzin(hn ,al mixac) ¦¨§¤¤¤¡©
...dOW dlr dY` xW` xdA znE'ª¨¨£¤©¨Ÿ¤¨¨

- 'Lig` oxd` zn xW`MmB zEnYW ©£¤¥©£Ÿ¨¦¤¨©
DzF`A dY`Dl ziE`zPW dzin ©¨§¨¦¨¤¦§©¦¨¨

(my ixtq)(m"`x):fk dxez
(fk)äLî Nòiå.'d dEv xW`MÎs` ©©©Ÿ¤©£¤¦¨©

W iRÎlrdid- Fl dWw xaCdzF`xl ©¦¤¨¨©¨¨¨¤¦§
,eig` zzinA wQrzdlEaMr `l §¦§©¥§¦©¨¦Ÿ¦¥

itM mFi FzF`A FzFUrNn Fnvr©§¦©£§§¦
dEhvPW(`negpz)(w"dnyn):gk dxez ¤¦§©¨

(hk).äãòä ìk eàøiåxnFl Fl did ©¦§¨¨¥¨¨¨©
z` l`xUi E`x `l ixdW ,'ErnWIe'©¦§§¤£¥Ÿ¨¦§¨¥¤
m` iM ,xdd W`xAW dxrOA Fzzin¦¨©§¨¨¤§Ÿ¨¨¦¦

`N` ,dWn iRn KM lr ErnWE`xWM ¨§©¨¦¦¤¤¨§¤¨

z` mrdmicxFi xfrl`e dWnon ¨¨¤Ÿ¤§¤§¨¨§¦¦
,xddcxi `l oxd`e,mdOr,Exn` ¨¨§©£ŸŸ¨©¦¨¤¨§

.'zn' ,mdl xn` ?'oxd` `Ed okid'¥¨©£Ÿ¨©¨¤¥
,Exn`ike'xWt`iM zFidlcnrW in ¨§§¦¤§¨¦§¦¦¤¨©

dtBOd z` xvre K`lOd cbpM§¤¤©©§¨§¨©¤©©¥¨
!?'zeOdÎK`ln FA hFlWii"yx d`x) ¦§©§©©¨¤

(bi ,fi lirlmingx dWn WTA cInlr ¦¨¦¥Ÿ¤©£¦©
mdW l`xUi EdEcWgi `NW icM ,KM̈§¥¤Ÿ©§§¦§¨¥¤¥

,zn`d z` mdn minilrnEdE`xde ©£¦¦¥¤¤¨¡¤§¤§
mdl zxXdÎik`ln`EdWMlHEn ©§£¥©¨¥¨¤§¤¨

.dHOAcIn.Epin`de - E`xKkl ©¦¨¦¨¨§¤¡¦§¨
:xn`pE`xIe''oxd` zn iM ...(`negpz) ¤¡©©¦§¦¥©£Ÿ
(g"n`a):

.ìàøNé úéa ìkoFWNM o`M xn`p `l Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¤¡©¨©¨
dWn zzinA xEn`d(g ,cl mixac)EMaIe' ¨¨§¦©¤©¦§

'l`xUi ipA,,'l`xUi ziA lM' `N` §¥¦§¨¥¤¨Ÿ¥¦§¨¥
EpiidC.miWPde miWp`d`Ed mrHde §©§¨£¨¦§©¨¦§©©©

liHnE mFlW scFx oxd` didW itl§¦¤¨¨©£Ÿ¥¨©¦
Wi` oiaE daixn ilrA oiA dad ©̀£¨¥©£¥§¦¨¥¦

,FYW`llr mNEM ElA`zd Kkitl §¦§§¦¨¦§©§¨©

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ‚ÚÂ.ׁשהיה Èk∑ ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»«ְְֲִֵֵֶַַ

זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו מתרּגם ּכן אם אּלא הּוא, טֹועה מית", ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ"ּדהא
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ג)"ּכי" השנה אל (ראש : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

"וּיראּו" הימּנּו.ּתקרי ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא לפי ּדהא, לׁשֹון נֹופל זה לׁשֹון ועל "וּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לׁשֹון  אּלא נֹופל ּדהא לׁשֹון אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלּמה

ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו אי, ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא כא)אׁשר, לאֿתקצר (איוב "ואםֿמּדּוע : ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה יד)רּוחי". ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּוּוּוּוביןביןביןבין מריבהמריבהמריבהמריבה ּבּבּבּבעליעליעליעלי ּבּבּבּביןיןיןין אהבהאהבהאהבהאהבה כט)ּוּוּוּומטילמטילמטילמטיל כ, ׁשהרי (רש"י לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא והינּו:ּכּכּכּכללללהחּדּוׁש יׂשראל". ּכּכּכּכל ל ל ל ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ ְְְִֵֵַָֹֹֹֹ ֹֹ

הּזכרים. ּכל מרּבה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל- הּנׁשים.ּבּבּבּביתיתיתית ּגם מרּבה - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
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i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑'הּׁשנה ּב'ראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע ועמלק (דף . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
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zwgמו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלתת

ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", ‰‡˙¯ÌÈ."נתּפּלל C¯c∑ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ∆∆»¬»ƒְֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר ׁשּנאמר (שם)המרּגלים, לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר  ּדר האתרים" ּדר" אחר: ּדבר בּנגב". "וּיעלּו : ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

י  מנּוחה")(שם להם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" :.È·L epnÓ aLiÂ∑אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם .(ילקוט ְְִֶֶֶֶָָָָֹ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(
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ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ווווּיּיּיּיּלּלּלּלחםחםחםחם האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ּדּדּדּדרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבאאאא ּכּכּכּכיייי .... .... ההההּכּכּכּכנענינענינענינעני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם........ ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוסעסעסעסע ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל ההההּתּתּתּתּיּיּיּירררר ּדּדּדּדרררר .... .... דדדד""""אאאא .... .... המרהמרהמרהמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשהלכהלכהלכהלכּוּוּוּו ההההּנּנּנּנגבגבגבגב ּדּדּדּדרררר –––– האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ובפרש"י)ּדּדּדּדרררר א. (כא, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מתיּצבים  יׂשראל ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ּב"ּדר הּפירּוׁשים ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
אֹותֹו. ּומנּצחים לקדּׁשה הּמנּגד זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלּמלחמה

ׁשּתפקידם  הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ּפי ׁשעל ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מסית  הרע הּיצר ּכאׁשר ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ּפי ׁשעל (עבֹודה הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיה
מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ּופחיתּות והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות ידי על עּמֹו האדם לֹוחם הּתֹומ"צ, נגד האדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאת

וכּו'. מלחמה ּתכסיסי ׂשכל, ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָהיא
ארֹון  הּגדֹול", "הּתּיר על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
."מּפני מׂשּנאי וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי מּמילא, ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּברית

עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'
אז  ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ּתכסיסים ידי על נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר

ודעת. טעם ּפי ׁשעל עבֹודה ידי על ּגם לנּצחֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָאפׁשר
הּוא  לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ודעת, מּטעם למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּולם

ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת ידי על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָרק

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּה ׁשללם .אקּדיׁש ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,d"awd ciA 'miWpr lTn'M WOWn§©¥§©¥¢¨¦§©
miwFl md mi`hFg l`xUi xW`MW¤©£¤¦§¨¥§¦¥¦
Epg xW`M EpivOW FnkE] Ff 'drEvx'A¦§¨§¤¨¦©£¤¨

micitxA l`xUi(gÎf ,fi zeny)mzQp'A ¦§¨¥¦§¦¦§©Ÿ¨
m` EpAxwA 'd Wid xFn`l 'd z ¤̀¥£¥§¦§¥¦
l`xUi mr mgNIe wlnr `aIe ...oi`̈¦©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦¦§¨¥
milBxnd dUrn xg`l oke .'micitxA¦§¦¦§¥§©©©£¥©§©§¦

(dnÎcn ,ci lirl)W`x l` zFlrl ElRrIe'©©§¦©£¤Ÿ
mEMIe ...iprpMde iwlnrd cxIe ...xdd̈¨©¥¤¨£¨¥¦§©§©£¦©©
o`M oke .'dnxgd cr mEzMIe©©§©©¨§¨§¥¨

rWxd eUrl EaxwzPWMi"yxa x`eank) §¤¦§¨§§¥¨¨¨¨
(bk ,k lirlmgNIe ...iprpMd rnWIe' -©¦§©©§©£¦©¦¨¤
['l`xUiA: §¦§¨¥

.áâpä áLBéxn`PW ,wlnr df,bi lirl) ¥©¤¤¤£¨¥¤¤¡©
(hke ,'abPd ux`A aWFi wlnr'`xwp £¨¥¥§¤¤©¤¤§¦§¨

W itl 'iprpMd' o`MFpFWl z` dPW ¨©§©£¦§¦¤¦¨¤§
l`xUi EidIW icM ,orpM oFWlA xAcl§©¥¦§§©©§¥¤¦§¦§¨¥
zzl `EdÎKExAÎWFcTdl milNRzn¦§©§¦§©¨¨¨¥

,miprpM opi` mde ,mciA 'miprpM'§©£¦§¨¨§¥¥¨§©£¦
.mzNtY lAwzY `l KkaEW oeiME`x §¨Ÿ¦§©¥§¦¨¨¥¨¤¨

miwlnr iWEalM mdiWEal l`xUi¦§¨¥§¥¤¦§¥£¨¥¦
:Exn` ,orpM oFWl mpFWlExiMfp `l §¨§§©©¨§Ÿ©§¦

`N` iwlnr `le iprpM `l EpzNtzA¦§¦¨¥Ÿ§©£¦§Ÿ£¨¥¦¤¨
xn`PW ,mzq lNRzp(a weqt oldl)m`' ¦§©¥§¨¤¤¡©¦

'iciA dGd mrd z` oYY oFzp: ¨¦¥¤¨¨©¤§¨¦
.íéøúàä CøcFa EkldW abPd KxC ¤¤¨£¨¦¤¤©¤¤¤¨§

dmilBxnokl mcFw dpW mirAx` ©§©§¦©§¨¦¨¨¤¨¥
,ux`d z` xEzlxn`PW(ak ,bi lirl) ¨¤¨¨¤¤¤¡©

.'abPa ElrIe'mWl Exfg eiWkre ©©£©¤¤§©§¨¨§§¨
.(en ,` mixac i"yxa x`eank)`Ed 'mixz`d'e§¨£¨¦

aEzMd oFWlM ,'mixYd' FnM(e ,ci lirl) §©¨¦¦§©¨
on dPti oA alke oEp oA rWFdie'¦ª©¦§¨¥¤§ª¤¦

.'ux`d z` mixYd- xg` xaCWExiR ©¨¦¤¨¨¤¨¨©¥¥
Edn :xg`'mixz`d KxC'KxC - ©¥©¤¤¨£¨¦¤¤

xiIYd(KxCd dxFn)rqFPd lFcBd ©©¨¤©¤¤©¨©¥©
xn`PW ,mdiptl(bl ,i my)zixA oFx`e' ¦§¥¤¤¤¡©©£§¦

mdiptl rqFp 'dmini zWlW KxC ¥©¦§¥¤¤¤§Ÿ¤¨¦
'dgEpn mdl xEzlEid FAW oFx`d] ¨¨¤§¨¨¨¤¨

miCwn did zFgENd ixaW migPEn¨¦¦§¥©¨¨©§¦
zWlW Kldn xEriWM mdiptl KlFde§¥¦§¥¤§¦©£©§¤
mFwn mdl oikdlE xEzl icM minï¦§¥¨§¨¦¨¤¨
iM iprpMd rnXWkE [diIpgl iE`ẍ©£¦¨§¤¨©©§©£¦¦

rci ,Fvx` cvl `aE KlFd oFx`diM ¨¨¥¨§©©§¨©¦
eil` miriBnE miaxwzn l`xUi dpgn©£¥¦§¨¥¦§¨§¦©¦¦¥¨

(`negpz)(l"kyn ,oexkfd):
.éáL epnî aLiådgtW `N` Dpi` ©¦§§¦¤¤¦¥¨¤¨¦§¨

zg`iaXA DzF` EaXX ,l`xUi lW ¤¨¤¦§¨¥¤¨¨©§¦
aEzMd WxiR `NW KFYn oM EWxce]§¨§¥¦¤Ÿ¥©©¨
z` `l oke ,miiEaXd xRqO dn©¦§©©§¦§¥Ÿ¤
F` miWp` Eid md m`d ,mzEaiWg£¦¨©¦¥¨£¨¦
Epl Wi Kkl .zFgtW F` micar ,miWp̈¦£¨¦§¨§¨¥¨
[xzFiA hrEOd iaXd z` hFwpl¦§¤©§¦©¨§¥

(`"eb):a dxez
(a)ézîøçäå.mdixr z`WiCw` §©£©§¦¤¨¥¤©§¦
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(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם א)ׁשחזרּו חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע מת (שם ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּוא  ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹאהרן".

ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ההר ּבפניהם. הר עד מֹוסרה מן ‡„ÌB.מּסעֹות ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹƒ¿…∆∆∆¡ֶֹ
ּבארצֹו לעבר C¯ca.נתנם ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ קרֹובים היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח ְְְֲַַָָֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

DFaBl mllW'mxg' oFWNdW itl - §¨¨©¨©§¦¤©¨¥¤
:zFiErnWn iYW FA Wi.`,dcnWd ¥§¥©§¨©§¨¨

FnM:(a ,f mixac)Liptl Lidl` 'd mpzpE' §§¨¨¡Ÿ¤§¨¤
.'mz` mixgY mxgd ,mziMde.a §¦¦¨©£¥©£¦Ÿ¨

FnM ,minXl dWCwd:(gk ,fk `xwie)lM' ©§¨¨©¨©¦§¨
xEn`d onE .''dl Wi` mxgi xW` mxg¥¤£¤©£¦¦©¦¨¨
''dl xcp l`xUi xCIe' wEqRd zNigzA¦§¦©©¨©¦©¦§¨¥¤¤©
o`M xEn`d 'iYnxgde'W Epcnl̈©§¤§©£©§¦¨¨¨

'dl WCwd FWExiR(`"eb ,m"`x):b dxez ¥¤§¥©
(b).íäúà íøçiå,miWp`d EN` ©©£¥¤§¤¥¨£¨¦

mEnixgdW.dbixdAExcPW xcPd iM ¤¤¡¦©£¦¨¦©¤¤¤¨§
lr did `l 'dl WiCwdl l`xUi¦§¨¥§©§¦©Ÿ¨¨©
xn`p oMW ,llXd lr m` iM miWp`d̈£¨¦¦¦©©¨¨¤¥¤¡©
iYnxgde' :`le 'mdixr z` iYnxgde'§©£©§¦¤¨¥¤§Ÿ§©£©§¦

'mzF`(m"`x): ¨
.íäéøò úàå,mixrAW llXd `Ed §¤¨¥¤©¨¨¤¤¨¦

M Enixgd FzF`WDFab inxg ¤¤¡¦§¤§¥¨©
dlrnl x`Fanke] minXl EdEWiCwde§¦§¦©¨©¦§©§¨§©§¨
zFiErnWn iYW FA Wi mxg oFWNW¤§¥¤¥§¥©§¨
itM WxRzn `Ed mFwn lkAW ,zFpFW¤§¨¨¦§¨¥§¦
'mxgIe' zaiY ,o`M mpn`e .Fpiipr¦§¨§¨§¨¨¥©©©£¥
iAbl :zFiErnWOd iYW DA Wi Dnvr©§¨¥¨§¥©©§¨§©¥
- WEkxd iAblE ,dbixdA - miWp`d̈£¨¦©£¦¨§©¥¨§

[DFaBl mxg:c dxez ¥¤©¨©
(c).óeñ-íé Cøcoxd` zOW oeiM ¤¤©¥¨¤¥©£Ÿ

Ff dngln mdilr z`aEiprpMd lW ¨£¥¤¦§¨¨¤©§©£¦
,cxr KlnE`xiizpmMxcA KiWndl ¤¤£¨¦§¨§§©§¦§©§¨

e EptE ,l`xUi ux`lmdixFg`l Exfg §¤¤¦§¨¥¨§¨§©£¥¤
zEWxA `NWKxCd `Ed ,sEqÎmi KxC ¤Ÿ¦§¤¤©©¤¤

zxifB mdilr xfbPWM mdl ExfgW¤¨§¨¤§¤¦§©£¥¤§¥©

milBxnmFY cr xAcOA EaMrzIW) §©§¦¤¦§©§©¦§¨©
FnM ,(`Edd xFCd lMxn`PW,` mixac) ¨©©§¤¤¡©

(nmkl EpR mY`e'KxC dxAcOd ErqE §©¤§¨¤§©¦§¨¨¤¤
'sEqÎmio`ke ,KEnq EriBd xaMWM ©§¨§¤§¨¦¦¨

,dpW mirAx` sFqA ux`lExfgdYr ¨¨¤§©§¨¦¨¨¨§©¨
mdixFg`l,dxqFn cr KxCd on wlg ©£¥¤¥¤¦©¤¤©¥¨

wgxn `EdWzFrQn raWxdd xdn ¤¤§©¤©©¨¥Ÿ¨¨
EtcxW iel ipA mzF` EbiVd mWe]§¨¦¦¨§¥¥¦¤¨§
oMn xg`lE ,mdn hrn Ebxde mdixg ©̀£¥¤§¨§§©¥¤§©©¦¥
Edfe ,[xdd xdl dxfgA mEaiWd¡¦©£¨¨§Ÿ¨¨§¤

xn`PW(e ,i my)Erqp l`xUi ipaE' ¤¤¡©§¥¦§¨¥¨§
zn mW ,dxqFn owri ipA zFx`An¦§¥§¥©£¨¥¨¨¥
xdA `lde ,zn dxqFna ike - 'oxd ©̀£Ÿ§¦§¥¨¥©£Ÿ§Ÿ

?zn xddowri ipA zFx`An ike ,cFre ¨¨¥§§¦¦§¥§¥©£¨
FnM ,Erqp Ktidl `lde ,dxqFnl Erqp̈§§¥¨©£Ÿ§¥¤¨§§

'irqn dN`' zWxtA xn`PW,bl oldl) ¤¤¡©§¨¨©¥¤©§¥
(`l?'owri ipaA EpgIe zFxqOn ErqIe'©¦§¦Ÿ¥©©£¦§¥©£¨

`N`lExfg mWcgRn mgxaA ,aEW ¤¨§¨¨§§¨§¨¦©©
,o`M dxEn`d dnglOdmdilr d`AW ©¦§¨¨¨£¨¨¤¨¨£¥¤

cFaMd ippr zEwNYqdn d`vFzM§¨¨¥¦§©§£¨¥©¨
,oxd` zzin zngnedxqFnA mW ¥£©¦©©£Ÿ§¨§¥¨

mdl dnxbPW dxSd z` mzF`xA¦§¨¤©¨¨¤¦§§¨¨¤
,FzzinA,EdEciRqde eilr ElA`zd §¦¨¦§©§¨¨§¦§¦

mW xnFlM ,'oxd` zn mW' xn`p Kkl§¨¤¡©¨¥©£Ÿ§©¨
mdipirA dide ,lFcB cRqd cRqEd§©¤§¥¨§¨¨§¥¥¤

ENi`Me zn dYr`ve .mdiptA `Ed §¦©¨¥§¦§¥¤§¥
A wFcaEd zWxtzFrQOÎ`l miweqt ,my) §§¨¨©©©¨

(fldxqFn on zFrQn raW m`vnze§¦§¨¥¤©©¨¦¥¨
xdd xd crzFnFwn dpFnW xnFlM - ©Ÿ¨¨§©§¨§

:mde zFrQn raW mdipiAW ,dIpg.` £¦¨¤¥¥¤¤©©¨§¥

,zFxqn.a,owri ipA.b,cBcBd xg.c Ÿ¥§¥©£¨Ÿ©¦§¨
,dzahi.d,dpxar.e,xaB oivr.f ¨§¨¨©§Ÿ¨¤§Ÿ¨¤

,Wcw `id ,oiv xAcn.gxdd xd ¦§©¦¦¨¥Ÿ¨¨
EgxAWM dYre .mFc` ux` dvwA¦§¥¤¤¡§©¨§¤¨§
KxCd DzF` lM Exfg dnglOd cgRn¦©©©¦§¨¨¨§¨¨©¤¤
'eke oiv xAcnl xdd xdn ,mdixFg`l©£¥¤¥Ÿ¨¨§¦§©¦
,xdd xdl aEW mXnE - dxqFn cr©¥¨¦¨§Ÿ¨¨

xEn`ke(`negpz).e ,i mixac i"yx i"tr) §¨¨
(miyxtne:

.íBãà õøà úà áañìitl`NW ¦§Ÿ¤¤¤¡§¦¤Ÿ
mpzpKlOd,Fvx`A xFarlKkl §¨¨©¤¤©£§©§§¨

orpM ux`l qpMdlE Dtiwdl EkxvEd§§©£¦¨§¦¨¥§¤¤§©©
xW` a`Fn zFaxr KxC ,xg` cSn¦©©¥¤¤©§¨£¤

ux`d gxfOn oCxId xarA: §¥¤©©§¥¦¦§©¨¨¤
.Cøca íòä Lôð øö÷zåz"iA zF` ©¦§©¤¤¨¨©¨¤¥

'KxCA' zaizAWWxRzdl diEUr ¤§¥©©¨¤£¨§¦§¨¥
:mipt` ipWA.`FnM ,KxCA mzFidA ¦§¥¢¨¦¦§¨©¤¤§

(gi ,dk mixac).'KxCA Lxw xW`'.allbA £¤¨§©¤¤¦§©
FnM KxCd(ck ,aw mildz)KxCa dPr' ©¤¤§¦¨©¤¤

,ipXd otF`M FWExiR o`M mpn` .'igMŸ¦¨§¨¨¥¨¤©¥¦
mWtp dxvTW.KxCd gxFhA,mlE`e ¤¨§¨©§¨§©©¤¤§¨

dWw xzFi dzid Ff KxCW mEXn `lŸ¦¤¤¤¨§¨¥¨¨
`N` ,dkildlmdl dWwEdW,df xaC ©£¦¨¤¨¤§¨¨¤¨¨¤

mzqipMn aEW aMrzdl mdilr xW £̀¤£¥¤§¦§©¥¦§¦¨¨
,ux`leiWkr' :Exn`xaMEpiid ¨¨¤¨§©§¨§¨¨¦

e ux`l qpMil miaFxwaEW dPdEp` §¦¦¨¥¨¨¤§¦¥¨
mixfFghrnEpixFg`lz` aFAql §¦§©©£¥¦§¤

aiaQn ux`l qpMdlE mFc` ux ¤̀¤¡§¦¨¥¨¨¤¦¨¦
,dMEx` KxcAfg KMEpizFa` Ex §¤¤£¨¨¨§£¥

cr dpW dpFnWE miWlW EdYWpe§¦§©§Ÿ¦§¤¨¨©



מז zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלתת

ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", ‰‡˙¯ÌÈ."נתּפּלל C¯c∑ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ∆∆»¬»ƒְֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר ׁשּנאמר (שם)המרּגלים, לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר  ּדר האתרים" ּדר" אחר: ּדבר בּנגב". "וּיעלּו : ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

י  מנּוחה")(שם להם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" :.È·L epnÓ aLiÂ∑אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם .(ילקוט ְְִֶֶֶֶָָָָֹ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ווווּיּיּיּיּלּלּלּלחםחםחםחם האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ּדּדּדּדרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבאאאא ּכּכּכּכיייי .... .... ההההּכּכּכּכנענינענינענינעני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם........ ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוסעסעסעסע ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל ההההּתּתּתּתּיּיּיּירררר ּדּדּדּדרררר .... .... דדדד""""אאאא .... .... המרהמרהמרהמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשהלכהלכהלכהלכּוּוּוּו ההההּנּנּנּנגבגבגבגב ּדּדּדּדרררר –––– האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ובפרש"י)ּדּדּדּדרררר א. (כא, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מתיּצבים  יׂשראל ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ּב"ּדר הּפירּוׁשים ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
אֹותֹו. ּומנּצחים לקדּׁשה הּמנּגד זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלּמלחמה

ׁשּתפקידם  הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ּפי ׁשעל ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מסית  הרע הּיצר ּכאׁשר ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ּפי ׁשעל (עבֹודה הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיה
מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ּופחיתּות והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות ידי על עּמֹו האדם לֹוחם הּתֹומ"צ, נגד האדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאת

וכּו'. מלחמה ּתכסיסי ׂשכל, ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָהיא
ארֹון  הּגדֹול", "הּתּיר על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
."מּפני מׂשּנאי וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי מּמילא, ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּברית

עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'
אז  ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ּתכסיסים ידי על נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר

ודעת. טעם ּפי ׁשעל עבֹודה ידי על ּגם לנּצחֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָאפׁשר
הּוא  לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ודעת, מּטעם למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּולם

ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת ידי על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָרק
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i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ
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i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם א)ׁשחזרּו חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע מת (שם ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּוא  ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹאהרן".

ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ההר ּבפניהם. הר עד מֹוסרה מן ‡„ÌB.מּסעֹות ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹƒ¿…∆∆∆¡ֶֹ
ּבארצֹו לעבר C¯ca.נתנם ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ קרֹובים היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח ְְְֲַַָָֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»
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FnM:(a ,f mixac)Liptl Lidl` 'd mpzpE' §§¨¨¡Ÿ¤§¨¤
.'mz` mixgY mxgd ,mziMde.a §¦¦¨©£¥©£¦Ÿ¨

FnM ,minXl dWCwd:(gk ,fk `xwie)lM' ©§¨¨©¨©¦§¨
xEn`d onE .''dl Wi` mxgi xW` mxg¥¤£¤©£¦¦©¦¨¨
''dl xcp l`xUi xCIe' wEqRd zNigzA¦§¦©©¨©¦©¦§¨¥¤¤©
o`M xEn`d 'iYnxgde'W Epcnl̈©§¤§©£©§¦¨¨¨

'dl WCwd FWExiR(`"eb ,m"`x):b dxez ¥¤§¥©
(b).íäúà íøçiå,miWp`d EN` ©©£¥¤§¤¥¨£¨¦

mEnixgdW.dbixdAExcPW xcPd iM ¤¤¡¦©£¦¨¦©¤¤¤¨§
lr did `l 'dl WiCwdl l`xUi¦§¨¥§©§¦©Ÿ¨¨©
xn`p oMW ,llXd lr m` iM miWp`d̈£¨¦¦¦©©¨¨¤¥¤¡©
iYnxgde' :`le 'mdixr z` iYnxgde'§©£©§¦¤¨¥¤§Ÿ§©£©§¦

'mzF`(m"`x): ¨
.íäéøò úàå,mixrAW llXd `Ed §¤¨¥¤©¨¨¤¤¨¦

M Enixgd FzF`WDFab inxg ¤¤¡¦§¤§¥¨©
dlrnl x`Fanke] minXl EdEWiCwde§¦§¦©¨©¦§©§¨§©§¨
zFiErnWn iYW FA Wi mxg oFWNW¤§¥¤¥§¥©§¨
itM WxRzn `Ed mFwn lkAW ,zFpFW¤§¨¨¦§¨¥§¦
'mxgIe' zaiY ,o`M mpn`e .Fpiipr¦§¨§¨§¨¨¥©©©£¥
iAbl :zFiErnWOd iYW DA Wi Dnvr©§¨¥¨§¥©©§¨§©¥
- WEkxd iAblE ,dbixdA - miWp`d̈£¨¦©£¦¨§©¥¨§

[DFaBl mxg:c dxez ¥¤©¨©
(c).óeñ-íé Cøcoxd` zOW oeiM ¤¤©¥¨¤¥©£Ÿ

Ff dngln mdilr z`aEiprpMd lW ¨£¥¤¦§¨¨¤©§©£¦
,cxr KlnE`xiizpmMxcA KiWndl ¤¤£¨¦§¨§§©§¦§©§¨

e EptE ,l`xUi ux`lmdixFg`l Exfg §¤¤¦§¨¥¨§¨§©£¥¤
zEWxA `NWKxCd `Ed ,sEqÎmi KxC ¤Ÿ¦§¤¤©©¤¤

zxifB mdilr xfbPWM mdl ExfgW¤¨§¨¤§¤¦§©£¥¤§¥©

milBxnmFY cr xAcOA EaMrzIW) §©§¦¤¦§©§©¦§¨©
FnM ,(`Edd xFCd lMxn`PW,` mixac) ¨©©§¤¤¡©

(nmkl EpR mY`e'KxC dxAcOd ErqE §©¤§¨¤§©¦§¨¨¤¤
'sEqÎmio`ke ,KEnq EriBd xaMWM ©§¨§¤§¨¦¦¨

,dpW mirAx` sFqA ux`lExfgdYr ¨¨¤§©§¨¦¨¨¨§©¨
mdixFg`l,dxqFn cr KxCd on wlg ©£¥¤¥¤¦©¤¤©¥¨

wgxn `EdWzFrQn raWxdd xdn ¤¤§©¤©©¨¥Ÿ¨¨
EtcxW iel ipA mzF` EbiVd mWe]§¨¦¦¨§¥¥¦¤¨§
oMn xg`lE ,mdn hrn Ebxde mdixg ©̀£¥¤§¨§§©¥¤§©©¦¥
Edfe ,[xdd xdl dxfgA mEaiWd¡¦©£¨¨§Ÿ¨¨§¤

xn`PW(e ,i my)Erqp l`xUi ipaE' ¤¤¡©§¥¦§¨¥¨§
zn mW ,dxqFn owri ipA zFx`An¦§¥§¥©£¨¥¨¨¥
xdA `lde ,zn dxqFna ike - 'oxd ©̀£Ÿ§¦§¥¨¥©£Ÿ§Ÿ

?zn xddowri ipA zFx`An ike ,cFre ¨¨¥§§¦¦§¥§¥©£¨
FnM ,Erqp Ktidl `lde ,dxqFnl Erqp̈§§¥¨©£Ÿ§¥¤¨§§

'irqn dN`' zWxtA xn`PW,bl oldl) ¤¤¡©§¨¨©¥¤©§¥
(`l?'owri ipaA EpgIe zFxqOn ErqIe'©¦§¦Ÿ¥©©£¦§¥©£¨

`N`lExfg mWcgRn mgxaA ,aEW ¤¨§¨¨§§¨§¨¦©©
,o`M dxEn`d dnglOdmdilr d`AW ©¦§¨¨¨£¨¨¤¨¨£¥¤

cFaMd ippr zEwNYqdn d`vFzM§¨¨¥¦§©§£¨¥©¨
,oxd` zzin zngnedxqFnA mW ¥£©¦©©£Ÿ§¨§¥¨

mdl dnxbPW dxSd z` mzF`xA¦§¨¤©¨¨¤¦§§¨¨¤
,FzzinA,EdEciRqde eilr ElA`zd §¦¨¦§©§¨¨§¦§¦

mW xnFlM ,'oxd` zn mW' xn`p Kkl§¨¤¡©¨¥©£Ÿ§©¨
mdipirA dide ,lFcB cRqd cRqEd§©¤§¥¨§¨¨§¥¥¤

ENi`Me zn dYr`ve .mdiptA `Ed §¦©¨¥§¦§¥¤§¥
A wFcaEd zWxtzFrQOÎ`l miweqt ,my) §§¨¨©©©¨

(fldxqFn on zFrQn raW m`vnze§¦§¨¥¤©©¨¦¥¨
xdd xd crzFnFwn dpFnW xnFlM - ©Ÿ¨¨§©§¨§

:mde zFrQn raW mdipiAW ,dIpg.` £¦¨¤¥¥¤¤©©¨§¥

,zFxqn.a,owri ipA.b,cBcBd xg.c Ÿ¥§¥©£¨Ÿ©¦§¨
,dzahi.d,dpxar.e,xaB oivr.f ¨§¨¨©§Ÿ¨¤§Ÿ¨¤

,Wcw `id ,oiv xAcn.gxdd xd ¦§©¦¦¨¥Ÿ¨¨
EgxAWM dYre .mFc` ux` dvwA¦§¥¤¤¡§©¨§¤¨§
KxCd DzF` lM Exfg dnglOd cgRn¦©©©¦§¨¨¨§¨¨©¤¤
'eke oiv xAcnl xdd xdn ,mdixFg`l©£¥¤¥Ÿ¨¨§¦§©¦
,xdd xdl aEW mXnE - dxqFn cr©¥¨¦¨§Ÿ¨¨

xEn`ke(`negpz).e ,i mixac i"yx i"tr) §¨¨
(miyxtne:

.íBãà õøà úà áañìitl`NW ¦§Ÿ¤¤¤¡§¦¤Ÿ
mpzpKlOd,Fvx`A xFarlKkl §¨¨©¤¤©£§©§§¨

orpM ux`l qpMdlE Dtiwdl EkxvEd§§©£¦¨§¦¨¥§¤¤§©©
xW` a`Fn zFaxr KxC ,xg` cSn¦©©¥¤¤©§¨£¤

ux`d gxfOn oCxId xarA: §¥¤©©§¥¦¦§©¨¨¤
.Cøca íòä Lôð øö÷zåz"iA zF` ©¦§©¤¤¨¨©¨¤¥

'KxCA' zaizAWWxRzdl diEUr ¤§¥©©¨¤£¨§¦§¨¥
:mipt` ipWA.`FnM ,KxCA mzFidA ¦§¥¢¨¦¦§¨©¤¤§

(gi ,dk mixac).'KxCA Lxw xW`'.allbA £¤¨§©¤¤¦§©
FnM KxCd(ck ,aw mildz)KxCa dPr' ©¤¤§¦¨©¤¤

,ipXd otF`M FWExiR o`M mpn` .'igMŸ¦¨§¨¨¥¨¤©¥¦
mWtp dxvTW.KxCd gxFhA,mlE`e ¤¨§¨©§¨§©©¤¤§¨

dWw xzFi dzid Ff KxCW mEXn `lŸ¦¤¤¤¨§¨¥¨¨
`N` ,dkildlmdl dWwEdW,df xaC ©£¦¨¤¨¤§¨¨¤¨¨¤

mzqipMn aEW aMrzdl mdilr xW £̀¤£¥¤§¦§©¥¦§¦¨¨
,ux`leiWkr' :Exn`xaMEpiid ¨¨¤¨§©§¨§¨¨¦

e ux`l qpMil miaFxwaEW dPdEp` §¦¦¨¥¨¨¤§¦¥¨
mixfFghrnEpixFg`lz` aFAql §¦§©©£¥¦§¤

aiaQn ux`l qpMdlE mFc` ux ¤̀¤¡§¦¨¥¨¨¤¦¨¦
,dMEx` KxcAfg KMEpizFa` Ex §¤¤£¨¨¨§£¥

cr dpW dpFnWE miWlW EdYWpe§¦§©§Ÿ¦§¤¨¨©



zwgמח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלהּכנס
ּבהיֹותם  – "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקצרה
ּכגֹון  קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּדר

יא) ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): נֹופל (שופטים אדם, על הּקׁשה ּדבר וכל יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר אֹותֹו לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

ּכגֹון האדם, על וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור יא)לּבֹו :(זכריה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עלי, ּגדלה בי" ּבחלה נפׁשם י)"וגם נפׁש(איוב ק ּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – .ּבדבר ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד ‰e˙ÈÏÚ.(במ"ר)הׁשוּו ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ זה אף ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ»»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ֶַ

ּומאּוס  נפׁש קּצּור ‰Ï˜Ïw.לׁשֹון ÌÁla∑(ה "קלֹו(ע"ז קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן עתיד לפי אמרּו: קל", ְִִֶֶ«∆∆«¿…≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, ׁשּיתּפח הּזה .הּמן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ
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KxCd.`EddeFWExiR Wtp xESiw ©¤¤©§¦¤¤¥
x"elhexwp` ,f"rlaunF` cEAi`=] §©©¦¤

dgxihe iWFw lr xABzdNn gExi"tr) ©¦§¦§©¥©¦§¦§¨
(x"yl.[xnFl okYi `leoFWNdW §Ÿ¦¨¥©¤©¨

'KxCA mrd Wtp xvwYe':FWExiR ©¦§©¤¤¨¨©¨¤¥
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dOA mW WxFtn ,`xwOA WtpÎxESw¦¤¤©¦§¨§¨¨©¤

'mdA iWtp xvwYe' oFbM ,dxvwdixkf) ¨§¨§©¦§©©§¦¨¤
(g ,`id"awdW ,l`xUil xqEn ixaC]¦§¥¨§¦§¨¥¤

lFAqNn 'FWtp dxvw' xaM lFkiaM¦§¨§¨¨§¨©§¦¦§
[mdizFpFr aFxn mzF`xvwYe' oFbkE , ¨¥£¥¤§©¦§©

'l`xUi lnrA FWtp(fh ,i mihtey) ©§©£©¦§¨¥
,drxd mMxCn l`xUi EaW xW`M]©£¤¨¦§¨¥¦©§¨¨¨¨
'FWtp xvwY'e ,FOr lr 'd mgx¦¥©©©¦§©©§
okl ,mdizFxve mlnr z` likdNn¦§¨¦¤£¨¨§¨¥¤¨¥
icrlBd gYti z` mdl cinrd¤¡¦¨¤¤¦§¨©¦§¨¦

.[mdiaiF`n mriWFdlxaC lke §¦¨¥§¥¤§¨¨¨
FA ltFp ,mc` lr dWTd(FA mi`zn) ©¨¤©¨¨¥©§¦

`A gxFHdW mc`M ,WtpÎxESw oFWl§¦¤¤§¨¨¤©©¨
FYrC oi`e eilriCdagxickAlAwl ¨¨§¥©§¥§¨¨¦§¥§©¥
E xaCd FzF`ENi`kmFwn Fl oi` ©¨¨§¦¥¨

xEbl FAl KFzAoFMWlemWlcFB §¦¨§¦§¨¤
ltFp gixhOd xaCaE .xrSd FzF`©©©©¨¨©©§¦©¥
lr cake `Ed lFcBW ,lcFB oFWl§¤¤¨§¨¥©

mc`d,FlaqlE FzF` likdNnoFbM ¨¨¨¦§¨¦§¨§§
'ia dlgA mWtp mbe'(g ,`i dixkf)- §©©§¨¨£¨¦
mWtp mB :FWExiRWilr dlcB ¤¥©©§¨¨§¨¨¨

`Vn lr lFkiaM opF`zn d"awd]¦§¥¦§¨©©¨
ax did mpFxkf' :l`xUi lW mdizFpFr£¥¤¤¦§¨¥¦§¨¨¨©
z` wivnE igEx z` `NnnE ,irnA§¥©§©¥¤¦¥¦¤
oFWl EpizFAx EWxiR 'dlgA'E .iphA¦§¦¨£¨¥§©¥§

'lcFB(my i"yx):oke .[lgXM d`bie' ¤§¥§¦§¤©©©
'ipcEvY(fh ,i aei`)l` aFI` ixaC] §¥¦¦§¥¦¤

iM d`xp zFAxd izFxv KFYn :d"awd¦¨©¨©¦§¤¦
cr ,lFkiaM Lilr lFcB ipFer `Vn©¨£¦¨¨¤¦§¨©
cEvl icM dcFvn il UFxtY xW £̀¤¦§¦§¨§¥¨

.[(dix`) lgW iziid ENi`M izF`FllM ¦§¦¨¦¦©©©§¥§¨
WtpÎxESw oFWl lM ,WExiR lW¤¥¨§¦¤¤

xEn`dAlklFki oi`W oFWl - xac ¨¨§¨¨¨¨¤¥¨
.FYlaFq zrCd oi`W ,`Ed Flaql§¨§¤¥©©©©§
z` zaaFQd Ff KxC zgxh o`M s`e§©¨¦§©¤¤©¤¤¤
,cgEinA mdilr dcake dlcB ,mFc ¡̀¨§¨§¨§¨£¥¤¦§¨
lEaBn DA miwgxznE miklFdW mEXn¦¤§¦¦§©£¦¨¦§

mdil` aFxTd ux`doirn ,g"n`a ,i"`a) ¨¨¤©¨£¥¤
(mipb:d dxez
(d).äLîáe íéäìàa`hgd caNn ¥Ÿ¦§Ÿ¤¦§©©¥§

KkA `Fhgl EtiqFd ,mzPlY mvrA§¤¤§ª¨¨¦©£§¨
WFpFwl car EeWd- (eipFc`l) ¤¦§¤¤§©£¨

dWnl mipEkn Eid mdixaCW¤¦§¥¤¨§ª¨¦§¤
mieW mdipW ENi`M ,cgi mB d"awdlE§©©©§¦§¥¤¨¦

mdikxv mdl wRql mYlkiA(`negpz) ¦¨§¨§©¥¨¤¨§¥¤

(w"d`ln ,i"`a ,g"n`a):
.eðúéìòä äîìdOl' :FWExiR ¨¨¤¡¦ª¥¨¨

mzF` EllMW ixd ,'EpzF` mzilrd¤¡¦¤¨£¥¤¨§¨
ENi`M cg` oFWlA,mieW mdipWiM §¨¤¨§¦§¥¤¨¦¦

d"awdW mdixacA rnWp did `lŸ¨¨¦§¨§¦§¥¤¤
dWnE ,mixvOn mzF` dlrOd `Ed©©£¤¨¦¦§©¦¤
eilr mrxzdl oi`e FgilW `N` Fpi ¥̀¤¨§¦§¥§¦§©¥¨¨

(`"n):
.äö÷ eðLôðåÎxESw oFWl df s` §©§¥¨¨©¤§¦

qE`nE Wtpixd q`nPd lk`n lM iM ¤¤¦¦¨©£¨©¦§¨£¥
likdl miirOA mFwn iC oi` ENi`M df¤§¦¥¥¨©¥©¦§¨¦

F`iwdl miWwanE ,FzF`(lld sqei): §©§¦©£¦
.ì÷Bìwä íçlaoOdW itldid ©¤¤©§¥§¦¤©¨¨¨

mc`d lr ciAkn Fpi`W 'lw' lk`n©£¨©¤¥©§¦©¨¨¨
did iM ,raFUl EPOn crFQdrlap ©¥¦¤¨©¦¨¨¦§¨

mixai`AlEMirA KxFv `ll ,cIn ¨¥¨¦¦¨§Ÿ¤§¦
,miirnzlFqR z`vFd FA dzid `le ¥©¦§Ÿ¨§¨¨©§¤

Kkl .mElM'lwFlw' EdE`xw`EdW §§¨§¨§¥¤
'lw' oFWl;dGd oOd cizr' :Exn` ¨©¨§¨¦©¨©¤

Wi mElM ,EpirnA gRzIWmlFrA ¤¦§©§¥¥§¥¨¨
dX`ÎcEli(mc`=)Fpi`e qipkOW §¦¨¨¨¤©§¦§¥

'`ivFnlkF`W -`ivFn Fpi`e ¦¤¥§¥¦
!?zlFqRKkA mdl dzid mpn`e] §¤§¨§¨¨§¨¨¤§¨

gFxhl oikixv Eid `NW dlFcB daFh¨§¨¤Ÿ¨§¦¦¦§©
uEgn cr) zF`qxR WlW z`vle§¨¥¨©§¨©¦

zFpRl icM (l`xUi dpgnl(:d f"r i"yx)[ §©£¥¦§¨¥§¥¦¨
(:dr `nei)(a"a):e dxez

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ׁשּניהם (במ"ר)∑‡˙ ּבארס האדם את ‡˙ÌÚ‰Œ.ׁשּׂשֹורפים eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ
עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּלקה

טעמים  לכּמה להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי .ויּפרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk zegiy ihewl)

ממממּלּלּלּלמחמחמחמחֹוֹוֹוֹולללל אכזריאכזריאכזריאכזרי יהאיהאיהאיהא ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מחילהמחילהמחילהמחילה,,,, ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמבבבבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים למילמילמילמי ז)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן כא, "וּיתּפּלל ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י לעיל ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּכדי  למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ּכי ."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹאברהם

ותּקּונם, העם טֹובת על התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש העם העם העם העם להסיר ּומּמּנּו""""ּבּבּבּבעדעדעדעד הּנחׁשים), הסרת על רק (לא " ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
למחל ׁשּיׁש ּגּגּגּגממממּוּוּוּורה רה רה רה לֹומדים ּבטֹובתֹו.מחילהמחילהמחילהמחילה רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קפידה ּבּלב נׁשאר ׁשּלא ּכ , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ וכןעל ּבלע"ז, פירק"א ׁשּקֹורין ל)לֹונס, עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים (שם : «≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
"נס"יג) קֹוראֹו ולראיה, לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; :.CeLp‰ŒÏk∑(רבה חמֹור (במדבר אֹו ּכלב אפּלּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ»«»ֲֲִֶֶ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).íéôøOä íéLçpä úàmiWgp ¥©§¨¦©§¨¦§¨¦
mEXn oM mi`xwpe ,'mitxU' bEQn¦§¨¦§¦§¨¦¥¦
qx`A mc`d z` 'mitxFV'W¤§¦¤¨¨¨§¤¤

mdiPiW(m"`x): ¦¥¤
.íòä úà eëMðéåd"awd xgA ©§©§¤¨¨¨©

lr fnx FA WIW ,df WpFrA mWiprdl§©£¦¨§¤¤¤¥¤¤©
:m`hgz`vFd lr dwNW Wgp `ai ¤§¨¨Ÿ¨¨¤¨¨©¨©

;dAc i`ivFOn rxRie ,dACitl ¦¨§¦¨©¦¦¥¦¨§¦
dYiR xW`M ipFncTd WgPdWz` ¤©¨¨©©§¦©£¤¦¨¤

zrCd urn lFk`l dEg`ivFddAC ©¨¤¡¥¥©©©¦¦¨
Fxn`OW ,d"awd lr(fi ,a ziy`xa)iM' ©¤©£¨¦

Fpi` 'zEnY zFn EPOn Llk` mFiA§£¨§¦¤¨¥
xn`PW FnkE] zn`(dÎc ,b my)xn`Ie' ¡¤§¤¤¡©©Ÿ¤

iM ,oEznY zFn `l dX`d l` WgPd©¨¨¤¨¦¨Ÿ§ª¦
EPOn mklk` mFia iM midl` rciŸ¥©¡Ÿ¦¦§£¨§¤¦¤
irci midl`M mziide mkipir Egwtpe§¦§§¥¥¤¦§¦¤¥Ÿ¦Ÿ§¥
lr dAC E`ivFd md s`e .['rxe aFh¨¨§©¥¦¦¨©
eilr xnFl ,lk`n lMn gAEWnd oOd©¨©§¨¦¨©£¨©¨¨
WpFrA sqFp fnx .FA dvw mWtPW¤©§¨¨¨¤¤¨§¤

:miWgPdoipiOd lMW Wgp `ai ©§¨¦¨Ÿ¨¨¤¨©¦¦
cg` mrh Fl oinrhplkF` ENit`W - ¦§¨¦©©¤¨¤£¦¥

,xtr mrh mdA mrFh ,mlFr iPcrn lM̈©£©¥¨¥¨¤©©¨¨
xn`PW(dk ,dq diryi),'Fngl xtr Wgpe' ¤¤¡©§¨¨¨¨©§

daFhÎiiEtMn rxRieoixiMn mpi`W=) §¦¨©¦§¥¨¤¥¨©¦¦
(mdl miUFrW daFHAcg` xaCW ©¨¤¦¨¤¤¨¨¤¨

minrh dOkl mdl dPYWnlMW ¦§©¤¨¤§©¨§¨¦¤¨
minrFh Eid oOA mFrhl EWwAW mrh©©¤¦§¦§©¨¨£¦

xn`PW FA(hk ,gr wxte .eh ,ew mildz)oYIe' ¤¤¡©©¦¥
,'mdl `ai mze`ze ...mzl`W mdl̈¤¤¡¨¨§©£¨¨¨¦¨¤

cFr xn`pe(f ,a mixac)dpW mirAx` df' §¤¡©¤©§¨¦¨¨
'xaC Yxqg `l KOr Lidl` 'd(`negpz) ¡Ÿ¤¦¨Ÿ¨©§¨¨¨

(yxcnd ixac jezn):f dxez
(f).äLî ìltúiåExACW iR lr s` ©¦§©¥Ÿ¤©©¦¤¦§

Exn`e FqiItl E`AW oeiM ,FcbpM§¤§¥¨¤¨§©§§¨§
lNRzde mzWTal xYrp ,Ep`hg̈¨¤§©§©¨¨¨§¦§©¥

,mdilro`MncFnll Epl Wiinl £¥¤¦¨¥¨¦§§¦
`di `NW ,dlign EPOn miWTaOW¤§©§¦¦¤§¦¨¤Ÿ§¥

lFgnNn ixfk`(`negpz oiir):g dxez ©§¨¦¦¦§
(g).ñð ìòFpi` o`M xEn`d 'qp' ©¥¥¨¨¨¥

miUIW FWExiR `N` ,'`lte qp' oFWNn¦§¥¨¤¤¤¨¥¤¨¦
FzF`qpFlM lr,'qp' iExTdoixFTW ©§¨©¨¥¤¦

.f"rlA `"wxitDFabe wC ur `Ede §©©§¥©§¨©

lbC zFlzl iEUrd ,ux`A uErPd©¨¨¨¤¤¨¦§¤¤
.wgxOn FzF` mi`Fxl oniql FW`xA§Ÿ§¦¨¨¦¦¤§¨

okeEpivn:FznbEC'draBd lr qPke' §¥¨¦§¨§©¥©©¦§¨
(fi ,l diryi):l`xUil zEprxER z`Eap]§©§¨§¦§¨¥

,zFOE`A m` iM 'dA EghaY `l m ¦̀Ÿ¦§§©¦¦¨
EqEpze mkiaiF` mkEgSpi sFQal§©§©§¤§¥¤§¨
miccFA mMn Ex`Xi xW` cr mkNEM§¤©£¤¦¨£¦¤§¦
W`xA uErPd ccFA qp FzF`M ,calA¦§¨§¥¥©¨§Ÿ

,[draBdmiOr l`e' :oke'iQp mix` ©¦§¨§¥§¤©¦¨¦¦¦
(ak ,hn my)qp d"awd mixi `al cizrl]¤¨¦¨Ÿ¨¦¥

igcp z` `iadlE uAwl miOrd l ¤̀¨©¦§©¥§¨¦¤¦§¥
:oke ,[l`xUi'qp E`U'(a ,bi my)d`Eap] ¦§¨¥§¥§¥§¨

mY` :mdiaiF` ciA laA zlRn lr©©¤¤¨¤§©§¥¤©¤
,mkMlnA micxFOd laA Kln ixÜ¥¤¤¨¤©§¦§©§§¤
zFOE` x`Wl oniqlE zF`l qp Enixd̈¦¥§§¦¨¦§¨

.[DWaklE laaA mgNdl E`FaIWes` ¤¨§¦¨¥§¨¤§¨§¨§©
'qp' x`Wl dnFC Fpi` dGd sxVdW¤©¨¨©¤¥¤¦§¨¥
Faiaq mc` ipA uEAiw KxFvl iEUrd¤¨§¤¦§¥¨¨§¦

mlE` ,dnFCke,DFab `EdW itl §©¤¨§¦¤¨©
`Ed mB FzxHnE,dI`xle zF`l ©§¨©§§¦§¦¨

F`xFwaEzMd:'qp' §©¨¥



מט zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלהּכנס
ּבהיֹותם  – "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקצרה
ּכגֹון  קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּדר

יא) ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): נֹופל (שופטים אדם, על הּקׁשה ּדבר וכל יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר אֹותֹו לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

ּכגֹון האדם, על וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור יא)לּבֹו :(זכריה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עלי, ּגדלה בי" ּבחלה נפׁשם י)"וגם נפׁש(איוב ק ּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – .ּבדבר ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד ‰e˙ÈÏÚ.(במ"ר)הׁשוּו ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ זה אף ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ»»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ֶַ

ּומאּוס  נפׁש קּצּור ‰Ï˜Ïw.לׁשֹון ÌÁla∑(ה "קלֹו(ע"ז קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן עתיד לפי אמרּו: קל", ְִִֶֶ«∆∆«¿…≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, ׁשּיתּפח הּזה .הּמן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

'dGd mFId(fhÎ` ,a mixaca x`eank)Kkitl ©©¤§¦¨
'mWtp dxvw'xzFi ExrhvPWiEPirA ¨§¨©§¨¤¦§©£¥§¦

KxCd.`EddeFWExiR Wtp xESiw ©¤¤©§¦¤¤¥
x"elhexwp` ,f"rlaunF` cEAi`=] §©©¦¤

dgxihe iWFw lr xABzdNn gExi"tr) ©¦§¦§©¥©¦§¦§¨
(x"yl.[xnFl okYi `leoFWNdW §Ÿ¦¨¥©¤©¨

'KxCA mrd Wtp xvwYe':FWExiR ©¦§©¤¤¨¨©¨¤¥
FA Wxit `le ,KxCa FzFidAaEzMd ¦§©¤¤§Ÿ¥©©¨

,dxvw dOAitl`vnYW mFwn lMW ©¤¨§¨§¦¤¨¨¤¦§¨
dOA mW WxFtn ,`xwOA WtpÎxESw¦¤¤©¦§¨§¨¨©¤

'mdA iWtp xvwYe' oFbM ,dxvwdixkf) ¨§¨§©¦§©©§¦¨¤
(g ,`id"awdW ,l`xUil xqEn ixaC]¦§¥¨§¦§¨¥¤

lFAqNn 'FWtp dxvw' xaM lFkiaM¦§¨§¨¨§¨©§¦¦§
[mdizFpFr aFxn mzF`xvwYe' oFbkE , ¨¥£¥¤§©¦§©

'l`xUi lnrA FWtp(fh ,i mihtey) ©§©£©¦§¨¥
,drxd mMxCn l`xUi EaW xW`M]©£¤¨¦§¨¥¦©§¨¨¨¨
'FWtp xvwY'e ,FOr lr 'd mgx¦¥©©©¦§©©§
okl ,mdizFxve mlnr z` likdNn¦§¨¦¤£¨¨§¨¥¤¨¥
icrlBd gYti z` mdl cinrd¤¡¦¨¤¤¦§¨©¦§¨¦

.[mdiaiF`n mriWFdlxaC lke §¦¨¥§¥¤§¨¨¨
FA ltFp ,mc` lr dWTd(FA mi`zn) ©¨¤©¨¨¥©§¦

`A gxFHdW mc`M ,WtpÎxESw oFWl§¦¤¤§¨¨¤©©¨
FYrC oi`e eilriCdagxickAlAwl ¨¨§¥©§¥§¨¨¦§¥§©¥
E xaCd FzF`ENi`kmFwn Fl oi` ©¨¨§¦¥¨

xEbl FAl KFzAoFMWlemWlcFB §¦¨§¦§¨¤
ltFp gixhOd xaCaE .xrSd FzF`©©©©¨¨©©§¦©¥
lr cake `Ed lFcBW ,lcFB oFWl§¤¤¨§¨¥©

mc`d,FlaqlE FzF` likdNnoFbM ¨¨¨¦§¨¦§¨§§
'ia dlgA mWtp mbe'(g ,`i dixkf)- §©©§¨¨£¨¦
mWtp mB :FWExiRWilr dlcB ¤¥©©§¨¨§¨¨¨

`Vn lr lFkiaM opF`zn d"awd]¦§¥¦§¨©©¨
ax did mpFxkf' :l`xUi lW mdizFpFr£¥¤¤¦§¨¥¦§¨¨¨©
z` wivnE igEx z` `NnnE ,irnA§¥©§©¥¤¦¥¦¤
oFWl EpizFAx EWxiR 'dlgA'E .iphA¦§¦¨£¨¥§©¥§

'lcFB(my i"yx):oke .[lgXM d`bie' ¤§¥§¦§¤©©©
'ipcEvY(fh ,i aei`)l` aFI` ixaC] §¥¦¦§¥¦¤

iM d`xp zFAxd izFxv KFYn :d"awd¦¨©¨©¦§¤¦
cr ,lFkiaM Lilr lFcB ipFer `Vn©¨£¦¨¨¤¦§¨©
cEvl icM dcFvn il UFxtY xW £̀¤¦§¦§¨§¥¨

.[(dix`) lgW iziid ENi`M izF`FllM ¦§¦¨¦¦©©©§¥§¨
WtpÎxESw oFWl lM ,WExiR lW¤¥¨§¦¤¤

xEn`dAlklFki oi`W oFWl - xac ¨¨§¨¨¨¨¤¥¨
.FYlaFq zrCd oi`W ,`Ed Flaql§¨§¤¥©©©©§
z` zaaFQd Ff KxC zgxh o`M s`e§©¨¦§©¤¤©¤¤¤
,cgEinA mdilr dcake dlcB ,mFc ¡̀¨§¨§¨§¨£¥¤¦§¨
lEaBn DA miwgxznE miklFdW mEXn¦¤§¦¦§©£¦¨¦§

mdil` aFxTd ux`doirn ,g"n`a ,i"`a) ¨¨¤©¨£¥¤
(mipb:d dxez
(d).äLîáe íéäìàa`hgd caNn ¥Ÿ¦§Ÿ¤¦§©©¥§

KkA `Fhgl EtiqFd ,mzPlY mvrA§¤¤§ª¨¨¦©£§¨
WFpFwl car EeWd- (eipFc`l) ¤¦§¤¤§©£¨

dWnl mipEkn Eid mdixaCW¤¦§¥¤¨§ª¨¦§¤
mieW mdipW ENi`M ,cgi mB d"awdlE§©©©§¦§¥¤¨¦

mdikxv mdl wRql mYlkiA(`negpz) ¦¨§¨§©¥¨¤¨§¥¤

(w"d`ln ,i"`a ,g"n`a):
.eðúéìòä äîìdOl' :FWExiR ¨¨¤¡¦ª¥¨¨

mzF` EllMW ixd ,'EpzF` mzilrd¤¡¦¤¨£¥¤¨§¨
ENi`M cg` oFWlA,mieW mdipWiM §¨¤¨§¦§¥¤¨¦¦

d"awdW mdixacA rnWp did `lŸ¨¨¦§¨§¦§¥¤¤
dWnE ,mixvOn mzF` dlrOd `Ed©©£¤¨¦¦§©¦¤
eilr mrxzdl oi`e FgilW `N` Fpi ¥̀¤¨§¦§¥§¦§©¥¨¨

(`"n):
.äö÷ eðLôðåÎxESw oFWl df s` §©§¥¨¨©¤§¦

qE`nE Wtpixd q`nPd lk`n lM iM ¤¤¦¦¨©£¨©¦§¨£¥
likdl miirOA mFwn iC oi` ENi`M df¤§¦¥¥¨©¥©¦§¨¦

F`iwdl miWwanE ,FzF`(lld sqei): §©§¦©£¦
.ì÷Bìwä íçlaoOdW itldid ©¤¤©§¥§¦¤©¨¨¨

mc`d lr ciAkn Fpi`W 'lw' lk`n©£¨©¤¥©§¦©¨¨¨
did iM ,raFUl EPOn crFQdrlap ©¥¦¤¨©¦¨¨¦§¨

mixai`AlEMirA KxFv `ll ,cIn ¨¥¨¦¦¨§Ÿ¤§¦
,miirnzlFqR z`vFd FA dzid `le ¥©¦§Ÿ¨§¨¨©§¤

Kkl .mElM'lwFlw' EdE`xw`EdW §§¨§¨§¥¤
'lw' oFWl;dGd oOd cizr' :Exn` ¨©¨§¨¦©¨©¤

Wi mElM ,EpirnA gRzIWmlFrA ¤¦§©§¥¥§¥¨¨
dX`ÎcEli(mc`=)Fpi`e qipkOW §¦¨¨¨¤©§¦§¥

'`ivFnlkF`W -`ivFn Fpi`e ¦¤¥§¥¦
!?zlFqRKkA mdl dzid mpn`e] §¤§¨§¨¨§¨¨¤§¨

gFxhl oikixv Eid `NW dlFcB daFh¨§¨¤Ÿ¨§¦¦¦§©
uEgn cr) zF`qxR WlW z`vle§¨¥¨©§¨©¦

zFpRl icM (l`xUi dpgnl(:d f"r i"yx)[ §©£¥¦§¨¥§¥¦¨
(:dr `nei)(a"a):e dxez

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ׁשּניהם (במ"ר)∑‡˙ ּבארס האדם את ‡˙ÌÚ‰Œ.ׁשּׂשֹורפים eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ
עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּלקה

טעמים  לכּמה להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי .ויּפרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk zegiy ihewl)

ממממּלּלּלּלמחמחמחמחֹוֹוֹוֹולללל אכזריאכזריאכזריאכזרי יהאיהאיהאיהא ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מחילהמחילהמחילהמחילה,,,, ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמבבבבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים למילמילמילמי ז)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן כא, "וּיתּפּלל ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י לעיל ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּכדי  למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ּכי ."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹאברהם

ותּקּונם, העם טֹובת על התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש העם העם העם העם להסיר ּומּמּנּו""""ּבּבּבּבעדעדעדעד הּנחׁשים), הסרת על רק (לא " ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
למחל ׁשּיׁש ּגּגּגּגממממּוּוּוּורה רה רה רה לֹומדים ּבטֹובתֹו.מחילהמחילהמחילהמחילה רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קפידה ּבּלב נׁשאר ׁשּלא ּכ , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ וכןעל ּבלע"ז, פירק"א ׁשּקֹורין ל)לֹונס, עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים (שם : «≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
"נס"יג) קֹוראֹו ולראיה, לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; :.CeLp‰ŒÏk∑(רבה חמֹור (במדבר אֹו ּכלב אפּלּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ»«»ֲֲִֶֶ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).íéôøOä íéLçpä úàmiWgp ¥©§¨¦©§¨¦§¨¦
mEXn oM mi`xwpe ,'mitxU' bEQn¦§¨¦§¦§¨¦¥¦
qx`A mc`d z` 'mitxFV'W¤§¦¤¨¨¨§¤¤

mdiPiW(m"`x): ¦¥¤
.íòä úà eëMðéåd"awd xgA ©§©§¤¨¨¨©

lr fnx FA WIW ,df WpFrA mWiprdl§©£¦¨§¤¤¤¥¤¤©
:m`hgz`vFd lr dwNW Wgp `ai ¤§¨¨Ÿ¨¨¤¨¨©¨©

;dAc i`ivFOn rxRie ,dACitl ¦¨§¦¨©¦¦¥¦¨§¦
dYiR xW`M ipFncTd WgPdWz` ¤©¨¨©©§¦©£¤¦¨¤

zrCd urn lFk`l dEg`ivFddAC ©¨¤¡¥¥©©©¦¦¨
Fxn`OW ,d"awd lr(fi ,a ziy`xa)iM' ©¤©£¨¦

Fpi` 'zEnY zFn EPOn Llk` mFiA§£¨§¦¤¨¥
xn`PW FnkE] zn`(dÎc ,b my)xn`Ie' ¡¤§¤¤¡©©Ÿ¤

iM ,oEznY zFn `l dX`d l` WgPd©¨¨¤¨¦¨Ÿ§ª¦
EPOn mklk` mFia iM midl` rciŸ¥©¡Ÿ¦¦§£¨§¤¦¤
irci midl`M mziide mkipir Egwtpe§¦§§¥¥¤¦§¦¤¥Ÿ¦Ÿ§¥
lr dAC E`ivFd md s`e .['rxe aFh¨¨§©¥¦¦¨©
eilr xnFl ,lk`n lMn gAEWnd oOd©¨©§¨¦¨©£¨©¨¨
WpFrA sqFp fnx .FA dvw mWtPW¤©§¨¨¨¤¤¨§¤

:miWgPdoipiOd lMW Wgp `ai ©§¨¦¨Ÿ¨¨¤¨©¦¦
cg` mrh Fl oinrhplkF` ENit`W - ¦§¨¦©©¤¨¤£¦¥

,xtr mrh mdA mrFh ,mlFr iPcrn lM̈©£©¥¨¥¨¤©©¨¨
xn`PW(dk ,dq diryi),'Fngl xtr Wgpe' ¤¤¡©§¨¨¨¨©§

daFhÎiiEtMn rxRieoixiMn mpi`W=) §¦¨©¦§¥¨¤¥¨©¦¦
(mdl miUFrW daFHAcg` xaCW ©¨¤¦¨¤¤¨¨¤¨

minrh dOkl mdl dPYWnlMW ¦§©¤¨¤§©¨§¨¦¤¨
minrFh Eid oOA mFrhl EWwAW mrh©©¤¦§¦§©¨¨£¦

xn`PW FA(hk ,gr wxte .eh ,ew mildz)oYIe' ¤¤¡©©¦¥
,'mdl `ai mze`ze ...mzl`W mdl̈¤¤¡¨¨§©£¨¨¨¦¨¤

cFr xn`pe(f ,a mixac)dpW mirAx` df' §¤¡©¤©§¨¦¨¨
'xaC Yxqg `l KOr Lidl` 'd(`negpz) ¡Ÿ¤¦¨Ÿ¨©§¨¨¨

(yxcnd ixac jezn):f dxez
(f).äLî ìltúiåExACW iR lr s` ©¦§©¥Ÿ¤©©¦¤¦§

Exn`e FqiItl E`AW oeiM ,FcbpM§¤§¥¨¤¨§©§§¨§
lNRzde mzWTal xYrp ,Ep`hg̈¨¤§©§©¨¨¨§¦§©¥

,mdilro`MncFnll Epl Wiinl £¥¤¦¨¥¨¦§§¦
`di `NW ,dlign EPOn miWTaOW¤§©§¦¦¤§¦¨¤Ÿ§¥

lFgnNn ixfk`(`negpz oiir):g dxez ©§¨¦¦¦§
(g).ñð ìòFpi` o`M xEn`d 'qp' ©¥¥¨¨¨¥

miUIW FWExiR `N` ,'`lte qp' oFWNn¦§¥¨¤¤¤¨¥¤¨¦
FzF`qpFlM lr,'qp' iExTdoixFTW ©§¨©¨¥¤¦

.f"rlA `"wxitDFabe wC ur `Ede §©©§¥©§¨©

lbC zFlzl iEUrd ,ux`A uErPd©¨¨¨¤¤¨¦§¤¤
.wgxOn FzF` mi`Fxl oniql FW`xA§Ÿ§¦¨¨¦¦¤§¨

okeEpivn:FznbEC'draBd lr qPke' §¥¨¦§¨§©¥©©¦§¨
(fi ,l diryi):l`xUil zEprxER z`Eap]§©§¨§¦§¨¥

,zFOE`A m` iM 'dA EghaY `l m ¦̀Ÿ¦§§©¦¦¨
EqEpze mkiaiF` mkEgSpi sFQal§©§©§¤§¥¤§¨
miccFA mMn Ex`Xi xW` cr mkNEM§¤©£¤¦¨£¦¤§¦
W`xA uErPd ccFA qp FzF`M ,calA¦§¨§¥¥©¨§Ÿ

,[draBdmiOr l`e' :oke'iQp mix` ©¦§¨§¥§¤©¦¨¦¦¦
(ak ,hn my)qp d"awd mixi `al cizrl]¤¨¦¨Ÿ¨¦¥

igcp z` `iadlE uAwl miOrd l ¤̀¨©¦§©¥§¨¦¤¦§¥
:oke ,[l`xUi'qp E`U'(a ,bi my)d`Eap] ¦§¨¥§¥§¥§¨

mY` :mdiaiF` ciA laA zlRn lr©©¤¤¨¤§©§¥¤©¤
,mkMlnA micxFOd laA Kln ixÜ¥¤¤¨¤©§¦§©§§¤
zFOE` x`Wl oniqlE zF`l qp Enixd̈¦¥§§¦¨¦§¨

.[DWaklE laaA mgNdl E`FaIWes` ¤¨§¦¨¥§¨¤§¨§¨§©
'qp' x`Wl dnFC Fpi` dGd sxVdW¤©¨¨©¤¥¤¦§¨¥
Faiaq mc` ipA uEAiw KxFvl iEUrd¤¨§¤¦§¥¨¨§¦

mlE` ,dnFCke,DFab `EdW itl §©¤¨§¦¤¨©
`Ed mB FzxHnE,dI`xle zF`l ©§¨©§§¦§¦¨

F`xFwaEzMd:'qp' §©¨¥



zwgנ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
ראּיה  אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .והֹול ּומתנונה נּזֹוק היה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹנֹוׁשכֹו,
ממהר  היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבעלמא.
אּלא  מחּיה? אֹו ממית נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט ּכן אם אּלא להתרּפאֹות, הּנחׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנׁשּו
לאו  ואם מתר ּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם  לּבם את ּומׁשע ּבדין מעלה  ּכלּפי  מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבזמן

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים .היּו ִִִִָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם),נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ß oeiq h"k iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑,ּבמטאטא הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי עּיים. ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו כח)והעי"ן ברד"(ישעיה "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ ׁשם העֹוברים מעבר ּדר ְְְְְְִִִַַָָָָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָָ

אמֹורי  לארץ מֹואב ארץ ּבין מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל נבֹו הר ‰ÓM.את Á¯ÊnÓ ·‡BÓ ÈtŒÏÚL∑ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¿≈»ƒƒ¿««»∆
מֹואב  ארץ ׁשל .ּבמזרחּה ְְִֶֶֶָָָ

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.CeLpä ìk,'KEWPd dide' xn`p `l ¨©¨Ÿ¤¡©§¨¨©¨
ici lr mikEWPd wx FrnWn `dIW¤§¥©§¨©©§¦©§¥
o`Mn .'KEWPd lM dide' `N` ,Wgp̈¨¤¨§¨¨¨©¨¦¨

WENit`m`did FkWFp xFng F` alM ¤£¦¦¤¤£§¨¨
- KlFde dpepznE wFGpWlgp FtEB ¦¦§©§¤§¥¤¡¨

wEwf `Ede ,zEnl oMYqnE hrn hrn§©§©¦§©¥¨§¨
lvPdl ickA 'zWgPd Wgp'A lMYqdl§¦§©¥¦§©©§Ÿ¤¦§¥§¦¨¥

xn`p dOl oM m`e .zF`RxzdlEweqta) §¦§©§¦¥¨¨¤¡©
(`adKWp m` dide''WgPd?`N` §¨¨¦¨©©¨¨¤¨

WgPd zkiWPWxzFi dxEng ¤§¦©©¨¨£¨¥
E,zindl zxdnnx`W zkiWp ENi`e §©¤¤§¨¦§¦§¦©§¨

,skiY dzinn dzid `l zFIgKkl ©Ÿ¨§¨§¦¨¥¤§¨
o`M xn`plv` -lM'oFWl - 'KEWPd ¤¡©¨¥¤¨©¨§

'FzF` d`xe',mB iM FrnWOWdI`x §¨¨¤©§¨¦©§¦¨
`nlralvPdl icM DICqx`n §¨§¨©¨§¥§¦¨¥¥¤¤
,mzkiWpeENi`xn`p WgPd zkiWpa §¦¨¨§¦¦§¦©©¨¨¤¡©

oFWlWgPd KWp m` dide' :'hiAde' §§¦¦§¨¨¦¨©©¨¨
hiAde Wi` z`'ige zWgPd Wgp l` ¤¦§¦¦¤§©©§Ÿ¤¨¨

(h weqt),ixdKEWp xdnn did `NW £¥¤Ÿ¨¨§©¥§
oMÎm`Î`N` zF`Rxzdl WgPd©¨¨§¦§©¤¨¦¥

- dpeEkA FA hiAndwfg zElMYqdA ©¦§©¨¨§¦§©§£¨¨
.'`nlrA dI`xA' `le zpEkneExn`e §ª¤¤§Ÿ¦§¦¨§¨§¨§¨§

EpizFAx(.hk dpyd y`x)zinn Wgp ike , ©¥§¦¨¨¥¦
dIgn F`Wi gM dn ike ,xnFlM - §©¤§©§¦©Ÿ©¥

,FziI`x i`A F` ,zWFgp Wgp ziI`xA¦§¦©§©§¤§¦§¦¨
!?dPOn dlSdl F` dzinl mFxbl icM§¥¦§§¦¨§©¨¨¦¤¨
oilMYqn l`xUi EidW onfA `N ¤̀¨¦§©¤¨¦§¨¥¦§©§¦

dlrn iRlMmdipir z` minixnE §©¥©§¨§¦¦¤¥¥¤
mixMfp md ixd ,minXd z` mi`Fxe§¦¤©¨©¦£¥¥¦§¨¦

,mlFrd dide xn`W inAEKM KFYn §¦¤¨©§¨¨¨¨¦¨
mdia`l mAl z` oicArWn§©§§¦¤¦¨©£¦¤

minXAWeil` aEWl maal xxFrzpe ¤©¨©¦§¦§¥§¨¨¨¥¨
KkaE ,mdizFPlYn lFcgle daEWzA¦§¨§©£¦§ª¥¤§¨

mi`Rxzn Eid.miWgPd qx`nm`e ¨¦§©§¦¥¤¤©§¨¦§¦
miwFOp Eid ,e`lEPOn (miqnp=) ¨¨¦¦§¥¦¦¤

(h"ac ,i"`a ,b"t d"x inlyexi):h dxez
(h).úLçð LçðFl xn`p `l §©§Ÿ¤Ÿ¤¡©

,zWgp lW FzFUrlLl dUr' `N` ©£¤§Ÿ¤¤¨£¥§
xnFgn dUr ,xnFlM ,mzq 'sxÜ¨§¨§©£¥¥¤

.sxU bEQn Wgp zxEv ,EdWlM`N` ¨§¤©¨¨¦¨¨¤¨

F`xFw `EdÎKExAÎWFcTd ,dWn xn`̈©Ÿ¤©¨¨§
,'zWgp' lW EPUr` ip`e ,'Wgp'¨¨©£¦¤¡¤¤§Ÿ¤

`dIW- 'oFWl lr ltFp oFWl'ipW ¤§¥¨¥©¨§¥
ipW lM iM] dfl df min`FY zFpFWl§£¦¤¨¤¦¨§¥
mdizFnWA dfl df minFCd mixac§¨¦©¦¤¨¤¦§¥¤
zEkiIWe xWw Wi iM dxFn df ixd£¥¤¤¦¥¤¤§©¨
iR lr ok` iM dWn oiad KMnE ,mdipiA¥¥¤¦¨¥¦¤¦¨¥©¦
WgPd z` zFUrl xzFi iE`x zn`d̈¡¤¨¥©£¤©¨¨

zWFgPn(`"eb)[(g ,`l daxÎziy`xa) ¦§¤
(n"eviw):i dxez

(`i).íéøáòä éiòadOl iYrci `l §¦¥¨£¨¦Ÿ¨©§¦¨¨
`Edd mFwOd'ir'e .'miIr' FnW `xwp ©¨©¦§¨§¦¦§¦

`id dAxEg oFWlFnM](` ,hr mildz) §§¨¦§
,xnFlM .['miIrl milWExi z` EnU'¨¤§¨©¦§¦¦§©
`EdW DWExiR Eprci 'miIr' zaiY¥©¦¦¨©§¥¨¤
mrH dn xxAzp `l K` ,zFaxg oFWl§¢¨©Ÿ¦§¨¥©©©
oFWlA `Edd mFwOd mW z`ixw§¦©¥©¨©§¨
EidW mEXn m`dÎ] zFaxg FrnWOW¤©§¨¢¨©¦¦¤¨
zFraB `OW F` ,WOn zFaxg mẄ¢¨©¨¤¨§¨
mrh F` ,zFaxg iNzl zFnFCd zFPhw§©©§¦¥¢¨©©

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים העברים העברים העברים  ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיחנחנחנחנּוּוּוּו
ההההּוּוּוּואאאא חרחרחרחרּבּבּבּבהההה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ועיועיועיועי עעעעּיּיּיּייםיםיםים,,,, ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם נקראנקראנקראנקרא ללללּמּמּמּמהההה ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא –––– העבריםהעבריםהעבריםהעברים ובפרש"י)ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי יא. (כא, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ׁשמם, לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁש
הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה למקֹום קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻלרׁש"י

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB¯‡ ¯·ÚÓ∑ ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿

ארץ  ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקיפּו

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.[KkA Wi xg`:i"yx x`anedaxEgd ©¥¥§¨©§¨
'ir' z`xwpxzFPd xtrd lY mW lr ¦§¥¦©¥¥¤¨¨©¨

M d`xp `EdW dPOnhE`Hd xaC ¦¤¨¤¦§¤§¨¨©¨
`h`hnAzcAkn=]micAkOW §©§£¥©§¤¤¤§©§¦

miTpnExtrde ,ziAd ztvx z` DA §©¦¨¤¦§©©©¦§¤¨¨
,[mxrpe sQ`zncFqi FA o"irde ¦§©¥§¤¡¨§¨©¦§

'miri' oFWNn `Ede ,DCal(b ,gl zeny) §©¨§¦§¨¦
oMWOA EWOiXW zWFgp ilM -§¥§¤¤¦§©¦§¨
lrn xt`d z` sFxbl ,`h`hnM§©§£¥¦§¤¨¥¤¥©

gAfOd,miri d"c i"yx .ci ,c lirl d`x) ©¦§¥©¨¦

(epxe`iaaeFrnWOW 'miIr' oFWl ,xnFlM .§©§¦¦¤©§¨
mW lr ,'miri' oFWl oirM `Ed ,zFaxg¢¨§¥§¨¦©¥
dnFC daxEgd on xzFPd xtrd lYW¤¥¤¨¨©¨¦©§¨¤
ici lr mxrpe sq`Pd xtrd znxrl©£¥©¤¨¨©¤¡¨§¤¡¨©§¥
miTpn FAW ilMdW mWkE .drId©¨¤§¥¤©§¦¤§©¦
KM ,dri iExw zlFqRd z` miwNqnE§©§¦¤©§¤¨¨¤¨
oFWlA iExw wENiQde iETiPd zNErR mB©§©©¦§©¦¨§¨

FnkE df:EpivOWcxa drie'dqgn ¤§¤¨¦§¨¨¨¨©§¥
'afk(fi ,gk diryi)xAcn aEzMd] ¨¨©¨§©¥

mixnF`e mdiafkA mighFAd mirWxÄ§¨¦©§¦§¦§¥¤§§¦
cxAd `Fai - 'Epqgn afM EpnU'©§¨¨©§¥¨©¨¨
EPwNqie mkNW dqgOd z` `h`hie¦©¥¤©©£¤¤¨¤¦©§¤
mB Epivn df oiprkE .[mlFrd on¦¨¨§¦§¨¤¨¦©

laA oAxEg lr d`EaPA(bk ,ci diryi) ©§¨©§©¨¤
'cnWd `h`hnA diz`h`he',lld sqei) §¥¥¦¨§©§£¥©§¥

(miyxtn ,h"ac:
.íéøáòämW lr oM `xwp mFwOd ¨£¨¦©¨¦§¨¥©¥

`EdWxarn KxClz` mW mixaFrd ¤¤¤©£©§¨§¦¨¤
'Fap xd'mMxcA,orpMÎux` l`oMW ©§§©§¨¤¤¤§©©¤¥

'mixard xd' `xwp Fap xd mB,al mixac) ©©§¦§¨©¨£¨¦
(hneiaiaQOW mixdd x`W oke ,§¥§¨¤¨¦¤¦§¦¨

'mixard ixd' mi`xwp(fn ,bl oldl)ixd , ¦§¨¦¨¥¨£¨¦£¥
xarnM WOWn did mFwOd FzF` lMW¤¨©¨¨¨§©¥§©£¨
,orpM ux` l` zFvx`d iYW iWp`l§©§¥§¥¨£¨¤¤¤§©©

itla`FnÎux` oiA wiqtn `EdW §¦¤©§¦¥¤¤¨
ixFn`Îux`lorpM ux`l KEnq `Ede , §¤¤¡¦§¨§¤¤§©©

my d`x)(gn ,cn miweqt(i"`a ,n"eviw):
.LîMä çøænî áàBî éðt ìòxnFlM ©§¥¨¦¦§©©¨¤§©

a`FnÎux` lW DgxfnAKxC oM - §¦§¨¨¤¤¤¨¥¤¤
zF`A miccSd z` xiMfdl miaEzMd©§¦§©§¦¤©§¨¦§
;z"iA zF`A `le ,mzNigzA m"n¥¦§¦¨¨§Ÿ§¥
'WnXd gxfnA' `le 'WnXd gxfOn'¦¦§©©¤¤§Ÿ§¦§©©¤¤

'mcTn irde mIn l` ziA' oke]ziy`xa) §¥¥¥¦¨§¨©¦¤¤
(g ,ai'lgPl abPn xW`' ;(f ,eh ryedi); £¤¦¤¤©¨©

'irl oFtSn EpgIe'(`i ,g ryedi)zrabA' ; ©©£¦§¨©§¦§©
'oFniWid oinin xW` dlikgd`Îl`eny) ©£¦¨£¤¦¦©§¦

(hi ,bk;l`nVn xW` daFg cr'©¨£¤¦§Ÿ
'wUOcl(eh ,ci ziy`xa)[(`"eb):ai dxez §©¨¤

(bi).éøBîàä ìeábî'lEaB' oFWl ¦§¨¡¦§§
zvwnaM FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥¦§¦§¨
FnM] ux`d mipR ghW lM :zFnFwn§¨¤©§¦¨¨¤§

(fk ,f zeny)kp` dPd'LlEaB lM z` sbp i ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¨§§
,'mirCxtvAoke(f ,bi my)Ll d`xi `le' ©§©§§¦§¥§Ÿ¥¨¤§

['LlaB lkA x`U`N`aFxaM FWExiR §Ÿ§¨§ª¤¤¨¥¦§

ew `EdW ,zFnFwOdmEgYux`d ©§¤©§¨¨¤
z` oiIvndxvn sFq(wlg).mdNW ©§©¥¤¤¤¥¤¤¨¤

,mW Epge l`xUi E`A mXW df ghWe§¤©¤¤¨¨¦§¨¥§¨¨
.ixFn`d ux` lW xAcOd `Ed©¦§¨¤¤¤¨¡¦
,'ixFn`d lEaBn `vId' F`xFw aEzMde§©¨§©Ÿ¥¦§¨¡¦
lEaBd eTn `vFie hlFA `EdW itl§¦¤¥§¥¦©©§
z`vFie zhlFAd dxv drEvxM xWId©¨¨¦§¨¨¨©¤¤§¥

.oNdl x`Fanke ,agx mFwOnokeiM' ¦¨¨¨§©§¨§©¨§¥¦
oFpx`'a`Fn lEaBmB ,o`M xEn`d ©§§¨¨¨¨©
`Ed,sFqe dvw oFWlghW oFWl `le §¨¤¨§Ÿ§¤©

lM - 'a`Fn lEaB' WxtY m`W] ux`d̈¨¤¤¦§¨¥§¨¨
,mvx` ghWz`vnpxnF`ux` lMW ¤©©§¨¦§¥¨¥¤¨¤¤

ixde ,oFpx` lgp `N` Dpi` a`Fn¨¥¨¤¨©©©§©£¥
a`Fn lEaB oFpx` iM' xn`poiAa`Fn ¤¡©¦©§§¨¥¨

oiaEWxtY m` oke .'ixn`d`vId' ¥¨¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©Ÿ¥
'`vFi' `Edd mFwOdW 'ixFn`d lEaBn¦§¨¡¦¤©¨©¥
DA llkp Fpi`e ixFn`d ux` ghXn¦¤©¤¤¨¡¦§¥¦§¨¨

ixd ,a`Fn ux`A `N`E`AW `vnp ¤¨§¤¤¨£¥¦§¨¤¨
xaCd ixde ,a`Fn lEabA l`xUi¦§¨¥¦§¨©£¥©¨¨

xn`PW ,mdilr xq`p(h ,a mixac)l`' ¤¡©£¥¤¤¤¡©©
mA xBzY l`e a`Fn z` xvŸ©¤¨§©¦§¨¨

xnF` `Ed oke ,'dngln(gi ,`i mihtey) ¦§¨¨§¥¥
...a`Fn ux` z`e mFc` ux` aqIe'©¨¨¤¤¡§¤¤¤¨

['a`Fn lEabA E`a `le(x"yl ,`"eb ,a"a): §Ÿ¨¦§¨
.ïBðøà øáòîEtiTdz`a`FnÎux` ¥¥¤©§¦¦¤¤¤¨
mvx`l uEgnDgxfnE DnFxC lM ¦§©§¨¨§¨¦§¨¨

`Ed mzkild oEEM - DnFxcA EkldWM]§¤¨§¦§¨¦£¦¨¨



ני zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
ראּיה  אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .והֹול ּומתנונה נּזֹוק היה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹנֹוׁשכֹו,
ממהר  היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבעלמא.
אּלא  מחּיה? אֹו ממית נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט ּכן אם אּלא להתרּפאֹות, הּנחׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנׁשּו
לאו  ואם מתר ּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם  לּבם את ּומׁשע ּבדין מעלה  ּכלּפי  מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבזמן

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים .היּו ִִִִָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם),נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ß oeiq h"k iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑,ּבמטאטא הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי עּיים. ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו כח)והעי"ן ברד"(ישעיה "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ ׁשם העֹוברים מעבר ּדר ְְְְְְִִִַַָָָָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָָ

אמֹורי  לארץ מֹואב ארץ ּבין מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל נבֹו הר ‰ÓM.את Á¯ÊnÓ ·‡BÓ ÈtŒÏÚL∑ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¿≈»ƒƒ¿««»∆
מֹואב  ארץ ׁשל .ּבמזרחּה ְְִֶֶֶָָָ

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.CeLpä ìk,'KEWPd dide' xn`p `l ¨©¨Ÿ¤¡©§¨¨©¨
ici lr mikEWPd wx FrnWn `dIW¤§¥©§¨©©§¦©§¥
o`Mn .'KEWPd lM dide' `N` ,Wgp̈¨¤¨§¨¨¨©¨¦¨

WENit`m`did FkWFp xFng F` alM ¤£¦¦¤¤£§¨¨
- KlFde dpepznE wFGpWlgp FtEB ¦¦§©§¤§¥¤¡¨

wEwf `Ede ,zEnl oMYqnE hrn hrn§©§©¦§©¥¨§¨
lvPdl ickA 'zWgPd Wgp'A lMYqdl§¦§©¥¦§©©§Ÿ¤¦§¥§¦¨¥

xn`p dOl oM m`e .zF`RxzdlEweqta) §¦§©§¦¥¨¨¤¡©
(`adKWp m` dide''WgPd?`N` §¨¨¦¨©©¨¨¤¨

WgPd zkiWPWxzFi dxEng ¤§¦©©¨¨£¨¥
E,zindl zxdnnx`W zkiWp ENi`e §©¤¤§¨¦§¦§¦©§¨

,skiY dzinn dzid `l zFIgKkl ©Ÿ¨§¨§¦¨¥¤§¨
o`M xn`plv` -lM'oFWl - 'KEWPd ¤¡©¨¥¤¨©¨§

'FzF` d`xe',mB iM FrnWOWdI`x §¨¨¤©§¨¦©§¦¨
`nlralvPdl icM DICqx`n §¨§¨©¨§¥§¦¨¥¥¤¤
,mzkiWpeENi`xn`p WgPd zkiWpa §¦¨¨§¦¦§¦©©¨¨¤¡©

oFWlWgPd KWp m` dide' :'hiAde' §§¦¦§¨¨¦¨©©¨¨
hiAde Wi` z`'ige zWgPd Wgp l` ¤¦§¦¦¤§©©§Ÿ¤¨¨

(h weqt),ixdKEWp xdnn did `NW £¥¤Ÿ¨¨§©¥§
oMÎm`Î`N` zF`Rxzdl WgPd©¨¨§¦§©¤¨¦¥

- dpeEkA FA hiAndwfg zElMYqdA ©¦§©¨¨§¦§©§£¨¨
.'`nlrA dI`xA' `le zpEkneExn`e §ª¤¤§Ÿ¦§¦¨§¨§¨§¨§

EpizFAx(.hk dpyd y`x)zinn Wgp ike , ©¥§¦¨¨¥¦
dIgn F`Wi gM dn ike ,xnFlM - §©¤§©§¦©Ÿ©¥

,FziI`x i`A F` ,zWFgp Wgp ziI`xA¦§¦©§©§¤§¦§¦¨
!?dPOn dlSdl F` dzinl mFxbl icM§¥¦§§¦¨§©¨¨¦¤¨
oilMYqn l`xUi EidW onfA `N ¤̀¨¦§©¤¨¦§¨¥¦§©§¦

dlrn iRlMmdipir z` minixnE §©¥©§¨§¦¦¤¥¥¤
mixMfp md ixd ,minXd z` mi`Fxe§¦¤©¨©¦£¥¥¦§¨¦

,mlFrd dide xn`W inAEKM KFYn §¦¤¨©§¨¨¨¨¦¨
mdia`l mAl z` oicArWn§©§§¦¤¦¨©£¦¤

minXAWeil` aEWl maal xxFrzpe ¤©¨©¦§¦§¥§¨¨¨¥¨
KkaE ,mdizFPlYn lFcgle daEWzA¦§¨§©£¦§ª¥¤§¨

mi`Rxzn Eid.miWgPd qx`nm`e ¨¦§©§¦¥¤¤©§¨¦§¦
miwFOp Eid ,e`lEPOn (miqnp=) ¨¨¦¦§¥¦¦¤

(h"ac ,i"`a ,b"t d"x inlyexi):h dxez
(h).úLçð LçðFl xn`p `l §©§Ÿ¤Ÿ¤¡©

,zWgp lW FzFUrlLl dUr' `N` ©£¤§Ÿ¤¤¨£¥§
xnFgn dUr ,xnFlM ,mzq 'sxÜ¨§¨§©£¥¥¤

.sxU bEQn Wgp zxEv ,EdWlM`N` ¨§¤©¨¨¦¨¨¤¨

F`xFw `EdÎKExAÎWFcTd ,dWn xn`̈©Ÿ¤©¨¨§
,'zWgp' lW EPUr` ip`e ,'Wgp'¨¨©£¦¤¡¤¤§Ÿ¤

`dIW- 'oFWl lr ltFp oFWl'ipW ¤§¥¨¥©¨§¥
ipW lM iM] dfl df min`FY zFpFWl§£¦¤¨¤¦¨§¥
mdizFnWA dfl df minFCd mixac§¨¦©¦¤¨¤¦§¥¤
zEkiIWe xWw Wi iM dxFn df ixd£¥¤¤¦¥¤¤§©¨
iR lr ok` iM dWn oiad KMnE ,mdipiA¥¥¤¦¨¥¦¤¦¨¥©¦
WgPd z` zFUrl xzFi iE`x zn`d̈¡¤¨¥©£¤©¨¨

zWFgPn(`"eb)[(g ,`l daxÎziy`xa) ¦§¤
(n"eviw):i dxez

(`i).íéøáòä éiòadOl iYrci `l §¦¥¨£¨¦Ÿ¨©§¦¨¨
`Edd mFwOd'ir'e .'miIr' FnW `xwp ©¨©¦§¨§¦¦§¦

`id dAxEg oFWlFnM](` ,hr mildz) §§¨¦§
,xnFlM .['miIrl milWExi z` EnU'¨¤§¨©¦§¦¦§©
`EdW DWExiR Eprci 'miIr' zaiY¥©¦¦¨©§¥¨¤
mrH dn xxAzp `l K` ,zFaxg oFWl§¢¨©Ÿ¦§¨¥©©©
oFWlA `Edd mFwOd mW z`ixw§¦©¥©¨©§¨
EidW mEXn m`dÎ] zFaxg FrnWOW¤©§¨¢¨©¦¦¤¨
zFraB `OW F` ,WOn zFaxg mẄ¢¨©¨¤¨§¨
mrh F` ,zFaxg iNzl zFnFCd zFPhw§©©§¦¥¢¨©©

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים העברים העברים העברים  ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיחנחנחנחנּוּוּוּו
ההההּוּוּוּואאאא חרחרחרחרּבּבּבּבהההה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ועיועיועיועי עעעעּיּיּיּייםיםיםים,,,, ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם נקראנקראנקראנקרא ללללּמּמּמּמהההה ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא –––– העבריםהעבריםהעבריםהעברים ובפרש"י)ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי יא. (כא, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ׁשמם, לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁש
הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה למקֹום קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻלרׁש"י

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB¯‡ ¯·ÚÓ∑ ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿

ארץ  ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקיפּו

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.[KkA Wi xg`:i"yx x`anedaxEgd ©¥¥§¨©§¨
'ir' z`xwpxzFPd xtrd lY mW lr ¦§¥¦©¥¥¤¨¨©¨

M d`xp `EdW dPOnhE`Hd xaC ¦¤¨¤¦§¤§¨¨©¨
`h`hnAzcAkn=]micAkOW §©§£¥©§¤¤¤§©§¦

miTpnExtrde ,ziAd ztvx z` DA §©¦¨¤¦§©©©¦§¤¨¨
,[mxrpe sQ`zncFqi FA o"irde ¦§©¥§¤¡¨§¨©¦§

'miri' oFWNn `Ede ,DCal(b ,gl zeny) §©¨§¦§¨¦
oMWOA EWOiXW zWFgp ilM -§¥§¤¤¦§©¦§¨
lrn xt`d z` sFxbl ,`h`hnM§©§£¥¦§¤¨¥¤¥©

gAfOd,miri d"c i"yx .ci ,c lirl d`x) ©¦§¥©¨¦

(epxe`iaaeFrnWOW 'miIr' oFWl ,xnFlM .§©§¦¦¤©§¨
mW lr ,'miri' oFWl oirM `Ed ,zFaxg¢¨§¥§¨¦©¥
dnFC daxEgd on xzFPd xtrd lYW¤¥¤¨¨©¨¦©§¨¤
ici lr mxrpe sq`Pd xtrd znxrl©£¥©¤¨¨©¤¡¨§¤¡¨©§¥
miTpn FAW ilMdW mWkE .drId©¨¤§¥¤©§¦¤§©¦
KM ,dri iExw zlFqRd z` miwNqnE§©§¦¤©§¤¨¨¤¨
oFWlA iExw wENiQde iETiPd zNErR mB©§©©¦§©¦¨§¨

FnkE df:EpivOWcxa drie'dqgn ¤§¤¨¦§¨¨¨¨©§¥
'afk(fi ,gk diryi)xAcn aEzMd] ¨¨©¨§©¥

mixnF`e mdiafkA mighFAd mirWxÄ§¨¦©§¦§¦§¥¤§§¦
cxAd `Fai - 'Epqgn afM EpnU'©§¨¨©§¥¨©¨¨
EPwNqie mkNW dqgOd z` `h`hie¦©¥¤©©£¤¤¨¤¦©§¤
mB Epivn df oiprkE .[mlFrd on¦¨¨§¦§¨¤¨¦©

laA oAxEg lr d`EaPA(bk ,ci diryi) ©§¨©§©¨¤
'cnWd `h`hnA diz`h`he',lld sqei) §¥¥¦¨§©§£¥©§¥

(miyxtn ,h"ac:
.íéøáòämW lr oM `xwp mFwOd ¨£¨¦©¨¦§¨¥©¥

`EdWxarn KxClz` mW mixaFrd ¤¤¤©£©§¨§¦¨¤
'Fap xd'mMxcA,orpMÎux` l`oMW ©§§©§¨¤¤¤§©©¤¥

'mixard xd' `xwp Fap xd mB,al mixac) ©©§¦§¨©¨£¨¦
(hneiaiaQOW mixdd x`W oke ,§¥§¨¤¨¦¤¦§¦¨

'mixard ixd' mi`xwp(fn ,bl oldl)ixd , ¦§¨¦¨¥¨£¨¦£¥
xarnM WOWn did mFwOd FzF` lMW¤¨©¨¨¨§©¥§©£¨
,orpM ux` l` zFvx`d iYW iWp`l§©§¥§¥¨£¨¤¤¤§©©

itla`FnÎux` oiA wiqtn `EdW §¦¤©§¦¥¤¤¨
ixFn`Îux`lorpM ux`l KEnq `Ede , §¤¤¡¦§¨§¤¤§©©

my d`x)(gn ,cn miweqt(i"`a ,n"eviw):
.LîMä çøænî áàBî éðt ìòxnFlM ©§¥¨¦¦§©©¨¤§©

a`FnÎux` lW DgxfnAKxC oM - §¦§¨¨¤¤¤¨¥¤¤
zF`A miccSd z` xiMfdl miaEzMd©§¦§©§¦¤©§¨¦§
;z"iA zF`A `le ,mzNigzA m"n¥¦§¦¨¨§Ÿ§¥
'WnXd gxfnA' `le 'WnXd gxfOn'¦¦§©©¤¤§Ÿ§¦§©©¤¤

'mcTn irde mIn l` ziA' oke]ziy`xa) §¥¥¥¦¨§¨©¦¤¤
(g ,ai'lgPl abPn xW`' ;(f ,eh ryedi); £¤¦¤¤©¨©

'irl oFtSn EpgIe'(`i ,g ryedi)zrabA' ; ©©£¦§¨©§¦§©
'oFniWid oinin xW` dlikgd`Îl`eny) ©£¦¨£¤¦¦©§¦

(hi ,bk;l`nVn xW` daFg cr'©¨£¤¦§Ÿ
'wUOcl(eh ,ci ziy`xa)[(`"eb):ai dxez §©¨¤

(bi).éøBîàä ìeábî'lEaB' oFWl ¦§¨¡¦§§
zvwnaM FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥¦§¦§¨
FnM] ux`d mipR ghW lM :zFnFwn§¨¤©§¦¨¨¤§

(fk ,f zeny)kp` dPd'LlEaB lM z` sbp i ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¨§§
,'mirCxtvAoke(f ,bi my)Ll d`xi `le' ©§©§§¦§¥§Ÿ¥¨¤§

['LlaB lkA x`U`N`aFxaM FWExiR §Ÿ§¨§ª¤¤¨¥¦§

ew `EdW ,zFnFwOdmEgYux`d ©§¤©§¨¨¤
z` oiIvndxvn sFq(wlg).mdNW ©§©¥¤¤¤¥¤¤¨¤

,mW Epge l`xUi E`A mXW df ghWe§¤©¤¤¨¨¦§¨¥§¨¨
.ixFn`d ux` lW xAcOd `Ed©¦§¨¤¤¤¨¡¦
,'ixFn`d lEaBn `vId' F`xFw aEzMde§©¨§©Ÿ¥¦§¨¡¦
lEaBd eTn `vFie hlFA `EdW itl§¦¤¥§¥¦©©§
z`vFie zhlFAd dxv drEvxM xWId©¨¨¦§¨¨¨©¤¤§¥

.oNdl x`Fanke ,agx mFwOnokeiM' ¦¨¨¨§©§¨§©¨§¥¦
oFpx`'a`Fn lEaBmB ,o`M xEn`d ©§§¨¨¨¨©
`Ed,sFqe dvw oFWlghW oFWl `le §¨¤¨§Ÿ§¤©

lM - 'a`Fn lEaB' WxtY m`W] ux`d̈¨¤¤¦§¨¥§¨¨
,mvx` ghWz`vnpxnF`ux` lMW ¤©©§¨¦§¥¨¥¤¨¤¤

ixde ,oFpx` lgp `N` Dpi` a`Fn¨¥¨¤¨©©©§©£¥
a`Fn lEaB oFpx` iM' xn`poiAa`Fn ¤¡©¦©§§¨¥¨

oiaEWxtY m` oke .'ixn`d`vId' ¥¨¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©Ÿ¥
'`vFi' `Edd mFwOdW 'ixFn`d lEaBn¦§¨¡¦¤©¨©¥
DA llkp Fpi`e ixFn`d ux` ghXn¦¤©¤¤¨¡¦§¥¦§¨¨

ixd ,a`Fn ux`A `N`E`AW `vnp ¤¨§¤¤¨£¥¦§¨¤¨
xaCd ixde ,a`Fn lEabA l`xUi¦§¨¥¦§¨©£¥©¨¨

xn`PW ,mdilr xq`p(h ,a mixac)l`' ¤¡©£¥¤¤¤¡©©
mA xBzY l`e a`Fn z` xvŸ©¤¨§©¦§¨¨

xnF` `Ed oke ,'dngln(gi ,`i mihtey) ¦§¨¨§¥¥
...a`Fn ux` z`e mFc` ux` aqIe'©¨¨¤¤¡§¤¤¤¨

['a`Fn lEabA E`a `le(x"yl ,`"eb ,a"a): §Ÿ¨¦§¨
.ïBðøà øáòîEtiTdz`a`FnÎux` ¥¥¤©§¦¦¤¤¤¨
mvx`l uEgnDgxfnE DnFxC lM ¦§©§¨¨§¨¦§¨¨

`Ed mzkild oEEM - DnFxcA EkldWM]§¤¨§¦§¨¦£¦¨¨



zwgנב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
‰‡È¯Ó.מֹואב  Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹארנֹון,
יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות יא)להם "וגם (שופטים : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

רמזּה ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב ב)אלֿמל והּמֹואבים (דברים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו לעבר נתנּום לא אּלּו מה ּבער". .הּיׁשבים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה ׁשּנעׂשּועל נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו יהב ∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, מן יאמר ּכן ועד, יעד, מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", "את ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה להם יהב אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו ‡¯ÔB.והב, ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ּכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿∆«¿»ƒ«¿ְֵ
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף ארנֹון, נחלי ּבנּסי לסּפר י ׁש ּכ ֿ סּוף, ים ּבנּסי .ׁשּמסּפרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

- DgxfnA EkldWkE .gxfnl axrOn¦©£¨§¦§¨§¤¨§§¦§¨¨
[oFtvl mFxCn mzkild oEEME`AW cr ¦£¦¨¨¦¨§¨©¤¨

l ipXd xarnlgpoFpx`oiA wiqtOd ¥¥¤©¥¦§©©©§©©§¦¥
FnFxcA a`Fn - zFvx`d iYW§¥¨£¨¨¦§

mW Epge - FpFtvA ixFn`deKFzA §¨¡¦¦§§¨¨§
ixFn`d ux`xW`lW DpFtvA ¤¤¨¡¦£¤¦§¨¤

:a`FnÎux ¤̀¤¨
éøBîàä ìeábî àöBiälEaB oFpx` iM ©¥¦§¨¡¦¦©§§

.a`FnoFWNn`vFId''ixFn`d lEaBn ¨¦§©¥¦§¨¡¦
WiKlFdd oFpx` lgPW ,cFnll ¥¦§¤©©©§©¥

oiA lEaBd `Ed xW` ,axrnl gxfOn¦¦§¨§©£¨£¤©§¥
,zFvx`d iYWxWi Fkldn did `l §¥¨£¨Ÿ¨¨©£¨¨¨

`EdW zFnFwn FA Wi `N` ,FMx` lkA§¨¨§¤¨¥§¤
mB KM KFYnE] oFtSl F` mFxCl dpFR¤©¨©¨¦¨©
,[deWe xWi Fpi` mdizFvx` lEaB§©§¥¤¥¨¨§¨¤
,l`xUi E`A mXn xW` gxfOd cvaE§©©¦§¨£¤¦¨¨¦§¨¥

WidrEvx`idW (xve KFx` ghW) ¥§¨¤©¨§©¤¦
'd`vFi'zhlFaElEaBnixFn`d §¨¤¤¦§¨¡¦

mFxC iRlM,miIxFn` lW `ide §©¥¨§¦¤¡¦¦
a`Fn lEabl zqpkpexnFlM - §¦§¤¤¦§¨§©

Dpi` Ff drEvxE .DghW z` zhrnn§©¤¤¤¦§¨§¨¥¨
`N`,a`Fn lEab `EdW oFpx` cr ¤¨©©§¤§¨

lEabl E`a `le l`xUi Epg mWe§¨¨¦§¨¥§Ÿ¨¦§
,a`FndrEvx DzF`l Eqpkp md iM ¨¦¥¦§§§¨§¨

`EdW ,oFpx` lW ipFtSd FxarA§¤§©§¦¤©§¤
,ixFn`l KiIXd xAcOdoFpx` iM ©¦§¨©©¨¨¡¦¦©§

,a`Fn lEaBlgPd lW FzIpR iR lre §¨§©¦§¦¨¤©©©
wlgA drEvxd z`vnp ,df mFwnA§¨¤¦§¥¨§¨§¥¤

.ixFn`dEmB mia`FOdW itl`l md ¨¡¦§¦¤©£¦©¥Ÿ
,mvx`A xFarl zEWx mdl Epzp̈§¨¤§©£§©§¨

cSn `weeC qpMdl EkxvEd Kkl§¨§§§¦¨¥©§¨¦©
.ixFn`dDWxit `NW iRÎlrÎs`e ¨¡¦§©©¦¤Ÿ¥§¨
- dWnEWwiAW dxFYA xn`p `NW Ÿ¤¤Ÿ¤¡©©¨¤¦§

,a`Fn ux`A xFarl l`xUiDWxiR ¦§¨¥©£§¤¤¨¥§¨
A xn`PW FnM ,gYtiixacgYti ¦§¨§¤¤¡©§¦§¥¦§¨

(fi ,`i mihtey)glW a`Fn Kln l` mbe'§©¤¤¤¨¨©
Dfnx dWnE ,'da` `le,eixaC KFzA §Ÿ¨¨Ÿ¤§¨¨§§¨¨

xn`PW(hk ,a mixac)sqMA lk`' ¤¤¡©Ÿ¤©¤¤
...ipxAWYeUr ipA il EUr xW`M ©§¦¥¦©£¤¨¦§¥¥¨

mia`FOde xirUA miaWFId©§¦§¥¦§©¨¦
'xrA miaWFIddWn ixaCn] ©§¦§¨¦¦§¥¤

xFarl ixFn`d Kln oFgiQn FzWTaA§©¨¨¦¦¤¤¨¡¦©£
,dwWnE lk`n mkY`n dpwp :Fvx`A§©§¦§¤¥¦§¤©£¨©§¤
onE eUr ipAn mipFw EpiidW KxcM§¤¤¤¨¦¦¦§¥¥¨¦
.[mvx` cil EpxarWM mia`FOd©£¦§¤¨©§§©©§¨
xn`nA mdipW z` deWdW KFYnE¦¤¦§¨¤§¥¤§©£¨

oiprl mB EeWEdW Epcnl ,cg`zpizp ¤¨¨©§¤§©§¦§©§¦©
:zEWxdEN` dn(eUr ipA)mEpzp `l ¨§¨¥§¥¥¨Ÿ§¨

mEtiTd `N` mvx` KFzA xFarl©£§©§¨¤¨¦¦
aiaq(`kÎci ,k lirl xen`k)oM a`Fn s` ¨¦©¨¥

(`"n ,oexkfd ,i"`a):ci dxez
(ci).øîàé ïk ìò'oM lr' oFWl ©¥¥¨©§©¥

mrh zpizp FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥§¦©©©
oFbM] zFnFwOd aFxaM(`i ,k zeny)lr' ¦§©§§©

`N` ,['zAXd mFi z` 'd KxA oM¥¥©¤©©¨¤¨
,'df xaC zFcF` lr' :FnM FWExiR¥§©¨¨¤

,xnFlMFf dIpg lroFpx` cilmiQpe §©©£¦¨§©©§§¦¦
,Da EUrPW,'ebe xtqA xn`i KM lr ¤©£¨©¨¥¨©§¥¤

oNdlckE(g"n`a): §¦§©¨
.'ä úBîçìî øôña øîàéoFWl Wi ¥¨©§¥¤¦§£¥§

'xtq' FrnWn oi`W `xwOA 'xtq'¥¤©¦§¨¤¥©§¨¥¤
:FnM ,'mixaC xERq' oFWl `N` ,WOn©¨¤¨§¦§¨¦§

'mc` zclFY xtq df'(` ,d ziy`xa). ¤¥¤§Ÿ¨¨
:xnFlkE ,oM FWExiR o`M mbe§©¨¥¥§©

mixRqOWM,'d zFngln ipiiprA §¤§©§¦§¦§§¥¦§£
d EpiidCEUrPW miQpmdA §©§©¦¦¤©£¨¤

,EpizFa`lif`'Fbe ade z` ExRqi ©£¥£©§©§¤¨¥§
oNdlcM(m"`x): §¦§©¨

.áäå úà.'adi z`' FnMz`' :FWExiR ¤¨¥§¤¨¥¥¤
FnM ,iOx` oFWlA `Ed KM] 'ozp xW £̀¤¨©¨¦§£©¦§

(`k ,a l`ipc)s`e .['oiniMgl `znkg adi'¨¥¨§§¨§©¦¦§©
KxC KM ,c"EiA `le e"ieA 'ade' xn`PW¤¤¡©¨¥§¨§Ÿ§¨¤¤

oFWNdon xn`IW FnMWxFXd'cri' ©¨§¤¥¨¥¦©¤¦¥
'cre''dPcrii Fpal m`e' :oFbM],`k zeny) ¦¥§§¦¦§¦¨¤¨

(hLl crE` xW`' :ENi`e .c"EiA -§§¦£¤¦¨¥§
'dOW(e ,l my)[e"ieA -'adi' xn`i oM ¨¨§¨¥¥¨¥¨¥

cFqi e"iEde .'ade'daiYd`Ed- ¨¥§©¨§©¥¨
mFwnA `Ed iM ,WxFXd zFIzF`n¥¦©¤¦¦§

c"EId,xEAigd e"ieM Fpi`esqFPd ©§¥§¨©¦©¨
E .daiYl,xnFlMzFnglnA ExRqIWM ©¥¨§©§¤§©§§¦§£

'dadi xW` z`(ozp)dAxde ,mdl ¤£¤¨©¨©¨¤§¦§¨
sEqÎmiA miQp,[sEq miA = dtEqA] ¦¦§©§¨§©

o`M EidW miQPd z` mB ExRqi if £̀©§©§©¤©¦¦¤¨¨
(g"n`a ,m"`x):

.ïBðøà íéìçpä úàåmixRqOW mWM §¤©§¨¦©§§¥¤§©§¦
iQpA xRql Wi KM ,sEqÎmi iQpA§¦¥©¨¥§©¥§¦¥
miQp EUrp o`M s`W ,oFpx`Îilgp©£¥©§¤©¨©£¦¦

milFcB,sEq miA EUrp xW` oirMdnE §¦§¥£¤©£§©©
miQPd mdx`FaIW itM - ¥©¦¦§¦¤§¨

oNdl:eh dxez §©¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑ נחּבאים ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ – אׁשד ."ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומדּבר  מּזה ההר על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם,
לעבר, הּנחל לתֹו (לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעם
ׁשל  ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ּבהרים הּמערֹות מן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנצא
ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד היּו אמֹורּיים צד ׁשל ּובהר מֹואב, ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצד
ׁשל  הר לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּמקֹומֹו נטה ׁשההר ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָמֹואב

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: ּבֹו, ונדּבק מֹואב גבּול לצד אינו.)ונתקרב ולא (בס"א ההרים על יׂשראל (ועברּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשם) ׁשּנכנס הּבאר ידי על אּלא האּלּו הּנּסים .ידעּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑ הּנּסים לבני מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל ירדה הּללּו? ר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמרּו ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ואיברים, ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלתֹו
.ׁשירה  ִָ

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

·È¯‡טז  ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).íéìçpä ãLàå'cW`' zaiYmB §¤¤©§¨¦¥©¤¤©
oMW ,iOx` oFWll dnFC `idmEBxY ¦¨¦§£©¦¤¥©§

'KtW' lW(ai ,c `xwie)`Ed.'cW`'ixd ¤¤¤¤¤£¥
oFWNW'milgPd cW`':FWExiRKtW ¤§¤¤©§¨¦¥¤¤

.milgPdmifnFx ElNd mixaCde ©§¨¦§©§¨¦©¨§¦
rxi`W qPd lr dxvw oFWlA§¨§¨¨©©¥¤¥©

,l`xUillW mC mW KRWPW §¦§¨¥¤¦§©¨¨¤
,mW mi`Agp EidW miIxFn`ici lre ¡¦¦¤¨¤§¨¦¨§©§¥

,l`xUi ElSp dfmixdd EidW itl ¤¦§¦§¨¥§¦¤¨¤¨¦
xvwe wFnr lgPde midFaBwnrd - §¦§©©©¨§¨¨¨¥¤

KxF`NWxve wFnr `Ed lgPd in, ¤§¤¥©©©¨§©
mixddemiccSd ipXOW midFaBd §¤¨¦©§¦¤¦§¥©§¨¦

dfl df mikEnqxW` cr ,KM lM §¦¤¨¤¨¨©£¤
mr xAcnE ,dGn xdd lr cnFr mc`̈¨¥©¨¨¦¤§©¥¦
KFzA xaFr KxCde .dGn xdA Fxiag£¥¨¨¦¤§©¤¤¥§

lgPd(wnrd KFzA=)Exn` . ©©©§¨¥¤¨§
KFzl l`xUi EqpMIWM ,miIxFn ¡̀¦¦§¤¦¨§¦§¨¥§

xFarl lgPdl` qpMdl icM mW KxC ©©©©£¤¤¨§¥§¦¨¥¤
,ixFn`d ux`zFxrOd on `vp ¤¤¨¡¦¥¥¦©§¨

mbxdpe ,mdn dlrnNW mixdAW¤¤¨¦¤§©§¨¥¤§©©§¥
zF`xhqiNa ipa`e miSgAipa`'=] §¦¦§©§¥©¦§§¨©§¥

.[zWw oirM ilM KFYn zFwxfPd ,'rlw¤©©¦§¨¦§¦§¥¤¤
mirwPd ozF` EidemirwWE zFOEB) §¨¨©§¨¦§¨¦

(rlQd KFzAW,a`Fn cv lW xdA ¤§©¤©¨¨¤©¨
eENi`Eid miIxFn` cv lW xda §¦¨¨¤©¡¦¦¨

,mirwp ozF` cbpMzFhilAoinM §¤¤¨§¨¦§¦§¦
micWe zFpxwd.uEgl oihlFAEide §¨§¨©¦©§¦©§¨

lEn EN` mipEkn mirwXde zFhilAd©§¦§©§¨¦§ª¨¦¥
.EN`,xFarl l`xUi E`AW oeiM ¥¥¨¤¨¦§¨¥©£

l`xUiÎux` lW xdd rfrCfp- ¦§©§©¨¨¤¤¤¦§¨¥
micizr FzF`W ,ixFn`d cv lW xdd̈¨¤©¨¡¦¤£¦¦

,WFAkl l`xUiz`vFId dgtWM ¦§¨¥¦§§¦§¨©¥
cvl axwzpe ,DYxiab ipR liAwdl§©§¦§¥§¦§¨§¦§¨¥§©
micXd ozF` Eqpkpe ,a`Fn lW xd̈¤¨§¦§§¨©¨©¦

mirwp ozF` KFzlz` EkrinE §¨§¨¦¦£¤
mW mi`AgPd mixFn`d.mEbxdeEdfe ¨¡¦©¤§¨¦¨©£¨§¤

KtW ,xnFlM .'milgPd cW`e' :xn`PW¤¤¡©§¤¤©§¨¦§©¤¤
xW` ,oFpx` ilgpA miIxFn`d mC©¨¡¦¦§©£¥©§£¤

.mdn ElSpe mbxdl EnnfEdfe ¨§§¨§¨§¦§¥¤§¤
:miIqOW'xr zaWl dhp xW`'- ¤§©¥£¤¨¨§¤¤¨

cvl axwzpe FnFwOn dhp xddW¤¨¨¨¨¦§§¦§¨¥§©
FA wAcpe a`Fn lEaB- 'xr zaWl'] §¨§¦§©§¤¤¨

[mW zaWFi 'xr' xirdW a`Fn cvl. §©¨¤¨¦¨¤¤¨
'a`Fn lEabl orWpe' :EdfeorWPW §¤§¦§©¦§¨¤¦§©

xW` FCbpMW xdA gkA wAcpe xdd̈¨§¦§©§Ÿ©¨¨¤§¤§£¤
:aEzMd WExiR zivnY] a`Fn lEabA¦§¨©§¦¥©¨
xERiqA l`xUi Ewqri xW`M©£¤©©§¦§¨¥§¦
dUrW miQPd z` ExiMfie 'd zFngln¦§£§©§¦¤©¦¦¤¨¨
qp mB mdipiA xREqi ,sEq miA mdl̈¤§©§©¥¥¤©¥
miIxFn` mC KRWp mW ,oFpx` ilgp©£¥©§¨¦§©©¡¦¦

lr mcIn 'd mliSde mbxdl EWwiAW¤¦§§¨§¨§¦¦¨¦¨¨©
FpirWde ixFn`d xd z` dHdW ici§¥¤¦¨¤©¨¡¦§¦§¦

[a`Fn xdl(`negpz),oexkfd) §©¨
(m"`x:fh dxez
(fh).äøàa íMîecW`d `A mXn ¦¨§¥¨¦¨¨¨¤¤

.x`Ad l`KtW riBd oFpx` ilgPn ¤©§¥¦©£¥©§¦¦©¤¤
.x`Ad l` mCdÎWFcTd xn` ?cviM ©¨¤©§¥¥©¨©©¨

miQPd ipal ricFn in ,`EdÎKExÄ¦¦©§¨©©¦¦
ElNdmdl iziUrWmdl iE`x ixdW , ©¨¤¨¦¦¨¤¤£¥¨¨¤

miaiag md dOM cr Ercie ExiMIW¤©¦§¥§©©¨¥£¦¦
oMW ,mxEarA miQp dUFr ip`W ,iptl§¨©¤£¦¤¦¦©£¨¤¥
rcFd wFpizl zt Yzp' :xnF` lWOd©¨¨¥¨©¨©§¦©

'FO`lwFpiYd ixFd ErcIW ickA §¦¦§¥¤¥§¥©¦
madF` dY`W(.fh dvia oiir).,oklxg`l ¤©¨£¨¨¥§©©

ExarWl`xUimnFwnl mixdd Exfg ¤¨§¦§¨¥¨§¤¨¦¦§¨
,oFW`xdx`AdelkA mdOr zklFdd ¨¦§©§¥©¤¤¦¨¤§¨
mdirqndzlrde lgPd KFzl dcxi ©§¥¤¨§¨§©©©§¤¤§¨

mXnz` miOd shW mrmibExdd mC ¦¨¦¤¤©©¦¤©©£¦
EwAcPW drWA lgPd KFzl KRWPW¤¦§©§©©©§¨¨¤¦§§

,dfl df mixddeokmixai`e zFrFxf ¤¨¦¤¨¤§¥§§¥¨¦
,mdn EwxRzp xW`aiaq ozkilFnE £¤¦§¨§¥¤¦¨¨¨¦

dpgOl,miOd ipR lr mitv mdWM ©©£¤§¤¥¨¦©§¥©©¦
,qPd z` mdl mqxtl icMl`xUie §¥§¨§¥¨¤¤©¥§¦§¨¥

- dxiW Exn`e E`xzxiW' `id ¨§¨§¦¨¦¦©
oNdl dxEn`d 'x`Ad:fi dxez ©§¥¨£¨§©¨



נג zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
‰‡È¯Ó.מֹואב  Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹארנֹון,
יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות יא)להם "וגם (שופטים : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

רמזּה ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב ב)אלֿמל והּמֹואבים (דברים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו לעבר נתנּום לא אּלּו מה ּבער". .הּיׁשבים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה ׁשּנעׂשּועל נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו יהב ∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, מן יאמר ּכן ועד, יעד, מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", "את ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה להם יהב אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו ‡¯ÔB.והב, ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ּכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿∆«¿»ƒ«¿ְֵ
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף ארנֹון, נחלי ּבנּסי לסּפר י ׁש ּכ ֿ סּוף, ים ּבנּסי .ׁשּמסּפרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

- DgxfnA EkldWkE .gxfnl axrOn¦©£¨§¦§¨§¤¨§§¦§¨¨
[oFtvl mFxCn mzkild oEEME`AW cr ¦£¦¨¨¦¨§¨©¤¨

l ipXd xarnlgpoFpx`oiA wiqtOd ¥¥¤©¥¦§©©©§©©§¦¥
FnFxcA a`Fn - zFvx`d iYW§¥¨£¨¨¦§

mW Epge - FpFtvA ixFn`deKFzA §¨¡¦¦§§¨¨§
ixFn`d ux`xW`lW DpFtvA ¤¤¨¡¦£¤¦§¨¤

:a`FnÎux ¤̀¤¨
éøBîàä ìeábî àöBiälEaB oFpx` iM ©¥¦§¨¡¦¦©§§

.a`FnoFWNn`vFId''ixFn`d lEaBn ¨¦§©¥¦§¨¡¦
WiKlFdd oFpx` lgPW ,cFnll ¥¦§¤©©©§©¥

oiA lEaBd `Ed xW` ,axrnl gxfOn¦¦§¨§©£¨£¤©§¥
,zFvx`d iYWxWi Fkldn did `l §¥¨£¨Ÿ¨¨©£¨¨¨

`EdW zFnFwn FA Wi `N` ,FMx` lkA§¨¨§¤¨¥§¤
mB KM KFYnE] oFtSl F` mFxCl dpFR¤©¨©¨¦¨©
,[deWe xWi Fpi` mdizFvx` lEaB§©§¥¤¥¨¨§¨¤
,l`xUi E`A mXn xW` gxfOd cvaE§©©¦§¨£¤¦¨¨¦§¨¥

WidrEvx`idW (xve KFx` ghW) ¥§¨¤©¨§©¤¦
'd`vFi'zhlFaElEaBnixFn`d §¨¤¤¦§¨¡¦

mFxC iRlM,miIxFn` lW `ide §©¥¨§¦¤¡¦¦
a`Fn lEabl zqpkpexnFlM - §¦§¤¤¦§¨§©

Dpi` Ff drEvxE .DghW z` zhrnn§©¤¤¤¦§¨§¨¥¨
`N`,a`Fn lEab `EdW oFpx` cr ¤¨©©§¤§¨

lEabl E`a `le l`xUi Epg mWe§¨¨¦§¨¥§Ÿ¨¦§
,a`FndrEvx DzF`l Eqpkp md iM ¨¦¥¦§§§¨§¨

`EdW ,oFpx` lW ipFtSd FxarA§¤§©§¦¤©§¤
,ixFn`l KiIXd xAcOdoFpx` iM ©¦§¨©©¨¨¡¦¦©§

,a`Fn lEaBlgPd lW FzIpR iR lre §¨§©¦§¦¨¤©©©
wlgA drEvxd z`vnp ,df mFwnA§¨¤¦§¥¨§¨§¥¤

.ixFn`dEmB mia`FOdW itl`l md ¨¡¦§¦¤©£¦©¥Ÿ
,mvx`A xFarl zEWx mdl Epzp̈§¨¤§©£§©§¨

cSn `weeC qpMdl EkxvEd Kkl§¨§§§¦¨¥©§¨¦©
.ixFn`dDWxit `NW iRÎlrÎs`e ¨¡¦§©©¦¤Ÿ¥§¨
- dWnEWwiAW dxFYA xn`p `NW Ÿ¤¤Ÿ¤¡©©¨¤¦§

,a`Fn ux`A xFarl l`xUiDWxiR ¦§¨¥©£§¤¤¨¥§¨
A xn`PW FnM ,gYtiixacgYti ¦§¨§¤¤¡©§¦§¥¦§¨

(fi ,`i mihtey)glW a`Fn Kln l` mbe'§©¤¤¤¨¨©
Dfnx dWnE ,'da` `le,eixaC KFzA §Ÿ¨¨Ÿ¤§¨¨§§¨¨

xn`PW(hk ,a mixac)sqMA lk`' ¤¤¡©Ÿ¤©¤¤
...ipxAWYeUr ipA il EUr xW`M ©§¦¥¦©£¤¨¦§¥¥¨

mia`FOde xirUA miaWFId©§¦§¥¦§©¨¦
'xrA miaWFIddWn ixaCn] ©§¦§¨¦¦§¥¤

xFarl ixFn`d Kln oFgiQn FzWTaA§©¨¨¦¦¤¤¨¡¦©£
,dwWnE lk`n mkY`n dpwp :Fvx`A§©§¦§¤¥¦§¤©£¨©§¤
onE eUr ipAn mipFw EpiidW KxcM§¤¤¤¨¦¦¦§¥¥¨¦
.[mvx` cil EpxarWM mia`FOd©£¦§¤¨©§§©©§¨
xn`nA mdipW z` deWdW KFYnE¦¤¦§¨¤§¥¤§©£¨

oiprl mB EeWEdW Epcnl ,cg`zpizp ¤¨¨©§¤§©§¦§©§¦©
:zEWxdEN` dn(eUr ipA)mEpzp `l ¨§¨¥§¥¥¨Ÿ§¨

mEtiTd `N` mvx` KFzA xFarl©£§©§¨¤¨¦¦
aiaq(`kÎci ,k lirl xen`k)oM a`Fn s` ¨¦©¨¥

(`"n ,oexkfd ,i"`a):ci dxez
(ci).øîàé ïk ìò'oM lr' oFWl ©¥¥¨©§©¥

mrh zpizp FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥§¦©©©
oFbM] zFnFwOd aFxaM(`i ,k zeny)lr' ¦§©§§©

`N` ,['zAXd mFi z` 'd KxA oM¥¥©¤©©¨¤¨
,'df xaC zFcF` lr' :FnM FWExiR¥§©¨¨¤

,xnFlMFf dIpg lroFpx` cilmiQpe §©©£¦¨§©©§§¦¦
,Da EUrPW,'ebe xtqA xn`i KM lr ¤©£¨©¨¥¨©§¥¤

oNdlckE(g"n`a): §¦§©¨
.'ä úBîçìî øôña øîàéoFWl Wi ¥¨©§¥¤¦§£¥§

'xtq' FrnWn oi`W `xwOA 'xtq'¥¤©¦§¨¤¥©§¨¥¤
:FnM ,'mixaC xERq' oFWl `N` ,WOn©¨¤¨§¦§¨¦§

'mc` zclFY xtq df'(` ,d ziy`xa). ¤¥¤§Ÿ¨¨
:xnFlkE ,oM FWExiR o`M mbe§©¨¥¥§©

mixRqOWM,'d zFngln ipiiprA §¤§©§¦§¦§§¥¦§£
d EpiidCEUrPW miQpmdA §©§©¦¦¤©£¨¤

,EpizFa`lif`'Fbe ade z` ExRqi ©£¥£©§©§¤¨¥§
oNdlcM(m"`x): §¦§©¨

.áäå úà.'adi z`' FnMz`' :FWExiR ¤¨¥§¤¨¥¥¤
FnM ,iOx` oFWlA `Ed KM] 'ozp xW £̀¤¨©¨¦§£©¦§

(`k ,a l`ipc)s`e .['oiniMgl `znkg adi'¨¥¨§§¨§©¦¦§©
KxC KM ,c"EiA `le e"ieA 'ade' xn`PW¤¤¡©¨¥§¨§Ÿ§¨¤¤

oFWNdon xn`IW FnMWxFXd'cri' ©¨§¤¥¨¥¦©¤¦¥
'cre''dPcrii Fpal m`e' :oFbM],`k zeny) ¦¥§§¦¦§¦¨¤¨

(hLl crE` xW`' :ENi`e .c"EiA -§§¦£¤¦¨¥§
'dOW(e ,l my)[e"ieA -'adi' xn`i oM ¨¨§¨¥¥¨¥¨¥

cFqi e"iEde .'ade'daiYd`Ed- ¨¥§©¨§©¥¨
mFwnA `Ed iM ,WxFXd zFIzF`n¥¦©¤¦¦§

c"EId,xEAigd e"ieM Fpi`esqFPd ©§¥§¨©¦©¨
E .daiYl,xnFlMzFnglnA ExRqIWM ©¥¨§©§¤§©§§¦§£

'dadi xW` z`(ozp)dAxde ,mdl ¤£¤¨©¨©¨¤§¦§¨
sEqÎmiA miQp,[sEq miA = dtEqA] ¦¦§©§¨§©

o`M EidW miQPd z` mB ExRqi if £̀©§©§©¤©¦¦¤¨¨
(g"n`a ,m"`x):

.ïBðøà íéìçpä úàåmixRqOW mWM §¤©§¨¦©§§¥¤§©§¦
iQpA xRql Wi KM ,sEqÎmi iQpA§¦¥©¨¥§©¥§¦¥
miQp EUrp o`M s`W ,oFpx`Îilgp©£¥©§¤©¨©£¦¦

milFcB,sEq miA EUrp xW` oirMdnE §¦§¥£¤©£§©©
miQPd mdx`FaIW itM - ¥©¦¦§¦¤§¨

oNdl:eh dxez §©¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑ נחּבאים ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ – אׁשד ."ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומדּבר  מּזה ההר על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם,
לעבר, הּנחל לתֹו (לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעם
ׁשל  ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ּבהרים הּמערֹות מן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנצא
ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד היּו אמֹורּיים צד ׁשל ּובהר מֹואב, ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצד
ׁשל  הר לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּמקֹומֹו נטה ׁשההר ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָמֹואב

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: ּבֹו, ונדּבק מֹואב גבּול לצד אינו.)ונתקרב ולא (בס"א ההרים על יׂשראל (ועברּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשם) ׁשּנכנס הּבאר ידי על אּלא האּלּו הּנּסים .ידעּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑ הּנּסים לבני מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל ירדה הּללּו? ר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמרּו ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ואיברים, ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלתֹו
.ׁשירה  ִָ
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לאלאלאלאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ללללּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקק,,,, ּפּפּפּפתתתת טז)נתנתנתנתּתּתּתּת כא, 'מחליפּה'(רש"י מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק האם ׁשל ּתפקידּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לּתינֹוק ּבאמצעּות ּפּפּפּפת ת ת ת ונֹותן ׁשּלא ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן הּקּב"ה ּכאן: ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הּזרֹועֹות, ואת הּדם את ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה יׂשראל. צרכי לכל ׁשּדֹואג נאמן הרֹועה מׁשה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹה'אם',
ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר והּוא ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאלּו

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑"ּבארה "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
וכן(במ"ר) הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת והלא היתה? מּׁשם וכי (שבת . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּומה לה) ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הימּנּו למעלה נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב .ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 153 'nr b"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

ההההּזּזּזּזאת את את את  אתאתאתאת־־־־ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ייייׁשׁשׁשׁשיריריריר יז)אזאזאזאז (כא, ָָָָ ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
סּוף. ים קריעת ּבעת להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמצינּו

ּבׁשני רק מּדּוע לעּין עזר ויׁש ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו סּוף, ים ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

לֹומר: ְֵַויׁש
הּנּסים. ּבׁשאר היתה ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבׁשני

נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס הי' העֹולם, מאּמֹות סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשאר
ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' ּכתּוב סּוף ים ּבקריעת ּכן ׁשאין יד)מה יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אי . . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ּבפרׁשתנּו, ּכאן וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלּום,

ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהּקּב"ה
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ׁשּלא יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹונס

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה יאמרּו יׂשראל ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,d"awd dUrW miQPd z`oiPnE ¤©¦¦¤¨¨¦©¦
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?z`Gd dxiXd z` l`xUi ExW KM̈¨¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ
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dzWe min EPOn E`vie xESa ziMde'§¦¦¨©§¨§¦¤©¦§¨¨
- 'mrd`N`aEzMd oFWNW o`Mn ¨¨¤¨¦¨¤§©¨

'dx`A mXnE',FWExiRdcxIWx`Ad ¦¨§¥¨¥¤¨§¨©§¥
mC z` mXn zFlrdl lgPd l ¤̀©©©§©£¦¨¤©

,mdixai`e mibExddz` mqxtl ©£¦§¥§¥¤§©§¥¤
,miQPddlrnl x`Fanke(`negpz)oke . ©¦¦§©§¨§©§¨§¥

iM Wxtl oi`W Kkl sqFp mrh -©©¨§¨¤¥§¨¥¦

,x`Ad zpizp xTir lr `id dxiXd©¦¨¦©¦©§¦©©§¥
o`M xn`p ixdWl`xUi xiWi f`' ¤£¥¤¡©¨¨¨¦¦§¨¥

,'z`Gd dxiXd z`zxiXW ixd ¤©¦¨©Ÿ£¥¤¦©
x`Addxn`p'f`',mirAx` sFqA ©§¥¤¤§¨¨§©§¨¦

x`AdexaM ixdzNgYn mdl dpYp §©§¥£¥§¨¦§¨¨¤¦§¦©
,mirAx`xTir lr `id dxiXd m`e ©§¨¦§¦©¦¨¦©¦©

,x`Ad zpizp?o`M azMil d`x dn §¦©©§¥¨¨¨¦¨¥¨
Wxcp dGd oiprd `N`KWndM ¤¨¨¦§¨©¤¦§©§¤§¥

xEn`l,EPnid dlrnlqpA xAcnd ¨¨§©§¨¥¤©§©¥§¥
,x`Ad ici lr mdl rcFPW oFpx` ilgp©£¥©§¤©¨¤©§¥©§¥
FzF` lr dxiXd z` EligzdW KFYnE¦¤¦§¦¤©¦¨©
xTir lr mB xiWl EkiWnd ,qPd©¥¦§¦¨¦©©¦©

oNdlckE ,x`Ad(g"n`a):gi dxez ©§¥§¦§©¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא נּתנה ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעם

וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.אֹותֹו "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי :(דברים ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
נזּכר  ׁשּלא וכיון הּבאר. ידי על ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ"ּכיֿׁשם 
אם  אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשמֹו

!הֹול איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם ‰bÒt‰.אֹוהבי L‡¯∑"רמתא "ריׁש לׁשֹון ∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ְֲֲִִִִֵֵָָָ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְ
וכן מח)ּגבּה, ארמנֹותיה (תהלים הגּביהּו – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו :.‰Ù˜LÂ∑ הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿»»ְְִֵַַַָָָ

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äeøôç øàax`Ad `id z`f §¥£¨¨Ÿ¦©§¥
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miprWp mipwGdW mW lr 'zprWn' mB©¦§¤¤©¥¤©§¥¦¦§¨¦

eilr,aEzMd oFWlke(c ,g dixkf)Wi`e' ¨¨§¦§©¨§¦
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`xwPd dWn oEnh DAW ,dcVd©¨¤¤¨¨¤©¦§¨
z` azke wwgW mW lr ,wwFgn§¥©¥¤¨©§¨©¤

,[d"awd iRn dxFYdxMfp `l dOle ©¨¦¦§¨¨Ÿ¦§©
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'dizFpnx` EbQR' :oke .DaFB,gn mildz) ©§¥©§©§§¤¨

(ci-FWExiRWdizFpnx` EdiAbd ¤¥©§¦©§§¤¨
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נה zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(154 'nr bk zegiy ihewl)

לאלאלאלאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ללללּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקק,,,, ּפּפּפּפתתתת טז)נתנתנתנתּתּתּתּת כא, 'מחליפּה'(רש"י מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק האם ׁשל ּתפקידּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לּתינֹוק ּבאמצעּות ּפּפּפּפת ת ת ת ונֹותן ׁשּלא ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן הּקּב"ה ּכאן: ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הּזרֹועֹות, ואת הּדם את ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה יׂשראל. צרכי לכל ׁשּדֹואג נאמן הרֹועה מׁשה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹה'אם',
ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר והּוא ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאלּו

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑"ּבארה "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
וכן(במ"ר) הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת והלא היתה? מּׁשם וכי (שבת . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּומה לה) ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הימּנּו למעלה נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב .ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 153 'nr b"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

ההההּזּזּזּזאת את את את  אתאתאתאת־־־־ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ייייׁשׁשׁשׁשיריריריר יז)אזאזאזאז (כא, ָָָָ ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
סּוף. ים קריעת ּבעת להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמצינּו

ּבׁשני רק מּדּוע לעּין עזר ויׁש ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו סּוף, ים ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

לֹומר: ְֵַויׁש
הּנּסים. ּבׁשאר היתה ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבׁשני

נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס הי' העֹולם, מאּמֹות סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשאר
ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' ּכתּוב סּוף ים ּבקריעת ּכן ׁשאין יד)מה יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אי . . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ּבפרׁשתנּו, ּכאן וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלּום,

ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהּקּב"ה
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ׁשּלא יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹונס

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה יאמרּו יׂשראל ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi)øàá éìò.Dl EprEpr ,xnFlM £¦§¥¡¨§©£
Exn`eilr :x`Alilrde ,lgPd KFYn §¦§©§¥£¦¦©©©§©£¦
mXndlrn Y`X dnEpl zF`xdl ¦¨©¤©§©£¨§©§¨

,d"awd dUrW miQPd z`oiPnE ¤©¦¦¤¨¨¦©¦
'dx`A mXnE' oFWNdWFWExiR ¤©¨¦¨§¥¨¥

mdl dricFd x`AdW,qPd z`lrWe ¤©§¥¦¨¨¤¤©¥§¤©
?z`Gd dxiXd z` l`xUi ExW KM̈¨¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ

WExiR oi` `OW`N` aEzMd ¤¨¥¥©¨¤¨
Erqp dIpg DzF` xg`NW ,FrnWnM§©§¨¤§©©¨£¦¨¨§
oYip FAW mFwOd l` 'dx`A mXn'¦¨§¥¨¤©¨¤¦©
dWnl 'd xn`' mW xW` ,x`Ad mdl̈¤©§¥£¤¨¨©§Ÿ¤
,'min mdl dpY`e mrd z` sq ¡̀Ÿ¤¨¨§¤§¨¨¤¨¦
zpizp xTir lr f` dxn`p dxiXde§©¦¨¤¤§¨¨©¦©§¦©

,oM Wxtl xWt` i` ?x`AdWixd ©§¥¦¤§¨§¨¥¥¤£¥
xn`P(fh weqta)ike - 'dx`A mXnE' ¤¡©¦¨§¥¨§¦

wxmXnd`ldedzid,x`Ad mdl ©¦¨¨¨§¨¨§¨¨¤©§¥
`ldedpW mirAx` zNgYnxaM ©£Ÿ¦§¦©©§¨¦¨¨§¨

,mdOr dzidoiq xAcOn E`AWM ¨§¨¦¨¤§¤¨¦¦§©¦
dWnl xn`p f`W ,micitxl(e ,fi zeny) ¦§¦¦¤¨¤¡©§¤

dzWe min EPOn E`vie xESa ziMde'§¦¦¨©§¨§¦¤©¦§¨¨
- 'mrd`N`aEzMd oFWNW o`Mn ¨¨¤¨¦¨¤§©¨

'dx`A mXnE',FWExiRdcxIWx`Ad ¦¨§¥¨¥¤¨§¨©§¥
mC z` mXn zFlrdl lgPd l ¤̀©©©§©£¦¨¤©

,mdixai`e mibExddz` mqxtl ©£¦§¥§¥¤§©§¥¤
,miQPddlrnl x`Fanke(`negpz)oke . ©¦¦§©§¨§©§¨§¥

iM Wxtl oi`W Kkl sqFp mrh -©©¨§¨¤¥§¨¥¦

,x`Ad zpizp xTir lr `id dxiXd©¦¨¦©¦©§¦©©§¥
o`M xn`p ixdWl`xUi xiWi f`' ¤£¥¤¡©¨¨¨¦¦§¨¥

,'z`Gd dxiXd z`zxiXW ixd ¤©¦¨©Ÿ£¥¤¦©
x`Addxn`p'f`',mirAx` sFqA ©§¥¤¤§¨¨§©§¨¦

x`AdexaM ixdzNgYn mdl dpYp §©§¥£¥§¨¦§¨¨¤¦§¦©
,mirAx`xTir lr `id dxiXd m`e ©§¨¦§¦©¦¨¦©¦©

,x`Ad zpizp?o`M azMil d`x dn §¦©©§¥¨¨¨¦¨¥¨
Wxcp dGd oiprd `N`KWndM ¤¨¨¦§¨©¤¦§©§¤§¥

xEn`l,EPnid dlrnlqpA xAcnd ¨¨§©§¨¥¤©§©¥§¥
,x`Ad ici lr mdl rcFPW oFpx` ilgp©£¥©§¤©¨¤©§¥©§¥
FzF` lr dxiXd z` EligzdW KFYnE¦¤¦§¦¤©¦¨©
xTir lr mB xiWl EkiWnd ,qPd©¥¦§¦¨¦©©¦©

oNdlckE ,x`Ad(g"n`a):gi dxez ©§¥§¦§©¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא נּתנה ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעם

וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.אֹותֹו "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי :(דברים ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
נזּכר  ׁשּלא וכיון הּבאר. ידי על ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ"ּכיֿׁשם 
אם  אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשמֹו

!הֹול איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם ‰bÒt‰.אֹוהבי L‡¯∑"רמתא "ריׁש לׁשֹון ∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ְֲֲִִִִֵֵָָָ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְ
וכן מח)ּגבּה, ארמנֹותיה (תהלים הגּביהּו – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו :.‰Ù˜LÂ∑ הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿»»ְְִֵַַַָָָ

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ
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mW xn`p ,micitxA(d ,fi zeny)xar' ¦§¦¦¤¡©¨£Ÿ
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['mini axn FciA FYprWn: ¦§©§§¨¥Ÿ¨¦
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dzid x`AdW oFxg`d mFwOd `Ede§©¨¨©£¤©§¥¨§¨
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x`Adxn`PW](e ,cl mixac)Fz` xAwIe' ©§¥¤¤¡©©¦§ŸŸ
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,mW iadF` m`' ,xn` ,dcErql FzF`¦§¨¨©¦£¦¨
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(ci-FWExiRWdizFpnx` EdiAbd ¤¥©§¦©§§¤¨
,cizrl milWExi oipaA xAcn aEzMd]©¨§©¥§¦§©§¨©¦¤¨¦



zwgנו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy
ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּׁשמֹו

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, והיא ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, .ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ß oeiq 'l ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מלאכים (דברים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר אֹומר:(במדבר הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח (שופטים : ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפֹותח,יא) וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא .ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i zegiy ihewl)

ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּכּכּכּככלכלכלכל ההההּוּוּוּואאאא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ,,,,לללל כא)ללללֹוֹוֹוֹומרמרמרמר כא, הּוא (רש"י ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות אּלה מּלים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על יׂשראל" "וּיׁשלח לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ׁשּנה ממממּדּדּדּדּוּוּוּועעעעיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ּבא זה ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ ׁשלֹום מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם לפּתח נצטּוּו ׁשּלא .אףֿעלּֿפי ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

DzFpal mAl EniUIW dipFA l` `xFwe§¥¤¤¨¤¨¦¦¨¦§¨
midFaB zFpFnx`A DzFRilE ,ahid¥¥§©¨§©§§¦

[mi`pe(ipewfg): §¨¦
.äô÷LðådBqRd DzF`zi`xp §¦§¨¨¨©¦§¨¦§¥
zilbpeFnXW mFwOd ipR lr §¦§¥©§¥©¨¤§

`EdW ,xAcn oFWl `Ede ,'oFniWi'§¦§§¦§¨¤
.mnWdBqRd lW DdaB KFYn ,xnFlM ¨¥§©¦¨§¨¤©¦§¨

xAcOd agxn lMn DzF` mi`Fxd`x) ¦¨¦¨¤§©©¦§¨
(e ,f ilyn r"`.- xg` xaCzxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤

zaiY :mixaCd z` Wxtl'dtwWpe' §¨¥¤©§¨¦¥©§¦§¨¨
lr zaqEn,x`AdxW` `idW ¤¤©©§¥¤¦£¤

dtwWpoFniWid ipR lr,aEzMde ¦§§¨©§¥©§¦§©¨
xnF`dfpbPWdWn lW Fzzin xg`l ¥¤¦§§¨§©©¦¨¤¤

`ixah lW DOiA(zxPM mi=) §©¨¤§¤§¨©¦¤¤
oFniWid lr cnFrdel` dtFSd §¨¥©©§¦©¤¤

zxPMdmIA dxaM oinM d`Fxe hiAn ©¦¤¤©¦§¤§¦§¨¨©¨
-,dtpM) dxakM lFbr rlq¤©¨¦§¨¨§¨¨

(FzFRpl gnTd z` DA micTxOW¤§©§¦¨¤©¤©§©
,min raFPd x`A iR zxEvM`ide §©¦§¥©¥©©¦§¦
`nEgpz iAx WxC KM .x`Add`x] ©§¥¨¨©©¦©§¨§¥

`YtqFYd oFWl(b"d b"t dkeq)dzid KM' §©¤§¨¨¨§¨
,xAcOA l`xUi mr dzidW x`Ad©§¥¤¨§¨¦¦§¨¥©¦§¨
dxakM miawp `ln rlql dnFC¨§¤©¨¥§¨¦¦§¨¨

['dlFre zkRktnzay i"yx ,`"ry) §©§¤¤§¨
(.dl:`k dxez

(`k).íéëàìî ìàøNé çìLiåo`M ©¦§©¦§¨¥©§¨¦¨
z` EglW xW` md 'l`xUI'W xn`p¤¡©¤¦§¨¥¥£¤¨§¤

oFgiq l` migElXdeENi`mFwna ©§¦¤¦§¦§¨
dlFY xg`z` aEzMdzEgilXd ©¥¤©¨¤©§¦

xn`PW ,dWnA(ek ,a mixac)glW`e' §Ÿ¤¤¤¡©¨¤§©
zFncw xAcOn mik`lnl` ©§¨¦¦¦§©§¥¤

'...oFgiqoke ?l` migElXd lv` Epivn ¦§¥¨¦¥¤©§¦¤
:xnF` cg` aEzMW ,mFc` Kln¤¤¡¤¨¤¨¥
l` WcTn mik`ln dWn glWIe'©¦§©Ÿ¤©§¨¦¦¨¥¤

'mFc` Kln(ci ,k lirl)e ,ENi`aixac ¤¤¡§¦§¦§¥
xnF` `Ed gYti(fi ,`i mihtey)glWIe' ¦§¨¥©¦§©

?'Fbe mFc` Kln l` mik`ln l`xUi¦§¨¥©§¨¦¤¤¤¡§
oFOr ipA Kln l` gYti ixaCn]d`x) ¦¦§¥¦§¨¤¤¤§¥©

(ixen`d leabn `veid d"c ,bi weqt lirl 'mi`elin'.[
,`N`ElNd miaEzMdmi`xPd ¤¨©§¦©¨©¦§¦

,df z` df mixzFqM,dfl df oikixv §§¦¤¤¤§¦¦¤¨¤
W itl,gzFt dfe lrFp dflM ,xnFlM §¦¤¤¥§¤¥©§©¨

ixd ,FCal xn`p `EdWM mdn cg ¤̀¨¥¤§¤¤¡¨§©£¥
x`Fan Fpi`W mEzqe 'lErp' xacM `Ed§¨¨¨§¨¤¥§¨
'FgzFR' xg`d aEzMde ,FMxv lM̈¨§§©¨¨©¥§
Epcnl mdipW KFYn iM ,Fx`anE§¨£¦¦§¥¤¨©§

md l`xUie l`xUi `Ed dWOW¤Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥¥
`Ed xFCd `iUPW Ll xnFl ,dWnŸ¤©§¤§¦©
,lMd `Ed `iUPd iM ,xFCd lkM§¨©¦©¨¦©Ÿ
,mrd lM z` bidpdl xgaPW mEXn¦¤¦§©§©§¦¤¨¨¨
,eixg` mikWnp mNEMW KFYnE¦¤¨¦§¨¦©£¨

mdiUrn oirM eiUrn miaWgp(`negpz) ¤§¨¦©£¨§¥©£¥¤
b"t mikln zekld m"anx d`xe ,l"cx)

(e"d:ak dxez
(ak).Eöøàá äøaòàiRÎlrÎs` ¤§§¨§©§¤©©¦

,mFlWA mdl gFYtl EEhvp `NW¤Ÿ¦§©¦§©¨¤§¨
'oinnr draX'n `Ed ixFn`d oMW¤¥¨¡¦¦¦§¨£¨¦
xn`p xakE ,mWakl l`xUi lrW¤©¦§¨¥§¨§¨§¨¤¡©

dWnl(ck ,a mixac)z` Lcia iYzp d`x' §¤§¥¨©¦§¨§¤
,Fvx` z`e ixn`d oFAWg Kln ogiq¦Ÿ¤¤¤§¨¡Ÿ¦§¤©§
lkA - 'dngln FA xBzde Wx lgd̈¥¨§¦§¨¦§¨¨§¨

z`f,mFlW mdn EWwAEidW mbd Ÿ¦§¥¤¨£©¤¨
d`x] mdixaC lAwi `NW mircFi§¦¤Ÿ§©¥¦§¥¤§¥

mW i"Wx(ek weqt)ikxCn dWn cnNW ©¦¨¤¨©¤¦©§¥
xfgW KFYn ,bFdpl iE`x KMW d"awd¤¨¨¦§¦¤¨©
mpFvx m` lF`Wl zFOE`d lM lr©¨¨¦§¦§¨

lAwliElB didW mbd ,dxFYd z` §©¥¤©¨£©¤¨¨¨
[dElAwi `NW eiptl rEci(`negpz),a"a) ¨©§¨¨¤Ÿ§©§¨

(bl ,hi x"acna i"tr ,i"gp:bk dxez

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑ עליהם יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה מס, לֹו מעלין היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל להם: אמר ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּגיסֹות.
!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑ יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון היתה אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָלכבׁשּה,
הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על לצּור זאת ּכל ּבני על מטריח אני מה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
לנגּדם, עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם נפלּו, וׁשם אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻלצאת

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין .ּכי ִִִֵֶַָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).'Bâå ïBçéñ ïúð àìåKln oFgiq §Ÿ¨©¦§¦¤¤
WWg `le ,FzxEabA ghFaE ,did xFAB¦¨¨¥©¦§¨§Ÿ¨©
ExarIWM Fl EwiGi oR l`xUi ipRn¦§¥¦§¨¥¤©¦§¤©©§

`N` ,Fvx`Aorpk ikln lMW itl §©§¤¨§¦¤¨©§¥§©©
oCxIl axrOOWqn Fl oilrn Eid ¤¦©£¨©©§¥¨©£¦©
,(rEaw mElWY)xkUAmxnFW didW ©§¨©¦§©¤¨¨§¨

zFqiiB mdilr Exari `NWiWp` - ¤Ÿ©©§£¥¤§¨©§¥
KxC mdil` `al miiEUrd dngln¦§¨¨¨£¦¨Ÿ£¥¤¤¤

oCxIl gxfOn Fvx`Fl Exn`W oeiM ; ©§¦¦§¨©©§¥¥¨¤¨§
,mdl xn` ,'Lvx`a dxAr`' l`xUi¦§¨¥¤§§¨§©§¤¨©¨¤
`N` o`M aWFi ipi` invr lM'¨©§¦¥¦¥¨¤¨
mixnF` mY`e ,mkipRn mxnWl§¨§¨¦§¥¤§©¤§¦

!?'KMmdA mglpe cIn `vi Kkitl ¨§¦¨¨¨¦¨§¦§©¨¤
wx mz`xwl `vIW mFc` KlnM `le]§Ÿ§¤¤¡¤¨¨¦§¨¨©
xEn`M ,mgNdl okEn `Ed iM zF`xdl§©§¦¨§¦¨¥¨¨

lirl(`kÎk ,k)mrA Fz`xwl mFc` `vIe' §¥©¥¥¡¦§¨§©
dwfg ciaE caM,z` ozp mFc` o`nie ¨¥§¨£¨¨©§¨¥¡§Ÿ¤

'FlabA xar l`xUi(x"yl)[(`negpz) ¦§¨¥£Ÿ¦§ª
(g"n`a):

.ìàøNé úàø÷ì àöiåKlOd aWFn ©¥¥¦§©¦§¨¥©©¤¤
xn`PW ,'oFAWg' xirA did oFgiq¦¨¨¨¦¤§¤¤¡©

(c ,` mixac)xW` ixn`d Kln ogiq'¦Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦£¤

,'oFAWgA aWFidwfg xir dzid `ide ¥§¤§§¦¨§¨¦£¨¨
s`W ,zxSEanEoFAWg dzid ENi` §¤¤¤©¦¨§¨¤§

d`lnM miWNg miaWFzA,oiWEYi §¥¨§¨¦©¨¦§©¦
e ,DWakl dlFki dIxA lM oi`oFgiq ¥¨§¦¨§¨§¨§¨§¦

W ,did lFcB xFAB Fnvrdid m` ©§¦¨¨¨¤¦¨¨
WNg xtkA oFgiq,llM xSEan Fpi`W ¦¦§¨©¨¤¥§¨§¨

oMWÎlke ,FWakl lFki mc` lM oi ¥̀¨¨¨¨§¨§§¨¤¥
- oFAWga didWmBW xFAB Kln ixd ¤¨¨§¤§£¥¤¤¦¤©

.dwfg xirA aWFiÎWFcTd xn` ¥§¦£¨¨¨©©¨
ipA lr gixhn ip` dn' ,`EdÎKExÄ¨£¦©§¦©©¨©

z`f lMoke ,oFAWg z` WFAklxEvl ¨Ÿ¦§¤¤§§¥¨
xire xir lM lrDnvr iptA ©¨¦¨¦¦§¥©§¨

,'DWaklEiWp` lM alA ozp §¨§¨¨©§¥¨©§¥
zFxiird on z`vl dnglOd`ale ©¦§¨¨¨¥¦¨£¨§¨Ÿ

,dnglOd l`EoFAWg xirdW KFYn ¤©¦§¨¨¦¤¨¦¤§
,mrd lM z` likdl mFwn DA oi ¥̀¨¨§¨¦¤¨¨¨

cg` mFwnl mNEk EvAwzp:xEn`M) ¦§©§¨§¨¤¨¨¨
('dvdi `aIe'Ekld mXnE ,Eltp mWe ©¨Ÿ¨§¨§¨¨§¦¨¨§
l` l`xUix`WcnFr oi`e mixrd ¦§¨¥¤§¨¤¨¦§¥¥

Wi` mW oi` iM ,mCbplExzFp `le §¤§¨¦¥¨¦§Ÿ§
mW,she miWp `N`:xn`p oMW ¨¤¨¨¦¨¨¤¥¤¡©

,'FOr lM z` ogiq sq`Ie'iE`xd lMW ©¤¡Ÿ¦Ÿ¤¨©¤¨¨¨

FOr `vi mgNdl(`negpz)i"tr ,`"eb ,a"a) §¦¨¥¨¨¦
i"yxc"evn d`xe .milyend d"c ,fk weqt oldl

(`i ,dlw mildz:ck dxez
(ck).æò ékfr `Ed oFOr ipA lEaB iM ¦©¦§§¥©©

FWakNn wfgeFz`xzd ?Fwfg EdnE §¨¨¦§¨§©¨§©§¨¨
mdl xn`W `EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¤¨©¨¤

:l`xUilmxEvY l`',mA xBzY l`e §¦§¨¥©§¥§©¦§¨¨
,dXxi Ll oFOr ipA ux`n oY` `l iM¦Ÿ¤¥¥¤¤§¥©§§ª¨

'dXxi diYzp hFl ipal iM(hi ,a mixac). ¦¦§¥§©¦¨§ª¨
mwfge mzEGr zngOW Wxtl oi` la £̀¨¥§¨¥¤¥£©©¨§¨§¨
z` WFAkNn Erpnp oFOr ipA lW¤§¥©¦§§¦¦§¤
,KM lr miEEvn Eid ENi` oMW ,mvx ©̀§¨¤¥¦¨§¦©¨
mirpnp l`xUie dWn Eid `NW i`Ce©©¤Ÿ¨¤§¦§¨¥¦§¨¦
`xFn `ll mzevn miIwNn¦§©¥¦§¨¨§Ÿ¨

(a"a):dk dxez
(dk).äéúðad mdmikEnQd mixtM §Ÿ¤¨¥©§¨¦©§¦
DldlFcBd xirdW mWM iM] ¨¦§¥¤¨¦©§¨

KM ,'dklnOd m`' z`xwp zEklOAW¤©©§¦§¥¥©©§¨¨¨
E`xwp dizFaiaq xW` mixtMd©§¨¦£¤§¦¤¨¦§§
zFkWnPd zFpA FnM mdW 'dizFpA'§¤¨¤¥§¨©¦§¨

mO` xg`.` ,e dlibn 'qn i"yx d`xe ,g"n`a) ©©¦¨
(oiletexhn d"c[:ek dxez



נז zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy
ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּׁשמֹו

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, והיא ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, .ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ß oeiq 'l ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מלאכים (דברים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר אֹומר:(במדבר הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח (שופטים : ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפֹותח,יא) וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא .ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i zegiy ihewl)

ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּכּכּכּככלכלכלכל ההההּוּוּוּואאאא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ,,,,לללל כא)ללללֹוֹוֹוֹומרמרמרמר כא, הּוא (רש"י ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות אּלה מּלים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על יׂשראל" "וּיׁשלח לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ׁשּנה ממממּדּדּדּדּוּוּוּועעעעיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ּבא זה ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ ׁשלֹום מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם לפּתח נצטּוּו ׁשּלא .אףֿעלּֿפי ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

DzFpal mAl EniUIW dipFA l` `xFwe§¥¤¤¨¤¨¦¦¨¦§¨
midFaB zFpFnx`A DzFRilE ,ahid¥¥§©¨§©§§¦

[mi`pe(ipewfg): §¨¦
.äô÷LðådBqRd DzF`zi`xp §¦§¨¨¨©¦§¨¦§¥
zilbpeFnXW mFwOd ipR lr §¦§¥©§¥©¨¤§

`EdW ,xAcn oFWl `Ede ,'oFniWi'§¦§§¦§¨¤
.mnWdBqRd lW DdaB KFYn ,xnFlM ¨¥§©¦¨§¨¤©¦§¨

xAcOd agxn lMn DzF` mi`Fxd`x) ¦¨¦¨¤§©©¦§¨
(e ,f ilyn r"`.- xg` xaCzxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤

zaiY :mixaCd z` Wxtl'dtwWpe' §¨¥¤©§¨¦¥©§¦§¨¨
lr zaqEn,x`AdxW` `idW ¤¤©©§¥¤¦£¤

dtwWpoFniWid ipR lr,aEzMde ¦§§¨©§¥©§¦§©¨
xnF`dfpbPWdWn lW Fzzin xg`l ¥¤¦§§¨§©©¦¨¤¤

`ixah lW DOiA(zxPM mi=) §©¨¤§¤§¨©¦¤¤
oFniWid lr cnFrdel` dtFSd §¨¥©©§¦©¤¤

zxPMdmIA dxaM oinM d`Fxe hiAn ©¦¤¤©¦§¤§¦§¨¨©¨
-,dtpM) dxakM lFbr rlq¤©¨¦§¨¨§¨¨

(FzFRpl gnTd z` DA micTxOW¤§©§¦¨¤©¤©§©
,min raFPd x`A iR zxEvM`ide §©¦§¥©¥©©¦§¦
`nEgpz iAx WxC KM .x`Add`x] ©§¥¨¨©©¦©§¨§¥

`YtqFYd oFWl(b"d b"t dkeq)dzid KM' §©¤§¨¨¨§¨
,xAcOA l`xUi mr dzidW x`Ad©§¥¤¨§¨¦¦§¨¥©¦§¨
dxakM miawp `ln rlql dnFC¨§¤©¨¥§¨¦¦§¨¨

['dlFre zkRktnzay i"yx ,`"ry) §©§¤¤§¨
(.dl:`k dxez

(`k).íéëàìî ìàøNé çìLiåo`M ©¦§©¦§¨¥©§¨¦¨
z` EglW xW` md 'l`xUI'W xn`p¤¡©¤¦§¨¥¥£¤¨§¤

oFgiq l` migElXdeENi`mFwna ©§¦¤¦§¦§¨
dlFY xg`z` aEzMdzEgilXd ©¥¤©¨¤©§¦

xn`PW ,dWnA(ek ,a mixac)glW`e' §Ÿ¤¤¤¡©¨¤§©
zFncw xAcOn mik`lnl` ©§¨¦¦¦§©§¥¤

'...oFgiqoke ?l` migElXd lv` Epivn ¦§¥¨¦¥¤©§¦¤
:xnF` cg` aEzMW ,mFc` Kln¤¤¡¤¨¤¨¥
l` WcTn mik`ln dWn glWIe'©¦§©Ÿ¤©§¨¦¦¨¥¤

'mFc` Kln(ci ,k lirl)e ,ENi`aixac ¤¤¡§¦§¦§¥
xnF` `Ed gYti(fi ,`i mihtey)glWIe' ¦§¨¥©¦§©

?'Fbe mFc` Kln l` mik`ln l`xUi¦§¨¥©§¨¦¤¤¤¡§
oFOr ipA Kln l` gYti ixaCn]d`x) ¦¦§¥¦§¨¤¤¤§¥©

(ixen`d leabn `veid d"c ,bi weqt lirl 'mi`elin'.[
,`N`ElNd miaEzMdmi`xPd ¤¨©§¦©¨©¦§¦

,df z` df mixzFqM,dfl df oikixv §§¦¤¤¤§¦¦¤¨¤
W itl,gzFt dfe lrFp dflM ,xnFlM §¦¤¤¥§¤¥©§©¨

ixd ,FCal xn`p `EdWM mdn cg ¤̀¨¥¤§¤¤¡¨§©£¥
x`Fan Fpi`W mEzqe 'lErp' xacM `Ed§¨¨¨§¨¤¥§¨
'FgzFR' xg`d aEzMde ,FMxv lM̈¨§§©¨¨©¥§
Epcnl mdipW KFYn iM ,Fx`anE§¨£¦¦§¥¤¨©§

md l`xUie l`xUi `Ed dWOW¤Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥¥
`Ed xFCd `iUPW Ll xnFl ,dWnŸ¤©§¤§¦©
,lMd `Ed `iUPd iM ,xFCd lkM§¨©¦©¨¦©Ÿ
,mrd lM z` bidpdl xgaPW mEXn¦¤¦§©§©§¦¤¨¨¨
,eixg` mikWnp mNEMW KFYnE¦¤¨¦§¨¦©£¨

mdiUrn oirM eiUrn miaWgp(`negpz) ¤§¨¦©£¨§¥©£¥¤
b"t mikln zekld m"anx d`xe ,l"cx)

(e"d:ak dxez
(ak).Eöøàá äøaòàiRÎlrÎs` ¤§§¨§©§¤©©¦

,mFlWA mdl gFYtl EEhvp `NW¤Ÿ¦§©¦§©¨¤§¨
'oinnr draX'n `Ed ixFn`d oMW¤¥¨¡¦¦¦§¨£¨¦
xn`p xakE ,mWakl l`xUi lrW¤©¦§¨¥§¨§¨§¨¤¡©

dWnl(ck ,a mixac)z` Lcia iYzp d`x' §¤§¥¨©¦§¨§¤
,Fvx` z`e ixn`d oFAWg Kln ogiq¦Ÿ¤¤¤§¨¡Ÿ¦§¤©§
lkA - 'dngln FA xBzde Wx lgd̈¥¨§¦§¨¦§¨¨§¨

z`f,mFlW mdn EWwAEidW mbd Ÿ¦§¥¤¨£©¤¨
d`x] mdixaC lAwi `NW mircFi§¦¤Ÿ§©¥¦§¥¤§¥

mW i"Wx(ek weqt)ikxCn dWn cnNW ©¦¨¤¨©¤¦©§¥
xfgW KFYn ,bFdpl iE`x KMW d"awd¤¨¨¦§¦¤¨©
mpFvx m` lF`Wl zFOE`d lM lr©¨¨¦§¦§¨

lAwliElB didW mbd ,dxFYd z` §©¥¤©¨£©¤¨¨¨
[dElAwi `NW eiptl rEci(`negpz),a"a) ¨©§¨¨¤Ÿ§©§¨

(bl ,hi x"acna i"tr ,i"gp:bk dxez

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑ עליהם יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה מס, לֹו מעלין היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל להם: אמר ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּגיסֹות.
!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑ יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון היתה אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָלכבׁשּה,
הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על לצּור זאת ּכל ּבני על מטריח אני מה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
לנגּדם, עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם נפלּו, וׁשם אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻלצאת

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין .ּכי ִִִֵֶַָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).'Bâå ïBçéñ ïúð àìåKln oFgiq §Ÿ¨©¦§¦¤¤
WWg `le ,FzxEabA ghFaE ,did xFAB¦¨¨¥©¦§¨§Ÿ¨©
ExarIWM Fl EwiGi oR l`xUi ipRn¦§¥¦§¨¥¤©¦§¤©©§

`N` ,Fvx`Aorpk ikln lMW itl §©§¤¨§¦¤¨©§¥§©©
oCxIl axrOOWqn Fl oilrn Eid ¤¦©£¨©©§¥¨©£¦©
,(rEaw mElWY)xkUAmxnFW didW ©§¨©¦§©¤¨¨§¨

zFqiiB mdilr Exari `NWiWp` - ¤Ÿ©©§£¥¤§¨©§¥
KxC mdil` `al miiEUrd dngln¦§¨¨¨£¦¨Ÿ£¥¤¤¤

oCxIl gxfOn Fvx`Fl Exn`W oeiM ; ©§¦¦§¨©©§¥¥¨¤¨§
,mdl xn` ,'Lvx`a dxAr`' l`xUi¦§¨¥¤§§¨§©§¤¨©¨¤
`N` o`M aWFi ipi` invr lM'¨©§¦¥¦¥¨¤¨
mixnF` mY`e ,mkipRn mxnWl§¨§¨¦§¥¤§©¤§¦

!?'KMmdA mglpe cIn `vi Kkitl ¨§¦¨¨¨¦¨§¦§©¨¤
wx mz`xwl `vIW mFc` KlnM `le]§Ÿ§¤¤¡¤¨¨¦§¨¨©
xEn`M ,mgNdl okEn `Ed iM zF`xdl§©§¦¨§¦¨¥¨¨

lirl(`kÎk ,k)mrA Fz`xwl mFc` `vIe' §¥©¥¥¡¦§¨§©
dwfg ciaE caM,z` ozp mFc` o`nie ¨¥§¨£¨¨©§¨¥¡§Ÿ¤

'FlabA xar l`xUi(x"yl)[(`negpz) ¦§¨¥£Ÿ¦§ª
(g"n`a):

.ìàøNé úàø÷ì àöiåKlOd aWFn ©¥¥¦§©¦§¨¥©©¤¤
xn`PW ,'oFAWg' xirA did oFgiq¦¨¨¨¦¤§¤¤¡©

(c ,` mixac)xW` ixn`d Kln ogiq'¦Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦£¤

,'oFAWgA aWFidwfg xir dzid `ide ¥§¤§§¦¨§¨¦£¨¨
s`W ,zxSEanEoFAWg dzid ENi` §¤¤¤©¦¨§¨¤§

d`lnM miWNg miaWFzA,oiWEYi §¥¨§¨¦©¨¦§©¦
e ,DWakl dlFki dIxA lM oi`oFgiq ¥¨§¦¨§¨§¨§¨§¦

W ,did lFcB xFAB Fnvrdid m` ©§¦¨¨¨¤¦¨¨
WNg xtkA oFgiq,llM xSEan Fpi`W ¦¦§¨©¨¤¥§¨§¨

oMWÎlke ,FWakl lFki mc` lM oi ¥̀¨¨¨¨§¨§§¨¤¥
- oFAWga didWmBW xFAB Kln ixd ¤¨¨§¤§£¥¤¤¦¤©

.dwfg xirA aWFiÎWFcTd xn` ¥§¦£¨¨¨©©¨
ipA lr gixhn ip` dn' ,`EdÎKExÄ¨£¦©§¦©©¨©

z`f lMoke ,oFAWg z` WFAklxEvl ¨Ÿ¦§¤¤§§¥¨
xire xir lM lrDnvr iptA ©¨¦¨¦¦§¥©§¨

,'DWaklEiWp` lM alA ozp §¨§¨¨©§¥¨©§¥
zFxiird on z`vl dnglOd`ale ©¦§¨¨¨¥¦¨£¨§¨Ÿ

,dnglOd l`EoFAWg xirdW KFYn ¤©¦§¨¨¦¤¨¦¤§
,mrd lM z` likdl mFwn DA oi ¥̀¨¨§¨¦¤¨¨¨

cg` mFwnl mNEk EvAwzp:xEn`M) ¦§©§¨§¨¤¨¨¨
('dvdi `aIe'Ekld mXnE ,Eltp mWe ©¨Ÿ¨§¨§¨¨§¦¨¨§
l` l`xUix`WcnFr oi`e mixrd ¦§¨¥¤§¨¤¨¦§¥¥

Wi` mW oi` iM ,mCbplExzFp `le §¤§¨¦¥¨¦§Ÿ§
mW,she miWp `N`:xn`p oMW ¨¤¨¨¦¨¨¤¥¤¡©

,'FOr lM z` ogiq sq`Ie'iE`xd lMW ©¤¡Ÿ¦Ÿ¤¨©¤¨¨¨

FOr `vi mgNdl(`negpz)i"tr ,`"eb ,a"a) §¦¨¥¨¨¦
i"yxc"evn d`xe .milyend d"c ,fk weqt oldl

(`i ,dlw mildz:ck dxez
(ck).æò ékfr `Ed oFOr ipA lEaB iM ¦©¦§§¥©©

FWakNn wfgeFz`xzd ?Fwfg EdnE §¨¨¦§¨§©¨§©§¨¨
mdl xn`W `EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¤¨©¨¤

:l`xUilmxEvY l`',mA xBzY l`e §¦§¨¥©§¥§©¦§¨¨
,dXxi Ll oFOr ipA ux`n oY` `l iM¦Ÿ¤¥¥¤¤§¥©§§ª¨

'dXxi diYzp hFl ipal iM(hi ,a mixac). ¦¦§¥§©¦¨§ª¨
mwfge mzEGr zngOW Wxtl oi` la £̀¨¥§¨¥¤¥£©©¨§¨§¨
z` WFAkNn Erpnp oFOr ipA lW¤§¥©¦§§¦¦§¤
,KM lr miEEvn Eid ENi` oMW ,mvx ©̀§¨¤¥¦¨§¦©¨
mirpnp l`xUie dWn Eid `NW i`Ce©©¤Ÿ¨¤§¦§¨¥¦§¨¦
`xFn `ll mzevn miIwNn¦§©¥¦§¨¨§Ÿ¨

(a"a):dk dxez
(dk).äéúðad mdmikEnQd mixtM §Ÿ¤¨¥©§¨¦©§¦
DldlFcBd xirdW mWM iM] ¨¦§¥¤¨¦©§¨

KM ,'dklnOd m`' z`xwp zEklOAW¤©©§¦§¥¥©©§¨¨¨
E`xwp dizFaiaq xW` mixtMd©§¨¦£¤§¦¤¨¦§§
zFkWnPd zFpA FnM mdW 'dizFpA'§¤¨¤¥§¨©¦§¨

mO` xg`.` ,e dlibn 'qn i"yx d`xe ,g"n`a) ©©¦¨
(oiletexhn d"c[:ek dxez



zwgנח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' ׁשּנאמר(חולין לפי להּכתב? הצר מּׁשל (שם)לּמה וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ¿ƒ¿«ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב ליׂשרא (גיטין טהרה ידֹו נ"ו)∑B„iÓ.ל ועל .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ ּבמֹואב סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה ‰ÌÈÏLn.על e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר כג)ּבלעם, :(במדבר «≈ְְְִִִֶַַָָָָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ
מׁשלֹו" אמרּו∑‰ÌÈÏLn."וּיּׂשא והם ּובעֹור, ÔBaLÁ.ּבלעם e‡a∑והל לכבׁשּה, יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְִַָָ«…¿ƒְְְְִֵָָ…∆¿ְְְִֶַָָָָָָֹ

ּבלק לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את כב)וׂשכר וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.ÔBk˙Â ‰az∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹƒ»∆¿ƒ≈
עירֹו להיֹות סיחֹון ּבׁשם .חׁשּבֹון ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה.·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ ּבלׁשֹון "ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה ׁשם ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ»¿»»»ְְִֵַָָָָָ
ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" BÓ‡·.עברי, ¯Ú∑ מֹואב ׁשל .ער ְְְֲִִִַָָָ»»ֶָָ

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).íçìð àeäåazMil KxvEd dOl §¦§©¨¨§©¦¨¥
WaM ixFn`d Kln oFgiQW ,df oipr lM̈¦§¨¤¤¦¤¤¨¡¦¨©
mXW ,oFpx` cr a`Fn ux`n wlg¥¤¥¤¤¨©©§¤¨

?oFAWg xird diEvn`N`xn`PW itl §¨¨¦¤§¤¨§¦¤¤¡©
(h weqt my)...a`Fn z` xvY l`'iM ©¨©¤¨¦

'dXxi diYzp hFl ipallXn oFAWge , ¦§¥§©¦¨§ª¨§¤§¦¤
,dzid a`FndEWaM K`id oMÎm` ¨¨§¨¦¥¥¨§¨¨
Kkl ?l`xUil oFgiQW Epl azMDgw ¦§¨¥§¨¨©¨¤¦§¨¨

- dxdh Fci lre mdndxYEd Fci lr ¥¤§©¨¨£¨©¨§¨
mdl,l`xUilErpkp xaMW xg`n iM ¨¤§¦§¨¥¦¥©©¤§¨¦§§

itA 'oFgiq xir' z`xwp xakE mia`FOd©£¦§¨¦§¥¦¦§¦
dYrn ixd (oNdl xEn`M) milWFOd©§¦¨¨§©¨£¥¥©¨
minkg Exn`W Edfe ,a`Fn xir Dpi ¥̀¨¦¨§¤¤¨§£¨¦

'oFgiqA Exdh a`FnE oFOr'oihib ,:q oileg) ©¨¨£§¦
(.gl(g"n`a):

.BãiîxnFlMFzEWxnoke],al ziy`xa) ¦¨§©¥§§¥
(ci'Fcia `Ad on gTIe'FzEWxn -(i"yx)[ ©¦©¦©¨§¨¥§

(:ep `rivnÎ`aa):fk dxez
(fk)ïk ìò.milWFOd Exn`i:WExiR ©¥Ÿ§©§¦¥
lrdngln DzF`o`M dxEn`d ©¨¦§¨¨¨£¨¨

a`FnA oFgiq mglPWmilWFOd Eid ¤¦§©¦§¨¨©§¦
'eke mixnF`: §¦

.íéìLBnä eøîàédf,mrlAixaCW Ÿ§©§¦¤¦§¨¤¦§¥

Wn' miiExw eizFviln,'lFA xn`PW §¦¨§¦¨¨¤¤¡©
(f ,bk onwl)FlWn `VIe'...xn`Ie: ©¦¨§¨©Ÿ©

.íéìLBnä'milWFOd' xn`poFWlA ©§¦¤¡©©§¦¦§
mde ,miAxxFraE mrlA`Ed xFrA] ©¦§¥¦§¨§§

,`iap did `Ed mbe ,mrlA lW eia`̈¦¤¦§¨§©¨¨¨¦
mrlA FpaM `l K` ,milWOd ilWFOnE¦§¥©§¨¦©Ÿ¦§¦§¨

(b ,ck oldl i"yx)[E`A' :Exn` mde .§¥¨§Ÿ
,'...oFAWgmiIxFn`d mY` :xnFlM ¤§§©©¤¨¡¦¦

itl ,dEWake oFAWg xir l` E`FA¤¦¤§§¦§¨§¦
Klde ,DWakl lFki oFgiq did `NW¤Ÿ¨¨¦¨§¨§¨§¨©

FlNwl mrlA z` xkUez` lNwl - §¨©¤¦§¨§©§§©¥¤
FgSpl lkEIW ,a`Fn Kln(`negpz)Edfe . ¤¤¨¤©§©§§¤

wlA Fl xn`WxW`M a`Fn Kln ¤¨©¨¨¤¤¨©£¤
l`xUi lNwlE `al eil` glW,ak onwl) ¨©¥¨¨Ÿ§©¥¦§¨¥

(eKxFan KxaY xW` z` iYrci iM'¦¨©§¦¥£¤§¨¥§¨
,z`f rci o`Mn ;'x`Ei x`Y xW`e©£¤¨Ÿ¨¦¨¨©Ÿ
oFAWg dltPW Fzllw dlirFd ixdW¤£¥¦¨¦§¨¤¨§¨¤§

oFgiq ciA(l"kyn): §©¦
ïðBkúå äðaz.oFgiq xiroFAWg ike ¦¨¤§¦¥¦¦§¦¤§

cQiizY :Exn` KM `N` ?dzid daxg£¥¨¨§¨¤¨¨¨§¦§©¥
xiroFAWgdYrn `xTdlmWA ¦¤§§¦¨¥¥©¨§¥

,oFgiqdPWAkIW ,xnFlMFxir zFidl ¦§©¤¦§§¤¨¦§¦
dcQiizpe dzpap ENi`M xird didze§¦§¤¨¦§¦¦§§¨§¦§©§¨

FnWl Wcgn(l"kyn): ¥¨¨¦§
ivg WEAiM lr mi`Apzn 'milWFO'd©§¦¦§©§¦©¦£¦
z` mix`znE ,oFgiq ciA a`Fn ux ¤̀¤¨§©¦§¨£¦¤
xaM ENi`M xar oFWlA xaCd©¨¨¦§¨¨§¦§¨

:miIwzpgk dxez ¦§©¥
(gk).ïBaLçî äàöé Là ékoFWl ¦¥¨§¨¥¤§§

zEprxER FWExiR ,lWOd iR lr 'W`'¥©¦©¨¨¥§¨
:xnF` `Ed Kke ,dngln lWxird ¤¦§¨¨§¨¥¨¦

oFAWgoFgiq DWaMXnmXn d`vi ¤§¦¤§¨¨¦¨§¨¦¨
lW zFtqFp mixr WFAkl d`ld W`d̈¥¨§¨¦§¨¦¨¤

a`Fn(f"rc): ¨
.áàBî øò äìëà'xir' oFWl Fpi` 'xr' ¨§¨¨¨¨¥§¦

`N`dpicOd DzF` mWmFwn) ¤¨¥¨©§¦¨¨
d (a`FnA miIEqnoFWlA 'xr' iExw §¨§¨©¨¨¦§

,iOx` oFWlA 'ziIgl'E ,ixarKklE ¦§¦§©©¦§£©¦§¨
- 'a`Fn xr' :qFlwpE` o`M mBxiY¦§¥¨§§¨¨
,ziOx`A DnW KM iM ,'a`Fn zigl'§¨©¨¦¨§¨©£©¦

mBxiYW KxcM `le(fl ,ak oldl)xir' §Ÿ§¤¤¤¦§¥¦
- 'a`Fn'a`Fnc `Yxw'(m"`x): ¨©§¨§¨

.áàBî øòlW xrux`a`Fn ¨¨¨¤¤¤¨
FznbEckE],hi mihtey)(amgl ziA' §§¨¥¤¤

zlgp lW ,mgl ziA xir ,'dcEdi§¨¦¥¤¤¤©£©
dcEdi(x"yl)[:hk dxez §¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב ∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי ּבניו ∑Ô˙.ׁשם את הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ
מֹואב  וגֹו'∑ÌËÈÏt.ׁשל ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב ּופלטים .נסים ֶָ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם Ô·ÈcŒ„Ú.מלכּות ÔBaLÁ מּׁשם,∑‡·„ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿«ƒ…ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", "עד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוכן

יא)ּכמֹו א לדוידֿעבּדי"(מלכים היֹותֿניר "למען :.ÌÈMpÂ∑:הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְְְֱִִִַַַָ««ƒְְְְְִִַָָָָֹ
אֹותם  נפח ∑ÁÙŒ„Ú.ונּׁשים עד .הׁשּמֹונּום ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk)áàBî Eì éBà.'ebe mr Yca`lM §¨¨©§¨©¨
dllTd ixaCn z`fElNTWmilWFOd Ÿ¦¦§¥©§¨¨¤¦§©§¦

Fcia ExqOIW a`Fn z`,oFgiq lW ¤¨¤¦¨§§¨¤¦
'dpiw' KxcA xar oFWlA zxn`p `ide§¦¤¡¤¤¦§¨¨§¤¤¦¨

mzlRn lr(`negpz): ©©¨¨¨
.LBîk`Edidl` mW(lil`),a`Fn §¥¡Ÿ¥¡¦¨

,iEGiaE brl KxcA o`M EdExiMfde§¦§¦¨§¤¤©©¦
,FA mYghA xW` mklil` mB :xnF`M§¥©¡¦§¤£¤§©§¤

oFgiq icin mkriWFd `l(g"n`a): Ÿ¦£¤¦¥¦
.ïúðWFnM lil`d lr aqEnozFPd ¨©¨©¨¡¦§©¥

a`Fn lW eipA z`mihilR zFidl ¤¨¨¤¨¦§§¦¦
mliSn Fpi`e (oNdlcM) iaXA lFRile§¦©§¦§¦§©¨§¥©¦¨

mdiaiF` icin: ¦¥§¥¤
.íèéìtz`e ,axgn mihiltE miqp §¥¦¨¦§¥¦¥¤¤§¤

'Fbe ziaXA eizFpAmrd xTir ,xnFlM §¨©§¦§§©¦©¨¨
Eidi mix`WPde ,axgA Ebxdi WEaMd©¨¥¨§©¤¤§©¦§¨¦¦§
KxckE ,bxdd on mihlnPd miHrn§©¦©¦§¨¦¦©¤¤§¤¤
mibxdp mixkGdW ,miOrd zFngln¦§£¨©¦¤©§¨¦¤¡¨¦
zFgwlp zFpAd ENi`e ,WaFMd iciA¦¥©¥§¦©¨¦§¨

iaXA:l dxez ©¤¦
(l).ãáà íøépåzEkln oFWl `Ed 'xip' ©¦¨¨©¦§©§

:FWExiR 'mxiP'W ixd ,(oNdlcM)§¦§©¨£¥¤¦¨¥
,mdNW zEklnxipe' :xn`p ENi`kE ©§¤¨¤§¦¤¡©§¦

'oFAWgn ca` mdNW: ¤¨¤¨©¥¤§
.ïBáéc ãò ïBaLç ãáàlFre zEkln ¨©¤§©¦©§§

zEklOd oFhlW lFr -a`Fnl didW ¦§©©§¤¨¨§¨
oke ;mXn ca` ,oFAWgAdxq §¤§¨©¦¨§¥¨¨

oiA `id mBW] oFaiC xirn mzEkln©§¨¥¦¦¤©¦¥
,oFpx` lgp oFtSOW a`Fn ixr̈¥¨¤¦§©©©§

zaize .[oFgiq ciA EWAkPW'cr' ¤¦§§§©¦§¥©©
oFaiC,libxd DrnWOn o`M dpFW ¦¨¨¦©§¨¨¨¨¦

'xq' oFWlA zWxRzn `ide-FnM §¦¦§¨¤¤¦§¨§
EpivOW'xq' lW mEBxY(h ,ci lirl)'cr' ¤¨¦©§¤¨©

mBxEzn 'mdilrn mNv xq']¨¦¨¥£¥¤§§¨
'oFdPn oFdRwz `cr' :qFlwpE`A§§§£¨¨§§¦§

[mdn mwfg xq FWExiRWxq ,xnFlM , ¤¥¨¨§¨¥¤§©¨
xipmdNW'xip' .oFaiCn`EdoFWl ¦¤¨¤¦¦¦§

,Wi` zlWnnE lFre zEklnxnFlM ©§§¤§¤¤¦§©
lr gPEOd ciAkOd xaC `Ed 'lFr'¨¨©©§¦©¨©
df oFWle ,WxFg `EdWM xFXd x`Ev©©©§¤¥§¨¤
zlWnnE oFhlW lM oiprl mB WOWn§©¥©§¦§©¨¦§¤§¤¤
lFr :oFbM ,mixg` lr lWFOd Wi ¦̀©¥©£¥¦§
lr zEklOd lFr ,FCar lr oFc`d̈¨©©§©©§©
zErnWnA WOWn 'xip' oFWl oke ,mrd̈¨§¥§¦§©¥§©§¨

,Ff'iCar cecl xip zFid ornl' :FnM§§©©¡¦§¨¦©§¦
(el ,`i `Îmikln)lr ipliXd dIg` z`Eap]§©£¦¨©¦Ÿ¦©

DnEIwA cFnrYW ,ceC ziA zEkln©§¥¨¦¤©£§¦¨
dklnn mEwYW xg`l mB ,mlFrl§¨©§©©¤¨©§¨¨
hap oA mraxi ici lr l`xUiA zcxtp¦§¤¤§¦§¨¥©§¥¨¨§¨¤§¨
car ceC rxfl zEklOd didY ornl -§©©¦§¤©©§§¤©¨¦¤¤

[minId lM 'd(y"n`): ¨©¨¦
.íéMpåzF`o"iW'miXPe' lW,dWEbC ©©¦¦¤©©¦§¨

`EdW itldnnW oFWlDWxXW §¦¤§§¨¨¤¨§¨
'mniXPe' azMdl iE`x dide 'mny'§¨¨¨§¦¨¥©©¦¥
z` milWdl WbCd `aE ,m"inn ipWA¦§¥¥¦¨©¨¥§©§¦¤

,dxqgd dIpXd m"Od zF`eExn`i KM ©¥©§¦¨©£¥¨§¨Ÿ§
:milWFOdíéMpå- mzF`lM z` ©§¦©©¦¨¤¨

;oFpx`l oFtSOW a`Fn ixr.çôð ãò ¨¥¨¤¦¨§©§©Ÿ©
mEpFOiWd(dnnW mzF` EpiUr)cr £¦¨¦¨§¨¨©

xirdgtp`acin xirl dkEnQd ¨¦Ÿ©©§¨¨¦¥§¨
mr cgi mnvr z` millFM milWFOd]©§¦§¦¤©§¨©©¦
md s` mitYYWnM ,FOre oFgiq¦§©§¦§©§¦©¥
mzFUrl a`Fn ixr lr dnglOA©¦§¨¨©¨¥¨©£¨

dnnW(g"n`a)[(m"`x ,c"xn):`l dxez §¨¨
(al)øæòé úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©Ÿ¤§©¥¤©§¥

.dizpA EcMlIemilBxndmd mnvr ©¦§§§Ÿ¤¨©§©§¦©§¨¥
xW`- dEckldizFpaE xird z`iM] £¤§¨¨¤¨¦§¤¨¦

Exfg milBxndW o`M xn`p `l ixd£¥Ÿ¤¡©¨¤©§©§¦¨§
dWn l` mzaEWY z` `iadl mXn¦¨§¨¦¤§¨¨¤¤

(`"n).[:Exn`Ep`'M dUrp `lmilBxn ¨§¨Ÿ©£¤©§©§¦
dmipFW`xalA `xFnE cgR EqipkdW ¨¦¦¤¦§¦©©¨§¥

,mrd`N`FzNtY gkA Ep` migEhA ¨¨¤¨§¦¨§Ÿ©§¦¨
'mgNdl dWn lWmWtp Epzp]mgNdl ¤Ÿ¤§¦¨¥¨§©§¨§¦¨¥

milBxnd oFr lr KkA xRkl mCal§©¨§©¥§¨©£©§©§¦
mipFW`xd(l"kyn)[(`negpz):bl dxez ¨¦¦



נט zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' ׁשּנאמר(חולין לפי להּכתב? הצר מּׁשל (שם)לּמה וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ¿ƒ¿«ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב ליׂשרא (גיטין טהרה ידֹו נ"ו)∑B„iÓ.ל ועל .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ ּבמֹואב סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה ‰ÌÈÏLn.על e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר כג)ּבלעם, :(במדבר «≈ְְְִִִֶַַָָָָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ
מׁשלֹו" אמרּו∑‰ÌÈÏLn."וּיּׂשא והם ּובעֹור, ÔBaLÁ.ּבלעם e‡a∑והל לכבׁשּה, יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְִַָָ«…¿ƒְְְְִֵָָ…∆¿ְְְִֶַָָָָָָֹ

ּבלק לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את כב)וׂשכר וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.ÔBk˙Â ‰az∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹƒ»∆¿ƒ≈
עירֹו להיֹות סיחֹון ּבׁשם .חׁשּבֹון ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה.·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ ּבלׁשֹון "ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה ׁשם ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ»¿»»»ְְִֵַָָָָָ
ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" BÓ‡·.עברי, ¯Ú∑ מֹואב ׁשל .ער ְְְֲִִִַָָָ»»ֶָָ

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).íçìð àeäåazMil KxvEd dOl §¦§©¨¨§©¦¨¥
WaM ixFn`d Kln oFgiQW ,df oipr lM̈¦§¨¤¤¦¤¤¨¡¦¨©
mXW ,oFpx` cr a`Fn ux`n wlg¥¤¥¤¤¨©©§¤¨

?oFAWg xird diEvn`N`xn`PW itl §¨¨¦¤§¤¨§¦¤¤¡©
(h weqt my)...a`Fn z` xvY l`'iM ©¨©¤¨¦

'dXxi diYzp hFl ipallXn oFAWge , ¦§¥§©¦¨§ª¨§¤§¦¤
,dzid a`FndEWaM K`id oMÎm` ¨¨§¨¦¥¥¨§¨¨
Kkl ?l`xUil oFgiQW Epl azMDgw ¦§¨¥§¨¨©¨¤¦§¨¨

- dxdh Fci lre mdndxYEd Fci lr ¥¤§©¨¨£¨©¨§¨
mdl,l`xUilErpkp xaMW xg`n iM ¨¤§¦§¨¥¦¥©©¤§¨¦§§

itA 'oFgiq xir' z`xwp xakE mia`FOd©£¦§¨¦§¥¦¦§¦
dYrn ixd (oNdl xEn`M) milWFOd©§¦¨¨§©¨£¥¥©¨
minkg Exn`W Edfe ,a`Fn xir Dpi ¥̀¨¦¨§¤¤¨§£¨¦

'oFgiqA Exdh a`FnE oFOr'oihib ,:q oileg) ©¨¨£§¦
(.gl(g"n`a):

.BãiîxnFlMFzEWxnoke],al ziy`xa) ¦¨§©¥§§¥
(ci'Fcia `Ad on gTIe'FzEWxn -(i"yx)[ ©¦©¦©¨§¨¥§

(:ep `rivnÎ`aa):fk dxez
(fk)ïk ìò.milWFOd Exn`i:WExiR ©¥Ÿ§©§¦¥
lrdngln DzF`o`M dxEn`d ©¨¦§¨¨¨£¨¨

a`FnA oFgiq mglPWmilWFOd Eid ¤¦§©¦§¨¨©§¦
'eke mixnF`: §¦

.íéìLBnä eøîàédf,mrlAixaCW Ÿ§©§¦¤¦§¨¤¦§¥

Wn' miiExw eizFviln,'lFA xn`PW §¦¨§¦¨¨¤¤¡©
(f ,bk onwl)FlWn `VIe'...xn`Ie: ©¦¨§¨©Ÿ©

.íéìLBnä'milWFOd' xn`poFWlA ©§¦¤¡©©§¦¦§
mde ,miAxxFraE mrlA`Ed xFrA] ©¦§¥¦§¨§§

,`iap did `Ed mbe ,mrlA lW eia`̈¦¤¦§¨§©¨¨¨¦
mrlA FpaM `l K` ,milWOd ilWFOnE¦§¥©§¨¦©Ÿ¦§¦§¨

(b ,ck oldl i"yx)[E`A' :Exn` mde .§¥¨§Ÿ
,'...oFAWgmiIxFn`d mY` :xnFlM ¤§§©©¤¨¡¦¦

itl ,dEWake oFAWg xir l` E`FA¤¦¤§§¦§¨§¦
Klde ,DWakl lFki oFgiq did `NW¤Ÿ¨¨¦¨§¨§¨§¨©

FlNwl mrlA z` xkUez` lNwl - §¨©¤¦§¨§©§§©¥¤
FgSpl lkEIW ,a`Fn Kln(`negpz)Edfe . ¤¤¨¤©§©§§¤

wlA Fl xn`WxW`M a`Fn Kln ¤¨©¨¨¤¤¨©£¤
l`xUi lNwlE `al eil` glW,ak onwl) ¨©¥¨¨Ÿ§©¥¦§¨¥

(eKxFan KxaY xW` z` iYrci iM'¦¨©§¦¥£¤§¨¥§¨
,z`f rci o`Mn ;'x`Ei x`Y xW`e©£¤¨Ÿ¨¦¨¨©Ÿ
oFAWg dltPW Fzllw dlirFd ixdW¤£¥¦¨¦§¨¤¨§¨¤§

oFgiq ciA(l"kyn): §©¦
ïðBkúå äðaz.oFgiq xiroFAWg ike ¦¨¤§¦¥¦¦§¦¤§

cQiizY :Exn` KM `N` ?dzid daxg£¥¨¨§¨¤¨¨¨§¦§©¥
xiroFAWgdYrn `xTdlmWA ¦¤§§¦¨¥¥©¨§¥

,oFgiqdPWAkIW ,xnFlMFxir zFidl ¦§©¤¦§§¤¨¦§¦
dcQiizpe dzpap ENi`M xird didze§¦§¤¨¦§¦¦§§¨§¦§©§¨

FnWl Wcgn(l"kyn): ¥¨¨¦§
ivg WEAiM lr mi`Apzn 'milWFO'd©§¦¦§©§¦©¦£¦
z` mix`znE ,oFgiq ciA a`Fn ux ¤̀¤¨§©¦§¨£¦¤
xaM ENi`M xar oFWlA xaCd©¨¨¦§¨¨§¦§¨

:miIwzpgk dxez ¦§©¥
(gk).ïBaLçî äàöé Là ékoFWl ¦¥¨§¨¥¤§§

zEprxER FWExiR ,lWOd iR lr 'W`'¥©¦©¨¨¥§¨
:xnF` `Ed Kke ,dngln lWxird ¤¦§¨¨§¨¥¨¦

oFAWgoFgiq DWaMXnmXn d`vi ¤§¦¤§¨¨¦¨§¨¦¨
lW zFtqFp mixr WFAkl d`ld W`d̈¥¨§¨¦§¨¦¨¤

a`Fn(f"rc): ¨
.áàBî øò äìëà'xir' oFWl Fpi` 'xr' ¨§¨¨¨¨¥§¦

`N`dpicOd DzF` mWmFwn) ¤¨¥¨©§¦¨¨
d (a`FnA miIEqnoFWlA 'xr' iExw §¨§¨©¨¨¦§

,iOx` oFWlA 'ziIgl'E ,ixarKklE ¦§¦§©©¦§£©¦§¨
- 'a`Fn xr' :qFlwpE` o`M mBxiY¦§¥¨§§¨¨
,ziOx`A DnW KM iM ,'a`Fn zigl'§¨©¨¦¨§¨©£©¦

mBxiYW KxcM `le(fl ,ak oldl)xir' §Ÿ§¤¤¤¦§¥¦
- 'a`Fn'a`Fnc `Yxw'(m"`x): ¨©§¨§¨

.áàBî øòlW xrux`a`Fn ¨¨¨¤¤¤¨
FznbEckE],hi mihtey)(amgl ziA' §§¨¥¤¤

zlgp lW ,mgl ziA xir ,'dcEdi§¨¦¥¤¤¤©£©
dcEdi(x"yl)[:hk dxez §¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב ∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי ּבניו ∑Ô˙.ׁשם את הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ
מֹואב  וגֹו'∑ÌËÈÏt.ׁשל ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב ּופלטים .נסים ֶָ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם Ô·ÈcŒ„Ú.מלכּות ÔBaLÁ מּׁשם,∑‡·„ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿«ƒ…ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", "עד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוכן

יא)ּכמֹו א לדוידֿעבּדי"(מלכים היֹותֿניר "למען :.ÌÈMpÂ∑:הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְְְֱִִִַַַָ««ƒְְְְְִִַָָָָֹ
אֹותם  נפח ∑ÁÙŒ„Ú.ונּׁשים עד .הׁשּמֹונּום ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk)áàBî Eì éBà.'ebe mr Yca`lM §¨¨©§¨©¨
dllTd ixaCn z`fElNTWmilWFOd Ÿ¦¦§¥©§¨¨¤¦§©§¦

Fcia ExqOIW a`Fn z`,oFgiq lW ¤¨¤¦¨§§¨¤¦
'dpiw' KxcA xar oFWlA zxn`p `ide§¦¤¡¤¤¦§¨¨§¤¤¦¨

mzlRn lr(`negpz): ©©¨¨¨
.LBîk`Edidl` mW(lil`),a`Fn §¥¡Ÿ¥¡¦¨

,iEGiaE brl KxcA o`M EdExiMfde§¦§¦¨§¤¤©©¦
,FA mYghA xW` mklil` mB :xnF`M§¥©¡¦§¤£¤§©§¤

oFgiq icin mkriWFd `l(g"n`a): Ÿ¦£¤¦¥¦
.ïúðWFnM lil`d lr aqEnozFPd ¨©¨©¨¡¦§©¥

a`Fn lW eipA z`mihilR zFidl ¤¨¨¤¨¦§§¦¦
mliSn Fpi`e (oNdlcM) iaXA lFRile§¦©§¦§¦§©¨§¥©¦¨

mdiaiF` icin: ¦¥§¥¤
.íèéìtz`e ,axgn mihiltE miqp §¥¦¨¦§¥¦¥¤¤§¤

'Fbe ziaXA eizFpAmrd xTir ,xnFlM §¨©§¦§§©¦©¨¨
Eidi mix`WPde ,axgA Ebxdi WEaMd©¨¥¨§©¤¤§©¦§¨¦¦§
KxckE ,bxdd on mihlnPd miHrn§©¦©¦§¨¦¦©¤¤§¤¤
mibxdp mixkGdW ,miOrd zFngln¦§£¨©¦¤©§¨¦¤¡¨¦
zFgwlp zFpAd ENi`e ,WaFMd iciA¦¥©¥§¦©¨¦§¨

iaXA:l dxez ©¤¦
(l).ãáà íøépåzEkln oFWl `Ed 'xip' ©¦¨¨©¦§©§

:FWExiR 'mxiP'W ixd ,(oNdlcM)§¦§©¨£¥¤¦¨¥
,mdNW zEklnxipe' :xn`p ENi`kE ©§¤¨¤§¦¤¡©§¦

'oFAWgn ca` mdNW: ¤¨¤¨©¥¤§
.ïBáéc ãò ïBaLç ãáàlFre zEkln ¨©¤§©¦©§§

zEklOd oFhlW lFr -a`Fnl didW ¦§©©§¤¨¨§¨
oke ;mXn ca` ,oFAWgAdxq §¤§¨©¦¨§¥¨¨

oiA `id mBW] oFaiC xirn mzEkln©§¨¥¦¦¤©¦¥
,oFpx` lgp oFtSOW a`Fn ixr̈¥¨¤¦§©©©§

zaize .[oFgiq ciA EWAkPW'cr' ¤¦§§§©¦§¥©©
oFaiC,libxd DrnWOn o`M dpFW ¦¨¨¦©§¨¨¨¨¦

'xq' oFWlA zWxRzn `ide-FnM §¦¦§¨¤¤¦§¨§
EpivOW'xq' lW mEBxY(h ,ci lirl)'cr' ¤¨¦©§¤¨©

mBxEzn 'mdilrn mNv xq']¨¦¨¥£¥¤§§¨
'oFdPn oFdRwz `cr' :qFlwpE`A§§§£¨¨§§¦§

[mdn mwfg xq FWExiRWxq ,xnFlM , ¤¥¨¨§¨¥¤§©¨
xipmdNW'xip' .oFaiCn`EdoFWl ¦¤¨¤¦¦¦§

,Wi` zlWnnE lFre zEklnxnFlM ©§§¤§¤¤¦§©
lr gPEOd ciAkOd xaC `Ed 'lFr'¨¨©©§¦©¨©
df oFWle ,WxFg `EdWM xFXd x`Ev©©©§¤¥§¨¤
zlWnnE oFhlW lM oiprl mB WOWn§©¥©§¦§©¨¦§¤§¤¤
lFr :oFbM ,mixg` lr lWFOd Wi ¦̀©¥©£¥¦§
lr zEklOd lFr ,FCar lr oFc`d̈¨©©§©©§©
zErnWnA WOWn 'xip' oFWl oke ,mrd̈¨§¥§¦§©¥§©§¨

,Ff'iCar cecl xip zFid ornl' :FnM§§©©¡¦§¨¦©§¦
(el ,`i `Îmikln)lr ipliXd dIg` z`Eap]§©£¦¨©¦Ÿ¦©

DnEIwA cFnrYW ,ceC ziA zEkln©§¥¨¦¤©£§¦¨
dklnn mEwYW xg`l mB ,mlFrl§¨©§©©¤¨©§¨¨
hap oA mraxi ici lr l`xUiA zcxtp¦§¤¤§¦§¨¥©§¥¨¨§¨¤§¨
car ceC rxfl zEklOd didY ornl -§©©¦§¤©©§§¤©¨¦¤¤

[minId lM 'd(y"n`): ¨©¨¦
.íéMpåzF`o"iW'miXPe' lW,dWEbC ©©¦¦¤©©¦§¨

`EdW itldnnW oFWlDWxXW §¦¤§§¨¨¤¨§¨
'mniXPe' azMdl iE`x dide 'mny'§¨¨¨§¦¨¥©©¦¥
z` milWdl WbCd `aE ,m"inn ipWA¦§¥¥¦¨©¨¥§©§¦¤

,dxqgd dIpXd m"Od zF`eExn`i KM ©¥©§¦¨©£¥¨§¨Ÿ§
:milWFOdíéMpå- mzF`lM z` ©§¦©©¦¨¤¨

;oFpx`l oFtSOW a`Fn ixr.çôð ãò ¨¥¨¤¦¨§©§©Ÿ©
mEpFOiWd(dnnW mzF` EpiUr)cr £¦¨¦¨§¨¨©

xirdgtp`acin xirl dkEnQd ¨¦Ÿ©©§¨¨¦¥§¨
mr cgi mnvr z` millFM milWFOd]©§¦§¦¤©§¨©©¦
md s` mitYYWnM ,FOre oFgiq¦§©§¦§©§¦©¥
mzFUrl a`Fn ixr lr dnglOA©¦§¨¨©¨¥¨©£¨

dnnW(g"n`a)[(m"`x ,c"xn):`l dxez §¨¨
(al)øæòé úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©Ÿ¤§©¥¤©§¥

.dizpA EcMlIemilBxndmd mnvr ©¦§§§Ÿ¤¨©§©§¦©§¨¥
xW`- dEckldizFpaE xird z`iM] £¤§¨¨¤¨¦§¤¨¦

Exfg milBxndW o`M xn`p `l ixd£¥Ÿ¤¡©¨¤©§©§¦¨§
dWn l` mzaEWY z` `iadl mXn¦¨§¨¦¤§¨¨¤¤

(`"n).[:Exn`Ep`'M dUrp `lmilBxn ¨§¨Ÿ©£¤©§©§¦
dmipFW`xalA `xFnE cgR EqipkdW ¨¦¦¤¦§¦©©¨§¥

,mrd`N`FzNtY gkA Ep` migEhA ¨¨¤¨§¦¨§Ÿ©§¦¨
'mgNdl dWn lWmWtp Epzp]mgNdl ¤Ÿ¤§¦¨¥¨§©§¨§¦¨¥

milBxnd oFr lr KkA xRkl mCal§©¨§©¥§¨©£©§©§¦
mipFW`xd(l"kyn)[(`negpz):bl dxez ¨¦¦



zwgס zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא ׁשּנאמר(נדה אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד ׁשּמא להּלחם, ירא מׁשה (בראשית ׁשהיה «ƒ»…ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמריד) קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" "וּיבא (דברים : ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הרפאים"ג) מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל "רקֿעֹוג :. ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g zegiy ihewl)

להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם יראיראיראירא ממממׁשׁשׁשׁשהההה לד)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כא, ירא.(רש"י היה מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. נראית "מׁשה" ּתבת ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשראה  מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי מּמּנּו, יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּכן,

זֹו. זכּות לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבֹו

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א  ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).BúBà àøéz ìàoFgiq znglnA ©¦¨§¦§¤¤¦
d"awd KxvEd `l zFngln x`WA oke§¥¦§¨¦§¨Ÿ§©
wxe ,mdipRn `xii `NW dWnl xnFl©§¤¤Ÿ¦¨¦§¥¤§©

itl ,oM Fl xn` Ff dnglnAdidW §¦§¨¨¨©¥§¦¤¨¨
Fl cFnrz `OW ,mgNdl `xi dWnŸ¤¨¥§¦¨¥¤¨©£

bFrl,mdxa` lW FzEkfFOr aihidW §§¤©§¨¨¤¥¦¦
oxd oA) hFl zFcF` lr Fl xRql F`FaA§§©¥©¤¨¨
dnglOA dAWPW (mdxa` ig £̀¦©§¨¨¤¦§¨©¦§¨¨

xn`PW(bi ,ci ziy`xa)hilRd `aIe' ¤¤¡©©¨Ÿ©¨¦
'...ixard mxa`l cBIe-Epcnl mWe ©©¥§©§¨¨¦§¦§¨¨©§

'hilRd'WhlRW bFr `Ed(hlnp)on ¤©¨¦¤¨©¦§©¦
eixage xnFrlxck EMdW mi`txd̈§¨¦¤¦§¨§¨¤©£¥¨

mipxw zFxYWrA,(d weqt my d`x)dfe §©§§©§©¦§¤
xn`PW ,x`Wp(`i ,b mixac)bFr wx' ¦§©¤¤¡©©

'mi`txd xzIn x`Wp oWAd Kln¤¤©¨¨¦§©¦¤¤¨§¨¦
(a ,b mixac i"yx i"tr):dl dxez

(dl).BúBà ekiå,Fbxd dWn ©©Ÿ¤£¨

A zFkxaA `zi`cMwxt'd`Fxd'(:cp) ¦§¦¨¦§¨§¨¤
'Eke iqxt `zlY xA `xEh xwr̈©¨©§¨¨©§¥§
,xn` :mxE`iaE `xnBd ixaC oNdl]§©¨¦§¥©§¨¨¥¨¨©
iqxR `zlY ,ied dOM l`xUi dpgn- ©£¥¦§¨¥©¨¨¥§¨¨©§¥

WlW ,l`xUi dpgn ghW lM lcFB dn :bFr xn`̈©©¤¨¤©©£¥¦§¨¥¨

,zF`qxR`zlY xA `xEh xwri`e lif` ©§¨¥¦§¦£©¨©§¨¨
Ediilr icWi`e iqxRxd xFwr`e Kl` - ©§¥§¦§¦£©§¥¥§¤¡¨

,Ebxdie mdilr FzF` KilW`e zF`qxR WlW FlcBW¤¨§¨©§¨§©§¦£¥¤§¥¨§

,iqxR `zlY xA `xEh xwr lf £̀©£©¨©§¨¨©§¥
DiWix lr izii`eWlW lW xd xwre Kld - §©§¦©¥¥¨©§¨©¨¤¨

.FW`x lr FzF` mUe Fnixde zF`qxRizii`e ©§¨¤¡¦§¨©Ÿ§©§¦
DEawpE ivnw Dilr `Ed KixA `WcEw§¨§¦£¥©§¥§©

Dix`EvA zigpemilnp eilr d"awd `iade - §¨¥§©¨¥§¥¦¨¨§¨¦

xdd cxi KM KFYnE ,FW`x lr xW` xdd z` EaTipe§¦§¤¨¨£¤©Ÿ¦¨¨©¨¨

,Fx`Ev cr FW`x z` dQikeDtlWnl irA ded §¦¨¤Ÿ©©¨£¨¨¥§¦§§¨
,eilrn Fxiqdle xdd z` sFlWl bFr WTiA -ikWn ¦¥¦§¤¨¨§©£¦¥¨¨¨§¦

`le ,`qiB i`dlE `qiB i`dl DiPiW¦¥§©¦¨§©¦¨§¨

DtlWnl ivndf cvl EkWnpe eiPiW Egnv - ¨¥§¦§§¨¨§¦¨§¦§§§©¤

.FtlWl lFki did `le ,df cvlEEpiideaizkC §©¤§Ÿ¨¨¨§¨§§©§¦§¦
(g ,b mildz)l` ...'YxAW mirWx iPW'¦¥§¨¦¦©§¨©

YaAxW `N` YxAW ixwY`xwY l` - ¦§¥¦©§¨¤¨¦§©§¨©¦§¨

Kix`d xnFlM ,(Ykx`d =) 'YaAxW' `N` 'YxAW'¦©§¨¤¨¦§©§¨¤¡©§¨§©¤¡¦

xdd on ulgdl lkEi `NW ,rWxd iPW z` d"awd¤¦¥¨¨¨¤Ÿ©§¥¨¥¦¨¨

;eilr WEaNdzFO` xUr ded dOM dWn- ©¨¨¨¤©¨£¨¤¤©
`Ed ixdW] zFO` xUr ,dWn lW FznFw DaFB did dOM©¨¨¨©¨¤¤¤¤©¤£¥

z` dWn mwIe' (gi ,n zeny) xn`PW ,oMWOd z` miwd¥¦¤©¦§¨¤¤¡©©¨¤Ÿ¤¤

DaFbe ,oMWOd znFwl Fnvr z` miwd :EWxce ,'oMWOd©¦§¨§¨§¥¦¤©§§©©¦§¨§©

zFO` xUr oMWOdzFO` xUr' (fh ,ek my) xn`PW ©¦§¨¤¤©¤¤¡©¤¤©

'WxTd Kx`(i"yx),[xUr xA `bxp liwW Ÿ¤©¨¤¨¥©§¨©¤¤
oiO`,zFO` xUr FMx`W ofxB dWn lhp -xeW ©¦¨©¤©§¤¤¨§¤¤©§©

Dilhwe DilEqxwA DiignE ,oiO` xUr¤¤©¦©§¥§©§¥§©§¥
,FlEqxwA bFr z` dMde zFO` xUr DaFbl utw -¨©§©¤¤©§¦¨¤§©§

Fbxde: ©£¨

zwg zyxt zlqg

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ú÷ç úùøôì äøèôä

àé ÷øô íéèôåùá

àéàäMà-ïa àeäå ìéç øBab äéä éãrìbä çzôéå§¦§¨´©¦§¨¦À¨¨Æ¦´©½¦§−¤¦¨´
:çzôé-úà ãrìb ãìBiå äðBæáBì ãrìb-úLà ãìzå ¨®©¬¤¦§−̈¤¦§¨«©¥¯¤¥«¤¦§¨²−

Bì eøîàiå çzôé-úà eLøâéå äMàä-éðá eìcâiå íéðä¦®©¦§§¸§¥¨«¦¹̈©§¨«§´¤¦§À̈©³Ÿ§Æ

:äzà úøçà äMà-ïa ék eðéáà-úéáa ìçðú-àì«Ÿ¦§©´§¥«¨¦½¦²¤¦¨¬©¤−¤¨«¨
âeèwìúiå áBè õøàa áLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤§¤´¤®©¦§©§³

:Bnr eàöiå íé÷éø íéLðà çzôé-ìàãíéîiî éäéå ¤¦§¨Æ£¨¦´¥¦½©¥«§−¦«©§¦−¦¨¦®
:ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçliåäeîçìð-øLàk éäéå ©¦¨«£¬§¥«©−¦¦§¨¥«©§¦¾©«£¤¦§£¬

çzôé-úà úç÷ì ãrìâ éð÷æ eëìiå ìàøNé-ír ïBnr-éðá§¥«©−¦¦§¨¥®©¥«§Æ¦§¥´¦§½̈¨©¬©¤¦§−̈
:áBè õøàîåïéö÷ì eðl úééäå äëì çzôéì eøîàiå ¥¤¬¤«©«Ÿ§´§¦§½̈§¾̈§¨¦¬¨−̈§¨¦®

:ïBnr éðáa äîçlðåæàìä ãrìâ éð÷æì çzôé øîàiå §¦¨«£−̈¦§¥¬©«©³Ÿ¤¦§¨Æ§¦§¥´¦§½̈£³Ÿ

íúàa recîe éáà úéaî éðeLøâzå éúBà íúàðN ízà©¤Æ§¥¤´¦½©§¨«§−¦¦¥´¨¦®©¹©¨¤³
:íëì øö øLàk äzr éìàçãrìâ éð÷æ eøîàiå ¥©Æ©½¨©«£¤−©¬¨¤«©«Ÿ§Á¦§¥̧¦§¹̈

éìà eðáL äzr ïëì çzôé-ìàzîçìðå eðnr zëìäå E ¤¦§À̈¨¥Æ©¨Æ©´§¥¤½§¨«©§¨´¦½̈§¦§©§−̈
:ãrìâ éáLé ìëì Làøì eðl úééäå ïBnr éðáaèíéáéLî-íà ãrìâ éð÷æ-ìà çzôé øîàiå ¦§¥´©®§¨¦³¨¨̧Æ§½Ÿ§−Ÿ«Ÿ§¥¬¦§¨«©Ÿ̧¤¦§¹̈¤¦§¥´¦§À̈¦§¦¦̧

:Làøì íëì äéäà éëðà éðôì íúBà ýåýé ïúðå ïBnr éðáa íçläì éúBà ízàéeøîàiå ©¤³¦Æ§¦¨¥Æ¦§¥´©½§¨©¯§Ÿ̈²−̈§¨¨®¨«Ÿ¦¾¤«§¤¬¨¤−§«Ÿ©«Ÿ§¬
:äNrð ïk Eøáãë àì-íà eðéúBðéa rîL äéäé ýåýé çzôé-ìà ãrìâ-éð÷æàéçzôé Cìiå ¦§¥«¦§−̈¤¦§¨®§Ÿ̈À¦«§¤³Ÿ¥̧©Æ¥«¥½¦¬Ÿ¦§¨«§−¥¬©«£¤«©¥³¤¦§¨Æ

éðôì åéøác-ìk-úà çzôé øaãéå ïéö÷ìe Làøì íäéìr BúBà írä eîéùiå ãrìâ éð÷æ-ír¦¦§¥´¦§½̈©¨¦̧Ÿ¨¨¬²£¥¤−§´Ÿ§¨¦®©§©¥̧¦§¨¯¤¨§¨¨²¦§¥¬
:ätöna ýåýéáééìà úàá-ék Cìå él-äî øîàì ïBnr-éða Cìî-ìà íéëàìî çzôé çìLiå §Ÿ̈−©¦§¨«©¦§©³¦§¨Æ©§¨¦½¤¤¬¤§¥«©−¥®Ÿ©¦´¨½̈¦¨¬¨¥©−

:éöøàa íçläìâééëàìî-ìà ïBnr-éða Cìî øîàiåéöøà-úà ìàøNé ç÷ì-ék çzôé §¦¨¥¬§©§¦«©ÁŸ¤Á¤̧¤§¥«©¹¤©§£¥´¦§À̈¦«¨©̧¦§¨¥³¤©§¦Æ

:íBìLa ïäúà äáéLä äzrå ïcøiä-ãrå ÷aiä-ãrå ïBðøàî íéøönî BúBìraãéãBò óñBiå ©«£´¦¦§©½¦¥«©§¬§©©©−Ÿ§©©©§¥®§©¾̈¨¦¬¨¤§¤−§¨«©¬¤−
:ïBnr éða Cìî-ìà íéëàìî çìLiå çzôéåèìàøNé ç÷ì-àì çzôé øîà äk Bì øîàiå ¦§¨®©¦§©Æ©§¨¦½¤¤−¤§¥¬©«©Ÿ́¤½−Ÿ¨©´¦§¨®«Ÿ¨©³¦§¨¥Æ

:ïBnr éða õøà-úàå áàBî õøà-úàæèøaãna ìàøNé Cìiå íéøönî íúBìra ék ¤¤´¤½̈§¤¤−¤§¥¬©«¦−©«£¨´¦¦§¨®¦©¥̧¤¦§¨¥³©¦§¨Æ

:äLã÷ àáiå óeñ-íé-ãræéàp-äøarà øîàì íBãà Cìî-ìà | íéëàìî ìàøNé çìLiå ©©½©¨−Ÿ¨¥«¨©¦§©´¦§¨¥´©§¨¦´¤¤Á¤Á¡¸¥¹Ÿ¤§§¨¨´
:Lã÷a ìàøNé áLiå äáà àìå çìL áàBî Cìî-ìà íâå íBãà Cìî òîL àìå Eöøàá§©§¤À§³Ÿ¨©Æ¤´¤¡½§©̧¤¤¯¤¨²¨©−§´Ÿ¨¨®©¥¬¤¦§¨¥−§¨¥«

çéïeðçiå áàBî õøàì LîL-çøænî àáiå áàBî õøà-úàå íBãà õøà-úà áñiå øaãna Cìiå©¥¤́©¦§À̈©¹̈¨¤¤³¤¡Æ§¤¤´¤½̈©¨³Ÿ¦¦§©¤̧¤Æ§¤´¤½̈©©«£−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,éãòìbä çzôéå (à.ãòìbä õøàa äéä åéøeâî íB÷î §¦§¨©¦§¨¦§§¨¨¨§¤¤©¦§¨

.("ãòìb" äéä åéáà íL íâå)äðBæ äMà ïa àeäå §©¥¨¦¨¨¦§¨§¤¦¨¨
,çzôé úà ãòìb ãìBiåìL BLâìétî ãìBð çzôé ©¤¦§¨¤¦§¨¦§¨©¦¦©§¤

ïzçúäì íéèáMä eøzä àì ãBò àeää ïîfa ék ,ãòìb¦§¨¦©§©©Ÿª§©§¨¦§¦§©¥

î äMà ç÷lL éî ïk ìòå ,äæa äæäéä øçà èáM ¤¨¤§©¥¦¤¨©¦¨¦¥¤©¥¨¨

ìL äMàä éðáe ,äaúk àìa ,øîBìk ,Lâìéôì dàNBð§¨§¦¤¤§©§Ÿ§ª¨§¥¨¦¨¤

,íäéáà úMøéa úeëæ Lâìétä ïáì ïéà íbL eáLç ãòìb¦§¨¨§¤©¥§¤©¦¤¤§¦ª©£¦¤

äMà ïa ék eðéáà úéáa ìçðú àì" Bì eøîàL eäæå§¤¤¨§Ÿ¦§©§¥¨¦¦¤¦¨

,äæa eòè íä ìáà .øçà èáMî ,øîBìk ,"äzà úøçà©¤¤¨¨§©¦¥¤©¥£¨¥¨¨¤

éúBà íúàðN ízà àìä" çzôé íäì øîà ïëìå§¨¥¨©¨¤¦§¨£Ÿ©¤§¥¤¦

,ïéck àlL éãnò íúéNò ,øîBìk ,"éáà úéaî éðeLøâzå©§¨§¦¦¥¨¦§©£¦¤¦¨¦¤Ÿ©¦

.LøBé Lâìétä ïa ék,áBè õøàa (âíL äéä Ck ¦¤©¦¤¤¥§¤¤¨¨¨¥

,"áBè" BîL äéä àéää õøàä ïBãà ,øçà Leøt .íB÷nä©¨¥©¥£¨¨¤©¦¨¨§

"áBè Cìàâé íà" Bîk.(âé,â úåø),ïéö÷ì (å.øNì §¦¦§¨¥§¨¦§©

,åéøác ìk úà (àé.íäéðéaL éàðzä úàúà (åè ¤¨§¨¨¤©§©¤¥¥¤¤
,áàBî õøàïBðøàî" Lwáî ïBnò éða Cìî äéäL éôì ¤¤¨§¦¤¨¨¤¤§¥©§©¥¥©§

ìL äúéä õøàä dúBàL Bì áéLä Cëéôì ,"÷aiä ãòå§©©©Ÿ§¦¨¥¦¤¨¨¨¤¨§¨¤

,áàBnî dç÷ì éøîàä Cìî ïBçéñå ,÷Bçøä øáòa áàBî¨§¨¨¨¨§¦¤¤¨¡Ÿ¦§¨¨¦¨

eç÷ì àlL àöîðå .éøîàä Cìî ïBçéqî äeç÷ì ìàøNéå§¦§¨¥§¨¨¦¦¤¤¨¡Ÿ¦§¦§¨¤Ÿ¨§

.ïBnòî àìå áàBnî àì ìàøNé,äáà àìå (æéàìå ¦§¨¥Ÿ¦¨§Ÿ¥©§Ÿ¨¨§Ÿ

.Böøàa øáòì íäì úúì äöø,ïeðçiå (çéBîk ¨¨¨¥¨¤©£Ÿ§©§©©£§

lä âäðîk úôñBð ï"epäå ."eðçiå".úBîB÷î änëa ïBL ©©£§©¤¤§¦§©©¨§©¨§



סי zwg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא ׁשּנאמר(נדה אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד ׁשּמא להּלחם, ירא מׁשה (בראשית ׁשהיה «ƒ»…ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמריד) קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" "וּיבא (דברים : ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הרפאים"ג) מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל "רקֿעֹוג :. ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g zegiy ihewl)

להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם יראיראיראירא ממממׁשׁשׁשׁשהההה לד)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כא, ירא.(רש"י היה מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. נראית "מׁשה" ּתבת ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשראה  מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי מּמּנּו, יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּכן,

זֹו. זכּות לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבֹו

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א  ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).BúBà àøéz ìàoFgiq znglnA ©¦¨§¦§¤¤¦
d"awd KxvEd `l zFngln x`WA oke§¥¦§¨¦§¨Ÿ§©
wxe ,mdipRn `xii `NW dWnl xnFl©§¤¤Ÿ¦¨¦§¥¤§©

itl ,oM Fl xn` Ff dnglnAdidW §¦§¨¨¨©¥§¦¤¨¨
Fl cFnrz `OW ,mgNdl `xi dWnŸ¤¨¥§¦¨¥¤¨©£

bFrl,mdxa` lW FzEkfFOr aihidW §§¤©§¨¨¤¥¦¦
oxd oA) hFl zFcF` lr Fl xRql F`FaA§§©¥©¤¨¨
dnglOA dAWPW (mdxa` ig £̀¦©§¨¨¤¦§¨©¦§¨¨

xn`PW(bi ,ci ziy`xa)hilRd `aIe' ¤¤¡©©¨Ÿ©¨¦
'...ixard mxa`l cBIe-Epcnl mWe ©©¥§©§¨¨¦§¦§¨¨©§

'hilRd'WhlRW bFr `Ed(hlnp)on ¤©¨¦¤¨©¦§©¦
eixage xnFrlxck EMdW mi`txd̈§¨¦¤¦§¨§¨¤©£¥¨

mipxw zFxYWrA,(d weqt my d`x)dfe §©§§©§©¦§¤
xn`PW ,x`Wp(`i ,b mixac)bFr wx' ¦§©¤¤¡©©

'mi`txd xzIn x`Wp oWAd Kln¤¤©¨¨¦§©¦¤¤¨§¨¦
(a ,b mixac i"yx i"tr):dl dxez

(dl).BúBà ekiå,Fbxd dWn ©©Ÿ¤£¨

A zFkxaA `zi`cMwxt'd`Fxd'(:cp) ¦§¦¨¦§¨§¨¤
'Eke iqxt `zlY xA `xEh xwr̈©¨©§¨¨©§¥§
,xn` :mxE`iaE `xnBd ixaC oNdl]§©¨¦§¥©§¨¨¥¨¨©
iqxR `zlY ,ied dOM l`xUi dpgn- ©£¥¦§¨¥©¨¨¥§¨¨©§¥

WlW ,l`xUi dpgn ghW lM lcFB dn :bFr xn`̈©©¤¨¤©©£¥¦§¨¥¨

,zF`qxR`zlY xA `xEh xwri`e lif` ©§¨¥¦§¦£©¨©§¨¨
Ediilr icWi`e iqxRxd xFwr`e Kl` - ©§¥§¦§¦£©§¥¥§¤¡¨

,Ebxdie mdilr FzF` KilW`e zF`qxR WlW FlcBW¤¨§¨©§¨§©§¦£¥¤§¥¨§

,iqxR `zlY xA `xEh xwr lf £̀©£©¨©§¨¨©§¥
DiWix lr izii`eWlW lW xd xwre Kld - §©§¦©¥¥¨©§¨©¨¤¨

.FW`x lr FzF` mUe Fnixde zF`qxRizii`e ©§¨¤¡¦§¨©Ÿ§©§¦
DEawpE ivnw Dilr `Ed KixA `WcEw§¨§¦£¥©§¥§©

Dix`EvA zigpemilnp eilr d"awd `iade - §¨¥§©¨¥§¥¦¨¨§¨¦

xdd cxi KM KFYnE ,FW`x lr xW` xdd z` EaTipe§¦§¤¨¨£¤©Ÿ¦¨¨©¨¨

,Fx`Ev cr FW`x z` dQikeDtlWnl irA ded §¦¨¤Ÿ©©¨£¨¨¥§¦§§¨
,eilrn Fxiqdle xdd z` sFlWl bFr WTiA -ikWn ¦¥¦§¤¨¨§©£¦¥¨¨¨§¦

`le ,`qiB i`dlE `qiB i`dl DiPiW¦¥§©¦¨§©¦¨§¨

DtlWnl ivndf cvl EkWnpe eiPiW Egnv - ¨¥§¦§§¨¨§¦¨§¦§§§©¤

.FtlWl lFki did `le ,df cvlEEpiideaizkC §©¤§Ÿ¨¨¨§¨§§©§¦§¦
(g ,b mildz)l` ...'YxAW mirWx iPW'¦¥§¨¦¦©§¨©

YaAxW `N` YxAW ixwY`xwY l` - ¦§¥¦©§¨¤¨¦§©§¨©¦§¨

Kix`d xnFlM ,(Ykx`d =) 'YaAxW' `N` 'YxAW'¦©§¨¤¨¦§©§¨¤¡©§¨§©¤¡¦

xdd on ulgdl lkEi `NW ,rWxd iPW z` d"awd¤¦¥¨¨¨¤Ÿ©§¥¨¥¦¨¨

;eilr WEaNdzFO` xUr ded dOM dWn- ©¨¨¨¤©¨£¨¤¤©
`Ed ixdW] zFO` xUr ,dWn lW FznFw DaFB did dOM©¨¨¨©¨¤¤¤¤©¤£¥

z` dWn mwIe' (gi ,n zeny) xn`PW ,oMWOd z` miwd¥¦¤©¦§¨¤¤¡©©¨¤Ÿ¤¤

DaFbe ,oMWOd znFwl Fnvr z` miwd :EWxce ,'oMWOd©¦§¨§¨§¥¦¤©§§©©¦§¨§©

zFO` xUr oMWOdzFO` xUr' (fh ,ek my) xn`PW ©¦§¨¤¤©¤¤¡©¤¤©

'WxTd Kx`(i"yx),[xUr xA `bxp liwW Ÿ¤©¨¤¨¥©§¨©¤¤
oiO`,zFO` xUr FMx`W ofxB dWn lhp -xeW ©¦¨©¤©§¤¤¨§¤¤©§©

Dilhwe DilEqxwA DiignE ,oiO` xUr¤¤©¦©§¥§©§¥§©§¥
,FlEqxwA bFr z` dMde zFO` xUr DaFbl utw -¨©§©¤¤©§¦¨¤§©§

Fbxde: ©£¨

zwg zyxt zlqg

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ú÷ç úùøôì äøèôä

àé ÷øô íéèôåùá

àéàäMà-ïa àeäå ìéç øBab äéä éãrìbä çzôéå§¦§¨´©¦§¨¦À¨¨Æ¦´©½¦§−¤¦¨´
:çzôé-úà ãrìb ãìBiå äðBæáBì ãrìb-úLà ãìzå ¨®©¬¤¦§−̈¤¦§¨«©¥¯¤¥«¤¦§¨²−

Bì eøîàiå çzôé-úà eLøâéå äMàä-éðá eìcâiå íéðä¦®©¦§§¸§¥¨«¦¹̈©§¨«§´¤¦§À̈©³Ÿ§Æ

:äzà úøçà äMà-ïa ék eðéáà-úéáa ìçðú-àì«Ÿ¦§©´§¥«¨¦½¦²¤¦¨¬©¤−¤¨«¨
âeèwìúiå áBè õøàa áLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤§¤´¤®©¦§©§³

:Bnr eàöiå íé÷éø íéLðà çzôé-ìàãíéîiî éäéå ¤¦§¨Æ£¨¦´¥¦½©¥«§−¦«©§¦−¦¨¦®
:ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçliåäeîçìð-øLàk éäéå ©¦¨«£¬§¥«©−¦¦§¨¥«©§¦¾©«£¤¦§£¬

çzôé-úà úç÷ì ãrìâ éð÷æ eëìiå ìàøNé-ír ïBnr-éðá§¥«©−¦¦§¨¥®©¥«§Æ¦§¥´¦§½̈¨©¬©¤¦§−̈
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ח 

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף חיים שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון.

ולא  זוגתו הרבנית תחי'  ושל  לפעולות בקדש שלו  בהנוגע  יבשר טוב  רצון שתכה"י  יהי  הנה 

רק ע"ד חידוש הישנות וביסוסם, אלא גם בהתפתחות ובהרחבה, שהרי נצטוינו להעלות בקדש, וכיון 

שנצטוינו על זה בודאי שהשי"ת בורא עולם ומנהיגו נותן הכחות והאפשריות למלאות הציווי.

ובמ"ש אודות חוגים שונים שבאים עמהם בקישור ומקרבם, הנה כבר ידועה ההוראה בכגון 

ז.א. שאין מוכרח להעמיס עליהם תומ"י עבודה גדולה ביותר בכמה ענינים  זה, מעט מעט אגרשנו, 

ובכמה מוסדות ויש להתבונן בהנוגע לכאו"א בפרט ולהכינו באופן שפעם אחר פעם יוכלו לבקש ממנו 

יותר ויותר.

נעם לי להודע אשר התחילו לסדר תכנית לההתועדות דחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, והרי 

רואים שכשמכינים תכנית בעוד מועד, הרי ההצלחה שלא לפי ערך.

בעבודת  עמדו  המשתתפים  כל  ובפ"ש  ומוסיף  הולך  וגדול  דהולך  ובאופן  לבשו"ט  בברכה 

החזקת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.
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לשבוע פרשת חוקת תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז סיון
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה סיון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו סיון
פרק קיט, מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' סיון
פרק כ, מפרק קמה עד סוף פרק קנ

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 
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xg`le ,o`k did `ed dligza :eheytk zewlzqdde mevnvd
epi`e myn wlzqd okn
df xac ± xzei my `vnp
xnel ,la` ,xyt` i`

llk-Ceøa-LBãwä ìò©©¨¨
íäî ìcápä ,àeä± ©¦§¨¥¤

,sebd ixwnnàBaø¦
ïéà ãò úBìcáä úBááø¦§©§¨©¥

;õ÷,jk lr sqepíb óà ¥©©
,eøaãé úòãa àì ,úàæŸŸ§©©§©¥
íéðéîàî íäL øçàî¥©©¤¥©£¦¦
-LBãwäL íéðéîàî éða§¥©£¦¦¤©¨
ìk òãBé àeä-Ceøä¥©¨
äfä íìBòaL íéøeöéä©§¦¤¨¨©¤
,íäéìò çébLîe ìôMä©¨¨©§¦©£¥¤
micen mdy ixd -
opyi ezgbyde ezriciy
,ltyd dfd mlera o`k

Eçøk ìòåy xnel gxkdd on ±íúBà Búòéãé ïéàlk z` ± §©¨§£¥§¦¨¨
,mi`xapd,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- ?recn df lke -éðtî ¦¨¦§¦¦§¥

Bîöò úòéãéa ìkä òãBiL`l mi`xapd z` ezrici eli` ± ¤¥©©Ÿ¦¦©©§
:yecige ieaix meyn ef dricia f` dzid ,"envr zricia" dzid
dzid `l ok iptl ixdy ,yecig ly oipr `ide ,ef drici dtqep
ixnbl dlrnl llyeny oeeik j` ;dpyi ok `id dzre ef drici
mi`xapd z` d"awd zriciy gxkdd on ,yecige ieaix ly oipr

,`linne ± envr zricia mze` rcei `edy ote`a `idéøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák,envr `ed ±Bzòãåz` rceiy ± ¦§¨¨§©§§©§

,dfd mleray mi`xapd.ãçà ìkäezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id ezricie ,dfd mlera opyi

lera epyi jxaziayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi` .dfd m
`vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id ezgbyd wxe elkida
cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp ezgbydy mewna
dcear ici lr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene d`xp `ed envr
zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z` zeyrl mikixv
dfd mlera o`k `vnp `edÎjexa envr `ed ixd ,jxazi el

.mipeilrd zenlera `vnp `edy dcn dze`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî

éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä

'à ìëä åúòãå
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הכללי 18. ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על
יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה ", היחוד ב"שער הזקן רבנו ˘ËÈÏ"‡של ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Úהרי" :˘¯ÂÙÓ ולא) מכאן

–˙ÂÏÏÎÓ'כו אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) מביא Ô‡Î."(.19כו' מדוע השאלה, על בתשובה
הזקן רבנו דוקא ‰Ê‰כאן ÌÏÂÚ הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,

– העולמות) מכל ˘ËÈÏ"‡הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ וביהמ"ק בג"ע הדיעות
נאמר אףÈ˙Î˘Âוכו' ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –

oeiq d"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שני יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

àì ,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz íéðewza áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥¨
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa`l jxazi epnn iept mewn oi` - §¦¨¦§¨§©¨¦

,xdf ipewiza xn`p ixd .mipezgza `le mipeilraenvr `edy
;mipezgzd zenlera `vnp:ñçðét úLøt àðîéäî àéòøáe§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨

:aezk -ñéôz eäéà"¦¨¦
ñéôzc ïàî úéìå àlëa§ª¨§¥©§¨¦

,'eë déa(d"awd) `ed - ¥
in oi`e xac lka qtez

,ea qetziyááBñ eäéà¦¥
,'eë ïéîìò ìk`ed - ¨©§¦

z` siwne "aaeq" (d"awd)
,'ek zenlerd lkúéìå§¥

déúeLøî ÷éôðc ïàî©§¨¦¥§¥
,øáì`veiy in oi`e - §©

,ezeyxl uegneäéà¦
,'eë ïéîìò ìk àlîî- §©¥¨©§¦

z` `lnn (d"awd) `ed
digne ,zenlerd lk
zinipt zeiga mze`

,`xap lkl zn`zeneäéà¦
àðéæ ãçéîe øM÷î§©¥§©¥¦¨

,àzúå àlò déðéæì- §¦¥¦¨§©¨
xywn (d"awd) `ed
,ipy oina cg` oin cgine
,oezgzd mr oeilrd z`

éøa-àLã÷a àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìåeäéà ãk àeä-C §¥§¨§§¦¤¨§ª§¨§¦©¦
,"eäéðéamdn) zeceqid drax`a cegi`e daxiw mey oi`e - ¥©§

lr ,mdipia `vnp `edyk d"awd ici lr `l` (`xap lk akxen
zexagzd deedzn ± zeceqid drax`a seqÎoi`d gek ici
y` enk ,ipyl cg` miiktd md mnvr cvny zexnl ,mdipia

,mineì ïàk ãòBðBL.my xdfd ly ±:øîBì äöBøådna - ©¨§§¤©
,xne` `edy"déa ñéôzc ïàî úéì",`id dpeekd ±éî ïéàL ¥©§¨¦¥¤¥¦

,íéðBéìòä íéìëN ìkî BìëN úâOäa ñtúiLoia mb - ¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨§¨¦¨¤§¦
mdy) mipeilrd zenlerdn mi`xapd ly ,"mipeilrd miilky"d

elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lky ilraBúeäîa§¨
:íéðewza áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búeîöòå- §©§¤©¨¨§¤¨©¦¦

:"xdf ipewiz"a,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"zenlerd mby - §¦¨§¨§¦¦
`ede d"awd z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl minezqd

,mdn "mezq"."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìåmey oi` ± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
d"awda "qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l mb) daygn
`id `zeaxd ,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly oipra .envr

qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd mby
mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z` oiadle
ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez xac oi`y
dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea lret epi`e
qtzp `ed ixd xac
itl dpzyn `ed ,ezxivia
xacd zxiviy dn
ly ezlert eli`e .zyxec
z`iigde zeedzda d"awd
zlret dpi` ,mi`xapd lk
± iepiye dqitz mey ea
`zeaxd z`hazn jka
,mipezgzd zenlerd ly
mzxivily ,md mby
mevnv xzei yxcp
mb z`f lkae ,zeyalzde
jxazi ea milret mpi` md
.iepiye dqitz mey

:oldlckeíâå§©
,íéðBzçzas` oi` - ©©§¦

,ea qetziy cg`-ìò-óà©©
ìk àlîî eäéàc áb©§¦§©¥¨

ïéîìò`edy zexnl ± ©§¦
lk z` "`lnn" jxazi
,mi`xapde zenlerd

zeigde ,`xap lkl zn`zen zeiga mze` diignezyalzn
iepiye dqitz lertl xacd leki dxe`kl ixd ± `xapa zeinipta
zenlerd cvn xy`n xzei mipezgzd zenlerd cvn jxazi ea
lk `lnn `edy ji` ote`d ,oky ,jk xacd oi` ,mipeilrd

- oinlríãàä úîLðk Bðéàzyalznd ±àéäL ,Bôeb CBz ¥§¦§©¨¨¨¤¦
,dnypd ±úìa÷îe úìòtúnL ãò óebä CBz úñtúð¦§¤¤©©¤¦§©¤¤§©¤¤

úBàkäî ,Bøòöå óebä ééepMî íééepL,lawn sebdy ±Bà ¦¦¦¦¥©§©£¥©¨
úeøéø÷±,laeq sebdy,àöBiëå Làä úeîéîç Bàlaqy - §¦£¦¨¥§©¥

.ytpd lr mb rityn sebd,àeä-Ceøa-LBãwäa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§©¨¨
zlertk ,mda yalzne zenlerd lk `lnn `edy zexnly -

s` ,seba dnypd,d"awda xacd dpey ok it lrìa÷î BðéàL¤¥§©¥
éepL íeLrtyen epi`e ±,äfä íìBò ééepMîmiiepiyd on ¦¦¦¥¨©¤
mieedznd:áéúëãk ,äìéìì íBiîe óøçì õéwîenk - ¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨§¦§¦

aezky20:éLçé àì CLç íb"éôì ,"øéàé íBik äìéìå ,jnî C ©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨©¨¦§¦
.ïBì àlîîc áb-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL± ¤¥¦§¨§¨¨¨©©©¦§©¥

.mze` "`lnn" `edy zexnl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì
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דא"כ  מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט:
התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא  דלאחר ÂÒÈÂ„נמצא י"ל  העולמות בשאר (ב) שיטתם.

עצומ"ה  והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום
אין  שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי יב.תה 20.איהו קלט, לים



סז oeiq c"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד ראשון יום
פרק יפרק ז  ,bt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå,166 'nr cr.'à ìëä åúòãå

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
Îqg dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
ik ,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melye

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `edúââL ïéáäì Lé¥§¨¦¦§©
,íäéðéòa íéîëç úö÷î¦§¨£¨¦§¥¥¤
wewf bbey mby oeeike -

okl ,dxtkløtëé 'ä§©¥
,íãòa,mzerh lr - ©£¨

íðeiòa eòèå eâML¤¨§¨§¦¨
eðéáäå ,ì"æéøàä éáúëa§¦§¥¨£¦©§¥¦
økænä íeöîvä ïéðò¦§©©¦§©ª§¨

,BèeLôk íLiazka - ¨¦§
,xkfen l"fix`d
z`ixa zligzay
oi` xe` did ,zenlerd
"mewn" `lnn seq
mey did `le ,zenlerd
ze`ivnl mewn zpizp
zenler oky ,zenlerd
xe`e ± leab zpigaa md
`ed ,`ed jexa seq oi`

xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seq oi` ixd
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seq oi`
,`id "wlzqp" seq oi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seq oi`" ± ieliba xi`n epi` seq oi` xe`y
ze`ivnl mewn ozepd ,leabd gek dlbzn wx ± zelbzda
mxaqa ,erh "mdipira minkg"d eli`e ± .leab ilra zenler
- heytd mpaena my `ed zewlzqdde mevnvd oipry
íìBòî íBìLå-ñç Búeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨©§¨¥¨

äfä19,xen`k ,`id "wliq" zernyny ,zn`d itk `ly - , ©¤
didi `l seq oi` xe` oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy

ielibaz` melyeÎqg wliq `edy ,eheytk epiad md `l` ,
,dfd mlern envrúéèøt äçbLäa äìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨§©§¨¨§¨¦

õøàä ìòå ìònî íéîMa øLà ,ílk íéøeöéä ìk ìò©¨©§¦ª¨£¤©¨©¦¦©©§©¨¨¤
.úçzîdgbyda dlrnln d"awd gibyn dl` lk lr ± ¦©©

jlnk lynl `ed mpepbq itl ± ?xacd `hazn cvik j` ,zihxt
.lkidl uegny mixacd lr myn lkzqne elkida ayeid
ezgbydy zexnl ,lkidl uegn `vnp epi` envr jlnd ,xnelk
lk lr d"awd gibyn ,mixne` md ,jk .lkidl uegn mb `id

.ely "lkid"l uegn melyeÎqg mdy mi`xapdãálî ,äpäå§¦¥¦§©
àeäL BèeLôk íeöîvä ïéðò øîBì ììk øLôà éàL¤¦¤§¨§¨©¦§©©¦§¦§¤

óebä éø÷nîoipr ea zeidl leki sebd ixwn zgz oezpy in ± ¦¦§¥©
xg`le ,o`k did `ed dligza :eheytk zewlzqdde mevnvd
epi`e myn wlzqd okn
df xac ± xzei my `vnp
xnel ,la` ,xyt` i`

llk-Ceøa-LBãwä ìò©©¨¨
íäî ìcápä ,àeä± ©¦§¨¥¤

,sebd ixwnnàBaø¦
ïéà ãò úBìcáä úBááø¦§©§¨©¥

;õ÷,jk lr sqepíb óà ¥©©
,eøaãé úòãa àì ,úàæŸŸ§©©§©¥
íéðéîàî íäL øçàî¥©©¤¥©£¦¦
-LBãwäL íéðéîàî éða§¥©£¦¦¤©¨
ìk òãBé àeä-Ceøä¥©¨
äfä íìBòaL íéøeöéä©§¦¤¨¨©¤
,íäéìò çébLîe ìôMä©¨¨©§¦©£¥¤
micen mdy ixd -
opyi ezgbyde ezriciy
,ltyd dfd mlera o`k

Eçøk ìòåy xnel gxkdd on ±íúBà Búòéãé ïéàlk z` ± §©¨§£¥§¦¨¨
,mi`xapd,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- ?recn df lke -éðtî ¦¨¦§¦¦§¥

Bîöò úòéãéa ìkä òãBiL`l mi`xapd z` ezrici eli` ± ¤¥©©Ÿ¦¦©©§
:yecige ieaix meyn ef dricia f` dzid ,"envr zricia" dzid
dzid `l ok iptl ixdy ,yecig ly oipr `ide ,ef drici dtqep
ixnbl dlrnl llyeny oeeik j` ;dpyi ok `id dzre ef drici
mi`xapd z` d"awd zriciy gxkdd on ,yecige ieaix ly oipr

,`linne ± envr zricia mze` rcei `edy ote`a `idéøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák,envr `ed ±Bzòãåz` rceiy ± ¦§¨¨§©§§©§

,dfd mleray mi`xapd.ãçà ìkäezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id ezricie ,dfd mlera opyi

lera epyi jxaziayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi` .dfd m
`vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id ezgbyd wxe elkida
cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp ezgbydy mewna
dcear ici lr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene d`xp `ed envr
zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z` zeyrl mikixv
dfd mlera o`k `vnp `edÎjexa envr `ed ixd ,jxazi el

.mipeilrd zenlera `vnp `edy dcn dze`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî

éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä

'à ìëä åúòãå
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הכללי 18. ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על
יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה ", היחוד ב"שער הזקן רבנו ˘ËÈÏ"‡של ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Úהרי" :˘¯ÂÙÓ ולא) מכאן

–˙ÂÏÏÎÓ'כו אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) מביא Ô‡Î."(.19כו' מדוע השאלה, על בתשובה
הזקן רבנו דוקא ‰Ê‰כאן ÌÏÂÚ הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,

– העולמות) מכל ˘ËÈÏ"‡הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ וביהמ"ק בג"ע הדיעות
נאמר אףÈ˙Î˘Âוכו' ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –

oeiq d"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שני יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

àì ,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz íéðewza áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥¨
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa`l jxazi epnn iept mewn oi` - §¦¨¦§¨§©¨¦

,xdf ipewiza xn`p ixd .mipezgza `le mipeilraenvr `edy
;mipezgzd zenlera `vnp:ñçðét úLøt àðîéäî àéòøáe§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨

:aezk -ñéôz eäéà"¦¨¦
ñéôzc ïàî úéìå àlëa§ª¨§¥©§¨¦

,'eë déa(d"awd) `ed - ¥
in oi`e xac lka qtez

,ea qetziyááBñ eäéà¦¥
,'eë ïéîìò ìk`ed - ¨©§¦

z` siwne "aaeq" (d"awd)
,'ek zenlerd lkúéìå§¥

déúeLøî ÷éôðc ïàî©§¨¦¥§¥
,øáì`veiy in oi`e - §©

,ezeyxl uegneäéà¦
,'eë ïéîìò ìk àlîî- §©¥¨©§¦

z` `lnn (d"awd) `ed
digne ,zenlerd lk
zinipt zeiga mze`

,`xap lkl zn`zeneäéà¦
àðéæ ãçéîe øM÷î§©¥§©¥¦¨

,àzúå àlò déðéæì- §¦¥¦¨§©¨
xywn (d"awd) `ed
,ipy oina cg` oin cgine
,oezgzd mr oeilrd z`

éøa-àLã÷a àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìåeäéà ãk àeä-C §¥§¨§§¦¤¨§ª§¨§¦©¦
,"eäéðéamdn) zeceqid drax`a cegi`e daxiw mey oi`e - ¥©§

lr ,mdipia `vnp `edyk d"awd ici lr `l` (`xap lk akxen
zexagzd deedzn ± zeceqid drax`a seqÎoi`d gek ici
y` enk ,ipyl cg` miiktd md mnvr cvny zexnl ,mdipia

,mineì ïàk ãòBðBL.my xdfd ly ±:øîBì äöBøådna - ©¨§§¤©
,xne` `edy"déa ñéôzc ïàî úéì",`id dpeekd ±éî ïéàL ¥©§¨¦¥¤¥¦

,íéðBéìòä íéìëN ìkî BìëN úâOäa ñtúiLoia mb - ¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨§¨¦¨¤§¦
mdy) mipeilrd zenlerdn mi`xapd ly ,"mipeilrd miilky"d

elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lky ilraBúeäîa§¨
:íéðewza áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búeîöòå- §©§¤©¨¨§¤¨©¦¦

:"xdf ipewiz"a,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"zenlerd mby - §¦¨§¨§¦¦
`ede d"awd z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl minezqd

,mdn "mezq"."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìåmey oi` ± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
d"awda "qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l mb) daygn
`id `zeaxd ,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly oipra .envr

qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd mby
mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z` oiadle
ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez xac oi`y
dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea lret epi`e
qtzp `ed ixd xac
itl dpzyn `ed ,ezxivia
xacd zxiviy dn
ly ezlert eli`e .zyxec
z`iigde zeedzda d"awd
zlret dpi` ,mi`xapd lk
± iepiye dqitz mey ea
`zeaxd z`hazn jka
,mipezgzd zenlerd ly
mzxivily ,md mby
mevnv xzei yxcp
mb z`f lkae ,zeyalzde
jxazi ea milret mpi` md
.iepiye dqitz mey

:oldlckeíâå§©
,íéðBzçzas` oi` - ©©§¦

,ea qetziy cg`-ìò-óà©©
ìk àlîî eäéàc áb©§¦§©¥¨

ïéîìò`edy zexnl ± ©§¦
lk z` "`lnn" jxazi
,mi`xapde zenlerd

zeigde ,`xap lkl zn`zen zeiga mze` diignezyalzn
iepiye dqitz lertl xacd leki dxe`kl ixd ± `xapa zeinipta
zenlerd cvn xy`n xzei mipezgzd zenlerd cvn jxazi ea
lk `lnn `edy ji` ote`d ,oky ,jk xacd oi` ,mipeilrd

- oinlríãàä úîLðk Bðéàzyalznd ±àéäL ,Bôeb CBz ¥§¦§©¨¨¨¤¦
,dnypd ±úìa÷îe úìòtúnL ãò óebä CBz úñtúð¦§¤¤©©¤¦§©¤¤§©¤¤

úBàkäî ,Bøòöå óebä ééepMî íééepL,lawn sebdy ±Bà ¦¦¦¦¥©§©£¥©¨
úeøéø÷±,laeq sebdy,àöBiëå Làä úeîéîç Bàlaqy - §¦£¦¨¥§©¥

.ytpd lr mb rityn sebd,àeä-Ceøa-LBãwäa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§©¨¨
zlertk ,mda yalzne zenlerd lk `lnn `edy zexnly -

s` ,seba dnypd,d"awda xacd dpey ok it lrìa÷î BðéàL¤¥§©¥
éepL íeLrtyen epi`e ±,äfä íìBò ééepMîmiiepiyd on ¦¦¦¥¨©¤
mieedznd:áéúëãk ,äìéìì íBiîe óøçì õéwîenk - ¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨§¦§¦

aezky20:éLçé àì CLç íb"éôì ,"øéàé íBik äìéìå ,jnî C ©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨©¨¦§¦
.ïBì àlîîc áb-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL± ¤¥¦§¨§¨¨¨©©©¦§©¥

.mze` "`lnn" `edy zexnl

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì
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דא"כ  מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט:
התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא  דלאחר ÂÒÈÂ„נמצא י"ל  העולמות בשאר (ב) שיטתם.

עצומ"ה  והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום
אין  שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי יב.תה 20.איהו קלט, לים



oeiqסח f"kÎe"k iriaxÎiyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ז סיון  ,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.ùîî ìòåôá

סיון  כ"ז רביעי יום
,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéîìò ìë àìîîå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melyeÎqg `vnp
:`id "aaeq" ly zernynd `l` ,ea rityn,ìLî-Cøc¤¤¨¨

äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§
BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©
Bà BzáLçîa øiöîä©§ª¨§©£©§

,BìëNaxacd ixdy - §¦§
,ezaygnae elkya `vnp

ïéà Càlkyd ± ©¥
,daygndeìò íéôéwî©¦¦©

Lnî àeää øácä©¨¨©©¨
;Lnî ìòôala` ,xacd ly cala "xeiv"d z` mitiwn md - §Ÿ©©¨

xacdy ,inyb xaca cgeina oaen df xac .envr xacd z` `l
`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a `id dlrnly daygndy
dpd ,mc` ly ezaygnìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygnd ±Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaitk `ly ± §Ÿ©©¨
,mc`d lv` xacdy
envr xiievnd xacdy
oi`e ezaygna `vnp epi`
lr drityn ezaygn
xacd ly exeiv wx ,xacd
eli`e .ezaygna `vnp
dlrnly daygnd
,ynn `xapd z` dtiwn
`xapa drityn `ide
"yi"l "oi`"n ezeedl
m`zda znvnhvn zeigdy ote`a df oi` j` .ezeigdle
`l` ,`xapd ly ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl
dlrn dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna zx`yp ef zeig
ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln
oipr z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd

.zeigde zeedzdd

úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤
,zeiniptaàéäL ,àøápä íöò CBzzpigany zeigd ± ¤¤©¦§¨¤¦

,"oinlr lk `lnn"BëBúa úîöîöî,`xapd ly ±íeöîöa §ª§¤¤§§¦§
,àøápä úeäî Cøò éôk ,áøzeigd lry oeeik ,oky - ©§¦¤¤¨©¦§¨

ly ezeinipta yalzdl
on ,ez` cg`zdle `xapd
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra

`eaz ef zeigyly ote`a
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòîzeaiygde zeki`d mby ,`xapd ly ± ©£¨©£¦

,`xapd seb cvn wx ze`a od ,`xapd ly zeigd opi`ïBâk§
,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL ,LîMälceba - ©¤¤¤¥§§©§¦§©

,ynydàeäLõøàä øeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk22, ¤§§¨¦§Ÿ¤©¨¨¤
,Búìòîe Búeëéàå,ynyd ly -Bì Lé ïk íb ,BøBà àeä §¥©£¨©¥¥

ìëeé änk ãò ìeáb§©©¨©
øéàé àì ék ,øéàäì§¨¦¦Ÿ¨¦
øçàî ,úéìëz ézìáì§¦§¦©§¦¥©©

àøáð àeäL`xape ± ¤¦§¨
m`e ± laben ixd `ed
dxi`n ynyd mpn`

,ax wgxnlz`f lka la`
.dlabdaìk ïëå§¥¨

ìeáb éìòa íä íéàøápä©¦§¨¦¥©£¥§
õøàäî ék ,úéìëúå§©§¦¦¥¨¨¤
äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì̈¨¦©©£©¨¨

.'eëriwx oia jke ±
.dpy w"z jldn ok mb riwxlïk íàåleab yi mi`xaply ± §¦¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä

êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
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ח.21. נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"ה) שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
ושלש  קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים. קע הכ"ב)

פעם". שמיניות

oeiq g"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח חמישי יום
,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù

,zilkzeúeiçä©©
íäa úLaìîä± ©§ª¤¤¨¤

,mzeiniptaàéä¦
áø íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©
äëéøö ék ,íeöòå§¨¦§¦¨
íöîöúäì älçz§¦¨§¦§©§¥

døBàå dçkî äeäúiL ãò ,íéîeöòå íéaø íéîeöîö¦§¦©¦©£¦©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨
,ef zeig ly ±ìeáb éìòa ,íäL úBîk íéàøápä íöò¤¤©¦§¨¦§¤¥©£¥§

úéìëúåzeigd ixdy ± §©§¦
`le zlaben dpi` dnvr
icke ,zilkz zlra
`xap dpnn deedziy
`idy gxkdd on ,laben
minevnva mvnhvz
itk ± ez` cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe ,zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

mi`xapd lky ,dfd mler
leab ilra md eay
zngne .zilkze
zeigd zenvnhvd
,jxazi "eit gex"ny
mr dfd mlerd deedzp
leab ilra mi`xap
,xac ly enrh .zilkze
`xaidl mileki eid recn
zilkze leab ila zenler
jxazi "eit gex" zpigan
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð¦§¨¥¨¨
,åéúBlòôe åéúBcî,seq oi` od -,ãç éäBîøâe eäéàc`ed - ¦¨§ª¨§¦§¨¦©

,cg` xac md eizecneeðéä,xnelk ±úëLîpä úeiçä ©§©©©¦§¤¤
,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî- ¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨¦¨©§

odn zeigd zkynpúBLaìúnL ïúeLaìúä éãé ìòzecnd ± ©§¥¦§©§¨¤¦§©§
åét çeøagex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd zxitqa ± §©¦

aezkk ,jxazi "eit23:éãé ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦§¨©§¥

"äðaé ãñç" ¯24,cvik .cqgd zcn ici lr dpap mlerdy - , ¤¤¦¨¤
`l` ± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti`
± "eit gex"e 'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd

,`id zeedzddyLeáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§
,äæ ãñçì`xap epnny - §¤¤¤

,mlerdàöî÷ ïécäk§©¥©§¨
(déáe déðéî déLeáìc25. ¦§¥¦¥¥

`ed eyealy ,av eze`k ±
gex" jk .envr eae epnn
ilke yeal `ed "eit
,cqgd zcn mr cge`nd
± mlerd deedzn dpnny
gex"ny zeigdny ,ixd
`xaidl mileki eid "eit
,zilkze leab ila zenler
-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨
úeiçäå øBàä àeä-Ceøä¨§©©
çeøî èMtúäì ìëeiL¤©§¦§©¥¥©
CBz BLéaìäå ,åét¦§¦§¦
ìL úBiúBà éôeøö¥¥¦¤
éôeøöå úBøîàî äøNò£¨¨©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©
,zeigde xe`díéàeøa úBéçäìe àBøáì,dl`k ±úBâøãnL ¦§§©£§¦¤©§§

úìòîe úeëéà úBâøãnî äúeçt àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦§¨¦©§§¥©£©
äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä©§¦©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî,"zexn`n dxyr"a ±-LBãwä Laìúî ©£¨¤¨¤¦§©¥©¨
åéúBcî ïäL Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøacg` xac ody ± ¨¦§§©§¤¥¦¨

."envrae eceaka" jxazi ez`
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå

åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
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ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :



סט oeiq f"kÎe"k iriaxÎiyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ז סיון  ,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.ùîî ìòåôá

סיון  כ"ז רביעי יום
,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéîìò ìë àìîîå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melyeÎqg `vnp
:`id "aaeq" ly zernynd `l` ,ea rityn,ìLî-Cøc¤¤¨¨

äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§
BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©
Bà BzáLçîa øiöîä©§ª¨§©£©§

,BìëNaxacd ixdy - §¦§
,ezaygnae elkya `vnp

ïéà Càlkyd ± ©¥
,daygndeìò íéôéwî©¦¦©

Lnî àeää øácä©¨¨©©¨
;Lnî ìòôala` ,xacd ly cala "xeiv"d z` mitiwn md - §Ÿ©©¨

xacdy ,inyb xaca cgeina oaen df xac .envr xacd z` `l
`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a `id dlrnly daygndy
dpd ,mc` ly ezaygnìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygnd ±Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaitk `ly ± §Ÿ©©¨
,mc`d lv` xacdy
envr xiievnd xacdy
oi`e ezaygna `vnp epi`
lr drityn ezaygn
xacd ly exeiv wx ,xacd
eli`e .ezaygna `vnp
dlrnly daygnd
,ynn `xapd z` dtiwn
`xapa drityn `ide
"yi"l "oi`"n ezeedl
m`zda znvnhvn zeigdy ote`a df oi` j` .ezeigdle
`l` ,`xapd ly ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl
dlrn dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna zx`yp ef zeig
ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln
oipr z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd

.zeigde zeedzdd

úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤
,zeiniptaàéäL ,àøápä íöò CBzzpigany zeigd ± ¤¤©¦§¨¤¦

,"oinlr lk `lnn"BëBúa úîöîöî,`xapd ly ±íeöîöa §ª§¤¤§§¦§
,àøápä úeäî Cøò éôk ,áøzeigd lry oeeik ,oky - ©§¦¤¤¨©¦§¨

ly ezeinipta yalzdl
on ,ez` cg`zdle `xapd
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra

`eaz ef zeigyly ote`a
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòîzeaiygde zeki`d mby ,`xapd ly ± ©£¨©£¦

,`xapd seb cvn wx ze`a od ,`xapd ly zeigd opi`ïBâk§
,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL ,LîMälceba - ©¤¤¤¥§§©§¦§©

,ynydàeäLõøàä øeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk22, ¤§§¨¦§Ÿ¤©¨¨¤
,Búìòîe Búeëéàå,ynyd ly -Bì Lé ïk íb ,BøBà àeä §¥©£¨©¥¥

ìëeé änk ãò ìeáb§©©¨©
øéàé àì ék ,øéàäì§¨¦¦Ÿ¨¦
øçàî ,úéìëz ézìáì§¦§¦©§¦¥©©

àøáð àeäL`xape ± ¤¦§¨
m`e ± laben ixd `ed
dxi`n ynyd mpn`

,ax wgxnlz`f lka la`
.dlabdaìk ïëå§¥¨

ìeáb éìòa íä íéàøápä©¦§¨¦¥©£¥§
õøàäî ék ,úéìëúå§©§¦¦¥¨¨¤
äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì̈¨¦©©£©¨¨

.'eëriwx oia jke ±
.dpy w"z jldn ok mb riwxlïk íàåleab yi mi`xaply ± §¦¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä

êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
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ח.21. נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"ה) שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
ושלש  קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים. קע הכ"ב)

פעם". שמיניות

oeiq g"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח חמישי יום
,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù

,zilkzeúeiçä©©
íäa úLaìîä± ©§ª¤¤¨¤

,mzeiniptaàéä¦
áø íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©
äëéøö ék ,íeöòå§¨¦§¦¨
íöîöúäì älçz§¦¨§¦§©§¥

døBàå dçkî äeäúiL ãò ,íéîeöòå íéaø íéîeöîö¦§¦©¦©£¦©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨
,ef zeig ly ±ìeáb éìòa ,íäL úBîk íéàøápä íöò¤¤©¦§¨¦§¤¥©£¥§

úéìëúåzeigd ixdy ± §©§¦
`le zlaben dpi` dnvr
icke ,zilkz zlra
`xap dpnn deedziy
`idy gxkdd on ,laben
minevnva mvnhvz
itk ± ez` cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe ,zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

mi`xapd lky ,dfd mler
leab ilra md eay
zngne .zilkze
zeigd zenvnhvd
,jxazi "eit gex"ny
mr dfd mlerd deedzp
leab ilra mi`xap
,xac ly enrh .zilkze
`xaidl mileki eid recn
zilkze leab ila zenler
jxazi "eit gex" zpigan
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð¦§¨¥¨¨
,åéúBlòôe åéúBcî,seq oi` od -,ãç éäBîøâe eäéàc`ed - ¦¨§ª¨§¦§¨¦©

,cg` xac md eizecneeðéä,xnelk ±úëLîpä úeiçä ©§©©©¦§¤¤
,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî- ¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨¦¨©§

odn zeigd zkynpúBLaìúnL ïúeLaìúä éãé ìòzecnd ± ©§¥¦§©§¨¤¦§©§
åét çeøagex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd zxitqa ± §©¦

aezkk ,jxazi "eit23:éãé ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦§¨©§¥

"äðaé ãñç" ¯24,cvik .cqgd zcn ici lr dpap mlerdy - , ¤¤¦¨¤
`l` ± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti`
± "eit gex"e 'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd

,`id zeedzddyLeáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§
,äæ ãñçì`xap epnny - §¤¤¤

,mlerdàöî÷ ïécäk§©¥©§¨
(déáe déðéî déLeáìc25. ¦§¥¦¥¥

`ed eyealy ,av eze`k ±
gex" jk .envr eae epnn
ilke yeal `ed "eit
,cqgd zcn mr cge`nd
± mlerd deedzn dpnny
gex"ny zeigdny ,ixd
`xaidl mileki eid "eit
,zilkze leab ila zenler
-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨
úeiçäå øBàä àeä-Ceøä¨§©©
çeøî èMtúäì ìëeiL¤©§¦§©¥¥©
CBz BLéaìäå ,åét¦§¦§¦
ìL úBiúBà éôeøö¥¥¦¤
éôeøöå úBøîàî äøNò£¨¨©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©
,zeigde xe`díéàeøa úBéçäìe àBøáì,dl`k ±úBâøãnL ¦§§©£§¦¤©§§

úìòîe úeëéà úBâøãnî äúeçt àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦§¨¦©§§¥©£©
äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä©§¦©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî,"zexn`n dxyr"a ±-LBãwä Laìúî ©£¨¤¨¤¦§©¥©¨
åéúBcî ïäL Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøacg` xac ody ± ¨¦§§©§¤¥¦¨

."envrae eceaka" jxazi ez`
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå

åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
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ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :



oeiqע h"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט שישי יום
,168 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äøåî ïåáùçäå,dt 'nr cr:ïîöò úåéúåàä

ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
,zeize`d,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦

epnî øàLð àlL ãò,zeigdn ±,äðBøçà äðéça àlà ©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨
úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥

úeiçå øBàa úBìeìk§§§©
äæ óeøöa Laìîä äfä©¤©§ª¨§¥¤

Bæ äáz ìLdnke ± ¤¥¨
jk lr ± dfn x`ypy
efy ixd ± oeaygd dxen
herine dcixi xg` dcixi

.herin xg`ìk øçàå)§©©¨
älàä íéîeöîvä©¦§¦¨¥¤
øLàk ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤©£¤

,Cøaúé Búîëç äøæb- ¨§¨¨§¨¦§¨¥
,eidi minevnv dfi`e dnk
øBàä ìBëé äéäL àeä¤¨¨¨¨
íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©
íéðáà Bîk ,íéðBzçza©©§¦§£¨¦

,íîBcä øôòåmdae - §¨¨©¥
zeig mey zi`xp dpi`
mi`xapa ,xnelk ,zipgex
md ,mnvr mipezgzd

,xzeia zegpd beqdnék¦
dîL ,ìLî-Cøc ,"ïáà"¤¤¤¤¨¨§¨
z"ia zeize`d da yiy ±

,o"epedLøL ék äøBî± ¤¦¨§¨
,oa`d lyäìBòä íMî¦¥¨¤

ï"a,mipye miyng ± ©
,Bøtñîa`a o"a myd - §¦§¨

ly miieqn ielin ote`n
,'ied myóìà ãBòå,"oa`" dlna ±øçà íMî úôñBð26, §¨¤¤¤¦¥©¥

.døöBéì òeãiä ["íòèì" :úBéäì êéøöc äàøð] (íòùéì)¦§¤§¨¦¦§§©©©¨©§§¨
myn `ed dyxyy zexnl ,s"l`d "oa`" dlnl sqep recn ±

.s"l` ila ,o"aúBîìBòa àeä Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§§¨
,ãàî íéðBéìò?zinyb oa` epnn deedzn ,`eti` ,cvik -÷ø ¤§¦§Ÿ©

äâøãnî íéîeöòå íéaø íéîeöîö éãé ìòL,xzei dpeilr ± ¤©§¥¦§¦©¦©£¦¦©§¥¨
,äâøãîì,xzei dpezgz -epnî ãøézenleray o"a mydn ± §©§¥¨¨©¦¤
,mipeilrdLaìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî úeiç©¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥

íîBcä Lôð àéä Bæå .ïáàa,znvnevnd zeigd ±äiçîä §¤¤§¦¤¤©¥©§©¨
BúBà äeäîe,oa`d z` ±Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàî §©¨¥©¦§¥§¨¤©§

.ìéòì øàaúpLdeedne dignd zipgex ytp yi mneca mby ± ¤¦§¨¥§¥
.yil oi`n eze`Bæåzeigdl xzeia znvnevnd zeigd ± §

,mi`xapd z` zeedle
ìk àlîî" úðéça àéä¦§¦©§©¥¨

,"ïéîìòlk `lnn - ©§¦
.zenlerdïk-ïéàM-äî©¤¥¥

ìk ááBñ" úðéça§¦©¥¨
.("ïéîìòzeigd da ± ©§¦

m`zda znvnevn dpi`
`id `l` ,`xapl
itk `xapa drityn
dzbixcna `idy
ixd .mevnv ila ,zinvrd
eid zeigd zpigany
zenler zeedzdl mileki
`wece ,zilkze leab ila
zyalzn `idyk
dxyr" zeize`a
oditeligae "zexn`n
,oditelig itelige
mi`xap odn f` mieedzn
itk ,zilkze leab ilra

:oldl xaqeiyçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

zpigaa ,minevnvd
,cala zeize`d oeayg
éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦
ïk íb Bæ äâøãî úðéça§¦©©§¥¨©¥

úBéçäì ,íúeëéàå íúenëa úéìëúå õ÷ ïéàì,mze` ±éãò §¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©££¥
ìöàðå èMtúnä 'ä çk àeäL øçàî ,ãò,yxtene ±çeøî ©¥©©¤Ÿ©©¦§©¥§¤¡¨¥©

,'eë øBöòî ïéàå ,åétdxeva hytzdln eiptl xevrn oi` - ¦§¥©£
,efk,Ck ìk äìBãb äìòîa íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨§©£¨§¨¨¨

çk úðéçaî úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk§¥©£©§¦¤§§¦¨§¦§¦©Ÿ©
:ïîöò úBiúBàä úâøãîemieedznd mi`xapd eli`e - ©§¥©¨¦©§¨

dhnl md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign
.dlrnae zeki`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äøåî ïåáùçäå
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,עח) משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :
משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, במאו"א ‡Á¯סע"ב).

ב)". רעט, (זח"ג אבן ואית אבן אית כי

oeiq 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' קודש שבת יום
'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen,dt...äðäå .ç ÷øô,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel mewn yiy zexnl

- dlrnly dricia sqep

zn`a dpd - mi`xapd zrici

dricid ,oky .jk xacd oi`

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdy,

sqep xac `id dricidy

mc`d ly eytp ik ,eytpa

zecg` `le ,zakxen `id

ezecg`y oeeik .(dheyt

,dheyt zecg` `id jxazi

gxkdd on ,dakxd mey ila

beq `id ezriciy xnel

zricia :ixnbl xg` drici

mi`xapd lk rcei `ed envr

zrici"e ,epnn mieedznd

iptl mb dpyi ixd "envr

jk ,mi`xapd eedzpy

sqep `l mi`xapd zriciay

ly df ote` .xac mey ea

zlekia oi` ,xiaqd ,drici

oiadl iyep`d lkyd

,'g wxt ,df wxta .biydle

dny ,owfd epax xiaqi

rbepa m"anxd xne`y

`ed" :dlrnly dricil

`ed "'ek recid `ed rcnd

ly ezrcl qgia wx `l

qgia mbe ,eizenye eizecn lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd

.envr d"awd mr cg` xac mlek mdy ,epevxle eznkgl

-Ceøa-LBãwäL äëøáì-BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§
åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨
íééepkäå íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨§¨§¨©§¦§©¦¦

-íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä Bì epkLïBâk ,äëøáìdn ± ¤¦©§¦¦©£¨¥¦§¨¦§¨¨§
:xeza d"awd z` mipkn l"f epinkge mi`iapdy"ïepç"©

,ïäa àöBiëå "ãéñç"å "íeçø"åz` mipkn oda zecn - §©§¨¦§©¥¨¤
,d"awdàø÷pM äî ïëå,d"awd ±:áéúëc ,"íëç"enk - §¥©¤¦§¨¨¨¦§¦
aezky1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå",mb ±BðBöøenk ± §©¨¨§§¥§
aezky2:"àeä ãñç õôç"å "åéàøé úà 'ä äöBø ék"3± ¦¤¤§¥¨§¨¥¤¤

,mi`xap mr cqg zeyrlúa äöBø"åíéòLø ìL íúáeL §¤¦§¨¨¤§¨¦
"íúòLøáe íúúéîa õôç Bðéàå4ipy o`k yi ixd ± §¥¨¥§¦¨¨§¦§¨¨

dvex `l `edy dne dvex `edy dn ,mipiprdíéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî5miqgiiny ixd .ea dvex `ed oi`y xac ± ¥§§¨

mb ,zecn mb d"awdl
± oevx mbe lkye dnkg

j`Búîëçå BðBöø ïéà¥§§¨§¨
Búeðîçøå Bcñç úcîe¦©©§§©£¨
íéôéñBî åéúBcî øàLe§¨¦¨¦¦
-ñç äákøäå éeaø Ba¦§©§¨¨©
Búeäîa íBìLå§¨§¨
Búeîöò àlà ,Búeîöòå§©§¤¨©§
Búîëçå BðBöøe Búeäîe¨§§¨§¨
úcîe ,Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¦©
Búøeáâe Bcñç©§§¨
Bzøàôúå ,Búeðîçøå§©£¨§¦§©§
Bcñçî äìeìkä©§¨¥©§
øàL ïëå ,Búøeáâe§¨§¥§¨

úBLBãwä åéúBcîixd ± ¦¨©§
lke ezedne ezenvr
zexitqe oevx ,eizegek

md ,zecne c"agìkä©Ÿ
,Lnî äèeLt úecçà©§§¨©¨
Búeîöò àéä àéäL¤¦¦©§
áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©
äæ øácL ,ì"æ í"aîøä̈©§©©¤¨¨¤
ly dnecke ezrcy ±
cg` xac md ,d"awd

,ez`äta çk ïéà¥Ÿ©©¤
ïæàa àìå ,Bøîàì§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ìáìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ§¥
ìò Bøékäì íãàä̈¨¨§©¦©

.Béøea?dnl jk lke ±ìk BìëNa øiöî íãàä ék §¦¨¨¨§©¥§¦§¨
íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì äöBøL úBìkNnä©ª§¨¤¤§©§¦§¨¦©Ÿ§¤¥

,Baeze` xiivn `ed ,oiadl dvex `edy dpade oeirx lk -
,envr ea `edy itk envrläöBøL ïBâk,mc`d ±øiöì §¤¤§©¥

Bà ,äðéa Bà ,äîëç úeäî Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa§¦§¨¨¨¨¨§¨¦¨
ïäa àöBiëå íéîçøå ãñç úcî úeäî Bà ,úòcx`y ± ©©¨¦©¤¤§©£¦§©¥¨¤

,zecnd.Ba ïäL úBîk ïlk øiöî àeäxacdy myk okle ± §©¥ª¨§¤¥
oiadl mc`d dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed
mze` biydl dqpn `edy ,dlrnly zecne lky ly oiprd

mdy itk zecnde lkyd zedn z` exeiv ici lrea.ìáà£¨
Oðå íø àeä àeä-Ceøa-LBãwä úîàa,BîL LBã÷å à ¤¡¤©¨¨¨§¦¨§¨§

àeäL øîBìk,d"awd ±ãò úBááø àBaø ìcáîe LBã÷ §©¤¨ª§¨¦§¨©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î

ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
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עי oeiq h"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט שישי יום
,168 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äøåî ïåáùçäå,dt 'nr cr:ïîöò úåéúåàä

ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
,zeize`d,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦

epnî øàLð àlL ãò,zeigdn ±,äðBøçà äðéça àlà ©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨
úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥

úeiçå øBàa úBìeìk§§§©
äæ óeøöa Laìîä äfä©¤©§ª¨§¥¤

Bæ äáz ìLdnke ± ¤¥¨
jk lr ± dfn x`ypy
efy ixd ± oeaygd dxen
herine dcixi xg` dcixi

.herin xg`ìk øçàå)§©©¨
älàä íéîeöîvä©¦§¦¨¥¤
øLàk ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤©£¤

,Cøaúé Búîëç äøæb- ¨§¨¨§¨¦§¨¥
,eidi minevnv dfi`e dnk
øBàä ìBëé äéäL àeä¤¨¨¨¨
íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©
íéðáà Bîk ,íéðBzçza©©§¦§£¨¦

,íîBcä øôòåmdae - §¨¨©¥
zeig mey zi`xp dpi`
mi`xapa ,xnelk ,zipgex
md ,mnvr mipezgzd

,xzeia zegpd beqdnék¦
dîL ,ìLî-Cøc ,"ïáà"¤¤¤¤¨¨§¨
z"ia zeize`d da yiy ±

,o"epedLøL ék äøBî± ¤¦¨§¨
,oa`d lyäìBòä íMî¦¥¨¤

ï"a,mipye miyng ± ©
,Bøtñîa`a o"a myd - §¦§¨

ly miieqn ielin ote`n
,'ied myóìà ãBòå,"oa`" dlna ±øçà íMî úôñBð26, §¨¤¤¤¦¥©¥

.døöBéì òeãiä ["íòèì" :úBéäì êéøöc äàøð] (íòùéì)¦§¤§¨¦¦§§©©©¨©§§¨
myn `ed dyxyy zexnl ,s"l`d "oa`" dlnl sqep recn ±

.s"l` ila ,o"aúBîìBòa àeä Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§§¨
,ãàî íéðBéìò?zinyb oa` epnn deedzn ,`eti` ,cvik -÷ø ¤§¦§Ÿ©

äâøãnî íéîeöòå íéaø íéîeöîö éãé ìòL,xzei dpeilr ± ¤©§¥¦§¦©¦©£¦¦©§¥¨
,äâøãîì,xzei dpezgz -epnî ãøézenleray o"a mydn ± §©§¥¨¨©¦¤
,mipeilrdLaìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî úeiç©¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥

íîBcä Lôð àéä Bæå .ïáàa,znvnevnd zeigd ±äiçîä §¤¤§¦¤¤©¥©§©¨
BúBà äeäîe,oa`d z` ±Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàî §©¨¥©¦§¥§¨¤©§

.ìéòì øàaúpLdeedne dignd zipgex ytp yi mneca mby ± ¤¦§¨¥§¥
.yil oi`n eze`Bæåzeigdl xzeia znvnevnd zeigd ± §

,mi`xapd z` zeedle
ìk àlîî" úðéça àéä¦§¦©§©¥¨

,"ïéîìòlk `lnn - ©§¦
.zenlerdïk-ïéàM-äî©¤¥¥

ìk ááBñ" úðéça§¦©¥¨
.("ïéîìòzeigd da ± ©§¦

m`zda znvnevn dpi`
`id `l` ,`xapl
itk `xapa drityn
dzbixcna `idy
ixd .mevnv ila ,zinvrd
eid zeigd zpigany
zenler zeedzdl mileki
`wece ,zilkze leab ila
zyalzn `idyk
dxyr" zeize`a
oditeligae "zexn`n
,oditelig itelige
mi`xap odn f` mieedzn
itk ,zilkze leab ilra

:oldl xaqeiyçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

zpigaa ,minevnvd
,cala zeize`d oeayg
éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦
ïk íb Bæ äâøãî úðéça§¦©©§¥¨©¥

úBéçäì ,íúeëéàå íúenëa úéìëúå õ÷ ïéàì,mze` ±éãò §¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©££¥
ìöàðå èMtúnä 'ä çk àeäL øçàî ,ãò,yxtene ±çeøî ©¥©©¤Ÿ©©¦§©¥§¤¡¨¥©

,'eë øBöòî ïéàå ,åétdxeva hytzdln eiptl xevrn oi` - ¦§¥©£
,efk,Ck ìk äìBãb äìòîa íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨§©£¨§¨¨¨

çk úðéçaî úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk§¥©£©§¦¤§§¦¨§¦§¦©Ÿ©
:ïîöò úBiúBàä úâøãîemieedznd mi`xapd eli`e - ©§¥©¨¦©§¨

dhnl md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign
.dlrnae zeki`a
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äøåî ïåáùçäå
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,עח) משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :
משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, במאו"א ‡Á¯סע"ב).

ב)". רעט, (זח"ג אבן ואית אבן אית כי

oeiq 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' קודש שבת יום
'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen,dt...äðäå .ç ÷øô,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel mewn yiy zexnl

- dlrnly dricia sqep

zn`a dpd - mi`xapd zrici

dricid ,oky .jk xacd oi`

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdy,

sqep xac `id dricidy

mc`d ly eytp ik ,eytpa

zecg` `le ,zakxen `id

ezecg`y oeeik .(dheyt

,dheyt zecg` `id jxazi

gxkdd on ,dakxd mey ila

beq `id ezriciy xnel

zricia :ixnbl xg` drici

mi`xapd lk rcei `ed envr

zrici"e ,epnn mieedznd

iptl mb dpyi ixd "envr

jk ,mi`xapd eedzpy

sqep `l mi`xapd zriciay

ly df ote` .xac mey ea

zlekia oi` ,xiaqd ,drici

oiadl iyep`d lkyd

,'g wxt ,df wxta .biydle

dny ,owfd epax xiaqi

rbepa m"anxd xne`y

`ed" :dlrnly dricil

`ed "'ek recid `ed rcnd

ly ezrcl qgia wx `l

qgia mbe ,eizenye eizecn lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd

.envr d"awd mr cg` xac mlek mdy ,epevxle eznkgl

-Ceøa-LBãwäL äëøáì-BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§
åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨
íééepkäå íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨§¨§¨©§¦§©¦¦

-íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä Bì epkLïBâk ,äëøáìdn ± ¤¦©§¦¦©£¨¥¦§¨¦§¨¨§
:xeza d"awd z` mipkn l"f epinkge mi`iapdy"ïepç"©

,ïäa àöBiëå "ãéñç"å "íeçø"åz` mipkn oda zecn - §©§¨¦§©¥¨¤
,d"awdàø÷pM äî ïëå,d"awd ±:áéúëc ,"íëç"enk - §¥©¤¦§¨¨¨¦§¦
aezky1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå",mb ±BðBöøenk ± §©¨¨§§¥§
aezky2:"àeä ãñç õôç"å "åéàøé úà 'ä äöBø ék"3± ¦¤¤§¥¨§¨¥¤¤

,mi`xap mr cqg zeyrlúa äöBø"åíéòLø ìL íúáeL §¤¦§¨¨¤§¨¦
"íúòLøáe íúúéîa õôç Bðéàå4ipy o`k yi ixd ± §¥¨¥§¦¨¨§¦§¨¨

dvex `l `edy dne dvex `edy dn ,mipiprdíéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî5miqgiiny ixd .ea dvex `ed oi`y xac ± ¥§§¨

mb ,zecn mb d"awdl
± oevx mbe lkye dnkg

j`Búîëçå BðBöø ïéà¥§§¨§¨
Búeðîçøå Bcñç úcîe¦©©§§©£¨
íéôéñBî åéúBcî øàLe§¨¦¨¦¦
-ñç äákøäå éeaø Ba¦§©§¨¨©
Búeäîa íBìLå§¨§¨
Búeîöò àlà ,Búeîöòå§©§¤¨©§
Búîëçå BðBöøe Búeäîe¨§§¨§¨
úcîe ,Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¦©
Búøeáâe Bcñç©§§¨
Bzøàôúå ,Búeðîçøå§©£¨§¦§©§
Bcñçî äìeìkä©§¨¥©§
øàL ïëå ,Búøeáâe§¨§¥§¨

úBLBãwä åéúBcîixd ± ¦¨©§
lke ezedne ezenvr
zexitqe oevx ,eizegek

md ,zecne c"agìkä©Ÿ
,Lnî äèeLt úecçà©§§¨©¨
Búeîöò àéä àéäL¤¦¦©§
áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©
äæ øácL ,ì"æ í"aîøä̈©§©©¤¨¨¤
ly dnecke ezrcy ±
cg` xac md ,d"awd

,ez`äta çk ïéà¥Ÿ©©¤
ïæàa àìå ,Bøîàì§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ìáìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ§¥
ìò Bøékäì íãàä̈¨¨§©¦©

.Béøea?dnl jk lke ±ìk BìëNa øiöî íãàä ék §¦¨¨¨§©¥§¦§¨
íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì äöBøL úBìkNnä©ª§¨¤¤§©§¦§¨¦©Ÿ§¤¥

,Baeze` xiivn `ed ,oiadl dvex `edy dpade oeirx lk -
,envr ea `edy itk envrläöBøL ïBâk,mc`d ±øiöì §¤¤§©¥

Bà ,äðéa Bà ,äîëç úeäî Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa§¦§¨¨¨¨¨§¨¦¨
ïäa àöBiëå íéîçøå ãñç úcî úeäî Bà ,úòcx`y ± ©©¨¦©¤¤§©£¦§©¥¨¤

,zecnd.Ba ïäL úBîk ïlk øiöî àeäxacdy myk okle ± §©¥ª¨§¤¥
oiadl mc`d dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed
mze` biydl dqpn `edy ,dlrnly zecne lky ly oiprd

mdy itk zecnde lkyd zedn z` exeiv ici lrea.ìáà£¨
Oðå íø àeä àeä-Ceøa-LBãwä úîàa,BîL LBã÷å à ¤¡¤©¨¨¨§¦¨§¨§

àeäL øîBìk,d"awd ±ãò úBááø àBaø ìcáîe LBã÷ §©¤¨ª§¨¦§¨©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î

ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
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ב.1. לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל יג.5.ראה א, חבקוק



oeiqעב 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Cøòî äìòî äìòîì ,úBìcáä úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà¥¥§©§¦©§¥©§¨§©§¨©§¨¥¤¤
íéàøápä eìëeiL úBìònäå úBçaLzä ìk ïéîe âeñå§¦¨©¦§¨§©©£¤§©¦§¨¦

.íìëNa øiöìe âéOäì,"`ed jexa yecwd" `xwp `ed okl ± §©¦§©¥§¦§¨
ezbyd xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik

;`xap ly
äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨
ìöà äðBLàøä̈¦¨¥¤
,äîëçä àéä íéàøápä©¦§¨¦¦©¨§¨

úàø÷ð ïëlL,dnkgd ± ¤¨¥¦§¥
,"úéLàø"ziy`x" - ¥¦

"dnkg6ziy`xa" lre ,
xne` "(miwl` `xa)
± "`znkga" :ozpei mebxz
"ziy`x" dlnd zernyn
`l` ,dpey`x wx `l `id
xewnde xzeia zilrpd ±
jk llbae ,x`yd lk ly
,"ziy`x" dnkg z`xwp

àéä úîàa ék,dnkg ± ¦¤¡¤¦
ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

ñòëa àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©§©©
íâå ,éøæëàå ãéîz̈¦§©§¨¦§©
íéøáãì àéä Búáäà©£¨¦¦§¨¦

,íáäàì éeàø ïéàL íépè÷?dnl jk lkeúòc Ba ïéàL éðtî §©¦¤¥¨§©£¨¦§¥¤¥©©
.úòcä éôk äáäàäL ,íáäàì íééeàøä íéøác áäàì± ¤¡Ÿ§¨¦¨§¦§©£¨¤¨©£¨§¦©©©

jxr ixwi mixacl ezad` mb z`hazn ,zrc xzei mc`l yiyk
t ezrc m`e ;xzei.jxr izegt mixacl `id ezad` mb ,dzeg

lkyn zekynp ody iptn ± zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk
.zrceúBiúBàå úBáz da úBëLîð LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤¦§¨¨¥§¦

,äáLçnäly milnde zeize`d ytpa zexvep zecnd on - ©©£¨¨
,daygndéà Bà ,úáäBàL øáãa úáMçî LôpäLìòôì C ¤©¤¤§©¤¤§¨¨¤¤¤¥¦§Ÿ

.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå ãñçäzeize`d ze`a odny ± ©¤¤§©£¦§¥¦§¨¦
.zecna dxeyw mc` ly ezaygne ,daygnayäáLçî ìëáe§¨©£¨¨

äáLçî áLçì äàéánä äcî Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL¤¨¨§ª¤¤¨¥¦¨©§¦¨©£Ÿ©£¨¨
.Bæ äáLçî ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæz` d`iady dcnd ± ¦¨¦©¨¤©£¨¨

,dze` dignd `id efd daygndäáLçnä úBiúBàîe± ¥¦©©£¨¨
,ayeg mc`dy,øeacä úBiúBà úBëLîð,xacn mc`dy -ïäå ¦§¨¦©¦§¥

,daygnay zeize`d ±.Lnî ïúeiçxeacd zeize` ly ± ©¨©¨
.xaec mc`dyïBâk ,ãñçå ä÷ãvä äNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥©§¨¨¨¤¤§

åéãáòì äeönL Cìnä©¤¤¤§©¤©£¨¨
.ïzéìaeh ly xac ± ¦¥

ieeivy ,df ixd ,cqge
zaygny "lret" jlnd
exeaic ici lr `eaz jlnd

,lreta dyrnaíâå§©
Bîöòa äNBò íãàäLk§¤¨¨¨¤§©§

øác äæéà`edy dn z` ± ¥¤¨¨
dxwnay ± zeyrl ayeg
dxe`kl jixv df oi` df
`l` ,xeaicd jxc xearl
:dyrnl cin daygnn
dyrn zeyrl ayeg `ed
xaqen ,eze` dyer `ede
dxwna mby ,oldl cin
zeigde gekdy ick ,dfk
,dyrnl daygnn e`eai
exari mdy gxkdd on
efk dcixie zelylzyd
dpyiy dcixid znbeca
xacn `edyk ,xeaica

,zzl zlefl deevneéøä£¥
dúeiçå Lôpä çkŸ©©¤¤§©¨

,Bæ äiNòa Laìúnä- ©¦§©¥©£¦¨
,xacd ziiyraïéàk àeä§©¦

Lôpä çk éaâì Lnî©¨§©¥Ÿ©©¤¤
øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦
ìLîe Cøòëe ,íãàä̈¨¨§¤¤§©

,äîLpì óebämyk - ©©§¨¨
oia d`eeyd mey oi`y
ytpd ly zeigde gekd z` zeeydl jiiy `l jk ,dnypl sebd
;xeaica mi`haznd zeigde gekd iabl ,dyrna miyalznd
xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi ytpd zeige gekdyke

;xeaicay gekd xy`n daxda lecb mevnv gekdCøò ïëå§¥¤¤
,äáLçnä úBiúBàì øeacä úBiúBàiabl xeaicd zeize` - ¦©¦§¦©©£¨¨

jxr mey oi`y myk ,llk jxr odl oi` ,daygnd zeize`
,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize`lúBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦

,dúBà äiçîe da úLaìîä äcnä úeäîì äáLçnä- ©©£¨¨§¨©¦¨©§ª¤¤¨§©¨¨
jk ,ayeg `edy daygnd ly zeigd `id dcndy ,lirl xen`k

,dcnd iabl llk jxr mey daygnl oi`yúeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨
àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe äîëçä éaâì äcnä úeiçå§©©¦¨§©¥©¨§¨¦¨¨©©¤§¨¨

Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOäzcixi xcq lkay ,ixd ± ©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
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א.6. קיא, תהלים

oeiq 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dlrnln zebixcnd
dbixcnl oi` ,dhnl
llk jxr mey dpezgzd
:dilrny dbixcnd iabl
iabl jxr mey oi` zecnl

iabl xeaicl jke ,dcnd iabl jxr mey oi` daygnl ,lky
.xeaic iabl dyrnle ,daygndäæ ìëå,`ed ±íãàä Lôða §¨¤§¤¤¨¨¨

íéàeøaä ìk Lôðå§¤¤¨©§¦
íéðBéìò úBîìBòä ìëaL¤§¨¨¨¤§¦
ílëaL ,íéðBzçúå§©§¦¤§ª¨
úéLàø àéä äîëçä©¨§¨¦¥¦

:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©
,dnkgn dlrp jk lk `ed ± `ad wxta owfd epax xiaqi ± d"awd

.ynn diyrk eiabl `idy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

1

2

3



עג oeiq 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Cøòî äìòî äìòîì ,úBìcáä úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà¥¥§©§¦©§¥©§¨§©§¨©§¨¥¤¤
íéàøápä eìëeiL úBìònäå úBçaLzä ìk ïéîe âeñå§¦¨©¦§¨§©©£¤§©¦§¨¦

.íìëNa øiöìe âéOäì,"`ed jexa yecwd" `xwp `ed okl ± §©¦§©¥§¦§¨
ezbyd xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik

;`xap ly
äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨
ìöà äðBLàøä̈¦¨¥¤
,äîëçä àéä íéàøápä©¦§¨¦¦©¨§¨

úàø÷ð ïëlL,dnkgd ± ¤¨¥¦§¥
,"úéLàø"ziy`x" - ¥¦

"dnkg6ziy`xa" lre ,
xne` "(miwl` `xa)
± "`znkga" :ozpei mebxz
"ziy`x" dlnd zernyn
`l` ,dpey`x wx `l `id
xewnde xzeia zilrpd ±
jk llbae ,x`yd lk ly
,"ziy`x" dnkg z`xwp

àéä úîàa ék,dnkg ± ¦¤¡¤¦
ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

ñòëa àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©§©©
íâå ,éøæëàå ãéîz̈¦§©§¨¦§©
íéøáãì àéä Búáäà©£¨¦¦§¨¦

,íáäàì éeàø ïéàL íépè÷?dnl jk lkeúòc Ba ïéàL éðtî §©¦¤¥¨§©£¨¦§¥¤¥©©
.úòcä éôk äáäàäL ,íáäàì íééeàøä íéøác áäàì± ¤¡Ÿ§¨¦¨§¦§©£¨¤¨©£¨§¦©©©

jxr ixwi mixacl ezad` mb z`hazn ,zrc xzei mc`l yiyk
t ezrc m`e ;xzei.jxr izegt mixacl `id ezad` mb ,dzeg

lkyn zekynp ody iptn ± zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk
.zrceúBiúBàå úBáz da úBëLîð LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤¦§¨¨¥§¦

,äáLçnäly milnde zeize`d ytpa zexvep zecnd on - ©©£¨¨
,daygndéà Bà ,úáäBàL øáãa úáMçî LôpäLìòôì C ¤©¤¤§©¤¤§¨¨¤¤¤¥¦§Ÿ

.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå ãñçäzeize`d ze`a odny ± ©¤¤§©£¦§¥¦§¨¦
.zecna dxeyw mc` ly ezaygne ,daygnayäáLçî ìëáe§¨©£¨¨

äáLçî áLçì äàéánä äcî Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL¤¨¨§ª¤¤¨¥¦¨©§¦¨©£Ÿ©£¨¨
.Bæ äáLçî ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæz` d`iady dcnd ± ¦¨¦©¨¤©£¨¨

,dze` dignd `id efd daygndäáLçnä úBiúBàîe± ¥¦©©£¨¨
,ayeg mc`dy,øeacä úBiúBà úBëLîð,xacn mc`dy -ïäå ¦§¨¦©¦§¥

,daygnay zeize`d ±.Lnî ïúeiçxeacd zeize` ly ± ©¨©¨
.xaec mc`dyïBâk ,ãñçå ä÷ãvä äNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥©§¨¨¨¤¤§

åéãáòì äeönL Cìnä©¤¤¤§©¤©£¨¨
.ïzéìaeh ly xac ± ¦¥

ieeivy ,df ixd ,cqge
zaygny "lret" jlnd
exeaic ici lr `eaz jlnd

,lreta dyrnaíâå§©
Bîöòa äNBò íãàäLk§¤¨¨¨¤§©§

øác äæéà`edy dn z` ± ¥¤¨¨
dxwnay ± zeyrl ayeg
dxe`kl jixv df oi` df
`l` ,xeaicd jxc xearl
:dyrnl cin daygnn
dyrn zeyrl ayeg `ed
xaqen ,eze` dyer `ede
dxwna mby ,oldl cin
zeigde gekdy ick ,dfk
,dyrnl daygnn e`eai
exari mdy gxkdd on
efk dcixie zelylzyd
dpyiy dcixid znbeca
xacn `edyk ,xeaica

,zzl zlefl deevneéøä£¥
dúeiçå Lôpä çkŸ©©¤¤§©¨

,Bæ äiNòa Laìúnä- ©¦§©¥©£¦¨
,xacd ziiyraïéàk àeä§©¦

Lôpä çk éaâì Lnî©¨§©¥Ÿ©©¤¤
øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦
ìLîe Cøòëe ,íãàä̈¨¨§¤¤§©

,äîLpì óebämyk - ©©§¨¨
oia d`eeyd mey oi`y
ytpd ly zeigde gekd z` zeeydl jiiy `l jk ,dnypl sebd
;xeaica mi`haznd zeigde gekd iabl ,dyrna miyalznd
xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi ytpd zeige gekdyke

;xeaicay gekd xy`n daxda lecb mevnv gekdCøò ïëå§¥¤¤
,äáLçnä úBiúBàì øeacä úBiúBàiabl xeaicd zeize` - ¦©¦§¦©©£¨¨

jxr mey oi`y myk ,llk jxr odl oi` ,daygnd zeize`
,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize`lúBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦

,dúBà äiçîe da úLaìîä äcnä úeäîì äáLçnä- ©©£¨¨§¨©¦¨©§ª¤¤¨§©¨¨
jk ,ayeg `edy daygnd ly zeigd `id dcndy ,lirl xen`k

,dcnd iabl llk jxr mey daygnl oi`yúeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨
àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe äîëçä éaâì äcnä úeiçå§©©¦¨§©¥©¨§¨¦¨¨©©¤§¨¨

Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOäzcixi xcq lkay ,ixd ± ©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ - בלי הוראת זמן הכתיבה - מלא התאוננות ומתאר מצב עצמו בצבעים 

הכי שחורים.

ולפלא שלפי שעה נעלמו ממנו דברי רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר שבתורה - והשולחן 

היצר  מפיתויי  ה"ז  ועצב  יאוש  של  ענין  שכל  קדישא,  תניא  בספרו   - דתורה  בנגלה  פוסק   - ערוך 

ותחבולותיו לבלבל את האדם מעבודת הבורא. ומבואר בהנ"ל ג"כ שלפום גמלא שיחנא, ולכל אחד 

נתנה היכולת הכח והאפשריות לילך בדרך התורה והמצוה ולילך מחיל אל חיל.

ומ"ש ע"ד אור ופנס להאיר הדרך האפלה - אין הדרך אפלה כלל וכלל. כי ברורים הענינים 

לפרטיהם בשו"ע ובספרי חסידות, ואפילו גם בהנוגע לפרטי פרטים אשר היצר מטיל ספק, גם לזה 

כמה עצות יעוצות. ושתי עצות עיקריות:

א( ידוע פתגם אדמו"ר האמצעי, להיות לו חבר טוב אשר עמו ישוחח בענינים הרוחנים, אשר 

אז הם שתי נפשות אלקית על נפש בהמית אחת.

ב( הבחינה מאיזה צד באה התחבולה, בכל דבר המועיל ומביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה 

שתהי' - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק מתחבולותי' של נה"ב )ראה היום יום 

כ"ג סיון(.

ויהי רצון שתיכף לקבלת מכתבי זה, יסיח דעתו לגמרי מאנחות וירבה בפעולות.

ואם כפתגם רבותינו נשיאינו, טובה פעולה אחת מאלף אנחות, עאכו"כ שכמה פעולות טובות 

שילמוד  ובלבד  שבמכתבו,  המצב  בתאור  לגמרי  שטעה  יראה  קצר  זמן  ובמשך  דאנחות.  מהסדר 

בהתמדה ושקידה, וישמור סדרי הישיבה, וישפיע גם על חבריו שי' בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן 

ולהבא.



היום יום . . . עד

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ֶזה ִהיא  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

ׁשּוָבה,  ּתְ ְוָעׂשּו  ר ָלֶהם  ּצֵ ִנְתּבַ ֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום  מֹו "ּבְ ּכְ אֹוָלה",  ׁשְ ים  ַחּיִ ְרדּו  "ַוּיֵ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ַלֲעׂשֹות  ְויּוְכלּו  ים  ַחּיִ ִיְהיּו  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹוִהי  ַחי,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ל  ּכָ ַרק  ׁשּוָבה מֹוֶעֶלת  ּתְ י  ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עה היום יום . . . 

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
אפילו  מ'באדארף  והוסיף:  לאאמו"ר  הנ"ל  כל  אאזמו"ר  סיפר  שנים  כמה  כעבור 
וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין 
דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן 

א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת  - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . עו

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  יֹוֵתר, ְוַעל  ּבְ דֹוָלה  ַעל ַמֲעָלה ַהּגְ ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ִמּיּות – ַהּשָׂ ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' סיון, בו שואל דעתי בהנוגע באיזה מקום ילמוד בעתיד הקרוב.

שנוגע הדבר  בגילו  ובפרט  ללימודי קדש,  זמנו  כל  וביותר שיקדיש  ביותר  וטוב  שנכון  ומובן 

ביותר, ובלשון החסידות יהי' המוח שבראש ממולא רק מעניני תורתנו הק' תורת חיים של ממה"מ 

למחר  ת"ת  של  ענין  לדחות  מקום  שאין  דין  הפסק  נודע  כבר  הרי  תורה  תלמוד  ובעניני  הקב"ה, 

ומחרתים, כיון שבכל יום ויום נצטוינו על לימוד זה, ודי ליומו שיפקיע את עצמו ואינו יוכל למלאות 

מה שחסר הוא אתמול ושלשום, ובדורות האחרונים ובפרט בשנים אלו ובאה"ק ת"ו, אשר עלי' נאמר, 

עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, מוכרח ג"כ סדר קבוע בלימוד פנימיות התורה, וכמבואר 

בזהר הק' ויותר בפרטיות בדברי ר"ח וויטל )בהקדמתו לשער ההקדמות(, באגרת הקדש לרבנו הזקן 

בעל התניא והשו"ע באגה"ק סי' כ"ו ובכ"מ ומבואר שם ג"כ עד כמה גדול הענין ועד כמה נחוץ הוא 

בשביל הצלחה דנגלה דתורה וקיום המצות.

בשאלתו איך להשפיע על אלו שרואה שמתרחקים מדרך התורה והמצוה.

ידוע בכגון זה הציווי הוכח תוכיח, אלא שצ"ל בדרכי נועם, הוכחה הבאה מתוך אהבת ישראל, 

ואז גם מצליחים במדה גדולה יותר ובזמן קרוב יותר, ומובן ג"כ שאין להסתפק במה שמדבר עמהם 

בעצמו, אלא שצריך למצוא ידידים ומכירים שגם הם ישפיעו עליהם בהאמור.

במ"ש אודות מחשבות המבלבלות בעת התפלה - צריך לבדוק את התפילין שלו שתהנה כשרות 

כדין, וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, ואחר התפלה בכל יום 

גם בש"ק ויום טוב יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ומובן אשר כל זה 

צ"ל בלי נדר.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  סיון כ"ד ראשון יום הגוף  וקדושת דמים בקדושת - ספקות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Bøãð Løt¥¥¦§
.ãçà éìëa ïBøOò íéML àéáé ¯ Løt ïBøOò änk çëLå§¨©©¨¦¨¥¥¨¦¦¦¦¨¦§¦¤¨

מסוים  סכום חייב אדם האם ספק כאשר ממונות, בדיני
שחייב  בבירור נודע לא עוד כל לשלם צריך אינו לא, או
מבואר  זו בהלכה אך הראיה'), עליו מחברו ('המוציא
הכמות  את להביא עליו הקדיש, כמות איזו ספק יש שכאשר

עשרון). (ששים ביותר הגבוהה
כי  איסור, אלא גרידא ממון דין זה שאין משום וזאת
לנהוג  יש ספק ובמקום נדרו, את לקיים האדם על חובה

לחומרא'. דאורייתא 'ספיקא כדין
בתרא בבא במסכת ב)מאידך, גוסס (קמח, בדין הסתפקו

שיכול  או קיים ההקדש האם – והבריא נכסיו כל שהקדיש
שלא  סבר כי בטעות, נעשה שההקדש התברר כי בו לחזור

הרמב"ם פסק ולהלכה מחוליו. יט)יקום ט, ומתנה זכיה (הל'

צריך  אינו ומדוע המקדיש. ברשות נשארים שהנכסים
מספק? להחמיר

והביאור:

המזבח, על לעלות שראויה בהמה בהקדש מדובר כאן
(ולא  נכסיו כל במקדיש מדובר שם אך הגוף', 'קדושת והיא
עצמם  הנכסים שאין היינו דמים', 'קדושת והיא בהמות), רק
והדמים  נמכרים, הם אלא המקדש בבית לשימוש באים

הבית. לבדק ניתנים
של  הממונית מהבעלות נובעת דמים שקדושת ומאחר
ואינה  עצמה בפני עומדת הגוף וקדושת הדבר, על ההקדש
על  ספק מתעורר כאשר הרי הממונית, מהבעלות נובעת
ממונות  מדיני לדון יש דמים, קדושת עליו חלה האם חפץ
אין  ומספק ומאחר ההקדש, או המקדיש בבעלות הוא האם
חלה  ולא המקדיש בבעלות נשאר הוא הרי ממון, להוציא
ספק  יש כאשר אך איסור, של שאלה כאן ואין קדושה עליו
עצמה  בפני העומדת הגוף, קדושת החפץ על חלה האם
'ספיקא  כדין להחמיר יש הבעלות, מדיני נובעת ואינה

לחומרא'. דאורייתא
(izyxt d"c a ,cw zegpn ycewd zeaizp)

ה'תשע"ד  סיון כ"ה שני יום הזה  בזמן חוץ שחוטי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰èçML éî¦¤¨©
éeàø àeäL éðtî ,áiç ¯ äøæòì õeç íìòäå äfä ïîfa íéLã÷̈¨¦©§©©¤§¤¡¨¨£¨¨©¨¦§¥¤¨
éðtî ,úéa ïéàL ét ìò óà áéø÷äì øzî éøäL ;íéðôa áøwì¦¨¥¦§¦¤£¥ª¨§©§¦©©¦¤¥©¦¦§¥

ì äLã÷ äðBLàø äMãwL.àBáì ãéúòì äLc÷å dzòL ¤§ª¨¦¨¨§¨¦§¨¨§¦§¨¤¨¦¨
יוחנן כר' פוסק ב)הרמב"ם קז, המקדש (זבחים שקדושת

לשעתה  קידשה ראשונה "קדושה כי עומדת, במקומה
הקרבן  ראוי הזה בזמן שגם וכיון לבוא". לעתיד וקידשה
משום  חייב הזה בזמן השוחט המקדש, במקום להיקרב
לעזרה  מחוץ מעלהו או קרבן השוחט כדין חוץ, שחוטי

לאֿתעשה על ועבר מצותֿעשה ה"ב)שביטל פי"ח .(לעיל
התוספות הקשו זו דעה שלמים)ועל ד"ה א סג, :(יומא

ואם  להקריב, אפשר אי נפגם) אפילו (או מזבח אין אם
בפנים", ליקרב ראוי "הוא אין מזבח שאין הזה בזמן כן

לעזרה? חוץ קדשים שחיטת על חייב השוחט ומדוע
ותירצו:

מדבר  בחוץ" הזה בזמן "המעלה את המחייב יוחנן ר'
לא  המזבח שחסרון מנחה מקריב או קטורת מקטיר על
- עליו' מ'וזבחת למדים כי בזבחים, רק אלא בהם מעכב
מלשון  אבל חסר', שהוא בזמן ולא שלם שהוא 'בזמן

חילק, ולא הזה..." בזמן קדשים ששחט "מי שכתב הרמב"ם
וודאי  המזבח שחסרון אף חייב, הקרבנות שבכל משמע

כן ואם בהם, ומדוע `oiמעכב בפנים' ליקרב ראוי 'הוא
ועוד)חייב תמ, מצוה חינוך מנחת שם, יומא יצחק שיח ?(ראה

שהתוספות מחייב (שם)אלא יוחנן ר' נוסף: תירוץ תירצו
במקומו. מזבח יבנו אם רק הזה בזמן בחוץ קדשים שחיטת
מזבח  בנה אם שרק הרמב"ם בדעת גם כן לפרש ויש

בפנים' ליקרב ראוי 'הוא אז כי חייב אפרים,במקומו, (זבחי

באותו) ד"ה שם, .זבחים
הלכות' קיי"ל)וב'ליקוטי ד"ה תודה זבח א, קז, זבחים הח"ח, (לבעל

המזבח, את יבנה לא אם גם חייב הרמב"ם שלדעת מבאר
"כיון לבוא lekiyכי ראוי - שם ולהקריבו מזבח לבנות

ביה". קרינן לפנים
השולחן' סל"ג)וה'ערוך ק סי' הרמב"ם (קדשים, לדעת מתרץ:

שכתב כמו הדם, לזריקת רק מעכב המזבח (הל'חסרון

הכ"ב) פ"ג שהרי פסוהמ"ק הקדשים... כל נפסלו שנפגם "מזבח
מזבח שם והקרבתו,wexflאין הקרבן בשחיטת אבל עליו",

והשוחט  בפנים' ליקרב ו'ראוי מעכב אינו המזבח חסרון
חייב. בחוץ

ה'תשע"ד  סיון כ"ו שלישי יום והמותרת  האסורה הספירה

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰äðBî änìå§¨¨¤
äðBî äéä àìå ,eàéöBäL úBòaöàä ìò åéìò eîékñäL ïéðnä©¦§¨¤¦§¦¨¨©¨¤§¨¤¦§Ÿ¨¨¤
éãé ìò àlà ìàøOé úBðîì øeñàL éôì ?ïîöò íéLðàä ìò©¨£¨¦©§¨§¦¤¨¦§¦§¨¥¤¨©§¥

.íéàìha íã÷ôiå :øîàpL ,øçà øáã̈¨©¥¤¤¡©©¦§§¥©§¨¦

הכהנים  את מונה אם ההבדל מה תמוה: ולכאורה
מהאדם? חלק היא האצבע והרי אצבעותיהם את או בעצמם

חמדה' ה'כלי קמדֿד)ומבאר תשא, :(כי
את  תשא 'כי מהכתוב הוא המנין לאיסור המקורות אחד
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ה'תשע"ד  סיון כ"ד ראשון יום הגוף  וקדושת דמים בקדושת - ספקות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Bøãð Løt¥¥¦§
.ãçà éìëa ïBøOò íéML àéáé ¯ Løt ïBøOò änk çëLå§¨©©¨¦¨¥¥¨¦¦¦¦¨¦§¦¤¨

מסוים  סכום חייב אדם האם ספק כאשר ממונות, בדיני
שחייב  בבירור נודע לא עוד כל לשלם צריך אינו לא, או
מבואר  זו בהלכה אך הראיה'), עליו מחברו ('המוציא
הכמות  את להביא עליו הקדיש, כמות איזו ספק יש שכאשר

עשרון). (ששים ביותר הגבוהה
כי  איסור, אלא גרידא ממון דין זה שאין משום וזאת
לנהוג  יש ספק ובמקום נדרו, את לקיים האדם על חובה

לחומרא'. דאורייתא 'ספיקא כדין
בתרא בבא במסכת ב)מאידך, גוסס (קמח, בדין הסתפקו

שיכול  או קיים ההקדש האם – והבריא נכסיו כל שהקדיש
שלא  סבר כי בטעות, נעשה שההקדש התברר כי בו לחזור

הרמב"ם פסק ולהלכה מחוליו. יט)יקום ט, ומתנה זכיה (הל'

צריך  אינו ומדוע המקדיש. ברשות נשארים שהנכסים
מספק? להחמיר

והביאור:

המזבח, על לעלות שראויה בהמה בהקדש מדובר כאן
(ולא  נכסיו כל במקדיש מדובר שם אך הגוף', 'קדושת והיא
עצמם  הנכסים שאין היינו דמים', 'קדושת והיא בהמות), רק
והדמים  נמכרים, הם אלא המקדש בבית לשימוש באים

הבית. לבדק ניתנים
של  הממונית מהבעלות נובעת דמים שקדושת ומאחר
ואינה  עצמה בפני עומדת הגוף וקדושת הדבר, על ההקדש
על  ספק מתעורר כאשר הרי הממונית, מהבעלות נובעת
ממונות  מדיני לדון יש דמים, קדושת עליו חלה האם חפץ
אין  ומספק ומאחר ההקדש, או המקדיש בבעלות הוא האם
חלה  ולא המקדיש בבעלות נשאר הוא הרי ממון, להוציא
ספק  יש כאשר אך איסור, של שאלה כאן ואין קדושה עליו
עצמה  בפני העומדת הגוף, קדושת החפץ על חלה האם
'ספיקא  כדין להחמיר יש הבעלות, מדיני נובעת ואינה

לחומרא'. דאורייתא
(izyxt d"c a ,cw zegpn ycewd zeaizp)

ה'תשע"ד  סיון כ"ה שני יום הזה  בזמן חוץ שחוטי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰èçML éî¦¤¨©
éeàø àeäL éðtî ,áiç ¯ äøæòì õeç íìòäå äfä ïîfa íéLã÷̈¨¦©§©©¤§¤¡¨¨£¨¨©¨¦§¥¤¨
éðtî ,úéa ïéàL ét ìò óà áéø÷äì øzî éøäL ;íéðôa áøwì¦¨¥¦§¦¤£¥ª¨§©§¦©©¦¤¥©¦¦§¥

ì äLã÷ äðBLàø äMãwL.àBáì ãéúòì äLc÷å dzòL ¤§ª¨¦¨¨§¨¦§¨¨§¦§¨¤¨¦¨
יוחנן כר' פוסק ב)הרמב"ם קז, המקדש (זבחים שקדושת

לשעתה  קידשה ראשונה "קדושה כי עומדת, במקומה
הקרבן  ראוי הזה בזמן שגם וכיון לבוא". לעתיד וקידשה
משום  חייב הזה בזמן השוחט המקדש, במקום להיקרב
לעזרה  מחוץ מעלהו או קרבן השוחט כדין חוץ, שחוטי

לאֿתעשה על ועבר מצותֿעשה ה"ב)שביטל פי"ח .(לעיל
התוספות הקשו זו דעה שלמים)ועל ד"ה א סג, :(יומא

ואם  להקריב, אפשר אי נפגם) אפילו (או מזבח אין אם
בפנים", ליקרב ראוי "הוא אין מזבח שאין הזה בזמן כן

לעזרה? חוץ קדשים שחיטת על חייב השוחט ומדוע
ותירצו:

מדבר  בחוץ" הזה בזמן "המעלה את המחייב יוחנן ר'
לא  המזבח שחסרון מנחה מקריב או קטורת מקטיר על
- עליו' מ'וזבחת למדים כי בזבחים, רק אלא בהם מעכב
מלשון  אבל חסר', שהוא בזמן ולא שלם שהוא 'בזמן

חילק, ולא הזה..." בזמן קדשים ששחט "מי שכתב הרמב"ם
וודאי  המזבח שחסרון אף חייב, הקרבנות שבכל משמע

כן ואם בהם, ומדוע `oiמעכב בפנים' ליקרב ראוי 'הוא
ועוד)חייב תמ, מצוה חינוך מנחת שם, יומא יצחק שיח ?(ראה

שהתוספות מחייב (שם)אלא יוחנן ר' נוסף: תירוץ תירצו
במקומו. מזבח יבנו אם רק הזה בזמן בחוץ קדשים שחיטת
מזבח  בנה אם שרק הרמב"ם בדעת גם כן לפרש ויש

בפנים' ליקרב ראוי 'הוא אז כי חייב אפרים,במקומו, (זבחי

באותו) ד"ה שם, .זבחים
הלכות' קיי"ל)וב'ליקוטי ד"ה תודה זבח א, קז, זבחים הח"ח, (לבעל

המזבח, את יבנה לא אם גם חייב הרמב"ם שלדעת מבאר
"כיון לבוא lekiyכי ראוי - שם ולהקריבו מזבח לבנות

ביה". קרינן לפנים
השולחן' סל"ג)וה'ערוך ק סי' הרמב"ם (קדשים, לדעת מתרץ:

שכתב כמו הדם, לזריקת רק מעכב המזבח (הל'חסרון

הכ"ב) פ"ג שהרי פסוהמ"ק הקדשים... כל נפסלו שנפגם "מזבח
מזבח שם והקרבתו,wexflאין הקרבן בשחיטת אבל עליו",

והשוחט  בפנים' ליקרב ו'ראוי מעכב אינו המזבח חסרון
חייב. בחוץ

ה'תשע"ד  סיון כ"ו שלישי יום והמותרת  האסורה הספירה

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰äðBî änìå§¨¨¤
äðBî äéä àìå ,eàéöBäL úBòaöàä ìò åéìò eîékñäL ïéðnä©¦§¨¤¦§¦¨¨©¨¤§¨¤¦§Ÿ¨¨¤
éãé ìò àlà ìàøOé úBðîì øeñàL éôì ?ïîöò íéLðàä ìò©¨£¨¦©§¨§¦¤¨¦§¦§¨¥¤¨©§¥

.íéàìha íã÷ôiå :øîàpL ,øçà øáã̈¨©¥¤¤¡©©¦§§¥©§¨¦

הכהנים  את מונה אם ההבדל מה תמוה: ולכאורה
מהאדם? חלק היא האצבע והרי אצבעותיהם את או בעצמם

חמדה' ה'כלי קמדֿד)ומבאר תשא, :(כי
את  תשא 'כי מהכתוב הוא המנין לאיסור המקורות אחד
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y`x מכאן נפשו", כופר איש ונתנו לפקודיהם ישראל בני
ב) סב, דבר (ברכות ידי על אלא עצמם ישראל את למנות שאין

' ומהמילה השקל) (מחצית למדים y`xאחר ישראל' בני
אחר  באבר או לגולגולתם אותם כשמונה רק הוא שהאיסור

מותר. הידיים באצבעות אך בו, תלויה שהנשמה
סוברים יש ע'אך ג יו"ד משה אגרות ח. סי' תשובות קובץ סופר (חתם

הוא שסט) והאיסור האצבעות, במניית גם הוא שהאיסור
שהיא. צורה בכל המנין, ידיעת בעצם

"ואם  הרמב"ם: דברי מתוך מתבאר כאן ההיתר וטעם
שלש ylyהוציא el oipen הכהנים אחד כאשר כלומר, ."

ונמצא  האצבעות, מספר כפי מונים אצבעות כמה מוציא
את  אלא האנשים מספר את משקפת אינה הספירה שתוצאת

האיסור. בכלל זה אין ולכן האצבעות, מספר

רש"י לדעת א)אך כג, מוציא (יומא הכהנים אחד כאשר גם
כן  הספירה כן ואם אחת, אלא מונים אין אצבעות כמה
להוכיח  יש לשיטתו ולכאורה האנשים, מספר את משקפת
את  אלא האנשים את ישירות מונה אינו שכאשר מכאן
רש"י  לדעת גם כי לדחות, יש אך מותר. הדבר אצבעותיהם,
אינו  הסופר כי משוערת, רק אלא וודאית ספירה כאן אין
ויתכן  אצבעותיהם את הוציאו הנוכחים שכל בוודאות יודע
הצביעו, שכולם משערים שאנו אלא הצביע לא מהם שאחד
איסור  בכלל זה אין השערה, לפי מתקבלת והתוצאה ומאחר
(לא  האנשים את בעצמו סופר המונה כאשר אך המנין,
או  ראשיהם את סופר אם בין חילוק אין הצבעה) באמצעות

אסור. הדבר אופן ובכל אחרים איברים

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום הזה  בזמן העומר קודם קצירה איסור

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øö÷ì øeñà̈¦§Ÿ
,øîòä úøéö÷ì íã÷ äàeáz éðéî úLîçî ïéî ìàøOé õøàa§¤¤¦§¨¥¦¥£¥¤¦¥§¨Ÿ¤¦§¦©¨Ÿ¤

.íéøö÷pä ìëì älçz äéäiL ¯ íëøéö÷ úéLàø :øîàpL¤¤¡©¥¦§¦§¤¤¦§¤§¦¨§¨©¦§¨¦
אסור  העומר, את מקריבים שאין הזה בזמן גם האם

העומר? לפני לקצור
אריה' ה'שאגת ח)לדעת סי' חדש דיני החדשות איסור (שו"ת ,

היינו  קצירכם', 'ראשית מהכתוב נלמד העומר קודם קצירה
בזמן  כן ואם הנקצרים", לכל "תחילה להיות צריך שהעומר

שנינו אמנם לאסור, סיבה אין לכאורה עומר שאין מנחות הזה

א) שבעמקים עא, השלחין בבית קוצרים היו יריחו שאנשי
זה  שקציר משום רק חכמים ברצון זה והיה העומר לפני

("ממקום העומר את ממנו להביא ראוי מביא i`yאינו אתה
בתבואת  מדובר היה שאילמלא מכך ומשמע קוצר"), אתה -
לקצור  יריחו לאנשי אסור היה משובחת) (שאינה העמקים
קיים. היה לא המקדש שבית בזמן שהיו אף העומר, לפני

קודש' ה'מקראי סה)ומוסיף סי' ח"ב :(פסח
("והבאתם  העומר הבאת עם קשור קצירה שאיסור אף

עומר הרמב"םziy`xאת לדעת הכהן"), אל (הל'קצירכם

ה"ט"ו) פי"ט מעה"ק הט"ו, פ"ו הבחירה קידשה בית ראשונה קדושה
אף  הזה בזמן להקריב ומותר לבוא, לעתיד וקידשה לשעתה
גם  להיקרב ראויה העומר מנחת כן ואם בית. שאין פי על

העומר קצירת זמן לפני תבואה לקצור ואסור הזה (ואף בזמן

המזבח  אין מנחה שלהקרבת א) סג, (יומא התוס' כתבו כבר חסר, שהמזבח

.מעכב)
הראב"ד לדעת א. כי: לאסור, האם מסתפק (הל'ולמעשה

שם) ניתן ביהב"ח ולא הזה בזמן בטילה המקדש קדושת
מצד  אם גם ב. כמותו. הלכה ושמא העומר, את להקריב
לביצוע  ניתן לא הדבר העומר, את להביא עיכוב אין הדין
במקום  מלהקריב אנו מנועים ובפועל האומות, בגלל

הקצירה. את שיאסור מה אין כן ואם המקדש,
אמת' א)וה'שפת ע, ט"ז (מנחות קודם קצירה לאסור נוטה

את  שביטל ונמצא במהרה', המקדש יבנה 'שמא משום ניסן
עומר את "והבאתם קצירכם...".ziy`xהכתוב

ה'תשע"ד  סיון כ"ח חמישי יום המים  ניסוך

:Á ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰CqðnL äæ¤¤§©¥
ìò ãçà Cqð úçà íòtL .Eãé daâä :Bì ïéøîBà eéä íénä©©¦¨§¦©§©¨§¤©©©©¦¥¤¨©
ïäL ,àeä é÷Bãö eøîàL .ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe ,åéìâø©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤¤¨§§¦¤¥

.íéî ïéëqðî ïéà ïéøîBà§¦¥§©§¦©¦
מודים  אינם שהצדוקים כיון א. מובן: אינו ולכאורה
על  ניסך ולמה כלל, לנסך לצדוקי היה לא המים, בניסוך
למה  ג) הכהנים? ולא העם, כל רגמוהו למה ב. רגליו?

'באתרוגיהן'?
הענינים: פנימיות לפי והביאור

והבנה, שכל פי על ה' עבודת על מרמז טעם, בו שיש יין
והצדוקים  עול. קבלת על מרמזים טעם, בהם שאין ומים
המים  לניסוך ולא והשגה, הבנה שענינו היין לניסוך הסכימו

עול. קבלת שענינו

עסקים  בעלי וכן הארץ, ועמי שנשים עוד, טענו הצדוקים
לפי  להתנהג מוכרחים אכן בתורה, ולא בעסק טרוד ששכלם
אינם  ההוראות נותני החכמים אבל להם הניתנות ההוראות
בעלי  הם גם כי חכמים, למסורת בטלים להיות צריכים

בתורה. הבנה
כהן  שבהיותו להורות רגליו, על הצדוקי ניסך ולכן
העם, פשוטי ורק עול. לקבלת זקוק אינו במקדש המשרת

עול. לקבלת צריכים רגל, בחינת
בעלי  אצל כי דווקא, הפשוטים העם", כל ו"רגמוהו
הפשוטים  אבל בשכל, די שלא כך כל נרגש לא ההשגה

העליון. הרצון היפך היא הצדוקים שגישת מיד חשו
המעלה  המינים, בד' כי ב'אתרוגיהן', דוקא ורגמוהו
ריח" בו ויש טעם בו ש"יש באתרוג, היא גדולה היותר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

–ודוגמת  נעלה היותר הכוח הוא השכל הנפש, בכוחות ו
כי  מופרכת, הצדוקי ששיטת הבינו בשכלם שגם להורות

קבלת  מתוך באים והעונג השכל גם 'קבלתֿעול', בעל אצל
עול.

(429 'nr ,a zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  סיון כ"ט שישי יום אימו' ירך 'עובר

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰Léøôä¦§¦
úBàhç ézLk dãìåe àéä éøä ¯ äãìéå úøaòî úàhç©¨§ª¤¤§¨§¨£¥¦§¨¨¦§¥©¨

.úeéøçàì eLøtúpL¤¦§¨§§©£¨
למיתה חטאת שוולד א)אף הל' כאשר (לעיל רק זה הרי ,

אם  אבל שהקדישה, לאחר וילדה נתעברה שהקדיש הבהמה
זה  הרי יוחנן ר' לדעת וילדה, מעוברת בהמה הקדיש
- רצה מתכפר, בה – ו"רצה לחטאת בהמות שתי כמקדיש
שאם  היינו, משויר", שיירו ש"אם מכיון מתכפר", בוולדה
ולא  חולין הוולד את להשאיר רשאי המקדיש רצה
מחמת  מתקדש ואינו אמו" ירך לאו "עובר כי להקדישו,
ולא  קדוש הוא עצמו מכוח מקדישו, אם גם ולכן אמו.

אמו שם)מכוח ורש"י א, כה, .(תמורה
משנה' ה'לחם ה"ה)והקשה פ"ז עבדים דברי (הלכות שלכאורה

לדבריו סותרים אמו, ירך לאו שעובר כאן, (שם)הרמב"ם

בן  וולדך שפחה את הרי המעוברת לשפחתו ש"הכותב
שאי  היינו חציה", ששחרר כמי שזה כלום אמר לא חורין,

חלק  הוא שהרי שפחה, אמו בעוד הוולד את לשחרר אפשר
לחצאין! שחרור ואין אמו") ("ירך ממנה

והביאור:
המקדיש  זאת, ועם אמו, ירך שעובר היא הרמב"ם דעת
ואין  עצמו בפני הוולד נחשב וילדה לחטאת מעוברת בהמה
מכוח  באה שקדושתו אף למיתה, שהוא חטאת כוולד דינו

רבא לדעת כי ב)אמו, שם, ש"עובר (תמורה סובר יוחנן ר' גם
כן  פי על ואף האם, מכח נובעת הוולד וקדושת אמו" ירך
בשבח  מתכפר "אדם כי החטאת וולד את להקריב רשאי
אלא  בוולד להתכפר רוצה אינו כאשר ורק הקדש", [וולד]

להקריבו יכול ואינו למיתה הוולד דין משנה)באמו, .(לחם
המקדיש  אם רק מת הוולד השולחן': 'ערוך בעל ומוסיף

dvex epi` אין מצידו אם אבל באמו, אלא בוולד להתכפר
למעשה, אמו, את שהקריב אף הרי לוולד, או לאם עדיפות

לנדבה דמיו ויפלו מום בו שייפול עד ירעה (ערוה"ש הוולד

י) קלא, .העתיד

ה'תשע"ד  סיון ל' קודש שבת בטלים  אינם חיים בעלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘„Â˜Ó‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéçáfä ìk̈©§¨¦
elôà ,ì÷ñpä øBL Bà úBúnä úBàhçî úçà ïäa áøòúpL¤¦§¨¥¨¤©©¥©¨©¥©¦§¨£¦
íðéàå ïä ïéáeLç íéiç éìòaL éôì ,eúeîé ïlk ¯ àBaøa ãçà¤¨§¦ª¨¨§¦¤©£¥©¦£¦¥§¥¨

.ïéìèa§¥¦
ערוך' ס"ב)ב'שלחן קי סי' שבהמה (יו"ד למרות כי נפסק

בטלה  אינה מותרות בהמות עם שהתערבה באכילה האסורה
לאחר  בשוגג הבהמות נשחטו אם אסורות, וכולן ברוב
מתבטלת  ולא חשובה הבהמה כי מותרות, הן הרי שהתערבו

מיתה. לאחר ולא בחיים בעודה רק
הדשן' ה'תרומת כתב מזו קעא)יתירה חיטים (סי' :

לטוחנן  מותר כראוי, לבוררן דרך שאין המתולעות
בקמח יד)ולהשתמש פד, ביו"ד נפסק אינן (וכן שבחייהן ואף .

נעשית  והטחינה יתבטלו, הטחינה ידי ועל ברוב בטלות
מכל  לכתחילה', איסור מבטלין 'אין והרי בשוגג ולא בכוונה
כלל  איסור שום יתערב אם הוא דספק "כיון מותר מקום

קודם יברחו שהתולעים אפשר אינו (כי וגם שייטחנו),
לבטל". מכוון

את  הורג אם שאף לכאורה נראה השני, טעמו ולפי

האיסור) לביטול לגרום במטרה לא (אך בכוונה הבעלֿחי
בהמה  מדוע זו: מהלכה כך על להקשות יש ולכאורה מותר.
כולן, ימותו מותרות בבהמות שהתערבה למזבח האסורה
תתבטל  אז כי להקריבן מניעה אין הבהמות משנשחטו והרי
הרי  לכתחילה, איסור מבטלים שאין ואף האסורה, הבהמה
 ֿ בלאו שהרי האיסור את לבטל כדי אינה השחיטה מטרת
זה  והרי להקריבה, כדי הבהמה את לשחוט צריך הכי

תולעים? בהן שיש חיטים כטחינת
להתיר  הדשן' ה'תרומת כוונת שאין לפרש יש לפיכך
הסיבות: שתי בצירוף רק אלא נפרדים טעמים שני מחמת
ספק  אלא כאן שאין משום וגם לבטל כוונתו שאין משום
המשך  הוא לבטל' מתכוון אינו 'וגם שכתב (ומה איסור
(פעולה  מתכוין' שאינו ש'דבר הוא כלל שכן הקודם) לטעם
רק  מותרת לכך) האדם כוונת כשאין לאיסור לגרום העלולה

מוכרחת. אינה האיסור תוצאת כאשר
אין  מותרות, בבהמות שהתערבה אסורה בהמה ולכן,
מאחר  כוונתו, זו אין אם אף שחיטה, ידי על ברוב לבטלה

וודאי איסור כאן מג)ויש יו"ד חיה .(נפש
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y`x מכאן נפשו", כופר איש ונתנו לפקודיהם ישראל בני
ב) סב, דבר (ברכות ידי על אלא עצמם ישראל את למנות שאין

' ומהמילה השקל) (מחצית למדים y`xאחר ישראל' בני
אחר  באבר או לגולגולתם אותם כשמונה רק הוא שהאיסור

מותר. הידיים באצבעות אך בו, תלויה שהנשמה
סוברים יש ע'אך ג יו"ד משה אגרות ח. סי' תשובות קובץ סופר (חתם

הוא שסט) והאיסור האצבעות, במניית גם הוא שהאיסור
שהיא. צורה בכל המנין, ידיעת בעצם

"ואם  הרמב"ם: דברי מתוך מתבאר כאן ההיתר וטעם
שלש ylyהוציא el oipen הכהנים אחד כאשר כלומר, ."

ונמצא  האצבעות, מספר כפי מונים אצבעות כמה מוציא
את  אלא האנשים מספר את משקפת אינה הספירה שתוצאת

האיסור. בכלל זה אין ולכן האצבעות, מספר

רש"י לדעת א)אך כג, מוציא (יומא הכהנים אחד כאשר גם
כן  הספירה כן ואם אחת, אלא מונים אין אצבעות כמה
להוכיח  יש לשיטתו ולכאורה האנשים, מספר את משקפת
את  אלא האנשים את ישירות מונה אינו שכאשר מכאן
רש"י  לדעת גם כי לדחות, יש אך מותר. הדבר אצבעותיהם,
אינו  הסופר כי משוערת, רק אלא וודאית ספירה כאן אין
ויתכן  אצבעותיהם את הוציאו הנוכחים שכל בוודאות יודע
הצביעו, שכולם משערים שאנו אלא הצביע לא מהם שאחד
איסור  בכלל זה אין השערה, לפי מתקבלת והתוצאה ומאחר
(לא  האנשים את בעצמו סופר המונה כאשר אך המנין,
או  ראשיהם את סופר אם בין חילוק אין הצבעה) באמצעות

אסור. הדבר אופן ובכל אחרים איברים

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום הזה  בזמן העומר קודם קצירה איסור

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øö÷ì øeñà̈¦§Ÿ
,øîòä úøéö÷ì íã÷ äàeáz éðéî úLîçî ïéî ìàøOé õøàa§¤¤¦§¨¥¦¥£¥¤¦¥§¨Ÿ¤¦§¦©¨Ÿ¤

.íéøö÷pä ìëì älçz äéäiL ¯ íëøéö÷ úéLàø :øîàpL¤¤¡©¥¦§¦§¤¤¦§¤§¦¨§¨©¦§¨¦
אסור  העומר, את מקריבים שאין הזה בזמן גם האם

העומר? לפני לקצור
אריה' ה'שאגת ח)לדעת סי' חדש דיני החדשות איסור (שו"ת ,

היינו  קצירכם', 'ראשית מהכתוב נלמד העומר קודם קצירה
בזמן  כן ואם הנקצרים", לכל "תחילה להיות צריך שהעומר

שנינו אמנם לאסור, סיבה אין לכאורה עומר שאין מנחות הזה

א) שבעמקים עא, השלחין בבית קוצרים היו יריחו שאנשי
זה  שקציר משום רק חכמים ברצון זה והיה העומר לפני

("ממקום העומר את ממנו להביא ראוי מביא i`yאינו אתה
בתבואת  מדובר היה שאילמלא מכך ומשמע קוצר"), אתה -
לקצור  יריחו לאנשי אסור היה משובחת) (שאינה העמקים
קיים. היה לא המקדש שבית בזמן שהיו אף העומר, לפני

קודש' ה'מקראי סה)ומוסיף סי' ח"ב :(פסח
("והבאתם  העומר הבאת עם קשור קצירה שאיסור אף

עומר הרמב"םziy`xאת לדעת הכהן"), אל (הל'קצירכם

ה"ט"ו) פי"ט מעה"ק הט"ו, פ"ו הבחירה קידשה בית ראשונה קדושה
אף  הזה בזמן להקריב ומותר לבוא, לעתיד וקידשה לשעתה
גם  להיקרב ראויה העומר מנחת כן ואם בית. שאין פי על

העומר קצירת זמן לפני תבואה לקצור ואסור הזה (ואף בזמן

המזבח  אין מנחה שלהקרבת א) סג, (יומא התוס' כתבו כבר חסר, שהמזבח

.מעכב)
הראב"ד לדעת א. כי: לאסור, האם מסתפק (הל'ולמעשה

שם) ניתן ביהב"ח ולא הזה בזמן בטילה המקדש קדושת
מצד  אם גם ב. כמותו. הלכה ושמא העומר, את להקריב
לביצוע  ניתן לא הדבר העומר, את להביא עיכוב אין הדין
במקום  מלהקריב אנו מנועים ובפועל האומות, בגלל

הקצירה. את שיאסור מה אין כן ואם המקדש,
אמת' א)וה'שפת ע, ט"ז (מנחות קודם קצירה לאסור נוטה

את  שביטל ונמצא במהרה', המקדש יבנה 'שמא משום ניסן
עומר את "והבאתם קצירכם...".ziy`xהכתוב

ה'תשע"ד  סיון כ"ח חמישי יום המים  ניסוך

:Á ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰CqðnL äæ¤¤§©¥
ìò ãçà Cqð úçà íòtL .Eãé daâä :Bì ïéøîBà eéä íénä©©¦¨§¦©§©¨§¤©©©©¦¥¤¨©
ïäL ,àeä é÷Bãö eøîàL .ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe ,åéìâø©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤¤¨§§¦¤¥

.íéî ïéëqðî ïéà ïéøîBà§¦¥§©§¦©¦
מודים  אינם שהצדוקים כיון א. מובן: אינו ולכאורה
על  ניסך ולמה כלל, לנסך לצדוקי היה לא המים, בניסוך
למה  ג) הכהנים? ולא העם, כל רגמוהו למה ב. רגליו?

'באתרוגיהן'?
הענינים: פנימיות לפי והביאור

והבנה, שכל פי על ה' עבודת על מרמז טעם, בו שיש יין
והצדוקים  עול. קבלת על מרמזים טעם, בהם שאין ומים
המים  לניסוך ולא והשגה, הבנה שענינו היין לניסוך הסכימו

עול. קבלת שענינו

עסקים  בעלי וכן הארץ, ועמי שנשים עוד, טענו הצדוקים
לפי  להתנהג מוכרחים אכן בתורה, ולא בעסק טרוד ששכלם
אינם  ההוראות נותני החכמים אבל להם הניתנות ההוראות
בעלי  הם גם כי חכמים, למסורת בטלים להיות צריכים

בתורה. הבנה
כהן  שבהיותו להורות רגליו, על הצדוקי ניסך ולכן
העם, פשוטי ורק עול. לקבלת זקוק אינו במקדש המשרת

עול. לקבלת צריכים רגל, בחינת
בעלי  אצל כי דווקא, הפשוטים העם", כל ו"רגמוהו
הפשוטים  אבל בשכל, די שלא כך כל נרגש לא ההשגה

העליון. הרצון היפך היא הצדוקים שגישת מיד חשו
המעלה  המינים, בד' כי ב'אתרוגיהן', דוקא ורגמוהו
ריח" בו ויש טעם בו ש"יש באתרוג, היא גדולה היותר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

–ודוגמת  נעלה היותר הכוח הוא השכל הנפש, בכוחות ו
כי  מופרכת, הצדוקי ששיטת הבינו בשכלם שגם להורות

קבלת  מתוך באים והעונג השכל גם 'קבלתֿעול', בעל אצל
עול.

(429 'nr ,a zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  סיון כ"ט שישי יום אימו' ירך 'עובר

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰Léøôä¦§¦
úBàhç ézLk dãìåe àéä éøä ¯ äãìéå úøaòî úàhç©¨§ª¤¤§¨§¨£¥¦§¨¨¦§¥©¨

.úeéøçàì eLøtúpL¤¦§¨§§©£¨
למיתה חטאת שוולד א)אף הל' כאשר (לעיל רק זה הרי ,

אם  אבל שהקדישה, לאחר וילדה נתעברה שהקדיש הבהמה
זה  הרי יוחנן ר' לדעת וילדה, מעוברת בהמה הקדיש
- רצה מתכפר, בה – ו"רצה לחטאת בהמות שתי כמקדיש
שאם  היינו, משויר", שיירו ש"אם מכיון מתכפר", בוולדה
ולא  חולין הוולד את להשאיר רשאי המקדיש רצה
מחמת  מתקדש ואינו אמו" ירך לאו "עובר כי להקדישו,
ולא  קדוש הוא עצמו מכוח מקדישו, אם גם ולכן אמו.

אמו שם)מכוח ורש"י א, כה, .(תמורה
משנה' ה'לחם ה"ה)והקשה פ"ז עבדים דברי (הלכות שלכאורה

לדבריו סותרים אמו, ירך לאו שעובר כאן, (שם)הרמב"ם

בן  וולדך שפחה את הרי המעוברת לשפחתו ש"הכותב
שאי  היינו חציה", ששחרר כמי שזה כלום אמר לא חורין,

חלק  הוא שהרי שפחה, אמו בעוד הוולד את לשחרר אפשר
לחצאין! שחרור ואין אמו") ("ירך ממנה

והביאור:
המקדיש  זאת, ועם אמו, ירך שעובר היא הרמב"ם דעת
ואין  עצמו בפני הוולד נחשב וילדה לחטאת מעוברת בהמה
מכוח  באה שקדושתו אף למיתה, שהוא חטאת כוולד דינו

רבא לדעת כי ב)אמו, שם, ש"עובר (תמורה סובר יוחנן ר' גם
כן  פי על ואף האם, מכח נובעת הוולד וקדושת אמו" ירך
בשבח  מתכפר "אדם כי החטאת וולד את להקריב רשאי
אלא  בוולד להתכפר רוצה אינו כאשר ורק הקדש", [וולד]

להקריבו יכול ואינו למיתה הוולד דין משנה)באמו, .(לחם
המקדיש  אם רק מת הוולד השולחן': 'ערוך בעל ומוסיף

dvex epi` אין מצידו אם אבל באמו, אלא בוולד להתכפר
למעשה, אמו, את שהקריב אף הרי לוולד, או לאם עדיפות

לנדבה דמיו ויפלו מום בו שייפול עד ירעה (ערוה"ש הוולד

י) קלא, .העתיד

ה'תשע"ד  סיון ל' קודש שבת בטלים  אינם חיים בעלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘„Â˜Ó‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéçáfä ìk̈©§¨¦
elôà ,ì÷ñpä øBL Bà úBúnä úBàhçî úçà ïäa áøòúpL¤¦§¨¥¨¤©©¥©¨©¥©¦§¨£¦
íðéàå ïä ïéáeLç íéiç éìòaL éôì ,eúeîé ïlk ¯ àBaøa ãçà¤¨§¦ª¨¨§¦¤©£¥©¦£¦¥§¥¨

.ïéìèa§¥¦
ערוך' ס"ב)ב'שלחן קי סי' שבהמה (יו"ד למרות כי נפסק

בטלה  אינה מותרות בהמות עם שהתערבה באכילה האסורה
לאחר  בשוגג הבהמות נשחטו אם אסורות, וכולן ברוב
מתבטלת  ולא חשובה הבהמה כי מותרות, הן הרי שהתערבו

מיתה. לאחר ולא בחיים בעודה רק
הדשן' ה'תרומת כתב מזו קעא)יתירה חיטים (סי' :

לטוחנן  מותר כראוי, לבוררן דרך שאין המתולעות
בקמח יד)ולהשתמש פד, ביו"ד נפסק אינן (וכן שבחייהן ואף .

נעשית  והטחינה יתבטלו, הטחינה ידי ועל ברוב בטלות
מכל  לכתחילה', איסור מבטלין 'אין והרי בשוגג ולא בכוונה
כלל  איסור שום יתערב אם הוא דספק "כיון מותר מקום

קודם יברחו שהתולעים אפשר אינו (כי וגם שייטחנו),
לבטל". מכוון

את  הורג אם שאף לכאורה נראה השני, טעמו ולפי

האיסור) לביטול לגרום במטרה לא (אך בכוונה הבעלֿחי
בהמה  מדוע זו: מהלכה כך על להקשות יש ולכאורה מותר.
כולן, ימותו מותרות בבהמות שהתערבה למזבח האסורה
תתבטל  אז כי להקריבן מניעה אין הבהמות משנשחטו והרי
הרי  לכתחילה, איסור מבטלים שאין ואף האסורה, הבהמה
 ֿ בלאו שהרי האיסור את לבטל כדי אינה השחיטה מטרת
זה  והרי להקריבה, כדי הבהמה את לשחוט צריך הכי

תולעים? בהן שיש חיטים כטחינת
להתיר  הדשן' ה'תרומת כוונת שאין לפרש יש לפיכך
הסיבות: שתי בצירוף רק אלא נפרדים טעמים שני מחמת
ספק  אלא כאן שאין משום וגם לבטל כוונתו שאין משום
המשך  הוא לבטל' מתכוון אינו 'וגם שכתב (ומה איסור
(פעולה  מתכוין' שאינו ש'דבר הוא כלל שכן הקודם) לטעם
רק  מותרת לכך) האדם כוונת כשאין לאיסור לגרום העלולה

מוכרחת. אינה האיסור תוצאת כאשר
אין  מותרות, בבהמות שהתערבה אסורה בהמה ולכן,
מאחר  כוונתו, זו אין אם אף שחיטה, ידי על ברוב לבטלה

וודאי איסור כאן מג)ויש יו"ד חיה .(נפש
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טז  ¤¤ּפרק
ּגדֹול ‡. והביא קטן , יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר

'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? יצא. -ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׂשעיר  והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו איל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהביא

יצא  -. ָָ
ּפלּגס ·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר

איל] ואינו כבש שאינו ,13 ה בחודשו ספק [כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ
מן  עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם

והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב [מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
לבן  לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
לא  - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹוהביא

ָָיצא.
ׁשּנדר ‚. ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ואם הּנֹודר ; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מביא  הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? ה ּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות  הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם
ּבהן „. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר -מי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדמיו  מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם  ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּועטין;
יצא  הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

נדרֹו. ְְִֵידי
ׁשּׁשוה ‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:

מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ
יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

.Â יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
א  יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; מר:ּבדמיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

יביא  רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל  ּבדמיו .יביא ְִִַָָָ
.Ê ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:

ּבׂשה  הקּבעעצמֹו עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: .-] ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ
לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול  - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין  יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן

לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני  חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואחר  ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן  ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים  קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע  הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא  לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע ִֶַָָָָּבעֹוף
.È ּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

יביא  - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח  ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר  ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה

ּבן ּוׂשעירה  אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּובן  ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹונה;

ָיֹונה.
.‡È ׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ

עצמֹו ּבפני ויין מנחת ּולבֹונה, עם שמביא מהיין חוץ -] ְְְְִִֵַַָ
.נסכים]

.·Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
מה  וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

לּמזּבח  ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - .ּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
.‚È הרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:

ּכמחֹוקֹות  עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי
הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי [מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן

דמי  להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'
יביא. ִִֵָָהעצים,

.„È קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
קמץ  האּׁשים,מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּביין  עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
ּגּבי  על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבא
נֹותן  - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה הּנסכים. ּככל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשיתין

לאּׁשים. וכּלּה מלח, ְִִֶֶַָָָָֻעליה
.ÂË ׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

זה  ּבקרּבן קרּבנֹונתחּיב יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ
החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם  עם אּלא ּבאה אינּה .והּתֹודה ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
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.ÊÈ מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
ואם  ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ולחמּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשני,
עלי  'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,

מע  הּבהמה מחּטי ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשני  מעׂשר מּמעֹות ׁשּיביא ׁשהיא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא הּמעׂשר, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלחמּה
ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

יז  ¤¤ּפרק
כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מין הּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

מאפהתנור] ולא על], ולא [שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ
יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע הערבּיים.[גומא ְֲִִֵַַָ

ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מין האֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי  - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני  עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות
וידי  הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו
'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו

ּפסּולין  אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני .להביא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ׁשני  עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני  עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן  - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות אחת ּכׁשּתי מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] - .לבדה

מיני ‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות  מיני ׁשני מין מחמׁשּתן יביא עלי 'הרי אמר: ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מיני  עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו
.Â;עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין

והּׁשאר  אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
אבל  ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבכלי

נבללין  אין ׁשּׁשים על הּבלילה יתר ׁשאין ּפי על אף . ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לבלילה  הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין ּבֹו;[בפועל], מעּכבת ְְִֵֶֶַַָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

.Ê מביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
עּׂשרֹון  ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ועׂשרים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָמאה
עּׂשרֹון  מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ּבכלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאחד

ׁשנים  יביא - עׂשרֹונֹות' עלי 'הרי וׁשכח אחד. נדרֹו, ּפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשכח  אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ׁשּׁשים  מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, עּׂשרֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכּמה

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ
.Á נדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי  עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר  על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף  מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון  ּוׁשלׁשים מאֹות .ּוׁשמֹונה ְְִִֵֶָֹ
.Ë חצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:

ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
מקריבין  ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב מנחה ׁשּלא עלי 'הרי אמר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשמן  ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִַָָָָּולבֹונה',
ידעּתי  ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ'לא
לא  ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהייתי

ְִִֶַׁשּמקריבין.
.È הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָנדר

'הרי  אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹודר
מנחה  ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו קמח', ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעלי

מעֹולם  נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה הרי 'הרי - האֹומר: וכן . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי - נסכים' ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי
נֹודר  הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן  וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו ּתֹודת עם ּתֹודה לחם .יביא ֲִִֵֶֶַָָ
.·Èעצמֹו ּבפני יין נֹודר אֹו אדם מתנּדבין מתנּדב ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג
לנסּכי  לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין
מתנּדבין  אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן  מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין
.‚È נדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּכנסּכי  הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
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טז  ¤¤ּפרק
ּגדֹול ‡. והביא קטן , יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר

'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? יצא. -ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׂשעיר  והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו איל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהביא

יצא  -. ָָ
ּפלּגס ·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר

איל] ואינו כבש שאינו ,13 ה בחודשו ספק [כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ
מן  עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם

והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב [מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
לבן  לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
לא  - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹוהביא

ָָיצא.
ׁשּנדר ‚. ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ואם הּנֹודר ; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מביא  הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? ה ּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות  הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם
ּבהן „. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר -מי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדמיו  מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם  ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּועטין;
יצא  הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

נדרֹו. ְְִֵידי
ׁשּׁשוה ‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:

מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ
יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

.Â יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
א  יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; מר:ּבדמיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

יביא  רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל  ּבדמיו .יביא ְִִַָָָ
.Ê ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:

ּבׂשה  הקּבעעצמֹו עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: .-] ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ
לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול  - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין  יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן

לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני  חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואחר  ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן  ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים  קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע  הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא  לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע ִֶַָָָָּבעֹוף
.È ּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

יביא  - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח  ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר  ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה

ּבן ּוׂשעירה  אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּובן  ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹונה;

ָיֹונה.
.‡È ׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ

עצמֹו ּבפני ויין מנחת ּולבֹונה, עם שמביא מהיין חוץ -] ְְְְִִֵַַָ
.נסכים]

.·Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
מה  וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

לּמזּבח  ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - .ּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
.‚È הרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:

ּכמחֹוקֹות  עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי
הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי [מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן

דמי  להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'
יביא. ִִֵָָהעצים,

.„È קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
קמץ  האּׁשים,מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּביין  עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
ּגּבי  על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבא
נֹותן  - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה הּנסכים. ּככל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשיתין

לאּׁשים. וכּלּה מלח, ְִִֶֶַָָָָֻעליה
.ÂË ׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

זה  ּבקרּבן קרּבנֹונתחּיב יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ
החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם  עם אּלא ּבאה אינּה .והּתֹודה ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
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.ÊÈ מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
ואם  ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ולחמּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשני,
עלי  'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,

מע  הּבהמה מחּטי ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשני  מעׂשר מּמעֹות ׁשּיביא ׁשהיא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא הּמעׂשר, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלחמּה
ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

יז  ¤¤ּפרק
כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מין הּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

מאפהתנור] ולא על], ולא [שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ
יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע הערבּיים.[גומא ְֲִִֵַַָ

ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מין האֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי  - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני  עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות
וידי  הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו
'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו

ּפסּולין  אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני .להביא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ׁשני  עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני  עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן  - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות אחת ּכׁשּתי מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] - .לבדה

מיני ‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות  מיני ׁשני מין מחמׁשּתן יביא עלי 'הרי אמר: ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מיני  עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו
.Â;עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין

והּׁשאר  אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
אבל  ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבכלי

נבללין  אין ׁשּׁשים על הּבלילה יתר ׁשאין ּפי על אף . ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לבלילה  הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין ּבֹו;[בפועל], מעּכבת ְְִֵֶֶַַָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

.Ê מביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
עּׂשרֹון  ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ועׂשרים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָמאה
עּׂשרֹון  מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ּבכלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאחד

ׁשנים  יביא - עׂשרֹונֹות' עלי 'הרי וׁשכח אחד. נדרֹו, ּפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשכח  אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ׁשּׁשים  מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, עּׂשרֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכּמה

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ
.Á נדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי  עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר  על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף  מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון  ּוׁשלׁשים מאֹות .ּוׁשמֹונה ְְִִֵֶָֹ
.Ë חצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:

ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
מקריבין  ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב מנחה ׁשּלא עלי 'הרי אמר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשמן  ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִַָָָָּולבֹונה',
ידעּתי  ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ'לא
לא  ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהייתי

ְִִֶַׁשּמקריבין.
.È הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָנדר

'הרי  אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹודר
מנחה  ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו קמח', ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעלי

מעֹולם  נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה הרי 'הרי - האֹומר: וכן . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי - נסכים' ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי
נֹודר  הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן  וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו ּתֹודת עם ּתֹודה לחם .יביא ֲִִֵֶֶַָָ
.·Èעצמֹו ּבפני יין נֹודר אֹו אדם מתנּדבין מתנּדב ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג
לנסּכי  לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין
מתנּדבין  אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן  מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין
.‚È נדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּכנסּכי  הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
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אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„È ׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
לקרּבן  ׁשהרי קבען ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ולא  מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ראּויין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹאינן
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹנֹודרין

ׁשמן. אחד לג צריכה ְְִִֶֶֶָָֹוהיא
.ÂË;לּגין מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:

ּכּמה  וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ'הרי
לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּגין
יֹותר  מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
ויהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִֶֶַַָָָמּיֹום
יין  ּוכמֹותם ׁשמן (ו)לג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ,הּנסכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶָָּכמֹו

יח  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל

הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - מנחֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
מצות  וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשה
"רק  ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהקריבן,
- הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה מדּבר [מסורת ׁשאין למדּו, ְְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּיביאם  עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּבחירה. ְְִֵַָלבית
ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב

ּבכל  עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
מֹועד  אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה "אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
חּטאת  מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם ונכרת"; יביאּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹלא

רגילה]קבּועה -]. ְָ
ׁשּלא ‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז.. אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכות והיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
"וׁשם הפסוקים] ונאמר: ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: ;ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּבחּוץ [ההקרבה]ּתעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - עליה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשענׁש
ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"עלתי ּתעלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפן
הּכתּוב  ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי - ּבפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻעליה

הזהיר. ּכן אם ְִִִֵֶָאּלא
.‰- ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ׁשחט  אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, על ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָאחת
ׁשחט  אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבפנים

הּׁשחיטה  על חּיב - ּבפנים והעלה .ּבחּוץ ְְְֱִִִֶַַַַָָָ
.Â לקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו

אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
הּמתֹות  מׁשּכן מחּטאֹות "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה'"
.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבאר ׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ

ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ
.Áמחּס הּוא ימי איזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ
ראּוי  הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו

למחר. ְַָָעד
.Ë הּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה

ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן
ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן [לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ימי  ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
הן  והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּספירה,
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעּקר
חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; ְְְִִִַַָָָָָנזירּות,

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשהחּטאת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על [- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ׁשהקריבן [- ְִִֵֶַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, - מספק]ּבחּוץ בא .[והקרבן ְֲִִֵֶַַָָֹ

הֹואיל  חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹאׁשם
וכׁשר, ּבפנים ראּוי לׁשמֹו קרּבן וׁשּלא וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ּפטּור ְֲִֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
.[הקרבתו]

.‡È עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
ּוראּויין  הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, התוּדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
על  ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' לפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלבֹוא

ה'.[לעזאזל]הּמׁשּתּלח לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי על ּפטּור; בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ
פתוחות] להיות לפני הדלתות לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבׁשאר  אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָה',
ׁשהּפסח  חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - הּׁשנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹימֹות

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ְְְִִַָָָָּבׁשאר
.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודה ּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ואם [- ּבחּוץ; ְְִִַָָֹ
ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - לבֹוא [עוברה]ׁשחט ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ה'. ְִֵלפני
.„È ׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתי ּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּׁשעה  ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ

קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל
.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה,חּיב  עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
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וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל  ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל

.ÊË ּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ואחד  ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם  ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא  ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [של הּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה [בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על [- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה [במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל  ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב  - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא  ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ  העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה היא ְְֲִִִִִֵַָוהרי

ה'תשע"ד  סיון כ"ה שני יום

יט  ¤¤ּפרק
הּמזּבח ‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ּפי ּפטּור  על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ּבחּוץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּוא
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: לּׁשם, ֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּיעלה

אֹו·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון מה לּמזּבח, ; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּוא  לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה
ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

אברי ‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה  אֹו קמץ[אברים], אֹו לבֹונה,[ממנחה], אֹו , ְִֵֶָָֹ

המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹאֹו
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין , לּגין ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻֻׁשלׁשה
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין
ּדמים „. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת [- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר  ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין  אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי

אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין
האמּורין ‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ;הּמעלה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא  מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר  קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך , ְְֵֵֵַַַ

והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, והמסּדר [למזבח], , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַ
הּׁשלחן הפנים]את והּקֹומץ,[לחם הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ּדמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהמקּבל
העליה  מה עֹולה". יעלה "אׁשר ונאמר: עבֹודה, ְְֱֲֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָָּגמר

עבֹוד [הקרבה] גמר ׁשהּוא ּכל אף - עבֹודה גמר ה,ׁשהיא ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
עליו. ִַָָָחּיבין

.Ê ׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל  - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן  העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם

לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָלה'"
.Á ׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

וׁשּיר  ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ּכּזית [ולא מּמּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

חסר הקריב] אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָולקח
ּבחּוץ  ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל הּקרב ּדבר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו

ּפטּור. -ָ
.Ë והעֹולה והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ ,ּכיצד? ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, הּנׂשרפת, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהּמנחה
"לעׂשֹות  נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ׁשאריתן ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהקריב
הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא הּׁשלם על - ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאתֹו"
אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - והעלהּו ּבח ּוץ, וחסר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלם,

ֶלֹוקה.
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
לֹוקה  אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריה לכּזית ועֹולה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל [אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ

זרק ואבר. ׁשהרי [איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יעלה  "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
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אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„È ׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
לקרּבן  ׁשהרי קבען ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ולא  מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ראּויין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹאינן
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹנֹודרין

ׁשמן. אחד לג צריכה ְְִִֶֶֶָָֹוהיא
.ÂË;לּגין מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:

ּכּמה  וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ'הרי
לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּגין
יֹותר  מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
ויהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִֶֶַַָָָמּיֹום
יין  ּוכמֹותם ׁשמן (ו)לג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ,הּנסכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶָָּכמֹו

יח  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל

הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - מנחֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
מצות  וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב  ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשה
"רק  ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהקריבן,
- הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה מדּבר [מסורת ׁשאין למדּו, ְְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּיביאם  עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּבחירה. ְְִֵַָלבית
ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב

ּבכל  עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
מֹועד  אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה "אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
חּטאת  מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם ונכרת"; יביאּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹלא

רגילה]קבּועה -]. ְָ
ׁשּלא ‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז.. אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכות והיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
"וׁשם הפסוקים] ונאמר: ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: ;ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּבחּוץ [ההקרבה]ּתעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - עליה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשענׁש
ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"עלתי ּתעלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפן
הּכתּוב  ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי - ּבפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻעליה

הזהיר. ּכן אם ְִִִֵֶָאּלא
.‰- ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ׁשחט  אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, על ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָאחת
ׁשחט  אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ והעלה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבפנים

הּׁשחיטה  על חּיב - ּבפנים והעלה .ּבחּוץ ְְְֱִִִֶַַַַָָָ
.Â לקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו

אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
הּמתֹות  מׁשּכן מחּטאֹות "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה'"
.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבאר ׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ

ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ
.Áמחּס הּוא ימי איזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ
ראּוי  הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו

למחר. ְַָָעד
.Ë הּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה

ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן
ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן [לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ימי  ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
הן  והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּספירה,
ימי  ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעּקר
חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; ְְְִִִַַָָָָָנזירּות,

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשהחּטאת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על [- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ׁשהקריבן [- ְִִֵֶַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, - מספק]ּבחּוץ בא .[והקרבן ְֲִִֵֶַַָָֹ

הֹואיל  חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹאׁשם
וכׁשר, ּבפנים ראּוי לׁשמֹו קרּבן וׁשּלא וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ּפטּור ְֲִֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
.[הקרבתו]

.‡È עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
ּוראּויין  הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, התוּדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
על  ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' לפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלבֹוא

ה'.[לעזאזל]הּמׁשּתּלח לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי על ּפטּור; בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ
פתוחות] להיות לפני הדלתות לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבׁשאר  אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָה',
ׁשהּפסח  חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - הּׁשנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹימֹות

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ְְְִִַָָָָּבׁשאר
.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודה ּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ואם [- ּבחּוץ; ְְִִַָָֹ
ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - לבֹוא [עוברה]ׁשחט ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ה'. ְִֵלפני
.„È ׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתי ּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּׁשעה  ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ

קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל
.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה,חּיב  עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
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וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל  ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל

.ÊË ּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ואחד  ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם  ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא  ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [של הּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה [בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על [- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה [במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל  ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב  - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא  ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ  העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה היא ְְֲִִִִִֵַָוהרי

ה'תשע"ד  סיון כ"ה שני יום

יט  ¤¤ּפרק
הּמזּבח ‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ּפי ּפטּור  על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ּבחּוץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּוא
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: לּׁשם, ֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּיעלה

אֹו·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון מה לּמזּבח, ; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּוא  לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה
ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

אברי ‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה  אֹו קמץ[אברים], אֹו לבֹונה,[ממנחה], אֹו , ְִֵֶָָֹ

המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹאֹו
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין , לּגין ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻֻׁשלׁשה
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין
ּדמים „. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת [- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר  ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין  אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי

אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין
האמּורין ‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ;הּמעלה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא  מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר  קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך , ְְֵֵֵַַַ

והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, והמסּדר [למזבח], , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַ
הּׁשלחן הפנים]את והּקֹומץ,[לחם הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ּדמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהמקּבל
העליה  מה עֹולה". יעלה "אׁשר ונאמר: עבֹודה, ְְֱֲֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָָּגמר

עבֹוד [הקרבה] גמר ׁשהּוא ּכל אף - עבֹודה גמר ה,ׁשהיא ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
עליו. ִַָָָחּיבין

.Ê ׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל  - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן  העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם

לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָלה'"
.Á ׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

וׁשּיר  ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ּכּזית ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ּכּזית [ולא מּמּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

חסר הקריב] אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָולקח
ּבחּוץ  ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל הּקרב ּדבר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו

ּפטּור. -ָ
.Ë והעֹולה והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ ,ּכיצד? ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, הּנׂשרפת, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהּמנחה
"לעׂשֹות  נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ׁשאריתן ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהקריב
הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא הּׁשלם על - ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאתֹו"
אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - והעלהּו ּבח ּוץ, וחסר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלם,

ֶלֹוקה.
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
לֹוקה  אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריה לכּזית ועֹולה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל [אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ

זרק ואבר. ׁשהרי [איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יעלה  "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
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.·È חּיבין - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַָֹ"איׁש

ִַָחּיבין.
.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם [של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ

חּיב  - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן  ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ , הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ

בזיכי  ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד  אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב  - ּבחּוץ  ואחד .ּבפנים ְְִִֶַַָָ
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

להקריב  מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ
.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן [- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ

לּׁשם  עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען  ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר  ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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מצוֹות  עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,

להדליק (א) (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵַַָָלהקריב
להרים  (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאׁש
יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹאת
מנחה  ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
ׁשני  להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַָּבכל

ּבׁשּבת  עֹולֹות הּפנים;כבׂשים לחם לעׂשֹות (ט) ; ְְֲִִֶֶַַַָָָ
הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף ֳִֵֶַַַַָָ(י)
ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב ְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ(יב)
עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשבעה
ּבגלל  הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ(טו)
מּוסף  (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום ְֲֶֶֶֶַַַַָָֹהּלחם
עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; ְֲִִֶֶֶַַָיֹום

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
והן ‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות

הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין
תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

קדם ·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
הּמזרח  ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, אחת ׁשּתעלה ּופעם ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה והקריבּו[- ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ׁשל ְְִֶַַַַַָָּתמיד

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל  אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור  לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין  ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב
לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי
ּבין „. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

כּפּוריםהערּבים  מחּסרי וכן וטרם ; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ
קרבנו] הערּבים הקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין

ּפסחיהן  לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּביֹום
ֶֶָערב.ל 

נׁשחט ‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב
להן  ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב  להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב  זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם  לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת  .ׁשּיּכנס ִֵֶַַָָ
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

ּומקטירין  הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָמקטירין
הּלילה  חצי עד והאמּורין עֹולֹות ׁשּבארנּואברי ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מן  ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין הּקרּבנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבמעׂשה
עד  הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּתמיד
עד  הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּבקר,

ֶַֹהּבקר".
.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשה אברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ

בטומאה] קרב ּבערב בטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן
ׁשהּתמיד  ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי  להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת  ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקרא ׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַַָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין [בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין [לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] ויהיּו[בדוקים ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבלׁשּכת

ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום קדם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּוכנים
עד  הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, אֹותֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמבּקרין
האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשּמבּקרין
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להּפׁשט  נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס מים אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשקין
.[העור]

.È ּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
ּבמעׂשה  ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את  יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין ּבידיהן [עבודה ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ;וכ ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡È מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי  ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה הן,[ממשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד נׁשחטין ְְְִִִֶֶֶֶֶַָׁשּיהיּו

.·È ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ּדברים ׁשחר ּבּמה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשעדין  חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשל [חונכין]ׁשאין ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ַַׁשחר.

ב  ¤¤ּפרק
הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו
מערכה ·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

אׁש ׁשל ּבּבקר ּגדֹולה עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּתמיד  עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה  "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל  ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי  - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין [מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד הרי ּכל "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אחד.ּכאן ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

עם  הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה  קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה  יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ,ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמז ּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן  נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח  ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא [נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Ê ּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח  הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן  נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
.Á תאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

מערבית  קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,
כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח [היה

ׁשמֹונה  ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין חמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּכמֹו
ּבזיכי  ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ּגחלים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסאין

הּפנים. לחם ׁשל ְִֶֶֶַָָלבֹונה
.Ë ּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה

יּצית  ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש

להּצתה,מּציתין  מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
מעבֹודֹות  עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
מן  ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ּובגדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּכהּנה.
את  "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
אֹומר  אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו

מן "אח  ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו רים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּבּבגדים  לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל
.‡È עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום  לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;
הּלילה  מחצי - .הּכּפּורים ְֲִִִֵַַַָ

.·È ּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע הרמה  ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין [קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועֹולה  הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
מן  וחֹותה ,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלראׁש

לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו והֹופהּגחלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אּמֹות  עׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה  ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראֹות  ׁשּנֹותנין ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻרחֹוק

העוף]העֹוף מעי והּמנֹורה.[אפר]ודּׁשּון[- הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
- הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא
.‚È ידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
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.·È חּיבין - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַָֹ"איׁש

ִַָחּיבין.
.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם [של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ

חּיב  - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן  ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ , הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ

בזיכי  ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד  אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב  - ּבחּוץ  ואחד .ּבפנים ְְִִֶַַָָ
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

להקריב  מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ
.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן [- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ

לּׁשם  עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען  ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר  ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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מצוֹות  עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,

להדליק (א) (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני ְְְְְְְִִִֵַַָָלהקריב
להרים  (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאׁש
יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹאת
מנחה  ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
ׁשני  להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַָּבכל

ּבׁשּבת  עֹולֹות הּפנים;כבׂשים לחם לעׂשֹות (ט) ; ְְֲִִֶֶַַַָָָ
הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף ֳִֵֶַַַַָָ(י)
ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב ְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ(יב)
עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשבעה
ּבגלל  הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ(טו)
מּוסף  (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום ְֲֶֶֶֶַַַַָָֹהּלחם
עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; ְֲִִֶֶֶַַָיֹום

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
והן ‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות

הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין
תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

קדם ·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
הּמזרח  ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, אחת ׁשּתעלה ּופעם ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה והקריבּו[- ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ׁשל ְְִֶַַַַַָָּתמיד

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל  אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור  לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין  ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב
לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי
ּבין „. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

כּפּוריםהערּבים  מחּסרי וכן וטרם ; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ
קרבנו] הערּבים הקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין

ּפסחיהן  לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּביֹום
ֶֶָערב.ל 

נׁשחט ‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב
להן  ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב  להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב  זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם  לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת  .ׁשּיּכנס ִֵֶַַָָ
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

ּומקטירין  הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָמקטירין
הּלילה  חצי עד והאמּורין עֹולֹות ׁשּבארנּואברי ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מן  ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין הּקרּבנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבמעׂשה
עד  הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּתמיד
עד  הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּבקר,

ֶַֹהּבקר".
.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשה אברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ

בטומאה] קרב ּבערב בטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן
ׁשהּתמיד  ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי  להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת  ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקרא ׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַַָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין [בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין [לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] ויהיּו[בדוקים ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבלׁשּכת

ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום קדם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּוכנים
עד  הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, אֹותֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמבּקרין
האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשּמבּקרין
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להּפׁשט  נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס מים אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשקין
.[העור]

.È ּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
ּבמעׂשה  ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את  יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין ּבידיהן [עבודה ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ;וכ ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡È מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי  ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה הן,[ממשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד נׁשחטין ְְְִִִֶֶֶֶֶַָׁשּיהיּו

.·È ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
הערּבים  ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ּדברים ׁשחר ּבּמה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשעדין  חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשל [חונכין]ׁשאין ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ַַׁשחר.

ב  ¤¤ּפרק
הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח". על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ"ונתנּו
מערכה ·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

אׁש ׁשל ּבּבקר ּגדֹולה עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּתמיד  עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה  "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל  ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי  - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין [מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד הרי ּכל "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אחד.ּכאן ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

עם  הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה  קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה  יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ,ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמז ּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן  נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח  ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא [נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Ê ּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח  הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן  נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
.Á תאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

מערבית  קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,
כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח [היה

ׁשמֹונה  ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין חמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּכמֹו
ּבזיכי  ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ּגחלים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסאין

הּפנים. לחם ׁשל ְִֶֶֶַָָלבֹונה
.Ë ּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה

יּצית  ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש

להּצתה,מּציתין  מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
מעבֹודֹות  עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
מן  ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ּובגדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּכהּנה.
את  "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
אֹומר  אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדיו

מן "אח  ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו רים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּבּבגדים  לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל
.‡È עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום  לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;
הּלילה  מחצי - .הּכּפּורים ְֲִִִֵַַַָ

.·È ּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע הרמה  ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין [קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועֹולה  הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
מן  וחֹותה ,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלראׁש

לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו והֹופהּגחלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אּמֹות  עׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה  ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראֹות  ׁשּנֹותנין ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻרחֹוק

העוף]העֹוף מעי והּמנֹורה.[אפר]ודּׁשּון[- הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
- הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא
.‚È ידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
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הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת [יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אברי [שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ

- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין  הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב [מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות [אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח  ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי [ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין [- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין  אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת  ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

ּפיס  לחּוץ ּכהן הּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא , ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂË ּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מֹוציא  מּניחין מּומין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. ין ְִִִִִִִִֶַָ

ולא  ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תשע"ד  סיון כ"ו שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּבהיכל ‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

"והקטיר  ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין  יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח [חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

דינרין,·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
הערּבים  ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר,חמּׁשים מזּבח . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה [- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה
ּכל ‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת

אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם  ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
האּולם  מּבין הּכל ּפֹורׁשין ּבפנים, הּנעׂשֹות ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹחּטאֹות

ׁשּיצא  עד ּבאהל ולּמזּבח יהיה לא אדם "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אב ּבנין - וגֹו'" ּבּקדׁש לכּפר ּבבֹואֹו מלמד]מֹועד לכל [- ְְְְְִֵֵֶַַַָָֹ

אדם. ׁשם יהיה ׁשּלא ׁשּבּקדׁש, ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכּפרה
ּבדּׁשּון „. ׁשּזכה מי  י ֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

זהב  וׁשל ׁשמֹו, היה ּו'טני' קדׁש, ּוכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן  לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי; קּבים ּומחזיק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ביד]ּובאחרֹונה לאסוף ניתן שלא מה [מטאטא]מכּבד[- ְֲֵַַָָ
ויֹוצא. ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, הּׁשאר ְְְִֵֵֶַַַָָָאת

וכּסּוי ‰. ּגדּוׁש, קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּומי
אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו; היה 'ּו'בז לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
הּכף  ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו, היה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָו'כף'

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחר, ועּמֹו ונכנס, וכיצד ּבידֹו . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ועֹולה  ּכסף, ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ׁשּזכה זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחֹותה?
מן  ונֹוטל ;והיל היל הּגחלים ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלראׁש

ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, ּבמערכה ׁשּנתאּכלּו [שופכן]הּגחלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב. ׁשל מחּתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלתֹו

הּפסכּתר עליהן ּכֹופה ּובׁשּבת, לאּמה; מכּבדן [כלי ּפחֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וחֹותה.גדול] חֹוזר קב, על יתר נתּפּזר ואם .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

.Â על אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים ּבֹו[מפני ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל הּדׁשן ְִֵֵֶֶֶַַַַאת
.Ê הּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים

ויֹוצא  ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון הּמחּתה ׁשּבֹו ׁשּבידֹו וזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשן צֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּכף שטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי
ורֹואה  לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
נֹותן  קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן נתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹאם
ּומׁשּתחוה  ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹו

ְֵויֹוצא.
.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד [מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה
.Ë:לֹו אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻואין

ּכהן 'הקטר' 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ואם ! ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֻ
ויקטיר  העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר הקטר'! ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹול,

ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַהּמקטיר,
.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

והדלקת  ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמצות
ׁשּקבּוע  ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנרֹות

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: - זמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹלהן
.‡È ׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ׁשּנאמר:וכּמה , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

עד  מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
נרֹותיה  ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

הערּבים  .ּבין ְִֵַַָ
.·È מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָמה

אחרת  ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּפתילה
לג  חצי והּוא ּבמּדה, אחר מׁשליכֹווׁשמן ׁשהסיר, וזה ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּפנימי  הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל הּדׁשן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהחיצֹון;

מתּקנֹו. ּכבה, ׁשּלא ׁשּמצאֹו ְְְְֵֶֶַָָָֹונר
.‚Èמערבי האמצעי]נר אֹותֹו[- מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּכל  - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ּדּׁשּונֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ׁשּכבה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנר

.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
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קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ

.ÂË ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות [מפני ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
יפה] דולקות ּבּמנֹורה,שאינם ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְִִֶַַַָָָָ

עֹולה  ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר "להעלת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ֵֵֶָמאליה.[דולקת]

.ÊË מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
נכנס  ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה

הּׁשנים  אתּומטיב להרּגיׁש ּכדי ב]; התכונה ּכל [שתורגש ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
ֲָָָהעזרה.

.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
הּמנֹורה ׁשּבארנּו ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לקיתֹון  ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,
ׁשּנׁשאר  הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
הּמנֹורה  לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבּנר,
ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה מעלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
ּומׁשּתחוה  ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָנכנס,

ְֵויֹוצא.
.ÁÈ[מנחת] ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי

הערּבים  ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את  ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת או הּׁשּבת שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] כל זמן נטמאו לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ׁשּנאמר:, , ְְְֱֶֶֶַַַָָָָ

אם  ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ"ּתפיני"
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל - מּבערב מחבת]ּתאפה [מין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

היא הּקדׁש בהן]מּכלי הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַֹ
.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ - ְְְְִַַַָָָָָ

הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ
.Î ּבׁשחרית מחצה ׁשהקריב נֹולד ּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּׂשרֹון  חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון  מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,
.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין [במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ

עד  אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.
צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן [- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׂשֹורפין  והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם  עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא

קרבה.( היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ּכּפרתֹו), ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָעבּור
אחר  ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם  ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי  על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
לעּׂשרֹון  לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ
ׁשל  לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשל

הערּבים. ְִֵַַָּבין

ד  ¤¤ּפרק
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות  בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
ׁשּיעלה [המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

ׁשעל  והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד
ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה [במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

והּוא  ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי [שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים [משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את  ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות  הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
מנין ‚. על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד

והממּנה  עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו מאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹונין,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! להן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר

ׁשלׁש לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא ואם מֹוציאין ׁשּתים; ואין . ְְְִִִִִִֵַָָֹֹ
ונֹוח [א] קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל

ולכּפֹותֹו הגורל]להֹוציאֹו ויטה אין [- ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְְִִִֵַָ
הּידּוע  האיׁש מן למנֹות הממּנה ּומתחיל לֹו. אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָֻמֹונין
וחֹוזר  אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ּתחּלה; מצנפּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהסיר
ׁשּׁשלם  והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו הּמנין ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָחלילה,

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא הּוא אצּבעֹו, אצל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמנין
האצּבעֹות „. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור  לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
אחר  ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את ׁשּנאמר:למנֹות , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּטלאים". ְְְִִֵַַָ"וּיפקדם
ּבׁשחרית ‰. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות הּפיס ארּבעה : ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ

ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי  ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח  מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס

ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּכיצד?
ׁשל  ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא וזה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
ּדם  את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ׁשהּוא והּׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשחר;
הּמזּבח  מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו והּׁשליׁשי זֹורקֹו; והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּתמיד
את  מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי הּקטרת; מזּבח ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפנימי
הּתמיד  ראׁש מעלה והחמיׁשי, הּנרֹות; את ּומטיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמנֹורה
והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה והּׁשּׁשי, לּכבׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָורגלֹו

העקץ זנב]מעלה החזה [י"א מעלה והּׁשמיני, והרגל; ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והעׂשירי,[צוואר]והּגרה הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּקרבים מעלה[מעיים]מעלה עׂשר, והאחד סלת [מנחת]; ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה עׂשר, והּׁשנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנסכים;
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הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת [יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אברי [שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ

- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין  הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב [מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות [אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח  ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי [ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין [- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין  אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת  ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

ּפיס  לחּוץ ּכהן הּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא , ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂË ּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מֹוציא  מּניחין מּומין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. ין ְִִִִִִִִֶַָ

ולא  ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תשע"ד  סיון כ"ו שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּבהיכל ‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

"והקטיר  ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין  יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח [חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

דינרין,·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
הערּבים  ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר,חמּׁשים מזּבח . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה [- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה
ּכל ‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת

אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם  ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
האּולם  מּבין הּכל ּפֹורׁשין ּבפנים, הּנעׂשֹות ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹחּטאֹות

ׁשּיצא  עד ּבאהל ולּמזּבח יהיה לא אדם "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אב ּבנין - וגֹו'" ּבּקדׁש לכּפר ּבבֹואֹו מלמד]מֹועד לכל [- ְְְְְִֵֵֶַַַָָֹ

אדם. ׁשם יהיה ׁשּלא ׁשּבּקדׁש, ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכּפרה
ּבדּׁשּון „. ׁשּזכה מי  י ֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

זהב  וׁשל ׁשמֹו, היה ּו'טני' קדׁש, ּוכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן  לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי; קּבים ּומחזיק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ביד]ּובאחרֹונה לאסוף ניתן שלא מה [מטאטא]מכּבד[- ְֲֵַַָָ
ויֹוצא. ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, הּׁשאר ְְְִֵֵֶַַַָָָאת

וכּסּוי ‰. ּגדּוׁש, קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּומי
אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו; היה 'ּו'בז לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
הּכף  ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו, היה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָו'כף'

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחר, ועּמֹו ונכנס, וכיצד ּבידֹו . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ועֹולה  ּכסף, ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ׁשּזכה זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחֹותה?
מן  ונֹוטל ;והיל היל הּגחלים ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלראׁש

ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, ּבמערכה ׁשּנתאּכלּו [שופכן]הּגחלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב. ׁשל מחּתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלתֹו

הּפסכּתר עליהן ּכֹופה ּובׁשּבת, לאּמה; מכּבדן [כלי ּפחֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וחֹותה.גדול] חֹוזר קב, על יתר נתּפּזר ואם .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

.Â על אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים ּבֹו[מפני ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל הּדׁשן ְִֵֵֶֶֶַַַַאת
.Ê הּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים

ויֹוצא  ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון הּמחּתה ׁשּבֹו ׁשּבידֹו וזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשן צֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּכף שטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי
ורֹואה  לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
נֹותן  קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן נתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹאם
ּומׁשּתחוה  ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹו

ְֵויֹוצא.
.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד [מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה
.Ë:לֹו אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֻואין

ּכהן 'הקטר' 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ואם ! ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֻ
ויקטיר  העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר הקטר'! ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹול,

ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַהּמקטיר,
.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

והדלקת  ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמצות
ׁשּקבּוע  ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנרֹות

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: - זמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹלהן
.‡È ׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ׁשּנאמר:וכּמה , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

עד  מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
נרֹותיה  ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

הערּבים  .ּבין ְִֵַַָ
.·È מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָמה

אחרת  ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּפתילה
לג  חצי והּוא ּבמּדה, אחר מׁשליכֹווׁשמן ׁשהסיר, וזה ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּפנימי  הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל הּדׁשן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבמקֹום
הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ּומדליק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהחיצֹון;

מתּקנֹו. ּכבה, ׁשּלא ׁשּמצאֹו ְְְְֵֶֶַָָָֹונר
.‚Èמערבי האמצעי]נר אֹותֹו[- מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּכל  - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ּדּׁשּונֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ׁשּכבה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנר

.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד

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

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ

.ÂË ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות [מפני ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
יפה] דולקות ּבּמנֹורה,שאינם ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְִִֶַַַָָָָ

עֹולה  ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר "להעלת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ֵֵֶָמאליה.[דולקת]

.ÊË מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
נכנס  ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה

הּׁשנים  אתּומטיב להרּגיׁש ּכדי ב]; התכונה ּכל [שתורגש ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
ֲָָָהעזרה.

.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
הּמנֹורה ׁשּבארנּו ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לקיתֹון  ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,
ׁשּנׁשאר  הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
הּמנֹורה  לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבּנר,
ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה מעלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
ּומׁשּתחוה  ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָנכנס,

ְֵויֹוצא.
.ÁÈ[מנחת] ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי

הערּבים  ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את  ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת או הּׁשּבת שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] כל זמן נטמאו לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ׁשּנאמר:, , ְְְֱֶֶֶַַַָָָָ

אם  ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ"ּתפיני"
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל - מּבערב מחבת]ּתאפה [מין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

היא הּקדׁש בהן]מּכלי הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַֹ
.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ - ְְְְִַַַָָָָָ

הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ
.Î ּבׁשחרית מחצה ׁשהקריב נֹולד ּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּׂשרֹון  חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון  מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,
.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין [במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ

עד  אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.
צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן [- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׂשֹורפין  והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם  עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא

קרבה.( היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ּכּפרתֹו), ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָעבּור
אחר  ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם  ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי  על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
לעּׂשרֹון  לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ
ׁשל  לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשל

הערּבים. ְִֵַַָּבין

ד  ¤¤ּפרק
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות  בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
ׁשּיעלה [המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

ׁשעל  והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד
ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה [במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

והּוא  ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי [שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים [משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את  ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות  הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
מנין ‚. על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד

והממּנה  עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו מאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹונין,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! להן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר

ׁשלׁש לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא ואם מֹוציאין ׁשּתים; ואין . ְְְִִִִִִֵַָָֹֹ
ונֹוח [א] קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל

ולכּפֹותֹו הגורל]להֹוציאֹו ויטה אין [- ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְְִִִֵַָ
הּידּוע  האיׁש מן למנֹות הממּנה ּומתחיל לֹו. אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָֻמֹונין
וחֹוזר  אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ּתחּלה; מצנפּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהסיר
ׁשּׁשלם  והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו הּמנין ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָחלילה,

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא הּוא אצּבעֹו, אצל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמנין
האצּבעֹות „. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור  לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
אחר  ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את ׁשּנאמר:למנֹות , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּטלאים". ְְְִִֵַַָ"וּיפקדם
ּבׁשחרית ‰. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות הּפיס ארּבעה : ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ

ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי  ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח  מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס

ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּכיצד?
ׁשל  ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא וזה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
ּדם  את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ׁשהּוא והּׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשחר;
הּמזּבח  מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו והּׁשליׁשי זֹורקֹו; והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּתמיד
את  מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי הּקטרת; מזּבח ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפנימי
הּתמיד  ראׁש מעלה והחמיׁשי, הּנרֹות; את ּומטיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמנֹורה
והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה והּׁשּׁשי, לּכבׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָורגלֹו

העקץ זנב]מעלה החזה [י"א מעלה והּׁשמיני, והרגל; ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והעׂשירי,[צוואר]והּגרה הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּקרבים מעלה[מעיים]מעלה עׂשר, והאחד סלת [מנחת]; ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה עׂשר, והּׁשנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנסכים;

נסכים. ׁשל הּיין ְֲִִֶֶַַַָמעלה
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.Ê אב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס
ק  הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו יבֹוא ׁשל מּימיו, טרת ְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ

זה  ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!
קטרת  להקטיר ׁשּיזּכה הּוא .ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶֶַֹ

.Á מי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֻהּפיס
ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן אברים .מעלה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אּלא  אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ּבין ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתמיד
ּבין  ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ׁשּזכה ּכהן ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּבין  אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, מן חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהערּבים:
מאנׁשי  מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהערּבים;
ּכּלן  הקטירּו ּכבר ואם עליה. ויפיסּו אב, ּבית ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻאֹותֹו
וזה  ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ּכּלן לּה מפיסין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻמימיהם,

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית לּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזכה
.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,

ׁשל  אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה  כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשל  הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא האחר ׁשחר, והּמׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּכנס

הּפנים  ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו .הערּבים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.È לבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

האׁש הּקרּבנֹות על ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה ;. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
.‡È הּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [של ואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
.·È מׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הבא]הּנכנס נֹוטל [לשבוע הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵַַַָָ
מּוכנים  הם ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשׁש;
טֹוב  יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
- החג ׁשּבתֹו ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל רק חֹולקין [ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
השבועי] חג המשמר ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְִִֵֶַָָ

יֹום  מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאחד
לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָטֹוב
חֹולקין  - ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכן
ׁשהיא  ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הּכהנים  ׁשּנתאחרּו מּפני ּתּקנה, זה ודבר החג. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹוצאי
מּבעלי  אחד נתאחר ואם הּפנים; לחם חּלּוק ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל

אחר יּמצא ּבא, ולא שיחליפו]מׁשמר המשמרות .[משאר ְְִִֵֵַָָָֹ
.‚È ּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל

חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום יֹום [הסוכות]ׁשהיה אֹו ּבּׁשני ִִֵֶֶַַָָָ
עצרת ׁשל טֹוב יֹום אֹו ּבחמיׁשי, האחרֹון [שבועות]טֹוב ֲֲֲִִֶֶֶַַָ

קבּוע  ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני להיֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחל
ׁשּתים; נֹוטל הּנכנס וזה חּלֹות, עׂשר נֹוטל ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹותּה
אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה להם נׁשאר לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבא  ואין ּומתעּצלין, ּבׁשּבת; אחד אֹו ׁשּבת ערב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

מעט. אּלא ְֵֶֶַָמהם
.„È ׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

מזה]ּבהן  ושלש מזה שלש לאהרן [- "והיתה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ
ּגדֹול  ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"

ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

ה  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

ּביֹום  הּׁשּבת "ּביֹום ׁשּנאמר: - ּבהיכל ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן
יערכּנּו". ְֶַַַַָהּׁשּבת

ּברּור·. חּלה ודבר ּכל חּלֹות, עׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עׂשרֹונים  ּבכל ׁשני חּלֹות ׁשׁש - סדרים ׁשני אֹותֹו ועֹורכין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

קנים  ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה; ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹסדר,
ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל [יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
על  "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

מעּכבין ‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
זה  את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ואין זה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מּיֹום [חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על  ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
וזה  אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
הּנכנסת  הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול; ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,
נכנסים,„. כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה  בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ּבידם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשנים
לּטל  ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ׁשני מקּדימין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּצפֹון  עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
ׁשל  טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַאּלּו

יחד]זה  ּתמיד"[- "לפני ׁשּנאמר: השולחן - יהיה [שלא ְֱִֶֶֶַַָָ
לחם] .בלא

אחר ‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו
מחּלקין  ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיה
החּלֹות  ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב  .מתחּלקֹות ְְִֶֶַָ
.Â סאים וארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

וׁשפין למנחֹות, הראּויין ּובֹועטין [משפשפין]חּטים אֹותן ְְְֲִִִִִִָָָָ
ּבאחת  מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
מהן  ועֹוׂשין סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרה

מּצֹות חּלֹות עׂשרה חמץ]ׁשּתים אֹותן [שאינם נּפה לא . ְְִֵֵֶַַָָֹ
סאים  וארּבע מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחת
נאמרּו לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ונעׂשּו הֹואיל  -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹ

למצוה. אּלא האּלּו ְְִִִֵֶַָָָהּׁשעּורין
.Ê ּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן

ׁשּתים הּמנחֹות  אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין . ְְְְִִִַַַַַַָָָָ
ְִַׁשּתים.
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.Áדפּוסין אחד [תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי  הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ
.Ë"ּפנים "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ׁשּיהיּוּכל , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
ׁשני  יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻהחּלה
מּכאן  הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָטפחים
מּניח  וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ויּׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכאן,
ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה

חּלֹות. ׁשׁש ׁשנּיה, ְֲִֵַַָָָמערכה
.È טֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ,אין ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאּלא
ּבחמיׁשי  להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחל

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ׁשּבת, ְְִִִִֶֶַָָּובערב
.‡È ׁשּבת ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור אּלא ולא ; ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹ

ּובאחד  הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
א']ּבׁשּבת החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

.·È ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל  - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָלבֹונה
והּבזיכין  הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּלחם,
הּלחם  - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבאחד
נפסל  ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. קדֹוׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָאינֹו

.הּלחם  ֶֶַ
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והן  הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
השולחן]מסּדרין לׁשּבת [על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ

והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּׁשלחן  על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻמסּדרין

ּכלּום. ּבכ אין ׁשּבתֹות, ְְֵַַָָָּכּמה
.„È את והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר

ׁשּבת  לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין
הּלחם  נפסל - הּבאה ׁשּנפסלּו,אחרת ּכקדׁשים הּוא והרי ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

על  ּפּגּולׁשחּיבין מּׁשּום פסול]יהן ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÂË הסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר  ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם  - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין  את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ
.ÊË ואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ּפרק  ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הּמערכת  הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטמא  - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום

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
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.Ê אב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס
ק  הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו יבֹוא ׁשל מּימיו, טרת ְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ

זה  ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!
קטרת  להקטיר ׁשּיזּכה הּוא .ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶֶַֹ

.Á מי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֻהּפיס
ׁשּזכה  מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן אברים .מעלה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אּלא  אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ּבין ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתמיד
ּבין  ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ׁשּזכה ּכהן ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּבין  אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, מן חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהערּבים:
מאנׁשי  מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהערּבים;
ּכּלן  הקטירּו ּכבר ואם עליה. ויפיסּו אב, ּבית ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻאֹותֹו
וזה  ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ּכּלן לּה מפיסין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻמימיהם,

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית לּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזכה
.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,

ׁשל  אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה  כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשל  הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא האחר ׁשחר, והּמׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּכנס

הּפנים  ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו .הערּבים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.È לבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

האׁש הּקרּבנֹות על ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה ;. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
.‡È הּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [של ואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
.·È מׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הבא]הּנכנס נֹוטל [לשבוע הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵַַַָָ
מּוכנים  הם ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשׁש;
טֹוב  יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
- החג ׁשּבתֹו ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל רק חֹולקין [ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
השבועי] חג המשמר ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְִִֵֶַָָ

יֹום  מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאחד
לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָטֹוב
חֹולקין  - ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכן
ׁשהיא  ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
הּכהנים  ׁשּנתאחרּו מּפני ּתּקנה, זה ודבר החג. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹוצאי
מּבעלי  אחד נתאחר ואם הּפנים; לחם חּלּוק ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל

אחר יּמצא ּבא, ולא שיחליפו]מׁשמר המשמרות .[משאר ְְִִֵֵַָָָֹ
.‚È ּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל

חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום יֹום [הסוכות]ׁשהיה אֹו ּבּׁשני ִִֵֶֶַַָָָ
עצרת ׁשל טֹוב יֹום אֹו ּבחמיׁשי, האחרֹון [שבועות]טֹוב ֲֲֲִִֶֶֶַַָ

קבּוע  ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני להיֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחל
ׁשּתים; נֹוטל הּנכנס וזה חּלֹות, עׂשר נֹוטל ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹותּה
אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה להם נׁשאר לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבא  ואין ּומתעּצלין, ּבׁשּבת; אחד אֹו ׁשּבת ערב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

מעט. אּלא ְֵֶֶַָמהם
.„È ׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

מזה]ּבהן  ושלש מזה שלש לאהרן [- "והיתה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ
ּגדֹול  ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"

ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

ה  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

ּביֹום  הּׁשּבת "ּביֹום ׁשּנאמר: - ּבהיכל ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן
יערכּנּו". ְֶַַַַָהּׁשּבת

ּברּור·. חּלה ודבר ּכל חּלֹות, עׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עׂשרֹונים  ּבכל ׁשני חּלֹות ׁשׁש - סדרים ׁשני אֹותֹו ועֹורכין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

קנים  ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה; ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹסדר,
ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל [יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
על  "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

מעּכבין ‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
זה  את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ואין זה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מּיֹום [חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על  ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
וזה  אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
הּנכנסת  הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול; ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,
נכנסים,„. כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה  בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ּבידם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשנים
לּטל  ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ׁשני מקּדימין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּצפֹון  עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
ׁשל  טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַאּלּו

יחד]זה  ּתמיד"[- "לפני ׁשּנאמר: השולחן - יהיה [שלא ְֱִֶֶֶַַָָ
לחם] .בלא

אחר ‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו
מחּלקין  ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיה
החּלֹות  ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב  .מתחּלקֹות ְְִֶֶַָ
.Â סאים וארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

וׁשפין למנחֹות, הראּויין ּובֹועטין [משפשפין]חּטים אֹותן ְְְֲִִִִִִָָָָ
ּבאחת  מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
מהן  ועֹוׂשין סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרה

מּצֹות חּלֹות עׂשרה חמץ]ׁשּתים אֹותן [שאינם נּפה לא . ְְִֵֵֶַַָָֹ
סאים  וארּבע מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחת
נאמרּו לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ונעׂשּו הֹואיל  -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹ

למצוה. אּלא האּלּו ְְִִִֵֶַָָָהּׁשעּורין
.Ê ּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן

ׁשּתים הּמנחֹות  אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין . ְְְְִִִַַַַַַָָָָ
ְִַׁשּתים.
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.Áדפּוסין אחד [תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי  הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ
.Ë"ּפנים "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ׁשּיהיּוּכל , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
ׁשני  יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻהחּלה
מּכאן  הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָטפחים
מּניח  וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ויּׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכאן,
ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה

חּלֹות. ׁשׁש ׁשנּיה, ְֲִֵַַָָָמערכה
.È טֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ,אין ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאּלא
ּבחמיׁשי  להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחל

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ׁשּבת, ְְִִִִֶֶַָָּובערב
.‡È ׁשּבת ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור אּלא ולא ; ְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹ

ּובאחד  הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
א']ּבׁשּבת החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

.·È ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל  - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָלבֹונה
והּבזיכין  הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּלחם,
הּלחם  - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבאחד
נפסל  ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. קדֹוׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָאינֹו

.הּלחם  ֶֶַ
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והן  הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
השולחן]מסּדרין לׁשּבת [על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ

והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּׁשלחן  על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻמסּדרין

ּכלּום. ּבכ אין ׁשּבתֹות, ְְֵַַָָָּכּמה
.„È את והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר

ׁשּבת  לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין
הּלחם  נפסל - הּבאה ׁשּנפסלּו,אחרת ּכקדׁשים הּוא והרי ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

על  ּפּגּולׁשחּיבין מּׁשּום פסול]יהן ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÂË הסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר  ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם  - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין  את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ
.ÊË ואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ּפרק  ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הּמערכת  הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטמא  - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום

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
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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
"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
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ּ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
ּ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' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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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
"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
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ּ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
ּ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' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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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 ְֵֶֶֶַַָָָָֹ

.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
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ּ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"ד  סיון כ"ח חמישי 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 ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּ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
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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 ְֵֶֶֶַַָָָָֹ

.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
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ּ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"ד  סיון כ"ח חמישי 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 ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּ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
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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,

.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
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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

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.
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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,

.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
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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

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.
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.‚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 ,-] ְִֵֵֶַָָָ
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"ד  סיון כ"ט שישי 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,
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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
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
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.‚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 ,-] ְִֵֵֶַָָָ
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"ד  סיון כ"ט שישי 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,
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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
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
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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
.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
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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 - -] ְְֲִִֵֵֶַ
ׁ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
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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
.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
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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 - -] ְְֲִִֵֵֶַ
ׁ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
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ּ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 ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁ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"ד  סיון ל' קודש שבת 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, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
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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 ְְֵֶַַַָָ

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
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ּ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 ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁ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"ד  סיון ל' קודש שבת 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, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
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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 ְְֵֶַַַָָ

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
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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]

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 ְְֵָָ
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.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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ׁשהּוא ‡. וזה ׁשּלֹו הּמצר ּבן והביא ׂשדהּו, למּכר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהרֹוצה

ּתרצה  'אם הּמצר: לבן ואמר ּדין, לבית מּמּנּו לּקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָרֹוצה
זה  והרי ,עצמ סּלק - לאו ואם קנה , וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלקנֹות
מעֹות  מביא אֹו אּלא טענה; לֹו נׁשארה לא זה הרי - ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלֹוקח'
אין  ואביא', 'אטרח אמר: זכּותֹו. ּבטלה אֹו וקֹונה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמּיד
לֹו, ׁשּיׁש אמּוד הּוא אם - ואביא' אל' לֹו. ְְִִִֵֵֵֶָָׁשֹומעין
ׁשֹומעין  אין אמּוד, אינֹו ואם ויביא; ׁשּיל עד לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָממּתינין
'אֹו לֹו: אֹומרים לפיכ להּׁשמט. אּלא רֹוצה ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָלֹו,
זמן  קֹובעין ׁשאין ;'זכּות ּבטלה אֹו זּוזים, עּתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָהֹוציא

הּמצר  הּלֹוקח לבעל והֹוציא הּמעֹות, הּמצר ּבן הֹוציא . ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
לצאת  ממהרין אֹו מּזּוזיו, טֹובים לֹוקח ׁשל היּו אם - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמעֹות
היה  הּמצר. ּבן ּדין לֹו ואין זכּותֹו, ּבטלה - מּזּוזיו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיתר
רֹוצה  הּמצר ּובן ּבּתים, ּבּה לבנֹות לקנֹותּה הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָרֹוצה
ּדין  ּבּה ואין הארץ, יּׁשּוב מּׁשּום זֹוכה, הּלֹוקח - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלזרעּה

הּמצר. ֶֶֶַּבן
ּבן ·. ּפלֹוני 'הרי לֹו: ואמר הּמצר, ּבבן ונמל הּלֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבא

מּמּנּו'? ואּקח אל זֹו, ׂשדה לי למּכר רֹוצה ׁשּל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹהּמצר
אֹותֹו לסּלק לֹו ויׁש זכּותֹו; ּבּטל לא - וקח' ל' לֹו: ְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹואמר
אמּורים  ּדברים ּבּמה מּידֹו. קנּו ּכן אם אּלא ׁשּקנה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
לֹו מחל אם אבל ׁשּיקנה. קדם לֹו ּבׁשּמחל קנין? ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּצרי
ׂשכר  אֹו עּמֹו, וסּיע הּמצר ּבן ׁשּבא ּכגֹון ׁשּלקח, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזכּותֹו

ולא  ּומׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּכל וסֹותר ּבֹונה אֹותֹו ׁשראה אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו,
לסּלקֹו יכֹול אינֹו וׁשּוב מחל, זה הרי - ערער ולא ּבֹו .מחה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ואחר ‚. קטן, אֹו חֹולה, אֹו אחרת, ּבמדינה הּמצר ּבן ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
אינֹו - ההֹול ּובא הּקטן, הגּדיל אֹו החֹולה, הבריא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
למּכר  יכֹול אדם אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם לסּלקֹו; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיכֹול
ּתצא  ׁשנים ּכּמה 'לאחר אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָקרקעֹו,

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִִֶַָָמּידי'.
מֹוזיל „. העם לכל אם - ּבמנה מאתים ׁשוה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוכר

מֹוזיל  אינֹו ואם ּומסּלקֹו; מאה הּמצר ּבן לֹו נֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּומֹוכר,
לזה  נתן ׁשהּמֹוכר ׁשוה, ׁשהיא מאתים לֹו נֹותן - העם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלכל
עד  לסּלקֹו, יכֹול אינֹו - ּבמאתים מנה ׁשוה לקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה.

הּמאתים  נׁשּבע ׁשּיּתן - ּביניהן קנּוניא ׁשּזֹו הּמצר ּבן טען . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
עדים  ׁשם היּו ואם מאתים. ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּלֹוקח
ּובין  ּבינֹו היתה ׁשאמנה טֹוען הּמצר ּובן מאתים, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתן
הרי  - מאה אּלא מּמּנּו לקח ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע ואני ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמֹוכר,
מסּלקֹו, ּכ ואחר העדים, ׁשהעידּו ּכמֹו הּמאתים נֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ונפטר. ּבמאתים, ׁשּלקח הּסת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּביעֹו
מהן ‰. אחד ּכל ׁשנים, ּובאּו קרקע, למּכר הרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

- הּמצר ּבעל מהן אחד ואין אּלּו', ּבדמים אּקח 'אני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומר:
העיר  ּבן הּׂשדה, מּׁשכני ואחד העיר מּיֹוׁשבי האחד היה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאם

ק  חכמים ּתלמיד חכמים, ותלמיד ׁשכן קרֹוב קֹודם; ֹודם; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
הּׁשכן  וקרֹוב, ׁשכן קֹודם; חכמים ּתלמיד חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָותלמיד
מהן  אחד קדם הּוא. והּיׁשר הּטֹוב ּבכלל זה ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָקֹודם;
הֹואיל  לסּלקֹו, יכֹול לֹו לקּדם ׁשראּוי חברֹו ואין זכה; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוקנה,
ּדר זה ּבדבר חכמים צּוּו ׁשּלא הּמצר; ּבעל מהן אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין

ּכ ׁשעֹוׂשה היא טֹובה ונפׁש חסידּות ּדר אּלא .ּדין, ְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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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]

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 ְְֵָָ
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.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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ׁשהּוא ‡. וזה ׁשּלֹו הּמצר ּבן והביא ׂשדהּו, למּכר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהרֹוצה

ּתרצה  'אם הּמצר: לבן ואמר ּדין, לבית מּמּנּו לּקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָרֹוצה
זה  והרי ,עצמ סּלק - לאו ואם קנה , וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלקנֹות
מעֹות  מביא אֹו אּלא טענה; לֹו נׁשארה לא זה הרי - ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלֹוקח'
אין  ואביא', 'אטרח אמר: זכּותֹו. ּבטלה אֹו וקֹונה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמּיד
לֹו, ׁשּיׁש אמּוד הּוא אם - ואביא' אל' לֹו. ְְִִִֵֵֵֶָָׁשֹומעין
ׁשֹומעין  אין אמּוד, אינֹו ואם ויביא; ׁשּיל עד לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָממּתינין
'אֹו לֹו: אֹומרים לפיכ להּׁשמט. אּלא רֹוצה ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָלֹו,
זמן  קֹובעין ׁשאין ;'זכּות ּבטלה אֹו זּוזים, עּתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָהֹוציא

הּמצר  הּלֹוקח לבעל והֹוציא הּמעֹות, הּמצר ּבן הֹוציא . ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
לצאת  ממהרין אֹו מּזּוזיו, טֹובים לֹוקח ׁשל היּו אם - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמעֹות
היה  הּמצר. ּבן ּדין לֹו ואין זכּותֹו, ּבטלה - מּזּוזיו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיתר
רֹוצה  הּמצר ּובן ּבּתים, ּבּה לבנֹות לקנֹותּה הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָרֹוצה
ּדין  ּבּה ואין הארץ, יּׁשּוב מּׁשּום זֹוכה, הּלֹוקח - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלזרעּה

הּמצר. ֶֶֶַּבן
ּבן ·. ּפלֹוני 'הרי לֹו: ואמר הּמצר, ּבבן ונמל הּלֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבא

מּמּנּו'? ואּקח אל זֹו, ׂשדה לי למּכר רֹוצה ׁשּל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹהּמצר
אֹותֹו לסּלק לֹו ויׁש זכּותֹו; ּבּטל לא - וקח' ל' לֹו: ְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹואמר
אמּורים  ּדברים ּבּמה מּידֹו. קנּו ּכן אם אּלא ׁשּקנה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
לֹו מחל אם אבל ׁשּיקנה. קדם לֹו ּבׁשּמחל קנין? ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּצרי
ׂשכר  אֹו עּמֹו, וסּיע הּמצר ּבן ׁשּבא ּכגֹון ׁשּלקח, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזכּותֹו

ולא  ּומׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּכל וסֹותר ּבֹונה אֹותֹו ׁשראה אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו,
לסּלקֹו יכֹול אינֹו וׁשּוב מחל, זה הרי - ערער ולא ּבֹו .מחה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ואחר ‚. קטן, אֹו חֹולה, אֹו אחרת, ּבמדינה הּמצר ּבן ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
אינֹו - ההֹול ּובא הּקטן, הגּדיל אֹו החֹולה, הבריא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
למּכר  יכֹול אדם אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם לסּלקֹו; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיכֹול
ּתצא  ׁשנים ּכּמה 'לאחר אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָקרקעֹו,

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִִֶַָָמּידי'.
מֹוזיל „. העם לכל אם - ּבמנה מאתים ׁשוה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוכר

מֹוזיל  אינֹו ואם ּומסּלקֹו; מאה הּמצר ּבן לֹו נֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּומֹוכר,
לזה  נתן ׁשהּמֹוכר ׁשוה, ׁשהיא מאתים לֹו נֹותן - העם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלכל
עד  לסּלקֹו, יכֹול אינֹו - ּבמאתים מנה ׁשוה לקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה.

הּמאתים  נׁשּבע ׁשּיּתן - ּביניהן קנּוניא ׁשּזֹו הּמצר ּבן טען . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
עדים  ׁשם היּו ואם מאתים. ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּלֹוקח
ּובין  ּבינֹו היתה ׁשאמנה טֹוען הּמצר ּובן מאתים, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתן
הרי  - מאה אּלא מּמּנּו לקח ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע ואני ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמֹוכר,
מסּלקֹו, ּכ ואחר העדים, ׁשהעידּו ּכמֹו הּמאתים נֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ונפטר. ּבמאתים, ׁשּלקח הּסת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּביעֹו
מהן ‰. אחד ּכל ׁשנים, ּובאּו קרקע, למּכר הרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

- הּמצר ּבעל מהן אחד ואין אּלּו', ּבדמים אּקח 'אני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומר:
העיר  ּבן הּׂשדה, מּׁשכני ואחד העיר מּיֹוׁשבי האחד היה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאם

ק  חכמים ּתלמיד חכמים, ותלמיד ׁשכן קרֹוב קֹודם; ֹודם; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
הּׁשכן  וקרֹוב, ׁשכן קֹודם; חכמים ּתלמיד חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָותלמיד
מהן  אחד קדם הּוא. והּיׁשר הּטֹוב ּבכלל זה ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָקֹודם;
הֹואיל  לסּלקֹו, יכֹול לֹו לקּדם ׁשראּוי חברֹו ואין זכה; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוקנה,
ּדר זה ּבדבר חכמים צּוּו ׁשּלא הּמצר; ּבעל מהן אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין

ּכ ׁשעֹוׂשה היא טֹובה ונפׁש חסידּות ּדר אּלא .ּדין, ְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻענין
ּכל  ּובאּור ּוׂשכרן. ּובהפסדן ּוממּכרן ּבמּקחן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּומׁשּפטיהן

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּדינים
ספר קנין -הלכות שלוחין ושותפין 

ְִִִִֵֵַָָ

א  ¤¤ּפרק
לׁשלּוחֹו‡. אֹוהאֹומר מּטלטלין', אֹו קרקע לי ּומכר 'צא : ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

וכל  ׁשליחּותֹו, ועֹוׂשה לֹו ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'קנה
עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוׂשה ואין קּימין. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשיו
עדים  צריכין ואין חברֹו; לבין ּבינֹו ּבלבד ּבאמירה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאּלא
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, לגּלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא

ּכל ·. עׂשה לא מׁשּלחֹו, ּדברי על ׁשעבר אם ׁשליח וכן ּום. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי  חֹוזר, - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטעה

לעּות' ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: אמרּואֹומר ולא . ְְְְְְְִֵֵֵַַַָֹֹ
והּׁשטרֹות  והעבדים ׁשתּות, ּבמּטלטלין ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָׁשההֹוניה
קֹונה  אֹו ׁשּלֹו, ּבמֹוכר אּלא הֹוניה, ּבהן אין ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּקרקעֹות

חֹוזר. ׁשהּוא, ּבכל ּבכּלן ׁשּטעה הּׁשליח אבל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעצמֹו;
ׁשּלא ‚. לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן

לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבאחריּות
למׁשּלח  אֹותּה ּומֹוכר וחֹוזר ׁשעׂשה, ּכמֹו ּבאחריּות ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
על  האחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה הֹואיל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאחריּות;

עליו הּׁשליח  התנה אם ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשוה  לֹו מכר אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין ׁשליח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשהּו
לחזר  יכֹול אינֹו - ּבמאה ּדינר ׁשוה לקח אֹו ּבדינר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמאה

הּתנאי. ּכפי לֹו לּתן המׁשּלח וחּיב ְְְְִִֵֵַַַַַַָּבֹו,
ּומכר „. סאה', ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי 'מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר

הּלֹוקח  וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים', ּבית לי 'מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית

לֹוקח  קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה אמר ּבית . ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשנים  ּומכרּה הּׁשליח והל אחד', לאדם ׂשדי לי 'מכר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלֹו:
לי  'מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קּים. ממּכרֹו למאה, מכרּה אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹׂשדי',
מּמיני ‰. מין אֹו חּטים, ּבהן לֹו לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן

ּתרעמת  אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא לֹוסחֹורה, נתן . ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים ּבהן לּקח ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמעֹות
והל ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ׂשעֹורים, ּבהן לֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָולקח
לּׁשליח, ּפחתּו ׁשּלקח, זה דמי ּפחתּו אם - חּטים לֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָולקח
לבעל  הֹוסיפּו דמיהן, הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַמּפני
ּבּמנין  לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער היה ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָהּמעֹות.
הן  הרי הּמֹוכרים, לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה אֹו ּבּמׁשקל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת, וחֹולק ׁשניהם; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל

הּמעֹות. לבעל הּכל קצּבה, לֹו ׁשאין הּדבר היה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹואם

.Â מּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
לֹו: ואמר הּׁשליח, ּביד הּממֹון ונתן ׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
להּטּפל  צרי הּׁשליח אין - חֹובי' לבעל זה ממֹון הֹול'ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
חֹוב  ּתפרע 'אל לּׁשליח: אמר ואם עדים; ּבפני לֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָולּתן

לׁשּלם  חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו ּבעדים', אּלא וכן זה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ותן  הּׁשטר לי 'קח לֹו: ׁשאמר ּבין ּבׁשטר, החֹוב היה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאם
הּׁשטר', וקח הּמעֹות לֹו 'ּתן לֹו: ׁשאמר ּבין הּמעֹות', ְְֵֵֶַַַַַָָָָלֹו
ׁשהרי  לׁשּלם, חּיב - הּׁשטר לקח ולא עדים ּבלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹונתן

לעּות. ולא ׁשלחֹו, ְְְְֵֵַַָֹלתּקן
.Ê ממֹון הֹול' לֹו: ואמר ׁשליח, ּביד ׁשּבידֹו ממֹון ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹולח

- ּבעדים ׁשּלא לֹו ונתן והל לֹו', חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
'לא  אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל 'נתּתי', אֹומר: ִִֵֵֵַַַַַַָָֹהּׁשליח

נׁשּב הּׁשליח - עֹומדין ׁשלׁשּתן והרי ׁשּנתן,לקחּתי', הּסת ע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּלה  ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּסת נׁשּבע הּפֹועל אֹו חֹוב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּובעל
היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו לּפֹועל אֹו חֹוב ֹו ְְֲִִֵַַַַַַַָָלבעל
ּכנֹוגעים  ׁשהן מּפני מֹועלת, עדּותן אין - ׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשלּוחין

הּסת  להּׁשבע חּיבין ׁשהרי אמּורים?ּבעדּותן, ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשלׁשּתן  והרי חֹוב, ּבעל את מכחיׁש הּׁשליח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשהיה
לי' ׁשאמרּת ּכמֹו 'נתּתי ואמר: ׁשליח ּבא אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָעֹומדין.
אין  ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אם  וכן ׁשליחּותֹו. נעׂשה ׁשּלא וּדאי טענת עליו טֹוען ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשם
חֹוב  ּבעל ּובא הּים, למדינת להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמתּו
ּפרעֹו ׁשּלא הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חֹובֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלתּבע
וּדאי  טענת עליו ׁשּטֹוען מי ּכאן אין ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשליח,
ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם סתם, הּלוה מחרים אּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלקח;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Á לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון, ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב  אינֹו לׁשלחֹו, רצה אם - לוי' ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר  והּוא, ּפּקדֹון; ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחריּותֹו,

ידֹו ּכתב ולא ׁשהּוא ּכתבּתי 'לא ואמר: הּמלוה טען ואם . ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה י ּׁשבע - 'ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב  היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אינֹו אֹו ידֹו ּכתב הּוא אם יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבכתב
- ּביחּוד ׁשּביניהן ואֹותֹות סימנים ּבֹו ּכתּובין היּו אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

רּמּו ואחרים ּכתב ׁשלחּתי 'לא ואמר: ראּובן טען ּב',אם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מי  על ׁשּיחרים אחר לראּובן ויׁשּלם ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמעֹון
ׁשּיּׁשבע  ׁשהֹורה מי ויׁש יֹודה. ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשלח

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין  יּטל, ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹראּובן
.Ë,מּׁשמעֹון חמּׁשים ולקח ראּובן, ּבׁשליחּות ׁשּבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָלוי

עׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו 'לא ואמר: ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּובא
ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - לי' הביא ּבלבד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹועׂשרים
מֹודה  ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ועׂשרים עׂשרים אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָלּקח
נתּתי  לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים הּסת נׁשּבע ולוי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמקצת;

לראּובן  חּיב היה אם מּביתֹו, ׁשמעֹון ויׁשּלם וכן לראּובן. . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
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ב  ¤¤ּפרק
וכן ‡. ׁשּבעֹולם, הּדברים מן לדבר ׁשליח נעׂשה הּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ׁשּנאמר: הּדברים, מן לדבר לגֹוי ׁשליח נעׂשה יׂשראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשלּוחכם  אף ברית, ּבני "אּתם" מה - אּתם" ּגם ּתרימּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ"ּכן
ּבן  ּמׁשּלחכם ּומה ּכּלּה. הּתֹורה לכל הּדין והּוא ברית; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבני

ּברית. ּבן המׁשּלח ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּברית,
אּׁשה ·. אֹו איׁש ׁשליח אדם איׁש;עֹוׂשה אׁשת ואפּלּו , ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבמקצת  ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל - וׁשפחה עבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּדעת, ּבן ׁשאינֹו מי אבל ּומּתן. למּׂשא ׁשלּוחין נעׂשין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמצוֹות,
עֹוׂשין  ולא ׁשלּוחין; נעׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
קטן  ּבנֹו הּׁשֹולח ,לפיכ הּקטּנה. ואחד הּקטן אחד  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשליח,

החנוני איסרים]אצל בשני "זכות" לֹו[ובחשבונו ּומדד , ְִֵֶֶַַָָ
מטבע]ּבאּסר האּסר[סוג את לֹו ונתן בתור ׁשמן, - [הנותר ְְִִֶֶֶַָָָָ

לׁשּלם;"עודף"] חּיב החנוני - האּסר ואת הּׁשמן את ואּבד ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּדעת. ּבן אּלא לׁשלח לֹו היה ולא להֹודיעֹו, אּלא ׁשלחֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
הּקטן', עם לי 'ׁשלח ואמר: ּפרׁש ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי
ּבין ‚. ּפּקדֹון ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

רצה  אם - קטן היה אפּלּו - ּפלֹוני' ּביד לי ׁשלחהּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,
ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו נפטר; ּבידֹו, ׁשנים לׁשלחֹו וכן . ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ּביד  יׁשלח לחברֹו, לׁשלח ׁשּירצה מי ׁשּכל ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהתנּו
לֹו ׁשּיראה מי ּביד מׁשּלח זה הרי - המׁשּלח ׁשּירצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמי
אֹו ,ּבּדר נגנב אֹו אבד ואם זה; ּדבר להֹולי ראּוי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ּתנאי  ׁשּכל ּפטּור, המׁשּלח הרי - הּׁשליח ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכפר

קּים. ְֶַָָׁשּבממֹון
זה „. ּבדבר ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

על  ׁשעבר ונמצא ,ׁשהמׁשי אֹו ׁשּמׁש ּפי על אף - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפלֹוני
ּומחזיר  הּמּקח, ּבטל - מׁשּלחֹו ׁשהּוא ּדעת הֹודיע לא ואם . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּׁשלחֹו. זה ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמּקח, נקנה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח
קניתי ‰. 'ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָראּובן

ואמר  ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה',
- ּבׁשמי' מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ראּובן. ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ּכֹופין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאין
וזה  אקנה, 'לעצמי לֹו: ואמר ּבּתחּלה עּמֹו התנה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
הּוא  ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי ּבׁשם ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשאכּתב
ּבׁשמֹו אחר ׁשטר לֹו ולכּתב לחזר ּכֹופהּו זה הרי - .הּקֹונה' ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

.Â על ׂשכר נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ׁשליח - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּסרסּור
ׁשּנה  אם ,לפיכ מה ׁשליחּותֹו; מׁשּלם הּבעלים, ּדעת על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ראּובן ׁשּנתן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּׁשהפסיד.
והל מּמאה', ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי 'מכר לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר
ּבמאתים  מכרֹו מּביתֹו; חמּׁשים מׁשּלם - ּבחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָּומכרֹו
'ּבמאה  אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. הּכל -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
לי, אמרּת 'ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור למּכר', ל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאמרּתי
הּתֹורה, ׁשבּועת הּסרסּור נׁשּבע - ּבחמּׁשים' מכרּתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוכן

נׁשּבע  - החמּׁשים לֹו נתן ּכבר ואם ּבמקצת. הֹודה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהרי
הּלֹוקח  ידע ואם הּלֹוקח. וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּסת

ז  -ׁשחפץ הּוא סרסּור לֹו הּמֹוכר וׁשּזה הּוא, ראּובן ׁשל ה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
למּכר  רׁשּות לֹו ׁשּנתן מי על ויחרים לבעליו; החפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיחזיר

ׁשּקניתי. אחר ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים, ׁשרצה אֹו ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחמּׁשים,
.Ê ׁשל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ׁשהֹודיע סרסּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכל

למּכר  רֹוצה 'איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,
ּפסק לא ׁשהרי הּלֹוקח, מחזיר - אּלּו' בסכום ּבדמים [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשאבד של] סרסּור וכל .'וכ ּבכ 'מכר לֹו ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹּדמים
ׁשהּוא  מּפני לׁשּלם, חּיב - נׁשּבר אֹו נגנב, אֹו מּידֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפץ

ׂשכר. ֵָָנֹוׂשא
.Á ואמר חמיו, לבית לׁשּגרן האּמן מּבית ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

ואם  ּדמיהן; את ל אּתן אני מּמּני, אֹותן מקּבלין 'אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָלֹו:
חּיב  זה הרי - ּבהליכה ונאנסּו מעט', ׂשכר ל אּתן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו,

ּפטּור  ּבחזרה, נאנסּו ואם למכרן לׁשּלם; מנת על נטלן . ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
זמן  עד אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו 'אם לֹו: ואמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלאחרים,
,'ל אחזירם יּמכרּו, לא ואם ,וכ ּכ ּדמים ל אּתן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפלֹוני,

לׁשּלם. חּיב - ּבחזרה ּבין ּבהליכה ּבין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונאנסּו,
.Ë- וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני, אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ואם  ויּפטר. טענתֹו, על הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ּדבר  אֹו עדים, עליו להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום האנס ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיה

וי  גלּוי צריׁשהּוא זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי לּכל, דּוע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא

ארּבע ּומׁשּלם  לי 'קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ּבאחד מעׂשה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ונמצאּו לֹו, וקנה ּבידֹו, לֹו ׁשהיּו מּמעֹות יין', ּגרּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמאֹות
יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמץ.
ׁשּלקחֹו ּבעת יין ׁשהיה ראיה, להביא ואפׁשר והֹואיל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו;
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשּלם. ראיה, יביא לא ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹויּפטר;
ׁשאין  הּנעלם ּדבר אבל ּבהן. מצּויה ׁשהראיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָמּדברים
טענה  ּבכל הּדין וכן הּׁשליח. עליו יּׁשבע מצּויה, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָראיתֹו
אם  - הּׁשֹומרין ּבטענת הּדין וכן ּבזֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּתף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻׁשּיטען
אֹו טענתֹו, על ראיה יביא אֹו - להיֹות יכֹולה ְְְְֲִִַַָָָָָָָָהראיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַַיׁשּלם,

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחר, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי

זה, עם לדּון ׁשליח לעׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
- ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו הּקרקע לֹוּולהֹוציא ּכֹותב זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הזכויות]הרׁשאה לו מּידֹו[שהקנה לקנֹות וצרי . ְְְִִִַָָָָ
וכּיֹוצא  ,'לעצמ והֹוצא ּוזכה ּדּון ל' לֹו: ואמר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהרׁשהּו,
עּמֹו, לדּון יכֹול אינֹו ּכן, לֹו ּכתב לא ואם הּללּו; ְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּבענינים
ּפי  על אף ּדיני'. ּבעל אּתה 'אין לֹו: אֹומר ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּפני
הרי  ּבֹו, ּׁשּיזּכה מה וכל ׁשליח, אּלא אינֹו ּכן, לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכתב

ע  הּׁשליח ׁשּיֹוציא ההֹוצאֹות וכל מׁשּלחֹו. ׁשל ּדין הּוא ל ְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
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ה'תשע"ד  סיון כ"ה שני יום

oitYWe oigElW zFkld¦§§¦§ª¨¦
וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻענין
ּכל  ּובאּור ּוׂשכרן. ּובהפסדן ּוממּכרן ּבמּקחן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּומׁשּפטיהן

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּדינים
ספר קנין -הלכות שלוחין ושותפין 

ְִִִִֵֵַָָ

א  ¤¤ּפרק
לׁשלּוחֹו‡. אֹוהאֹומר מּטלטלין', אֹו קרקע לי ּומכר 'צא : ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

וכל  ׁשליחּותֹו, ועֹוׂשה לֹו ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'קנה
עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוׂשה ואין קּימין. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשיו
עדים  צריכין ואין חברֹו; לבין ּבינֹו ּבלבד ּבאמירה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאּלא
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, לגּלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא

ּכל ·. עׂשה לא מׁשּלחֹו, ּדברי על ׁשעבר אם ׁשליח וכן ּום. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי  חֹוזר, - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטעה

לעּות' ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: אמרּואֹומר ולא . ְְְְְְְִֵֵֵַַַָֹֹ
והּׁשטרֹות  והעבדים ׁשתּות, ּבמּטלטלין ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָׁשההֹוניה
קֹונה  אֹו ׁשּלֹו, ּבמֹוכר אּלא הֹוניה, ּבהן אין ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּקרקעֹות

חֹוזר. ׁשהּוא, ּבכל ּבכּלן ׁשּטעה הּׁשליח אבל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעצמֹו;
ׁשּלא ‚. לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן

לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבאחריּות
למׁשּלח  אֹותּה ּומֹוכר וחֹוזר ׁשעׂשה, ּכמֹו ּבאחריּות ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
על  האחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה הֹואיל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאחריּות;

עליו הּׁשליח  התנה אם ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשוה  לֹו מכר אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין ׁשליח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשהּו
לחזר  יכֹול אינֹו - ּבמאה ּדינר ׁשוה לקח אֹו ּבדינר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמאה

הּתנאי. ּכפי לֹו לּתן המׁשּלח וחּיב ְְְְִִֵֵַַַַַַָּבֹו,
ּומכר „. סאה', ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי 'מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר

הּלֹוקח  וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים', ּבית לי 'מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית

לֹוקח  קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה אמר ּבית . ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשנים  ּומכרּה הּׁשליח והל אחד', לאדם ׂשדי לי 'מכר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלֹו:
לי  'מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קּים. ממּכרֹו למאה, מכרּה אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹׂשדי',
מּמיני ‰. מין אֹו חּטים, ּבהן לֹו לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן

ּתרעמת  אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא לֹוסחֹורה, נתן . ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים ּבהן לּקח ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמעֹות
והל ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ׂשעֹורים, ּבהן לֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָולקח
לּׁשליח, ּפחתּו ׁשּלקח, זה דמי ּפחתּו אם - חּטים לֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָולקח
לבעל  הֹוסיפּו דמיהן, הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַמּפני
ּבּמנין  לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער היה ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָהּמעֹות.
הן  הרי הּמֹוכרים, לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה אֹו ּבּמׁשקל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת, וחֹולק ׁשניהם; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל

הּמעֹות. לבעל הּכל קצּבה, לֹו ׁשאין הּדבר היה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹואם

.Â מּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
לֹו: ואמר הּׁשליח, ּביד הּממֹון ונתן ׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
להּטּפל  צרי הּׁשליח אין - חֹובי' לבעל זה ממֹון הֹול'ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
חֹוב  ּתפרע 'אל לּׁשליח: אמר ואם עדים; ּבפני לֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָולּתן

לׁשּלם  חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו ּבעדים', אּלא וכן זה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ותן  הּׁשטר לי 'קח לֹו: ׁשאמר ּבין ּבׁשטר, החֹוב היה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאם
הּׁשטר', וקח הּמעֹות לֹו 'ּתן לֹו: ׁשאמר ּבין הּמעֹות', ְְֵֵֶַַַַַָָָָלֹו
ׁשהרי  לׁשּלם, חּיב - הּׁשטר לקח ולא עדים ּבלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹונתן

לעּות. ולא ׁשלחֹו, ְְְְֵֵַַָֹלתּקן
.Ê ממֹון הֹול' לֹו: ואמר ׁשליח, ּביד ׁשּבידֹו ממֹון ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹולח

- ּבעדים ׁשּלא לֹו ונתן והל לֹו', חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
'לא  אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל 'נתּתי', אֹומר: ִִֵֵֵַַַַַַָָֹהּׁשליח

נׁשּב הּׁשליח - עֹומדין ׁשלׁשּתן והרי ׁשּנתן,לקחּתי', הּסת ע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּלה  ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּסת נׁשּבע הּפֹועל אֹו חֹוב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּובעל
היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו לּפֹועל אֹו חֹוב ֹו ְְֲִִֵַַַַַַַָָלבעל
ּכנֹוגעים  ׁשהן מּפני מֹועלת, עדּותן אין - ׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשלּוחין

הּסת  להּׁשבע חּיבין ׁשהרי אמּורים?ּבעדּותן, ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשלׁשּתן  והרי חֹוב, ּבעל את מכחיׁש הּׁשליח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשהיה
לי' ׁשאמרּת ּכמֹו 'נתּתי ואמר: ׁשליח ּבא אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָעֹומדין.
אין  ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אם  וכן ׁשליחּותֹו. נעׂשה ׁשּלא וּדאי טענת עליו טֹוען ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשם
חֹוב  ּבעל ּובא הּים, למדינת להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמתּו
ּפרעֹו ׁשּלא הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חֹובֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלתּבע
וּדאי  טענת עליו ׁשּטֹוען מי ּכאן אין ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשליח,
ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם סתם, הּלוה מחרים אּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלקח;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Á לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון, ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב  אינֹו לׁשלחֹו, רצה אם - לוי' ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר  והּוא, ּפּקדֹון; ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחריּותֹו,

ידֹו ּכתב ולא ׁשהּוא ּכתבּתי 'לא ואמר: הּמלוה טען ואם . ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה י ּׁשבע - 'ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב  היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אינֹו אֹו ידֹו ּכתב הּוא אם יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבכתב
- ּביחּוד ׁשּביניהן ואֹותֹות סימנים ּבֹו ּכתּובין היּו אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

רּמּו ואחרים ּכתב ׁשלחּתי 'לא ואמר: ראּובן טען ּב',אם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מי  על ׁשּיחרים אחר לראּובן ויׁשּלם ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמעֹון
ׁשּיּׁשבע  ׁשהֹורה מי ויׁש יֹודה. ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשלח

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין  יּטל, ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹראּובן
.Ë,מּׁשמעֹון חמּׁשים ולקח ראּובן, ּבׁשליחּות ׁשּבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָלוי

עׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו 'לא ואמר: ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּובא
ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - לי' הביא ּבלבד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹועׂשרים
מֹודה  ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ועׂשרים עׂשרים אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָלּקח
נתּתי  לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים הּסת נׁשּבע ולוי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמקצת;

לראּובן  חּיב היה אם מּביתֹו, ׁשמעֹון ויׁשּלם וכן לראּובן. . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
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ה'תשע"ד  סיון כ"ו שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ז סיון 

ב  ¤¤ּפרק
וכן ‡. ׁשּבעֹולם, הּדברים מן לדבר ׁשליח נעׂשה הּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ׁשּנאמר: הּדברים, מן לדבר לגֹוי ׁשליח נעׂשה יׂשראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשלּוחכם  אף ברית, ּבני "אּתם" מה - אּתם" ּגם ּתרימּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ"ּכן
ּבן  ּמׁשּלחכם ּומה ּכּלּה. הּתֹורה לכל הּדין והּוא ברית; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבני

ּברית. ּבן המׁשּלח ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּברית,
אּׁשה ·. אֹו איׁש ׁשליח אדם איׁש;עֹוׂשה אׁשת ואפּלּו , ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבמקצת  ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל - וׁשפחה עבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּדעת, ּבן ׁשאינֹו מי אבל ּומּתן. למּׂשא ׁשלּוחין נעׂשין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמצוֹות,
עֹוׂשין  ולא ׁשלּוחין; נעׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
קטן  ּבנֹו הּׁשֹולח ,לפיכ הּקטּנה. ואחד הּקטן אחד  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשליח,

החנוני איסרים]אצל בשני "זכות" לֹו[ובחשבונו ּומדד , ְִֵֶֶַַָָ
מטבע]ּבאּסר האּסר[סוג את לֹו ונתן בתור ׁשמן, - [הנותר ְְִִֶֶֶַָָָָ

לׁשּלם;"עודף"] חּיב החנוני - האּסר ואת הּׁשמן את ואּבד ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּדעת. ּבן אּלא לׁשלח לֹו היה ולא להֹודיעֹו, אּלא ׁשלחֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
הּקטן', עם לי 'ׁשלח ואמר: ּפרׁש ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי
ּבין ‚. ּפּקדֹון ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

רצה  אם - קטן היה אפּלּו - ּפלֹוני' ּביד לי ׁשלחהּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,
ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו נפטר; ּבידֹו, ׁשנים לׁשלחֹו וכן . ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

ּביד  יׁשלח לחברֹו, לׁשלח ׁשּירצה מי ׁשּכל ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהתנּו
לֹו ׁשּיראה מי ּביד מׁשּלח זה הרי - המׁשּלח ׁשּירצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמי
אֹו ,ּבּדר נגנב אֹו אבד ואם זה; ּדבר להֹולי ראּוי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ּתנאי  ׁשּכל ּפטּור, המׁשּלח הרי - הּׁשליח ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכפר

קּים. ְֶַָָׁשּבממֹון
זה „. ּבדבר ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

על  ׁשעבר ונמצא ,ׁשהמׁשי אֹו ׁשּמׁש ּפי על אף - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפלֹוני
ּומחזיר  הּמּקח, ּבטל - מׁשּלחֹו ׁשהּוא ּדעת הֹודיע לא ואם . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּׁשלחֹו. זה ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמּקח, נקנה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח
קניתי ‰. 'ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָראּובן

ואמר  ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה',
- ּבׁשמי' מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ראּובן. ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ּכֹופין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאין
וזה  אקנה, 'לעצמי לֹו: ואמר ּבּתחּלה עּמֹו התנה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָואם
הּוא  ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי ּבׁשם ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשאכּתב
ּבׁשמֹו אחר ׁשטר לֹו ולכּתב לחזר ּכֹופהּו זה הרי - .הּקֹונה' ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

.Â על ׂשכר נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ׁשליח - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּסרסּור
ׁשּנה  אם ,לפיכ מה ׁשליחּותֹו; מׁשּלם הּבעלים, ּדעת על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ראּובן ׁשּנתן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּׁשהפסיד.
והל מּמאה', ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי 'מכר לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר
ּבמאתים  מכרֹו מּביתֹו; חמּׁשים מׁשּלם - ּבחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָּומכרֹו
'ּבמאה  אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. הּכל -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
לי, אמרּת 'ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור למּכר', ל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאמרּתי
הּתֹורה, ׁשבּועת הּסרסּור נׁשּבע - ּבחמּׁשים' מכרּתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוכן

נׁשּבע  - החמּׁשים לֹו נתן ּכבר ואם ּבמקצת. הֹודה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהרי
הּלֹוקח  ידע ואם הּלֹוקח. וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּסת

ז  -ׁשחפץ הּוא סרסּור לֹו הּמֹוכר וׁשּזה הּוא, ראּובן ׁשל ה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
למּכר  רׁשּות לֹו ׁשּנתן מי על ויחרים לבעליו; החפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיחזיר

ׁשּקניתי. אחר ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים, ׁשרצה אֹו ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחמּׁשים,
.Ê ׁשל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ׁשהֹודיע סרסּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכל

למּכר  רֹוצה 'איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,
ּפסק לא ׁשהרי הּלֹוקח, מחזיר - אּלּו' בסכום ּבדמים [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשאבד של] סרסּור וכל .'וכ ּבכ 'מכר לֹו ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹּדמים
ׁשהּוא  מּפני לׁשּלם, חּיב - נׁשּבר אֹו נגנב, אֹו מּידֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפץ

ׂשכר. ֵָָנֹוׂשא
.Á ואמר חמיו, לבית לׁשּגרן האּמן מּבית ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

ואם  ּדמיהן; את ל אּתן אני מּמּני, אֹותן מקּבלין 'אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָלֹו:
חּיב  זה הרי - ּבהליכה ונאנסּו מעט', ׂשכר ל אּתן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו,

ּפטּור  ּבחזרה, נאנסּו ואם למכרן לׁשּלם; מנת על נטלן . ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
זמן  עד אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו 'אם לֹו: ואמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלאחרים,
,'ל אחזירם יּמכרּו, לא ואם ,וכ ּכ ּדמים ל אּתן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפלֹוני,

לׁשּלם. חּיב - ּבחזרה ּבין ּבהליכה ּבין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונאנסּו,
.Ë- וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני, אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ואם  ויּפטר. טענתֹו, על הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ּדבר  אֹו עדים, עליו להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום האנס ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיה

וי  גלּוי צריׁשהּוא זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי לּכל, דּוע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא

ארּבע ּומׁשּלם  לי 'קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ּבאחד מעׂשה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ונמצאּו לֹו, וקנה ּבידֹו, לֹו ׁשהיּו מּמעֹות יין', ּגרּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמאֹות
יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמץ.
ׁשּלקחֹו ּבעת יין ׁשהיה ראיה, להביא ואפׁשר והֹואיל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו;
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשּלם. ראיה, יביא לא ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹויּפטר;
ׁשאין  הּנעלם ּדבר אבל ּבהן. מצּויה ׁשהראיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָמּדברים
טענה  ּבכל הּדין וכן הּׁשליח. עליו יּׁשבע מצּויה, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָראיתֹו
אם  - הּׁשֹומרין ּבטענת הּדין וכן ּבזֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּתף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻׁשּיטען
אֹו טענתֹו, על ראיה יביא אֹו - להיֹות יכֹולה ְְְְֲִִַַָָָָָָָָהראיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַַיׁשּלם,

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחר, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי

זה, עם לדּון ׁשליח לעׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
- ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו הּקרקע לֹוּולהֹוציא ּכֹותב זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הזכויות]הרׁשאה לו מּידֹו[שהקנה לקנֹות וצרי . ְְְִִִַָָָָ
וכּיֹוצא  ,'לעצמ והֹוצא ּוזכה ּדּון ל' לֹו: ואמר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָׁשהרׁשהּו,
עּמֹו, לדּון יכֹול אינֹו ּכן, לֹו ּכתב לא ואם הּללּו; ְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּבענינים
ּפי  על אף ּדיני'. ּבעל אּתה 'אין לֹו: אֹומר ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּפני
הרי  ּבֹו, ּׁשּיזּכה מה וכל ׁשליח, אּלא אינֹו ּכן, לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכתב

ע  הּׁשליח ׁשּיֹוציא ההֹוצאֹות וכל מׁשּלחֹו. ׁשל ּדין הּוא ל ְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
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ּכֹותבין  ׁשּכ ּבהן; חּיב המׁשּלח הרי ּבֹו, ׁשהרׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻזה
לׁשּלמֹו'. עלי זה, ּבדין ׁשּתֹוציא 'ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבהרׁשאה:

ּביד ·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש הּמרׁשה לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהקנה
הּוא  והרי חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדן זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחברֹו,

הּכל  על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו .ּבעל ְְִֶַַַַָֹ
ׁשּבא ‚. הּׁשּתפין, מן אֹו חלקּו, ׁשּלא האחים מן ְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻאחד

הּממֹון, ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלתּבע
יכֹול  האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר הרׁשאה צרי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻֻאין
טֹוען  הייתי הּתֹובע, הייתי אני 'אּלּו ׁשּדן: לׁשּתפֹו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻלֹומר
'לּמה  לֹו: אֹומרין ׁשהרי ּדיני', ּבעל ּומחּיב אחרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטענה

אּתה'? ּגם לתּבע ּבאת אחרת,לא מּמדינה ּבא אם ,לפיכ ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
'אני  לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין, ּבעל על לחזר לֹו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָֹיׁש
לּנתּבע  יׁש לפיכ ׁשּלי'; ׁשּתף ּׁשּטען מה ּבכל  מֹודה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאיני
הרׁשאה, הבא אֹו ,ּבחלק עּמי ּדּון 'אֹו לזה: ולֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלעּכב
יבֹוא  ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי ׁשניכם ממֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי

הּוא'. ּגם ויתּבע ׁשּתפ אֹו ְְְִִַַָָֻאחי
הרׁשאה „. צרי אׁשּתֹו, ּבנכסי ּפרֹות הּבעל ׁשם יׁש ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ּדן ּבּקרקע ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קרקע  אין ׁשאם מאׁשּתֹו, הרׁשאה צרי ואין הּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל

ּפרֹות. ֵֵאין
מּטלטלין ‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּביד  הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר - לּתן רצה אם אצלֹו: ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה

לׁשלּוחֹו נתן ׁשאין ׁשהרי נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ּבעל הּבא זה וכל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

טֹוב  לא "ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה,
עּמיו". ּבתֹו ְַָָָעׂשה

.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע
זה  ׁשּנמצא עליו; הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד  לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי' לֹו: אֹומר ׁשהּוא - ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר
מי  וכן ּכלּום'. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
אחר  עליו להרׁשֹות יכֹול אינֹו ׁשבּועה, חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על  מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת עם אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתביעת

.Ê להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמי
הּקנין אין - להביאן ׁשאין [סודר]ׁשליח ּבה, מֹועיל מּידֹו ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

קרקע  לֹו נֹותן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ּבחליפין. נקנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמטּבע
ּגּב על הּמעֹות לֹו ּומקנה ׁשהּוא, להֹוציאן ּכל ּכדי ּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּומֹוציאן. עּמֹו, ודן והֹול זֹו, ּביד ּבהרׁשאה מלוה לֹו היתה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
חֹוב  היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאחר
מקנה  אדם ואין נּתנה, להֹוצאה ׁשּמלוה מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבׁשטר,
ּבּה אדם ׁשּיקנה ּדר ל ואין ּבעֹולם. ׁשאינֹו ּדבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחברֹו
טעם  לֹו ׁשאין ּדבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אֹו אּלא ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב,
ּבכתיבה  עצמֹו החֹוב ׁשטר ּבהקנית אֹו ׁשּבארנּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
הּדין  הּוא זה ׁשּבֹו. הּׁשעּבּוד מקנה ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּומסירה,

ׁשּכֹותבין  ּתּקנּו הּגאֹונים אבל הּתלמּוד. מן לי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיראה
ממֹון  אחד ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהרׁשאה
הרׁשהּו ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחת; למדינה לֹו ויל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָחברֹו,
ולא  הלואה, מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלּטל
ׁשּבארץ  מחלקֹו אּמֹות ארּבע מקנהּו - לּמקנה קרקע ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהיתה
ּדברים  אּלּו ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

יאמר מי ׁשּזה ּורעּועים: מאד, עד הם לנו]קּלים ׁשּיׁש[מנין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּברׁשּותֹו. אינֹו ראּוי, הּוא ואפּלּו יׂשראל? ּבארץ חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּבּה אֹומרין ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּגאֹונים
אם  הּנתּבע: על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר', את הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יּקב
זה  ׁשאין יּפטר? ולּמה נפטר. ולּתן, זֹו ּבהרׁשאה לדּון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָרצה
ּבעדים. ׁשעׂשהּו מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ּבהרׁשאה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּבא
לא  אֹותֹו ּכֹופין אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא אם ְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹאבל
ׁשאם  הֹורּו, וכן ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד להּׁשבע, ולא לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּתן
אף  - קנין ּבעדי ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל מלוה לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהיתה
מּפני  הרׁשאה, עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ׁשּכפר ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל

ׁשעּבּוד ּכפירת ׁשּכפר ׁשהיא ּפה על מלוה אבל קרקעֹות; ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבּה,

.Á ּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי
מבּטל  זה הרי - לאחר לאחר לכּתב רׁשּות לּמרׁשה ואין . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻ

ּביד  ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהרׁשאה,
ואחר  לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו התנה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר'.
לׁשליׁשי; וׁשני לּׁשני, הרׁשאה ּכֹותב הּׁשליח הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלאחר

ּתנאֹו. לפי ְְִַָֹהּכל
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּבא

עׂשה  לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
לפיכ לעּות'. ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן אֹומר: ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום,
הּכל, על לֹו מחל אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין התנה, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאם

מחּול  זה .הרי ֲֵֶָ
.È יכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה, ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל  אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי 'ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ;'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
אחר, הרׁשה הּמפקיד אם ;'אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד

עצמֹו על הפסיד נתן.הּוא ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
.‡È לא' ואמר: לוי, ותבע ׁשמעֹון, ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן

מֹוציאין  - ויּטל' ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
לו  מּיד ׁשמעֹון הּממֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה י, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

עם  ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן וי ּטל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ויׁש ויּׁשאל; ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד מּנח הּממֹון ויהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראּובן,
הּממֹון  לעּכב ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָלראּובן
'איני  ולֹומר: לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּולאחרֹו.
טענֹות  עלי ׁשּטֹוען מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנׁשּבע,
הּגאֹונים  ׁשּתּקנּוה קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשקר';
מעּכבין  ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהאחרֹונים

הּקּלה  זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל .ׁשבּועתֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָ
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ד  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד ּכל ּיקנה ּבמה להׁשּתּתף, הּׁשּתפין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּירצּו

זה  יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
אחד  לכיס אֹותן ויּטילּו מעֹותיו, זה ויביא ויגּביהּומעֹותיו, , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

אף  - עדים והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה  הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין; נעׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ׁשּקנּו ּכיון מּטלטלין, ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבחליפין.
והרי  ּדבׁש, ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידם
ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעׂשּו - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ּכּדֹו וזה חביתֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות, מקֹום ׁשּׂשכרּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻאֹו

ׁשּתפין  אּלּו הרי - ּבהן ּבכל ׁשּנׁשּתּתפּו ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
קֹונין  עצמן הּדרכים ּבאֹותן הּלֹוקח, ׁשּקֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדרכים

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהן הּמּטל הּממֹון מּזה זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּׁשּתפין
מּידם,·. ׁשּקנּו ּפי על אף - ּבאּמנּות ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינם
ׁשּכל ּבׁשוה ּביניהן ּביניהם יהיה ּבמלאכּתֹו, וזה זה ׁשּיּקח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ׁשּלא  ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל, ׁשּתפּות ּכאן אין -ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
לעֹולם  עצמן ּבא מּממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל . ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ

מּמעֹותיהן  והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּממֹון ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגין
הרי  ּומּתנן, ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבׂשכר ׁשּירויחּו וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין;

לאמצע. ְֶַָהּוא
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לכיס, ׁשהּטילּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּׁשּתפין

הּׂשכר  - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלם ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
הּמעֹות  לפי לא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהן הּפחת ואפּלּואֹו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

נֹוטל  אחד ּכל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
הֹותירּו, אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם - מעֹותיו ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבׂשרֹו
ּבׁשּנׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן. ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָונתנּו
הּמטּבע, מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו לא ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹועדין
אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו הּמל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשּנהּו
אבל  ּבסתם. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמעֹות. לפי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָההפסד

ה  מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה ּבעל ׁשּיּטל התנּו ויּטל אם ּׂשכר, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּיּטל  זה יפחֹות לא יפחתּו ואם רביע, הּמאתים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹּבעל
ׁשּנֹוטל  זה ויפסיד ההפסד, רביע אּלא הּׂשכר רבעי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשת
חֹולקין  אּלּו הרי - הּפחת מן רבעים ׁשלׁשה הּׂשכר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹרביע

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּׁשהתנּו; מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלפי
זמן „. עד זֹו ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהן ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻׁשּתפין

לחלק  יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן אחד ּכל - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקצּוב
ואין  הּׁשּתפּות. ממֹון ּכל ׁשּיכלה עד אֹו הּזמן, ׁשּיּגיע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻעד
הּזמן  סֹוף עד ּבּׂשכר, ולא ּבּקרן חלקֹו לּטל יכֹול מהן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאחד
אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא סתם נׁשּתּתפּו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהקצּוב.
מן  חלקֹו נֹוטל וזה מהם, אחד ׁשּירצה זמן ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָחֹולקין

הּסחֹורה  ּבאֹותּה היה לא ואם חלקֹו. נֹוטל וזה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹהּסחֹורה
מֹוכרין  אּלּו הרי - הפסד ּבחלּקתּה היה אֹו חלּקה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻּדין
אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה הּדמים. את וחֹולקין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאֹותּה,
עד  יחלקּו ׁשּלא לעּכב מהן אחד לכל יׁש - ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּסחֹורה
מהן  אחד ואין למכירתּה. הּידּוע ּבּזמן הּסחֹורה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתּמכר
אּלא  החלּקה, זמן עד הרוח, מן ולא הּקרן מן לא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻנֹוטל
יכֹול  אינֹו - אחר אצל חֹוב להם היה ּביניהן. התנּו ּכן ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאם
לנּו', ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּנגּבה עד נחלק 'לא לחברֹו: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלֹומר
היה  חלקֹו. אחד ּכל יּטל החֹובֹות, ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
חֹולקין; זה, על זה אחראין אינן אם - לאחד חֹוב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

יּתן  לפרעֹו, החֹוב זמן הן ולכׁשּיּגיע ואם חלקֹו. אחד ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּׁשטר  זמן ׁשּיּגיע עד לחלק, מעּכב אחד ּכל - ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאחראין
לֹו: אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ולּמה החֹוב. ויפרעּו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָלפרעֹו
ונּתן  נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם חּיב מּמּנּו אחד וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ'הֹואיל
וטל  'נחלק, חברֹו: לֹו אמר הּזמן'. ׁשּיּגיע עד אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּבדמים
,לעצמ סחֹורה ּבהן ועׂשה הּׁשטר, ּכל ּכנגד הּדמים ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ּבזמ ּנֹו' הּׁשטר ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָּותׁשּלם

האחד'. מן מרויחין יתר והּׁשנים נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'ׁשּמא
לסחֹורה,‰. ּפלֹונית למדינה ּבֹו ליל ממֹון לחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן 

יכֹול  אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לקנֹות ְְֲִִֵֵֵֵַָָאֹו
לּמקֹום  ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
עד  אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנה אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא  זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה ּבחנּות; .ׁשּיׁשב ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ה'תשע"ד  סיון כ"ט שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמדינה ‡. מּמנהג יׁשּנה לא ּבסתם, חברֹו עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף

ּבּה יׁשּתּתף ולא אחר, למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
ּבסחֹורה  יתעּסק ולא אחר, ּביד יפקיד ולא אחר, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹעם

ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא - ּבהּקפה ימּכר ולא אֹואחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואחר  חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועׂשה עבר חברֹו. מּדעת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשעׂשה
- למעׂשיו והסּכים ,'וכ ּכ 'עׂשיתי לֹו: ואמר הֹודיעֹו ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָּכ
אּלא  קנין, צריכין הּדברים אּלּו ּכל ואין ּפטּור. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

ּבלבד. ְְִִִַָּבדברים
ּבּים,·. ּפרׁש אֹו ּבהּקפה, ּומכר ׁשעבר הּׁשּתפין מן ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד

וכל  אחרת, ּבסחֹורה ונתן ׁשּנׂשא אֹו אחר, למקֹום הל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
חּיב  ׁשעבר, מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
מה  ּכמֹו לאמצע הּׂשכר ׂשכר, ׁשם יהיה ואם לבּדֹו; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלׁשּלם
ּבתֹורת  לחברֹו מעֹות הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשהתנּו
ׂשעֹורים, וקנה והל לסחֹורה, חּטים ּבהן לקנֹות ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻׁשּתפּות
ּפחתּו ּפחתּו, אם - חּטים וקנה ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ׁשּנתן ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָאֹו
הל אם וכן לאמצע. הֹותירּו הֹותירּו, ואם ׁשעבר; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלזה
הפסיד  הפסיד, אם - הּׁשּתפּות ּבממֹון אחר עם ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻונׁשּתּתף
עם  נׁשּתּתף אם אבל לאמצע. הּׂשכר נׂשּתּכר, ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמֹו;
הרויח, ואם לעצמֹו; ּפחת ּפחת, אם - עצמֹו ּבממֹון ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

הּתנאי. לפי הּכל ּביניהן, התנּו ואם לעצמֹו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח

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



קז oitzeye oigely zekld - oipw xtq - oeiq f"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכֹותבין  ׁשּכ ּבהן; חּיב המׁשּלח הרי ּבֹו, ׁשהרׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻזה
לׁשּלמֹו'. עלי זה, ּבדין ׁשּתֹוציא 'ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבהרׁשאה:

ּביד ·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש הּמרׁשה לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהקנה
הּוא  והרי חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדן זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחברֹו,

הּכל  על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו .ּבעל ְְִֶַַַַָֹ
ׁשּבא ‚. הּׁשּתפין, מן אֹו חלקּו, ׁשּלא האחים מן ְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻאחד

הּממֹון, ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלתּבע
יכֹול  האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר הרׁשאה צרי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻֻאין
טֹוען  הייתי הּתֹובע, הייתי אני 'אּלּו ׁשּדן: לׁשּתפֹו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻלֹומר
'לּמה  לֹו: אֹומרין ׁשהרי ּדיני', ּבעל ּומחּיב אחרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטענה

אּתה'? ּגם לתּבע ּבאת אחרת,לא מּמדינה ּבא אם ,לפיכ ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
'אני  לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין, ּבעל על לחזר לֹו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָֹיׁש
לּנתּבע  יׁש לפיכ ׁשּלי'; ׁשּתף ּׁשּטען מה ּבכל  מֹודה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאיני
הרׁשאה, הבא אֹו ,ּבחלק עּמי ּדּון 'אֹו לזה: ולֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלעּכב
יבֹוא  ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי ׁשניכם ממֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי

הּוא'. ּגם ויתּבע ׁשּתפ אֹו ְְְִִַַָָֻאחי
הרׁשאה „. צרי אׁשּתֹו, ּבנכסי ּפרֹות הּבעל ׁשם יׁש ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ּדן ּבּקרקע ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קרקע  אין ׁשאם מאׁשּתֹו, הרׁשאה צרי ואין הּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל

ּפרֹות. ֵֵאין
מּטלטלין ‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּביד  הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר - לּתן רצה אם אצלֹו: ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה

לׁשלּוחֹו נתן ׁשאין ׁשהרי נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ּבעל הּבא זה וכל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

טֹוב  לא "ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה,
עּמיו". ּבתֹו ְַָָָעׂשה

.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע
זה  ׁשּנמצא עליו; הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד  לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי' לֹו: אֹומר ׁשהּוא - ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר
מי  וכן ּכלּום'. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
אחר  עליו להרׁשֹות יכֹול אינֹו ׁשבּועה, חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על  מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת עם אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתביעת

.Ê להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמי
הּקנין אין - להביאן ׁשאין [סודר]ׁשליח ּבה, מֹועיל מּידֹו ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

קרקע  לֹו נֹותן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ּבחליפין. נקנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמטּבע
ּגּב על הּמעֹות לֹו ּומקנה ׁשהּוא, להֹוציאן ּכל ּכדי ּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּומֹוציאן. עּמֹו, ודן והֹול זֹו, ּביד ּבהרׁשאה מלוה לֹו היתה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
חֹוב  היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאחר
מקנה  אדם ואין נּתנה, להֹוצאה ׁשּמלוה מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבׁשטר,
ּבּה אדם ׁשּיקנה ּדר ל ואין ּבעֹולם. ׁשאינֹו ּדבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחברֹו
טעם  לֹו ׁשאין ּדבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אֹו אּלא ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב,
ּבכתיבה  עצמֹו החֹוב ׁשטר ּבהקנית אֹו ׁשּבארנּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
הּדין  הּוא זה ׁשּבֹו. הּׁשעּבּוד מקנה ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּומסירה,

ׁשּכֹותבין  ּתּקנּו הּגאֹונים אבל הּתלמּוד. מן לי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיראה
ממֹון  אחד ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהרׁשאה
הרׁשהּו ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחת; למדינה לֹו ויל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָחברֹו,
ולא  הלואה, מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלּטל
ׁשּבארץ  מחלקֹו אּמֹות ארּבע מקנהּו - לּמקנה קרקע ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהיתה
ּדברים  אּלּו ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

יאמר מי ׁשּזה ּורעּועים: מאד, עד הם לנו]קּלים ׁשּיׁש[מנין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּברׁשּותֹו. אינֹו ראּוי, הּוא ואפּלּו יׂשראל? ּבארץ חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּבּה אֹומרין ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּגאֹונים
אם  הּנתּבע: על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר', את הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יּקב
זה  ׁשאין יּפטר? ולּמה נפטר. ולּתן, זֹו ּבהרׁשאה לדּון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָרצה
ּבעדים. ׁשעׂשהּו מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ּבהרׁשאה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּבא
לא  אֹותֹו ּכֹופין אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא אם ְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹאבל
ׁשאם  הֹורּו, וכן ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד להּׁשבע, ולא לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּתן
אף  - קנין ּבעדי ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל מלוה לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהיתה
מּפני  הרׁשאה, עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ׁשּכפר ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל

ׁשעּבּוד ּכפירת ׁשּכפר ׁשהיא ּפה על מלוה אבל קרקעֹות; ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבּה,

.Á ּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי
מבּטל  זה הרי - לאחר לאחר לכּתב רׁשּות לּמרׁשה ואין . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻ

ּביד  ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהרׁשאה,
ואחר  לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו התנה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר'.
לׁשליׁשי; וׁשני לּׁשני, הרׁשאה ּכֹותב הּׁשליח הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלאחר

ּתנאֹו. לפי ְְִַָֹהּכל
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּבא

עׂשה  לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
לפיכ לעּות'. ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן אֹומר: ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום,
הּכל, על לֹו מחל אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין התנה, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאם

מחּול  זה .הרי ֲֵֶָ
.È יכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה, ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל  אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי 'ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ;'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
אחר, הרׁשה הּמפקיד אם ;'אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד

עצמֹו על הפסיד נתן.הּוא ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
.‡È לא' ואמר: לוי, ותבע ׁשמעֹון, ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן

מֹוציאין  - ויּטל' ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
לו  מּיד ׁשמעֹון הּממֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה י, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

עם  ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן וי ּטל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ויׁש ויּׁשאל; ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד מּנח הּממֹון ויהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראּובן,
הּממֹון  לעּכב ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָלראּובן
'איני  ולֹומר: לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּולאחרֹו.
טענֹות  עלי ׁשּטֹוען מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנׁשּבע,
הּגאֹונים  ׁשּתּקנּוה קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשקר';
מעּכבין  ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהאחרֹונים

הּקּלה  זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל .ׁשבּועתֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָ

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

oitzeye oigely zekld - oipw xtq - oeiq h"kÎg"k iyiyÎiying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ד  סיון כ"ח חמישי יום
יום חמישי ֿ שישי כ "ח ֿ כ "ט סיון 

ד  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד ּכל ּיקנה ּבמה להׁשּתּתף, הּׁשּתפין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּירצּו

זה  יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
אחד  לכיס אֹותן ויּטילּו מעֹותיו, זה ויביא ויגּביהּומעֹותיו, , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

אף  - עדים והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה  הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין; נעׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ׁשּקנּו ּכיון מּטלטלין, ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבחליפין.
והרי  ּדבׁש, ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידם
ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעׂשּו - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ּכּדֹו וזה חביתֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות, מקֹום ׁשּׂשכרּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻאֹו

ׁשּתפין  אּלּו הרי - ּבהן ּבכל ׁשּנׁשּתּתפּו ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
קֹונין  עצמן הּדרכים ּבאֹותן הּלֹוקח, ׁשּקֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדרכים

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהן הּמּטל הּממֹון מּזה זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּׁשּתפין
מּידם,·. ׁשּקנּו ּפי על אף - ּבאּמנּות ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינם
ׁשּכל ּבׁשוה ּביניהן ּביניהם יהיה ּבמלאכּתֹו, וזה זה ׁשּיּקח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ׁשּלא  ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל, ׁשּתפּות ּכאן אין -ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
לעֹולם  עצמן ּבא מּממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל . ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ

מּמעֹותיהן  והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּממֹון ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגין
הרי  ּומּתנן, ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבׂשכר ׁשּירויחּו וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין;

לאמצע. ְֶַָהּוא
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לכיס, ׁשהּטילּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּׁשּתפין

הּׂשכר  - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלם ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
הּמעֹות  לפי לא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהן הּפחת ואפּלּואֹו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

נֹוטל  אחד ּכל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
הֹותירּו, אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם - מעֹותיו ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבׂשרֹו
ּבׁשּנׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן. ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָונתנּו
הּמטּבע, מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו לא ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹועדין
אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו הּמל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשּנהּו
אבל  ּבסתם. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמעֹות. לפי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָההפסד

ה  מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה ּבעל ׁשּיּטל התנּו ויּטל אם ּׂשכר, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּיּטל  זה יפחֹות לא יפחתּו ואם רביע, הּמאתים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹּבעל
ׁשּנֹוטל  זה ויפסיד ההפסד, רביע אּלא הּׂשכר רבעי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשת
חֹולקין  אּלּו הרי - הּפחת מן רבעים ׁשלׁשה הּׂשכר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹרביע

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּׁשהתנּו; מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלפי
זמן „. עד זֹו ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהן ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻׁשּתפין

לחלק  יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן אחד ּכל - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקצּוב
ואין  הּׁשּתפּות. ממֹון ּכל ׁשּיכלה עד אֹו הּזמן, ׁשּיּגיע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻעד
הּזמן  סֹוף עד ּבּׂשכר, ולא ּבּקרן חלקֹו לּטל יכֹול מהן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאחד
אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא סתם נׁשּתּתפּו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהקצּוב.
מן  חלקֹו נֹוטל וזה מהם, אחד ׁשּירצה זמן ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָחֹולקין

הּסחֹורה  ּבאֹותּה היה לא ואם חלקֹו. נֹוטל וזה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹהּסחֹורה
מֹוכרין  אּלּו הרי - הפסד ּבחלּקתּה היה אֹו חלּקה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻּדין
אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה הּדמים. את וחֹולקין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאֹותּה,
עד  יחלקּו ׁשּלא לעּכב מהן אחד לכל יׁש - ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּסחֹורה
מהן  אחד ואין למכירתּה. הּידּוע ּבּזמן הּסחֹורה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתּמכר
אּלא  החלּקה, זמן עד הרוח, מן ולא הּקרן מן לא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻנֹוטל
יכֹול  אינֹו - אחר אצל חֹוב להם היה ּביניהן. התנּו ּכן ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאם
לנּו', ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּנגּבה עד נחלק 'לא לחברֹו: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלֹומר
היה  חלקֹו. אחד ּכל יּטל החֹובֹות, ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
חֹולקין; זה, על זה אחראין אינן אם - לאחד חֹוב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

יּתן  לפרעֹו, החֹוב זמן הן ולכׁשּיּגיע ואם חלקֹו. אחד ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּׁשטר  זמן ׁשּיּגיע עד לחלק, מעּכב אחד ּכל - ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאחראין
לֹו: אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ולּמה החֹוב. ויפרעּו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָלפרעֹו
ונּתן  נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם חּיב מּמּנּו אחד וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ'הֹואיל
וטל  'נחלק, חברֹו: לֹו אמר הּזמן'. ׁשּיּגיע עד אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּבדמים
,לעצמ סחֹורה ּבהן ועׂשה הּׁשטר, ּכל ּכנגד הּדמים ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ּבזמ ּנֹו' הּׁשטר ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָּותׁשּלם

האחד'. מן מרויחין יתר והּׁשנים נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'ׁשּמא
לסחֹורה,‰. ּפלֹונית למדינה ּבֹו ליל ממֹון לחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן 

יכֹול  אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לקנֹות ְְֲִִֵֵֵֵַָָאֹו
לּמקֹום  ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
עד  אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנה אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא  זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה ּבחנּות; .ׁשּיׁשב ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ה'תשע"ד  סיון כ"ט שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמדינה ‡. מּמנהג יׁשּנה לא ּבסתם, חברֹו עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף

ּבּה יׁשּתּתף ולא אחר, למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
ּבסחֹורה  יתעּסק ולא אחר, ּביד יפקיד ולא אחר, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹעם

ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא - ּבהּקפה ימּכר ולא אֹואחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואחר  חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועׂשה עבר חברֹו. מּדעת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשעׂשה
- למעׂשיו והסּכים ,'וכ ּכ 'עׂשיתי לֹו: ואמר הֹודיעֹו ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָּכ
אּלא  קנין, צריכין הּדברים אּלּו ּכל ואין ּפטּור. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

ּבלבד. ְְִִִַָּבדברים
ּבּים,·. ּפרׁש אֹו ּבהּקפה, ּומכר ׁשעבר הּׁשּתפין מן ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד

וכל  אחרת, ּבסחֹורה ונתן ׁשּנׂשא אֹו אחר, למקֹום הל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
חּיב  ׁשעבר, מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
מה  ּכמֹו לאמצע הּׂשכר ׂשכר, ׁשם יהיה ואם לבּדֹו; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלׁשּלם
ּבתֹורת  לחברֹו מעֹות הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשהתנּו
ׂשעֹורים, וקנה והל לסחֹורה, חּטים ּבהן לקנֹות ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻׁשּתפּות
ּפחתּו ּפחתּו, אם - חּטים וקנה ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ׁשּנתן ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָאֹו
הל אם וכן לאמצע. הֹותירּו הֹותירּו, ואם ׁשעבר; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלזה
הפסיד  הפסיד, אם - הּׁשּתפּות ּבממֹון אחר עם ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻונׁשּתּתף
עם  נׁשּתּתף אם אבל לאמצע. הּׂשכר נׂשּתּכר, ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמֹו;
הרויח, ואם לעצמֹו; ּפחת ּפחת, אם - עצמֹו ּבממֹון ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

הּתנאי. לפי הּכל ּביניהן, התנּו ואם לעצמֹו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח
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ׂשכר,‚. למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן
ימּכר  לא מֹוכר, ּוכׁשהּוא הּמין; מאֹותֹו לעצמֹו לּקח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹרּׁשאי
ּבפני  ואּלּו עצמן, ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא ּכאחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשניהם
אֹו אּלא ׂשעֹורים, ולחברֹו חּטים לעצמֹו יּקח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמן.
ׁשניהן  מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו חּטים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻֻּבכּלן

ּבחּבלה ׁשו  .ין ִַַָָָ
ּפלֹוני „. למקֹום הּסחֹורה נֹולי' ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻאחד

אנס  ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשם' ונמּכר ּביקר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשהיא
ׁשהרי  עליו; מעּכב חברֹו הרי להם, ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
רֹודף  ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני 'אין לֹו: ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָאֹומר

'מּיד להֹוציא לדין ּבזה.אחרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּידּוע,‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻאחד

הרי  הּפרֹות, לאֹותן זמן אין ואם עליו; מעּכב חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאין
עליו  מעּכב .חברֹו ְֲֵֵַָָ

.Â אֹוניה להן יׁש ּבהן, ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
ונתנּו ונׂשאּו ּומכרּום ׁשּומא, ּבלא ּפרֹות ערבּו זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
ׁשוין  היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן

ההפסד. את אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ׁשּנׁשּתּתפּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבעת
.Êׁשּמחלּו אמרּו:ׁשּתפין ואם לאמצע. מחלּו מֹוכסין, להן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבאין  היּו לֹו. מחלּו ּׁשּמחלּו, מה - מחלנּו' ּפלֹוני ְְֲֲִִִֶַַָָָָָ'מּׁשּום
אחד  והּציל הּׁשּירה, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּדר
אני  'לעצמי אמר: ואם לאמצע; הּציל - הּׁשּתפין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֻמן

לעצמֹו. הּציל ְְִִִַַמּציל',
.Á הּידּוע ּברׁשּות ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּתפין לׁשני ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מח  יֹוצא אינֹו מהן, ּכלאחד ׁשני ׁשל הּׁשּתפּות;זקתֹו ימי ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ונאמר  ּבמּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען יכֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואינֹו
ּבחזקת  הּוא הרי אּלא הראיה', עליו מחברֹו 'הּמֹוציא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלאחר

ראיה. האחד ׁשּיביא עד ְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשניהם,
.Ë חֹולק חברֹו, מּדעת ׁשּלא לחלק ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאחד

נאמנין, ׁשּיהיּו ּובלבד הדיֹוטֹות, הן אפּלּו ׁשלׁשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
ּכלּום  עׂשה לא מּׁשלׁשה, ּבפחֹות חלק ואם ּבׁשּומה; .ויֹודעין ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹ

מעֹות, היּו אם אבל ּפרֹות; ּבׁשחלק אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ּומּניח  ּדין, ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק לֹו ויׁש הן, ּכחלּוקין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמעֹות
הּמעֹות  ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדין. ּבבית חברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק
ּומקצתן  חדׁשים מקצתן היּו אם אבל וׁשוין. אחד מטּבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻּכּלן
רעֹות  ּומקצתן יפֹות מקצתן היּו אם לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָיׁשנים,

ּדין. ּבבית אּלא אֹותן חֹולקין ואין ּכפרֹות, הן הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ
.Èלֹו יתחּיב ׁשּמא - זרה עבֹודה עֹובד עם להׁשּתּתף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאסּור

ּביראתֹו ויׁשּביעֹו זרה].ׁשבּועה, ּבארנּו[בעבודה ּוכבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ
ולא  ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹּבמקֹומֹו,
ולא  ּבתרּומֹות, ולא ּבטרפֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹּבבכֹורֹות,
לאמצע; הּׂשכר ועׂשה, עבר ואם ּברמׂשים. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשקצים,

ׁשעבר. מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד ׁשאם לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה
.‡È ּבטלה - ׁשּמת הּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחד

ׁשּכבר  קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפּות
הּיֹורׁשין  לרׁשּות הּממֹון הּגאֹונים.יצא הֹורּו וכזה . ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ה'תשע"ד  סיון ל' קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף - הּׁשּתפּות ּבממֹון ונֹותנין נֹוׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים

ּפחתּו ואם 'ׁשּתפּות'; נקראת זֹו הרי מהן, אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר  להתנֹות להן ויׁש לאמצע. הּוא הרי הֹותירּו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד  היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון  ּפי על אף - הּׁשּתּוף ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוׂשא  וזה 'עסק'; נקראת הּׁשּתפּות זאת הרי ׁשניהם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי 'מתעּסק', נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות'. 'ּבעל נקרא ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
ּבהן ·. להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב  הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּמעֹות חצי יהיה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבתֹורת  האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
אֹו אבד ואם הּמעֹות, ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
ּולפיכ לׁשּלם; חּיב הּמתעּסק אין ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָנגנב

הּמעֹות  לבעל הרויחּו, אם החצי זה ׂשכר ּתּקנה יהיה ּולפי . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּממֹון  ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר אי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
הּמעֹות  ּבעל נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ּבׁשוה; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאמצע

ׂשכר  ּכלּום,נֹוטל עֹוׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו חצי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ
מעֹותיו  מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח הּמתעּסק זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

רּבית אבק לידי ּבאין ונמצאּו והיא[מדרבנן]ׁשהלוהּו, . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו הּׂשכר להיֹות רצה אם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיעׂשּו
ּכפֹועל  הּׁשּתפּות, מימי ויֹום יֹום ּבכל ׂשכרֹו לּמתעּסק ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻיּתן
עסק  לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל מלאכה אֹותּה ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבטל
צרי אינֹו זה, ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו להתעּסק ׁשהּוא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחר
ּדינר  לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ּכל ׂשכר לֹו ְֱֲֲִִֶֶַָָָָָָָלהעלֹות
יהיה  הֹותירּו, אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; הּׁשּתפּות, ימי ּבכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻאחד
יהי  שּתרויח הרוח 'ּכל לֹו: אמר אם וכן ּבׁשוה. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאמצע
עסק  לֹו ויׁש הֹואיל - 'ּבׂשכר עׂשיריתֹו אֹו ׁשליׁשֹו ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָל
היה  ואם מחצה. יפסיד הפסידֹו, ואם מּתר; זה הרי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאחר,

אריסֹו הּמתעּסק אחוזים]זה בסיס על עסק [עובד לֹו והיה , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מׁשעּבד  ׁשהאריס ּכלל, ׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחר

הּׂשדה. לבעל ְֶַַַָהּוא
להתעּסק ‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד

ּבכל  עמלֹו ׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק  ׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות  ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאֹותֹו
ׁשני  הּמתעּסק יּטל - הרויחּו אם ,לפיכ הּממֹון . ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני  הּכל נמצא ּבּפּקדֹון; ׁשּנתעּסק ּבׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות

ויּט הרוח. ּפחתּוׁשליׁשי ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבחצי  חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת; ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת  מן עליו ׁשּנׁשאר נמצא ּפּקדֹון; ׁשל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו.
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יהיה „. אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר, ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָיׁש
יפסיד  הפסד, ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל ׂשכר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש;
ׁשם  יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני יּטל התנּוׂשכר אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
יהיה  ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל ׂשכר, ׁשם יהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאם
רוח  ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל - עׂשיריתֹו יפסיד הפסד, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשם
היא  זֹו, ותֹוספת קּים; ּתנאֹו הפסדֹו, על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתעּסק

עמלֹו אם ּכנגד אּלא מֹועיל זה ּתנאי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי . ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
אחר, עסק לֹו אין אם אבל אחר; עסק לּמתעּסק היה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
ּכמֹו ּבׁשתּות הפסדֹו על יתר הּמתעּסק ׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָצרי
ולא  ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, אסּור זה ׁשּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבארנּו,

זה. לי ִֵֶֶָיראה
חלקים ‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם רּבֹותי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהֹורּו

הּמעֹות  רביע נמצא הּׂשכר, רביע הּמעֹות ּובעל הּׂשכר, ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָמן
מלוה; ּבתֹורת רבעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹּבלבד
רביעי  ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד הפסד, ׁשם היה אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
רביע  הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָההפסד

רביע  ההפסד ּוׁשליׁש ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא לֹו, נתן ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבעל  - ועׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי על ּדינרים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמאה
ּכל  ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ּוׁשליׁש רביע יפסיד ְְְְְִִִִִֶַַַַָָהּמעֹות
ׁשּׁשה  מׁשּלם והּמתעּסק ׁשמֹונה, מפסיד נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההפסד,
הּמעֹות  לבעל ׁשּיׁש חלק ּכל לעֹולם. זֹו ּדר ועל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשר;
ׁשם  יׁש ואם ׁשהתנּו; ּכמֹו נֹוטל רוח, ׁשם יׁש אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּׂשכר
למד  נמצאת ׁשליׁשֹו. ותֹוספת החלק אֹותֹו יפסיד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפסד,
- הּׂשכר רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם זֹו, מּדה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלפי
ההפסד  רביע ׁשהרי ּכלּום, הּמתעּסק יׁשּלם לא ּפחתּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאם
מה  ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש הּמלוה, מּפני לׁשּלם חּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

וכן  זה. ּכנגד זה ונמצא רביע; ׁשהּוא הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּיּטל
ּפֹוחת  ּפחתּו, אם - הרוח הזּכירּו ולא הּפחת, על התנּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאם
הּמתעּסק  נֹוטל - הֹוסיפּו ואם ּׁשהתנּו; מה ּכפי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַהּמתעּסק
ּׁשּנטל  מה ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
יפחֹות  הפסד, ׁשם היה ׁשאם התנּו ּכיצד? הּמעֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעל
ואם  הּפחת; רביע מׁשּלם - והפחיתּו רביע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָהּמתעּסק
ׁשהֹורּו אּלּו ׁשהּדברים ּפי על ואף מחצה. נֹוטל ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹותירּו,
אפׁשר  הּמתעּסק נמצא זֹו, ּדר על ּתל אם הן, טעם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּדברי
ׁשּיּטל  עּמֹו ׁשהתנה ּכגֹון ּכיצד? ׂשכר. ויּטל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיפחֹות,
הּמתעּסק  נֹוטל - ּופחתּו ּבּׂשכר, מּׁשבעה אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמתעּסק
ׁשּפחתּו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. זה על יתר מּׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ּדינר  ל חּיב 'אני לֹו: אֹומר הּמתעּסק הרי - ּדינרים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים לי לׁשּלם חּיב ואּתה הּתנאי, ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
ּבׂשכר  ּדינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ּבעל נמצא הּפּקדֹון'; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחלק

ּב חּיב היה עׂשר, ארּבעה הפסיד ואּלּו ׁשבעה. על ׁשהפסיד ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשאין  ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה דינרין. ׁשני לֹו לּתן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמעֹות
אבל  החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי זה ואין סֹובלּתֹו; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדעת
- הּמתעּסק ׁשּירויח ׁשּכל לי, ׁשּיראה האמת והּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּדר
ׁשהיה  החלק ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הפסד, ׁשם יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאם
אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ההפסד, על התנּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹמרויח.
נמצאת  חברֹו. חלק ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחלק
רביע  הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם זֹו, מּדה לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹומר
ׁשּיפסיד  התנּו ואם ׁשתּות. מׁשּלם זה הרי - והפסיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּׂשכר,
ּתמּה, ּתמצא לא זה ּדר ועל מחצה. יּטֹול - והרויח ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרביע,

הּצדק. ּבקו הּדין ְְִֵֵֶֶַַַויצא
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― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ci)"וׁשם ,ai mixac)וכאׁשר , ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את לקּים ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָרצּו
יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי ֿ ּתעלה bi)"ּפן ,my)ּבספרי אמרּו . ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ
(d`x zyxt)?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתלמּוד
לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה אֹומר: ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאני
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם

מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה,
ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. עׂשה לא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹוזה
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ׁשעבר ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכלֹומר:

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. מצּוּך" ׁשאר(ixtqa)אנכי ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ּבלאֿתעׂשה הם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹקדׁשים

זבחים מּסכת ׁשהקריבם(hiw:)ּבסֹוף ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ּבעׂשה אּלּו הרי ― ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּבחּוץ
"וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, מה מּכל נתּבאר הּנה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרת.

ּגמּורה. עׂשה מצות ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּתעׂשה

― הפ"ה מהֿהּמצוה ּכל להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
לביתֿ ― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּׁשּנתחּיבנּו
אףֿ ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבחירה,
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ֿ ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
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ׂשכר,‚. למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן
ימּכר  לא מֹוכר, ּוכׁשהּוא הּמין; מאֹותֹו לעצמֹו לּקח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹרּׁשאי
ּבפני  ואּלּו עצמן, ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא ּכאחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשניהם
אֹו אּלא ׂשעֹורים, ולחברֹו חּטים לעצמֹו יּקח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמן.
ׁשניהן  מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו חּטים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻֻּבכּלן

ּבחּבלה ׁשו  .ין ִַַָָָ
ּפלֹוני „. למקֹום הּסחֹורה נֹולי' ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻאחד

אנס  ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשם' ונמּכר ּביקר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשהיא
ׁשהרי  עליו; מעּכב חברֹו הרי להם, ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
רֹודף  ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני 'אין לֹו: ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָאֹומר

'מּיד להֹוציא לדין ּבזה.אחרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּידּוע,‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻאחד

הרי  הּפרֹות, לאֹותן זמן אין ואם עליו; מעּכב חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאין
עליו  מעּכב .חברֹו ְֲֵֵַָָ

.Â אֹוניה להן יׁש ּבהן, ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
ונתנּו ונׂשאּו ּומכרּום ׁשּומא, ּבלא ּפרֹות ערבּו זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
ׁשוין  היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן

ההפסד. את אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ׁשּנׁשּתּתפּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבעת
.Êׁשּמחלּו אמרּו:ׁשּתפין ואם לאמצע. מחלּו מֹוכסין, להן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבאין  היּו לֹו. מחלּו ּׁשּמחלּו, מה - מחלנּו' ּפלֹוני ְְֲֲִִִֶַַָָָָָ'מּׁשּום
אחד  והּציל הּׁשּירה, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּדר
אני  'לעצמי אמר: ואם לאמצע; הּציל - הּׁשּתפין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֻמן

לעצמֹו. הּציל ְְִִִַַמּציל',
.Á הּידּוע ּברׁשּות ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּתפין לׁשני ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מח  יֹוצא אינֹו מהן, ּכלאחד ׁשני ׁשל הּׁשּתפּות;זקתֹו ימי ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ונאמר  ּבמּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען יכֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואינֹו
ּבחזקת  הּוא הרי אּלא הראיה', עליו מחברֹו 'הּמֹוציא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלאחר

ראיה. האחד ׁשּיביא עד ְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשניהם,
.Ë חֹולק חברֹו, מּדעת ׁשּלא לחלק ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאחד

נאמנין, ׁשּיהיּו ּובלבד הדיֹוטֹות, הן אפּלּו ׁשלׁשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
ּכלּום  עׂשה לא מּׁשלׁשה, ּבפחֹות חלק ואם ּבׁשּומה; .ויֹודעין ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹ

מעֹות, היּו אם אבל ּפרֹות; ּבׁשחלק אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ּומּניח  ּדין, ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק לֹו ויׁש הן, ּכחלּוקין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמעֹות
הּמעֹות  ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדין. ּבבית חברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק
ּומקצתן  חדׁשים מקצתן היּו אם אבל וׁשוין. אחד מטּבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻּכּלן
רעֹות  ּומקצתן יפֹות מקצתן היּו אם לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָיׁשנים,

ּדין. ּבבית אּלא אֹותן חֹולקין ואין ּכפרֹות, הן הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ
.Èלֹו יתחּיב ׁשּמא - זרה עבֹודה עֹובד עם להׁשּתּתף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאסּור

ּביראתֹו ויׁשּביעֹו זרה].ׁשבּועה, ּבארנּו[בעבודה ּוכבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ
ולא  ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹּבמקֹומֹו,
ולא  ּבתרּומֹות, ולא ּבטרפֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹּבבכֹורֹות,
לאמצע; הּׂשכר ועׂשה, עבר ואם ּברמׂשים. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשקצים,

ׁשעבר. מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד ׁשאם לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה
.‡È ּבטלה - ׁשּמת הּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחד

ׁשּכבר  קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפּות
הּיֹורׁשין  לרׁשּות הּממֹון הּגאֹונים.יצא הֹורּו וכזה . ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ה'תשע"ד  סיון ל' קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף - הּׁשּתפּות ּבממֹון ונֹותנין נֹוׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים

ּפחתּו ואם 'ׁשּתפּות'; נקראת זֹו הרי מהן, אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר  להתנֹות להן ויׁש לאמצע. הּוא הרי הֹותירּו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד  היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון  ּפי על אף - הּׁשּתּוף ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוׂשא  וזה 'עסק'; נקראת הּׁשּתפּות זאת הרי ׁשניהם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי 'מתעּסק', נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות'. 'ּבעל נקרא ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
ּבהן ·. להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב  הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּמעֹות חצי יהיה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבתֹורת  האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
אֹו אבד ואם הּמעֹות, ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
ּולפיכ לׁשּלם; חּיב הּמתעּסק אין ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָנגנב

הּמעֹות  לבעל הרויחּו, אם החצי זה ׂשכר ּתּקנה יהיה ּולפי . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּממֹון  ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר אי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
הּמעֹות  ּבעל נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ּבׁשוה; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאמצע

ׂשכר  ּכלּום,נֹוטל עֹוׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו חצי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ
מעֹותיו  מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח הּמתעּסק זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

רּבית אבק לידי ּבאין ונמצאּו והיא[מדרבנן]ׁשהלוהּו, . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו הּׂשכר להיֹות רצה אם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָיעׂשּו
ּכפֹועל  הּׁשּתפּות, מימי ויֹום יֹום ּבכל ׂשכרֹו לּמתעּסק ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻיּתן
עסק  לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל מלאכה אֹותּה ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבטל
צרי אינֹו זה, ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו להתעּסק ׁשהּוא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחר
ּדינר  לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ּכל ׂשכר לֹו ְֱֲֲִִֶֶַָָָָָָָלהעלֹות
יהיה  הֹותירּו, אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; הּׁשּתפּות, ימי ּבכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻאחד
יהי  שּתרויח הרוח 'ּכל לֹו: אמר אם וכן ּבׁשוה. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאמצע
עסק  לֹו ויׁש הֹואיל - 'ּבׂשכר עׂשיריתֹו אֹו ׁשליׁשֹו ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָל
היה  ואם מחצה. יפסיד הפסידֹו, ואם מּתר; זה הרי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאחר,

אריסֹו הּמתעּסק אחוזים]זה בסיס על עסק [עובד לֹו והיה , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מׁשעּבד  ׁשהאריס ּכלל, ׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחר

הּׂשדה. לבעל ְֶַַַָהּוא
להתעּסק ‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד

ּבכל  עמלֹו ׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק  ׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות  ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאֹותֹו
ׁשני  הּמתעּסק יּטל - הרויחּו אם ,לפיכ הּממֹון . ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני  הּכל נמצא ּבּפּקדֹון; ׁשּנתעּסק ּבׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות

ויּט הרוח. ּפחתּוׁשליׁשי ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבחצי  חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת; ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת  מן עליו ׁשּנׁשאר נמצא ּפּקדֹון; ׁשל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו.
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יהיה „. אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר, ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָיׁש
יפסיד  הפסד, ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל ׂשכר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש;
ׁשם  יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני יּטל התנּוׂשכר אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
יהיה  ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל ׂשכר, ׁשם יהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאם
רוח  ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל - עׂשיריתֹו יפסיד הפסד, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשם
היא  זֹו, ותֹוספת קּים; ּתנאֹו הפסדֹו, על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתעּסק

עמלֹו אם ּכנגד אּלא מֹועיל זה ּתנאי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי . ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
אחר, עסק לֹו אין אם אבל אחר; עסק לּמתעּסק היה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
ּכמֹו ּבׁשתּות הפסדֹו על יתר הּמתעּסק ׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָצרי
ולא  ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, אסּור זה ׁשּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבארנּו,

זה. לי ִֵֶֶָיראה
חלקים ‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם רּבֹותי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהֹורּו

הּמעֹות  רביע נמצא הּׂשכר, רביע הּמעֹות ּובעל הּׂשכר, ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָמן
מלוה; ּבתֹורת רבעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹּבלבד
רביעי  ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד הפסד, ׁשם היה אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
רביע  הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָההפסד

רביע  ההפסד ּוׁשליׁש ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא לֹו, נתן ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבעל  - ועׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי על ּדינרים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמאה
ּכל  ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ּוׁשליׁש רביע יפסיד ְְְְְִִִִִֶַַַַָָהּמעֹות
ׁשּׁשה  מׁשּלם והּמתעּסק ׁשמֹונה, מפסיד נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההפסד,
הּמעֹות  לבעל ׁשּיׁש חלק ּכל לעֹולם. זֹו ּדר ועל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשר;
ׁשם  יׁש ואם ׁשהתנּו; ּכמֹו נֹוטל רוח, ׁשם יׁש אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּׂשכר
למד  נמצאת ׁשליׁשֹו. ותֹוספת החלק אֹותֹו יפסיד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפסד,
- הּׂשכר רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם זֹו, מּדה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלפי
ההפסד  רביע ׁשהרי ּכלּום, הּמתעּסק יׁשּלם לא ּפחתּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאם
מה  ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש הּמלוה, מּפני לׁשּלם חּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

וכן  זה. ּכנגד זה ונמצא רביע; ׁשהּוא הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּיּטל
ּפֹוחת  ּפחתּו, אם - הרוח הזּכירּו ולא הּפחת, על התנּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאם
הּמתעּסק  נֹוטל - הֹוסיפּו ואם ּׁשהתנּו; מה ּכפי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַהּמתעּסק
ּׁשּנטל  מה ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
יפחֹות  הפסד, ׁשם היה ׁשאם התנּו ּכיצד? הּמעֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעל
ואם  הּפחת; רביע מׁשּלם - והפחיתּו רביע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָהּמתעּסק
ׁשהֹורּו אּלּו ׁשהּדברים ּפי על ואף מחצה. נֹוטל ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹותירּו,
אפׁשר  הּמתעּסק נמצא זֹו, ּדר על ּתל אם הן, טעם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּדברי
ׁשּיּטל  עּמֹו ׁשהתנה ּכגֹון ּכיצד? ׂשכר. ויּטל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיפחֹות,
הּמתעּסק  נֹוטל - ּופחתּו ּבּׂשכר, מּׁשבעה אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמתעּסק
ׁשּפחתּו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. זה על יתר מּׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ּדינר  ל חּיב 'אני לֹו: אֹומר הּמתעּסק הרי - ּדינרים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים לי לׁשּלם חּיב ואּתה הּתנאי, ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
ּבׂשכר  ּדינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ּבעל נמצא הּפּקדֹון'; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחלק

ּב חּיב היה עׂשר, ארּבעה הפסיד ואּלּו ׁשבעה. על ׁשהפסיד ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשאין  ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה דינרין. ׁשני לֹו לּתן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמעֹות
אבל  החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי זה ואין סֹובלּתֹו; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדעת
- הּמתעּסק ׁשּירויח ׁשּכל לי, ׁשּיראה האמת והּדין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּדר
ׁשהיה  החלק ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הפסד, ׁשם יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאם
אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ההפסד, על התנּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹמרויח.
נמצאת  חברֹו. חלק ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחלק
רביע  הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם זֹו, מּדה לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹומר
ׁשּיפסיד  התנּו ואם ׁשתּות. מׁשּלם זה הרי - והפסיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּׂשכר,
ּתמּה, ּתמצא לא זה ּדר ועל מחצה. יּטֹול - והרויח ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרביע,

הּצדק. ּבקו הּדין ְְִֵֵֶֶַַַויצא
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― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ci)"וׁשם ,ai mixac)וכאׁשר , ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את לקּים ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָרצּו
יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי ֿ ּתעלה bi)"ּפן ,my)ּבספרי אמרּו . ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ
(d`x zyxt)?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתלמּוד
לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה אֹומר: ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאני
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם

מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה,
ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. עׂשה לא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹוזה
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ׁשעבר ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכלֹומר:

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. מצּוּך" ׁשאר(ixtqa)אנכי ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ּבלאֿתעׂשה הם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹקדׁשים

זבחים מּסכת ׁשהקריבם(hiw:)ּבסֹוף ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ּבעׂשה אּלּו הרי ― ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּבחּוץ
"וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, מה מּכל נתּבאר הּנה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרת.

ּגמּורה. עׂשה מצות ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּתעׂשה

― הפ"ה מהֿהּמצוה ּכל להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
לביתֿ ― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּׁשּנתחּיבנּו
אףֿ ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבחירה,
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ֿ ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
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oeiqקי d"k ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם
הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ

ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי
(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ

― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר
האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל

מ ּומּתן מּׂשא ואחר לן? זה,מנא ּבלׁשֹון הּדבר החלט רּבה ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ
weqta)אמרּו xn`p)מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין ֿ ּפי ֿ על אף ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ד  סיון כ"ה שני יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÎ .ËÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר ֿ מקֹום bi)ּבכל ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
(my d`x?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(ciׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכלל(my)ּתעלה עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe):אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ֿ תעׂשה". ּבלא הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא ֿ עלּֿפי אף ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי ֿ ּתעלה "ּפן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים ֿ העֹולה את להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ֿ ּׁשאמר: ׁשּמּמה אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ֿ תעׂשה לא ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא (ixtqaלאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
(l"pdאּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ֿ תעׂשה, ּבלא ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
עלה ֿ יעלה "אׁשר ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל ֿ זבח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו

מעּמיו" ההּוא האיׁש hÎg)ונכרת ,fi `xwie):ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

ענׁש(ew.)זבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ּכתיב: ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הל"ט ׁשניהּמצוה ּבּמקּדׁש להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
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אמרֹו והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ֿ יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָּכבׂשים
תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים b)יתעּלה: ,gk xacna)ּוכבר . ְְְִִִֶַַַָָָֹ

ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנתּבארּו
ּתמיד.(ek:)מּיֹומא ּובמּסכת ְִִֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא ֿ הּמזּבח e)על ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ֿ ּבקר ּבכל ֿ העצים את ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)ּפי ֿ ֿ על "אף : ְְִִֵַַָָ

ֿ ההדיֹוט". מן להביא מצוה ֿ הּׁשמים, מן יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ֿ יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)הּמזּבח .(ev zyxt)תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
ֿ העֹובר וכל ֿ תעׂשה"; ּבלא עֹובר ֿ המכּבה ׁשּכל מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

(:`v).

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה הּכהניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹ
ֿ הּדׁשן את וזֹוהי(xt`d)להסיר הּמזּבח ּגּבי מעל ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

"ולבׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּקֹוראים:
ֿ הּדׁשן" את והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו b)הּכהן ,my). ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ

ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָוכבר
(c dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְִִ

ה'תשע"ד  סיון כ"ו שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ז סיון 

.‡Ó .Ó .‰Î .ÁÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ó .ÊÎ

― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" gÎf)הערּבים ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמיד(e.)ּכרתֹות ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:(dxepnd)הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" k`)אהרן ,fk my).הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו מּמנחֹותּוכבר ח' (et.)ּבפרק ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.(ci:)ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּיקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
והיא הערּבים, ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכהן

ּגדֹול ּכהן חבּתי zagna)הּנקראת: ziyrp ik):ּגם ונקראת , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹ
אהרן קרּבן "זה יתעּלה: אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמנחת

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר bi)ּובניו ,e `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ
ו' ּבפרק קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו ט'(cr:)מצוה ּובפרק ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(:ft)ּביֹומא ּובמקֹומֹות ותמיד.(cl.)מּמנחֹות ְְְְִִִָָָ

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

(h ,gk xacna)'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.(ek:)מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .(cv.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

i`)וגֹו'" ,gk xacna). ְ

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום

.„Ó .‚Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― 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
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רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם
הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ

ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי
(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ

― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר
האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל

מ ּומּתן מּׂשא ואחר לן? זה,מנא ּבלׁשֹון הּדבר החלט רּבה ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ
weqta)אמרּו xn`p)מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין ֿ ּפי ֿ על אף ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ד  סיון כ"ה שני יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÎ .ËÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר ֿ מקֹום bi)ּבכל ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
(my d`x?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(ciׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכלל(my)ּתעלה עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe):אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ֿ תעׂשה". ּבלא הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא ֿ עלּֿפי אף ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי ֿ ּתעלה "ּפן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים ֿ העֹולה את להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ֿ ּׁשאמר: ׁשּמּמה אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ֿ תעׂשה לא ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא (ixtqaלאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
(l"pdאּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ֿ תעׂשה, ּבלא ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
עלה ֿ יעלה "אׁשר ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל ֿ זבח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו

מעּמיו" ההּוא האיׁש hÎg)ונכרת ,fi `xwie):ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

ענׁש(ew.)זבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל ֿ ּפתח "ואל ּכתיב: ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הל"ט ׁשניהּמצוה ּבּמקּדׁש להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
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אמרֹו והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ֿ יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָּכבׂשים
תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים b)יתעּלה: ,gk xacna)ּוכבר . ְְְִִִֶַַַָָָֹ

ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנתּבארּו
ּתמיד.(ek:)מּיֹומא ּובמּסכת ְִִֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא ֿ הּמזּבח e)על ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ֿ ּבקר ּבכל ֿ העצים את ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)ּפי ֿ ֿ על "אף : ְְִִֵַַָָ

ֿ ההדיֹוט". מן להביא מצוה ֿ הּׁשמים, מן יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ֿ יֹום ּבכל ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)הּמזּבח .(ev zyxt)תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
ֿ העֹובר וכל ֿ תעׂשה"; ּבלא עֹובר ֿ המכּבה ׁשּכל מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

(:`v).

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה הּכהניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹ
ֿ הּדׁשן את וזֹוהי(xt`d)להסיר הּמזּבח ּגּבי מעל ֿ יֹום ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

"ולבׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּקֹוראים:
ֿ הּדׁשן" את והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו b)הּכהן ,my). ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ

ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָוכבר
(c dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְִִ

ה'תשע"ד  סיון כ"ו שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ז סיון 
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― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ֿ יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין ֿ הּנרת את אהרן ּובהעלת יקטירּנה ֿ הּנרת את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" gÎf)הערּבים ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ֿ יֹום ּבכל ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמיד(e.)ּכרתֹות ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:(dxepnd)הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער ֿ העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" k`)אהרן ,fk my).הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו מּמנחֹותּוכבר ח' (et.)ּבפרק ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.(ci:)ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּיקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
והיא הערּבים, ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ֿ יֹום ּבכל ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכהן

ּגדֹול ּכהן חבּתי zagna)הּנקראת: ziyrp ik):ּגם ונקראת , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹ
אהרן קרּבן "זה יתעּלה: אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמנחת

לה'" ֿ יקריבּו אׁשר bi)ּובניו ,e `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ
ו' ּבפרק קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו ט'(cr:)מצוה ּובפרק ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(:ft)ּביֹומא ּובמקֹומֹות ותמיד.(cl.)מּמנחֹות ְְְְִִִָָָ

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ ׁשּבת ֿ יֹום ְְִֶֶַַַָָָָָּבכל
ֿ כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

(h ,gk xacna)'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.(ek:)מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם ֿ הּׁשלחן על "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ֿ ׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .(cv.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ֿ יֹום ּכל ׁשל ּתמיד על נֹוסף ֿ חדׁש ֿ ראׁש ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכל
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ חדׁש. ראׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

i`)וגֹו'" ,gk xacna). ְ

ה'תשע"ד  סיון כ"ז רביעי יום
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― 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
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"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

עצרתוז מּוסף zereayd)הּו 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 ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
"ּובעׂשֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּיֹום

ניחח" ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי (my,לחדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
(gÎf.

― 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"ד  סיון כ"ח חמישי יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.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 , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

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

dpyd y`x)(.eq zegpn :fi dbibg ,dלממני "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
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מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ֿ ּתֹועבה"; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

ה'תשע"ד  סיון כ"ט שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק כ "ט ֿ ל 'סיון 

.·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"ד  סיון ל' קודש שבת 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
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קיג oeiq g"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"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

עצרתוז מּוסף zereayd)הּו 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 ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
"ּובעׂשֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּיֹום

ניחח" ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי (my,לחדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
(gÎf.

― 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"ד  סיון כ"ח חמישי יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.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 , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

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

dpyd y`x)(.eq zegpn :fi dbibg ,dלממני "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
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oeiq 'lÎh"k w"yÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ֿ ּתֹועבה"; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

ה'תשע"ד  סיון כ"ט שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק כ "ט ֿ ל 'סיון 

.·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"ד  סיון ל' קודש שבת 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



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

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

והפצתה  היהדות  בהחזקת  בפעולות  ממנו  המקווה  אודות  הסבר  לקבל  ושואל  במ"ש   .  .  .

והפצת המעינות ביחוד.

נוספת  מעלה  אשר  ת"ו  ירושלים  בעיה"ק  הוא  יושב  שהרי  הנדרש,  ההסבר  מהו  מובן  אינו 

מתאים  נדרש  אתדל"ת  שהרי  הוספה,  צ"ל  האדם  בקדושת  שגם  מובנת,  תוצאה  ומזה  בקדושתה, 

ובזה  ענין המעינות,  ופנימיותם, שזהו  עניני התורה והמצוה  והוספת הקדושה הוא ע"י  לאתעדל"ע, 

הענין דואהבת לרעך כמוך, ז.א. שלא רק עינו טובה בשלו אלא גם בשל אחרים, והרי בכמה שטחים 

הכרחית עבודת הפצה האמורה, ובודאי שעל כאו"א החיוב בזה, שמזה מובן שלכאו"א ניתנה האפשרית 

ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
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(‡).'Â‚Â ÌÚ·¯ÈÏ ‰˘ Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú ˙˘· אפשר
שפירש  כמו כאחת, מלכו וירבעם עוזיה והלא כן, לומר
ושבע  עשרים בשנת לומר תלמוד מה אלא בסמוך,
למדנו  מנוגעת, מלכות שמלך עזריה, מלך לירבעם

למלכותו: ושבע עשרים בשנת ‰'(‰)שנתנגע Ú‚ÈÂ
.ÍÏÓ‰ הימים‡˙ בדברי טזֿכא)מפורש כו שנכנס (ב

הקטורת: המזבח על להקטיר ‰È˘ÙÁ˙.להיכל ˙È··
אמר דאת כמה הקברות, בבית בית לו פח עשה (תהלים

בירושלמי:ו) חפשי. במתים :(Á)ÌÈ˘Ï˘ ˙˘·
.Â‰È¯ÎÊ ÍÏÓ ‰„Â‰È ÍÏÓ Â‰È¯ÊÚÏ ‰˘ ‰Ó˘Â אף

מלך  יואש משמת עזריה שמלך ללמוד יש מכאן
לא  שאם אביו, אמציה בחיי שנה עשרה חמש ישראל

חמש  בשנת עד עמד שלא נמצא אביו, שמת עד עמד
ואחת, ארבעים מלך וירבעם יואש, בן לירבעם עשרה
והיאך  לעוזיה, ושבע עשרים בשנת ירבעם שמת נמצא
כרחך, על אלא ושמונה. שלשים בשנת אומר הוא
בחיי  מלך שירבעם אלא כאחת, מלכו וירבעם עוזיה
ישב  וירבעם אומר הוא לכך שנים, שלש יהואש אביו
ומלך  יואש, משמת עמד ועוזיה כבר, שישב כסאו, על
שירבעם  ראיתי, עולם ובסדר שלמה. מלכות ירבעם
הסופרים  שבוש אם יודע ואיני שנה, אביו בחיי מלך
לעזריה  ושמונה שלשים בשנת ליישב יכול שאינו הוא,

זה: בענין אלא זכריה, ÌÚ.(È)מלך Ï·˜ Â‰ÎÈÂ ומחהי
העם: לעיני עמא, קדם

cec zcevn
(ÁÎ).·È˘‰ ¯˘‡Â,ודמשק חמת  מאז כבשו  יהודה מלכי  כי

ליהודה: הוא  השיבם ועתה  מידם, ולקחום  ארם וחזר
.Ï‡¯˘È·ולא עמו, בני  אנשי ישראל גבורי בכח לומר: רצה

יהודה : אנשי Ú·˘Â.(‡)בכח  ÌÈ¯˘Ú ˙˘·בסדר שנויה 
ירבעם, מלכות עם  כאחת היתה עזריה  מלכות  התחלת אבל מנוגעת , מלכות ומלך עזריה, נתנגע לירבעם כ ''ז שבשנת  עולם:
מאז אביו , בחיי שנים שלשה מלך  ירבעם כי מלכותו , ימי חשבון  התחלת ולא  יואש , אביו מות אחרי  שמלך מה לומר : [רצה 
במלכות המנוגעת מלכותו תלה לא  [ולכך  יואש מת בעת והוא אביו, בחיי שנים  ט ''ו מלך  עזריה כי  מלכותו ], ימי  חשבון  היתה 
למלכותו, כ ''ז  בשנת יאמר כאילו עתה אבל אביו, משמת או אביו, בחיי שמלך מהזמן  חושב אם יודעין היינו לא כי עצמו,

אביו ]: משמת ירבעם מלך  אשר הזמן והוא אביו, בחיי הוא שמלך  מזמן חושב כן אם לירבעם, כ ''ז ÌÈ˙˘Â.(·)והוא ÌÈ˘ÓÁÂ
אביו: מות אחרי ול ''ז  אביו, בחיי ‰'.(‰)ט ''ו Ú‚ÈÂהימים יח)ובדברי כו להקטיר(ב בא בעת  הכהנים, עם בזעפו  לו שבא נאמר

בו : ‰È˘ÙÁ˙.ומיחו ˙È··יחשב שהמלכות ז ''ל  רבותינו שאמרו וכמו העמל, מזה  חפשי והיה המלכות, הנהגת עזב לומר: רצה
העמל : רוב לפי ‰·È˙.לעבדות, ÏÚ: המלך תחת העם משפט שופט  להיות המלך , בית על  ממונה ˘ÌÈ˘Ï(Á)היה ˙˘·

.‰Ó˘Âהתחלת כי לעזריה, בל''ח  כן  אם  וכלו מ''א, כולם ובין אביו, מות  אחרי ולא  אביו, בחיי שנים  שלש מלך ירבעם כי
למלכות ירבעם מלכות קדמה כן אם אחד, בזמן היו אביו משמת  ירבעם, מלכות  והתחלת  אביו, בחיי משמלך  עזריה, מלכות

זכריה: מלך ואז  לעזריה , בל ''ח שלו מ ''א שנת וכלתה  אביו, בחיי  שמלך  מה  שנים שלש  עזריה

oeiv zcevn
(‡).‰È¯ÊÚהימים בדברי  האמור עוזיהו, ג)הוא א כו ,(ב

לד)ולמטה לב ל ÌÚ.(È):(פסוקים Ï·˜הוא 'נגד', של  תרגום 
'קבל ':
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(‡).˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘ חמש על אותו הלוים שיאמרו
נשים  עזרת עד ישראל מעזרת היורדות מעלות עשרה
ורבותינו  המעלות, שיר של מזמורים ט"ו כאן ויש
שמפורש  כמו התהום את להעלות דוד שיסדן אמרו
עולות: למאה שיר פתרונו אגדה ולפי סוכה, במסכת

(·).¯˜˘ ˙Ù˘Ó הבריות את שצדין הרשע  של זרעו
רשע: בעלילות ÍÏ.(‚)בפיהם Ô˙È ‰Ó:הקב"ה‰ÓÂ

.ÍÏ ÛÈÒÂÈ לפנים נתונה את הרי ומחיצות שמירה
מחיצות: ˘ÌÈÂ.(„)משתי ¯Â·‚ ÈˆÁ את והרי

כחץ: רחוק במקום ¯˙ÌÈÓ.הורגת ÈÏÁ‚ ÌÚ כל
מבחוץ  כבו ואלו מבפנים כבו מבחוץ כבו הגחלים
הקב"ה  של סופו מה לך יתן מה ד"א מבפנים. ולא
חצים  רתמים גחלי עם גבורים חצי עליך לגזור

מלמטה: וגיהנם ÈÏ.(‰)מלמעלה ‰ÈÂ‡ כנסת אמרה

עם  משך גרתי הרי רבים בגליות לקית כבר כי ישראל
ומשך: ויון פרס במלכות יפת ˘ÌÂÏ.(Ê)בני È‡

‡„·¯.עמהם: ÈÎÂ להלחם באים המה שלום עליהם
ÂÏÚÓÏ˙.(‡)בי: ¯È˘) מתחילין הלוים כשהיו הפשט

לא  השיר שזה אע"פ זה שיר אמרו במעלות לעלות
ומאוחר) מוקדם אין בראשונה מצאתי)נכתב ˘È¯:(ס"א

.˙ÂÏÚÓÏ לצדיקים העולות למעלות שני במזמור רמז
דתניא  הכבוד לכסא החיים עץ מתחת לבא לעתיד
למעלות  שיר אלא כאן כתוב אין המעלות שיר בספרי
לבא, לעתיד לצדיקים מעלות לעשות שעתיד למי שיר

הקליר שיסד ר'וזהו שיסד דסוכות ב' יום של דיוצר (בסילוק

ע"ש) דורשין אין פ' בחגיגה רשב"י של בנו שהוא הקליר אליעזר

כסא  עד מזו למעלה זו מעלות שלשים ומתחתיה
המעלות: שיר נעימות בשיח ועולות טסות הכבוד

cec zcevn
(„Ú˜).È˙·‡˙א ויהי  לישועתך  וחושק מתאוה  תורתך אני  ז

האויב : בטרדת  אטרד  לא כי למעןÍÏÏ‰˙Â.(˜Ú‰)שעשועי
עוה"ז: הנאות בעבור לא אשרÍÈËÙ˘ÓÂ.תהללך  המשפטים

להללך : פנוי א "כ  ואהיה מידם יעזרוני המה בשונאי תשפוט 
(ÂÚ˜).„·Â‡ ‰˘Î È˙ÈÚ˙ אבוד כשהוא הזה השה כמו ר"ל 

אני תועה כן הרועה  שיבקשו עד  לחזור  יודע  אינו  העדר מן 
אתה בקש  לכן  הדרך  כשרון  תוכן כל  מעצמי אדע ולא בדעתי

השמים: מן  לו מסייעין  הלא  לטהר והבא  מצותיך  שכחתי  לא כי בה  ילך  אשר  הדרך  את וראה  עבדך  ‰ÂÏÚÓ˙.(‡)את ¯È˘
אנשים לעזרת נשים מעזרת העולות המעלות  עשרה בחמש הלוים  אותם  שיאמרו דוד  אמרם המעלות שירי עשר  חמשה  אלה 

אחת: מעלה על  אחד Â‚Â'.שיר  '‰ Ï‡:לי ענה והוא אליו קראתי אני ה' אל פניתי בצרה הייתי  בעת ‰ˆÏÈ‰.(·)ר"ל '‰
רמיה: לשון ומאנשי שקר  שפת  מאנשי  נפשי הצילה עתה  גם  ה' Â‚Â'.(‚)אתה  ÍÏ Ô˙È ‰Óהשמירה היא  מה  רמיה לשון אתה

מה לשמרך  הועילו לא אלה ואם  והשינים השפתים  מחומת לפנים אתה נתונה  כבר הלא  עוד  יוסיף  ומה עליך עוד  יתן אשר 
שמירה: עוד  ‚·Â¯.(„)נוסיף ÈˆÁלה "ר תאמר פה  אתה  כן  מקום ברחוק  עמהם  שהורג הגבור שביד  שנונים לחצים  אתה דומה 

ממרחק : העומד  את ¯˙ÌÈÓ.ותהרוג ÈÏÁ‚ ÌÚבוערים מבחוץ כבוים נראים שהם עם כי רותם מעצי  גחלים  עם  אתה  דומה
לה "ר: עליו תדבר ובסתר חלקלקות  תדבר אתה כן מבפנים  ÈÏ.(‰)המה ‰ÈÂ‡ על יתאוננו אשר הגלות בני לשון על  אמר 

ושכנתי משך  בני אצל כגר בגולה הייתי בעבורם אשר הדבר זה הלא מוסר אקח  לא  איך  לי  אויה ויאמרו  שביניהם לה "ר מרבית
אהלים: יושבי הקדרים אצל  השלום:¯·˙.(Â)בגולה  שונאי עם  נפשי שכנה  רב ˘ÌÂÏ.(Ê)זמן È‡וכאשר שלום  בפה אני

למלחמה : מתעוררים המה שלום אליהם ÈÈÚ.(‡)אדבר למרחוק‡˘‡ עיניו ונושא ההרים על  לעלות העוזרים  על  המצפה דרך
יבואו: מאין וגו':È¯ÊÚ.(·)לראות מה' רק עזר  מצאתי  לא  אבל  ר"ל 

oeiv zcevn
(„Ú˜).È˙·‡˙: תאוה שננו˘ÌÈÂ.(„)ענין כמו חדודים 

לשונם סד)כחרב  בתורהÍ˘Ó.(‰):(לעיל ונזכרת  אומה שם
ביניהם: המה הגולה ורוב ישמעאל ממלכות הם  וקדר

(‡).˙ÂÏÚÓÏ: הידיעה ה "א במקום  והלמ"ד  המעלות  ‡Ïכמו
.ÌÈ¯‰‰:ההרים על  אתםÔÈ‡Ó.כמו מאין וכן  מקום  מאיזה

כט) :(בראשית
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(‡).'Â‚Â ÌÚ·¯ÈÏ ‰˘ Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú ˙˘· אפשר
שפירש  כמו כאחת, מלכו וירבעם עוזיה והלא כן, לומר
ושבע  עשרים בשנת לומר תלמוד מה אלא בסמוך,
למדנו  מנוגעת, מלכות שמלך עזריה, מלך לירבעם

למלכותו: ושבע עשרים בשנת ‰'(‰)שנתנגע Ú‚ÈÂ
.ÍÏÓ‰ הימים‡˙ בדברי טזֿכא)מפורש כו שנכנס (ב

הקטורת: המזבח על להקטיר ‰È˘ÙÁ˙.להיכל ˙È··
אמר דאת כמה הקברות, בבית בית לו פח עשה (תהלים

בירושלמי:ו) חפשי. במתים :(Á)ÌÈ˘Ï˘ ˙˘·
.Â‰È¯ÎÊ ÍÏÓ ‰„Â‰È ÍÏÓ Â‰È¯ÊÚÏ ‰˘ ‰Ó˘Â אף

מלך  יואש משמת עזריה שמלך ללמוד יש מכאן
לא  שאם אביו, אמציה בחיי שנה עשרה חמש ישראל

חמש  בשנת עד עמד שלא נמצא אביו, שמת עד עמד
ואחת, ארבעים מלך וירבעם יואש, בן לירבעם עשרה
והיאך  לעוזיה, ושבע עשרים בשנת ירבעם שמת נמצא
כרחך, על אלא ושמונה. שלשים בשנת אומר הוא
בחיי  מלך שירבעם אלא כאחת, מלכו וירבעם עוזיה
ישב  וירבעם אומר הוא לכך שנים, שלש יהואש אביו
ומלך  יואש, משמת עמד ועוזיה כבר, שישב כסאו, על
שירבעם  ראיתי, עולם ובסדר שלמה. מלכות ירבעם
הסופרים  שבוש אם יודע ואיני שנה, אביו בחיי מלך
לעזריה  ושמונה שלשים בשנת ליישב יכול שאינו הוא,

זה: בענין אלא זכריה, ÌÚ.(È)מלך Ï·˜ Â‰ÎÈÂ ומחהי
העם: לעיני עמא, קדם

cec zcevn
(ÁÎ).·È˘‰ ¯˘‡Â,ודמשק חמת  מאז כבשו  יהודה מלכי  כי

ליהודה: הוא  השיבם ועתה  מידם, ולקחום  ארם וחזר
.Ï‡¯˘È·ולא עמו, בני  אנשי ישראל גבורי בכח לומר: רצה

יהודה : אנשי Ú·˘Â.(‡)בכח  ÌÈ¯˘Ú ˙˘·בסדר שנויה 
ירבעם, מלכות עם  כאחת היתה עזריה  מלכות  התחלת אבל מנוגעת , מלכות ומלך עזריה, נתנגע לירבעם כ ''ז שבשנת  עולם:
מאז אביו , בחיי שנים שלשה מלך  ירבעם כי מלכותו , ימי חשבון  התחלת ולא  יואש , אביו מות אחרי  שמלך מה לומר : [רצה 
במלכות המנוגעת מלכותו תלה לא  [ולכך  יואש מת בעת והוא אביו, בחיי שנים  ט ''ו מלך  עזריה כי  מלכותו ], ימי  חשבון  היתה 
למלכותו, כ ''ז  בשנת יאמר כאילו עתה אבל אביו, משמת או אביו, בחיי שמלך מהזמן  חושב אם יודעין היינו לא כי עצמו,

אביו ]: משמת ירבעם מלך  אשר הזמן והוא אביו, בחיי הוא שמלך  מזמן חושב כן אם לירבעם, כ ''ז ÌÈ˙˘Â.(·)והוא ÌÈ˘ÓÁÂ
אביו: מות אחרי ול ''ז  אביו, בחיי ‰'.(‰)ט ''ו Ú‚ÈÂהימים יח)ובדברי כו להקטיר(ב בא בעת  הכהנים, עם בזעפו  לו שבא נאמר

בו : ‰È˘ÙÁ˙.ומיחו ˙È··יחשב שהמלכות ז ''ל  רבותינו שאמרו וכמו העמל, מזה  חפשי והיה המלכות, הנהגת עזב לומר: רצה
העמל : רוב לפי ‰·È˙.לעבדות, ÏÚ: המלך תחת העם משפט שופט  להיות המלך , בית על  ממונה ˘ÌÈ˘Ï(Á)היה ˙˘·

.‰Ó˘Âהתחלת כי לעזריה, בל''ח  כן  אם  וכלו מ''א, כולם ובין אביו, מות  אחרי ולא  אביו, בחיי שנים  שלש מלך ירבעם כי
למלכות ירבעם מלכות קדמה כן אם אחד, בזמן היו אביו משמת  ירבעם, מלכות  והתחלת  אביו, בחיי משמלך  עזריה, מלכות

זכריה: מלך ואז  לעזריה , בל ''ח שלו מ ''א שנת וכלתה  אביו, בחיי  שמלך  מה  שנים שלש  עזריה

oeiv zcevn
(‡).‰È¯ÊÚהימים בדברי  האמור עוזיהו, ג)הוא א כו ,(ב

לד)ולמטה לב ל ÌÚ.(È):(פסוקים Ï·˜הוא 'נגד', של  תרגום 
'קבל ':

`kwÎhiw wxt mildz - miaezk

.èé÷erwÎcrw

ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàzäò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçzåò÷éúéòz ¨©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§¦«−©§¦§©§¤®¨¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦
éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk:ézçëL àì E §¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

.ë÷fÎ`

à:éððòiå éúàø÷ él äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéLálî ø÷L-úôOî éLôð äìévä ýåýé:äiîø ïBL ¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©¤®¤¦¨¬§¦¨«
âéñi-äîe Eì ïzi-äîì Cì ó:äiîø ïBLã:íéîúø éìçb íò íéðeðL øBaâ évçäézøâ-ék él-äéBà ©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬§¨¦««¨−¦¦©´§¦

:øã÷ éìäà-íò ézðëL CLîå:íBìL àðBN íò éLôð dl-äðëL úaøæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¤®¤¹̈©À§¦¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨
:äîçìnì©¦§¨¨«

.àë÷aÎ`

à:éøæò àáé ïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéLá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤
i"yx

(‡).˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘ חמש על אותו הלוים שיאמרו
נשים  עזרת עד ישראל מעזרת היורדות מעלות עשרה
ורבותינו  המעלות, שיר של מזמורים ט"ו כאן ויש
שמפורש  כמו התהום את להעלות דוד שיסדן אמרו
עולות: למאה שיר פתרונו אגדה ולפי סוכה, במסכת

(·).¯˜˘ ˙Ù˘Ó הבריות את שצדין הרשע  של זרעו
רשע: בעלילות ÍÏ.(‚)בפיהם Ô˙È ‰Ó:הקב"ה‰ÓÂ

.ÍÏ ÛÈÒÂÈ לפנים נתונה את הרי ומחיצות שמירה
מחיצות: ˘ÌÈÂ.(„)משתי ¯Â·‚ ÈˆÁ את והרי

כחץ: רחוק במקום ¯˙ÌÈÓ.הורגת ÈÏÁ‚ ÌÚ כל
מבחוץ  כבו ואלו מבפנים כבו מבחוץ כבו הגחלים
הקב"ה  של סופו מה לך יתן מה ד"א מבפנים. ולא
חצים  רתמים גחלי עם גבורים חצי עליך לגזור

מלמטה: וגיהנם ÈÏ.(‰)מלמעלה ‰ÈÂ‡ כנסת אמרה

עם  משך גרתי הרי רבים בגליות לקית כבר כי ישראל
ומשך: ויון פרס במלכות יפת ˘ÌÂÏ.(Ê)בני È‡

‡„·¯.עמהם: ÈÎÂ להלחם באים המה שלום עליהם
ÂÏÚÓÏ˙.(‡)בי: ¯È˘) מתחילין הלוים כשהיו הפשט

לא  השיר שזה אע"פ זה שיר אמרו במעלות לעלות
ומאוחר) מוקדם אין בראשונה מצאתי)נכתב ˘È¯:(ס"א

.˙ÂÏÚÓÏ לצדיקים העולות למעלות שני במזמור רמז
דתניא  הכבוד לכסא החיים עץ מתחת לבא לעתיד
למעלות  שיר אלא כאן כתוב אין המעלות שיר בספרי
לבא, לעתיד לצדיקים מעלות לעשות שעתיד למי שיר

הקליר שיסד ר'וזהו שיסד דסוכות ב' יום של דיוצר (בסילוק

ע"ש) דורשין אין פ' בחגיגה רשב"י של בנו שהוא הקליר אליעזר

כסא  עד מזו למעלה זו מעלות שלשים ומתחתיה
המעלות: שיר נעימות בשיח ועולות טסות הכבוד

cec zcevn
(„Ú˜).È˙·‡˙א ויהי  לישועתך  וחושק מתאוה  תורתך אני  ז

האויב : בטרדת  אטרד  לא כי למעןÍÏÏ‰˙Â.(˜Ú‰)שעשועי
עוה"ז: הנאות בעבור לא אשרÍÈËÙ˘ÓÂ.תהללך  המשפטים

להללך : פנוי א "כ  ואהיה מידם יעזרוני המה בשונאי תשפוט 
(ÂÚ˜).„·Â‡ ‰˘Î È˙ÈÚ˙ אבוד כשהוא הזה השה כמו ר"ל 

אני תועה כן הרועה  שיבקשו עד  לחזור  יודע  אינו  העדר מן 
אתה בקש  לכן  הדרך  כשרון  תוכן כל  מעצמי אדע ולא בדעתי

השמים: מן  לו מסייעין  הלא  לטהר והבא  מצותיך  שכחתי  לא כי בה  ילך  אשר  הדרך  את וראה  עבדך  ‰ÂÏÚÓ˙.(‡)את ¯È˘
אנשים לעזרת נשים מעזרת העולות המעלות  עשרה בחמש הלוים  אותם  שיאמרו דוד  אמרם המעלות שירי עשר  חמשה  אלה 

אחת: מעלה על  אחד Â‚Â'.שיר  '‰ Ï‡:לי ענה והוא אליו קראתי אני ה' אל פניתי בצרה הייתי  בעת ‰ˆÏÈ‰.(·)ר"ל '‰
רמיה: לשון ומאנשי שקר  שפת  מאנשי  נפשי הצילה עתה  גם  ה' Â‚Â'.(‚)אתה  ÍÏ Ô˙È ‰Óהשמירה היא  מה  רמיה לשון אתה

מה לשמרך  הועילו לא אלה ואם  והשינים השפתים  מחומת לפנים אתה נתונה  כבר הלא  עוד  יוסיף  ומה עליך עוד  יתן אשר 
שמירה: עוד  ‚·Â¯.(„)נוסיף ÈˆÁלה "ר תאמר פה  אתה  כן  מקום ברחוק  עמהם  שהורג הגבור שביד  שנונים לחצים  אתה דומה 

ממרחק : העומד  את ¯˙ÌÈÓ.ותהרוג ÈÏÁ‚ ÌÚבוערים מבחוץ כבוים נראים שהם עם כי רותם מעצי  גחלים  עם  אתה  דומה
לה "ר: עליו תדבר ובסתר חלקלקות  תדבר אתה כן מבפנים  ÈÏ.(‰)המה ‰ÈÂ‡ על יתאוננו אשר הגלות בני לשון על  אמר 

ושכנתי משך  בני אצל כגר בגולה הייתי בעבורם אשר הדבר זה הלא מוסר אקח  לא  איך  לי  אויה ויאמרו  שביניהם לה "ר מרבית
אהלים: יושבי הקדרים אצל  השלום:¯·˙.(Â)בגולה  שונאי עם  נפשי שכנה  רב ˘ÌÂÏ.(Ê)זמן È‡וכאשר שלום  בפה אני

למלחמה : מתעוררים המה שלום אליהם ÈÈÚ.(‡)אדבר למרחוק‡˘‡ עיניו ונושא ההרים על  לעלות העוזרים  על  המצפה דרך
יבואו: מאין וגו':È¯ÊÚ.(·)לראות מה' רק עזר  מצאתי  לא  אבל  ר"ל 

oeiv zcevn
(„Ú˜).È˙·‡˙: תאוה שננו˘ÌÈÂ.(„)ענין כמו חדודים 

לשונם סד)כחרב  בתורהÍ˘Ó.(‰):(לעיל ונזכרת  אומה שם
ביניהם: המה הגולה ורוב ישמעאל ממלכות הם  וקדר

(‡).˙ÂÏÚÓÏ: הידיעה ה "א במקום  והלמ"ד  המעלות  ‡Ïכמו
.ÌÈ¯‰‰:ההרים על  אתםÔÈ‡Ó.כמו מאין וכן  מקום  מאיזה

כט) :(בראשית
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מבררת א. עמוד סו éàîcדף äìwz את ישהה אם חוששים תקלה לאיזו - ©¨¨§©

הבאה. לשנה והפר מפניéàהשעיר הוא החשש אם -äáø÷äc äìwz שיבוא - ¦©¨¨§©§¨¨
כן אם השנה, ימות בשאר énðלהקריבם úBiòø ìk eléôà שדינם הבהמות בכל - £¦¨§¦©¦

ו  חשש, אותו את יש בהם שאף מפני כן, יגזרו שיסתאבו עד החשש éàלרעות ואם - ¦
מפני äãBáòåהוא äféâc äìwz יעבוד או צמרם ויגוז קדושים שהם ישכח שמא - ©¨¨§¦¨©£¨

כן אם énðב eléôàבהם, úBiòø ìk אלא כן. מפניíìBòìנגזור הוא äìwzהחשש £¦¨§¦©¦§¨©¨¨
ðäå ,äáø÷äcC,לרעות שדינם בהמות שאר כל -eäðéð äáø÷ä éða åàìc שאינן - §©§¨¨§¨¨§¨§¥©§¨¨¦§

דמיהן, רק אלא להקרבה בעצמן eäaעומדות ãéøè àì ומסיח להקריבן, טרוד אינו - Ÿ¨¦§
אבל בהן, יכשל ולא לגמרי מהן הפר]Cäדעתו או [השעיר זו בהמה -äáø÷ä úác ©§©©§¨¨

àéä,הבאה בשנה הכפורים ביום להקרבה שעומדת -da ãéøè טרודה מחשבתו - ¦¨¦¨
דינה  ולפיכך השנה, במשך להקריבה ויבוא יכשל שמא חשש ויש כמצותה, להקריבה בה

למיתה.

לתקלה: חוששים האם תנאים שנחלקו מבארת àéäהגמרא éàpz dîöò äìwúå- §©¨¨©§¨©¨¥¦
תנאים, במחלוקת àãçשנויה àéðúcקרבן אחת, בברייתא ששנינו -áø÷ àlL çñt §©§¨£¨¤©¤Ÿ¨©

aפסח,ïBLàø למי בעליו ימכרנו זה, קרבן ונותר באחר חובתו ידי יצא שבעליו כגון §¦
ו  ראשון, בפסח רחוקה בדרך או טמא ידו áø÷éשהיה פסח éðM,פסח aעל אותו ואם ¦§©§¥¦

גם  הוקרב ו éðMa,לא Cãéàישהנו àéðúå .äàaä äðMì áø÷é אחרת ובברייתא - ©¥¦¦§©©¨¨©¨¨§©§¨¦¨
ש  áø÷éשנינו àì.הבאה åàìלשנה éàîלא האם -éâéìt äìwúa נחלקו - Ÿ¦§©©¨§©¨¨§¦¥

הבאה, לשנה ישהנו ולכן לתקלה חוששת אינה הראשונה שהברייתא הברייתות,

הבאה. לשנה ישהנו לא ולפיכך לתקלה חוששת השניה והברייתא

הגמרא: לפרש àì,דוחה àîìòיתכן éleëc הבר שתי שלפי ïðéLééçייתות - [àì] Ÿ§¥¨§¨Ÿ©§¦¨
àzâeìôa àëäå ,äìwúìבמחלוקת -ïðaøå éaøc או חמה כשנת שנה מנין אם §©¨¨§¨¨¦§§¨§©¦§©¨¨

לבנה, éâìôéîכשנת à÷,הברייתות נחלקו -àéL÷ àìå,לשניה אחת àäמברייתא ¨¦§§¥§Ÿ©§¨¨
כ  סוברת הראשונה הברייתא -,éaø פסח עד זה מפסח תמימה שנה תעבור שלא שיתכן ©¦

ימים  שמונה שמלאו לאחר שהופרש ואפילו יום, שנ"ד ביניהם שיש מפני הבאה, בשנה

חמה, כשנת יום שס"ה לו מלאו לא עדיין סוברת àäללידתו, השניה והברייתא - ¨
שנתו.ïðaø,כ  תעבור הבא הפסח שיגיע וקודם הלבנה, שנת לפי היא 'תמימה' ששנה ©¨¨

זו: דחיה על הגמרא בברייתא,àéðúäåמקשה שנינו והלא -úBònä ïëå שהופרשו §¨©§¨§¥©¨
סוברת  אחרת וברייתא הבאה, בשנה ישתמש לא בהם, השתמש ולא זו בשנה פסח עבור

במעות. פוסלת שנה אין שהרי ורבנן, רבי במחלוקת לתלות אין ובמעות הבאה, לשנה ראויים dpéîשהמעות òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨
שהברייתות מכאן מוכח לא האם -,éâéìt äìwúa אכן הגמרא: מסיקה תקלה. לידי שיבוא לחשוש יש המעות לגבי אף ולכן §©¨¨§¦¥

.dpéî òîL§©¦¨
äðùî שסיים לאחר הכפורים: יום עבודת סדר המשך את ללמד התנא חוזר השעירים, לשני הנוגעים הדינים את התנא ששנה אחר

כמצותם, והשעיר הפר דם מתנות ליתן הגדול Bìהכהן àa כהןהçlzLnä øéòN ìöà שממנו המזרח שער כנגד העומד ¨¥¤¨¦©¦§©¥©
זהורית, של לשון קשור כשבראשו השעיר את העמידו ששם לעזאזל, לשילוח אותו åéìòמוציאים åéãé ézL CîBñå שני בין §¥§¥¨¨¨¨

העם.äcåúîeקרניו, עוונות על ¦§©¤
øîBà äéä Cëå,בוידויו גדול éðôìהכהן eòLt eåò eàèç ,íMä àpààð-øtk ,íMä àpà ,ìàøNé úéa Enò E §¨¨¨¥¨¨©¥¨§¨¨§§¨¤©§¥¦§¨¥¨¨©¥©¤¨

éðôì eòLtLå eåòLå eàèçL íéòLtìå úBðBòìå íéàèçìøîàì Ecáò äLî úøBúa áeúkk ,ìàøNé úéa Enò E ©£¨¦§¨£§©§¨¦¤¨§§¤¨§¤¨§§¨¤©§¥¦§¨¥©¨§©Ÿ¤©§¤¥Ÿ
ל) טז eøäèz'(ויקרא 'ä éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá ék'.íéãîBòä íòäå íéðäkäå ¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ©ŸŸ¥¤¦§¥¦§¨§©Ÿ£¦§¨¨¨§¦

íéòîBL eéäLk ,äøæòa ה íäéðt,את ìò íéìôBðå íéåçzLîe íéòøBk eéä ,ìBãb ïäk étî àöBé àeäL LøBônä íL ¨£¨¨§¤¨§¦¥©§¨¤¥¦¦Ÿ¥¨¨§¦¦§©£¦§§¦©§¥¤
íéøîBàåלעומתו ועונים -'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa'. §§¦¨¥§©§§¨¨¤

להתוודות, שגמר השעיר]Bøñîאחר [את גדול äéäLהכהן éîìלהיות מאתמול בצוק.BëéìBîמיועד לדחותו כדי לעזאזל §¨§¦¤¨¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ער"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז"ך סיון.

ובהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו.

ויהי רצון שיבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

בברכה.

במש"כ ע"ד סתימת נקב שן לאיזה חדשים - בהנוגע לחציצה - יש להעיר משו"ת הצ"צ חיו"ד 

סק"ס. ומס' שצוינו בדרכי תשובה לסקצ"ח סכ"ד וטהרת ישראל שם. ובטח לא נעלם זה מעיני כת"ר.

בשערי ציון )מכ"ע, ירושלים תרפ"ה( סי' נ"ד רוצה להשוות ב' דעות בדין דאינו מקפיד אינו 

חוצץ )דרמב"ם ורש"י( מפני שאינו רוצה להעבירו, מפני ביטול, ולשיטה הא' הרי גם בסתימה זמנית 

אין רצונה להעבירה כ"א אדרבה להחליפה בקבועה יותר. )ז.א. שיהי' בשרה - שע"ז אנו דנין בחציצה 

ידות הכלים שהכניסן שלא כדרכה ששם צ"ל  ושאני  יותר,  - מכוסה בקביעות  על דבר החוצץ(  ולא 

חיבור ואינו - ע"כ תוכ"ד )ואין הזמ"ג לעיין בס' הנ"ל אם שקו"ט בסברה זו(. אבל עפ"ז א( גם סתימה 

ליום ויומים צ"ל אינה חוצצת. והוא דלא ככמה אחרונים. ב( בסתימה זמנית הרי אדרבה מקפידה 

להסירה )אלא שלא תומ"י(, וע"כ נזקקין בזה לענין החיבור וביטול.

דרך אגב: הערת כת"ר מירוש' יומא פ"ד ה"ד דהקביעות ע"י מסמר מבטל חציצת הנרתק, 

אף דלא הוי אלא ליומי' - יוהכ"פ, לא נ"ל, כי שם זהו קביעות תמידי שהרי זהו מחתה המיוחדת רק 

ליוהכ"פ.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מבררת א. עמוד סו éàîcדף äìwz את ישהה אם חוששים תקלה לאיזו - ©¨¨§©

הבאה. לשנה והפר מפניéàהשעיר הוא החשש אם -äáø÷äc äìwz שיבוא - ¦©¨¨§©§¨¨
כן אם השנה, ימות בשאר énðלהקריבם úBiòø ìk eléôà שדינם הבהמות בכל - £¦¨§¦©¦

ו  חשש, אותו את יש בהם שאף מפני כן, יגזרו שיסתאבו עד החשש éàלרעות ואם - ¦
מפני äãBáòåהוא äféâc äìwz יעבוד או צמרם ויגוז קדושים שהם ישכח שמא - ©¨¨§¦¨©£¨

כן אם énðב eléôàבהם, úBiòø ìk אלא כן. מפניíìBòìנגזור הוא äìwzהחשש £¦¨§¦©¦§¨©¨¨
ðäå ,äáø÷äcC,לרעות שדינם בהמות שאר כל -eäðéð äáø÷ä éða åàìc שאינן - §©§¨¨§¨¨§¨§¥©§¨¨¦§

דמיהן, רק אלא להקרבה בעצמן eäaעומדות ãéøè àì ומסיח להקריבן, טרוד אינו - Ÿ¨¦§
אבל בהן, יכשל ולא לגמרי מהן הפר]Cäדעתו או [השעיר זו בהמה -äáø÷ä úác ©§©©§¨¨

àéä,הבאה בשנה הכפורים ביום להקרבה שעומדת -da ãéøè טרודה מחשבתו - ¦¨¦¨
דינה  ולפיכך השנה, במשך להקריבה ויבוא יכשל שמא חשש ויש כמצותה, להקריבה בה

למיתה.

לתקלה: חוששים האם תנאים שנחלקו מבארת àéäהגמרא éàpz dîöò äìwúå- §©¨¨©§¨©¨¥¦
תנאים, במחלוקת àãçשנויה àéðúcקרבן אחת, בברייתא ששנינו -áø÷ àlL çñt §©§¨£¨¤©¤Ÿ¨©

aפסח,ïBLàø למי בעליו ימכרנו זה, קרבן ונותר באחר חובתו ידי יצא שבעליו כגון §¦
ו  ראשון, בפסח רחוקה בדרך או טמא ידו áø÷éשהיה פסח éðM,פסח aעל אותו ואם ¦§©§¥¦

גם  הוקרב ו éðMa,לא Cãéàישהנו àéðúå .äàaä äðMì áø÷é אחרת ובברייתא - ©¥¦¦§©©¨¨©¨¨§©§¨¦¨
ש  áø÷éשנינו àì.הבאה åàìלשנה éàîלא האם -éâéìt äìwúa נחלקו - Ÿ¦§©©¨§©¨¨§¦¥

הבאה, לשנה ישהנו ולכן לתקלה חוששת אינה הראשונה שהברייתא הברייתות,

הבאה. לשנה ישהנו לא ולפיכך לתקלה חוששת השניה והברייתא

הגמרא: לפרש àì,דוחה àîìòיתכן éleëc הבר שתי שלפי ïðéLééçייתות - [àì] Ÿ§¥¨§¨Ÿ©§¦¨
àzâeìôa àëäå ,äìwúìבמחלוקת -ïðaøå éaøc או חמה כשנת שנה מנין אם §©¨¨§¨¨¦§§¨§©¦§©¨¨

לבנה, éâìôéîכשנת à÷,הברייתות נחלקו -àéL÷ àìå,לשניה אחת àäמברייתא ¨¦§§¥§Ÿ©§¨¨
כ  סוברת הראשונה הברייתא -,éaø פסח עד זה מפסח תמימה שנה תעבור שלא שיתכן ©¦

ימים  שמונה שמלאו לאחר שהופרש ואפילו יום, שנ"ד ביניהם שיש מפני הבאה, בשנה

חמה, כשנת יום שס"ה לו מלאו לא עדיין סוברת àäללידתו, השניה והברייתא - ¨
שנתו.ïðaø,כ  תעבור הבא הפסח שיגיע וקודם הלבנה, שנת לפי היא 'תמימה' ששנה ©¨¨

זו: דחיה על הגמרא בברייתא,àéðúäåמקשה שנינו והלא -úBònä ïëå שהופרשו §¨©§¨§¥©¨
סוברת  אחרת וברייתא הבאה, בשנה ישתמש לא בהם, השתמש ולא זו בשנה פסח עבור

במעות. פוסלת שנה אין שהרי ורבנן, רבי במחלוקת לתלות אין ובמעות הבאה, לשנה ראויים dpéîשהמעות òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨
שהברייתות מכאן מוכח לא האם -,éâéìt äìwúa אכן הגמרא: מסיקה תקלה. לידי שיבוא לחשוש יש המעות לגבי אף ולכן §©¨¨§¦¥

.dpéî òîL§©¦¨
äðùî שסיים לאחר הכפורים: יום עבודת סדר המשך את ללמד התנא חוזר השעירים, לשני הנוגעים הדינים את התנא ששנה אחר

כמצותם, והשעיר הפר דם מתנות ליתן הגדול Bìהכהן àa כהןהçlzLnä øéòN ìöà שממנו המזרח שער כנגד העומד ¨¥¤¨¦©¦§©¥©
זהורית, של לשון קשור כשבראשו השעיר את העמידו ששם לעזאזל, לשילוח אותו åéìòמוציאים åéãé ézL CîBñå שני בין §¥§¥¨¨¨¨

העם.äcåúîeקרניו, עוונות על ¦§©¤
øîBà äéä Cëå,בוידויו גדול éðôìהכהן eòLt eåò eàèç ,íMä àpààð-øtk ,íMä àpà ,ìàøNé úéa Enò E §¨¨¨¥¨¨©¥¨§¨¨§§¨¤©§¥¦§¨¥¨¨©¥©¤¨

éðôì eòLtLå eåòLå eàèçL íéòLtìå úBðBòìå íéàèçìøîàì Ecáò äLî úøBúa áeúkk ,ìàøNé úéa Enò E ©£¨¦§¨£§©§¨¦¤¨§§¤¨§¤¨§§¨¤©§¥¦§¨¥©¨§©Ÿ¤©§¤¥Ÿ
ל) טז eøäèz'(ויקרא 'ä éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá ék'.íéãîBòä íòäå íéðäkäå ¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ©ŸŸ¥¤¦§¥¦§¨§©Ÿ£¦§¨¨¨§¦

íéòîBL eéäLk ,äøæòa ה íäéðt,את ìò íéìôBðå íéåçzLîe íéòøBk eéä ,ìBãb ïäk étî àöBé àeäL LøBônä íL ¨£¨¨§¤¨§¦¥©§¨¤¥¦¦Ÿ¥¨¨§¦¦§©£¦§§¦©§¥¤
íéøîBàåלעומתו ועונים -'ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa'. §§¦¨¥§©§§¨¨¤

להתוודות, שגמר השעיר]Bøñîאחר [את גדול äéäLהכהן éîìלהיות מאתמול בצוק.BëéìBîמיועד לדחותו כדי לעזאזל §¨§¦¤¨¨¦
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mewn lkne .oiid on envr xifi ,dlewlwa dheq

melg ziprz dprzn` dedc icin ,`hg zvw yi

ly ziprz epnn oirxtpe epic xfb oirxewc ,zaya

.diziprzl `ziprz azil - dizpwz i`ne ,zay
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תענית. מאימתי - פרק ראשון דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קכו
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtziprz

åéòî êåúá éåøù ùåã÷ åìéàë:rnyn ikdc .oyigkdl xeq`e ,yecw eirn lk eli`k Ð

liaya ,yixcw `xwc diyix yecw jaxwa .zeprzdl xeq`c :xnelk ,yecw jaxwa

xrva iexy yecwy`finxe .dhn ly milyexi dpa`y cr ,dlrn ly xira `ea` `l Ð

.`ed `nlraäéùôð øòöî éöîã àäziprzd leaql lekiy Ðjexa yecwd egayn Ð

.`heg `xwp zeprzdl leki epi`y in la` ,`ed

ãéñç àø÷ðeytp lneb" aizkc ,dprznd Ð

"cqg yi`,dzyne lk`nn envr yixtn Ð

(`k ziy`xa) "wgvi z` lnbd meia" enkÐ

lneb :inp i` .ixen itn .f"rla x"ixay*oeyl Ð

.epewl eytp milyny ,lenbzåøàù øëåòåÐ

.xfk` `xwp exya yigkne dprzndèòîîù
íéîù úëàìîáylg Ð.cenll leki epi`e ,`ed

äéúåøéù.ezcerq lekil `alk .ezcerq Ð

ink `l` ,el liren epi` dprznd jkle

.lk`i dn el oi`y iptn dprznyúéðòú ïéà
ìááá øåáöxn` ziprz ixneg ixeqi` oiprl Ð

oirk ea oibdep eidy ,dizlinl dinxi 'x

oixeq`e mei ceran oilke` eidy ,zelia`

.cala a`a dryz `l` ,lcpqd zlirpaãéçé
úéðòú åéìò ìáé÷ùayei ip` ixd :lenz`n Ð

dlild lk dzye lk` elit` ,xgnl ziprza

xgyd cenr crziprz zltz lltzn xgnl Ð

."eppr"åúéðòúá ïìlaiwy ziprz eze`a Ð

eze` lk ole ,eziprz i`vena lk` `ly ,eilr

.xwad cr ziprz myl dlildïéà øçîì
úéðòú úìôú ììôúîlltzdl leki epi` Ð

zaeg ici z`vl ick ,lk`iy mcew "eppr"

cg` mei `edy it lr s` ,dlil ly ziprz

mei xwea idie axr idie" (` ziy`xa) aizkck

,`ped ax xaqw i`n lif`e yxtn onwle ."cg`

:opiqxb ikde .eppr xgnl lltzn oi` `nrh i`n

ïéðòúî ïéà øáñ÷ øáñéî àðåä áø øáñ÷ éàî
úåòùì ïéðòúî øáñ÷ àîìã åà úåòùì
úéðòú úìôú ììôúî åðéà úåòùì äðòúîäå
úåòùì ïéðòúî øáñ÷ íìåòì ééáà øîà

)'åë úéðòú úìôú (ììôúîåi`n :yexit Ð

i`d ,xnelk .zeryl oiprzn oi` `ped ax xaqw

ziprz zltz lltzn oi` xgnl xn`wcjkl Ð

,dlaw epi` df ziprz zlawc ,lltzn epi`

cerqle lek`l dvex m`e .llk ziprz epi`e

ziprzd jeza,ecia zeyxd Ðoilawn oi`c

ly ziprz laiw `ly df oebk ,zeryl ziprz

xg`e ,zery izy e` zg` dry dlild zvwn xary cr lek`l ezrca didy ,xnelk .lk` `le cnr cerql `ae jiygdyk ,eil`n :rnync ,eziprza ol :ipzwck ,lenz`n df dlil

ziprz zltz lltzn oi` xgnl `ped ax xn`wc i`d `nlc e` .eziprza ole jlnp jkxg` merhle ea xefgl dvex m`e ,eilr ziprz myc ,zeryl oiprzn oi`c meyn e`l Ð

ziprza ligzdy."eppr" eilr lltzdl jixv `diy jk lk xenge aeyg zery ly ziprz oi` :xaqc ,ziprz zltz lltzn epi` ikdl `l` ,leki epi` Ðøáñ÷ íìåòì`nlra Ð

,dielir dlaiw `lc eziprza ol dlilae lenz` dprzdc `kid `kd ip`yc ,ziprz zltz lltzn oi` `nrh i`n `kde .ziprz zltz lltzn zeryl dprznde ,zeryl oiprznc

."eppr" eilr lltzdl aeyg epi`e ,zeryl oiprzn x`y jxck lenz`n envr ipta df ziprz eilr laiw `ly÷æðéâì òì÷éà àá÷åò øîwtzqn did `l `aiwr 'x eli`c .opiqxb Ð

.`xnba `le ,'ek `aiwr iaxa dyrn :dia irzyn ded `ziixa oeylac ,cere .iira jpd elñøç ìù íéð÷ð÷meiwl oii oda oiqipkny Ð.oda ynzydl xeq` Ðäùî ùîéù äîáÐ

epivn `l dpedk icbae ,`ed aezkd zxifb dync dceare .dpedk icba yeal did oxd` ,caer dyn didy dryay ,"mzyalde" (hk zeny) aizkc ,dpedk icba aizk oxd`a eli`c

.weyl oda `veiy ,leg ly eicbaa caer didy xyk xacd oi` `nzqne .eaùãç øùò íéðù øçàìycg xyr mipy jez la` .min iexir `la mixzene ,jqp oii mrh jled Ðjixv Ð

.zrl zrn mini dyly iexirïáì ÷åìçá.jk myl ieyr ,ozyt ly Ðéðúî àðäë áø.`pyil i`d ik Ðàøîéà åá ïéàù ïáì ÷åìçá,xnelk (gk my) `xni` opinbxzn dty Ð

xacna) xn`py meyn ,ycewd zern `ived dty dze`a `ny edecygi `ly ick ,dxitza sebd cbaa oiwaecn micid izay eply micbak `le .welgd lk cg` hegn did aegz

."l`xyine 'dn miiwp mziide" (al
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åìéàëayeidy :xnelk yecw `xwpy lirl xn` `de :yexit .`ed jexa yecwd - yecw

.`iyw `l :ipyne !yecw `xwp ziprza

ìîåâ.ciqg `xwp ,dprzn epi`y ,eytpl cqg lneby :yexit - eytp

ïéà.minyb daxd mdl didy :yexit - cala a`a dryz `l` laaa xeav ziprz

ãéçélk`y it lr s` ziprz eilr laiwy

- ziprz zltz lltzn dlild lk dzye

opixn`c ,inp xeavc ?cigi hwp i`n` :dniz

zeiprz dyly oiyerc (`,i ziprz) oizipzna

.oeir jixve !dkiygyn milke`e

ïì`l dlilae ,meid dprzdy :yexit - eziprza

did dpildy ab lr s` .eziprza ole ,lk`

zltz lltzn epi` - eilr laiwy ziprz gkn

lltzne lke` :yi zelecb zekldae .ziprz

xne` zixgyac ,`kd enk yxtne .ziprz zltz

s` ,ziprz zltzyie .dlild lk lk`y it lr

it lr s` ziaxra enk ,lltzn epi`y dprzn

oixne` oi`c :zelecb zeklda yxtne .lk` `ly

oxwy `vnp `ny ,zixgy zltza "eppr"

d`xp ile .ziprzd miiqi `l `nyc .ezltza

.zeprzdl ezrca didy oeik ,oxwy `xwp `lc

diytp xrvl ivn `le jk xg` qpe` ixw` elit`

opzc `dn rnyn oke .zeryl oiprznn rxb `l -

opi` - zevg mcew minyb mdl ecxi :(`,hi onwl)

.ziprz zltz exn`y rnyn `nzqne .oinilyn

`l `nyc ,dxenb di`x df oi` mewn lkn

dixa `ped ax iab (a,ai) onwlc `dne .dexn`

`ziprza aizic ici` axc dixa ryedi axc

ziprz :edl xn`e ,rxtile xn sefil dil exn`cn

zltz xn`y iptn xn` `l i`n` .`ed melg

`lc ,zelecb zekld ixacl di`x df oi` ?ziprz

.eilr law `le ,mei ceran zeprzdl ezrc did

oi`c mei ceran eilr law `ly in :n"xd azke

mibdepe .`ed melg ziprzc e`l i` ,eppr xne`

mlerl ricedl ick zixgya exne` xeav gilyy

cr xne` epi` cigi la` ,ziprzd xikfdle

:xne` (dqwz oniq) miig gxe` xehae] .dgpnd

`ly xyt` i`y ,mrt lka xne` xeav gily

.[epeyl o`k cr ,ldwn zvw eprzi
lk

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

LBã÷ Eaø÷a" øîàpL ,åéòî CBúa éeøL LBã÷ eléàk§¦¨¨§¥¨¤¤¡©§¦§§¨
!"øéòa àBáà àìåéøeòöì éöîc àä .àéL÷ àì §Ÿ¨§¦¨©§¨¨§¨¥§©¥

.déLôð éøeòöì éöî àìc àä ;déLôð:øîà Lé÷ì Léø ©§¥¨§¨¨¥§©¥©§¥¥¨¦¨©
øëòå ,ãñç Léà BLôð ìîb" :øîàpL ,ãéñç àø÷ð¦§¨¨¦¤¤¡©Ÿ¥©§¦¨¤§Ÿ¥

'åâå ,BøàL."áéúéc áø éa øa éàä :úLL áø øîà §¥£©©¥¤©©¥©§¨¥
ì àaìk ìeëéì ,àúéðòúaäéîøé éaø øîà .déúeøéL §©£¦¨¥©§¨§¥¥¨©©¦§§¨

áàa äòLz àlà ìááa øeaéö úéðòz ïéà :àaà øa©©¨¥©£¦¦§¨¤¤¨¦§¨§¨
ïéà :Lé÷ì Léø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà .ãáìa¦§©¨©©¦§§¨©©¨¨©¥¨¦¥

,úéðòúa áLéì éàMø íëç ãéîìzèòînL éðtî ©§¦¨¨©©¥¥§©£¦¦§¥¤§©¥
.íéîL úëàìîa.'"åë ,äëéLçMî ïéúBLå ïéìëBà" ¦§¤¤¨©¦§¦§¦¦¤¨¥¨

åéìò ìaéwL ãéçé :àðeä áø øîà àøéòæ éaø øîà̈©©¦§¥¨¨©©¨¨¦¤¦¥¨¨
àeä øçîì ,äìélä ìk äúLå ìëà eléôà ,úéðòz©£¦£¦¨©§¨¨¨©©§¨§¨¨
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LnéL äna .ïéøzeî Lãç øNò íéðL øçàì íéBâ¦§©©§¥¨¨Ÿ¤¨¦©¤¦¥
àðäk áø .ïáì ÷eìça ?íéàelnä éîé úòáL ìk äLî¤¨¦§©§¥©¦¦§¨¨¨©¨£¨

."àøîéà Bì ïéàL ïáì ÷eìça" :éðúî:àcñç áø øîà ©§¥§¨¨¨¤¥¦§¨£©©¦§¨
àä

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

             

          
       

       
       

         
          

          
  

        
         

         
        

            
        

        
        

       
        

 
           

          
        

       
        

         
         

        
          

        
       

 
           

         
         
         

         
         

         
        

      
         

       
         

         
       

  
       

        
          

       
          
        

       
        

        
         

        
           

       
         

        
       
        

         
          
        

        
     

  











































































































































תענית. מאימתי - פרק ראשון דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קכז
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtziprz

åéòî êåúá éåøù ùåã÷ åìéàë:rnyn ikdc .oyigkdl xeq`e ,yecw eirn lk eli`k Ð

liaya ,yixcw `xwc diyix yecw jaxwa .zeprzdl xeq`c :xnelk ,yecw jaxwa

xrva iexy yecwy`finxe .dhn ly milyexi dpa`y cr ,dlrn ly xira `ea` `l Ð

.`ed `nlraäéùôð øòöî éöîã àäziprzd leaql lekiy Ðjexa yecwd egayn Ð

.`heg `xwp zeprzdl leki epi`y in la` ,`ed

ãéñç àø÷ðeytp lneb" aizkc ,dprznd Ð

"cqg yi`,dzyne lk`nn envr yixtn Ð

(`k ziy`xa) "wgvi z` lnbd meia" enkÐ

lneb :inp i` .ixen itn .f"rla x"ixay*oeyl Ð

.epewl eytp milyny ,lenbzåøàù øëåòåÐ

.xfk` `xwp exya yigkne dprzndèòîîù
íéîù úëàìîáylg Ð.cenll leki epi`e ,`ed

äéúåøéù.ezcerq lekil `alk .ezcerq Ð

ink `l` ,el liren epi` dprznd jkle

.lk`i dn el oi`y iptn dprznyúéðòú ïéà
ìááá øåáöxn` ziprz ixneg ixeqi` oiprl Ð

oirk ea oibdep eidy ,dizlinl dinxi 'x

oixeq`e mei ceran oilke` eidy ,zelia`

.cala a`a dryz `l` ,lcpqd zlirpaãéçé
úéðòú åéìò ìáé÷ùayei ip` ixd :lenz`n Ð

dlild lk dzye lk` elit` ,xgnl ziprza

xgyd cenr crziprz zltz lltzn xgnl Ð

."eppr"åúéðòúá ïìlaiwy ziprz eze`a Ð

eze` lk ole ,eziprz i`vena lk` `ly ,eilr

.xwad cr ziprz myl dlildïéà øçîì
úéðòú úìôú ììôúîlltzdl leki epi` Ð

zaeg ici z`vl ick ,lk`iy mcew "eppr"

cg` mei `edy it lr s` ,dlil ly ziprz

mei xwea idie axr idie" (` ziy`xa) aizkck

,`ped ax xaqw i`n lif`e yxtn onwle ."cg`

:opiqxb ikde .eppr xgnl lltzn oi` `nrh i`n

ïéðòúî ïéà øáñ÷ øáñéî àðåä áø øáñ÷ éàî
úåòùì ïéðòúî øáñ÷ àîìã åà úåòùì
úéðòú úìôú ììôúî åðéà úåòùì äðòúîäå
úåòùì ïéðòúî øáñ÷ íìåòì ééáà øîà

)'åë úéðòú úìôú (ììôúîåi`n :yexit Ð

i`d ,xnelk .zeryl oiprzn oi` `ped ax xaqw

ziprz zltz lltzn oi` xgnl xn`wcjkl Ð

,dlaw epi` df ziprz zlawc ,lltzn epi`

cerqle lek`l dvex m`e .llk ziprz epi`e

ziprzd jeza,ecia zeyxd Ðoilawn oi`c

ly ziprz laiw `ly df oebk ,zeryl ziprz

xg`e ,zery izy e` zg` dry dlild zvwn xary cr lek`l ezrca didy ,xnelk .lk` `le cnr cerql `ae jiygdyk ,eil`n :rnync ,eziprza ol :ipzwck ,lenz`n df dlil

ziprz zltz lltzn oi` xgnl `ped ax xn`wc i`d `nlc e` .eziprza ole jlnp jkxg` merhle ea xefgl dvex m`e ,eilr ziprz myc ,zeryl oiprzn oi`c meyn e`l Ð

ziprza ligzdy."eppr" eilr lltzdl jixv `diy jk lk xenge aeyg zery ly ziprz oi` :xaqc ,ziprz zltz lltzn epi` ikdl `l` ,leki epi` Ðøáñ÷ íìåòì`nlra Ð

,dielir dlaiw `lc eziprza ol dlilae lenz` dprzdc `kid `kd ip`yc ,ziprz zltz lltzn oi` `nrh i`n `kde .ziprz zltz lltzn zeryl dprznde ,zeryl oiprznc

."eppr" eilr lltzdl aeyg epi`e ,zeryl oiprzn x`y jxck lenz`n envr ipta df ziprz eilr laiw `ly÷æðéâì òì÷éà àá÷åò øîwtzqn did `l `aiwr 'x eli`c .opiqxb Ð

.`xnba `le ,'ek `aiwr iaxa dyrn :dia irzyn ded `ziixa oeylac ,cere .iira jpd elñøç ìù íéð÷ð÷meiwl oii oda oiqipkny Ð.oda ynzydl xeq` Ðäùî ùîéù äîáÐ

epivn `l dpedk icbae ,`ed aezkd zxifb dync dceare .dpedk icba yeal did oxd` ,caer dyn didy dryay ,"mzyalde" (hk zeny) aizkc ,dpedk icba aizk oxd`a eli`c

.weyl oda `veiy ,leg ly eicbaa caer didy xyk xacd oi` `nzqne .eaùãç øùò íéðù øçàìycg xyr mipy jez la` .min iexir `la mixzene ,jqp oii mrh jled Ðjixv Ð

.zrl zrn mini dyly iexirïáì ÷åìçá.jk myl ieyr ,ozyt ly Ðéðúî àðäë áø.`pyil i`d ik Ðàøîéà åá ïéàù ïáì ÷åìçá,xnelk (gk my) `xni` opinbxzn dty Ð

xacna) xn`py meyn ,ycewd zern `ived dty dze`a `ny edecygi `ly ick ,dxitza sebd cbaa oiwaecn micid izay eply micbak `le .welgd lk cg` hegn did aegz

."l`xyine 'dn miiwp mziide" (al
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åìéàëayeidy :xnelk yecw `xwpy lirl xn` `de :yexit .`ed jexa yecwd - yecw

.`iyw `l :ipyne !yecw `xwp ziprza

ìîåâ.ciqg `xwp ,dprzn epi`y ,eytpl cqg lneby :yexit - eytp

ïéà.minyb daxd mdl didy :yexit - cala a`a dryz `l` laaa xeav ziprz

ãéçélk`y it lr s` ziprz eilr laiwy

- ziprz zltz lltzn dlild lk dzye

opixn`c ,inp xeavc ?cigi hwp i`n` :dniz

zeiprz dyly oiyerc (`,i ziprz) oizipzna

.oeir jixve !dkiygyn milke`e

ïì`l dlilae ,meid dprzdy :yexit - eziprza

did dpildy ab lr s` .eziprza ole ,lk`

zltz lltzn epi` - eilr laiwy ziprz gkn

lltzne lke` :yi zelecb zekldae .ziprz

xne` zixgyac ,`kd enk yxtne .ziprz zltz

s` ,ziprz zltzyie .dlild lk lk`y it lr

it lr s` ziaxra enk ,lltzn epi`y dprzn

oixne` oi`c :zelecb zeklda yxtne .lk` `ly

oxwy `vnp `ny ,zixgy zltza "eppr"

d`xp ile .ziprzd miiqi `l `nyc .ezltza

.zeprzdl ezrca didy oeik ,oxwy `xwp `lc

diytp xrvl ivn `le jk xg` qpe` ixw` elit`

opzc `dn rnyn oke .zeryl oiprznn rxb `l -

opi` - zevg mcew minyb mdl ecxi :(`,hi onwl)

.ziprz zltz exn`y rnyn `nzqne .oinilyn

`l `nyc ,dxenb di`x df oi` mewn lkn

dixa `ped ax iab (a,ai) onwlc `dne .dexn`

`ziprza aizic ici` axc dixa ryedi axc

ziprz :edl xn`e ,rxtile xn sefil dil exn`cn

zltz xn`y iptn xn` `l i`n` .`ed melg

`lc ,zelecb zekld ixacl di`x df oi` ?ziprz

.eilr law `le ,mei ceran zeprzdl ezrc did

oi`c mei ceran eilr law `ly in :n"xd azke

mibdepe .`ed melg ziprzc e`l i` ,eppr xne`

mlerl ricedl ick zixgya exne` xeav gilyy

cr xne` epi` cigi la` ,ziprzd xikfdle

:xne` (dqwz oniq) miig gxe` xehae] .dgpnd

`ly xyt` i`y ,mrt lka xne` xeav gily

.[epeyl o`k cr ,ldwn zvw eprzi
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב שמקבלים אותו להמחנה גן ישראל, אבל 

אינו כותב על פרטים בזה.

ויהי רצון שיסתדר באופן הכי טוב לעצמו ולטובת הזולת באופן שהמחנה תתאים לשמה, גן 

ישראל, שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל כמבואר בדא"ח הענין בזה.

במה שכותב אודות שינוי נוסח התפלה. - נכון הענין וכיון שע"פ המבואר בכ"מ, אפשר לשנות 

מנוסח אשכנז לספרד או מספרד לנוסח אר"י אבל לא להיפך, צריכה להיות החלטתו ברורה, שהשינוי 

יהי' בר קיימא ומכאן ולהבא יתפלל בנוסח אר"י )שכפי המסורה דחסידים בירר אותו רבנו הזקן בעל 

התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( מששים נוסחאות(.

עליהם מכאן  ישמור  ועכ"פ  הידועים,  ותניא  יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים  בודאי 

ולהבא.

בברכה לבשו"ט.



קכח
izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtziprz

íåéä åúåà ìë íåìë íòè àìù àåäå úåòùì ïéðòúî úøîàã àäexn` `l ,xnelk Ð

lk` jk xg`e meid ivg cr zeprzdl ligzdy oebk meia ea lk`y dprznadf oi`c Ð

zevg mcew lk` m`e .iepirmilydyk `l` ,melk ly ziprz epi`c ,melk jka oi` Ð

ivg cr zeprzdl eilr lawc i` :jixte .lenz`n eilr elaiw `ly it lr s` ,meid lk

meid lk dprzn xcde ,mei`ziprz i`d Ð

,`ed xenb ziprzc `hiyte ,`ed `ziilrn

`le .eilr lltzn inp ziprz zltz elit`e

ziprz edfc ,ikda dkld inewe`l jixhvi`

oiprzn dkld i`dc ,xaq dywn i`de .xenb

zerylivg cr zeprzdl lekic ,ernynk Ð

meid.dia `pixw dprzn Ðêéìîîã àðëéøö àì
éëåìîéàllk ezrca did `l ,xnelk Ð

cr lk` `le `cxh dil `z` `l` ,zeprzdl

li`ed :xn` ,jilnn mei ivg `hn ike ,meid ivg

meid ivg cr iziprzde.meid lk dprz` Ð

äîç åéìò äò÷ù àìùcr dprzd `ly Ð

.dry dze`øîùî éùðàmiele mipdk Ð

."zeiprz xcq" wxta onwlck ,oiprzn oicaerd

ïéîéìùî àìåoi`e ,dceara oiweqr ody itl Ð

epi`c ab lr s` ,`nl` .milydl mileki

milyn.dil ixw dprzn Ðåäééùôð éøåòöìÐ

lltzdl `l ziprz epi` la` ,xeavd mr

lke ,llk daeg eilr eraewl `le "eppr" zltz

lek`l dvex `edy dry.lke` Ð(áàðñ) éðáî
ïéîéðá ïá.oinipa hayn Ðäéä åðìù áåè íåéù

ivr onf (`,ek) miwxt dylya :onwlck Ð

yerxt ipa a`a dynga cr ,'ek mrde mipdkoa

lry .oinipa oa (a`pq) ipa ea dxyra ,dcedi

mivr acpzdl minkg odl eraw dyrn ici

oze` oi`ian epnf ribnyke ,dkxrnl `iadle

eidy it lr s` ,gafnd iab lr oze` oiwilcne

x`ya ok oi`y dn .daxd mivr x`y my

yiy onfa oze` oixran oi`c ,mivr iacpzn

:opixn` (a,ew) zegpn zkqna .mixg` mivr

mivre ,oixifb ipyn zegti `l mivr acpznd

.'ek dybd miperh ,dvinw oiperhéáø øîàã
ïðçåécr ziprza `d` xne` didy minrt Ð

e` mizya dizial ihn i`e ,izial `ea`y

meia zery ylyadil ixwe ,lik` ded Ð

.dprznäàéùð éáî äéùôð äéèåîùì`lc Ð

epnid ywan didy ,ediicda lkinl edegxhil
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קלד
izni`na cenr bi sc ± oey`x wxtziprz

úøâåáä ïéàick zhywzn `l` ,dnvr z` leepl d`yx ,zexry izy d`iady Ð

xbazy cr oiicr `ypidl die`x dpi`y ,dxrp `d .dilr evtwiyaeig zac ,d`yx Ð

.melk `le zaiig dpi` dphwe .`id zelia`äéáà ìáà éîéázelia` rxi` elit` Ð

zelia` aeig za `idy it lr s` ,ynn dia` zny :inp i` .epa zny ,dia`ldpi` Ð

.leepl d`yxïðåöá åàì àìàikd elit`e Ð

s` la`c :`nl` ,opeva zvgex dpi` dxrp

.xeq` opevañåëøéôàå ìåçéëàixiin `w `le Ð

qekxit .llk dvigxaqeak ,xriya ÐÐ

dvigx ,micbaa.seba Ðúøîåà úàæÐ

oicd `ed ,qekxite legika dl opinwencn

.zqeakzlúéðòú úìôú.eppr Ðìàåâ ïéá
àôåøì.dnvr ipta dkxa Ðãéçé éëåaeyg Ð

,dnvr ipta dkxa el oipwzn ediy jk lk

ezltza siqedl?!äìôú òîåùádlleky Ð

dze`c ,"dltz rney"a mzege ,dkxad jeza

lk` oia ziprz` oia rnyn dznizge dkxa

.ilinøåáöì ãéçé ïéá ïéà.ziprz iab ÐäæùÐ

lleke ,dxyr dpeny eziprz meia lltzn cigi

.dltz rneya ziprz zltzäøùò òùúÐ

ixw dltz mzq .`texl l`eb oia dil rawc

dpaia "mipiylnle" zkxac ,dxyr dpeny

.(a,gk) zekxaa opixn`ck ,depwzíéøùò
ïééåä òáøàåmixyrc ,(`,eh) onwlc oiwxita Ð

ipzw `kde ,`ziprzc `neia eed zekxa rax`e

!`l eze dxyr ryzøåáöåeilr laiwy cigi Ð

envrl dkxa raew cigi :`nl` .xeav ziprz

.xeav ziprz laiwykàúééî÷áylya Ð

zepey`x zeiprz,rax`e mixyr `kilc

`xnba "cvik zeiprz xcq" wxta opixn`ck

.(ziy`xa)'åëå äëàìî úééùòá ïéøúåî åìàã
mixyrl `d .i`d ilek ixing `lc zepey`x Ð

zekxa rax`ejzrc `wlq `we .oiey dfe df Ð

,zeirvn`a rax`e mixyrl edpzi`c

rax`e mixyr `kilc `ziinw uixznwcnÐ

edpzilc ,`id `le .edpzi` `zirvn`ac llkn

`dc meyne .mzd ipzwck ,zepexg`a `l`

mixyrn dil jixt ikd meyn ,`ziinw `zlin

.zeirvn`a edpzilc rax`eøééùå àðú`pz Ð

.xiiye ,zepey`xl zeirvn` oia edpzi`c ilin

iab onwl gkenck ,`ed `wec e`l "oia oi`"

:opiqxb ikd .jci`àìà ,øééù éàäã øééù éàî
éøééî à÷ àì úåìôúá éøééî à÷ éøåñéàáÐ

'ek daizd z` oi`iven daiz xiiy qixbc o`ne

,zepexg`a `l` dpi`c ,`ed yeaiy Ð

`l` dpi`c dil `hiyt hytine .jenqack

.zepexg`aøééù éàäã øééù éàî`gxe` `lc Ð

`l` .`cg ixeiyle ilin lk ipznl `pzc

ikdle ,edpzil `ziinwa rax`e mixyr mlerl

.ixiinw `l dltzac ,"oia oi`"a edl aiyg `l

òáøàå íéøùò àëéì éîð úåéòöîàá`l` Ð

.mzd opixn`ck ,zepexg`aåìàáùÐ

inp opzck ,oilrepe mirixzn zepexg`d

rax`e mixyrl `d .oizipzna,oiey dfe df Ð

.edpzi` ediiexzac
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ïéàikd `l` .`wec e`l - d`yx `dc :wgvi epiax xne` - dnvr lehl d`yx zxbead

.zaiig - dxrp `d ,zaiig zxbead oi` :xn`w

àìàdywe .xzen opevac zxn` z`e dxeq`c xnelk ,d`yx dxrp xn`we .opeva e`l

."qekxit`e legik`" ipzw ik :ipyne !xzen opevac xn`c ,`axl

àìàwqt ikde - dltz rneya wgvi ax xn`

,dltz rneya :ziprz zltzc `zrnya

xne`yk jixv jkl .envrl dkxa raew cigi oi`e

mcew exne`l (jixvc) dlitz rneya "eppr"

ligziy mcew epprl ribnyk ,dkxad xne`y

l`xyi jnr dlitz rney dz` ik" xnel

ik" xn`i `l` ,mezgi `le eppr xn`i "mingxa

ik" jk xg`e "riyene dxv zra dper 'd dz`

jexa mingxa l`xyi jnr dlitz rney dz`

xne` xeav gily la` ."dltz rney 'd dz`

.mzege ,dkxa raewe "l`xyi l`eb"

àðúxiiye ,dk`ln ziiyr `pz :yexit - xiiye

mixyr :yexit .zekxa rax`e mixyr

yy oitiqen eid `ziprzay :zekxa rax`e

.(`,eh) ipy wxt y`xa onwl yxtnck ,zekxa

éàî`cg meync :yexit - 'ek xiiy i`dc xiiy

:xn`z m`e .xiiyl `pzl ied `l `zlin

,xn`w oia oi` `dc ,xiiye `pz `lc xn`w `kd

:dywe ,cala el` `l` dfl df oia oi`c :rnync

zeacpl mixcp oia oi` ipzw (`,g) dlibna `dc

aiig epi` zeacpe ozeixg`a aiig mixcpdy `l`

mixcpc :xg` welig yic oircei ep`e ,ozeixg`a

daegay xac lkc ,oilegd on `l` mi`a opi`

on ze`a zeacpe ,oilegd on `l` `a epi`

minly zgafe" (fk mixac) xn`ck ,xyrnd

inp mzdc :xnel yie xyrn iab aizkc zlk`e

,welig yi minly iab ilin ipde ,dey dfe dfc

oia oi`c ,zelera ixiin - oia oi` ipzwc `de

mixcpdy `l` dacpc zelerl mixcpc zeler

`y dn ,ozeixg`a aiigoia oi` `dc .dacpa ok oi

,df welig `l` zeacpc zelerl mixcpc zeler

.oilegd on `l` oi`a opi` zeler lk `dc

àøáñúåonwl yxtn :'it - daiz xiiy `de

aegxa daizd oi`iveny (a,eh)

xiiy `dc `xaqze .zepexg`a (zeirvn`a) xird

,ixiinw `xeqi`ac xninl `kile :yexit !daiz

?`ki` xeqi` i`n - oilrepe oirixznc `dc
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קלה
izni`na cenr bi sc ± oey`x wxtziprz

úøâåáä ïéàick zhywzn `l` ,dnvr z` leepl d`yx ,zexry izy d`iady Ð

xbazy cr oiicr `ypidl die`x dpi`y ,dxrp `d .dilr evtwiyaeig zac ,d`yx Ð

.melk `le zaiig dpi` dphwe .`id zelia`äéáà ìáà éîéázelia` rxi` elit` Ð

zelia` aeig za `idy it lr s` ,ynn dia` zny :inp i` .epa zny ,dia`ldpi` Ð

.leepl d`yxïðåöá åàì àìàikd elit`e Ð

s` la`c :`nl` ,opeva zvgex dpi` dxrp

.xeq` opevañåëøéôàå ìåçéëàixiin `w `le Ð

qekxit .llk dvigxaqeak ,xriya ÐÐ

dvigx ,micbaa.seba Ðúøîåà úàæÐ

oicd `ed ,qekxite legika dl opinwencn

.zqeakzlúéðòú úìôú.eppr Ðìàåâ ïéá
àôåøì.dnvr ipta dkxa Ðãéçé éëåaeyg Ð

,dnvr ipta dkxa el oipwzn ediy jk lk

ezltza siqedl?!äìôú òîåùádlleky Ð

dze`c ,"dltz rney"a mzege ,dkxad jeza

lk` oia ziprz` oia rnyn dznizge dkxa

.ilinøåáöì ãéçé ïéá ïéà.ziprz iab ÐäæùÐ

lleke ,dxyr dpeny eziprz meia lltzn cigi

.dltz rneya ziprz zltzäøùò òùúÐ

ixw dltz mzq .`texl l`eb oia dil rawc

dpaia "mipiylnle" zkxac ,dxyr dpeny

.(a,gk) zekxaa opixn`ck ,depwzíéøùò
ïééåä òáøàåmixyrc ,(`,eh) onwlc oiwxita Ð

ipzw `kde ,`ziprzc `neia eed zekxa rax`e

!`l eze dxyr ryzøåáöåeilr laiwy cigi Ð

envrl dkxa raew cigi :`nl` .xeav ziprz

.xeav ziprz laiwykàúééî÷áylya Ð

zepey`x zeiprz,rax`e mixyr `kilc

`xnba "cvik zeiprz xcq" wxta opixn`ck

.(ziy`xa)'åëå äëàìî úééùòá ïéøúåî åìàã
mixyrl `d .i`d ilek ixing `lc zepey`x Ð

zekxa rax`ejzrc `wlq `we .oiey dfe df Ð

,zeirvn`a rax`e mixyrl edpzi`c

rax`e mixyr `kilc `ziinw uixznwcnÐ

edpzilc ,`id `le .edpzi` `zirvn`ac llkn

`dc meyne .mzd ipzwck ,zepexg`a `l`

mixyrn dil jixt ikd meyn ,`ziinw `zlin

.zeirvn`a edpzilc rax`eøééùå àðú`pz Ð

.xiiye ,zepey`xl zeirvn` oia edpzi`c ilin

iab onwl gkenck ,`ed `wec e`l "oia oi`"

:opiqxb ikd .jci`àìà ,øééù éàäã øééù éàî
éøééî à÷ àì úåìôúá éøééî à÷ éøåñéàáÐ

'ek daizd z` oi`iven daiz xiiy qixbc o`ne

,zepexg`a `l` dpi`c ,`ed yeaiy Ð

`l` dpi`c dil `hiyt hytine .jenqack

.zepexg`aøééù éàäã øééù éàî`gxe` `lc Ð

`l` .`cg ixeiyle ilin lk ipznl `pzc

ikdle ,edpzil `ziinwa rax`e mixyr mlerl

.ixiinw `l dltzac ,"oia oi`"a edl aiyg `l
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קלו
izni`n` cenr ci sc ± oey`x wxtziprz

äáéú øééù àäåzeiprz xcq :(`,eh) onwl ipzwck ,`zil `kde `zi` zepexg`ac Ð

cvik?!zepexg`a `l` `zilc daizn `icda `xnba opiazene .'ek daizd z` oi`iven

oizipzn inp ipzw ik :ipyne.`ziinwa Ðàòðéöã éìéîmixyre ,zqpkd ziaa oirixzn Ð

.zqpkd ziaa inp rax`eàéñäøôá.xir ly daegxa daiz Ðéîð à÷éãmixyrlc Ð

el` dn :oizipzn ipzwc ,oiey dfe df rax`e

rax`e mixyr el`e ,'ek zepey`xd lr zexizi

.zepexg` iab aiyg `w `léðú÷ åìà äî àäå
.`weec rnync Ðïé÷øéô êãéàá äì éðú÷ àäã

,mzdc inp `pz `kdc oizipzn dpyy inc Ð

i`da `pz `lc i`de:ipzwc ,mzd` jinq Ð

ok oi`y dn ,daizd oi`iven zepexg`a

.zeirvn`aéëäì úéúàã àúùämeync Ð

,xeiy ied `lc zxn`c oiwxit jci`a dl ipzwc

edpip oieyc zxn`c inp rax`e mixyr`ki` Ð

`l inp `xeiy elit` `dc .oiey ied `lc xninl

zepexg`ac oiwxit jci`a dl ipzw `icdac ,ied

ivexzl `ki`e ,`l zeirvn`a ,edpzi`

.rax`e mixyr `kilc `ziinwa :`nw `vexizk

äìò éåä éàî.cigi dxne` okid Ðèå÷ð
êãéá àúéòéöîylyac uixz :xnelk Ð

jpd edlekl zvxzne ,oiprzn eid zeirvn`

zepexg`a `le zepey`xa ipzwc `d .`ziipzn

`l` ,edpip ynn zepey`x e`l zepey`x jpd Ð

.zepexg`l zepey`x eed edpi`c ,zeirvn`

zepexg` raya la`Ðoeikc ,eprzin `l

mwinl zewipine zexaer evn `l edpip rayc

zepey`xa `le zepexg`a ipzwc `de .edaÐ

zepey`xde ,edpip zeirvn` zepexg` jpd

oda oiprzn oi`e .ynn zepey`xsiwz `lc Ð

ixwinl `pzl `ed oeyl zegve .i`d ilek `fbex

zepexg`e ,zepexg`l zepey`x zeirvn`l

.zepey`xlúåøôåùá.zerxzdd oiyer eid Ð

drexz mzqe ,drexz enk drxzd oeyle

dpyd y`x zkqna ,dixg`le diptl dheyt

aizkck ,zexteya oirixzn ikd`e .(`,cl)

oirwez .'ebe "zexvevga mzrwze" (i xacna)

eidie ,xteyd lewl mal eripkiy ick zexteya

oitiqen eidy zekxa yy`e .mz`hgn mirzxp

`aai dkxa lk lr oirwez eid ziprzd meia

.zerxzd dxyr dpeny ody ,zg`äãåäé áø
øîà:miwrev eid mx lewa "eppr" oirixzn Ð

eppr ,eppr mdxa` idl` eppr ,eppr epia` eppr

itk lkd .eppr awri idl` eppr ,eppr wgvi idl`

zltzc eppr la` .zegilqd seqa mixne`y

ziprzcigi elit`e ,zepey`xa elit` xne` Ð

ixw dltze ."dltz rney"a dxne`c `pniwe`

zexteya i`c ,drxzd dilirain oirixn Ð

ziprz zltz ly "eppr" yxtnc o`ne .dilÐ

dxyr dpeny ody jenqa ipzw `dc ,yazyn

`zi` m`e ,egixi xacl oniqe on jixt `we ,zerxzdzeiprz raya `ki` in zekxa dxyr dpeny ly zeltz dxyr dpeny :`icda jixtil Ð?úåéðòú òáùî ïéúçåô ïéàÐ

.zepexg`aúåòøúä äøùò äðåîù.zerexz yly zg` lkle ,rax`e mixyr cr dxyr dpenyn zekxa yy oitiqen ody Ðøáãì ïîéñåe` drexz efd drxzd m` drhz `ly Ð

.dltzåçéøéoirixzn jkl xnelk ,xacl oniq :`pixg` `pyil .zextey da aizkc Ð,'ebe "zexteya erwzie" (e ryedi) aizkc ,zextey ici lr egixia eprpy jxck epriy ick Ð

izgz dnegd letze" (ziy`xa) aizke."d'åëå àîìò éìåë úåøôåùá àìà.zexteya zeiprza opicarc ,oizipzna `kd ipzwc oirixzn `dc Ðåððòá éâéìô éëoirixzna ibilt ik Ð

oirixzn `nlra ipzwc i`de ,drxzd inp "eppr" xaq xn ,zeieprxet x`y lr `nlra opixn`czexteya xn`c o`ne ."eppr"a Ð.`l "eppr"a la` Ðáâç.enebxzk ,dax` Ðäòøéö
.mc`d z` zvwer Ðïéùåúé.enhegae eipira oiqpkp Ðêåëéç.lzeka jkgzp enk Ðàéä äôá ä÷òö àä.drxzd dil ixw `l dt zwrvc `nl` Ðàéä éàðúx`yc `pz i`d Ð

.'ek xaq jci`e ,drxzd dny e`l dt zwrv :xaq zeiprxet ipinñééâ.dilr oixve Ðøäð.mizad z`e dcyd z` sehyl uegl `veie hytznd Ðúôøåèîäzetexh mivia enk Ð

(`,cq oileg).mina rahidl dcizre ,dcpe zkledy Ðäøæòì.mxfrl e`eaiy mc` ipal oiwrev Ðä÷òöì àìåodilr wervl epzltz lirezy jk lk oigeha ep` oi`y ,dltz Ð

dxfrl :iqei iax dil xn`e .mx lewa rnync ,oirixzn `nw `pz xn`wc dxfrl :xg` oeyl .ixen itn ,drxzd ixw dt zwrv :`nl` .zayadxfrl eziaa cg` lk oilltzn ediy Ð
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åàì:lirlck ivexzl ivn dedc oicd `ede - `wxit jci`a dl ipzw `dc `ed `xeiy

.ipzw `l `iqdxtac ilin

éðúzepey`xa `le zepexg`a oiprzn jci` `pze zepexg`a `le zepey`xa zeprzn `cg

yxit .jcia `zrivn hewp zepexg`a `le zepey`xa `l oiprzn `l jci` ipze

,jcia zeirvn` zeiprz ylyd :qxhpewd

ikde .zeprzn zewipine zexaer zeiprz oze`ac

'zepey`xa' yexit ,zepey`xa zeprzn :xn`w

zepexg`l zepey`x mdc ,zeirvn` xnel dvex

`le iyitpc ,zepexg`a `l la` - zexeng eidy

`le zepexg`a ipzwc `de .edl icar evn

ixwe ,zeirvn` epiid 'epexg` i`d - zepey`xa

.zepey`xd on zepexg` mdy - zepexg` edl

,yly dipya oke ,zeiprz yly oixfeb dlgza

`de .zelw mdy zepey`xa zeprzn oi` la`

`l xnelk ,zepexg`a `le zepey`xa `l ipzwc

raya `le ,ynn zepey`xd zepey`xd ylya

`weec `l` ,ynn zepexg`d zepexg`d

.zeirvn`a

áøådinyn zliy xa l`eny axc dixa dcedi

:wgvi epax axd xne` - eppr xn` axc

,ziprz zltzay eppr xnel dvex `l "eppr" i`de

:mixetkd meiae zegilqa mixne`y epipr `l`

,xn`w `l - dltzc eppr la` .eppr epia` eppr

.dl xn` inp zepey`x ylya `dc

ïäáåe zerexz dxyr dpenyegixi xacl oniq

detiwdy ,ok eyr egixiay :yexit -

epwz ok enk - mei lka oirwez eide mini dray

lre ,zekxa yy oitiqen ziprz lkae .zeiprza

epiid ok m` ,oirweze oirixn oirwez dkxa lk

.zerexz dxyr dpeny

ïéòéøúîxefrl e`eaiy :yexit - dxfrl

:yexit - dta oirixzne .'eke xird

oi`c ,dta oirixzn xnel dvex drexz i`de

.zaya xteya drexz xizdl
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äáéú øééù àäåzeiprz xcq :(`,eh) onwl ipzwck ,`zil `kde `zi` zepexg`ac Ð

cvik?!zepexg`a `l` `zilc daizn `icda `xnba opiazene .'ek daizd z` oi`iven

oizipzn inp ipzw ik :ipyne.`ziinwa Ðàòðéöã éìéîmixyre ,zqpkd ziaa oirixzn Ð

.zqpkd ziaa inp rax`eàéñäøôá.xir ly daegxa daiz Ðéîð à÷éãmixyrlc Ð

el` dn :oizipzn ipzwc ,oiey dfe df rax`e

rax`e mixyr el`e ,'ek zepey`xd lr zexizi

.zepexg` iab aiyg `w `léðú÷ åìà äî àäå
.`weec rnync Ðïé÷øéô êãéàá äì éðú÷ àäã

,mzdc inp `pz `kdc oizipzn dpyy inc Ð

i`da `pz `lc i`de:ipzwc ,mzd` jinq Ð

ok oi`y dn ,daizd oi`iven zepexg`a

.zeirvn`aéëäì úéúàã àúùämeync Ð

,xeiy ied `lc zxn`c oiwxit jci`a dl ipzwc

edpip oieyc zxn`c inp rax`e mixyr`ki` Ð

`l inp `xeiy elit` `dc .oiey ied `lc xninl

zepexg`ac oiwxit jci`a dl ipzw `icdac ,ied

ivexzl `ki`e ,`l zeirvn`a ,edpzi`

.rax`e mixyr `kilc `ziinwa :`nw `vexizk

äìò éåä éàî.cigi dxne` okid Ðèå÷ð
êãéá àúéòéöîylyac uixz :xnelk Ð

jpd edlekl zvxzne ,oiprzn eid zeirvn`

zepexg`a `le zepey`xa ipzwc `d .`ziipzn

`l` ,edpip ynn zepey`x e`l zepey`x jpd Ð

.zepexg`l zepey`x eed edpi`c ,zeirvn`

zepexg` raya la`Ðoeikc ,eprzin `l

mwinl zewipine zexaer evn `l edpip rayc

zepey`xa `le zepexg`a ipzwc `de .edaÐ

zepey`xde ,edpip zeirvn` zepexg` jpd

oda oiprzn oi`e .ynn zepey`xsiwz `lc Ð

ixwinl `pzl `ed oeyl zegve .i`d ilek `fbex

zepexg`e ,zepexg`l zepey`x zeirvn`l

.zepey`xlúåøôåùá.zerxzdd oiyer eid Ð

drexz mzqe ,drexz enk drxzd oeyle

dpyd y`x zkqna ,dixg`le diptl dheyt

aizkck ,zexteya oirixzn ikd`e .(`,cl)

oirwez .'ebe "zexvevga mzrwze" (i xacna)

eidie ,xteyd lewl mal eripkiy ick zexteya
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`aai dkxa lk lr oirwez eid ziprzd meia

.zerxzd dxyr dpeny ody ,zg`äãåäé áø
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eppr ,eppr mdxa` idl` eppr ,eppr epia` eppr
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ziprzcigi elit`e ,zepey`xa elit` xne` Ð

ixw dltze ."dltz rney"a dxne`c `pniwe`
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dxyr dpeny ody jenqa ipzw `dc ,yazyn
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izgz dnegd letze" (ziy`xa) aizke."d'åëå àîìò éìåë úåøôåùá àìà.zexteya zeiprza opicarc ,oizipzna `kd ipzwc oirixzn `dc Ðåððòá éâéìô éëoirixzna ibilt ik Ð

oirixzn `nlra ipzwc i`de ,drxzd inp "eppr" xaq xn ,zeieprxet x`y lr `nlra opixn`czexteya xn`c o`ne ."eppr"a Ð.`l "eppr"a la` Ðáâç.enebxzk ,dax` Ðäòøéö
.mc`d z` zvwer Ðïéùåúé.enhegae eipira oiqpkp Ðêåëéç.lzeka jkgzp enk Ðàéä äôá ä÷òö àä.drxzd dil ixw `l dt zwrvc `nl` Ðàéä éàðúx`yc `pz i`d Ð

.'ek xaq jci`e ,drxzd dny e`l dt zwrv :xaq zeiprxet ipinñééâ.dilr oixve Ðøäð.mizad z`e dcyd z` sehyl uegl `veie hytznd Ðúôøåèîäzetexh mivia enk Ð

(`,cq oileg).mina rahidl dcizre ,dcpe zkledy Ðäøæòì.mxfrl e`eaiy mc` ipal oiwrev Ðä÷òöì àìåodilr wervl epzltz lirezy jk lk oigeha ep` oi`y ,dltz Ð
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תענית. מאימתי - פרק ראשון דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



izni`naקלח cenr ci sc ± oey`x wxtziprz
àúéðòú øñéìú øæâraye zeirvn` ylye zepey`x yly :(a,eh) oizipzna opixn`ck Ð

.minybl `le edl ciar zeiprxet x`yle .zepexg`äéîøâìxn` `ly ,yxc envrl Ð

.zeprzdl dvex did `l `edy itl `l`åðù àì.dxyr ylyn xzei mixfeb oi`c Ð

åøîàùë.zepexg` raye zeirvn` ylye zepey`x yly zeprzdl Ðàåä íùä ïî àì
äæ,gxeh liaya oigipn oi`y ,mrh df oi`y Ð

.dxei ly driax ly dpnf `vi xaky `l`

,zeiprzd seql olek lr xar oeygxn ixdy

`ki`e .oizipzn ipzwck ,eilqka eid ozvwny

,zeiprxet ipin x`yac oerny iaxcn rnynl

ilhainl ediipnif ied `zry lkcith elit` Ð

oigixhn oi` xn`c iaxe .opixfb`nzq Ð

.iaxk ixn`c `p`e ,xn`w edlek`òîåùáå
äìôúl`eyd cigik xhn zli`yl opixn` Ð

dl`y opixn`c `dc .dltz rneya eikxv

cigia elit` mipyd zkxaaxeav onfc meyn Ð

`le cigil iedc ,izixg` `zlina la` .`ed

zli`y onf e`l fenz ztewzac `kdk ,xeavl

`ed xeav,dil xkcnc `ed dltz rneya Ð

dcear zkqna opixn`ck ,mipyd zkxaa `le

dleg el did m` :(`,`l) zekxaae (`,g) dxf

ezia jeza,milegd zkxaa eilr xikfn Ð

jk ,dltz rneya `zklde :opinwen seqale

izrny.éúîéà.zeiprz xcq `ed Ðïîæá
ïð÷éúë íéðùäùdrixfe ,oqipa xivw `idy Ð

.dpzyn mipyd xcq oi`e ,oeygxnaìàøùéå
ïúîãà ìò ïéåøù.jka l`xyi ux` bdpny Ð

íéðùä éôì ìëädpy dze` dkixv m` Ð

minybl dkixvy dpegy dpy oebk ,xhnl

.daxdúåîå÷îä éôìelit`c ,depip oebk Ð

`xhn era fenz ztewzaitl opiqxb `l Ð

.minyb oiicr ecxi `ly ,onfdíò ïéèî éðùá
äëéùçe`le li`ed ,oigzet `le oilrep `le Ð

geztl oixzen iyingae .ded zay ceakl

.ixnblïéèî,exrhvie mc` ipa e`xi `ly Ð

mdl `diy ick ,ozvwn oigzet axr zrl `l`

.dlila lek`l dnàîìéã åàlk oigzet Ð

iyingae oihn ipya ,oizipzn rnyn ikde ,meid

ceak iptn ,ixnbl meid lk ekxck gezt did

.zaydàáèöéàzepgd oi` `zydc .`qk Ð

gezt `ed m`e ,miaxd zeyxl dgeztepi` Ð

.jk lk d`xpåëøãë çúåôikd .ipya elit` Ð

:opiqxbäòéèð äòéèð äçîù ìù ïéðá ïéðá àðú
äçîù ìùoipa `l oizipzn ipzwc oipa Ð

xacac ,dgnyl jixvd oipa `l` ,el jixvd

.opihrnn dgnyúåðúç úéá.ezteg zeyrl Ð

íéëìî ìù é÷ðøååáàclepyk :oibdep eid jky Ð

oikilnny meie ,enyl oli` oirhep eid jlnl oa

oli` :`pixg` `pyil .epnn `qk el oiyer eze`

,eizgz jlnd liihl ux`d lr jqind lecb

`wpxeea` `edd :(a,dk) oiaexira el dnece

.dipzqeaa `zelb yixl dil dedcíéëìî ìù
enk erhep `ed ,lvl eze` oirhep mikln jxc Ð

dgny ly drihp `ide `id lvl ok.ìàùù
íåìùá.dtx dtyae ,dai` meyn el xifgn mkg cinlz Ðäôéèòá ïéáééç äãåðîå ìáà.(`,eh) ohw crena "dhri mty lre" aizkc Ðåéðô ìò ìåôéì éàùøipta envr zefal Ð

."jipt lr ltep dz` df dnl ,jl mew" :`ed jexa yecwd el xn`y ,ryedik aeyg `edy ea oircei ok m` `l` .izrny jk ,edetxgi dpri `l m`y ,xeavdäðòð ïë íà àìàÐ

."lwya mixery miz`qe lwya zleq d`q idie" (f a mikln) aizkc ,dprpe einia didy arx lr dprzdy `l` ,did ryx mxedi .mxedik dprpy od oirceiyìëä àì(dltpa) oiprp Ð

.yixc `w `nlra `xwne .drixwa `l` zepril ekf `l oxd`e dynk oiaeyg eid `ly alke ryedic .drixwa oiprp lkd `leïåð ïá òùåäéåe"ie ,"ltie"c `eddc dixza aizk Ð

.oey`x oipr lr siqen
äæáì
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9
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

éáøin` iax dil xn`w edine .zeiprxet x`y lr - zeiprz xqilz xfb d`iyp dcedi

`d dlr iziincn ,zeiprxet ipin x`y` dedc rnyn inp ikdc ,oigixhn oi`c

.'eke mipin x`yl la` minybl `l` epy `l :opgei iax xn`wcäàöéùdriax ly dpnf

.oeygxn `vie ,oeygxna ied dxeic driax onfc -

çìùrneyae :yexit - ezinc micigik edl

cigic `de .ziprz zltz exn`z dltz

ab lr s` ,mipyd zkxaa "xhne lh oze" xne`

la` .`ed xeav onfe li`ed - envra lltzny

oikixv fenz ztewza elit` ,micigi eed depip ipa

.`xhnl

ìëädpy dze` mikixv m` - mipyd itl

mikixv m`e ,dpegy `idy minyb

"xhne lh oze" oil`ey - depip ipak minyb

.mipyd zkxaa
xe`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.éôè øæâéîì øáñ .éðòéà àìå ,úBiðòz äøNò úìz øæb̈©§©¤§¥©£¦§¨¦£¦¨©§¦§©§¥
úà ïéçéøèî ïéà :eøîà éøä :éîà éaø déì øîà£©¥©¦©¦£¥¨§¥©§¦¦¤
àéiç éaøc déøa àaà éaø øîà .éàcî øúBé øeavä©¦¥¦©£©©¦©¨§¥§©¦¦¨
àlà .ãáòc àeä déîøâì ,ãáòc éîà éaø :àaà øa©©¨©¦©¦©£©§©§¥©£©¤¨
eðL àì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà éëä̈¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨

ì ìáà ,íéîLâì àlàïépòúî úBieðòøeô éðéî øàL ¤¨¦§¨¦£¨¦§¨¦¥§¨¦§©¦
:éëä éîð àéðz .íéîMä ïî eðòiL ãò ïéëìBäå§§¦©¤¥¨¦©¨©¦©§¨©¦¨¦

ìL eøîàLk"àlà eøîà àì ,òáL eøîàLëe L §¤¨§¨§¤¨§¤©Ÿ¨§¤¨
ì ìáà .íéîLâì".eðòiL ãò ïéëìBäå ïépòúî ,úBieðòøeô éðéî øàLéaøc dézáeéz éåäéz àîéì ¦§¨¦£¨¦§¨¦¥§¨¦§©¦§§¦©¤¥¨¥¨¤¡¥§§¥§©¦

ìMî øúBé ïéøæBb ïéà" :àéðúc ,àéä éàpz :éîà éaø Cì øîà ?éîà,øeavä ìò úBiðòz äøNò L ©¦¨©¨©¦©¦©¨¥¦§©§¨¥§¦¥¦§¤§¥©£¦©©¦
ïî àì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác .éàcî øúBé øeavä úà ïéçéøèî ïéàL éôì§¦¤¥©§¦¦¤©¦¥¦©¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¦
eléôàc ,ïðà ïBâk :éaøì äåðéð éða déì eçìL ."äòéáø ìL dpîæ àöiL éðtî àlà ,äæ àeä íMä©¥¤¤¨¦§¥¤¨¨§©¨¤§¦¨§©¥§¥¦§¥§©¦§£©©£¦

ãéçék ?ãéáòð éëéä ,àøèî ïðéòa æenz úôe÷úa,ïðéîc íéãéçék ?ïðéîc íéaøk Bà ïðéîc íé ¦§©©¨¥©¦§¨¥¦©£¥¦¦¦¨¥©§©¦¨¥©¦¦¦¨¥©
?íéðMä úkøááe ,ïðéîc íéaøk Bà ?"älôz òîBL"áeòîBL"áe ,eúéîc íéãéçék :eäì çìL §¥©§¦¨§©¦¨¥©§¦§©©¨¦§©§¦¦¦¨¥§¥

."älôz.ïúîãà ìò ïéeøL ìàøNéå ïð÷éúk íéðMäL ïîæa ?éúîéà :äãeäé éaø øîà" :éáéúéî §¦¨¥¦¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤©¨¦§¦§¨§¦§¨¥§¦©©§¨¨
.ïîfä éôì ìkä ,úBîB÷nä éôì ìkä ,íéðMä éôì ìkä ,äfä ïîfa ìáààúéðúî :déì øîà £¨©§©©¤©Ÿ§¦©¨¦©Ÿ§¦©§©Ÿ§¦©§©£©¥©§¦¨

.âéìôe àeä àpz éaø ?éaøc déìò úéîøáø .íéðMä úkøáa :øîà ïîçð áø ?dìò éåä éàî ¨¥£¥§©¦©¦©¨¨¥©¨¥£¨©©§¨¨©§¦§©©¨¦©
."älôz òîBL"a :àúëìäå ."älôz òîBL"a :øîà úLLéLéîçáe ,äëéLç íò ïéhî éðMa" ¥¤¨©§¥©§¦¨§¦§§¨§¥©§¦¨©¥¦©¦¦£¥¨©£¦¦

ìk éLéîçáe ,äëéLç íò ïéhî éðMa ?éðú÷ éëéä :eäì àéòaéà ."úaMä ãBáë éðtî íBiä ìk̈©¦§¥§©©¨¦¨£¨§¥¦¨¨¥©¥¦©¦¦£¥¨©£¦¦¨
?Blek íBiä ìk ïéçúBt éLéîçáe ,ïéhî éðMa ,àîìéc Bà ?úaMä ãBáë éðtî íBiä,òîL àz ©¦§¥§©©¨¦§¨©¥¦©¦©£¦¦§¦¨©¨§©

éðL Bì eéä .úaMä ãBáë éðtî Blek íBiä ìk ïéçúBt éLéîçáe ,áøòä ãò ïéhî éðMa" :àéðúc§©§¨©¥¦©¦©¨¤¤©£¦¦§¦¨©¦§¥§©©¨¨§¥
.LLBç Bðéàå Bkøãk çúBt ,Bçút ãâðk àaèöà Bì äéä .ãçà ìòBðå ãçà çúBt ,íéçúôeøáò" §¨¦¥©¤¨§¥¤¨¨¨¦§©¨§¤¤¦§¥©§©§§¥¥¨§

."äòéèðáe ïéðáa ,ïzîe àOîa ïéèòîî ,eðòð àìå elàäòéèð .äçîN ìL ïéða ïéðáa" :àðz ¥§Ÿ©£§©£¦§©¨©¨§¦§¨¦§¦¨¨¨§¦§¨¦§¨¤¦§¨§¦¨
äòéèð àéä Bæ éà .Bðáì úeðúç úéa äðBaä äæ ?äçîN ìL ïéða eäæ éà .äçîN ìL äòéèð§¦¨¤¦§¨¥¤¦§¨¤¦§¨¤©¤¥£¨¦§¥¦§¦¨

."íéëìî ìL é÷ðøååaà òèBpä äæ ?äçîN ìLïéà íéøáç" :ïðaø eðz ."íBìL úìéàLáe" ¤¦§¨¤©¥©©§©§¨¦¤§¨¦¦§¥©¨¨©¨©£¥¦¥
ïäå .Làø ãáBëáe äôø äôNa íäì ïéøéæçî ïéìàBML õøàä énò .ïäéðéa íBìL úìéàL§¥©¨¥¥¤©¥¨¨¤¤£¦©£¦¦¨¤§¨¨¨¨§¤Ÿ§¥
."íéîMä ïî íäéìò eîçøiL ãò ,íB÷nì ïéôeæpä íãà éðák ,ïéceðîëå íéìáàk ïéáLBéå ïéôhòúî¦§©§¦§§¦©£¥¦§¦§¦¦§¥¨¨©§¦©¨©¤§©££¥¤¦©¨©¦

åéðt ìò ìBtéì éàMø áeLç íãà ïéà :øæòìà éaø øîà,ïeð ïa òLBäék äðòð ïk íà àlà ¨©©¦¤§¨¨¥¨¨¨©©¦©¨¨¤¨¦¥©£¤¦ª©¦
éðt ìò ìôð äzà äæ änì ,Cì í÷ òLBäé ìà 'ä øîàiå :øîàpL"?Eïéà :øæòìà éaø øîàå ¤¤¡©©Ÿ¤¤§ª©ª¨¨¨¤©¨Ÿ¥©¨¤§¨©©¦¤§¨¨¥

òîLë ,éäéå" :øîàpL ,áàçà ïa íøBäék äðòð ïk íà àlà ÷N øBâçì éàMø áeLç íãà̈¨¨©©©£©¤¨¦¥©£¤¦¨¤©§¨¤¤¡©©§¦¦§Ÿ©
ìò ÷Oä ,äpäå ,íòä àøiå ,änçä ìò øáò àeäå ,åéãâa úà òø÷iå ,äMàä éøác úà êìnä©¤¤§¤¦§¥¨¦¨©¦§©¤§¨¨§Ÿ¥©©©¨©©§¨¨§¦¥©©©

".'åâå ,BøNa;äìéôða ïBøäàå äLî .äìéôða ìkä àìå äòéø÷a ìkä àì :øæòìà éaø øîàå §¨§¨©©¦¤§¨¨Ÿ©Ÿ¦§¦¨§Ÿ©Ÿ¦§¦¨¤§©£¦§¦¨
."íäéðt ìò ïøäàå äLî ìBtiå" :áéúëc ,äìéôða ïøäàå äLî .äòéø÷a áìëå òLBäéòLBäé §ª©§¨¥¦§¦¨¤§©£Ÿ¦§¦¨¦§¦©¦¤§©£Ÿ©§¥¤§ª©

."íäéãâa eòø÷ pôé ïa áìëå ,ïeð ïa òLBäéå" :áéúëc ,äòéø÷a áìëåé÷úî,àøéæ éaø dì ó §¨¥¦§¦¨¦§¦¦ª©¦§¨¥¤§ª¤¨§¦§¥¤©§¦¨©¦¥¨
,áéúëc àzLä .zøîà÷ãk ,"òLBäé" ,áéúk äåä éà :éðîçð øa ìàeîL éaø àîézéàå§¦¥¨©¦§¥©©§¨¦¦£¨§¦§ª©¦§¨¨§©§¨§¨¦§¦

.ãéáò àäå àä ,"òLBäéå"íéëìî .äéåçzLäa ìkä àìå ,äîé÷a ìkä àì :øæòìà éaø øîàå ¦ª©¨§¨¨¥§¨©©¦¤§¨¨Ÿ©Ÿ§¦¨§Ÿ©Ÿ§¦§©£¨¨§¨¦
,BLBã÷ ,ìàøNé ìàb ,'ä øîà äk" :áéúëc ,äîé÷a íéëìî .äéåçzLäa íéøNå ,äîé÷a§¦¨§¨¦§¦§©£¨¨§¨¦§¦¨¦§¦Ÿ¨©Ÿ¥¦§¨¥§

äæáì
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תענית. מאימתי - פרק ראשון דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קלט izni`na cenr ci sc ± oey`x wxtziprz
àúéðòú øñéìú øæâraye zeirvn` ylye zepey`x yly :(a,eh) oizipzna opixn`ck Ð

.minybl `le edl ciar zeiprxet x`yle .zepexg`äéîøâìxn` `ly ,yxc envrl Ð

.zeprzdl dvex did `l `edy itl `l`åðù àì.dxyr ylyn xzei mixfeb oi`c Ð

åøîàùë.zepexg` raye zeirvn` ylye zepey`x yly zeprzdl Ðàåä íùä ïî àì
äæ,gxeh liaya oigipn oi`y ,mrh df oi`y Ð

.dxei ly driax ly dpnf `vi xaky `l`

,zeiprzd seql olek lr xar oeygxn ixdy

`ki`e .oizipzn ipzwck ,eilqka eid ozvwny

,zeiprxet ipin x`yac oerny iaxcn rnynl

ilhainl ediipnif ied `zry lkcith elit` Ð

oigixhn oi` xn`c iaxe .opixfb`nzq Ð

.iaxk ixn`c `p`e ,xn`w edlek`òîåùáå
äìôúl`eyd cigik xhn zli`yl opixn` Ð

dl`y opixn`c `dc .dltz rneya eikxv

cigia elit` mipyd zkxaaxeav onfc meyn Ð

`le cigil iedc ,izixg` `zlina la` .`ed

zli`y onf e`l fenz ztewzac `kdk ,xeavl

`ed xeav,dil xkcnc `ed dltz rneya Ð

dcear zkqna opixn`ck ,mipyd zkxaa `le

dleg el did m` :(`,`l) zekxaae (`,g) dxf

ezia jeza,milegd zkxaa eilr xikfn Ð

jk ,dltz rneya `zklde :opinwen seqale

izrny.éúîéà.zeiprz xcq `ed Ðïîæá
ïð÷éúë íéðùäùdrixfe ,oqipa xivw `idy Ð

.dpzyn mipyd xcq oi`e ,oeygxnaìàøùéå
ïúîãà ìò ïéåøù.jka l`xyi ux` bdpny Ð

íéðùä éôì ìëädpy dze` dkixv m` Ð

minybl dkixvy dpegy dpy oebk ,xhnl

.daxdúåîå÷îä éôìelit`c ,depip oebk Ð

`xhn era fenz ztewzaitl opiqxb `l Ð

.minyb oiicr ecxi `ly ,onfdíò ïéèî éðùá
äëéùçe`le li`ed ,oigzet `le oilrep `le Ð

geztl oixzen iyingae .ded zay ceakl

.ixnblïéèî,exrhvie mc` ipa e`xi `ly Ð

mdl `diy ick ,ozvwn oigzet axr zrl `l`

.dlila lek`l dnàîìéã åàlk oigzet Ð

iyingae oihn ipya ,oizipzn rnyn ikde ,meid

ceak iptn ,ixnbl meid lk ekxck gezt did

.zaydàáèöéàzepgd oi` `zydc .`qk Ð

gezt `ed m`e ,miaxd zeyxl dgeztepi` Ð

.jk lk d`xpåëøãë çúåôikd .ipya elit` Ð

:opiqxbäòéèð äòéèð äçîù ìù ïéðá ïéðá àðú
äçîù ìùoipa `l oizipzn ipzwc oipa Ð

xacac ,dgnyl jixvd oipa `l` ,el jixvd

.opihrnn dgnyúåðúç úéá.ezteg zeyrl Ð

íéëìî ìù é÷ðøååáàclepyk :oibdep eid jky Ð

oikilnny meie ,enyl oli` oirhep eid jlnl oa

oli` :`pixg` `pyil .epnn `qk el oiyer eze`

,eizgz jlnd liihl ux`d lr jqind lecb

`wpxeea` `edd :(a,dk) oiaexira el dnece

.dipzqeaa `zelb yixl dil dedcíéëìî ìù
enk erhep `ed ,lvl eze` oirhep mikln jxc Ð

dgny ly drihp `ide `id lvl ok.ìàùù
íåìùá.dtx dtyae ,dai` meyn el xifgn mkg cinlz Ðäôéèòá ïéáééç äãåðîå ìáà.(`,eh) ohw crena "dhri mty lre" aizkc Ðåéðô ìò ìåôéì éàùøipta envr zefal Ð

."jipt lr ltep dz` df dnl ,jl mew" :`ed jexa yecwd el xn`y ,ryedik aeyg `edy ea oircei ok m` `l` .izrny jk ,edetxgi dpri `l m`y ,xeavdäðòð ïë íà àìàÐ

."lwya mixery miz`qe lwya zleq d`q idie" (f a mikln) aizkc ,dprpe einia didy arx lr dprzdy `l` ,did ryx mxedi .mxedik dprpy od oirceiyìëä àì(dltpa) oiprp Ð

.yixc `w `nlra `xwne .drixwa `l` zepril ekf `l oxd`e dynk oiaeyg eid `ly alke ryedic .drixwa oiprp lkd `leïåð ïá òùåäéåe"ie ,"ltie"c `eddc dixza aizk Ð

.oey`x oipr lr siqen
äæáì
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ded i` dtixy xt` dlwn xt` ipzwc epiide

i`pb dlwn xt`e xtr rnyn ded mzq xt` ipz

`nrh i`n yxtn `xnbae mzq xtrn xzei

:eze` oipzepïéùåáëyakn enk dxivr oeyl .
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:'ek epig` oiyeak ixac od el`e ahenläìá÷áå.

dywde (dltza ecnr) l`xyil devn `iapdy

aizkc `xw i`da `py i`n edc o`n zetqez

ixw `le 'ebe mdiyrn z` midl`d `xie dpeia

ixw mkaal erxwec `xw i`dae dlaw ixac dil

devn `iapdy mewn lk edi` wixte dlaw dil

lkae dlaw dil ixw l`xyi z` xidfne ricene

`xie i`d ik `iap cwtzi` `lc `zkec

ab` dipin silic jlede xtqnk `edy midl`d
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

...במ"ש שעדיין לא מצא משרה וכו' - כבר ידוע דעתי שכל אלו המסוגלים ומוכשרים לזה, 

צריכים לנצל כשרונותיהם דוקא בשטח החינוך על טהרת הקדש ובפרט בתקופתנו ובאה"ק ת"ו אשר 

עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ומהנכון וטוב שיבוא בדברים עם הנהלת הרשת אשר 

באה"ק ת"ו בהנוגע למשרה באחד בתי ספר החבדי"ם והשי"ת יצליחו.



קמי
izni`n` cenr eh sc ± oey`x wxtziprz

íéìùåî ãáòì éåâ áòúîì ùôð äæáì.oda oilyen micare miarezne miefad l`xyil Ð

äîé÷á ìëä àìåikd ."eegzyie mixy enwe e`xi mikln" `al cizrl l`xyi z`xwl Ð

:opiqxbäçîù áì éøùéìå ÷éãöì òåøæ øåà áéúëã äçîùì ìëä àìå äøåàì ìëä àìÐ

.miwicvn iticr mixyic ,dgnyl mixyi

éúîéàî êìò ïøãä

'éðúî.dlwn xt` :'ek cvik zeiprz xcq

`ed mzq xt` xtr `le ynn xt`

(hi xacna) aizkc xtr iexw xt`y mykc xtr

mzq xt` iexw xtr jk z`hgd ztxy xtrn

ded i` dtixy xt` dlwn xt` ipzwc epiide

i`pb dlwn xt`e xtr rnyn ded mzq xt` ipz

`nrh i`n yxtn `xnbae mzq xtrn xzei

:eze` oipzepïéùåáëyakn enk dxivr oeyl .

mxifgdl zeaald z` oiyaeky `''yixt f''rla

:'ek epig` oiyeak ixac od el`e ahenläìá÷áå.

dywde (dltza ecnr) l`xyil devn `iapdy

aizkc `xw i`da `py i`n edc o`n zetqez

ixw `le 'ebe mdiyrn z` midl`d `xie dpeia

ixw mkaal erxwec `xw i`dae dlaw ixac dil

devn `iapdy mewn lk edi` wixte dlaw dil

lkae dlaw dil ixw l`xyi z` xidfne ricene

`xie i`d ik `iap cwtzi` `lc `zkec

ab` dipin silic jlede xtqnk `edy midl`d

:dlaw dil opixw `l `zlin digxe`äáåçøá
øéò ìùdlibn zkqna opixn`c jd ike ielba .

mzde xir ly daegx exkny xird ipa (:dk sc)

mrde li`ed `xif 'x xn` `icda yxtn

:zecnrnae zeiprza ea milltznìéâøålibx .

lky drhi `le eita dxeby ezltze lltzdl

:eigleyl rx oniq drehy ofgí÷éø åúéáå.

`xnbae eziaa dign el oi`e ipr `edc rnyn

`ly zexiarn iwp etebe `pixg` `nrh yxtn

dxiar meya rx my mey eilr `vi `le `hg

:'ekúåøôåùå úåðåøëæmixne`y miweqtd lk .

:dpyd y`xa'åë éì äúøöá 'ä ìàod olek .

:mixenfnïäéîúåç øîåàådyxte dyxt lk lr .

zextey xg`e zepexkf znizg zepexkf xg`

dyxtd oirn mlek xg` oke zextey znizg

:lif`e yxtnckäðåùàøä ìòdpey`x mrta .

l`xyi l`eba 'ek mdxa`l dpry in xne` `ed

yy olekl xne`e jlede jix`dl ligzn did

:zekxaäéðùä ìòly dpey`x dkxa `id ef .

l`ebc j`ide `xnba opixn`ck zekxa yy

dxyr dpeny ly dnvr dkxa `id ef l`xyi

ligzn did day `l` yy oze`n dpi`e

xkef xne` `ed zepexkfd lr jix`dle siqedl

:olek oke ziyily dwrv rney yy oipnl ziyily `ide il dzxva 'd l` lre dpipnl dipy `ide drexz rney zexteyd lre zegkypdóåñ íé ìò åðéúåáà úà äðòù éîåjkitl .

:izixa z` xekf`e (e zeny) aizkc ml`be mewnd mxkfe dle`bd on ey`iizpe mipy dnk mixvna migkyp l`xyi eidy itl zepexkfa dxne`úà äðòù éî øîåà äéä úåøôåùáå
ìâìâá òùåäé:lblba l`xyi eidy cera edfe egixia zexteya dprpy itl .ìîøëä øäá åäéìàåoirn lnxkd xda dprp edil` mixenfnd oipr itl olek oke mixdd l` ipir `y` cbpk .

:il dzxva 'd l` oirne i`xw iaizkc dtvna l`enye mixdd l` ipir `y`äâãä éòîî(a dpei) il dxvn iz`xw dpeia aizk oky dxv zra dpere 'd jiz`xw miwnrnn oirn .

:dltz ef ippr (gi ` mikln) aizk edil`ae (e ` l`eny) 'd l` wrfie aizk l`enyaeúéòéáùä ìòådpy mipy yly cec inia drx idie cec dpry in ziriay i`n `xnba yxtn .

:(`k a l`eny) dpy xg`äîìùål`xyi ux` lr elltzd ody ux`d lr mgxn mzeg jkitle (g ` mikln) 'ebe ux`a didi ik arx inp i` miycwd ycw zial oex`d qipkdyk .

minyb wgec lr sehri ik iprl dltze:miny xvrda (my) dia aizke ltepéøåôöá àúôìç éáø éîéáiax xg`] ixetva iqei iax xg` (:al sc) oixcdpqa opixn`c iqei iax ly eia` .
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øåàdgny i`de i`d mixyile lirlck xnel oi`e :yexit - dgny al ixyile wicvl rexf

i`w miwicvc opixn` ok enk - lirlc `d` i`w al ixyilc opixn`c ok m` ,dxe`e

- ok `l m`c .dfl df oia yxtd yi i`ceae ,al ixyil wicv jenqc oeik ,dixza`c `d`

mikln eed `l lirlc `idd la` ."dgnye dxe` al ixyile miwicvl" aezkle edpiaxrl

enke ,ediipia enwe e`xi `l` ,iccd ik mixye

mikln lr i`w ,mixy mcew iedc ,enwe e`xi

la` .dixza` aizkc mixy` inp i`w - lirlc

ixyile miwicvl rexf xe` `l` yxtl oi` `kd

.dgny al
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תענית. מאימתי - פרק ראשון דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קמב
cvik zeiprz xcqa cenr eh sc ± ipy wxtziprz

äëøáä ìë øîåâå:opiqxb ikd .dnvr dkxa dze` lk Ðéðá åò÷ú ïîà åéøçà åðò àìå
åò÷ú ïøäà.xeav gily `le ,ynyd `ede ,dkxae dkxa lk lr odl xne` zqpkd ofg Ð

ïéâäåð åðééä àì.on` zeprl `ly Ðúéáä øäáå çøæî øòùá àìàziay onfa ,xnelk Ð

on` oiper eid `ly itl .gxfnd xry jxca oiqpkp ziad xda oilltznyk miw ycwnd

`l xnel oi`e .(a,fh) `xnba opixn`ck ,ycwna

ycwna `l` rewzl ok oibdep eidi`cec Ð

zkqn jd dleka gkenck ,mileaba oirwez

.(`,fk .a,ek) dpyd y`x zkqneøîùî éùðàÐ

.zay dze` lyïéîéìùî àìåopi` oiicry Ð

cakz `ny yxtn (`,fi) `xnbae .jk lk oixeng

eze` oicaer eidy ,a` zia iyp` lr dceard

miprzn eid m`e .mriiql od mi`ae ,meid`l Ð

.dceara cenrl gk mdl didáà úéá éùðàÐ

cbpk ,zea` iza drayl zwlgzn dxnynd

.meil a` zia ,reayd ini zray[ãîòî] éùðà
mireawd mil`xyie miele mipdk cg` Ð

lawiy mdig` oaxw lr oilltzne oicnere

j`idc .dcear zrya myl micnere ,oevxl

eiab lr cner epi` `ede axw mc` ly epaxw?
.(`,ek) oexg` wxta yxtn edlekeïéøúåî

ïéé úåúùìab` `l` ,xnzi` ziprz iab e`l Ð

.dl iziin xnyn ipaa ixiincúåìéìáoi` Ð

axran e`x ixdy ,dceard cakz `ny yegl

e`iaiy .dceard dcak `le zepaxwd ewqty

eze` ly a` zia ipa ewitqi `le zepaxw aex

oiie`x opi` ixde ,oriiql el` oikixve ,meid

.zexky meyn dcearlïéøåñà áà úéá éùðà
äìéìá ïéáå íåéá ïéálk oilrn eidy itl Ð

i` .gafnd lrn erwty mixcte mixa` dlild

`l :inpmeia exnbiyp` la` .dlila mixneb Ð

,blfna jtdl dlila riiql oikixv opi` xnyn

.dkxrnd jetid cal witqdl leki a` ziac

ñáëìå øôñì íéøåñà,mzxnynl eqpkpyn Ð

.okl mcew oixtzqn `l` ,zay dze` lk

.`xnba yxtn `nrheéùéîçáåozxnyn ly Ð

,iyinga xtzqdl mc` ipa aex jxc .mixzen

.gxehd iptn ,zay axra `leáåúëä ìë
ãôñéîì àìã úéðòú úìéâîá`inei zi`c Ð
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תענית. סדר תעניות כיצד - פרק שני דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קמג
cvik zeiprz xcqa cenr eh sc ± ipy wxtziprz

äëøáä ìë øîåâå:opiqxb ikd .dnvr dkxa dze` lk Ðéðá åò÷ú ïîà åéøçà åðò àìå
åò÷ú ïøäà.xeav gily `le ,ynyd `ede ,dkxae dkxa lk lr odl xne` zqpkd ofg Ð

ïéâäåð åðééä àì.on` zeprl `ly Ðúéáä øäáå çøæî øòùá àìàziay onfa ,xnelk Ð

on` oiper eid `ly itl .gxfnd xry jxca oiqpkp ziad xda oilltznyk miw ycwnd

`l xnel oi`e .(a,fh) `xnba opixn`ck ,ycwna

ycwna `l` rewzl ok oibdep eidi`cec Ð

zkqn jd dleka gkenck ,mileaba oirwez

.(`,fk .a,ek) dpyd y`x zkqneøîùî éùðàÐ

.zay dze` lyïéîéìùî àìåopi` oiicry Ð

cakz `ny yxtn (`,fi) `xnbae .jk lk oixeng

eze` oicaer eidy ,a` zia iyp` lr dceard

miprzn eid m`e .mriiql od mi`ae ,meid`l Ð

.dceara cenrl gk mdl didáà úéá éùðàÐ

cbpk ,zea` iza drayl zwlgzn dxnynd

.meil a` zia ,reayd ini zray[ãîòî] éùðà
mireawd mil`xyie miele mipdk cg` Ð

lawiy mdig` oaxw lr oilltzne oicnere

j`idc .dcear zrya myl micnere ,oevxl

eiab lr cner epi` `ede axw mc` ly epaxw?
.(`,ek) oexg` wxta yxtn edlekeïéøúåî

ïéé úåúùìab` `l` ,xnzi` ziprz iab e`l Ð

.dl iziin xnyn ipaa ixiincúåìéìáoi` Ð

axran e`x ixdy ,dceard cakz `ny yegl

e`iaiy .dceard dcak `le zepaxwd ewqty

eze` ly a` zia ipa ewitqi `le zepaxw aex

oiie`x opi` ixde ,oriiql el` oikixve ,meid

.zexky meyn dcearlïéøåñà áà úéá éùðà
äìéìá ïéáå íåéá ïéálk oilrn eidy itl Ð

i` .gafnd lrn erwty mixcte mixa` dlild

`l :inpmeia exnbiyp` la` .dlila mixneb Ð

,blfna jtdl dlila riiql oikixv opi` xnyn

.dkxrnd jetid cal witqdl leki a` ziac

ñáëìå øôñì íéøåñà,mzxnynl eqpkpyn Ð

.okl mcew oixtzqn `l` ,zay dze` lk

.`xnba yxtn `nrheéùéîçáåozxnyn ly Ð

,iyinga xtzqdl mc` ipa aex jxc .mixzen

.gxehd iptn ,zay axra `leáåúëä ìë
ãôñéîì àìã úéðòú úìéâîá`inei zi`c Ð

`lc ith ixingc oedzvwne ,d`przdl `lc

ctqda mixeq`e mixeng ody oze`e .ctqinlÐ

meia carinl iz` `nlic ,ctqda xeq` eiptl

.diteb aehøúåî åéøçàìåmei xary oeikc Ð

,ctqda xq`il oixeng opi`y oze`e .opiyiig `l

.'ek eiptl oia d`przdl `lc `l`àìù
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,zelecb zecerq izy iying mei i`venl oipewy

`ay mixeaq ,zayl zg`e iying lill zg`

la` .xryd miriwtne mixwiine mlerl arx

zeprzdl eligzdyn`l` epi`y oircei Ð

.ziprzd iptníéùãç éùàøá.cren ixwi`c Ð

åìéçúä íàå,okl mcewn ziprz elaiwy Ð

ycg y`x oda qpkpelr s`c .oiwiqtn oi` Ð
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xcq dpzyi `ny opiyiigc ,eizea` zia
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קנ
cvik zeiprz xcqa cenr fi sc ± ipy wxtziprz

éøñà øñéî ïðáø àä éáøë.d`ia onfa `ly elit` Ð'åë àëäå 'åë àîòè éàî :éðùîå
oiia opax xefb i`n `nrhc ,xnelk .`ed `vexiz `nrh i`n Ðla` .'ek dpai `ny Ð

y`x irext iab:dcearl ycwnd zial liir xcde ,cin xtzqnc xyt`c .exfb `l Ð

.'ek `edy lk dpiye lin jxcåúøëùî äðéùå.`din jda `ki` iepiy i`de Ðïéé éåúù
äãåáò éìçîã,"zyz l` xkye oii" aizkc Ð

oia ,"legd oiae ycwd oia licadle" dil jinqe

dcear ciar i`c ,zllegnl dyecw dcear

oii iezy.llig Ðùàø éòåøôdia aizk `lc Ð

.lelig d`xp `lc ,llgäúéîáù åìéàåicia Ð

"oitxypd od el`"a oixcdpq zkqna ,miny

(`,bt)ïéé ééåúùl` xkye oii" aizkc ,dzina Ð

"ezenz `le cren ld` l` mk`eaa zyzÐ

,"znei" aizk `lcn ,miny icia dzin epiidc

:opiqxb ikd .'ek `nlya xn`eééåúù äî äðéîå
äãåáò éìçî ùàø éòåøô óà äãåáò éìçî ïééÐ

.qxb `l `iywäúéîì äëìä éøéîâ éëÐ

.ixinb `l dcear ileg`läãåáò éìçîoileg Ð

.cary ezcear lk `idùàø éòåøô óàÐ

.yewzi` ilin lklc ,zllegn mzcear

ilgn `l y`x irext :xn`c iy` axc `zaeize

.dcearàãñç áøã`we ,migafc ipy wxta Ð

dlin zngn eig` ezny lxr odk :mzd ira

edn?.xya lxre al lxr :'ek `cqg ax xn`e

äì éøéîâ àúëìä.ipiqn Ðïñéðã àçøé ùéøî
äéá àéðîú ãòepzpe e`yp mini dpeny lkc Ð

mei mze` eyre ,oiwecvd z` egvpy cr ,xaca

iax" wxta zegpna yxetn df xace .aeh

.eplv` dievnd ziprz zlibnae "l`rnyiàìã
ïåäá äàðòúäì,ziprza oixeq` oleky Ð

jk lk oixeng zvw oda yiy oedzvwne

.oixeq` inp ctqdayáúåúéàå àãéîú í÷åúéà
àéòåáùã àâçoiqeziia ewlg miax mipipra Ð

ziprz zlibnae zegpna oiyxetne ,minkg mr

"l`rnyi 'x" wxta mzd opiqxb ikde .[` wxt]

d`przdl `lc `inei oil` :opax epz ,[`,dq]

`gxi yixn .oeda ctqinl `lc oedzvwne ,oeda

`lc ,`cinz mwezi` dia `ipnz cr oqipc

azezi` `cren seq cr dia `ipnzne .ctqinl

.ctqinl `lc ,`ireayc `bgïñéðã àçøé ùéøî
ãôñéîì àìã àãéîú í÷åúéà äéá àéðîú ãòå
`iane acpzn cigi mixne` miwecvd eidy Ð

yexc i`n ,cinzdyrz cg` yakd z`" Ð

."miiaxrd oia dyrz ipyd yakd z`e xwaa

edl excd` i`niy`l ingl ipaxw z`" Ð

olek ediy ,`ed miax oeyl "aixwdl exnyz

n oi`a.dkyld znexzãò 'åë äéá àéðîúî
ãôñéîì àìãzxvr mixne` miqeziia eidy Ð

zaya cg` ligzn xnerdy ,`ed zayd xg`

lthip ."zayd zxgnn mkl mzxtqe" xn`py

oiipn ,mihey :mdl xn`e i`kf oa opgei oax odl

mkl?owfn ueg ,xac exifgdy mc` did `le

epiax dyn :xn`e ,ecbpk hthtn didy cg`

,`ed cg` mei zxvry rceie ,did l`xyi ade`

mibprzn eidiy ick ,zay xg` dpwize cnr

:ipzwc jenqa gkenck ,d`przdl opiqxb `le .opiqxb ctqinl `lc `cinz mwezi` .(ddbd o`k cr) .oda exfge ,ogxk lr oiweqtd gkn miqeziia odl eklde ,oze` egce .'eke mini ipy

d`przdl opiqxb i`e .eiptly z` xeq`l `l` dkxvp `lo`nk ,jixt `wc .`id iqei iaxc xninl `kil `de .xeq` eiptl :xn`c ,iqei iax epiid ok m` Ðiqei iaxk Ð?.ddinza

.dil `wiqt opaxkc llknàãòåî óåñ ãò.gqt Ðãôñéîì àìã àéòåáùã àâç.mwezi` i`n yxtn [` wxt] ziprz zlibna Ðàåä áåè íåé ùãç ùàøå,"cren ilr `xw" aizkc Ð

.(`,hk) onwl `zkqn i`da ,a` yceg y`x iede
øåñàì
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ììëîzia dpai `nyc meyn oiii zezyl ixq` opaxc llkn :yexit - ixq` opaxc

.liire xtqnc xyt` :ipyne !`kile cearl ie`x odk opirae ,ycwnd

ïðéòá,dceara oixeq` inp oii `la `lde :xn`z m`e - `kile dcearl miie`xd mipdk

:xnel yie !oii edl ixq` i`n`e [driaye] yly d`fd oikixve edpip mizn i`nhc

d`nehc ,xeav zceara oixzen mewn lknc

.xeava dxzed

éòåøô`lc :yexit - dcear ilgn `lc y`x

.(dxez xac) .'ebe licadle jenqa aizk

øáã:xn`z m`e - epcnl `l dyn zxezn df

xzeny men lra dne ,xnege lwn slip

wxt oiyecw zkqna opiyxcck ,miycw zlik`a

lke zagn zgpn lke" (`,bp) "ycwn yi`d"

- ikd elit`e "eig`k yi` didi mipdkl zygxn

xeq`y lxr ,dcear cearl xeq` men lra

zenai) "lxrd" wxt opiyxcc ,miycw zlik`a

lxrc ,gqtn xikye ayez dey dxifba (`,r

:xnel yie ?dcearl xeq`y oic epi` - ea xeq`

ikd elit`e - miycwa lke` epi`y ,gikei llgc

oiyecw) "xne`d" wxt xn`cke .dcearl xyk

"dvxz eici lrete elig 'd jxa" aizkcn (a,eq

.ezceara dvex `ed [eay oileg] elit` rnync

jxtinl `ki`c ,sili ivn `l men lran ,inp i`

,miaixwnk oiaixw ea eyr oky men lral dn

enk minen ilra mdy mileqt oiaixwd lky

oiaixw ea dyr `ly - lxra xn`z ,aixwnd

c ,oiaixwnk.dndaa jiiy zElxr dn

ééåúùoii" aizkc :yexit - dcear illgnc oii

ycewd oia licadle 'ebe zyz l` xkye

."legd oiae

ùéøî[dia] (`dc) `ipz cre oqipc `gxi

yxtnck :yexit - `cinz mwezi`

miqeziiad eidy( ,[` wxt] ziprz zlibna

aizkc meyn ,cinz acpzn cigiy mixne`

,"xwaa dyrz cg` yakd z`" "dyrz"

ipaxw z`" edl ixcde ,cigi rnyn - "dyrz"

.miax oeyl - "aixwdl exnyz iy`l ingl
ekld
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קני
cvik zeiprz xcqa cenr fi sc ± ipy wxtziprz

éøñà øñéî ïðáø àä éáøë.d`ia onfa `ly elit` Ð'åë àëäå 'åë àîòè éàî :éðùîå
oiia opax xefb i`n `nrhc ,xnelk .`ed `vexiz `nrh i`n Ðla` .'ek dpai `ny Ð

y`x irext iab:dcearl ycwnd zial liir xcde ,cin xtzqnc xyt`c .exfb `l Ð

.'ek `edy lk dpiye lin jxcåúøëùî äðéùå.`din jda `ki` iepiy i`de Ðïéé éåúù
äãåáò éìçîã,"zyz l` xkye oii" aizkc Ð

oia ,"legd oiae ycwd oia licadle" dil jinqe

dcear ciar i`c ,zllegnl dyecw dcear

oii iezy.llig Ðùàø éòåøôdia aizk `lc Ð

.lelig d`xp `lc ,llgäúéîáù åìéàåicia Ð

"oitxypd od el`"a oixcdpq zkqna ,miny

(`,bt)ïéé ééåúùl` xkye oii" aizkc ,dzina Ð

"ezenz `le cren ld` l` mk`eaa zyzÐ

,"znei" aizk `lcn ,miny icia dzin epiidc

:opiqxb ikd .'ek `nlya xn`eééåúù äî äðéîå
äãåáò éìçî ùàø éòåøô óà äãåáò éìçî ïééÐ

.qxb `l `iywäúéîì äëìä éøéîâ éëÐ

.ixinb `l dcear ileg`läãåáò éìçîoileg Ð

.cary ezcear lk `idùàø éòåøô óàÐ

.yewzi` ilin lklc ,zllegn mzcear

ilgn `l y`x irext :xn`c iy` axc `zaeize

.dcearàãñç áøã`we ,migafc ipy wxta Ð

dlin zngn eig` ezny lxr odk :mzd ira

edn?.xya lxre al lxr :'ek `cqg ax xn`e

äì éøéîâ àúëìä.ipiqn Ðïñéðã àçøé ùéøî
äéá àéðîú ãòepzpe e`yp mini dpeny lkc Ð

mei mze` eyre ,oiwecvd z` egvpy cr ,xaca

iax" wxta zegpna yxetn df xace .aeh

.eplv` dievnd ziprz zlibnae "l`rnyiàìã
ïåäá äàðòúäì,ziprza oixeq` oleky Ð

jk lk oixeng zvw oda yiy oedzvwne

.oixeq` inp ctqdayáúåúéàå àãéîú í÷åúéà
àéòåáùã àâçoiqeziia ewlg miax mipipra Ð

ziprz zlibnae zegpna oiyxetne ,minkg mr

"l`rnyi 'x" wxta mzd opiqxb ikde .[` wxt]

d`przdl `lc `inei oil` :opax epz ,[`,dq]

`gxi yixn .oeda ctqinl `lc oedzvwne ,oeda

`lc ,`cinz mwezi` dia `ipnz cr oqipc

azezi` `cren seq cr dia `ipnzne .ctqinl

.ctqinl `lc ,`ireayc `bgïñéðã àçøé ùéøî
ãôñéîì àìã àãéîú í÷åúéà äéá àéðîú ãòå
`iane acpzn cigi mixne` miwecvd eidy Ð

yexc i`n ,cinzdyrz cg` yakd z`" Ð

."miiaxrd oia dyrz ipyd yakd z`e xwaa

edl excd` i`niy`l ingl ipaxw z`" Ð

olek ediy ,`ed miax oeyl "aixwdl exnyz

n oi`a.dkyld znexzãò 'åë äéá àéðîúî
ãôñéîì àìãzxvr mixne` miqeziia eidy Ð

zaya cg` ligzn xnerdy ,`ed zayd xg`

lthip ."zayd zxgnn mkl mzxtqe" xn`py

oiipn ,mihey :mdl xn`e i`kf oa opgei oax odl

mkl?owfn ueg ,xac exifgdy mc` did `le

epiax dyn :xn`e ,ecbpk hthtn didy cg`

,`ed cg` mei zxvry rceie ,did l`xyi ade`

mibprzn eidiy ick ,zay xg` dpwize cnr

:ipzwc jenqa gkenck ,d`przdl opiqxb `le .opiqxb ctqinl `lc `cinz mwezi` .(ddbd o`k cr) .oda exfge ,ogxk lr oiweqtd gkn miqeziia odl eklde ,oze` egce .'eke mini ipy

d`przdl opiqxb i`e .eiptly z` xeq`l `l` dkxvp `lo`nk ,jixt `wc .`id iqei iaxc xninl `kil `de .xeq` eiptl :xn`c ,iqei iax epiid ok m` Ðiqei iaxk Ð?.ddinza
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`zax `zkld
ïéðîä ïî [âë.בשבת כ'שמיני' לתורה עולה הוא אלא -áàá 'èá [ãë.ובמנחה בשחרית -

zetqede mipeiv
ס"א.45) כדלעיל
בזמן 46) אבל סבוראי), (רבנן הגאונים דורות היינו

יב  בסעיף כדמשמע המנין מן עולה המפטיר היה התלמוד
של  מענינו מפטיר (לענין ס"ו תפח ובסימן וציונים). (מ"מ

תחלה  בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר ביו"ט): יום
חכמי  ובימי רפ"ב בסימן שנתבאר כמו ההפטרה קודם
עולה  והיה יום של בענינו בתורה קורא היה והגמרא המשנה

גברי. ה' למנין

•
zay zekld - jexr ogley

ËÈ ראשון מכלי עליהם ולערות בקערה תבלין ליתן אסור
כדי  מבשל ראשון מכלי שעירוי מפני בו סולדת שהיד
שנתבשלה  מפני אסורה הקליפה אזי עירה ואם קליפה
הקערה  לתוך ראשון מהכלי תחלה עירה אם אבל בשבת
אין  שני כלי שחום מפני לקערה התבלין אח"כ  ליתן מותר
איסור  לענין שני בכלי להמחמירים ואפילו לבשל כח בו
שהיד  זמן כל ולהפליט להבליע כח בו שיש שסוברים והיתר
שהיד  פי על אף לבשל כח בו אין מקום מכל בו סולדת
שהיד  זמן כל שמבשל ראשון לכלי דומה ואינו בו סולדת
על  האש) (אצל שעומד מתוך ראשון שכלי לפי בו סולדת
שיעור  בו נתנו ולכך הרבה חומו ומחזיק חמין דפנותיו האור
דופנותיו  שאין שני בכלי משא"כ בו סולדת שהיד זמן כל

ומתקרר: והולך חמין

Î שהיא אע"פ חמין מים מלאה שהיא מרחץ של אמבטי
שהחמין  שכיון צוננים מים לתוכה לערות אסור שני כלי
ונתבשלים  מאד חמין הן הסתם מן לרחיצה הן שבה

בהן. שמתערבין הצוננים

אחרת  אמבטי לתוך האמבטי שבזו מהחמין ליתן מותר אבל
צוננים  מים לתוך לערות מותר ראשון מכלי ואפילו צונן של
חמין  במערה אלא מבשל ראשון מכלי שעירוי אמרו שלא
ממש  מתערבין החמין שאין בהן וכיוצא תבלין גבי על
במים  מים אבל ומבשלין בקילוחן עליהם מכין אלא בתוכן

אלא  התחתונים מים לבשל בקלוח כח אין ממש שמתערבים
העליונים. את ומצננים גוברים התחתונים

לתוך  בו סולדת שהיד חם בשר חתיכת ליתן אסור אבל
הוא  הרי ברוטב ממש מתערב שאינו שכיון צונן רוטב
ויצננו: הרוטב עליו שיתגבר טרם סביבו קליפה כדי מבשל

‡Î מים לתוכו ליתן אסור חמין מים ממנו שפינה מיחם
היד  שתהא עד שם להתחמם שיכולין מועטין צוננין
כדי  מרובים צוננים מים לתוכו ליתן מותר אבל בו סולדת
מצרפו  הוא לתוכו הצונן נתינת שע"י ואע"פ להפשירן
וברזל  נחושת צורפי דרך שכן כלי מתקן ונמצא ומחזיקו
בשביל  צוננים מים לתוך חמים ונחושת ברזל שמניחים
שהאור  הצורפים מלאכת גמר היא וזו ויתחזקו שיתקשו
מכל  אותו מחזיקין והמים להשבר וקרוב המתכת מפעפע
המים  להפשיר אלא הכלי לתיקון מתכוין שאינו כיון מקום

מפנ  ימות ולא רישיה פסיק כאן שאין שכשמצרפין מותר י
יגיע  שלא אפשר כאן אבל ביותר תחלה אותו מחממין הכלי

כך: כל מלהתחמם אותו מונעים שהמים מפני לצירוף

·Î מים לתוך מועטים אפילו צוננים מים לערות מותר
חמין  לתוך לא אבל שני שבכלי בו סולדת שהיד חמין
אפשר  שאי כך כל מרובים הצוננים ואם ראשון שבכלי
מותר  צינתן שיפיגו רק בו סולדת היד שתהא עד שיתחממו

האש: על יהיה שלא ובלבד ראשון כלי לתוך אפילו
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‚Î משקין שאר של או מים של קיתון להעמיד מותר
(ואפילו  חמין מים בו שיש שני כלי בתוך צוננים
בדבר  הצונן את להטמין שמותר בתוכה כולו להטמינו
הן  והחמין רנ"ז בסי' שנתבאר כמו הבל מוסיף שאינו

רנ"ח). בסי' כמ"ש הבל מוסיף שאינו דבר נקראים

בלבד  צנתו להפיג אפילו להעמידו אסור ראשון בכלי אבל
בו  סולדת היד שתהא עד שם וישתהה ישכח שמא גזרה
המעיין  מן טבריא חמי לתוכה שהומשכו באמבטי ואפילו
מדברי  ראשון ככלי שהיא מפני בתוכה להעמידו אסור

בתוכו: ויעמידנו שני בכלי מהאמבטי יטול אלא סופרים

„Î כנגד משקין שאר או מים של קיתון ליתן מותר
מהאש  רחוק שיתנם ובלבד צינתן להפיג המדורה
היד  שתהא עד מקום באותו להתחמם יכולין שאינן בענין
ליתנם  אסור אבל מרובה זמן שם ישהה אם אף בו סולדת
היד  שתהא עד שם להתחמם שיכולין במקום לאש סמוך
צינתן  שתפיג מועטת שעה שם להניחן ואפילו בו סולדת
היד  שתהא עד שם וישהו ישכחם שמא גזרה אסור בלבד
כמות  הנאכלין דברים שאר או פירות הדין והוא בו סולדת
אם  מקום מכל בישול צריכים שאינם שאף חיין שהן
שיכולין  במקום להניחם אסור לפיכך חייב נתבשלו
שיכולין  במקום דהיינו מרובה זמן שם ישהו אם להתבשל

בו. סולדת היד שתהא עד להתחמם

להרתיחו  אפילו מותר בישול משום בו שאין דבר כל אבל
חם  ועודנו צרכו כל שנתבשל לח תבשיל כגון המדורה כנגד
שלא  אלא בו סולדת היד אין אפילו או בו סולדת שהיד

שנהג  למעלה שנתבאר המנהג לפי לגמרי בזה נצטנן להקל ו
ואין  צלוי או האפוי דבר שהוא אלא לגמרי נצטנן אפילו או
כמו  לגמרי נצטנן אפילו וצליה אפיה אחר וצליה אפיה

למעלה. שנתבאר

ליתנו  אסור אבל המדורה כנגד אלא התירו לא מקום ומכל
צריך  אלא ממש לה בסמוך אפילו או ממש האש על
ויבא  שבת שהוא ישכח שמא לחוש יש כי קצת להרחיק
יש  קצת להרחיק אותו מצריכים כשאנו אבל בגחלים לחתות

בגחלים: לחתות יבא ולא וזכרון היכר בזה לו

‰Î בו כשאין האפוי לחמם שמותר אמורים דברים במה
שומן  חתיכות בתוכה שיש כפולה פת אבל שומן
רחוק  אפילו אותה להחם אסור אינפאנד"ה) (שקורין שנקרש
בחמה  להניחה ואפילו בו סולדת היד שאין מקום האש מן
דומה  זה והרי ונימוח חוזר שנקרש שבה שהשומן מפני
חכמים  שאסרו מימיו שיזובו בשביל ברד חתיכת למרסק
כמו  הללו מים שבורא למלאכה ודומה בשבת שמוליד מפני

הנימוח. לשומן הדין והוא ש"כ בסי' שיתבאר

שזבו  משקין כמו בשבת שנימוח מה אסור בדיעבד ואפילו
גזרה  משום שאסורים למשקין העומדים מפירות בשבת
ואף  שם כמ"ש לכך עומדים שהם כיון הפירות יסחוט שמא
קרוש  כשהוא לפיכך וצלול זב להיות שדרכו כיון זה שומן
אסור  בשבת ממנו והזב למשקין העומדים כפירות הוא הרי

לערב: עד

יטֿכה  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: נקראים תוכןתוכןתוכןתוכן שבנ"י בכך הפנימי הביאור

"יהודים" בשם במגילה

åîùå 'åë éãåäé ùéà ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä øåàéáå
éðéîéã ïéáäì êéøöå .éðéîé ùéà 'åë éëãøî
íàå ,é"ùø ùøéôãë ïéîéðá èáùî àåäù åùåøéô
èáù íù ìò àåäã éãåäé äéì éø÷ äîì ïë

.äãåäé
נפש  ומסירת הביטול ענין יותר בפרטיות לבאר
מ"ש  להקדים יש אחשורוש, בימי ישראל בני של
דצריך  ימיני, איש גו' מרדכי ושמו גו' יהודי איש
על  - יהודי" "איש מרדכי נקרא טעם מה להבין
בנימין, משבט הי' מרדכי והרי - יהודה שבט שם

ימיני". "איש פירוש שזהו

ãéîùäì øîàð ïîä úøæâáã ïéáäì êéøö íâ
äàîå íéøùòå òáùá éøäå ,íéãåäéä 'åë âøäì
íéèáùä ìëî íâ äéä ùåøåùçà úåëìî äðéãî

.äùðîå íéøôà

נקראים  ישראל שבני הטעם להבין צריך כמו"כ
בני  או ישראל בני בשם (ולא יהודים בשם במגילה
גו' להרוג "להשמיד המן בגזירת כהלשון יעקב),
אחשורוש  מדינות בקכ"ז והלא היהודים", כל את
לא  [כלומר ומנשה מאפרים גם השבטים, מכל היו

יוסף] ממלכות גם אלא יהודה ממלכות ו"גם רק -
סנחריב". בימי השבטים עשרת גלות אחר

ìåèáä úðéçá éðôî íéãåäé íìåë åàø÷ðù àìà
åðàù åîë ,ä"á óåñ ïéà øåàì íäá ùéù
ìòù ,êì åðçðà íéãåî äøùò-äðåîùá íéøîåà
úà äãåà íòôä äàì ù"îë éãåäé '÷ð äæ íù

.äãåäé åîù äàø÷ ïë ìò 'ä
הוא  יהודה שם כי יהודים, לשם הטעם אלא
ה' את אודה "הפעם לאה וכדברי הודאה, מלשון
שני  יש ובהודאה יהודה", שמו קראה כן על
"להודות  כמו תודה, נתינת - הודאה א) פירושים:
ומודה  דעתו את שמבטל - הודאה ב) ולהלל",

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



קנג 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

.àéBðéàL íéøîBà Léå Cka éc éòéáMä àeä øéèônäå äLL äøBza eàø÷ íàL 'æ ïéðîì äìBò øéèônäå§©©§¦¤§¦§¨¤¦¨§©¨¦¨§©©§¦©§¦¦©§¨§¥§¦¤¥
àøáñk øwòäå àéápä ãBák ìò óãò àäiL äøBzä ãBák ìéáMa àlà àøB÷ Bðéàå ìéàBä 'æ ïéðîì äìBò¤§¦§¨¦§¥¥¤¨¦§¦§©¨¤§¥Ÿ¥©§©¨¦§¨¦¨¦§¨¨

.äðBLàøä̈¦¨
éñBäì íéìBëiL íéøetkä íBéå áBè íBéå úaMa íB÷î ìkîeïéðnä ìò ó45úBøBãî ìàøNé ìk eâäð ¦¨¨§©¨§§©¦¦¤§¦§¦©©¦§¨¨£¨¦§¨¥¦

íéðBLàøä46ïéðnä ïî Bðéà øéèônäL[bkìkî ïéðîì äìBò àeäL íéøîBàäì óàL ìkä éøáãì íéàöBé äæáe ¨¦¦¤©©§¦¥¦©¦§¨¨¤§¦§¦§¥©Ÿ¤©§¨§¦¤¤§¦§¨¦¨
éñBäì ïéìBëé éøä íB÷îáàa 'èa ìáà ïéðnä ìò ó[ckíéìBëé ïéàL äçðna íéøetkä íBéå øeaö úBiðòz øàLe ¨£¥§¦§¦©©¦§¨£¨§§¨§¨©£¦¦§©¦¦§¦§¨¤¥§¦

éñBäì:'âäî àeä øéèônä 'â ìò ó §¦©©©§¦¥©
יא  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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7

`zax `zkld
ïéðîä ïî [âë.בשבת כ'שמיני' לתורה עולה הוא אלא -áàá 'èá [ãë.ובמנחה בשחרית -

zetqede mipeiv
ס"א.45) כדלעיל
בזמן 46) אבל סבוראי), (רבנן הגאונים דורות היינו

יב  בסעיף כדמשמע המנין מן עולה המפטיר היה התלמוד
של  מענינו מפטיר (לענין ס"ו תפח ובסימן וציונים). (מ"מ

תחלה  בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר ביו"ט): יום
חכמי  ובימי רפ"ב בסימן שנתבאר כמו ההפטרה קודם
עולה  והיה יום של בענינו בתורה קורא היה והגמרא המשנה

גברי. ה' למנין

•
zay zekld - jexr ogley

ËÈ ראשון מכלי עליהם ולערות בקערה תבלין ליתן אסור
כדי  מבשל ראשון מכלי שעירוי מפני בו סולדת שהיד
שנתבשלה  מפני אסורה הקליפה אזי עירה ואם קליפה
הקערה  לתוך ראשון מהכלי תחלה עירה אם אבל בשבת
אין  שני כלי שחום מפני לקערה התבלין אח"כ  ליתן מותר
איסור  לענין שני בכלי להמחמירים ואפילו לבשל כח בו
שהיד  זמן כל ולהפליט להבליע כח בו שיש שסוברים והיתר
שהיד  פי על אף לבשל כח בו אין מקום מכל בו סולדת
שהיד  זמן כל שמבשל ראשון לכלי דומה ואינו בו סולדת
על  האש) (אצל שעומד מתוך ראשון שכלי לפי בו סולדת
שיעור  בו נתנו ולכך הרבה חומו ומחזיק חמין דפנותיו האור
דופנותיו  שאין שני בכלי משא"כ בו סולדת שהיד זמן כל

ומתקרר: והולך חמין

Î שהיא אע"פ חמין מים מלאה שהיא מרחץ של אמבטי
שהחמין  שכיון צוננים מים לתוכה לערות אסור שני כלי
ונתבשלים  מאד חמין הן הסתם מן לרחיצה הן שבה

בהן. שמתערבין הצוננים

אחרת  אמבטי לתוך האמבטי שבזו מהחמין ליתן מותר אבל
צוננים  מים לתוך לערות מותר ראשון מכלי ואפילו צונן של
חמין  במערה אלא מבשל ראשון מכלי שעירוי אמרו שלא
ממש  מתערבין החמין שאין בהן וכיוצא תבלין גבי על
במים  מים אבל ומבשלין בקילוחן עליהם מכין אלא בתוכן

אלא  התחתונים מים לבשל בקלוח כח אין ממש שמתערבים
העליונים. את ומצננים גוברים התחתונים

לתוך  בו סולדת שהיד חם בשר חתיכת ליתן אסור אבל
הוא  הרי ברוטב ממש מתערב שאינו שכיון צונן רוטב
ויצננו: הרוטב עליו שיתגבר טרם סביבו קליפה כדי מבשל

‡Î מים לתוכו ליתן אסור חמין מים ממנו שפינה מיחם
היד  שתהא עד שם להתחמם שיכולין מועטין צוננין
כדי  מרובים צוננים מים לתוכו ליתן מותר אבל בו סולדת
מצרפו  הוא לתוכו הצונן נתינת שע"י ואע"פ להפשירן
וברזל  נחושת צורפי דרך שכן כלי מתקן ונמצא ומחזיקו
בשביל  צוננים מים לתוך חמים ונחושת ברזל שמניחים
שהאור  הצורפים מלאכת גמר היא וזו ויתחזקו שיתקשו
מכל  אותו מחזיקין והמים להשבר וקרוב המתכת מפעפע
המים  להפשיר אלא הכלי לתיקון מתכוין שאינו כיון מקום

מפנ  ימות ולא רישיה פסיק כאן שאין שכשמצרפין מותר י
יגיע  שלא אפשר כאן אבל ביותר תחלה אותו מחממין הכלי

כך: כל מלהתחמם אותו מונעים שהמים מפני לצירוף

·Î מים לתוך מועטים אפילו צוננים מים לערות מותר
חמין  לתוך לא אבל שני שבכלי בו סולדת שהיד חמין
אפשר  שאי כך כל מרובים הצוננים ואם ראשון שבכלי
מותר  צינתן שיפיגו רק בו סולדת היד שתהא עד שיתחממו

האש: על יהיה שלא ובלבד ראשון כלי לתוך אפילו
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‚Î משקין שאר של או מים של קיתון להעמיד מותר
(ואפילו  חמין מים בו שיש שני כלי בתוך צוננים
בדבר  הצונן את להטמין שמותר בתוכה כולו להטמינו
הן  והחמין רנ"ז בסי' שנתבאר כמו הבל מוסיף שאינו

רנ"ח). בסי' כמ"ש הבל מוסיף שאינו דבר נקראים

בלבד  צנתו להפיג אפילו להעמידו אסור ראשון בכלי אבל
בו  סולדת היד שתהא עד שם וישתהה ישכח שמא גזרה
המעיין  מן טבריא חמי לתוכה שהומשכו באמבטי ואפילו
מדברי  ראשון ככלי שהיא מפני בתוכה להעמידו אסור

בתוכו: ויעמידנו שני בכלי מהאמבטי יטול אלא סופרים

„Î כנגד משקין שאר או מים של קיתון ליתן מותר
מהאש  רחוק שיתנם ובלבד צינתן להפיג המדורה
היד  שתהא עד מקום באותו להתחמם יכולין שאינן בענין
ליתנם  אסור אבל מרובה זמן שם ישהה אם אף בו סולדת
היד  שתהא עד שם להתחמם שיכולין במקום לאש סמוך
צינתן  שתפיג מועטת שעה שם להניחן ואפילו בו סולדת
היד  שתהא עד שם וישהו ישכחם שמא גזרה אסור בלבד
כמות  הנאכלין דברים שאר או פירות הדין והוא בו סולדת
אם  מקום מכל בישול צריכים שאינם שאף חיין שהן
שיכולין  במקום להניחם אסור לפיכך חייב נתבשלו
שיכולין  במקום דהיינו מרובה זמן שם ישהו אם להתבשל

בו. סולדת היד שתהא עד להתחמם

להרתיחו  אפילו מותר בישול משום בו שאין דבר כל אבל
חם  ועודנו צרכו כל שנתבשל לח תבשיל כגון המדורה כנגד
שלא  אלא בו סולדת היד אין אפילו או בו סולדת שהיד

שנהג  למעלה שנתבאר המנהג לפי לגמרי בזה נצטנן להקל ו
ואין  צלוי או האפוי דבר שהוא אלא לגמרי נצטנן אפילו או
כמו  לגמרי נצטנן אפילו וצליה אפיה אחר וצליה אפיה

למעלה. שנתבאר

ליתנו  אסור אבל המדורה כנגד אלא התירו לא מקום ומכל
צריך  אלא ממש לה בסמוך אפילו או ממש האש על
ויבא  שבת שהוא ישכח שמא לחוש יש כי קצת להרחיק
יש  קצת להרחיק אותו מצריכים כשאנו אבל בגחלים לחתות

בגחלים: לחתות יבא ולא וזכרון היכר בזה לו

‰Î בו כשאין האפוי לחמם שמותר אמורים דברים במה
שומן  חתיכות בתוכה שיש כפולה פת אבל שומן
רחוק  אפילו אותה להחם אסור אינפאנד"ה) (שקורין שנקרש
בחמה  להניחה ואפילו בו סולדת היד שאין מקום האש מן
דומה  זה והרי ונימוח חוזר שנקרש שבה שהשומן מפני
חכמים  שאסרו מימיו שיזובו בשביל ברד חתיכת למרסק
כמו  הללו מים שבורא למלאכה ודומה בשבת שמוליד מפני

הנימוח. לשומן הדין והוא ש"כ בסי' שיתבאר

שזבו  משקין כמו בשבת שנימוח מה אסור בדיעבד ואפילו
גזרה  משום שאסורים למשקין העומדים מפירות בשבת
ואף  שם כמ"ש לכך עומדים שהם כיון הפירות יסחוט שמא
קרוש  כשהוא לפיכך וצלול זב להיות שדרכו כיון זה שומן
אסור  בשבת ממנו והזב למשקין העומדים כפירות הוא הרי

לערב: עד

יטֿכה  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: נקראים תוכןתוכןתוכןתוכן שבנ"י בכך הפנימי הביאור

"יהודים" בשם במגילה

åîùå 'åë éãåäé ùéà ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä øåàéáå
éðéîéã ïéáäì êéøöå .éðéîé ùéà 'åë éëãøî
íàå ,é"ùø ùøéôãë ïéîéðá èáùî àåäù åùåøéô
èáù íù ìò àåäã éãåäé äéì éø÷ äîì ïë

.äãåäé
נפש  ומסירת הביטול ענין יותר בפרטיות לבאר
מ"ש  להקדים יש אחשורוש, בימי ישראל בני של
דצריך  ימיני, איש גו' מרדכי ושמו גו' יהודי איש
על  - יהודי" "איש מרדכי נקרא טעם מה להבין
בנימין, משבט הי' מרדכי והרי - יהודה שבט שם

ימיני". "איש פירוש שזהו

ãéîùäì øîàð ïîä úøæâáã ïéáäì êéøö íâ
äàîå íéøùòå òáùá éøäå ,íéãåäéä 'åë âøäì
íéèáùä ìëî íâ äéä ùåøåùçà úåëìî äðéãî

.äùðîå íéøôà

נקראים  ישראל שבני הטעם להבין צריך כמו"כ
בני  או ישראל בני בשם (ולא יהודים בשם במגילה
גו' להרוג "להשמיד המן בגזירת כהלשון יעקב),
אחשורוש  מדינות בקכ"ז והלא היהודים", כל את
לא  [כלומר ומנשה מאפרים גם השבטים, מכל היו

יוסף] ממלכות גם אלא יהודה ממלכות ו"גם רק -
סנחריב". בימי השבטים עשרת גלות אחר

ìåèáä úðéçá éðôî íéãåäé íìåë åàø÷ðù àìà
åðàù åîë ,ä"á óåñ ïéà øåàì íäá ùéù
ìòù ,êì åðçðà íéãåî äøùò-äðåîùá íéøîåà
úà äãåà íòôä äàì ù"îë éãåäé '÷ð äæ íù

.äãåäé åîù äàø÷ ïë ìò 'ä
הוא  יהודה שם כי יהודים, לשם הטעם אלא
ה' את אודה "הפעם לאה וכדברי הודאה, מלשון
שני  יש ובהודאה יהודה", שמו קראה כן על
"להודות  כמו תודה, נתינת - הודאה א) פירושים:
ומודה  דעתו את שמבטל - הודאה ב) ולהלל",
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או  מאיר", לרבי חכמים "מודים כמו אחרים, לדעת
הפנימי  הפירוש וזהו כו'". לומר בוש ולא "הודה
 ֿ שמונה בתפלת שאומרים לך" אנחנו ב"מודים
שאנו  וביטול, הודאה לשון גם שהוא עשרה,
ב"ה). סוף אין (אור הקב"ה אל עצמנו את מבטלים
להקב"ה  וביטול הודאה של זו בחינה שם ועל

יהודים. בשם בנ"י נקראים

,íéãåäéì øù ùåøéô ,éãåäé ùéà éëãøî '÷ð ïëìå
.ìåèáä øå÷î äéä àåä éë ,úéáä øä ùéà åîë

" בשם נקרא הוא איש מרדכי "איש" כי יהודי",
יהודי" ו"איש הבית', הר "איש כמו שררה, לשון
היינו  ה"שר", הי' שמרדכי היינו - ליהודים" "שר -

בנ"י המקור  לכל השפיע שהוא הביטול, לבחינת
להקב"ה. הביטול בחינת את

øî áéúëã ïéðî äøåúä ïî éëãøî ì"æø øîàîë
úòãì äæ øîå .àéëã àøéî ïðéîâøúîå ,øåøã
'îâá øëæðä ÷ùåî àåä íéùøôî øàùå í"áîøä
ùø÷ðù òåãé äéç íã àåäù ,ïéëøáî ãöéë ÷øô
.øî àø÷ðä íùåá äùòðå äøàåöáù úøèåèçá
לבחינת  ומקור שר שהי' שבמרדכי, זה ענין

"מרדכי". בשם גם נרמז הביטול,

רז"ל  במאמר הפנימי הביאור ע"פ זה ויובן
ומתרגמינן  דרור מר דכתיב מנין התורה מן "מרדכי
מסממני  אחד הוא דרור דמר דכיא", מירא
טמאה  חי' מדם שנעשה בושם שהוא הקטורת,

שנקרש. "ידוע"] [ששמה

àëôäúàå àééôëúà úðéçá ùôðä úåãîá åðééäå
.å÷úéîì åøéøîî

חי' דם הפיכת הדברים: של הפנימי והתוכן
על  מורה הקטורת, מסממני בושם להיות טמאה
למתקא", ממרירו ואתהפכא ד"אתכפיא העבודה
משמעו  ואתהפכא כפי', משמעו אתכפיא פירוש,
דקודם  הקליפה, בביטול מדריגות שתי והן הפיכה,
דבמדריגה  הקליפה, את ולכופף להכניע צריכים כל
אלא  לקדושה המנגד דבר נשארה הקליפה זו
להפוך  היא הכל תכלית אולם עלי', מתגבר שהאדם
מאמר  דרך ועל לטוב, מרע עצמה הקליפה את
היא  שהתכלית יצריך", בשני - לבבך "בכל רז"ל
הרע  שהיצר טוב, ליצר הרע היצר את להפוך
בזהר  שנקרא וזהו וקדושים. טובים לדברים יתאווה
של  מציאות שתמורת - למתקא ממרירו אתהפכא

קדושה  של למציאות תיהפך מר, שהיא קליפה
מתוקה. שהיא

,äåàúîä ùôð ,úéðåéçä ùôðä àåä íãä éë
íìåò éâåðòúî úåéîäáä åéúååàú êôäîùëå
ïéðò åäæ 'äá åéâåðòúå åöôç ìë úåéäì äæä

.íùåá åðîî äùòðù
מורה  טמאה, חי' דם שהוא ד"מר" בעניננו, וכן
"נפש  גם [הנקראת הבהמית נפש של החיות על
גשמיים, תענוגים המתאווה נפש שהיא החיונית'],
הפיכת  - ענינה בושם, להיות זה דם והפיכת
שכל  עד הזה עולם מתענוגי הבהמיות תאוותיו

קדושה. ובעניני בה' יהי' ותענוגו חפצו

מוסיף:] אגב [ובדרך

øåîá íé÷ñåôä ú÷åìçî ùøôì ùé äæ êøã ìòå
ùéå ,äìéëàá åìéôà åøéúî äðåé åðéáøù ,ì"ðä
àìà êôäúð àìù ì"ñã äìéëàá åúåà íéøñåà
äðåé åðéáø áøäå .äìéëàá øåñà åôåâ ìáà åçéø
øåèá ù"îëå ,øúéä úåéäì éøîâì øæçù ì"ñ

.å"éø ïîéñ ç"à
בושם  שהוא מור, בענין לעיל המבואר ע"פ
התאוות  ביטול על ומורה טמאה, חי' מדם הנעשה
ע"ד  לבאר יש לטוב, והפיכתם הקליפה שמצד
גם  מותר מור אם הפוסקים פלוגתת החסידות
שנשתנה  למהות, ממהות "שמתהפך (לפי באכילה
אבל  מותר ריחו שרק או לגמרי"), הראשון מהותו
רק  לגמרי, מהותו נשתנה "לא (כי באכילה אסור
כתואר  להיות תוארו ונהפך וייבש הדם שנצרר

בלבד"). המריח בושם

'îâá øëæðä ïéðòá éåìú úåãéñç ô"ò íú÷åìçîå
åà úåââùë åùòð úåðåãæ íà äáåùú éáâ àîåéá
òøäù äî àåäù ,'à ïéðò íäéðù éë ,úåéëæë
éðåòãé àåä ì"ðä òåãé äéç éøäù ,áåèì êôäð
úåôéì÷î àåäù ,íéèôåù úùøôá äøåúá øëæðä
ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå ù"îë ,úåàîèä

.íéúîä

åìéôà øúåî æìä íùåáä äéäéù äæ ïëìå
úåðåãæä äáäàî äáåùúáù åîë àåä äìéëàá
áåè úåéäì éøîâì êôäð òøäù ,úåéëæë åùòð
äáåùú éìòáù íå÷îá åøîà äæ ìòå .ùîî

.ãåîòì íéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà íéãîåò
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

íä úåðåãæä äáø äáäàî àìù äáåùúá ìáà
.áåè úåéäì éøîâì åëôäúð àì ìáà ,úåââùë
î"î áåè åçéøù ô"òà ì"ðä øåîäù ã"î åäæå

.'åë äìéëàá øúåî úåéäì øæç àì
הוא  כמה עד תלוי' חסידות ע"פ הפלוגתא
אופנים  שני שיש לעיל וכנזכר הקליפה, ביטול
ואתהפכא  הקליפה) (כפיית אתכפיא ומדריגות,
באופן  רק הוא דאם ממש), לטוב הקליפה (הפיכת
ולא  במציאותו נשאר הרע (שאז וכפי' אתכפיא של
נתהפך  (ולא באכילה אסור אזי ממש) לטוב נהפך
אתהפכא, של באופן משא"כ ריחו), אלא לטוב

באכילה. גם מותר שאז ממש, לטוב שנהפך

ידי  שעל בתשובה, האופנים שני ע"ד והוא
ידי  ועל כשגגות, רק הזדונות נעשו מיראה תשובה
ממש  לזכיות הזדונות נהפכו רבה מאהבה תשובה
תשובה  שבעלי במקום נאמר זו תשובה (שעל

בו). לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדין

" בשם הרמז - ראשון לענין חוזר "מרדכי [ועתה

הביטול:] לענין

øå÷î àåäù åðééä àéëã àøéî '÷ðù éëãøî äðäå
àéä äîëçù ,àáà ãåñé úðéçá àåäù ,ìåèáä

.ä"î çë
שם  (על מרדכי שם בין הקשר יובן ומעתה
"מקור  ענין דהנה הביטול. לענין - דכיא) מירא
"יסוד  בחינת היא עליונות בספירות הביטול"

אבא".

פירוש:

ספירת  של שענינה החכמה, ספירת היא "אבא"
"כ"ח  אותיות "חכמה" ביטול, - הוא החכמה
מה", "ונחנו כמו ביטול, פירושו דמ"ה מ"ה",

ביטול. של כח הוא וחכמה

כלולה  הספירות מעשר אחת דכל ידוע והנה
חכמה  יש - החכמה בספירת ולדוגמא מכולן,
מלכות  עד וכו' שבחכמה בינה שבחכמה,
שבחכמה". "יסוד הוא אבא" ו"יסוד שבחכמה,
וההתחברות  ההתקשרות - ענינה ה"יסוד" וספירת
כי  "יסוד", נקרא ולכן הזולת, אל המשפיע של
לזולת. ההשפעה של והמקור היסוד היא זו מידה

מקור  - הוא אבא" ד"יסוד הענין שתוכן ונמצא
נשפע  שממנו היינו [=חכמה], הביטול [=יסוד]

ממנו. שלמטה למדריגות הביטול

.à÷åã éãåäé ùéà àø÷ð ïëìå .åøéøáúà äîëçáå
מקו  הוא שמרדכי מקור וזהו כי הביטול, ר

ולפיכך  אבא", "יסוד מספירת הוא מרדכי נשמת
של  השייכות גם וזוהי כנ"ל. יהודי" "איש נקרא
"מירא  שם על שהוא מרדכי לשם הביטול ענין
חי' מדם שנעשה לקטורת בושם שהוא דכיא",
ולהפך  "לברר" הכח כי לקדושה, שנהפך טמאה
מספירת  הוא לקדושה) (מקליפה למתקא ממרירו
אתברירו" "בחכמה בזהר כדאיתא החכמה,
ספירת  ידי על הוא הקליפות בירור (פירוש,

החכמה).

,à÷åã åæ äðéçá ìù äæ úîåòì 'éä ïîä äðäå
øúåé ø÷é úåùòì êìîä õåôçé éîì øîàù åîë

.åéðéòá øáãå ùé äéäù ,éðîî
מרדכי, את המן דשנאת הפנימי התוכן גם זהו
דמרדכי  (הניגוד)דמרדכי, זה' ה'לעומת הי' המן כי
הרוח, וגסות גאווה ענינו והמן כנ"ל, ביטול ענינו
יותר  יקר לעשות המלך יחפוץ "למי המן וכדברי

עצמו. בעיני מאד וחשוב יש שהי' ממני",

.ãåò éñôàå éðà øîåì 'úé åúåãçàî ãøôðå
"אני  לומר יתברך, מאחדותו נפרד הי' ובמילא
היא, חסידות ע"פ יתברך דאחדותו עוד", ואפסי
אלקה  שאין רק לא היינו מלבדו", עוד ש"אין
כי  יתברך בלעדו מציאות שום שאין אלא מלבדו
ההיפך  הי' והמן יתברך, ממנו נפרד דבר שום אין
יתברך  באחדותו הכיר שלא בלבד זו דלא ממש,
אלא  מלבדו, מציאות עוד דאין הנ"ל האמיתית

עוד". ואפסי "אני אמר

,÷ìîò íéåâ úéùàø áéúëå ÷ìîò òøæî äéä éë
'æ íä ÷åñôáù 'åë éúçäå éðòðëä úåîåà 'æ éë
àåä ÷ìîòå ,'åë äçéöøå úåàú úåòø úåãî
çåøä úåñâ éë ,íäì úéùàø àåäå ,çåøä úåñâ

.úåòø úåãîä ìë ùøù àéä
דהנה  דוקא, עמלק מזרע הי' שהמן מה גם זהו
הראשית  הוא שעמלק עמלק, גוים ראשית כתיב
האומות  דז' הוא, והענין הגוים. לכל והמקור
הם  ארצם) את ולכבוש עמהם ללחום נצטוו (שבנ"י
דקדושה  מדות ז' שיש דכמו רעות, מדות ז' כנגד
(כמו  רעות מדות ז' יש כך מלכות), עד (מחסד
דקליפה) (גבורה רציחה דקליפה), (חסד תאוות
הוא  רעות המדות לכל ומקור השורש אמנם, וכו').
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או  מאיר", לרבי חכמים "מודים כמו אחרים, לדעת
הפנימי  הפירוש וזהו כו'". לומר בוש ולא "הודה
 ֿ שמונה בתפלת שאומרים לך" אנחנו ב"מודים
שאנו  וביטול, הודאה לשון גם שהוא עשרה,
ב"ה). סוף אין (אור הקב"ה אל עצמנו את מבטלים
להקב"ה  וביטול הודאה של זו בחינה שם ועל

יהודים. בשם בנ"י נקראים

,íéãåäéì øù ùåøéô ,éãåäé ùéà éëãøî '÷ð ïëìå
.ìåèáä øå÷î äéä àåä éë ,úéáä øä ùéà åîë

" בשם נקרא הוא איש מרדכי "איש" כי יהודי",
יהודי" ו"איש הבית', הר "איש כמו שררה, לשון
היינו  ה"שר", הי' שמרדכי היינו - ליהודים" "שר -

בנ"י המקור  לכל השפיע שהוא הביטול, לבחינת
להקב"ה. הביטול בחינת את

øî áéúëã ïéðî äøåúä ïî éëãøî ì"æø øîàîë
úòãì äæ øîå .àéëã àøéî ïðéîâøúîå ,øåøã
'îâá øëæðä ÷ùåî àåä íéùøôî øàùå í"áîøä
ùø÷ðù òåãé äéç íã àåäù ,ïéëøáî ãöéë ÷øô
.øî àø÷ðä íùåá äùòðå äøàåöáù úøèåèçá
לבחינת  ומקור שר שהי' שבמרדכי, זה ענין

"מרדכי". בשם גם נרמז הביטול,

רז"ל  במאמר הפנימי הביאור ע"פ זה ויובן
ומתרגמינן  דרור מר דכתיב מנין התורה מן "מרדכי
מסממני  אחד הוא דרור דמר דכיא", מירא
טמאה  חי' מדם שנעשה בושם שהוא הקטורת,

שנקרש. "ידוע"] [ששמה

àëôäúàå àééôëúà úðéçá ùôðä úåãîá åðééäå
.å÷úéîì åøéøîî

חי' דם הפיכת הדברים: של הפנימי והתוכן
על  מורה הקטורת, מסממני בושם להיות טמאה
למתקא", ממרירו ואתהפכא ד"אתכפיא העבודה
משמעו  ואתהפכא כפי', משמעו אתכפיא פירוש,
דקודם  הקליפה, בביטול מדריגות שתי והן הפיכה,
דבמדריגה  הקליפה, את ולכופף להכניע צריכים כל
אלא  לקדושה המנגד דבר נשארה הקליפה זו
להפוך  היא הכל תכלית אולם עלי', מתגבר שהאדם
מאמר  דרך ועל לטוב, מרע עצמה הקליפה את
היא  שהתכלית יצריך", בשני - לבבך "בכל רז"ל
הרע  שהיצר טוב, ליצר הרע היצר את להפוך
בזהר  שנקרא וזהו וקדושים. טובים לדברים יתאווה
של  מציאות שתמורת - למתקא ממרירו אתהפכא

קדושה  של למציאות תיהפך מר, שהיא קליפה
מתוקה. שהיא

,äåàúîä ùôð ,úéðåéçä ùôðä àåä íãä éë
íìåò éâåðòúî úåéîäáä åéúååàú êôäîùëå
ïéðò åäæ 'äá åéâåðòúå åöôç ìë úåéäì äæä

.íùåá åðîî äùòðù
מורה  טמאה, חי' דם שהוא ד"מר" בעניננו, וכן
"נפש  גם [הנקראת הבהמית נפש של החיות על
גשמיים, תענוגים המתאווה נפש שהיא החיונית'],
הפיכת  - ענינה בושם, להיות זה דם והפיכת
שכל  עד הזה עולם מתענוגי הבהמיות תאוותיו

קדושה. ובעניני בה' יהי' ותענוגו חפצו

מוסיף:] אגב [ובדרך

øåîá íé÷ñåôä ú÷åìçî ùøôì ùé äæ êøã ìòå
ùéå ,äìéëàá åìéôà åøéúî äðåé åðéáøù ,ì"ðä
àìà êôäúð àìù ì"ñã äìéëàá åúåà íéøñåà
äðåé åðéáø áøäå .äìéëàá øåñà åôåâ ìáà åçéø
øåèá ù"îëå ,øúéä úåéäì éøîâì øæçù ì"ñ

.å"éø ïîéñ ç"à
בושם  שהוא מור, בענין לעיל המבואר ע"פ
התאוות  ביטול על ומורה טמאה, חי' מדם הנעשה
ע"ד  לבאר יש לטוב, והפיכתם הקליפה שמצד
גם  מותר מור אם הפוסקים פלוגתת החסידות
שנשתנה  למהות, ממהות "שמתהפך (לפי באכילה
אבל  מותר ריחו שרק או לגמרי"), הראשון מהותו
רק  לגמרי, מהותו נשתנה "לא (כי באכילה אסור
כתואר  להיות תוארו ונהפך וייבש הדם שנצרר

בלבד"). המריח בושם

'îâá øëæðä ïéðòá éåìú úåãéñç ô"ò íú÷åìçîå
åà úåââùë åùòð úåðåãæ íà äáåùú éáâ àîåéá
òøäù äî àåäù ,'à ïéðò íäéðù éë ,úåéëæë
éðåòãé àåä ì"ðä òåãé äéç éøäù ,áåèì êôäð
úåôéì÷î àåäù ,íéèôåù úùøôá äøåúá øëæðä
ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå ù"îë ,úåàîèä

.íéúîä

åìéôà øúåî æìä íùåáä äéäéù äæ ïëìå
úåðåãæä äáäàî äáåùúáù åîë àåä äìéëàá
áåè úåéäì éøîâì êôäð òøäù ,úåéëæë åùòð
äáåùú éìòáù íå÷îá åøîà äæ ìòå .ùîî

.ãåîòì íéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà íéãîåò
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íä úåðåãæä äáø äáäàî àìù äáåùúá ìáà
.áåè úåéäì éøîâì åëôäúð àì ìáà ,úåââùë
î"î áåè åçéøù ô"òà ì"ðä øåîäù ã"î åäæå

.'åë äìéëàá øúåî úåéäì øæç àì
הוא  כמה עד תלוי' חסידות ע"פ הפלוגתא
אופנים  שני שיש לעיל וכנזכר הקליפה, ביטול
ואתהפכא  הקליפה) (כפיית אתכפיא ומדריגות,
באופן  רק הוא דאם ממש), לטוב הקליפה (הפיכת
ולא  במציאותו נשאר הרע (שאז וכפי' אתכפיא של
נתהפך  (ולא באכילה אסור אזי ממש) לטוב נהפך
אתהפכא, של באופן משא"כ ריחו), אלא לטוב

באכילה. גם מותר שאז ממש, לטוב שנהפך

ידי  שעל בתשובה, האופנים שני ע"ד והוא
ידי  ועל כשגגות, רק הזדונות נעשו מיראה תשובה
ממש  לזכיות הזדונות נהפכו רבה מאהבה תשובה
תשובה  שבעלי במקום נאמר זו תשובה (שעל

בו). לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדין

" בשם הרמז - ראשון לענין חוזר "מרדכי [ועתה

הביטול:] לענין

øå÷î àåäù åðééä àéëã àøéî '÷ðù éëãøî äðäå
àéä äîëçù ,àáà ãåñé úðéçá àåäù ,ìåèáä

.ä"î çë
שם  (על מרדכי שם בין הקשר יובן ומעתה
"מקור  ענין דהנה הביטול. לענין - דכיא) מירא
"יסוד  בחינת היא עליונות בספירות הביטול"

אבא".

פירוש:

ספירת  של שענינה החכמה, ספירת היא "אבא"
"כ"ח  אותיות "חכמה" ביטול, - הוא החכמה
מה", "ונחנו כמו ביטול, פירושו דמ"ה מ"ה",

ביטול. של כח הוא וחכמה

כלולה  הספירות מעשר אחת דכל ידוע והנה
חכמה  יש - החכמה בספירת ולדוגמא מכולן,
מלכות  עד וכו' שבחכמה בינה שבחכמה,
שבחכמה". "יסוד הוא אבא" ו"יסוד שבחכמה,
וההתחברות  ההתקשרות - ענינה ה"יסוד" וספירת
כי  "יסוד", נקרא ולכן הזולת, אל המשפיע של
לזולת. ההשפעה של והמקור היסוד היא זו מידה

מקור  - הוא אבא" ד"יסוד הענין שתוכן ונמצא
נשפע  שממנו היינו [=חכמה], הביטול [=יסוד]

ממנו. שלמטה למדריגות הביטול

.à÷åã éãåäé ùéà àø÷ð ïëìå .åøéøáúà äîëçáå
מקו  הוא שמרדכי מקור וזהו כי הביטול, ר

ולפיכך  אבא", "יסוד מספירת הוא מרדכי נשמת
של  השייכות גם וזוהי כנ"ל. יהודי" "איש נקרא
"מירא  שם על שהוא מרדכי לשם הביטול ענין
חי' מדם שנעשה לקטורת בושם שהוא דכיא",
ולהפך  "לברר" הכח כי לקדושה, שנהפך טמאה
מספירת  הוא לקדושה) (מקליפה למתקא ממרירו
אתברירו" "בחכמה בזהר כדאיתא החכמה,
ספירת  ידי על הוא הקליפות בירור (פירוש,

החכמה).

,à÷åã åæ äðéçá ìù äæ úîåòì 'éä ïîä äðäå
øúåé ø÷é úåùòì êìîä õåôçé éîì øîàù åîë

.åéðéòá øáãå ùé äéäù ,éðîî
מרדכי, את המן דשנאת הפנימי התוכן גם זהו
דמרדכי  (הניגוד)דמרדכי, זה' ה'לעומת הי' המן כי
הרוח, וגסות גאווה ענינו והמן כנ"ל, ביטול ענינו
יותר  יקר לעשות המלך יחפוץ "למי המן וכדברי

עצמו. בעיני מאד וחשוב יש שהי' ממני",

.ãåò éñôàå éðà øîåì 'úé åúåãçàî ãøôðå
"אני  לומר יתברך, מאחדותו נפרד הי' ובמילא
היא, חסידות ע"פ יתברך דאחדותו עוד", ואפסי
אלקה  שאין רק לא היינו מלבדו", עוד ש"אין
כי  יתברך בלעדו מציאות שום שאין אלא מלבדו
ההיפך  הי' והמן יתברך, ממנו נפרד דבר שום אין
יתברך  באחדותו הכיר שלא בלבד זו דלא ממש,
אלא  מלבדו, מציאות עוד דאין הנ"ל האמיתית

עוד". ואפסי "אני אמר

,÷ìîò íéåâ úéùàø áéúëå ÷ìîò òøæî äéä éë
'æ íä ÷åñôáù 'åë éúçäå éðòðëä úåîåà 'æ éë
àåä ÷ìîòå ,'åë äçéöøå úåàú úåòø úåãî
çåøä úåñâ éë ,íäì úéùàø àåäå ,çåøä úåñâ

.úåòø úåãîä ìë ùøù àéä
דהנה  דוקא, עמלק מזרע הי' שהמן מה גם זהו
הראשית  הוא שעמלק עמלק, גוים ראשית כתיב
האומות  דז' הוא, והענין הגוים. לכל והמקור
הם  ארצם) את ולכבוש עמהם ללחום נצטוו (שבנ"י
דקדושה  מדות ז' שיש דכמו רעות, מדות ז' כנגד
(כמו  רעות מדות ז' יש כך מלכות), עד (מחסד
דקליפה) (גבורה רציחה דקליפה), (חסד תאוות
הוא  רעות המדות לכל ומקור השורש אמנם, וכו').
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יש שהוא  ד"לפי - הרוח וגסות כן גאווה על בעיניו
אם  משא"כ וכיוצא, לעצמו הכל תאווה בעל הוא
המיותר] [דבר כ"מותר" עצמו] את [מרגיש הוא

להתאוות". לו למה בעולם,

נקרא  שלכן עמלק, קליפת של ענינה וזהו
כנ"ל  עצמו בעיני יש שהי' והמן גוים". "ראשית

עמלק. מזרע הי'

ãéîùäì äöø úåñâ úðéçá àåäù ïîä ïëìå
ìåèá úðéçáá íäù íéãåäéä ìë úà âåøäìå

.úåñâäå ùéä êôä
את  ולהרוג להשמיד גזר שהמן הטעם גם זהו

- כאן שהדיוק היהודים, דלהיות יהודים כל דוקא,
יכול  הי' לא לכן הרוח וגסות ישות ענינו שהמן
שבשביל  ישראל שבבני הביטול תכונת את לסבול

"יהודים". נקראים זה

,íåìë íäì íéùåò åéä àì å"ç íéøôåë åéä íàå
ãçàë íìåë êà ,íéãåäéä ìò ÷ø øæâ àì éøäù
åøñîå å"ç õåç úáùçî íúòã ìò äìò àì
.ì"ðä ìåèá úðéçá åäæå .'úé åúåãçà ìò íùôð
(שבגללה  ישראל שבבני הביטול תכונת
המן, גזירת בעת בפועל נתגלתה יהודים) נקראים
גזירת  דהנה אחד, בה' לכפור שלא נפשם במסירת

על רק היתה מי היהודים המן פירושו יהודי דשם ,
היתה  המן גזירת דכל ונמצא זרה, בעבודה שכופר
היו  אם כן, ואם זרה, בעבודה שכפרו בנ"י על רק
ומכל  כלום, להם עושה המן הי' לא ח"ו כופרים
חוץ  מחשבת ישראל של דעתם על עלתה לא מקום
בחינת  והיא יתברך, אחדותו על נפשם ומסרו ח"ו

הנ"ל. ביטול

ì÷ åìéôàå ,ìàøùéî ãçà ìëá çëá åðùéå
àìù ùîî ìòåôá åùôð øåñîì ìåëé íéì÷áù

.íìåòá ïôåà íåùá 'úé åúåãçàî ãøôéì
בכח  ישנה ד"יהודים" זה ביטול בחינת ובאמת,
קל  אצל גם מישראל, ואחד אחד בכל עכ"פ

כשבא  שבקלים קל שגם שרואים וכפי שבקלים,
נפשו  למסור יכול אחד בה' אמונה בדבר נסיון לידי
עבודה  לעבוד שלא השם קידוש על ממש בפועל
אופן  בשום יתברך מאחדותו ליפרד ולא זרה

שבעולם.

çåøä éðôî åðééä úåøéáò øàù øáåòù äîå
ä"á÷äî ãøôð åðéàù áåùçì åäòèîù úåèù
çéðîå úéöéö ùáåìù ïåéë ,àéää äøéáò éãé ìò

.ïéìôú
שלא  לו מועיל אינו שבנפשו זה שביטול מה
שבקלים), קל שהוא (ועד עבירות שאר על יעבור

א  רז"ל כמאמר שבו, שטות" ה"רוח מצד זה ין הרי
שטות, רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר אדם
נעשה  שאינו לחשוב אותו מטעה זו שטות דרוח

ההיא. עבירה ידי על מהקב"ה נפרד

אין  ומצוה תורה שומר אצל אף מזה: ויתרה
ממילא) (בדרך מתגלה בנפשו הטבוע זה "ביטול"
בנסיון  ולא השם, קידוש על נסיון בשעת אלא
שטות" ה"רוח קיימת אצלו גם כי עבירות, בשאר
סתם  ע"י מהקב"ה נפרד נעשה שאינו המטעתו
הוא  הרי שבכלל כיון ביהדותו ועודנו עבירות,
ומניח  ציצית הלובש ומצוות, תורה שומר יהודי

כו'. תפילין

אין  שאז אמונה בדבר נסיון לידי כשבא ורק
נפרד  יעשה לא ח"ו יעבור שאם לטעות מקום
הטבוע  זה ביטול של כוחו גדול אזי ית' מאחדותו
מאחדותו, ליפרד שלא נפשו את למסור בנפשו
שגם  ולחשוב לטעות אפשר עבירות בשאר משא"כ
אמונתו  עי"ז נפגמה לא ההיא עבירה על עובר אם
מאחדותו  נפרד נעשה ולא לאלקיו נאמן ונשאר בה'

ית'.

קלה  עבירה כל ידי על שגם היא האמת אך
ממש. זרה בעבודה כמו מהקב"ה נפרד נעשים
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מרדכי ÚÓÂ˙‰(ע) את המן וילבש מ"ש להבין יש
הקטרת  סממני שבי"א ידוע דהנה כו'.

והי"א  דקליפה שבי"ס הטוב להעלות הן סמנים י' הנה
שי"א  וכידוע שלהם המקיף בחי' שהוא הלבונה הוא
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הקטרת  סממני י"א ע"י מתבררים דקליפה ארורים
מן  שמאיר מקיף בחי' הוא הלבונה בחי' אמנם
יש  עכו"מ שגם רואים שאנו מה והוא עליהם הקדושה
ולא  מרחוק נפשם על שמאיר רק האלקית האר' להם
גיוותניא  על אתגאי כו' גוים כל על רם וכמ"ש מקרוב
שהגם  דאלהיא אלהא ליה דקרו מאי והיינו כו'
אלקות  גלוי ולבם במוחם ממשיכים אינם זו שבקריאה
בבחי' ועכ"פ בלבד בדבור ליה קרו דרק משום כלל
אינה  ג"כ הזאת וההודאה כו' הם מודים ההודאה
המודה  כאדם בנפשם מאיר בהעלם רק בגלוי מאירה
שקורא  שהגם הרבה הימנו ונעלם המופלא דבר על
מאי  וכמ"כ כו' מאתו ונעלם הוא מופל' מ"מ בשמו

מ"מ  ממש אח"פ בבחי' דאלקיא אלקא ליה דקרו
בחי' ענין מ"מ רק לגמרי מהם ונעלם הוא מופלא
עליהם  דקדושה מקיף בחי' הארת מפני היינו זו הודאה
בבחי' גם יובן וכמו"כ וד"ל. כו' הלבונה בחינת והוא
והתנשאות  הגאות בחי' שהוא העליון מל' לבוש
על  מקיף בבחינת נמשך לבש גאות מלך דה' האלקית
בהגבהת  כמו הברור לאחר כשהוא ג"כ בהמן פנים כל
ת"ח  גם שצריך הגאות בחי' שהוא כו' ה' בדרכי הלב
המן  שהלביש וזהו כנ"ל כו' כסאסאה ליה ומעטרא כו'
בבחי' שמקבל כו' גוים ראשית נקרא המן כי למרדכי
מל' לבוש המשכת בחינת להיות יוכל ע"י וע"כ מקיף

וד"ל: כו' מרדכי את להלביש
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ הם ואמת חסד עון, יכופר ואמת בחסד מ"ש
ואמת  גמ"ח בחי' מצות בחי' הוא חסד תו"מ
נמשך  וע"י תורה, אלא אמת אין תורה בחי' הוא
יכופר  ולכן כו' צדקת אם ששם סוכ"ע אא"ס גילוי
תו"מ  שע"י אמת עם כי י"ל לכאורה אך כו'. עוון
שייך  הגילוי זה מחמת אשר סוכ"ע גילוי נמשך
וכך  דסוכ"ע העליון רצון הם המצוות הרי אך תשובה
לא  וזה ירצה שזה הרצון שנתלבש בתו"מ הרצון הוא
הוא  והעון כו', צדקת אם מבחי' היפוך שזהו ירצה
המצות  ע"י שנמשך עי"ז איך וא"כ ית' רצונו נגד
תען  כתי' הנה כי הוא הענין אך עון. יכופר סוכ"ע
המצוות  שכל פי' צדק, מצותיך כל כי אמרתיך לשוני
אינו  למעלה הרצון הנה כי והענין צדקה, מבחי' הם
חסרון  איזה להשלים הוא שהרצון באדם למטה כמו
חסר, וכלום דכולא שלימותא אנת הרי למעלה אבל
פי' צנור אותיו' רצון הנה בתו"מ רצון לו שיהי' וזה

רצון  בחי' שיהי' כו' צדקת אם מבחי' המשכה שהוא
הרצון  שיהי' שנתצמצם צמצום הוא צינור וגם זה,
צדקה  שזהו צדק מצותיך כל כי וזהו דוקא, בתו"מ
בבחי' מלובש אעפי"כ והנה בזה, שיחפוץ ית' מאתו
שיכול  איך יובן ובזה ממש, אא"ס פנימי' זה רצון
ע"י  כו' עון נושא תו"מ של הרצון ע"י ג"כ להיות
שמגיע  כללית מצוה היא תשובה מצות כי תשובה
נמשך  תו"מ של שהרצון דהיינו הרצון, מקור בבחי'
נושא  להיות נמשך ומשם כו' צדקת אם מבחי' באמת
שע"י  שמשמע עון יכופר ואמת בחסד מ"ש אך עון,
כו' צדקת אם שמבחי' לפי היינו נתכפר דוקא תו"מ
מגיע  ותשובה תו"מ של זה רצון בבחי' שנתצמצם רק
ומשם  כו', צדקת אם בבחי' דהיינו הרצון מקור בבחי'
כשההמשכה  אבל בשוה, לכולם נמשך להיות יכול
בסט' ההמשכה נמשך אזי תו"מ של צינור ע"י הוא

דוקא. דקדושה
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ הצובאות ממראות שנעשה הכיור ענין יובן
ליצה"ר  עשוים שהם לקבלם רצה לא שמשה
הקב"ה  א"ל כו' עד כו' ומעלי' שמסתיר הנה"ב וכענין

היצה"ר  בירור הוא שה"ז הכל, מן עלי חביבי' אלו
הוא  בגוף הנשמה וירידת הבריאה ענין שכל ונה"ב
חוזר  אור בחי' עי"ז נעשה ולכן זה, בשביל
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

יש שהוא  ד"לפי - הרוח וגסות כן גאווה על בעיניו
אם  משא"כ וכיוצא, לעצמו הכל תאווה בעל הוא
המיותר] [דבר כ"מותר" עצמו] את [מרגיש הוא

להתאוות". לו למה בעולם,

נקרא  שלכן עמלק, קליפת של ענינה וזהו
כנ"ל  עצמו בעיני יש שהי' והמן גוים". "ראשית

עמלק. מזרע הי'

ãéîùäì äöø úåñâ úðéçá àåäù ïîä ïëìå
ìåèá úðéçáá íäù íéãåäéä ìë úà âåøäìå

.úåñâäå ùéä êôä
את  ולהרוג להשמיד גזר שהמן הטעם גם זהו

- כאן שהדיוק היהודים, דלהיות יהודים כל דוקא,
יכול  הי' לא לכן הרוח וגסות ישות ענינו שהמן
שבשביל  ישראל שבבני הביטול תכונת את לסבול

"יהודים". נקראים זה

,íåìë íäì íéùåò åéä àì å"ç íéøôåë åéä íàå
ãçàë íìåë êà ,íéãåäéä ìò ÷ø øæâ àì éøäù
åøñîå å"ç õåç úáùçî íúòã ìò äìò àì
.ì"ðä ìåèá úðéçá åäæå .'úé åúåãçà ìò íùôð
(שבגללה  ישראל שבבני הביטול תכונת
המן, גזירת בעת בפועל נתגלתה יהודים) נקראים
גזירת  דהנה אחד, בה' לכפור שלא נפשם במסירת

על רק היתה מי היהודים המן פירושו יהודי דשם ,
היתה  המן גזירת דכל ונמצא זרה, בעבודה שכופר
היו  אם כן, ואם זרה, בעבודה שכפרו בנ"י על רק
ומכל  כלום, להם עושה המן הי' לא ח"ו כופרים
חוץ  מחשבת ישראל של דעתם על עלתה לא מקום
בחינת  והיא יתברך, אחדותו על נפשם ומסרו ח"ו

הנ"ל. ביטול

ì÷ åìéôàå ,ìàøùéî ãçà ìëá çëá åðùéå
àìù ùîî ìòåôá åùôð øåñîì ìåëé íéì÷áù

.íìåòá ïôåà íåùá 'úé åúåãçàî ãøôéì
בכח  ישנה ד"יהודים" זה ביטול בחינת ובאמת,
קל  אצל גם מישראל, ואחד אחד בכל עכ"פ

כשבא  שבקלים קל שגם שרואים וכפי שבקלים,
נפשו  למסור יכול אחד בה' אמונה בדבר נסיון לידי
עבודה  לעבוד שלא השם קידוש על ממש בפועל
אופן  בשום יתברך מאחדותו ליפרד ולא זרה

שבעולם.

çåøä éðôî åðééä úåøéáò øàù øáåòù äîå
ä"á÷äî ãøôð åðéàù áåùçì åäòèîù úåèù
çéðîå úéöéö ùáåìù ïåéë ,àéää äøéáò éãé ìò

.ïéìôú
שלא  לו מועיל אינו שבנפשו זה שביטול מה
שבקלים), קל שהוא (ועד עבירות שאר על יעבור

א  רז"ל כמאמר שבו, שטות" ה"רוח מצד זה ין הרי
שטות, רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר אדם
נעשה  שאינו לחשוב אותו מטעה זו שטות דרוח

ההיא. עבירה ידי על מהקב"ה נפרד

אין  ומצוה תורה שומר אצל אף מזה: ויתרה
ממילא) (בדרך מתגלה בנפשו הטבוע זה "ביטול"
בנסיון  ולא השם, קידוש על נסיון בשעת אלא
שטות" ה"רוח קיימת אצלו גם כי עבירות, בשאר
סתם  ע"י מהקב"ה נפרד נעשה שאינו המטעתו
הוא  הרי שבכלל כיון ביהדותו ועודנו עבירות,
ומניח  ציצית הלובש ומצוות, תורה שומר יהודי

כו'. תפילין

אין  שאז אמונה בדבר נסיון לידי כשבא ורק
נפרד  יעשה לא ח"ו יעבור שאם לטעות מקום
הטבוע  זה ביטול של כוחו גדול אזי ית' מאחדותו
מאחדותו, ליפרד שלא נפשו את למסור בנפשו
שגם  ולחשוב לטעות אפשר עבירות בשאר משא"כ
אמונתו  עי"ז נפגמה לא ההיא עבירה על עובר אם
מאחדותו  נפרד נעשה ולא לאלקיו נאמן ונשאר בה'

ית'.

קלה  עבירה כל ידי על שגם היא האמת אך
ממש. זרה בעבודה כמו מהקב"ה נפרד נעשים
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מרדכי ÚÓÂ˙‰(ע) את המן וילבש מ"ש להבין יש
הקטרת  סממני שבי"א ידוע דהנה כו'.

והי"א  דקליפה שבי"ס הטוב להעלות הן סמנים י' הנה
שי"א  וכידוע שלהם המקיף בחי' שהוא הלבונה הוא

1

2
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4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הקטרת  סממני י"א ע"י מתבררים דקליפה ארורים
מן  שמאיר מקיף בחי' הוא הלבונה בחי' אמנם
יש  עכו"מ שגם רואים שאנו מה והוא עליהם הקדושה
ולא  מרחוק נפשם על שמאיר רק האלקית האר' להם
גיוותניא  על אתגאי כו' גוים כל על רם וכמ"ש מקרוב
שהגם  דאלהיא אלהא ליה דקרו מאי והיינו כו'
אלקות  גלוי ולבם במוחם ממשיכים אינם זו שבקריאה
בבחי' ועכ"פ בלבד בדבור ליה קרו דרק משום כלל
אינה  ג"כ הזאת וההודאה כו' הם מודים ההודאה
המודה  כאדם בנפשם מאיר בהעלם רק בגלוי מאירה
שקורא  שהגם הרבה הימנו ונעלם המופלא דבר על
מאי  וכמ"כ כו' מאתו ונעלם הוא מופל' מ"מ בשמו

מ"מ  ממש אח"פ בבחי' דאלקיא אלקא ליה דקרו
בחי' ענין מ"מ רק לגמרי מהם ונעלם הוא מופלא
עליהם  דקדושה מקיף בחי' הארת מפני היינו זו הודאה
בבחי' גם יובן וכמו"כ וד"ל. כו' הלבונה בחינת והוא
והתנשאות  הגאות בחי' שהוא העליון מל' לבוש
על  מקיף בבחינת נמשך לבש גאות מלך דה' האלקית
בהגבהת  כמו הברור לאחר כשהוא ג"כ בהמן פנים כל
ת"ח  גם שצריך הגאות בחי' שהוא כו' ה' בדרכי הלב
המן  שהלביש וזהו כנ"ל כו' כסאסאה ליה ומעטרא כו'
בבחי' שמקבל כו' גוים ראשית נקרא המן כי למרדכי
מל' לבוש המשכת בחינת להיות יוכל ע"י וע"כ מקיף

וד"ל: כו' מרדכי את להלביש
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ הם ואמת חסד עון, יכופר ואמת בחסד מ"ש
ואמת  גמ"ח בחי' מצות בחי' הוא חסד תו"מ
נמשך  וע"י תורה, אלא אמת אין תורה בחי' הוא
יכופר  ולכן כו' צדקת אם ששם סוכ"ע אא"ס גילוי
תו"מ  שע"י אמת עם כי י"ל לכאורה אך כו'. עוון
שייך  הגילוי זה מחמת אשר סוכ"ע גילוי נמשך
וכך  דסוכ"ע העליון רצון הם המצוות הרי אך תשובה
לא  וזה ירצה שזה הרצון שנתלבש בתו"מ הרצון הוא
הוא  והעון כו', צדקת אם מבחי' היפוך שזהו ירצה
המצות  ע"י שנמשך עי"ז איך וא"כ ית' רצונו נגד
תען  כתי' הנה כי הוא הענין אך עון. יכופר סוכ"ע
המצוות  שכל פי' צדק, מצותיך כל כי אמרתיך לשוני
אינו  למעלה הרצון הנה כי והענין צדקה, מבחי' הם
חסרון  איזה להשלים הוא שהרצון באדם למטה כמו
חסר, וכלום דכולא שלימותא אנת הרי למעלה אבל
פי' צנור אותיו' רצון הנה בתו"מ רצון לו שיהי' וזה

רצון  בחי' שיהי' כו' צדקת אם מבחי' המשכה שהוא
הרצון  שיהי' שנתצמצם צמצום הוא צינור וגם זה,
צדקה  שזהו צדק מצותיך כל כי וזהו דוקא, בתו"מ
בבחי' מלובש אעפי"כ והנה בזה, שיחפוץ ית' מאתו
שיכול  איך יובן ובזה ממש, אא"ס פנימי' זה רצון
ע"י  כו' עון נושא תו"מ של הרצון ע"י ג"כ להיות
שמגיע  כללית מצוה היא תשובה מצות כי תשובה
נמשך  תו"מ של שהרצון דהיינו הרצון, מקור בבחי'
נושא  להיות נמשך ומשם כו' צדקת אם מבחי' באמת
שע"י  שמשמע עון יכופר ואמת בחסד מ"ש אך עון,
כו' צדקת אם שמבחי' לפי היינו נתכפר דוקא תו"מ
מגיע  ותשובה תו"מ של זה רצון בבחי' שנתצמצם רק
ומשם  כו', צדקת אם בבחי' דהיינו הרצון מקור בבחי'
כשההמשכה  אבל בשוה, לכולם נמשך להיות יכול
בסט' ההמשכה נמשך אזי תו"מ של צינור ע"י הוא

דוקא. דקדושה

lld 'x siqedy dtqed - ipiq xacna 'eb xacie

•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ הצובאות ממראות שנעשה הכיור ענין יובן
ליצה"ר  עשוים שהם לקבלם רצה לא שמשה
הקב"ה  א"ל כו' עד כו' ומעלי' שמסתיר הנה"ב וכענין

היצה"ר  בירור הוא שה"ז הכל, מן עלי חביבי' אלו
הוא  בגוף הנשמה וירידת הבריאה ענין שכל ונה"ב
חוזר  אור בחי' עי"ז נעשה ולכן זה, בשביל

1

2

3

4

5

6
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נשא  במד"ר וכמארז"ל מאירה, שאינה דאספקלריא
מים  הכהן ולקח ע"פ דך"ג) (שהוא דר"ל פ"ט תוך
הן  ואלו בכלי שנתקדשו אלא קדושי' מים אין קדושי'
לא  שהכיור לפי הכיור מן המים הי' ולמה כיור, מי
שאמרו  נשים אותן הנשים, מראות מן אלא נעשה
כשבא  ממצרים, טהורות שיצאנו עלינו מעיד האלקי'
עשה  המראות באותן אלקי' א"ל כיור לעשות משה
בנותיהם  תהיינה והימנו זנות, לשם נעשו שלא אותו
המראות  כי ונמצא כאמותיהם. טהורו' הם אם נבדקות
כ"א  זנות לשם נעשו לא שהרי היצה"ר בירור הם הללו
רב  עם ה' צבאות להוציא בכדי בעליהן בפני שקשטו
בחי' הוא הקישוט וענין במצרי'. צבאות שהעמידו
פי' זכר יולדת תחלה מזרעת אשה ע"ד מ"ן העלאת

ממק  יותר היא אתעדל"ת ע"י שבא ום שהאתעדל"ע
ע"י  שלא שנמשך האתעדל"ע מכמו ונעלה גבוה

מבחי' נמשך נש"י כשהתעוררות שלכן אתעדל"ת,
שהתעוררות  שהגם בעצמו, מלמעלה הבאה אתעדל"ע
זו  המשכה סיבת שהרי גבוה, ומדריגה ממקום היא זו
בבריאת  שהי' וכמו הוא חסד חפץ כי בחי' מצד היא
בבחי' כ"א בהם ומאיר נמשך אינו מ"מ העולם,
הולדה  בחי' אפי' מזה כשנמשך גם וע"כ חיצוניות,
בחי' נקבה יולדת בבחי' רק הוא בנש"י והתפעלות
הבא  האתעדל"ע בחי' משא"כ האהבה, קטנות
מ"ן  העלאות בחי' קדימת ע"י בנש"י מלמעלמ"ט
היא  אשה והו"ע מלמטלמ"ע, ואתעדל"ת ביטול בבחי'
להיות  פועל האתעדל"ע אזי תחלה מזרעת כנס"י בחי'
לפי  כו', מאדך דבכל אה"ר בחי' שהוא זכר יולדת
ג"כ  להם נמשך פנימיות מבחי' נמשך זו שאתעדל"ת
דבכל  אה"ר בחי' ולהוליד לפעול וגילוי פנימי' בבחי'

כו'. הלב פנימיות ובחי' מאדך

xeikd z` myie
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úåéðçåøá ïéðòä àåä ïëåלבורא äáäàäביחס úãîã
úå÷ìàá áåèäå éåìéòäá úåððåáúää éãé ìò äàáù àéä

,'åë êøáúé åáåèå åãñç úãîáåסיבה לו  שיש  כלומר
שהיא מאיזו נובע שזה  וכיון ה', את  אוהב הוא למה

הרי é÷ìàäסיבה , øåàäá àåä äæá úå÷éáãäå áåøé÷äù
,'åë éåìéâ úðéçáá àáùהאדם ה"אהבה" ברגש  כלומר -

דברים, שני הם וכאילו מהבורא, נפרד עצמו  את מרגיש
בזה וההתבוננות מהקב"ה, שמקבל במה שמתבונן  אלא
רק הוא אהבה רגש אך "אהבה". של לרגש לו גורמת

ממש. לעצמותו ולא  אליו  הבורא  של ל"גילוי"
àáìã àúåòø úðéçáã ïåöøä ìáà(הלב ñôåú(רצון

àåä êåøá óåñ ïéà øåà úåîöòáמה מתבונן לא הוא –
רוחנית תועלת ואיזו  ה', אל קרוב שהוא מזה  לו יצא
שלו  המשיכה  סיבת זו לא יקבל. הוא אלוקי  ושפע
בגלל רק הוא לאלוקות  שלו  הרצון אלא לאלוקות,

ממש. אחד דבר זה  ואלוקות  שהוא
áåúëù åîëå82,'åë éúöôç àì êîòå íéîùá éì éî

íéåìéâäå úåøåàäá äöåø åðéàù"עמך" שהוא מה וכל
חפצתי", "לא - ממש  אתה ïéàולא øåà úðéçáá íà éë

.'åë úåäîå úåîöò óåñ אדמו"ר של הידוע כלשון
הבא83הזקן  בעולם ולא שלך עדן  בגן לא רוצה אינני 

לבדך. אותך רק אלא שלך,
äáäà ùé àìùë íâ ïåöø úåéäì ìåëé ïëìåלהיות יכול –

האהבה) את שיוצר מה (שזה גלויות מעלות שאין מצב
עצמית, משיכה  שהוא רצון  יש áàאבל úáäàá åîëå

úåìâúä ùé àì æàã íåìùå-ñç éòáãë åðéà ïáäùë ïáå
äöåø àåä íöòáù ïåöøäì åðùé íå÷î ìëîå åéìà äáäà

áéúëã äìòîì àîâåãä àåä ïëã ,'åë åðáá84úàæ íâ óàå
,'åë íéúìòâ àìå íéúñàî àì 'åë,שלנו החטאים למרות

ומעוניין  רוצה הקב"ה הרי לאהבה, גלויה סיבה ושאין
ì"æבנו, åðéúåáø øîàîëå85íä éðá êë ïéáå êë ïéá

אפשר  אי  אחרת באומה ïåöøäáולהחליפם åðééäå ,'åë
.'åë åúåäîå åúåîöò àåäù éðôî åäæù

העצמיות המידות על עצמו , בפני  הסבר היה כאן עד
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כה.82). עג, תהלים

להצמח 83). המצוות (ספר מ פרק התפלה מצות בשרש הובא
לדוגמא  ראה – ומאמרים שיחות ובריבוי ע"א). סוף קלח, צדק

תשמ"א. תצוה" "ואתה מאמר - תשנ"ב קטן פורים קונטרס

מד.84). כו, ויקרא

רבה 85). במדבר ג. פתיחתא רבה רות א. לו, קדושין ראה
.3 ע' יא חלק שיחות לקוטי וראה טו. ב, פרשה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מדובר  עליהם לא ולכן  אהבה, ולא רצון  בחינת שהם
חוזר  כעת למידות. המוחין שבין בהבדל כשעוסקים
לבין  (הרגילות) המידות שבין הכללי להבדל נ"ע הרבי 

המוחין:
äáäàä úãî ïéðò ìáàהגלויהíòèä ãöî àéä–

גלויה, חיצונית וסיבה השכלית, ùâøäáהסיבה éåìúå
úåãîä ìë ïëå ,ìéòì øëæðë à÷åã åîöòדוקא ולאו  –

האהבה åë'.מידת éîöò ùâøä éãé ìò à÷åã ïä
úðéçáá ïä ïéçåîäã úåãîì ïéçåî ïéá ùøôää åäæù

åúåîöò ùâøä øãòäå ìåèéáשלא רק לא כלומר –
המוחין  אלא "המוחין ", בשביל עצמו הרגש מועיל

עצמו, הרגשת של ביטול ïéçåîäפועלים ïéðòã úåéäì
éìòä ïä ììëáåðîî äìòîìù øáãì úåøù÷úääå ä86–

ידיעה איזה להשיג זה כללי  באופן השכל של עניינו 
היא המוחין  שתנועת ובגלל ממנו, שחוץ עליונה  ומעלה
שאותו  שבחוץ, ענין  לאותו והתחברות מעצמו יציאה

- הרי  ולהשיג , ללמוד úåàéöîרוצה  ìåèéá ìòåô äæù
ïä úåãîäå ,øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë åîöò
úåãîá éåìéâä ïë ìòå ,'åë à÷åã éîöò ùâøä úðéçáá

.'åë ïéçåîáî äáøä äèîì àåä
לשאול: ניתן שכאן úàאלא âéùîù äî àôåâ äæù íâäå

áåè הדבר,ïéçåîá äæ éøäהמידות הרגשת גם לכאורה -
המוחין ? מהשגת  נובע זה  הרי עבורו, טוב שהדבר
לראש לכל עניינים: ב' נ"ע הרבי  זה על äðäמתרץ

åìù äî àì íöòá øáãä áåè ÷ø àåä ïéçåîä úâùä
àáù äîå ,øáãä ìù ø÷åéäå éåìéòä ÷ø íà éë áåè

.'åë áåè åìù äî ÷ø àåä úåãîáהמידות כלומר, –
"טוב " שהדבר עניינם ומוחין  טוב", "לי  שזה עניינם

כללי באופן  הדבר שטוב המוחין השגת גם  ולכן בעצם .
עצמו. מהרגש  נובע זה אין

úàæ íâå,לזה נוסף –÷ø åäæ øáãä áåè úâùäã
ïéçåîä úåéðåöéçá" טוב "לי  בין הנ"ל ההבדל מלבד –

הדבר  טוב השגת של זו דרגה גם הרי  סתם, ל"טוב"
בחיצוניות רק אלא המוחין, בעצמיות זה אין במוחין

בלבד. ïéçåîáù,המוחין úåãîá àåä ø÷éòäå כלומר -
המידות של השרש היא הדבר טוב השגת של זו  דרגה
ובעצמיותם, בטהרתם המוחין לא אך במוחין , שהם כפי 
áåèä úà àì øáãä íöò úâùä ÷ø ïä íöòá ïéçåîã
êéà øáãä úâùäå ,ïéðòä íöò âéùîù äî ÷ø øáãä ìù
ïéçåîáù úåãîá åäæ äæ ìò åçåîá ìòôúîù áåè àåäù

.'åë
äæ ìëå- הדבר של בטוב  במוחין השגה שיש –àåä

íöòá áåèä úâùä ÷ø אליו זה את לייחס åë',מבלי
äæ éãé ìòù øáãä áåè åìù êéà ùâøää àá úåãîáå
íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë úåãîä úåøøåòúä äùòð

.øçà
המוחין  - הדבר בעצם השגה  א. כאן: דרגות שג ' נמצא
ג . שבמוחין ; המידות  - הדבר "טוב" השגת ב. בעצם ;

טוב " "לי הדבר איך כשלעצמם.השגת  המידות  -
אם הרי  צמח, של מסויים בסוג  כשמתבוננים  לדוגמא,
המוחין  חלק זה – הצמח של מרכיביו במהות מתבוננים
זה – זה בצמח יש  תועלת כמה מתבוננים ואם בעצם .
ההנאה אל מתייחס ואם שבמוחין . המידות חלק
מתעורר  בזה  הרי  - ממנה להפיק מסוגל שהוא האישית

לצמח. במידה
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שענין 86). לבאר צריך כאן נ"ע הרבי למה לעיין, יש לכאורה
ששכל  זה הרי ממנו", שלמעלה לדבר "התקשרות הוא המוחין
מובן  להיות יכול היה עצמו, הרגשת ביטול דורש למידות בניגוד
הדברים  של בחינה עניינו ששכל בפשטות, מסבירים היינו אם גם
אובייקטיבית  בצורה דברים לבחון ובשביל אובייקטיבית, מבחינה
השוחד, ענין דרך (ועל עצמו את להרגיש פחות צריך האדם הרי
חכמים" עיני "מעוור זה הרי עצמו את מערב שהאדם שבגלל
ומדבריו  לשכל). להיות שצריכה האובייקטיבית לראיה ומפריע
בגלל  הוא עצמו, הרגשת ביטול הם שמוחין שהסיבה משמע כאן
שהשכלת  ואף ממנו"? שלמעלה דבר אל "התקשרות כאן שיש
ממנו  שלמעלה דבר אל ביטול דורש ("חכמה") חדש שכל

בהבדל  עוסק נ"ע הרבי לכאורה כאן הרי המבריק"), (ה"ברק
בתוך  הדרגות בין בהבדל ולא למידות, המוחין שבין הכללי

לבינה. חכמה בין גופא המוחין
דרגת  על בעיקר מדבר נ"ע שהרבי שכיון לבאר, יש ואולי
השגת  שגם מסביר שמיד ממה שנראה (וכפי בעצם", ה"מוחין
אין  בעצם במוחין אך המוחין בחיצוניות רק זהו בכלל הדבר טוב
הוא  בעצם המוחין ענין הנה כללי) באופן הטוב השגת אף
המוחין" מ"חיצוניות בשונה וזיכוך, בדקות הענין, של "הפשטה"
"הפשטה" של באופן והשגה השגה. בלבושי התלבשות שעניינם

ממנו. שלמעלה דבר אל האדם של התרוממות מחייבת
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נשא  במד"ר וכמארז"ל מאירה, שאינה דאספקלריא
מים  הכהן ולקח ע"פ דך"ג) (שהוא דר"ל פ"ט תוך
הן  ואלו בכלי שנתקדשו אלא קדושי' מים אין קדושי'
לא  שהכיור לפי הכיור מן המים הי' ולמה כיור, מי
שאמרו  נשים אותן הנשים, מראות מן אלא נעשה
כשבא  ממצרים, טהורות שיצאנו עלינו מעיד האלקי'
עשה  המראות באותן אלקי' א"ל כיור לעשות משה
בנותיהם  תהיינה והימנו זנות, לשם נעשו שלא אותו
המראות  כי ונמצא כאמותיהם. טהורו' הם אם נבדקות
כ"א  זנות לשם נעשו לא שהרי היצה"ר בירור הם הללו
רב  עם ה' צבאות להוציא בכדי בעליהן בפני שקשטו
בחי' הוא הקישוט וענין במצרי'. צבאות שהעמידו
פי' זכר יולדת תחלה מזרעת אשה ע"ד מ"ן העלאת

ממק  יותר היא אתעדל"ת ע"י שבא ום שהאתעדל"ע
ע"י  שלא שנמשך האתעדל"ע מכמו ונעלה גבוה

מבחי' נמשך נש"י כשהתעוררות שלכן אתעדל"ת,
שהתעוררות  שהגם בעצמו, מלמעלה הבאה אתעדל"ע
זו  המשכה סיבת שהרי גבוה, ומדריגה ממקום היא זו
בבריאת  שהי' וכמו הוא חסד חפץ כי בחי' מצד היא
בבחי' כ"א בהם ומאיר נמשך אינו מ"מ העולם,
הולדה  בחי' אפי' מזה כשנמשך גם וע"כ חיצוניות,
בחי' נקבה יולדת בבחי' רק הוא בנש"י והתפעלות
הבא  האתעדל"ע בחי' משא"כ האהבה, קטנות
מ"ן  העלאות בחי' קדימת ע"י בנש"י מלמעלמ"ט
היא  אשה והו"ע מלמטלמ"ע, ואתעדל"ת ביטול בבחי'
להיות  פועל האתעדל"ע אזי תחלה מזרעת כנס"י בחי'
לפי  כו', מאדך דבכל אה"ר בחי' שהוא זכר יולדת
ג"כ  להם נמשך פנימיות מבחי' נמשך זו שאתעדל"ת
דבכל  אה"ר בחי' ולהוליד לפעול וגילוי פנימי' בבחי'

כו'. הלב פנימיות ובחי' מאדך
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úåéðçåøá ïéðòä àåä ïëåלבורא äáäàäביחס úãîã
úå÷ìàá áåèäå éåìéòäá úåððåáúää éãé ìò äàáù àéä

,'åë êøáúé åáåèå åãñç úãîáåסיבה לו  שיש  כלומר
שהיא מאיזו נובע שזה  וכיון ה', את  אוהב הוא למה

הרי é÷ìàäסיבה , øåàäá àåä äæá úå÷éáãäå áåøé÷äù
,'åë éåìéâ úðéçáá àáùהאדם ה"אהבה" ברגש  כלומר -

דברים, שני הם וכאילו מהבורא, נפרד עצמו  את מרגיש
בזה וההתבוננות מהקב"ה, שמקבל במה שמתבונן  אלא
רק הוא אהבה רגש אך "אהבה". של לרגש לו גורמת

ממש. לעצמותו ולא  אליו  הבורא  של ל"גילוי"
àáìã àúåòø úðéçáã ïåöøä ìáà(הלב ñôåú(רצון

àåä êåøá óåñ ïéà øåà úåîöòáמה מתבונן לא הוא –
רוחנית תועלת ואיזו  ה', אל קרוב שהוא מזה  לו יצא
שלו  המשיכה  סיבת זו לא יקבל. הוא אלוקי  ושפע
בגלל רק הוא לאלוקות  שלו  הרצון אלא לאלוקות,

ממש. אחד דבר זה  ואלוקות  שהוא
áåúëù åîëå82,'åë éúöôç àì êîòå íéîùá éì éî

íéåìéâäå úåøåàäá äöåø åðéàù"עמך" שהוא מה וכל
חפצתי", "לא - ממש  אתה ïéàולא øåà úðéçáá íà éë

.'åë úåäîå úåîöò óåñ אדמו"ר של הידוע כלשון
הבא83הזקן  בעולם ולא שלך עדן  בגן לא רוצה אינני 

לבדך. אותך רק אלא שלך,
äáäà ùé àìùë íâ ïåöø úåéäì ìåëé ïëìåלהיות יכול –

האהבה) את שיוצר מה (שזה גלויות מעלות שאין מצב
עצמית, משיכה  שהוא רצון  יש áàאבל úáäàá åîëå

úåìâúä ùé àì æàã íåìùå-ñç éòáãë åðéà ïáäùë ïáå
äöåø àåä íöòáù ïåöøäì åðùé íå÷î ìëîå åéìà äáäà

áéúëã äìòîì àîâåãä àåä ïëã ,'åë åðáá84úàæ íâ óàå
,'åë íéúìòâ àìå íéúñàî àì 'åë,שלנו החטאים למרות

ומעוניין  רוצה הקב"ה הרי לאהבה, גלויה סיבה ושאין
ì"æבנו, åðéúåáø øîàîëå85íä éðá êë ïéáå êë ïéá

אפשר  אי  אחרת באומה ïåöøäáולהחליפם åðééäå ,'åë
.'åë åúåäîå åúåîöò àåäù éðôî åäæù

העצמיות המידות על עצמו , בפני  הסבר היה כאן עד

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

כה.82). עג, תהלים

להצמח 83). המצוות (ספר מ פרק התפלה מצות בשרש הובא
לדוגמא  ראה – ומאמרים שיחות ובריבוי ע"א). סוף קלח, צדק

תשמ"א. תצוה" "ואתה מאמר - תשנ"ב קטן פורים קונטרס

מד.84). כו, ויקרא

רבה 85). במדבר ג. פתיחתא רבה רות א. לו, קדושין ראה
.3 ע' יא חלק שיחות לקוטי וראה טו. ב, פרשה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מדובר  עליהם לא ולכן  אהבה, ולא רצון  בחינת שהם
חוזר  כעת למידות. המוחין שבין בהבדל כשעוסקים
לבין  (הרגילות) המידות שבין הכללי להבדל נ"ע הרבי 

המוחין:
äáäàä úãî ïéðò ìáàהגלויהíòèä ãöî àéä–

גלויה, חיצונית וסיבה השכלית, ùâøäáהסיבה éåìúå
úåãîä ìë ïëå ,ìéòì øëæðë à÷åã åîöòדוקא ולאו  –

האהבה åë'.מידת éîöò ùâøä éãé ìò à÷åã ïä
úðéçáá ïä ïéçåîäã úåãîì ïéçåî ïéá ùøôää åäæù

åúåîöò ùâøä øãòäå ìåèéáשלא רק לא כלומר –
המוחין  אלא "המוחין ", בשביל עצמו הרגש מועיל

עצמו, הרגשת של ביטול ïéçåîäפועלים ïéðòã úåéäì
éìòä ïä ììëáåðîî äìòîìù øáãì úåøù÷úääå ä86–

ידיעה איזה להשיג זה כללי  באופן השכל של עניינו 
היא המוחין  שתנועת ובגלל ממנו, שחוץ עליונה  ומעלה
שאותו  שבחוץ, ענין  לאותו והתחברות מעצמו יציאה

- הרי  ולהשיג , ללמוד úåàéöîרוצה  ìåèéá ìòåô äæù
ïä úåãîäå ,øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë åîöò
úåãîá éåìéâä ïë ìòå ,'åë à÷åã éîöò ùâøä úðéçáá

.'åë ïéçåîáî äáøä äèîì àåä
לשאול: ניתן שכאן úàאלא âéùîù äî àôåâ äæù íâäå

áåè הדבר,ïéçåîá äæ éøäהמידות הרגשת גם לכאורה -
המוחין ? מהשגת  נובע זה  הרי עבורו, טוב שהדבר
לראש לכל עניינים: ב' נ"ע הרבי  זה על äðäמתרץ

åìù äî àì íöòá øáãä áåè ÷ø àåä ïéçåîä úâùä
àáù äîå ,øáãä ìù ø÷åéäå éåìéòä ÷ø íà éë áåè

.'åë áåè åìù äî ÷ø àåä úåãîáהמידות כלומר, –
"טוב " שהדבר עניינם ומוחין  טוב", "לי  שזה עניינם

כללי באופן  הדבר שטוב המוחין השגת גם  ולכן בעצם .
עצמו. מהרגש  נובע זה אין

úàæ íâå,לזה נוסף –÷ø åäæ øáãä áåè úâùäã
ïéçåîä úåéðåöéçá" טוב "לי  בין הנ"ל ההבדל מלבד –

הדבר  טוב השגת של זו דרגה גם הרי  סתם, ל"טוב"
בחיצוניות רק אלא המוחין, בעצמיות זה אין במוחין

בלבד. ïéçåîáù,המוחין úåãîá àåä ø÷éòäå כלומר -
המידות של השרש היא הדבר טוב השגת של זו  דרגה
ובעצמיותם, בטהרתם המוחין לא אך במוחין , שהם כפי 
áåèä úà àì øáãä íöò úâùä ÷ø ïä íöòá ïéçåîã
êéà øáãä úâùäå ,ïéðòä íöò âéùîù äî ÷ø øáãä ìù
ïéçåîáù úåãîá åäæ äæ ìò åçåîá ìòôúîù áåè àåäù

.'åë
äæ ìëå- הדבר של בטוב  במוחין השגה שיש –àåä

íöòá áåèä úâùä ÷ø אליו זה את לייחס åë',מבלי
äæ éãé ìòù øáãä áåè åìù êéà ùâøää àá úåãîáå
íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë úåãîä úåøøåòúä äùòð

.øçà
המוחין  - הדבר בעצם השגה  א. כאן: דרגות שג ' נמצא
ג . שבמוחין ; המידות  - הדבר "טוב" השגת ב. בעצם ;

טוב " "לי הדבר איך כשלעצמם.השגת  המידות  -
אם הרי  צמח, של מסויים בסוג  כשמתבוננים  לדוגמא,
המוחין  חלק זה – הצמח של מרכיביו במהות מתבוננים
זה – זה בצמח יש  תועלת כמה מתבוננים ואם בעצם .
ההנאה אל מתייחס ואם שבמוחין . המידות חלק
מתעורר  בזה  הרי  - ממנה להפיק מסוגל שהוא האישית

לצמח. במידה
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שענין 86). לבאר צריך כאן נ"ע הרבי למה לעיין, יש לכאורה
ששכל  זה הרי ממנו", שלמעלה לדבר "התקשרות הוא המוחין
מובן  להיות יכול היה עצמו, הרגשת ביטול דורש למידות בניגוד
הדברים  של בחינה עניינו ששכל בפשטות, מסבירים היינו אם גם
אובייקטיבית  בצורה דברים לבחון ובשביל אובייקטיבית, מבחינה
השוחד, ענין דרך (ועל עצמו את להרגיש פחות צריך האדם הרי
חכמים" עיני "מעוור זה הרי עצמו את מערב שהאדם שבגלל
ומדבריו  לשכל). להיות שצריכה האובייקטיבית לראיה ומפריע
בגלל  הוא עצמו, הרגשת ביטול הם שמוחין שהסיבה משמע כאן
שהשכלת  ואף ממנו"? שלמעלה דבר אל "התקשרות כאן שיש
ממנו  שלמעלה דבר אל ביטול דורש ("חכמה") חדש שכל

בהבדל  עוסק נ"ע הרבי לכאורה כאן הרי המבריק"), (ה"ברק
בתוך  הדרגות בין בהבדל ולא למידות, המוחין שבין הכללי

לבינה. חכמה בין גופא המוחין
דרגת  על בעיקר מדבר נ"ע שהרבי שכיון לבאר, יש ואולי
השגת  שגם מסביר שמיד ממה שנראה (וכפי בעצם", ה"מוחין
אין  בעצם במוחין אך המוחין בחיצוניות רק זהו בכלל הדבר טוב
הוא  בעצם המוחין ענין הנה כללי) באופן הטוב השגת אף
המוחין" מ"חיצוניות בשונה וזיכוך, בדקות הענין, של "הפשטה"
"הפשטה" של באופן והשגה השגה. בלבושי התלבשות שעניינם

ממנו. שלמעלה דבר אל האדם של התרוממות מחייבת
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יסודות  מד' הרעות, המדות באות שממנה הבהמית נפש אחת נפשות, שתי – יהודי בכל
ועפר. מים רוח, אש, שבה: הרעים

‰p‰Â מצרים ויציאת מצרים ּגלּות ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
ויציאת  מצרים ּגלּות יׁשנֹו כן ּכמֹו הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּבגׁשמּיּות,
ּבתניא  אֹומר נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ּדהּנה ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצרים
ז"ל, ויטאל חּיים להרב הּקדּׁשה ׁשער ּבׁשם ב ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּפרק
נׁשמֹות, ב' יׁש רׁשע ואחד צּדיק אחד יׂשראל איׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדלכל
לׁשֹון  "נׁשמֹות" אֹומר עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵָָָּדכתיב
מּצד  אחת נפׁש נפׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן ׁשּתים, ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָרּבים

אחרא  וסטרא ּבדם ג הּקלּפה הּמתלּבׁשת היא זֹו ונפׁש , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּדם  הּבׂשר נפׁש "ּכי ּוכדכתיב הּגּוף להחיֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהאדם
קרּוב  לּה ׁשּיׁש הּבׂשר", "נפׁש נקראת זֹו ונפׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהוא",
מּנפׁש הּנה ולזאת ּדוקא, הּגׁשמּיים וענינים הּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאל
מארּבע  רעֹות הּמּדֹות ּכל ּבאֹות מּמּנה הּנה ּדקלּפה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָזֹו
ּבעל  הּוא אם ּבין ונברא נברא ׁשּכל ׁשּבּה, רעים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיסֹודֹות
הּמלאכים  ּכמֹו רּוחני ּגּוף ּבעל הּוא אם ּובין ּגׁשמי ְְְִִִִֵַַַַַָָּגּוף

יסֹודֹות מד' מרּכב הּוא עפר.ּונפׁשֹות, מים, רּוח, אׁש, – ְְְִִֵַַָָָָֻ
מעלת  מהּות לפי מׁשּתּנה היסֹודֹות ׁשּמהּות ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבנפׁש ּגם הּנה ולזאת ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמדרגתם
הּמּדֹות  ּכל ׁשּבאים הם ּומהם יסֹודֹות, ד' ּבֹו יׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבׂשר
וגאוה  ּדכעס אֹותּה, הּגֹורם מיסֹוד רעה מּדה ּכל  ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָרעֹות,

האׁש טבע ּדהּנה למעלה, ׁשּנגּבּה האׁש מיסֹוד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאים
רֹותח  ׁשּלבבֹו ּבכעס הּוא ּכן למעלה, ועֹולה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנגּבּה
אדם, ּבני ּבטבעי רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו למעלה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָועֹולה
ווערען  זיי מרּתיחים, – ּכֹועסים ׁשהם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּדבׁשעה

קאכען  אּון יכֹול ד אֹויפגעכאּפט ּכעסֹו ּגדל ׁשּמּפני עד , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אֹויס  ווערט ער ׂשכלֹו, ּכל האדם ׁשּיׁשּכח ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלהיֹות
ׁשעדליכער  ׁשלעכטער א ווי קאכט צּו איז ער ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָמענטׁש,

חּיים  מענטׁשה ּבעל ּדער וואס הּגאוה, ּבמּדת וכן , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
אנדערען  ּדעם אֹויף זי אלץ ו ּגרֹויסט איז ּדאס וואס , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

האׁש יסֹוד ּדעם הּתענּוגים,ז פּון ותאות ּדקלּפה. ׁשּבנפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
קערּפערליכע  ּדי זי ּגלּוסט מענטׁשען ּדעם וואס ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּדאס

ּדקלּפה.ח פארגעניגענס  ׁשּבנפׁש הּמים מיסֹוד הּוא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
מענטׁשען  וואס ּדאס והתּפארּות, וליצנּות ְְְְְְְֲִֵֶֶָָָָוהֹוללּות

זי אלץ ט ּבארימען איז ּדאס וואס ּבטלים, ּודברים ְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ּדאס  איז ּדאס טּוט ער ּבעת אפּלּו וואס זאכען ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאזעלכע

ניׁשט  ּגאר איזה י אֹוי הם אׁשר ּגׁשמּיים ּדברים יׁשנם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היֹותם  ּבעת ּגם הרי הּדברים אּלּו ּכל אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָָמציאּות,
הרּוח  מיסֹוד ּבאים והם ּכלל, מציאּות ׁשּום ְְְִִִֵֵַָָָָאינם
העפר. מיסֹוד ּבאים ועצבּות ועצלּות ּדקלּפה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבנפׁש
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לקדושה).ג. (שמנגד האחר מתל ד.הצד מתעוררים ומתלהטים.הם כמו ה.הבים מורתח הוא אנושיותו, את מאבד הוא
ומזיק. רע חיים זולתו.ו.בעל על מתגאה האש.ז.שהאדם מיסוד (בא) זה התענוגים ח.שכל מתחשק שלאדם זה

מתפארים.ט.הגשמיים. שאנשים "כלום".י.זה גם הם עשייתם בעת שאפילו כאלו דברים שהם

•
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האסור  (דבר (אדון) גאספאדא השם בשמעו
ססס"ר, במדינת ופרדסים בגנים גם בפה, להוציא
אשר  כזה מבהיל ובאופן שפאליערנא במבצר גם ומה
בשם  אותו מכנים עבודתו מלאת בעת האסירים פקיד
וברעד  ויתאדם הבריקו עיניו גאספאדין) כזה, בוז
טאקיך  רעויליוציענער? קונטור קאקאי וידיש, אמר:
וסיאקיך. בעז מחיעסטי, נא ראסטרעליאט נוזנא
(אתה  בערי נוא קארענדאש, טיעבע נא דיאואל,

אתה? המהפכה מתנגד איזה לירות רואה צריך כאלה

נו, עפרון. לך הא שד! שום.. בלי המקום.. על ולחסל
קח!).

פאדנימאטסיא,  עניתי  מאגו ניע יא
גאספאדינו  עטים ואט פערעדאייטע פאזאלוסטא
אי  הדלת) אצל שישב ק. האסיר על באצבע (והראתי
בבקשה, לקום. יכול (אינני פערעדאסט ניע או

לי). ימסור והוא זה.. לאדון העט) (את תמסרו
סאגלאסנא  ניעלזא,  הפקיד עונה  ניעט
סואים  דאלזשען ארעסטאנט קזשדי זאקאנא
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רוק  אט פאלוצקי וסיע פאלוציט, רוקאמי
(לא, סאם בערי אי פאדנימאייסיא נאדזיראטעליע,
כל  בידיו לקבל חייב אסיר כל לחוק בהתאם אסור,

לבד). וקח קום המפקח, מידי דבר
(אני) יכול, (אינני זדאראוו ניע  עניתי  נאגו ניע

בריא). לא
פא  יעסלי נאדא, ניע  הפקיד עונה  טאדגא
אם  צריך, לא כך, (אם זאקאנו פא טא זאקאנו
את  לסגור ויבקש לחוק), בהתאם אז לחוק, בהתאם
דורש  הנני החוק פי על בקול ואקרא החור, דלת
(מנהל  אטדעליעניע הנאצאלניק של ביאתו ומיד תיכף

נסגרה. והדלת המחלקה)
אחד  וכל חמין" מים לקבל "הכונו נשמע כרוז

לו. אשר הצנצנת מכין האסירים
ופחד  הדלת מנעלי פתיחת קול נשמע ופתאום
כאחד  כולם האסירים. שלשת על נפל ומבהיל נורא
הבנתי  לא אנכי כסיד. פניהם במקומם, שבת נשארו
מבלי  נרעשתי אני גם אבל ויחרדו, נבהלו ככה מדוע

נפתחה. והדלת דעת,
מי  ויקרא, נלהבים, פניו לטושות עיניו בא. הפקיד

אותי. קרא
עניתי.  אנכי

ברוגז. הפקיד שואל דרישתכם? מה
הסידור  התפילין לי לתת  הגדתי  דרישתי
והנני  הגפא"ו. צירי לי הבטיחו אשר את והספרים.

רופא. דורש
קודם  לא יבוא ורופא אתן, לא והספרים התפילין
לא  יומים או יום במשך ערב . או בקר המחרת מיום

כזו. קטנה מפצע דמכם כל יזוב
הגביה  הרצפה על נפלו דם טפי אשר ובהביטו
נקי' להיות הצריכה הרצפה את רחצו מהרו קולו,
אף. בחרי ללכת ויפן האסירים. על מוטלת וטהרתה
מערכה  פקיד אליכם פונה הנני החוק בשם
 רעב מחאת מודיע הנני כי להודיעכם, הששית
לי  לתת דרישתי ימלאו אשר עד  גאלאדאייקע
כחוק. כתובה מחאתי לכם והא והספרים, התפילין

ידו  וירים אלי ויגש  למאד התקצף המחאה בקראו
והשומר  מאומה. כל לי עשה לא אך להפחידני,
ירגע  ושם לבאר, להורידו היו צריכים אמר פעטיע

מרגשתו. וינוח
השונא  העליון להפקיד אספר הפקיד אמר כן

פעטיא  ויאמר מפונקים, סובאטא אסירים טאגדא :
עדן). בגן בשבת יטייל (ואז ראיי אוו גיליאט בודיעט
עוד  ארהיב  לבלי באזהרה אלי פנה והפקיד ויתענג
בגלל  אשר המנוחה את להפריע ולבא אותו לקרוא

המחאה  ובדבר במחשכים, להושיבני ברשותו זאת
השלישי  ביום או המחרת וביום כחוק יקיים רעב של

הדלת. את ויסגרו למטרתו, ישלחנו
האסירים, על עז רושם עשה הפקיד של ביקורו
האסירים  שלשת הנה הפקיד עקבי נעלמו וכאשר
שמעתי. לא כאבי ומגודל ביניהם להתלחש התחילו

בטליתי  והתעטפתי הוקל כאבי שעות איזה כעבור
על  תהלים מזמורי אמרתי גם ארוכה. תפלה ואתפלל

פה.
אך  האסירים, של הטיול מועד בא תפילתי בעת

אותי. הפריע לא מתפלל הנני כי הפקיד בראות
אנכי  להאסירים. הניתן הערב  חמי מועד בא כבר
פקיד  בא מה זמן וכעבור מים, לקחתי לא כמובן
גם  אשר הוא חוק כי לטייל, ללכת ויקראני הטיול,
קלה  שעה לטייל צריכים און כבדי היותר האסירים
ואנכי  לבד, אחד אחד מובילים שאותם רק יום, בכל

ללכת. מיאנתי
ויתן  ויבקרני, הפקיד, בלוית הרופא בא בשעה בה
באיזה  וישאלני חבורה הפצע על להניח תחבושת לי
אל  פניתי רק מאומה, עניתיו ולא נפצעתי, כה אופן
לא  והוא והספרים, התפילין לי לתת בדרישה הפקיד

לי. לענות גם לנכון מצא
נשמע  הכרוז וקול כנפי' פרשה והלילה עבר היום

לישון". שכב השינה, מועד "בא
כי  באמרו מקומו את לי פינה ש. היהודי האסיר
ויאמר  לי, נתן כר גם ק. או ס. האסיר עם ישן הוא
המובלים  רעש יותחל שעה בעוד כי לישן מהרו לי
המרעיש  וצעקתם ואנחתם התחתונה הקומה אל

הלב . את ומרעיד
ישבתי. עוד ואנכי במקומם שכבו כבר האסירים
ער  עודני כי וירא האשנב דרך הביט פעטיע השומר
אנכי  לישן. ויזהירני בדלת אשר החור את ויפתח
אוכל  עשרה האחד בשעה רק אשר לו, הגדתי
ע"כ  ואשר לישן, אשכבה כן ואחרי ערבית, להתפלל

האמור. מועד הגיע כבר האם לי יגיד
החור  את ויסגור מלה, חצי אף הושיבני לא הוא
אדע  אשר מאת ואחזור לשבת נשארתי ואנכי לו, וילך

פה. בעל
בהאשנב, מביט האכזר ופעטיע זמן, איזה עבר

לו. אמרתי אשר המועד הגיע כי לי, ויגד
שמע, פרשת באמצע ועודני ערבית התפללתי

חדש וקול דלת פתיחת ואחריו נשמעו כבדים צעדים
בנהימת  איש יללת נשמע וכרגע מחדרנו רחוק לא
רוסיא  בלשון ומצוה פקיד קול השני ומעבר תחנון,
ושקיטה  ישמע, לא קולו אשר פיו על ידיכם שימו
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יסודות  מד' הרעות, המדות באות שממנה הבהמית נפש אחת נפשות, שתי – יהודי בכל
ועפר. מים רוח, אש, שבה: הרעים

‰p‰Â מצרים ויציאת מצרים ּגלּות ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
ויציאת  מצרים ּגלּות יׁשנֹו כן ּכמֹו הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּבגׁשמּיּות,
ּבתניא  אֹומר נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ּדהּנה ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצרים
ז"ל, ויטאל חּיים להרב הּקדּׁשה ׁשער ּבׁשם ב ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּפרק
נׁשמֹות, ב' יׁש רׁשע ואחד צּדיק אחד יׂשראל איׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדלכל
לׁשֹון  "נׁשמֹות" אֹומר עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵָָָּדכתיב
מּצד  אחת נפׁש נפׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן ׁשּתים, ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָרּבים

אחרא  וסטרא ּבדם ג הּקלּפה הּמתלּבׁשת היא זֹו ונפׁש , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּדם  הּבׂשר נפׁש "ּכי ּוכדכתיב הּגּוף להחיֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהאדם
קרּוב  לּה ׁשּיׁש הּבׂשר", "נפׁש נקראת זֹו ונפׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהוא",
מּנפׁש הּנה ולזאת ּדוקא, הּגׁשמּיים וענינים הּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאל
מארּבע  רעֹות הּמּדֹות ּכל ּבאֹות מּמּנה הּנה ּדקלּפה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָזֹו
ּבעל  הּוא אם ּבין ונברא נברא ׁשּכל ׁשּבּה, רעים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיסֹודֹות
הּמלאכים  ּכמֹו רּוחני ּגּוף ּבעל הּוא אם ּובין ּגׁשמי ְְְִִִִֵַַַַַָָּגּוף

יסֹודֹות מד' מרּכב הּוא עפר.ּונפׁשֹות, מים, רּוח, אׁש, – ְְְִִֵַַָָָָֻ
מעלת  מהּות לפי מׁשּתּנה היסֹודֹות ׁשּמהּות ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבנפׁש ּגם הּנה ולזאת ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמדרגתם
הּמּדֹות  ּכל ׁשּבאים הם ּומהם יסֹודֹות, ד' ּבֹו יׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבׂשר
וגאוה  ּדכעס אֹותּה, הּגֹורם מיסֹוד רעה מּדה ּכל  ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָרעֹות,

האׁש טבע ּדהּנה למעלה, ׁשּנגּבּה האׁש מיסֹוד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאים
רֹותח  ׁשּלבבֹו ּבכעס הּוא ּכן למעלה, ועֹולה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנגּבּה
אדם, ּבני ּבטבעי רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו למעלה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָועֹולה
ווערען  זיי מרּתיחים, – ּכֹועסים ׁשהם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּדבׁשעה

קאכען  אּון יכֹול ד אֹויפגעכאּפט ּכעסֹו ּגדל ׁשּמּפני עד , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אֹויס  ווערט ער ׂשכלֹו, ּכל האדם ׁשּיׁשּכח ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלהיֹות
ׁשעדליכער  ׁשלעכטער א ווי קאכט צּו איז ער ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָמענטׁש,

חּיים  מענטׁשה ּבעל ּדער וואס הּגאוה, ּבמּדת וכן , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
אנדערען  ּדעם אֹויף זי אלץ ו ּגרֹויסט איז ּדאס וואס , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

האׁש יסֹוד ּדעם הּתענּוגים,ז פּון ותאות ּדקלּפה. ׁשּבנפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
קערּפערליכע  ּדי זי ּגלּוסט מענטׁשען ּדעם וואס ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּדאס

ּדקלּפה.ח פארגעניגענס  ׁשּבנפׁש הּמים מיסֹוד הּוא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
מענטׁשען  וואס ּדאס והתּפארּות, וליצנּות ְְְְְְְֲִֵֶֶָָָָוהֹוללּות

זי אלץ ט ּבארימען איז ּדאס וואס ּבטלים, ּודברים ְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ּדאס  איז ּדאס טּוט ער ּבעת אפּלּו וואס זאכען ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאזעלכע

ניׁשט  ּגאר איזה י אֹוי הם אׁשר ּגׁשמּיים ּדברים יׁשנם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היֹותם  ּבעת ּגם הרי הּדברים אּלּו ּכל אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָָמציאּות,
הרּוח  מיסֹוד ּבאים והם ּכלל, מציאּות ׁשּום ְְְִִִֵֵַָָָָאינם
העפר. מיסֹוד ּבאים ועצבּות ועצלּות ּדקלּפה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבנפׁש
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לקדושה).ג. (שמנגד האחר מתל ד.הצד מתעוררים ומתלהטים.הם כמו ה.הבים מורתח הוא אנושיותו, את מאבד הוא
ומזיק. רע חיים זולתו.ו.בעל על מתגאה האש.ז.שהאדם מיסוד (בא) זה התענוגים ח.שכל מתחשק שלאדם זה

מתפארים.ט.הגשמיים. שאנשים "כלום".י.זה גם הם עשייתם בעת שאפילו כאלו דברים שהם

•
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האסור  (דבר (אדון) גאספאדא השם בשמעו
ססס"ר, במדינת ופרדסים בגנים גם בפה, להוציא
אשר  כזה מבהיל ובאופן שפאליערנא במבצר גם ומה
בשם  אותו מכנים עבודתו מלאת בעת האסירים פקיד
וברעד  ויתאדם הבריקו עיניו גאספאדין) כזה, בוז
טאקיך  רעויליוציענער? קונטור קאקאי וידיש, אמר:
וסיאקיך. בעז מחיעסטי, נא ראסטרעליאט נוזנא
(אתה  בערי נוא קארענדאש, טיעבע נא דיאואל,

אתה? המהפכה מתנגד איזה לירות רואה צריך כאלה

נו, עפרון. לך הא שד! שום.. בלי המקום.. על ולחסל
קח!).

פאדנימאטסיא,  עניתי  מאגו ניע יא
גאספאדינו  עטים ואט פערעדאייטע פאזאלוסטא
אי  הדלת) אצל שישב ק. האסיר על באצבע (והראתי
בבקשה, לקום. יכול (אינני פערעדאסט ניע או

לי). ימסור והוא זה.. לאדון העט) (את תמסרו
סאגלאסנא  ניעלזא,  הפקיד עונה  ניעט
סואים  דאלזשען ארעסטאנט קזשדי זאקאנא
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רוק  אט פאלוצקי וסיע פאלוציט, רוקאמי
(לא, סאם בערי אי פאדנימאייסיא נאדזיראטעליע,
כל  בידיו לקבל חייב אסיר כל לחוק בהתאם אסור,

לבד). וקח קום המפקח, מידי דבר
(אני) יכול, (אינני זדאראוו ניע  עניתי  נאגו ניע

בריא). לא
פא  יעסלי נאדא, ניע  הפקיד עונה  טאדגא
אם  צריך, לא כך, (אם זאקאנו פא טא זאקאנו
את  לסגור ויבקש לחוק), בהתאם אז לחוק, בהתאם
דורש  הנני החוק פי על בקול ואקרא החור, דלת
(מנהל  אטדעליעניע הנאצאלניק של ביאתו ומיד תיכף

נסגרה. והדלת המחלקה)
אחד  וכל חמין" מים לקבל "הכונו נשמע כרוז

לו. אשר הצנצנת מכין האסירים
ופחד  הדלת מנעלי פתיחת קול נשמע ופתאום
כאחד  כולם האסירים. שלשת על נפל ומבהיל נורא
הבנתי  לא אנכי כסיד. פניהם במקומם, שבת נשארו
מבלי  נרעשתי אני גם אבל ויחרדו, נבהלו ככה מדוע

נפתחה. והדלת דעת,
מי  ויקרא, נלהבים, פניו לטושות עיניו בא. הפקיד

אותי. קרא
עניתי.  אנכי

ברוגז. הפקיד שואל דרישתכם? מה
הסידור  התפילין לי לתת  הגדתי  דרישתי
והנני  הגפא"ו. צירי לי הבטיחו אשר את והספרים.

רופא. דורש
קודם  לא יבוא ורופא אתן, לא והספרים התפילין
לא  יומים או יום במשך ערב . או בקר המחרת מיום

כזו. קטנה מפצע דמכם כל יזוב
הגביה  הרצפה על נפלו דם טפי אשר ובהביטו
נקי' להיות הצריכה הרצפה את רחצו מהרו קולו,
אף. בחרי ללכת ויפן האסירים. על מוטלת וטהרתה
מערכה  פקיד אליכם פונה הנני החוק בשם
 רעב מחאת מודיע הנני כי להודיעכם, הששית
לי  לתת דרישתי ימלאו אשר עד  גאלאדאייקע
כחוק. כתובה מחאתי לכם והא והספרים, התפילין

ידו  וירים אלי ויגש  למאד התקצף המחאה בקראו
והשומר  מאומה. כל לי עשה לא אך להפחידני,
ירגע  ושם לבאר, להורידו היו צריכים אמר פעטיע

מרגשתו. וינוח
השונא  העליון להפקיד אספר הפקיד אמר כן

פעטיא  ויאמר מפונקים, סובאטא אסירים טאגדא :
עדן). בגן בשבת יטייל (ואז ראיי אוו גיליאט בודיעט
עוד  ארהיב  לבלי באזהרה אלי פנה והפקיד ויתענג
בגלל  אשר המנוחה את להפריע ולבא אותו לקרוא

המחאה  ובדבר במחשכים, להושיבני ברשותו זאת
השלישי  ביום או המחרת וביום כחוק יקיים רעב של

הדלת. את ויסגרו למטרתו, ישלחנו
האסירים, על עז רושם עשה הפקיד של ביקורו
האסירים  שלשת הנה הפקיד עקבי נעלמו וכאשר
שמעתי. לא כאבי ומגודל ביניהם להתלחש התחילו

בטליתי  והתעטפתי הוקל כאבי שעות איזה כעבור
על  תהלים מזמורי אמרתי גם ארוכה. תפלה ואתפלל

פה.
אך  האסירים, של הטיול מועד בא תפילתי בעת

אותי. הפריע לא מתפלל הנני כי הפקיד בראות
אנכי  להאסירים. הניתן הערב  חמי מועד בא כבר
פקיד  בא מה זמן וכעבור מים, לקחתי לא כמובן
גם  אשר הוא חוק כי לטייל, ללכת ויקראני הטיול,
קלה  שעה לטייל צריכים און כבדי היותר האסירים
ואנכי  לבד, אחד אחד מובילים שאותם רק יום, בכל

ללכת. מיאנתי
ויתן  ויבקרני, הפקיד, בלוית הרופא בא בשעה בה
באיזה  וישאלני חבורה הפצע על להניח תחבושת לי
אל  פניתי רק מאומה, עניתיו ולא נפצעתי, כה אופן
לא  והוא והספרים, התפילין לי לתת בדרישה הפקיד

לי. לענות גם לנכון מצא
נשמע  הכרוז וקול כנפי' פרשה והלילה עבר היום

לישון". שכב השינה, מועד "בא
כי  באמרו מקומו את לי פינה ש. היהודי האסיר
ויאמר  לי, נתן כר גם ק. או ס. האסיר עם ישן הוא
המובלים  רעש יותחל שעה בעוד כי לישן מהרו לי
המרעיש  וצעקתם ואנחתם התחתונה הקומה אל

הלב . את ומרעיד
ישבתי. עוד ואנכי במקומם שכבו כבר האסירים
ער  עודני כי וירא האשנב דרך הביט פעטיע השומר
אנכי  לישן. ויזהירני בדלת אשר החור את ויפתח
אוכל  עשרה האחד בשעה רק אשר לו, הגדתי
ע"כ  ואשר לישן, אשכבה כן ואחרי ערבית, להתפלל

האמור. מועד הגיע כבר האם לי יגיד
החור  את ויסגור מלה, חצי אף הושיבני לא הוא
אדע  אשר מאת ואחזור לשבת נשארתי ואנכי לו, וילך

פה. בעל
בהאשנב, מביט האכזר ופעטיע זמן, איזה עבר

לו. אמרתי אשר המועד הגיע כי לי, ויגד
שמע, פרשת באמצע ועודני ערבית התפללתי

חדש וקול דלת פתיחת ואחריו נשמעו כבדים צעדים
בנהימת  איש יללת נשמע וכרגע מחדרנו רחוק לא
רוסיא  בלשון ומצוה פקיד קול השני ומעבר תחנון,
ושקיטה  ישמע, לא קולו אשר פיו על ידיכם שימו
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ואתעלף  רגע עוד רועדים ורגלי ידיי חרישית,
ואחריו  איי איי משונה קריאה מהחצר נשמע ופתאום

רובה. בקנה ירי'
להגיד  יכולתי לא כי עד מעיני נפתח דמעות מעין
צעדים  קול בשמעי אחזתני פחדים אחת, מלה אף
נפתחת  דלת הפעם ועוד חדרנו, עבר אל מתקרבים
נשמעו  ופתאום נשתתק כרגע אך נשמעה איש ויללת
מכאוביו  מעצמת הגונח חלל וצעקת רובה קנה ירית

ונשתק. ושלישית שני' ירי' כן ואחרי
קולנו  שמע אמירת ובעת ואתפלל התאמצתי
ויריות  נהרגים יללת החצר, מעבר נשמעה המולה
לא  תנומה אשר וכמובן היום. האיר כי עד רובה קנה

לעיני. נתתי
מות  חצר ושקיטת החלון, מחורי בא קר רוח
הושקטו  מכאובי ההוא, הצלמות פני על מרחפת
יתמכ(נ)י  ממרום רוח מאתי, סר פחדי במעט,

מסתדרים. ומחשבותי
כבודו  הארץ כל מלא היתה הראשונה המחשבה
ציורו  הנה רגע ובין בכלל, שפאליערנא גם אשר כתי'
כ"ק  הוד של ומאסרו הפעטראפאוולי, מבצר של
זצוקללה"ה  הגדול רבינו הראשון, אבינו אאזמו"ר,

בהקיץ. וחולם עיני, לנגד זי"ע, נבג"מ
המעמידים  הציור וחושי המחשבה היא איתן מה
ההיא  ובשעה גמור כאמת מדומה במצב האדם את
עיניו  והחומר, הגשם אשפות מעל מורם כולו הנהו
בחיי  ומטפס עולה כאילו רוקדים רעיונותיו טרודות,

לו. לזרא הכאוב ובשרו והנשמה, הנפש
העמידה" עת בא "עמדו , הקריאה לקול
של  ואימתו הנני אסיר אני גם כי אני, גם התעוררתי

יבעתני. השומר
איומה  לילה אחרי ק. האסיר אומר חיים כולנו

חיים. כולנו אשר לא־ל תודה כזו,
ששמעתי  עת בכל  הלאה דיבורו ממשיך  אנכי
רגע  בעוד הקץ, קרב  אשר דמיתי ההולכים צעדי
רגעים  אחריהם, ללכת ויקראו החדר מנעולי יפתחו
מתוחלת  הקץ טוב אשר חשבתי ורגעים רעדתי
עברה  הלילה כאשר אבל כביר. זמן זה ממושכה
להנעלה  שיח לשפוך יוכל פעם עוד הנה בא, והיום

מכל.
כזו, בסביבה הנני חיי לימי הראשונה בפעם
שכלית  ידיעה מכל הרחוקים פשוטים אנשים בחברת
ק. האסיר של ואדיקותו לב  התום הנה שתהי', איזה

עז. רושם פעל
כבר  בכלא, יושב שהנני שעות וחמישה העשרים
אסיר  כי המצב עם להתרגל אסיר, חותם עלי הניחו
אלו  אמות בד' רק הם וברוח בגשם צרכיי וכל הנני,

בת  אנשים.המחזיקי' ארבעה וכם
ארבעה  שבת יוכלו איך הבנתי לא ראשונה בשעה
האנשים  עושים ומה זה, מחנק באויר יחדיו אנשים

חי. אדם גויית לצרכי הקבוע מועד בבוא האלו
את  לדעת נוכחתי הללו שעות וחמש העשרים
חבלה, בעלי אדם בני ראיתי מעולם, ידעתי לא אשר
חללים, אנקת שמעתי אחים, דם שופכי אכזרים,

דם. שואפי וצחוק
אם  זו, בלילה נהרגו אשר אלה המה מי אדע לא
או  וקנין מסחר בעלי אם יהודים, אינם או יהודים
אנשים  נהרגו אופן בכל אבל דת, וכהני מדע בעלי
המר  העונש לאותו המה ראוים בלתי אשר כאלו

נענשו. אשר
לבנים, אבות הם, משפחה בעלי האלה האנשים
הם, פרנסה בעלי לרעייתיהם, ואנשים להורים, בנים
גורל  הוא ומה בהם, להתלוים ושמלה לחם מספיקי

אחריהם. הנשארים
הוצאו  הללו האנשי' אשר בשעה בה יודע, ומי
בניהם  נשיהם בשעה בה והתחננו, יללו למות,
תקוה  של בחזיונות העמוקה שנתם (י)שנו והוריהם
ובניהם  אביהם בעלם ברגע בה אשר דעת מבלי

לטבח. מובלים
האחרונים  חייו רגעי אשר האיש הוא אומלל מה
בהיקר  עין להעיף לביתו לצוות היכולת הוא מושלל

חלציו. יוצאי את ולברך ורעים, באוהבים לו
יותר  עוד ונורא זה במבצר החיים הוא איום

המות.
הנסרים  על מקופל ישבתי אלו כמו במחשבות
מנוח, לי יתן לא ומכאובי ש. האסיר לי פינה אשר
כאב, הרגשתי לא הלילה כל אשר נזכרתי בשעה בה

נפצעתי. כי שכחתי
ברגע  ובה גדולה, באנחה נאנחתי דעת מבלי
הגופים  של מהדמי' זו אנחה גם טובה אשר חשבתי
הבית  מתחת אשר תחתית הבור באשפות המתגוללים

הלזה. מבצר
נשמע. לחם" לקבל "הכונו וכרוז מהרהר, עודני

איש  ויביטו האסירים, פני נהרו הקריאה לשמוע
פנים. וצהיבת בשמחה ברעהו

ויום  יום בכל אשר ידעתי טרם עוד אנכי
שלשה  בהם אשר המשמר אנשי את מחליפים
האתמול  ביום שירת אשר פעטיע הוא האחד אנשים,
איש  צעיר, הוא השני זועפות, פנים בעל אכזר איש
האסירים, של בצרתם ומתענין יושר, בעל טוב(!)

טוב. ולא רע לא זקן והשלישי
טוב  לעת מעת הוא הצעיר של שירותו וביום
הוא  ישאלוהו. אשר כל על עונה הוא להאסירים,
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מ  מביא גם עופרת, עט לכשמבקשים נותן קטרת
אינו  ישן, עתי מכתבי גם מביא ולפעמים אותו
שלוקחים  חמין המים בכוסי כך כל מדקדק
בטוח  שהוא (בעת הוא פותח לעתים וגם האסירים,
את  ההיא) בשעה יעבור לא קאנטראל הביקורת אשר
ראשי  להם ומספר האסירים עם ומשיח הדלת, חור

במכה"ע. מהאמור פרקים
של  קולו בהשמע אשר יפלא לא איפוא כן אם
את  לבשה צהלה רוח הנה האהוב החדש שומר

האסירים.
יכולים   ק. האסיר לי אומר  הזה השומר עם
שיתן  להפקיד יאמר אשר אצלו לבקש לדבר, אתם
מאליעניע) (באגא האלקים עבודת בגדי לכם

והספרים.
מה  טוב, איש הוא  ש. האסיר אומר  כן
אבקשו  גם עמו אדבר אנכי יעשה, לעשות שביכולתו

אין. כסף רק מקטרת, להשיג 
בשטרות  שהיו המעות אצלי לקחו הביקור בעת
פקיד  של השני בחיפוש כן לי, הניחו כסף ומעות
שהיו  המטבעות עם ילקוטי לי הניח הוא גם המערכה
ושלשים  רוביל שבעה עלו והנה אותם ואספור בו,

אגורות. וחמשה
האסירים  שכיני את התמי' הלזה הגדול המספר
לו  להיות האסיר הוא רשאי החוק לפי אשר באמרם

יותר. ולא כסף, רוביל שני ורק אך

עלה  ואולי פן ש. להאסיר נתתי אגורות חמשים
ונייר  טאבק לכה"פ או מקטרת, להשיג  בידו יעלה

עישון.
חשבונו  על עוד לו יש ש. האסיר כי נודעתי אז
כל  להם אין וס. ק. האסירים אמנם רוביל, כארבעה
חבילת  שבוע בכל מביאים ס. להאסיר רק מאומה,
אחרת, בעיר הם ביתו אנשי ק. האסיר כן לא אוכל,
יותר  זה עליו בלתה כותנ(ת)ו גם מאום. כל לו ואין
פה  היותו משך כל אך לעשן, הי' ורגיל ימים, מירח
האסירים  מאת הנשארים המקטרת שיורי הוא מעשן
כי  האלו החדשים בארבעת צמחו שערותיו גם וס. ש.
פעם  הבא להספר, לשלם אגורות העשרה לו אין

זו. במערכה ימים בעשרה
ס. ולהאסיר שלם שקל ק. להאסיר הלויתי אנכי
לא  אם לקחת, מיאן ש. והאסיר אגורות. ארבעים
לקנות  מה דבר להשיג  יכול אשר יגיד השומר כאשר

אצלי. יקח אז
מנעולי  את פותח והשומר הלחם, קבלת מועד בא
להגיד  הכן עומדים האסירים ושכיני הדלת, חור

חלקם. מנת ולקבל להשומר, טבא צפרא
ויגש  ראשון בשם קרא והשומר נפתח, החור
האסיר  ויגש  שלישי ש. האסיר ויגש  שני ק. האסיר
החור  אצל (ס.) האסיר עמד אחדים רגעים (ס.)
ויסגור  הלאה ללכת מיהר אך השומר עם וישוחח

החור.
f"txz ,onei

•

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

ycew zexb`

פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

מו"ה  והנכבד הנעלה תלמידנו אל

שי' אברהם

וברכה  שלום

מהנעשה  להודיעני אבקשו ומאד מאתו, נודעתי עתה

המה  הן ומי מי חייו, וארחות מעשהו, מה עמו, אתו

מראיהם  במדינתם הנמצאים יחיו התמימים מתלמידינו

מגורם. מקומות ופרטי ומעשיהם, הפנימי

תלמידינו  אחיו ועם בכלל, אצלינו הנעשה מכל

לידידנו  מכתבי ע"י לו נודע בטח בפרט יחיו התמימים

בעיר  אשר לבבו את לשמח והנני ובפרט. בכלל שי' אנ"ש

יחיו  התמימים מאברכי אגודה נוסדה באברוייסק מולדתו

ובש"ק  יום, מדי ובדא"ח בנגלה לימוד שיעורי קבעו אשר

אחינו  כלל בתוך עליהם ד' נועם יהי מוגבלים, בזמנים

התורה. בהרבצת המשתדלים שי' אנ"ש

יחיו  התמימים אחיו עם בכתובים לבוא רבה בבקשה

יחיו  התמימים אחיהם בעזר להיות לעוררם במדינתם

כאמור, נכונות מעמדות לעשות בפועל ובפועל, ברוח

להרים  יוכל כאשר איש איש לימודים שיעורי לכונן וברוח

אשר  יצ"ו תמימים תומכי ישיבת של ברוחה התורה קרן

והדרתו. גאונו ישראל קרן להרים מטרתה

מו"ר. בן המברכו והדו"ש, כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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ואתעלף  רגע עוד רועדים ורגלי ידיי חרישית,
ואחריו  איי איי משונה קריאה מהחצר נשמע ופתאום

רובה. בקנה ירי'
להגיד  יכולתי לא כי עד מעיני נפתח דמעות מעין
צעדים  קול בשמעי אחזתני פחדים אחת, מלה אף
נפתחת  דלת הפעם ועוד חדרנו, עבר אל מתקרבים
נשמעו  ופתאום נשתתק כרגע אך נשמעה איש ויללת
מכאוביו  מעצמת הגונח חלל וצעקת רובה קנה ירית

ונשתק. ושלישית שני' ירי' כן ואחרי
קולנו  שמע אמירת ובעת ואתפלל התאמצתי
ויריות  נהרגים יללת החצר, מעבר נשמעה המולה
לא  תנומה אשר וכמובן היום. האיר כי עד רובה קנה

לעיני. נתתי
מות  חצר ושקיטת החלון, מחורי בא קר רוח
הושקטו  מכאובי ההוא, הצלמות פני על מרחפת
יתמכ(נ)י  ממרום רוח מאתי, סר פחדי במעט,

מסתדרים. ומחשבותי
כבודו  הארץ כל מלא היתה הראשונה המחשבה
ציורו  הנה רגע ובין בכלל, שפאליערנא גם אשר כתי'
כ"ק  הוד של ומאסרו הפעטראפאוולי, מבצר של
זצוקללה"ה  הגדול רבינו הראשון, אבינו אאזמו"ר,

בהקיץ. וחולם עיני, לנגד זי"ע, נבג"מ
המעמידים  הציור וחושי המחשבה היא איתן מה
ההיא  ובשעה גמור כאמת מדומה במצב האדם את
עיניו  והחומר, הגשם אשפות מעל מורם כולו הנהו
בחיי  ומטפס עולה כאילו רוקדים רעיונותיו טרודות,

לו. לזרא הכאוב ובשרו והנשמה, הנפש
העמידה" עת בא "עמדו , הקריאה לקול
של  ואימתו הנני אסיר אני גם כי אני, גם התעוררתי

יבעתני. השומר
איומה  לילה אחרי ק. האסיר אומר חיים כולנו

חיים. כולנו אשר לא־ל תודה כזו,
ששמעתי  עת בכל  הלאה דיבורו ממשיך  אנכי
רגע  בעוד הקץ, קרב  אשר דמיתי ההולכים צעדי
רגעים  אחריהם, ללכת ויקראו החדר מנעולי יפתחו
מתוחלת  הקץ טוב אשר חשבתי ורגעים רעדתי
עברה  הלילה כאשר אבל כביר. זמן זה ממושכה
להנעלה  שיח לשפוך יוכל פעם עוד הנה בא, והיום

מכל.
כזו, בסביבה הנני חיי לימי הראשונה בפעם
שכלית  ידיעה מכל הרחוקים פשוטים אנשים בחברת
ק. האסיר של ואדיקותו לב  התום הנה שתהי', איזה

עז. רושם פעל
כבר  בכלא, יושב שהנני שעות וחמישה העשרים
אסיר  כי המצב עם להתרגל אסיר, חותם עלי הניחו
אלו  אמות בד' רק הם וברוח בגשם צרכיי וכל הנני,

בת  אנשים.המחזיקי' ארבעה וכם
ארבעה  שבת יוכלו איך הבנתי לא ראשונה בשעה
האנשים  עושים ומה זה, מחנק באויר יחדיו אנשים

חי. אדם גויית לצרכי הקבוע מועד בבוא האלו
את  לדעת נוכחתי הללו שעות וחמש העשרים
חבלה, בעלי אדם בני ראיתי מעולם, ידעתי לא אשר
חללים, אנקת שמעתי אחים, דם שופכי אכזרים,

דם. שואפי וצחוק
אם  זו, בלילה נהרגו אשר אלה המה מי אדע לא
או  וקנין מסחר בעלי אם יהודים, אינם או יהודים
אנשים  נהרגו אופן בכל אבל דת, וכהני מדע בעלי
המר  העונש לאותו המה ראוים בלתי אשר כאלו

נענשו. אשר
לבנים, אבות הם, משפחה בעלי האלה האנשים
הם, פרנסה בעלי לרעייתיהם, ואנשים להורים, בנים
גורל  הוא ומה בהם, להתלוים ושמלה לחם מספיקי

אחריהם. הנשארים
הוצאו  הללו האנשי' אשר בשעה בה יודע, ומי
בניהם  נשיהם בשעה בה והתחננו, יללו למות,
תקוה  של בחזיונות העמוקה שנתם (י)שנו והוריהם
ובניהם  אביהם בעלם ברגע בה אשר דעת מבלי

לטבח. מובלים
האחרונים  חייו רגעי אשר האיש הוא אומלל מה
בהיקר  עין להעיף לביתו לצוות היכולת הוא מושלל

חלציו. יוצאי את ולברך ורעים, באוהבים לו
יותר  עוד ונורא זה במבצר החיים הוא איום

המות.
הנסרים  על מקופל ישבתי אלו כמו במחשבות
מנוח, לי יתן לא ומכאובי ש. האסיר לי פינה אשר
כאב, הרגשתי לא הלילה כל אשר נזכרתי בשעה בה

נפצעתי. כי שכחתי
ברגע  ובה גדולה, באנחה נאנחתי דעת מבלי
הגופים  של מהדמי' זו אנחה גם טובה אשר חשבתי
הבית  מתחת אשר תחתית הבור באשפות המתגוללים

הלזה. מבצר
נשמע. לחם" לקבל "הכונו וכרוז מהרהר, עודני

איש  ויביטו האסירים, פני נהרו הקריאה לשמוע
פנים. וצהיבת בשמחה ברעהו

ויום  יום בכל אשר ידעתי טרם עוד אנכי
שלשה  בהם אשר המשמר אנשי את מחליפים
האתמול  ביום שירת אשר פעטיע הוא האחד אנשים,
איש  צעיר, הוא השני זועפות, פנים בעל אכזר איש
האסירים, של בצרתם ומתענין יושר, בעל טוב(!)

טוב. ולא רע לא זקן והשלישי
טוב  לעת מעת הוא הצעיר של שירותו וביום
הוא  ישאלוהו. אשר כל על עונה הוא להאסירים,
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מ  מביא גם עופרת, עט לכשמבקשים נותן קטרת
אינו  ישן, עתי מכתבי גם מביא ולפעמים אותו
שלוקחים  חמין המים בכוסי כך כל מדקדק
בטוח  שהוא (בעת הוא פותח לעתים וגם האסירים,
את  ההיא) בשעה יעבור לא קאנטראל הביקורת אשר
ראשי  להם ומספר האסירים עם ומשיח הדלת, חור

במכה"ע. מהאמור פרקים
של  קולו בהשמע אשר יפלא לא איפוא כן אם
את  לבשה צהלה רוח הנה האהוב החדש שומר

האסירים.
יכולים   ק. האסיר לי אומר  הזה השומר עם
שיתן  להפקיד יאמר אשר אצלו לבקש לדבר, אתם
מאליעניע) (באגא האלקים עבודת בגדי לכם

והספרים.
מה  טוב, איש הוא  ש. האסיר אומר  כן
אבקשו  גם עמו אדבר אנכי יעשה, לעשות שביכולתו

אין. כסף רק מקטרת, להשיג 
בשטרות  שהיו המעות אצלי לקחו הביקור בעת
פקיד  של השני בחיפוש כן לי, הניחו כסף ומעות
שהיו  המטבעות עם ילקוטי לי הניח הוא גם המערכה
ושלשים  רוביל שבעה עלו והנה אותם ואספור בו,

אגורות. וחמשה
האסירים  שכיני את התמי' הלזה הגדול המספר
לו  להיות האסיר הוא רשאי החוק לפי אשר באמרם

יותר. ולא כסף, רוביל שני ורק אך

עלה  ואולי פן ש. להאסיר נתתי אגורות חמשים
ונייר  טאבק לכה"פ או מקטרת, להשיג  בידו יעלה

עישון.
חשבונו  על עוד לו יש ש. האסיר כי נודעתי אז
כל  להם אין וס. ק. האסירים אמנם רוביל, כארבעה
חבילת  שבוע בכל מביאים ס. להאסיר רק מאומה,
אחרת, בעיר הם ביתו אנשי ק. האסיר כן לא אוכל,
יותר  זה עליו בלתה כותנ(ת)ו גם מאום. כל לו ואין
פה  היותו משך כל אך לעשן, הי' ורגיל ימים, מירח
האסירים  מאת הנשארים המקטרת שיורי הוא מעשן
כי  האלו החדשים בארבעת צמחו שערותיו גם וס. ש.
פעם  הבא להספר, לשלם אגורות העשרה לו אין

זו. במערכה ימים בעשרה
ס. ולהאסיר שלם שקל ק. להאסיר הלויתי אנכי
לא  אם לקחת, מיאן ש. והאסיר אגורות. ארבעים
לקנות  מה דבר להשיג  יכול אשר יגיד השומר כאשר

אצלי. יקח אז
מנעולי  את פותח והשומר הלחם, קבלת מועד בא
להגיד  הכן עומדים האסירים ושכיני הדלת, חור

חלקם. מנת ולקבל להשומר, טבא צפרא
ויגש  ראשון בשם קרא והשומר נפתח, החור
האסיר  ויגש  שלישי ש. האסיר ויגש  שני ק. האסיר
החור  אצל (ס.) האסיר עמד אחדים רגעים (ס.)
ויסגור  הלאה ללכת מיהר אך השומר עם וישוחח

החור.
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פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

מו"ה  והנכבד הנעלה תלמידנו אל

שי' אברהם

וברכה  שלום

מהנעשה  להודיעני אבקשו ומאד מאתו, נודעתי עתה

המה  הן ומי מי חייו, וארחות מעשהו, מה עמו, אתו

מראיהם  במדינתם הנמצאים יחיו התמימים מתלמידינו

מגורם. מקומות ופרטי ומעשיהם, הפנימי

תלמידינו  אחיו ועם בכלל, אצלינו הנעשה מכל

לידידנו  מכתבי ע"י לו נודע בטח בפרט יחיו התמימים

בעיר  אשר לבבו את לשמח והנני ובפרט. בכלל שי' אנ"ש

יחיו  התמימים מאברכי אגודה נוסדה באברוייסק מולדתו

ובש"ק  יום, מדי ובדא"ח בנגלה לימוד שיעורי קבעו אשר

אחינו  כלל בתוך עליהם ד' נועם יהי מוגבלים, בזמנים

התורה. בהרבצת המשתדלים שי' אנ"ש

יחיו  התמימים אחיו עם בכתובים לבוא רבה בבקשה

יחיו  התמימים אחיהם בעזר להיות לעוררם במדינתם

כאמור, נכונות מעמדות לעשות בפועל ובפועל, ברוח

להרים  יוכל כאשר איש איש לימודים שיעורי לכונן וברוח

אשר  יצ"ו תמימים תומכי ישיבת של ברוחה התורה קרן

והדרתו. גאונו ישראל קרן להרים מטרתה

מו"ר. בן המברכו והדו"ש, כאו"נ ושלום ברכה והי'
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את1המפרשים לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.

"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,

אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת

של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד

ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.-אורח-חיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשית-רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו: שהתחיל לכתבו כ"ח אייר, מוצש"ק נשא, כ"ב סיון - עם המצורף 

אליהם והפ"נ אשר יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון אשר סו"ס יודיעוני לא רק בהנוגע לאסיפות ולהחלטות אודות פעולות טובות, כי 

אם גם ע"ד פעולות טובות בפועל. ובפרט שמענינא דיומא הוא, ע"פ המבואר בלקו"ת דפרשת השבוע 

שקראנוה בשבת זו, שהתכלית הוא המעשה, ואז טובה הארץ מאד מאד, משא"כ כשרוצים להשאר 

בעולם הדבור. וכמ"ש זה כ"פ, לדעת נקל גם בלי התבוננות וגם לאינו נבון, איך שאין מנצלים כלל 

ההשפעה שנותנים מלמעלה לא בענינים רוחנים ולא בענינים גשמים. ועוד בזה, נשארו כשבועים לי"ב 

וי"ג תמוז האם יעשו התועדות, מי יהיו האחראים וכו'? . . . והרי כנ"ל תכלית הדבור הוא שיבוא לידי 

מעשה.

בברכה לבשו"ט, ואין טוב באמת אלא כשהתלמוד והמדרש מביא לידי מעשה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון, בו כותב בענין בנו שי' האם כדאי להמשיך המצב בלתי ברור בו 

נמצא עתה וכו' וכן באם לחשוב ע"ד פירוד, באם יחקור מקודם אם תזדמן אחרת ואז ליתן גט או לא.

עד  הגט  לעכב  הסברא  מובן  ומזה  ישראל  בנות  תקנת  על  חכמים  שקדו  כמה  עד  ידוע  והנה 

ברכות  עי"ז  תתרבנה  דאיתתא  עיגונא  כשישללו  ואדרבה,  וכלל  כלל  מקום  לה  אין  אחרת,  שתזדמן 

השי"ת.

ובעצם הענין הרי כיון שעברו כבר כמה שנים במצב ההווה יש לנסות עתה עוה"פ )לצאת ידי כל 

הדיעות( בהנוגע לקירוב הלבבות של הזוג, ובאם יתברר שאין לזה סיכוים, הנה לדעתי אין כל מקום 

לעגן את האשה לבלי כל תועלת לשני הצדדים, ואדרבה מרבים עגמ"נ וכו' והלואי היו עושים בזה לפני 

כו"כ זמן, אבל אין צועקין על העבר.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על ציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בהנוגע לכאו"א מהם.

בברכה לבשו"ט.
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ycew zegiyn zecewp

את1המפרשים לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.

"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,

אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת

של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד

ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף

ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,

מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי

אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד

הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "

בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,

להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם

נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,

קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו

על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם

לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.-אורח-חיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשית-רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש



ipyקסו ,oey`x - k ,hi - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ú÷ç úùøô
èéïåùàøà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áøîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øacäøô E ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸

øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²
:ìr äéìr äìr-àìâøærìà-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈

èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬
:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈

dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈
:íéîrt òáLäåéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®

dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døò-úà¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈
:óøNéåéðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå ¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´

éìLäå úrìBú:äøtä úôøN CBz-ìà C(éåì) ¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«
æøçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−

:áørä-ãr ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé̈´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤
çBøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−

:áørä-ãr àîèå íénaèøBäè Léà | óñàå ©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤§¨©´¦´¨À
íB÷îa äðçnì õeçî çépäå äøtä øôà úà¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´
éîì úøîLîì ìàøNé-éða úãrì äúéäå øBäè̈®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬

àåä úàhç äcð:(ìàøùé)éøôà-úà óñàä ñaëå ¦−̈©¨¬¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤
äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨®̈§¨¥−¦§©¬
:íéîéáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§®̈§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²
:øäèé àì éréáMä íBiáeâéúîa râpä-ìk ©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´

-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½

:Bá Búàîè ãBòãéúeîé-ék íãà äøBzä úàæ −ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈¦«¨´
ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤

:íéîé úráL àîèéåèøLà çeúô éìk ìëå ¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²

:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéàæèìëå ¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ
úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«
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EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּבאלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§®̈§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬

:áørä-ãrôëà-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨
írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî äãrä̧̈¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈
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:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrì íéîâáøiå ©−¦¨«¥®̈©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤

òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír írä̈−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬
:ýåýé éðôì eðéçàãìä÷-úà íúàáä äîìå ©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´

eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§
:eðøéráeäàéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå §¦¥«§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´
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òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä-ìà eðúàŸ½̈¤©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©
ì ïéà íéîe ïBnøå ïôâå äðàúe:úBzLåàáiå §¥¨³§¤̧¤Æ§¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ

ðtî ïøäàå äLîãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìr eìtiåô ©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§®̈¦§¦¥Æ£©´§

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷áæéEöøàá àp-äøarð §¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À
øàá éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®
ãr ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øárð-øLàçéàì íBãà åéìà øîàiå £¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−



קסז ipy ,oey`x - k ,hi - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ú÷ç úùøô
èéïåùàøà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áøîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øacäøô E ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸

øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²
:ìr äéìr äìr-àìâøærìà-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈

èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬
:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈

dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈
:íéîrt òáLäåéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®

dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døò-úà¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈
:óøNéåéðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå ¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´

éìLäå úrìBú:äøtä úôøN CBz-ìà C(éåì) ¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«
æøçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−

:áørä-ãr ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé̈´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤
çBøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−

:áørä-ãr àîèå íénaèøBäè Léà | óñàå ©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤§¨©´¦´¨À
íB÷îa äðçnì õeçî çépäå äøtä øôà úà¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´
éîì úøîLîì ìàøNé-éða úãrì äúéäå øBäè̈®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬

àåä úàhç äcð:(ìàøùé)éøôà-úà óñàä ñaëå ¦−̈©¨¬¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤
äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨®̈§¨¥−¦§©¬
:íéîéáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§®̈§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²
:øäèé àì éréáMä íBiáeâéúîa râpä-ìk ©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´

-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½

:Bá Búàîè ãBòãéúeîé-ék íãà äøBzä úàæ −ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈¦«¨´
ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤

:íéîé úráL àîèéåèøLà çeúô éìk ìëå ¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²

:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéàæèìëå ¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ
úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

æéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
:éìk-ìà íéiç íéî åéìr̈¨²©¬¦©¦−¤¤«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr bl zegiy ihewl)

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּבאלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§®̈§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬

:áørä-ãrôëà-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨
írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî äãrä̧̈¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈

:íL øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷aáäéä-àìå §¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨
:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrì íéîâáøiå ©−¦¨«¥®̈©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤

òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír írä̈−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬
:ýåýé éðôì eðéçàãìä÷-úà íúàáä äîìå ©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´

eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§
:eðøéráeäàéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå §¦¥«§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´

iying ,iriax ,iyily - k - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä-ìà eðúàŸ½̈¤©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©
ì ïéà íéîe ïBnøå ïôâå äðàúe:úBzLåàáiå §¥¨³§¤̧¤Æ§¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ

ðtî ïøäàå äLîãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìr eìtiåô ©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§®̈¦§¦¥Æ£©´§

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷áæéEöøàá àp-äøarð §¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À
øàá éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®
ãr ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øárð-øLàçéàì íBãà åéìà øîàiå £¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−



iriayקסח ,iyy - `k - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåíéLçpä úà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´
áø-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©−̈

:ìàøNiîæeðàèç eøîàiå äLî-ìà írä àáiå ¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈
øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬
:írä ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«

çíéNå óøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr BúàŸ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

èäéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À

yceg y`x zay xihtn - ak - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´

äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»
לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

עֹוד  ויחּכם לחכם ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ(ויׁש

עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

ùãåç ùàø úáùì äàéø÷
øéèôî
ùãåçùàøúáù

èäðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
dkñðå ãéîzä:ôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéùákáéìLeäL §¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

ãçàä:âéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦
äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ: Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
Bkñðå äùré ãéîzä:ñ ©¨¦²¥«¨¤−Ÿ§¦§«

BBBBBBBBBBBB



קסט iriay ,iyy - `k - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåíéLçpä úà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´
áø-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©−̈

:ìàøNiîæeðàèç eøîàiå äLî-ìà írä àáiå ¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈
øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬
:írä ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«

çíéNå óøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr BúàŸ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

èäéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À

yceg y`x zay xihtn - ak - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´

äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»
לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם
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עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô
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,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
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:éúçeðîáälà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå §«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤
ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−
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.Léà äkî elàk,áìk óøBò äOä çáBæíà §¦©¥¦¥©©¤¥¤¤¦
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.íéìa äéúBãìBzL àlà ,äìáz àìå äàøápL Bîk§¤¦§§¨§Ÿ¦§¤¤¨¤§¤¨¨¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:375:398:278:299:089:1010:2110:2219:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:335:348:238:249:059:0710:1910:2019:5119:5220:2220:2319:2220:35חיפה )ק(

5:345:368:248:269:069:0710:1910:2019:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:355:378:258:279:079:0910:2010:2219:5019:5120:2120:2119:3120:34תל אביב )ק(

4:544:567:387:408:538:5510:1610:1720:5920:5921:4421:4320:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:367:379:179:189:579:5810:4710:4817:0817:1017:4017:4216:5217:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:077:527:559:009:0110:2110:2220:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:317:137:168:288:309:509:5220:3220:3221:1721:1620:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:407:217:238:388:4010:0110:0220:4520:4621:3021:3020:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:577:227:278:599:0110:2310:2521:2021:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:497:087:158:518:5310:1510:1721:1321:1322:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

5:355:378:258:279:289:3010:4810:5021:1621:1621:5621:5620:5822:14איטליה, מילאנו )ק(

6:136:148:418:439:129:1410:1510:1618:1918:2118:4318:4518:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:489:4910:2610:2711:1711:1817:5117:5318:2118:2317:3418:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1618:2418:2618:5718:5918:0719:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:428:328:349:229:2410:3910:4120:3720:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:278:178:199:099:1110:2710:2820:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:278:188:209:109:1110:2710:2920:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:565:588:488:509:439:4511:0111:0321:1321:1321:5021:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

6:216:239:109:129:509:5211:0311:0420:2520:2620:5520:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:425:448:328:349:169:1710:3010:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:329:179:199:559:5611:0511:0720:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:218:118:139:049:0610:2210:2420:2920:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:165:188:088:109:029:0410:2010:2220:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

7:007:019:139:149:459:4710:4310:4418:0918:1018:3418:3517:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:275:297:447:469:339:3510:5811:0022:0222:0222:5222:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:317:457:469:359:3610:5911:0122:0022:0022:5022:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:486:498:538:549:269:2810:2210:2317:2917:3117:5517:5717:1218:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:368:408:419:149:1510:0910:1117:1917:2017:4517:4617:0217:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:467:027:048:518:5310:1610:1821:2221:2222:1322:1221:0722:36בריטניה, לונדון )ק(

4:404:427:117:128:538:5510:2110:2221:4221:4222:3922:3821:2723:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:467:097:108:548:5610:2010:2221:3321:3322:2722:2721:1622:52גרמניה, ברלין )ק(

5:165:187:457:499:209:2110:4310:4521:3921:3922:2722:2721:2122:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:558:558:569:309:3110:2410:2617:2417:2617:5117:5317:0718:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:048:458:469:199:2110:2810:2919:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

5:596:018:418:439:169:1710:2410:2519:1419:1519:4019:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:464:497:327:358:448:4610:0610:0720:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:308:218:229:139:1510:3110:3220:3620:3721:1221:1320:1921:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:036:058:558:579:439:4510:5911:0020:5120:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

5:105:127:577:599:069:0810:2810:2921:0421:0421:4621:4620:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
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 צאת 
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שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:596:008:418:439:169:1810:2510:2619:1719:1819:4319:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:108:119:339:3410:1910:2011:0411:0516:5216:5417:2917:3116:3617:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:095:107:567:588:358:379:479:4819:0319:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:029:309:3210:0210:0311:0511:0619:1219:1419:3619:3818:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:176:386:398:248:269:509:5221:0121:0121:5521:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:286:298:458:479:179:1810:1610:1717:5317:5418:1718:1917:3618:28פרו, לימה )ח(

5:515:538:408:429:459:4611:0511:0721:3421:3522:1522:1521:1722:33צרפת, ליאון )ק(

5:475:498:288:309:489:5011:1111:1221:5821:5822:4422:4421:4023:04צרפת, פריז )ק(

5:465:488:198:208:508:529:549:5618:1018:1218:3518:3617:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:388:278:309:269:2810:4510:4721:0321:0321:4121:4220:4521:58קנדה, טורונטו )ק(

5:065:087:557:578:599:0110:1910:2120:4720:4721:2821:2820:2921:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:348:238:259:089:0910:2210:2420:0320:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

5:185:217:587:599:369:3811:0511:0622:3822:3823:4023:3922:200:11רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:454:477:327:339:069:0810:3610:3822:1822:1823:2523:2322:0023:59רוסיה, מוסקבה )ק(

5:255:278:128:149:229:2410:4410:4521:2121:2122:0422:0421:0322:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:295:318:158:189:279:2810:4810:5021:2621:2722:1022:1021:0922:28שוויץ, ציריך )ק(

5:525:538:318:329:049:0510:1110:1218:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:375:398:278:299:089:1010:2110:2219:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:335:348:238:249:059:0710:1910:2019:5119:5220:2220:2319:2220:35חיפה )ק(

5:345:368:248:269:069:0710:1910:2019:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:355:378:258:279:079:0910:2010:2219:5019:5120:2120:2119:3120:34תל אביב )ק(

4:544:567:387:408:538:5510:1610:1720:5920:5921:4421:4320:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:367:379:179:189:579:5810:4710:4817:0817:1017:4017:4216:5217:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:077:527:559:009:0110:2110:2220:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:317:137:168:288:309:509:5220:3220:3221:1721:1620:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:407:217:238:388:4010:0110:0220:4520:4621:3021:3020:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:577:227:278:599:0110:2310:2521:2021:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:497:087:158:518:5310:1510:1721:1321:1322:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

5:355:378:258:279:289:3010:4810:5021:1621:1621:5621:5620:5822:14איטליה, מילאנו )ק(

6:136:148:418:439:129:1410:1510:1618:1918:2118:4318:4518:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:489:4910:2610:2711:1711:1817:5117:5318:2118:2317:3418:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1618:2418:2618:5718:5918:0719:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:428:328:349:229:2410:3910:4120:3720:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:278:178:199:099:1110:2710:2820:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:278:188:209:109:1110:2710:2920:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:565:588:488:509:439:4511:0111:0321:1321:1321:5021:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

6:216:239:109:129:509:5211:0311:0420:2520:2620:5520:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:425:448:328:349:169:1710:3010:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:329:179:199:559:5611:0511:0720:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:218:118:139:049:0610:2210:2420:2920:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:165:188:088:109:029:0410:2010:2220:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

7:007:019:139:149:459:4710:4310:4418:0918:1018:3418:3517:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:275:297:447:469:339:3510:5811:0022:0222:0222:5222:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:317:457:469:359:3610:5911:0122:0022:0022:5022:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:486:498:538:549:269:2810:2210:2317:2917:3117:5517:5717:1218:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:368:408:419:149:1510:0910:1117:1917:2017:4517:4617:0217:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:467:027:048:518:5310:1610:1821:2221:2222:1322:1221:0722:36בריטניה, לונדון )ק(

4:404:427:117:128:538:5510:2110:2221:4221:4222:3922:3821:2723:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:467:097:108:548:5610:2010:2221:3321:3322:2722:2721:1622:52גרמניה, ברלין )ק(

5:165:187:457:499:209:2110:4310:4521:3921:3922:2722:2721:2122:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:558:558:569:309:3110:2410:2617:2417:2617:5117:5317:0718:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:048:458:469:199:2110:2810:2919:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

5:596:018:418:439:169:1710:2410:2519:1419:1519:4019:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:464:497:327:358:448:4610:0610:0720:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:308:218:229:139:1510:3110:3220:3620:3721:1221:1320:1921:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:036:058:558:579:439:4510:5911:0020:5120:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

5:105:127:577:599:069:0810:2810:2921:0421:0421:4621:4620:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:596:008:418:439:169:1810:2510:2619:1719:1819:4319:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:108:119:339:3410:1910:2011:0411:0516:5216:5417:2917:3116:3617:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:095:107:567:588:358:379:479:4819:0319:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:029:309:3210:0210:0311:0511:0619:1219:1419:3619:3818:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:176:386:398:248:269:509:5221:0121:0121:5521:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:286:298:458:479:179:1810:1610:1717:5317:5418:1718:1917:3618:28פרו, לימה )ח(

5:515:538:408:429:459:4611:0511:0721:3421:3522:1522:1521:1722:33צרפת, ליאון )ק(

5:475:498:288:309:489:5011:1111:1221:5821:5822:4422:4421:4023:04צרפת, פריז )ק(

5:465:488:198:208:508:529:549:5618:1018:1218:3518:3617:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:388:278:309:269:2810:4510:4721:0321:0321:4121:4220:4521:58קנדה, טורונטו )ק(

5:065:087:557:578:599:0110:1910:2120:4720:4721:2821:2820:2921:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:348:238:259:089:0910:2210:2420:0320:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

5:185:217:587:599:369:3811:0511:0622:3822:3823:4023:3922:200:11רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:454:477:327:339:069:0810:3610:3822:1822:1823:2523:2322:0023:59רוסיה, מוסקבה )ק(

5:255:278:128:149:229:2410:4410:4521:2121:2122:0422:0421:0322:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:295:318:158:189:279:2810:4810:5021:2621:2722:1022:1021:0922:28שוויץ, ציריך )ק(

5:525:538:318:329:049:0510:1110:1218:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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