
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(July 13 20 - 14)ז' - י"ג אב ה'תשע"ג
שבוע פרשת ואתחנן

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

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

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
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:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
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ïéìéôú úçðä úåëøá
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ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid
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CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl
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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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

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

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

האברך מלאכתו מלאכת שמים יוסף יהודא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מב' לחדש מנחם ר"פ בקיצור הכי נמרץ מפעולותיו 

במשך החדשים שעברו, ובודאי למרות שכותב שחסרה לו התכונה להמשיך בקישור עם אלו שנפגש 

והשפיע עליהם, מתגבר על חסרון זה, או יותר נכון מעורר מכחות הנעלמים שבו שיבואו בפועל בכיוון 

האמור, ז.א. להמשיך הקישור, שהרי מגע הראשון הוא בדוגמת חרישה ולכל היותר זריעה, והכוונה 

והתכלית ה"ה התבואה והפירות כמובן, ומאי פרי מצות ויסודם יראת שמים, וכמ"ש את האלקים 

הרצון,  בפני  העומד  דבר  לך  אין  הענינים אמרו  בכל  ואם  כל האדם,  זה  כי  מצותיו שמור  ואת  ירא 

עאכו"כ בענין שראה פירות פרי טוב בעמלו ואדם חס על מעשי ידיו, ואדרבה רוצה שיפרח וישגשג...

במ"ש אודות ארגון מקהלה מבני חב"ד בנגוני חב"ד, נכון הדבר במאד מאד, וידוע מה שכ"ק 

מו"ח אדמו"ר סיפר בזה בהנוגע למקהלה שהיתה בתומכי תמימים דליובאוויטש, הועתק ג"כ במפתח 

לספר הנגונים חלק א', ומהרצוי ביותר שיתעסקו בזה עתה, בכדי שתהי' מאורגנת ככל הדרוש לחדש 

תשרי הבע"ל ואולי גם לח"י אלול, באם תהי' התועדות, ליום בהיר זה בו נתגלו שני המאורות. ומובן 

שמרשותו ומזכותו למסור דברי אלו לאנ"ש היכולים ומסוגלים לסייע בהאמור, אם ע"ד מרז"ל כבד 

את ה' - מגרונך או עכ"פ בטרחתם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



ד

Îmgpn e"h ,'a meil xe` .c"qa
.b"nyz'd a`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡Ï עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו …ְְֲִִִִֵַָָָָָָ

כּו' הּכּפּורים ּוכיֹום וידּוע 1ּבאב ּדּיּוק 2, ְְְִִִַַָָ

ּבאב  ט"ו נׁשּתּנה ּבּמה ּבזה, נׂשיאינּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָרּבֹותינּו

היּו ׁשּלא ׁשאֹומרים עד ימיםֿטֹובים, ְְִִִִֶֶַָָָֹמּׁשאר

עץ  ּב'ּפרי והּנה ּכמֹוהּו. ּביׂשראל טֹובים ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָימים

ׁשּבֹו3חּיים' יֹום ׁשהּוא זה, יֹום ּבמעלת מבֹואר ְְֲִֶֶֶַַַָ

סיהרא  (קיימא ּבׁשלימּותּה היא ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּלבנה

להבין 4ּבאׁשלמּותא  צרי עדיין א והרי 2). , ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ

ליׂשראל  טֹובים ימים היּו לא ּׁשאמרּו ְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבמה

הם  ׁשּגם וסּוּכֹות, ּדפסח הּמֹועדים ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָנכללים

ּבניסן  ּבט"ו הּוא ּפסח לחֹודׁש, ט"ו ּבימי ְְִִִֵֶֶַַָָחלים

סיהרא  קיימא אז ּדגם ּבתׁשרי, ּבט"ו ְְְְְְֲִִֵַַָָָוסּוּכֹות

ּבאב  ט"ו מעלת היא ּבּמה ואםּֿכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבאׁשלמּותא,

ְַָּדוקא.

˙„e˜e ּבזה ּוׁשלימּות 2הּביאּור מילּוי ּדמעלת , ¿«ְְְֲִֵֵֶַַַ

ׁשעלּיה  מּׁשּום היא ּבאב ּדט"ו ְְְֲִִִֶַָָָָהּלבנה

ּבט' ׁשּלפניֿזה הּירידה לאחרי ּבאה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּוׁשלימּות

לצֹור ירידה היא ירידה ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבאב.

ּבאב. ּדט' להּירידה ּבנֹוגע ּגם מּובא וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָעלּיה,

ׁשּלא  ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה היא זֹו ׁשּירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹוכיון

ּגם  לפיכ הּזמּנים, ּבׁשאר ּכמֹוה ירידה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָהיתה

הּירידה) ער (ּולפי הּירידה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעלּיה

ימים  היּו ׁשּלא ּכזה טֹוב' ו'יֹום ּכזֹו עלּיה ְֲִִִֶֶָָָָָֹהיא

ּדלעתידֿלבא. הּגילּוי ּבחינת ּכמֹוהּו, ְְִִִִִַַָָָֹטֹובים
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ב.)1 כו, א'צו.)2תענית ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת וראה ואילך). רכא ע' עת"ר (סה"מ בתחלתו עת"ר נחמו שער )3ד"ה

(בסופו). כו.)4חגה"ש פט"ו, שמו"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ז"ל: חכמינו אמרו באב ט"ו יום של המיוחדת מעלתו על

ÌBÈÎe ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»¿
'eÎ ÌÈ¯etk‰1Úe„ÈÂ ,2˜eic של eÈ‡ÈNהשאלה eÈ˙Ba¯ «ƒƒ¿»«ƒ«≈¿ƒ≈

חב"ד ŒÌÈÓÈאדמו"רי ¯‡MÓ ·‡a Â"Ë ‰pzL ‰na ,‰Êa»∆«∆ƒ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ·BË ביחס המיוחדת מעלתו ומה ƒ

והמועדים החגים שאר »Ú„לכל
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡lL ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ∆…»»ƒ

?.e‰BÓk Ï‡¯NÈa ÌÈ·BËƒ¿ƒ¿»≈»
'ÌÈiÁ ıÚ È¯t'a ‰p‰Â3 מכתבי ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ

ÌBÈהאריז"ל ˙ÏÚÓa ¯‡B·Ó¿»¿«¬«
‰·l‰ BaL ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê∆∆∆«¿»»

d˙eÓÈÏLaהירח  ‡È‰ שהרי ƒƒ¿≈»
הירח  החודש, בתחילת הירח ממולד

עשר  חמישה שביום עד וגדל הולך

מגיע  הוא החודש, אמצע בחודש,

שלם  כעיגול שלו הגודל לשיא

המדרש ( ÈÒ‰¯‡ובלשון ‡ÓÈÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a4 קיים הירח ¿«¿≈»

ˆ¯CÈבשלימות  ÔÈÈ„Ú C‡ .(«¬«ƒ»ƒ
ÔÈ·‰Ï2, המעלה כן אם מהי ¿»ƒ

באב  עשר חמישה יום של המיוחדת

e¯Ó‡Mדווקא ‰Óa È¯‰Â חכמינו «¬≈¿«∆»¿
ÌÈ·BËז"ל  ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ

Ï‡¯NÈÏ באב ט"ו ÌÈÏÏÎכמו ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,˙BkeÒÂ ÁÒÙc ÌÈ„ÚBn‰ Ìb««¬ƒ¿∆«¿
Â"Ë ÈÓÈa ÌÈÏÁ Ì‰ ÌbL∆«≈»ƒƒ≈
Â"Ëa ‡e‰ ÁÒt ,L„BÁÏ«∆∆«¿
,È¯L˙a Â"Ëa ˙BkeÒÂ ÔÒÈa¿ƒ»¿¿¿ƒ¿≈

Ê‡ Ì‚c באב בט"ו כמו בדיוק ¿«»
¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜,‡˙eÓÏL‡a ‡ «¿»ƒ¬»¿«¿≈»

חודש  ושל ניסן חודש של הירח וגם

ביום  שלו הגודל לשלמות מגיע תשרי

בחודש  ‰È‡ט"ו ‰na ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«∆ƒ
,‡˜Âc ·‡a Â"Ë ˙ÏÚÓ מעלה «¬«¿»«¿»

הפסח  בחג אפילו קיימת שלא כזו

(שחל  הסוכות ובחג ניסן) בט"ו (שחל

בתשרי).? בט"ו

‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e2, במאמרי ¿««≈¿∆
נשיאינו  רבותינו של החסידות

‡È‰ ·‡a Â"Ëc ‰·l‰ ˙eÓÈÏLe ÈeÏÈÓ ˙ÏÚÓc במינה מיוחדת ¿«¬«ƒ¿≈«¿»»¿¿»ƒ
החדשים שאר בכל הלבנה שלימות מעלת על יתרון בה ÌeMÓƒויש

˙eÓÈÏLe ‰iÏÚLנעלית דווקא BÊרוחנית באב ט"ו È¯Á‡Ïשל ‰‡a ∆¬ƒ»¿≈»»¿«¬≈

‰„È¯i‰הרוחנית‰ÊŒÈÙlLלה a‡·שקודמת 'Ëa בית חורבן יום «¿ƒ»∆ƒ¿≈∆¿¿»
ט"ו  של העלייה  שדווקא ומאחר רוחנית. ירידה של יום כמובן שהוא המקדש

אפילו  קיים שלא יתרון באב בט"ו יש לכן גדולה, כה ירידה אחרי היא באב

ומבאר. שהולך כפי הסוכות, חג – תשרי וט"ו הפסח, חג – ניסן בט"ו

‡È‰ ‰„È¯È ÏkL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆»¿ƒ»ƒ
,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‰„È¯È רוחניות כי  ¿ƒ»¿∆¬ƒ»

של  במצב תמיד נמצאת וקדושה

ישנה  ואם האלוקי. המקור אל התעלות

בעצם  שנועד זמני דבר זה ירידה,

מכפי  יותר גדולה לעלייה להביא

ירידת  (למשל, הירידה לפני שהייתה

מאד, גדולה ירידה היא בגוף הנשמה

הזה  לעולם באלוקות חוצבה ממקור

ומטרתה  כוונתה אבל והחומרי, הגשמי

עבודת  ידי שעל כדי עלייה', 'צורך היא

לדרגות  תתעלה התחתון הזה בעולם ה'

לפני  שהייתה מכפי יותר גבוהות

Ú‚Baהירידה) Ìb ‡·eÓ ÔÎÂ¿≈»«¿≈«
‰„È¯i‰Ï הרוחנית·‡a 'Ëc יום ¿«¿ƒ»¿¿»

בגלות  הירידה התחילה שבו החורבן

אבל  ועצומה גדולה ירידה זו שאמנם

שתבוא  העלייה היא ותכליתה מטרתה

BÊבעקבותיה. ‰„È¯iL ÔÂÈÎÂ של ¿≈»∆¿ƒ»
החורבן  של הירידה היא באב, תשעה

ÏB„b‰והגלות ‰„È¯È ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»
‰„È¯È ‰˙È‰ ‡lL ,¯˙BÈa¿≈∆…»¿»¿ƒ»

,ÌÈpÓf‰ ¯‡La ‰BÓk ירידה ואין »»ƒ¿»«¿«ƒ
ותשרי ניסן בחודשי לה «CÎÈÙÏ¿ƒדומה

‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL ‰iÏÚ‰ Ìb«»¬ƒ»∆«¿≈«¿ƒ»
C¯Úהזו  ÈÙÏe) בהתאם ,יחסית ¿ƒ∆∆

ÌBÈ'Â BÊk ‰iÏÚ ‡È‰ (‰„È¯i‰«¿ƒ»ƒ¬ƒ»»¿
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡lL ‰Êk '·BË»∆∆…»»ƒ
ÈeÏÈb‰ ˙ÈÁa ,e‰BÓk ÌÈ·BËƒ»¿ƒ««ƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc האלוקית וההתגלות ƒ¿»ƒ»…
המשיח, בימות לבוא, לעתיד שתהיה

כל  ללא ונפלאה גדולה התגלות היא

כעת  שקיימת להתגלות והשוואה יחס

שכללות  וכשם ובמועדים, בחגים

החורבן  של והעצומה הגדולה הירידה

בט"ו  כך לבוא, לעתיד האלוקות גילוי של הגדולה העלייה בשביל היא והגלות

היא  הזו לעלייה והסיבה גילוי. אותו מעין התגלות יש בשנה שנה מידי באב

באב. בתשעה הירידה לאחר באה באב, ט"ו אב, חודש של שהשלמות
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  .............................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ......................................  קיג, קיב ליםורי תהמזמ  )ב

  לא היו ימים טובים לישראלה "מאמר ד  )ג

ה ...............................  ג"מתש'ה ו מנחם אב"ט', אור ליום ב

  , פרשת עקב' אור ליום בשיחת   )ד

 די  ................................... ג"מתש'ה אבחמשה עשר ב

   ואתחנןפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

לז   ..................................................................    דירך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

מג  ..........................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' רהמקובל 

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

מד  ...........  תרגום מאידיש, בלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

מה  .................  ואתחנןפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

מח  ..............  ואתחנןלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

עא  ...................  ואתחנןלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( יאתנה ם בספרעורישי  )יא

עב  .........................................  ואתחנןלשבוע פרשת  

גפ..................  ואתחנןלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

הפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

פט   ...............  ואתחנןלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

יאק   .............  ואתחנןלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

כק  ..................ואתחנןלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

כהק  ..................................  חפ פרק יםתהל, חי- זיפרק  מלכים א

  סנהדרין מסכת – משניות  )יח

כזק  ...................................................   ביאור קהתי

להק  ..................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

לוק  ......................................................    ף לעד ד כדדף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

סהק  ........................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

סהק  ........................................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

סזק  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

סטק  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סטק  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

עק  .......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

עק  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כח

עאק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

עאק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

עגק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

עהק  ............................................................... צ"ר מוהריי"אדמו

עחק ..........................................  הלכות בית הבחירה  )לב

פק  ..................................  דפרק ביאורים בפרקי אבות   )לג

פאק  ......................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

צק  ...........................  ואתחנןלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

צאק  ...................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לו



ה

Îmgpn e"h ,'a meil xe` .c"qa
.b"nyz'd a`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡Ï עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו …ְְֲִִִִֵַָָָָָָ

כּו' הּכּפּורים ּוכיֹום וידּוע 1ּבאב ּדּיּוק 2, ְְְִִִַַָָ

ּבאב  ט"ו נׁשּתּנה ּבּמה ּבזה, נׂשיאינּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָרּבֹותינּו

היּו ׁשּלא ׁשאֹומרים עד ימיםֿטֹובים, ְְִִִִֶֶַָָָֹמּׁשאר

עץ  ּב'ּפרי והּנה ּכמֹוהּו. ּביׂשראל טֹובים ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָימים

ׁשּבֹו3חּיים' יֹום ׁשהּוא זה, יֹום ּבמעלת מבֹואר ְְֲִֶֶֶַַַָ

סיהרא  (קיימא ּבׁשלימּותּה היא ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּלבנה

להבין 4ּבאׁשלמּותא  צרי עדיין א והרי 2). , ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ

ליׂשראל  טֹובים ימים היּו לא ּׁשאמרּו ְְְְִִִֵֶַָָָָֹּבמה

הם  ׁשּגם וסּוּכֹות, ּדפסח הּמֹועדים ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָנכללים

ּבניסן  ּבט"ו הּוא ּפסח לחֹודׁש, ט"ו ּבימי ְְִִִֵֶֶַַָָחלים

סיהרא  קיימא אז ּדגם ּבתׁשרי, ּבט"ו ְְְְְְֲִִֵַַָָָוסּוּכֹות

ּבאב  ט"ו מעלת היא ּבּמה ואםּֿכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבאׁשלמּותא,

ְַָּדוקא.

˙„e˜e ּבזה ּוׁשלימּות 2הּביאּור מילּוי ּדמעלת , ¿«ְְְֲִֵֵֶַַַ

ׁשעלּיה  מּׁשּום היא ּבאב ּדט"ו ְְְֲִִִֶַָָָָהּלבנה

ּבט' ׁשּלפניֿזה הּירידה לאחרי ּבאה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּוׁשלימּות

לצֹור ירידה היא ירידה ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבאב.

ּבאב. ּדט' להּירידה ּבנֹוגע ּגם מּובא וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָעלּיה,

ׁשּלא  ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה היא זֹו ׁשּירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹוכיון

ּגם  לפיכ הּזמּנים, ּבׁשאר ּכמֹוה ירידה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָהיתה

הּירידה) ער (ּולפי הּירידה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעלּיה

ימים  היּו ׁשּלא ּכזה טֹוב' ו'יֹום ּכזֹו עלּיה ְֲִִִֶֶָָָָָֹהיא

ּדלעתידֿלבא. הּגילּוי ּבחינת ּכמֹוהּו, ְְִִִִִַַָָָֹטֹובים
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ב.)1 כו, א'צו.)2תענית ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת וראה ואילך). רכא ע' עת"ר (סה"מ בתחלתו עת"ר נחמו שער )3ד"ה

(בסופו). כו.)4חגה"ש פט"ו, שמו"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ז"ל: חכמינו אמרו באב ט"ו יום של המיוחדת מעלתו על

ÌBÈÎe ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»¿
'eÎ ÌÈ¯etk‰1Úe„ÈÂ ,2˜eic של eÈ‡ÈNהשאלה eÈ˙Ba¯ «ƒƒ¿»«ƒ«≈¿ƒ≈

חב"ד ŒÌÈÓÈאדמו"רי ¯‡MÓ ·‡a Â"Ë ‰pzL ‰na ,‰Êa»∆«∆ƒ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ·BË ביחס המיוחדת מעלתו ומה ƒ

והמועדים החגים שאר »Ú„לכל
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡lL ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ∆…»»ƒ

?.e‰BÓk Ï‡¯NÈa ÌÈ·BËƒ¿ƒ¿»≈»
'ÌÈiÁ ıÚ È¯t'a ‰p‰Â3 מכתבי ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ

ÌBÈהאריז"ל ˙ÏÚÓa ¯‡B·Ó¿»¿«¬«
‰·l‰ BaL ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê∆∆∆«¿»»

d˙eÓÈÏLaהירח  ‡È‰ שהרי ƒƒ¿≈»
הירח  החודש, בתחילת הירח ממולד

עשר  חמישה שביום עד וגדל הולך

מגיע  הוא החודש, אמצע בחודש,

שלם  כעיגול שלו הגודל לשיא

המדרש ( ÈÒ‰¯‡ובלשון ‡ÓÈÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a4 קיים הירח ¿«¿≈»

ˆ¯CÈבשלימות  ÔÈÈ„Ú C‡ .(«¬«ƒ»ƒ
ÔÈ·‰Ï2, המעלה כן אם מהי ¿»ƒ

באב  עשר חמישה יום של המיוחדת

e¯Ó‡Mדווקא ‰Óa È¯‰Â חכמינו «¬≈¿«∆»¿
ÌÈ·BËז"ל  ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ

Ï‡¯NÈÏ באב ט"ו ÌÈÏÏÎכמו ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,˙BkeÒÂ ÁÒÙc ÌÈ„ÚBn‰ Ìb««¬ƒ¿∆«¿
Â"Ë ÈÓÈa ÌÈÏÁ Ì‰ ÌbL∆«≈»ƒƒ≈
Â"Ëa ‡e‰ ÁÒt ,L„BÁÏ«∆∆«¿
,È¯L˙a Â"Ëa ˙BkeÒÂ ÔÒÈa¿ƒ»¿¿¿ƒ¿≈

Ê‡ Ì‚c באב בט"ו כמו בדיוק ¿«»
¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜,‡˙eÓÏL‡a ‡ «¿»ƒ¬»¿«¿≈»

חודש  ושל ניסן חודש של הירח וגם

ביום  שלו הגודל לשלמות מגיע תשרי

בחודש  ‰È‡ט"ו ‰na ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«∆ƒ
,‡˜Âc ·‡a Â"Ë ˙ÏÚÓ מעלה «¬«¿»«¿»

הפסח  בחג אפילו קיימת שלא כזו

(שחל  הסוכות ובחג ניסן) בט"ו (שחל

בתשרי).? בט"ו

‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e2, במאמרי ¿««≈¿∆
נשיאינו  רבותינו של החסידות

‡È‰ ·‡a Â"Ëc ‰·l‰ ˙eÓÈÏLe ÈeÏÈÓ ˙ÏÚÓc במינה מיוחדת ¿«¬«ƒ¿≈«¿»»¿¿»ƒ
החדשים שאר בכל הלבנה שלימות מעלת על יתרון בה ÌeMÓƒויש

˙eÓÈÏLe ‰iÏÚLנעלית דווקא BÊרוחנית באב ט"ו È¯Á‡Ïשל ‰‡a ∆¬ƒ»¿≈»»¿«¬≈

‰„È¯i‰הרוחנית‰ÊŒÈÙlLלה a‡·שקודמת 'Ëa בית חורבן יום «¿ƒ»∆ƒ¿≈∆¿¿»
ט"ו  של העלייה  שדווקא ומאחר רוחנית. ירידה של יום כמובן שהוא המקדש

אפילו  קיים שלא יתרון באב בט"ו יש לכן גדולה, כה ירידה אחרי היא באב

ומבאר. שהולך כפי הסוכות, חג – תשרי וט"ו הפסח, חג – ניסן בט"ו

‡È‰ ‰„È¯È ÏkL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆»¿ƒ»ƒ
,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‰„È¯È רוחניות כי  ¿ƒ»¿∆¬ƒ»

של  במצב תמיד נמצאת וקדושה

ישנה  ואם האלוקי. המקור אל התעלות

בעצם  שנועד זמני דבר זה ירידה,

מכפי  יותר גדולה לעלייה להביא

ירידת  (למשל, הירידה לפני שהייתה

מאד, גדולה ירידה היא בגוף הנשמה

הזה  לעולם באלוקות חוצבה ממקור

ומטרתה  כוונתה אבל והחומרי, הגשמי

עבודת  ידי שעל כדי עלייה', 'צורך היא

לדרגות  תתעלה התחתון הזה בעולם ה'

לפני  שהייתה מכפי יותר גבוהות

Ú‚Baהירידה) Ìb ‡·eÓ ÔÎÂ¿≈»«¿≈«
‰„È¯i‰Ï הרוחנית·‡a 'Ëc יום ¿«¿ƒ»¿¿»

בגלות  הירידה התחילה שבו החורבן

אבל  ועצומה גדולה ירידה זו שאמנם

שתבוא  העלייה היא ותכליתה מטרתה

BÊבעקבותיה. ‰„È¯iL ÔÂÈÎÂ של ¿≈»∆¿ƒ»
החורבן  של הירידה היא באב, תשעה

ÏB„b‰והגלות ‰„È¯È ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»
‰„È¯È ‰˙È‰ ‡lL ,¯˙BÈa¿≈∆…»¿»¿ƒ»

,ÌÈpÓf‰ ¯‡La ‰BÓk ירידה ואין »»ƒ¿»«¿«ƒ
ותשרי ניסן בחודשי לה «CÎÈÙÏ¿ƒדומה

‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL ‰iÏÚ‰ Ìb«»¬ƒ»∆«¿≈«¿ƒ»
C¯Úהזו  ÈÙÏe) בהתאם ,יחסית ¿ƒ∆∆

ÌBÈ'Â BÊk ‰iÏÚ ‡È‰ (‰„È¯i‰«¿ƒ»ƒ¬ƒ»»¿
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡lL ‰Êk '·BË»∆∆…»»ƒ
ÈeÏÈb‰ ˙ÈÁa ,e‰BÓk ÌÈ·BËƒ»¿ƒ««ƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc האלוקית וההתגלות ƒ¿»ƒ»…
המשיח, בימות לבוא, לעתיד שתהיה

כל  ללא ונפלאה גדולה התגלות היא

כעת  שקיימת להתגלות והשוואה יחס

שכללות  וכשם ובמועדים, בחגים

החורבן  של והעצומה הגדולה הירידה

בט"ו  כך לבוא, לעתיד האלוקות גילוי של הגדולה העלייה בשביל היא והגלות

היא  הזו לעלייה והסיבה גילוי. אותו מעין התגלות יש בשנה שנה מידי באב

באב. בתשעה הירידה לאחר באה באב, ט"ו אב, חודש של שהשלמות
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 מפתח  כללי

ב  .............................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ......................................  קיג, קיב ליםורי תהמזמ  )ב

  לא היו ימים טובים לישראלה "מאמר ד  )ג

ה ...............................  ג"מתש'ה ו מנחם אב"ט', אור ליום ב

  , פרשת עקב' אור ליום בשיחת   )ד

 די  ................................... ג"מתש'ה אבחמשה עשר ב

   ואתחנןפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

לז   ..................................................................    דירך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

מג  ..........................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' רהמקובל 

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

מד  ...........  תרגום מאידיש, בלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

מה  .................  ואתחנןפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

מח  ..............  ואתחנןלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

עא  ...................  ואתחנןלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( יאתנה ם בספרעורישי  )יא

עב  .........................................  ואתחנןלשבוע פרשת  

גפ..................  ואתחנןלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

הפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

פט   ...............  ואתחנןלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

יאק   .............  ואתחנןלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

כק  ..................ואתחנןלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

כהק  ..................................  חפ פרק יםתהל, חי- זיפרק  מלכים א

  סנהדרין מסכת – משניות  )יח

כזק  ...................................................   ביאור קהתי

להק  ..................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

לוק  ......................................................    ף לעד ד כדדף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

סהק  ........................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

סהק  ........................................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

סזק  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

סטק  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סטק  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

עק  .......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

עק  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כח

עאק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

עאק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

עגק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

עהק  ............................................................... צ"ר מוהריי"אדמו

עחק ..........................................  הלכות בית הבחירה  )לב

פק  ..................................  דפרק ביאורים בפרקי אבות   )לג

פאק  ......................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

צק  ...........................  ואתחנןלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

צאק  ...................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לו



l`xyilו miaeh mini eid `l

LÈÂּב הּביאּור ּכן ּגם ּדזהּו הּמׁשנה לֹומר המׁש ¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ירּוׁשלים  ּבנֹות היּו ּבאב ט"ו ּׁשּביֹום ְְְְִֶַַָָָמה

יׂשראל  ּבנֹות - ּגֹורסין כּו'5(ויׁש יֹוצאֹות ( ְְְְְִִֵֵָ

ּדהּנה  כּו'. ּוראה עיני נא ׂשא ּבחּור ְְְְִֵֵֵֶָָָואֹומרֹות

ּכנסת  על קאי יׂשראל ּובנֹות ירּוׁשלים ּבנֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָענין

נׁשּתלׁשלּו ׁשּלמּטה הענינים (ּדכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָיׂשראל

עיני נא ׂשא ּבחּור וענין ׁשּלמעלה), ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמהענינים

הּׁשירים' ּב'ׁשיר וכּמבֹואר הקּב"ה. על קאי ְְְִִִֵַַַַָָָָכּו'

ּכארזים  ּבחּור נקרא ׁשהּקּב"ה כּו',6ּבארּוּכה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבׁשם  הּקּב"ה עלֿידי נקראים יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכנסת

ּתּמתי  יֹונתי רעיתי הּקּב"ה 7אחֹותי יחּוד היינּו, . ְְֲִִִִִַַַַָָָָָ

 ֿ לעתיד יהיה הּיחּוד ׁשּתכלית יׂשראל. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּוכנסת

ּבּמדרׁש וכּמבֹואר הּיחּוד 8לבא, הּזה ׁשּבּזמן ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹ

ארּוסין, ּבבחינת הּוא יׂשראל ּוכנסת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּדהּקּב"ה

וזהּו נּׂשּואין. ּבבחינת יהיה ְְְְִִִִִִֶֶַָָֹּולעתידֿלבא

טֹובים  ימים היּו ּדלא הּמׁשנה ּבדברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹההמׁש

ענין  ׁשהּוא כּו', ּבאב  עׂשר ּכחמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָליׂשראל

ּדתׁשעה  הּירידה ׁשּלאחרי  ּדלעתידֿלבא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהעלּיה

ּבנֹות  להיֹות ּביֹותר, נעלית עלּיה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָּבאב,

ּבחּור  ואֹומרֹות ּבּכרמים וחֹולֹות יֹוצאֹות ְְְְְְִִֵַָָָיׂשראל

ּוכנסת  ּדהּקּב"ה הּיחּוד ּתכלית כּו', עיני נא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׂשא

לעתידֿלבא. ׁשּיהיה ּדנּׂשּואין, ּבאֹופן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹיׂשראל,

‰p‰Â והּגלּות הּירידה סּבת ׁשעיקר ידּוע ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַַָָָ

חינם  ׂשנאת היא ּבאב ּדתׁשעה ְְְְְְִִִִַַָָָָוהחּורּבן

ענין  ׁשעיקר וכּידּוע יׂשראל), אהבת הפ)ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מהּמבֹואר  ּגם וכּמּובן ׁשני, ּבבית היה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָהחּורּבן

האריז"ל  ּדספירת 9ּבכתבי ּומּצב ׁשּמעמד ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ
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וש"נ.)5 למשניות, נוסחאות שינויי טו.)6ראה ה, ב.)7שה"ש א.)8שם, מח, שה"ש לקו"ת וראה ספט"ו. ראה )9שמו"ר

ספ"ב. (של"ו) הירח מיעוט שער ע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ln‰ CLÓ‰a ¯e‡Èa‰ Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ אותה בהמשך ¿≈«¿∆«≈«≈¿∆¿≈«ƒ¿»

עשר  כחמישה לישראל טובים ימים היו "לא נאמר בה תענית) (במסכת משנה

נוסף  עניין נאמר ÌÈÏLe¯Èבאב..." ˙Ba eÈ‰ ·‡a Â"Ë ÌBÈaM ‰Ó«∆¿¿»»¿¿»«ƒ
Ï‡¯NÈ ˙Ba - ÔÈÒ¯Bb LÈÂ)5¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â 'eÎ ˙B‡ˆBÈ ( ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈¿¿¿»

'eÎ ‰‡¯e EÈÈÚ ‡ ‡N שגם »»≈∆¿≈
הדברים, פנימיות לפי קשור, זה עניין

שהולך  כפי עליה, צורך ירידה בנושא

ומבאר.

ÌÈÏLe¯È ˙Ba ÔÈÚ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¿¿»«ƒ
לפנינו  המשנה ¿B·e˙כלשון

Ï‡¯NÈ(האחרות הגרסאות (לפי ƒ¿»≈
È‡˜ מכווןÏ‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ »≈«¿∆∆ƒ¿»≈

‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏÎc)¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«»
ÌÈÈÚ‰Ó eÏLÏzLƒ¿«¿¿≈»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓlL דבר שכל הוא כלל ∆¿«¿»
משורש  נובע הזה בעולם למטה שקיים

ג  בפרק שמובא כמו עליון, ומקור

שיש  הנפש כוחות לגבי התניא בספר

ספירות  עשר כנגד בחינות, עשר בהם

ול  מהן", שנשתלשלו ענייננו עליונות

למטה  ישראל בנות של הנישואין נושא

'נישואי' של הרוחני מהעניין משתלשל

ישראל, ‡כנסת ‡N ¯eÁa ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»»»
È‡˜ 'eÎ EÈÈÚ מכווןÏÚ ≈∆»≈«

‰"a˜‰ ֿ הקדוש של וה'נישואין' «»»
ישראל  כנסת עם ("בחור") ברוךֿהוא

עניין  מזה נשתלשל ירושלים") ("בנות

למטה. ÈL'a¯הנישואין ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ
‰ke¯‡a 'ÌÈ¯ÈM‰ רבים בפסוקים «ƒƒ«¬»

נמשלו  ישראל שבני כך על המיוסדים

לחתן  נמשל והקדושֿברוךֿהוא לכלה,

נאמר  השירים, בשיר ושם, ("דוד").

¯eÁa ‡¯˜ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿»»
ÌÈÊ¯‡k6,'eÎ כאן כינויו בדוגמת «¬»ƒ

עיניך" נא שא ∆∆¿ÒÎe˙"בחור
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«¿≈

‰"aw‰ השירים ÌLaבשיר «»»¿≈
È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡7 ¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ

ירושלים). ("בנות לכלה אותה שממשילים eÁÈ„כינויים ,eÈÈ‰ חיבור «¿ƒ
בין  Ï‡¯NÈוהתאחדות ˙ÒÎe ‰"aw‰ העליונה הרוחנית במשמעותם «»»¿∆∆ƒ¿»≈

אופנים). וכמה דרגות כמה זה ב'יחוד' יש מקומות בכמה שמבואר (וכפי

„eÁi‰ ˙ÈÏÎzLישראל וכנסת הקדושֿברוךֿהוא Œ„È˙ÚÏבין ‰È‰È ∆«¿ƒ«ƒƒ¿∆∆»ƒ
,‡·Ïהמשיח L¯„naבימות ¯‡B·nÎÂ8„eÁi‰ ‰f‰ ÔÓfaL »…¿«¿»«ƒ¿»∆«¿««∆«ƒ

,ÔÈÒe¯‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c יחוד שהוא ¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
יחסית נמוכה ÔÈ‡eOבדרגה ˙ÈÁ·a ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe שהוא ¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ

נעלה. פנימי יחוד

CLÓ‰‰ e‰ÊÂהדברים וסמיכות סדר ומוטעם מובן זה È¯·„aלפי ¿∆«∆¿≈¿ƒ¿≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ïc ‰Ln‰«ƒ¿»¿…»»ƒƒ
·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»

,'eÎ הגדולה מעלתו לעיל וכמבואר

משום  היא באב עשר חמשה של

Œ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬ƒ»ƒ¿»ƒ
‰„È¯i‰ È¯Á‡lL ‡·Ï»…∆¿«¬≈«¿ƒ»

‡È‰L ,·‡a ‰ÚL˙c העלייה ¿ƒ¿»¿»∆ƒ
לעתיד  שתהיה האלוקית וההתגלות

היא BÈa˙¯,לבוא ˙ÈÏÚ ‰iÏÚ¬ƒ»«¬≈¿≈
˙B‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ ˙Ba ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿»≈¿

˙BÏBÁÂרוקדותÌÈÓ¯ka ¿«¿»ƒ
EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â¿¿»»»≈∆

,'eÎ מקומות בכמה שמבואר וכפי

הקדושֿברוךֿהוא  בין ה'אירוסין'

אבל  תורה, מתן בעת היו ישראל וכנסת

נמוכה  בדרגה עדיין הוא זה יחוד

יהיה  לבוא לעתיד ואילו יחסית.

‰"aw‰c „eÁi‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ¿«»»
ÔÙB‡a ,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe¿∆∆ƒ¿»≈¿∆

,ÔÈ‡eOc איש בין שהנישואין כשם ¿ƒƒ
יותר  התאחדות הם למטה ואשה

מאשר  פנימית ויותר עמוקה

ביותר  הנעלה והייחוד ה'אירוסין'.

הקדושֿברוךֿהוא  בין ביותר והמושלם

זה  הוא ישראל ∆¿È‰iL∆ƒ‰וכנסת
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ העניינים ששני וכיוון ∆»ƒ»…

ועניין  טוב כיום באב ט"ו מעלת –

וכנסת  הקדושֿברוך בין הנישואין

שיהיו  לגילויים שייכים – ישראל

לכן  בזה, זה קשורים והם לבוא לעתיד

זו. במשנה יחד נשנו

Úe„È ‰p‰Â ז"ל חכמינו בדברי ¿ƒ≈»«
˙eÏb‰Â ‰„È¯i‰ ˙aÒ ¯˜ÈÚL∆ƒ«ƒ««¿ƒ»¿«»
‡È‰ ·‡a ‰ÚL˙c Ôa¯eÁ‰Â¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈÚ ¯˜ÈÚL Úe„iÎÂ ,(Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ CÙ‰) ÌÈÁ ˙‡Nƒ¿«ƒ»≈∆«¬«ƒ¿»≈¿«»«∆ƒ«ƒ¿«

,ÈL ˙È·a ‰È‰ Ôa¯eÁ‰ יותר הרבה וארוכה קשה גלות התחילה שבו «¿»»»¿«ƒ≈ƒ
אחרות, סיבות בגלל (שהיה ראשון בית חורבן לאחר שהייתה הגלות מאשר

חינם) שנאת בגלל בעיקר היה שני בית חורבן Ìbואילו Ô·enÎÂ¿«»«
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·n‰Ó9˙¯ÈÙÒc ·vÓe „ÓÚnL ≈«¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆«¬««»ƒ¿ƒ«
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

ּבית  חּורּבן (אחרי ּבבל ּגלּות ּבזמן ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָהּמלכּות

ּומּצבּה מּמעמדּה אפילּו יֹותר נעלה היה ֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָראׁשֹון)

הּירידה  ׁשעיקר מּוכח, ּדמּזה ׁשני, ּבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבזמן

ּב ּבחּורּבן הּוא ּבאב ּדתׁשעה ׁשני.והחּורּבן ית ְְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּגם מּובן על 10וכן ְֲִֵֵַַַַַַָ

ראׁשֹון,11הּפסּוק  ּבבית יחרב ויבׁש, יחרב ונהר ְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

יֹותר  למּטה הּוא יבׁש ּדענין ׁשני, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָויבׁש

עלּֿפי  ּובפרט ּבפׁשטּות, ּגם מּובן וכן ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָמּיחרב.

ּבית  לחּורּבן ּובנֹוגע סֹוטה. מּסכת ּבסֹוף ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָהּמבֹואר

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו מה 12זה, מּפני ׁשני מקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

וכּמבֹואר  חּנם. ׂשנאת ּבֹו ׁשהיתה מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנחרב,

אחר  רּבֹותינּו13ּבמקֹום ּׁשאמרּו מה ּגם ׁשּזהּו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּלא 14ז"ל  אחרֹונים ׁשני, ּבית לחּורּבן ּבנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ

ׁשּׂשנאת  מּׁשּום קיצם, נתּגּלה לא עֹונם ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹנתּגּלה

את  מלּביׁשים ּׁשּבגלּוי ּכזה ּבאֹופן היא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָחּנם

לּה יׁש הּׂשנאה ּכאילּו טעם, ּבאיזה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּׂשנאה

האׁשם  הּוא ּדהּזּולת  ּבדבר, ּתלּויה והיא ְְְְִִֵַַָָָָָָסיּבה

ּומּכיון  כּו'). עֹונם נתּגּלה לא ענין (ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹוכּו'

חּנם, ׂשנאת היא ּבאב ּדתׁשעה הּירידה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָׁשּסיּבת

חּנם, אהבת עלֿידי היא לזה ׁשהּתּקנה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּובן

הענין  על מיּוחדת הדּגׁשה יׁש זה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדמּׁשּום

ּובפרט  ּבכלל, החּורּבן אחר יׂשראל ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּדאהבת

והמכּוּפל  הּכפּול ּבחׁש ּדמׁשיחא עקבתא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹּבזמן

לּמׁשיח, מצּפים יׂשראל ּכל ּכאׁשר הּגלּות, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ּוכמֹו יׂשראל, ּבאחדּות ּתלּויה מׁשיח ְְְְְְִִִֵַַַָָָּדביאת

ּבאֹור 15ׁשּמבּקׁשים  ּכאחד ּכּולנּו אבינּו ּברכנּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

ּבזה  ּתלּוי ּפני אֹור ּבחינת ּדגּלּוי היינּו ,ְְְִִֶֶֶַַָָָָפני

ּבאחדּות  ּכאחד ּכּולנּו אֹור 16ׁשּיהיה ענין והרי , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ּכדאיתא  צדקנּו, מׁשיח ּגילּוי הּוא ְְְִִִִִֵֶַָָּפני
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א'נה.)10 (וש"נ). א'נ ע' שם אוה"ת וראה א. כו, יא.)11זח"א יד, ב.)12איוב ט, הקצרים )13יומא אדה"ז מאמרי ס' ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰È‰ (ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯eÁ È¯Á‡) Ï·a ˙eÏb ÔÓÊa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿«»»∆«¬≈¿««ƒƒ»»

,ÈL ˙Èa ÔÓÊa d·vÓe d„ÓÚnÓ eÏÈÙ‡ ¯˙BÈ ‰ÏÚ אפילו «¬∆≈¬ƒƒ«¬»»«»»ƒ¿««ƒ≈ƒ
קיים  היה לא המקדש בית בבל, גלות תקופת ÁÎeÓ,שבזמן ‰fÓc¿ƒ∆»

È¯i‰ ¯˜ÈÚL˙Èa Ôa¯eÁa ‡e‰ ·‡a ‰ÚL˙c Ôa¯eÁ‰Â ‰„ ∆ƒ««¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»¿»¿¿««ƒ
.ÈL≈ƒ

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ¿≈»«ƒ«¬««≈
Ï"Ê10 בזוהר˜eÒt‰ ÏÚ11 «««»

˙È·a ·¯ÁÈ ,L·ÈÂ ·¯ÁÈ ¯‰Â¿»»∆¡«¿»≈∆¡«¿«ƒ
,ÈL ˙È·a L·ÈÂ ,ÔBL‡ƒ̄¿»≈¿«ƒ≈ƒ
¯˙BÈ ‰hÓÏ ‡e‰ L·È ÔÈÚc¿ƒ¿«»≈¿«»≈

·¯ÁiÓ יובש מבטא "יבש" הביטוי ƒ∆¡«
חיים  (שמסמלת לחלוחית והעדר

"יחרב" הביטוי מאשר יותר ורעננות)

"וישם  סוף ים בקריעת שנאמר (כמו

לחרבה"). הים Ìbאת Ô·eÓ ÔÎÂ¿≈»«
,˙eËLÙa הוא שחורבן שני בית ¿«¿

חורבן  מאשר יותר וחמור יותר קשה

ראשון  ÈtŒÏÚבית Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
‰ËBÒ ˙ÎqÓ ÛBÒa ¯‡B·n‰«¿»¿«∆∆»

ישראל על  בני של הקשה המצב

חורבן  אחרי הגדולה הרוחנית והירידה

שני. Èa˙בית Ôa¯eÁÏ Ú‚B·e¿≈«¿¿««ƒ
,‰Ê יותר הבית חמור שחורבנו השני ∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡12Lc˜Ó »¿«≈«ƒ¿»
ÈtÓ ,·¯Á ‰Ó ÈtÓ ÈL≈ƒƒ¿≈«∆¿«ƒ¿≈

ÌpÁ ˙‡N Ba ‰˙È‰L וכאמור ∆»¿»ƒ¿«ƒ»
בית זו  לחורבן העיקרית הסיבה הייתה

שני.

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ13 ¿«¿»¿»«≈
החסידות  בין e‰fLבתורת זה הבדל ∆∆

שני  בית לחורבן ראשון בית חורבן

על Ìbהוא  הפנימי Ó‰הטעם ««
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M14Ú‚Ba ∆»¿«≈«¿≈«

ÌÈB¯Á‡ ,ÈL ˙Èa Ôa¯eÁÏ¿¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ
‰lb˙ ‡Ï ÌBÚ ‰lb˙ ‡lL∆…ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»

,ÌˆÈ˜,'שרראשונים בגמרא נאמר ƒ»
ראשון, בית בימי ישראל בני היינו

לסוף  המועד גם ולכן בגלוי חטאו

היה  שנה, שבעים כעבור בבל, גלות

ישראל  בני 'אחרונים', ואילו גלוי.

הזו  הגלות סוף של המועד ולכן חטאם את מסתירים היו שני בית בימי שהיו

נו  משמעות ויש ידוע, לא לא שני בית בימי שהחטא ז"ל חכמינו בדברי ספת

גלוי, ‰È‡היה ÌpÁ ˙‡OL ÌeMÓ היא שהשנאה כיון מוסתר חטא ƒ∆ƒ¿«ƒ»ƒ
,ÌÚË ‰ÊÈ‡a ‰‡O‰ ˙‡ ÌÈLÈaÏÓ ÈeÏ‚aM ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿≈∆««

˙Ïef‰c ,¯·„a ‰ÈeÏz ‡È‰Â ‰aÈÒ dÏ LÈ ‰‡O‰ eÏÈ‡k מי ¿ƒ«ƒ¿»≈»ƒ»¿ƒ¿»¿»»¿««
אותו  lb˙‰כביכול ‰e‡ששונאים ‡Ï ÔÈÚ e‰fL) 'eÎÂ ÌL‡‰»»≈¿∆∆ƒ¿«…ƒ¿«»

'eÎ ÌBÚ אלא גלוי לא שהעוון היינו ¬»
על  המכסים שונים בהסברים מכוסה

החטא  ).חומרת
‰„È¯i‰ ˙aÈqL ÔÂÈkÓe של ƒ≈»∆ƒ««¿ƒ»

והחורבן a‡·הגלות ‰ÚL˙c¿ƒ¿»¿»
Ô·eÓ ,ÌpÁ ˙‡N ‡È‰ƒƒ¿«ƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÊÏ ‰wz‰L∆««»»¿∆ƒ«¿≈
LÈ ‰Ê ÌeMÓc ,ÌpÁ ˙·‰‡«¬«ƒ»¿ƒ∆≈
ÔÈÚ‰ ÏÚ ˙„ÁeÈÓ ‰Lb„‰«¿»»¿∆∆«»ƒ¿»
Ôa¯eÁ‰ ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˙·‰‡c¿«¬«ƒ¿»≈«««¿»

,ÏÏÎa הגלות תקופת כל לאורך ƒ¿»
‡˙·˜Ú ÔÓÊa Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿«ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc לביאת הקרובה התקופה ƒ¿ƒ»
'עקבות  הנקראת והגאולה המשיח

של  תקופה זו אחד מצד כי המשיח'

מלשון  'עקבתא' גדולה, רוחנית ירידה

בגוף, ביותר הנחות החלק שהוא עקב,

נשמעים  שבה תקופה זו שני ומצד

המשיח  של המתקרבים רגליו פעמי

ÏL ÏteÎÓ‰Â ÏeÙk‰ CLÁa«…∆«»¿«¿»∆
¯L‡k ,˙eÏb‰ גודל בגלל דווקא «»«¬∆

הגלות וקושי Ï‡¯NÈהירידה Ïk»ƒ¿»≈
,ÁÈLnÏ ÌÈtˆÓ הזמן זה ולכן ¿«ƒ«»ƒ«

ישראל  באהבת במיוחד להתחזק

˙e„Á‡a ‰ÈeÏz ÁÈLÓ ˙‡È·c¿ƒ«»ƒ«¿»¿«¿
,Ï‡¯NÈ חינם לשנאת התיקון שהיא ƒ¿»≈

החורבן את ¿BÓÎeשגרמה
ÌÈLw·nL15 שמונה בתפילת ∆¿«¿ƒ

eÏekעשרה eÈ·‡ eÎ¯a»¿≈»ƒ»
eÈÈ‰ ,EÈÙ ¯B‡a „Á‡k¿∆»¿»∆«¿
EÈt ¯B‡ ˙ÈÁa Èel‚c¿ƒ¿ƒ«»∆
של  פניו לאור הכוונה בפשטות

גבוהה  דרגה היינו הקדושֿברוךֿהוא,

אלוקות גילוי Êa‰של ÈeÏz»»∆
„Á‡k eÏek ‰È‰iL בני שכל ∆ƒ¿∆»¿∆»

e„Á‡a16È¯‰Â˙שראלי  , ¿«¿«¬≈
יותר ˆ„˜e,בפרטיות ÁÈLÓ ÈeÏÈb ‡e‰ EÈt ¯B‡ ÔÈÚƒ¿«»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈

‡z˜ÈÒÙa ‡˙È‡„k17מדרש˜eÒt ÏÚ18,¯B‡ ‰‡¯ E¯B‡a ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«»¿¿ƒ¿∆
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ז l`xyil miaeh mini eid `l

LÈÂּב הּביאּור ּכן ּגם ּדזהּו הּמׁשנה לֹומר המׁש ¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ירּוׁשלים  ּבנֹות היּו ּבאב ט"ו ּׁשּביֹום ְְְְִֶַַָָָמה

יׂשראל  ּבנֹות - ּגֹורסין כּו'5(ויׁש יֹוצאֹות ( ְְְְְִִֵֵָ

ּדהּנה  כּו'. ּוראה עיני נא ׂשא ּבחּור ְְְְִֵֵֵֶָָָואֹומרֹות

ּכנסת  על קאי יׂשראל ּובנֹות ירּוׁשלים ּבנֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָענין

נׁשּתלׁשלּו ׁשּלמּטה הענינים (ּדכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָיׂשראל

עיני נא ׂשא ּבחּור וענין ׁשּלמעלה), ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמהענינים

הּׁשירים' ּב'ׁשיר וכּמבֹואר הקּב"ה. על קאי ְְְִִִֵַַַַָָָָכּו'

ּכארזים  ּבחּור נקרא ׁשהּקּב"ה כּו',6ּבארּוּכה ְֲֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבׁשם  הּקּב"ה עלֿידי נקראים יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכנסת

ּתּמתי  יֹונתי רעיתי הּקּב"ה 7אחֹותי יחּוד היינּו, . ְְֲִִִִִַַַַָָָָָ

 ֿ לעתיד יהיה הּיחּוד ׁשּתכלית יׂשראל. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּוכנסת

ּבּמדרׁש וכּמבֹואר הּיחּוד 8לבא, הּזה ׁשּבּזמן ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹ

ארּוסין, ּבבחינת הּוא יׂשראל ּוכנסת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּדהּקּב"ה

וזהּו נּׂשּואין. ּבבחינת יהיה ְְְְִִִִִִֶֶַָָֹּולעתידֿלבא

טֹובים  ימים היּו ּדלא הּמׁשנה ּבדברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹההמׁש

ענין  ׁשהּוא כּו', ּבאב  עׂשר ּכחמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָליׂשראל

ּדתׁשעה  הּירידה ׁשּלאחרי  ּדלעתידֿלבא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהעלּיה

ּבנֹות  להיֹות ּביֹותר, נעלית עלּיה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָּבאב,

ּבחּור  ואֹומרֹות ּבּכרמים וחֹולֹות יֹוצאֹות ְְְְְְִִֵַָָָיׂשראל

ּוכנסת  ּדהּקּב"ה הּיחּוד ּתכלית כּו', עיני נא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׂשא

לעתידֿלבא. ׁשּיהיה ּדנּׂשּואין, ּבאֹופן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹיׂשראל,

‰p‰Â והּגלּות הּירידה סּבת ׁשעיקר ידּוע ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַַָָָ

חינם  ׂשנאת היא ּבאב ּדתׁשעה ְְְְְְִִִִַַָָָָוהחּורּבן

ענין  ׁשעיקר וכּידּוע יׂשראל), אהבת הפ)ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מהּמבֹואר  ּגם וכּמּובן ׁשני, ּבבית היה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָהחּורּבן

האריז"ל  ּדספירת 9ּבכתבי ּומּצב ׁשּמעמד ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ
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וש"נ.)5 למשניות, נוסחאות שינויי טו.)6ראה ה, ב.)7שה"ש א.)8שם, מח, שה"ש לקו"ת וראה ספט"ו. ראה )9שמו"ר

ספ"ב. (של"ו) הירח מיעוט שער ע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ln‰ CLÓ‰a ¯e‡Èa‰ Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ אותה בהמשך ¿≈«¿∆«≈«≈¿∆¿≈«ƒ¿»

עשר  כחמישה לישראל טובים ימים היו "לא נאמר בה תענית) (במסכת משנה

נוסף  עניין נאמר ÌÈÏLe¯Èבאב..." ˙Ba eÈ‰ ·‡a Â"Ë ÌBÈaM ‰Ó«∆¿¿»»¿¿»«ƒ
Ï‡¯NÈ ˙Ba - ÔÈÒ¯Bb LÈÂ)5¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â 'eÎ ˙B‡ˆBÈ ( ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈¿¿¿»

'eÎ ‰‡¯e EÈÈÚ ‡ ‡N שגם »»≈∆¿≈
הדברים, פנימיות לפי קשור, זה עניין

שהולך  כפי עליה, צורך ירידה בנושא

ומבאר.

ÌÈÏLe¯È ˙Ba ÔÈÚ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¿¿»«ƒ
לפנינו  המשנה ¿B·e˙כלשון

Ï‡¯NÈ(האחרות הגרסאות (לפי ƒ¿»≈
È‡˜ מכווןÏ‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ »≈«¿∆∆ƒ¿»≈

‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏÎc)¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«»
ÌÈÈÚ‰Ó eÏLÏzLƒ¿«¿¿≈»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓlL דבר שכל הוא כלל ∆¿«¿»
משורש  נובע הזה בעולם למטה שקיים

ג  בפרק שמובא כמו עליון, ומקור

שיש  הנפש כוחות לגבי התניא בספר

ספירות  עשר כנגד בחינות, עשר בהם

ול  מהן", שנשתלשלו ענייננו עליונות

למטה  ישראל בנות של הנישואין נושא

'נישואי' של הרוחני מהעניין משתלשל

ישראל, ‡כנסת ‡N ¯eÁa ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»»»
È‡˜ 'eÎ EÈÈÚ מכווןÏÚ ≈∆»≈«

‰"a˜‰ ֿ הקדוש של וה'נישואין' «»»
ישראל  כנסת עם ("בחור") ברוךֿהוא

עניין  מזה נשתלשל ירושלים") ("בנות

למטה. ÈL'a¯הנישואין ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ
‰ke¯‡a 'ÌÈ¯ÈM‰ רבים בפסוקים «ƒƒ«¬»

נמשלו  ישראל שבני כך על המיוסדים

לחתן  נמשל והקדושֿברוךֿהוא לכלה,

נאמר  השירים, בשיר ושם, ("דוד").

¯eÁa ‡¯˜ ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿»»
ÌÈÊ¯‡k6,'eÎ כאן כינויו בדוגמת «¬»ƒ

עיניך" נא שא ∆∆¿ÒÎe˙"בחור
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«¿≈

‰"aw‰ השירים ÌLaבשיר «»»¿≈
È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡7 ¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ

ירושלים). ("בנות לכלה אותה שממשילים eÁÈ„כינויים ,eÈÈ‰ חיבור «¿ƒ
בין  Ï‡¯NÈוהתאחדות ˙ÒÎe ‰"aw‰ העליונה הרוחנית במשמעותם «»»¿∆∆ƒ¿»≈

אופנים). וכמה דרגות כמה זה ב'יחוד' יש מקומות בכמה שמבואר (וכפי

„eÁi‰ ˙ÈÏÎzLישראל וכנסת הקדושֿברוךֿהוא Œ„È˙ÚÏבין ‰È‰È ∆«¿ƒ«ƒƒ¿∆∆»ƒ
,‡·Ïהמשיח L¯„naבימות ¯‡B·nÎÂ8„eÁi‰ ‰f‰ ÔÓfaL »…¿«¿»«ƒ¿»∆«¿««∆«ƒ

,ÔÈÒe¯‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c יחוד שהוא ¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
יחסית נמוכה ÔÈ‡eOבדרגה ˙ÈÁ·a ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe שהוא ¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ

נעלה. פנימי יחוד

CLÓ‰‰ e‰ÊÂהדברים וסמיכות סדר ומוטעם מובן זה È¯·„aלפי ¿∆«∆¿≈¿ƒ¿≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ïc ‰Ln‰«ƒ¿»¿…»»ƒƒ
·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»

,'eÎ הגדולה מעלתו לעיל וכמבואר

משום  היא באב עשר חמשה של

Œ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬ƒ»ƒ¿»ƒ
‰„È¯i‰ È¯Á‡lL ‡·Ï»…∆¿«¬≈«¿ƒ»

‡È‰L ,·‡a ‰ÚL˙c העלייה ¿ƒ¿»¿»∆ƒ
לעתיד  שתהיה האלוקית וההתגלות

היא BÈa˙¯,לבוא ˙ÈÏÚ ‰iÏÚ¬ƒ»«¬≈¿≈
˙B‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ ˙Ba ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿»≈¿

˙BÏBÁÂרוקדותÌÈÓ¯ka ¿«¿»ƒ
EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â¿¿»»»≈∆

,'eÎ מקומות בכמה שמבואר וכפי

הקדושֿברוךֿהוא  בין ה'אירוסין'

אבל  תורה, מתן בעת היו ישראל וכנסת

נמוכה  בדרגה עדיין הוא זה יחוד

יהיה  לבוא לעתיד ואילו יחסית.

‰"aw‰c „eÁi‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ¿«»»
ÔÙB‡a ,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe¿∆∆ƒ¿»≈¿∆

,ÔÈ‡eOc איש בין שהנישואין כשם ¿ƒƒ
יותר  התאחדות הם למטה ואשה

מאשר  פנימית ויותר עמוקה

ביותר  הנעלה והייחוד ה'אירוסין'.

הקדושֿברוךֿהוא  בין ביותר והמושלם

זה  הוא ישראל ∆¿È‰iL∆ƒ‰וכנסת
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ העניינים ששני וכיוון ∆»ƒ»…

ועניין  טוב כיום באב ט"ו מעלת –

וכנסת  הקדושֿברוך בין הנישואין

שיהיו  לגילויים שייכים – ישראל

לכן  בזה, זה קשורים והם לבוא לעתיד

זו. במשנה יחד נשנו

Úe„È ‰p‰Â ז"ל חכמינו בדברי ¿ƒ≈»«
˙eÏb‰Â ‰„È¯i‰ ˙aÒ ¯˜ÈÚL∆ƒ«ƒ««¿ƒ»¿«»
‡È‰ ·‡a ‰ÚL˙c Ôa¯eÁ‰Â¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈÚ ¯˜ÈÚL Úe„iÎÂ ,(Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ CÙ‰) ÌÈÁ ˙‡Nƒ¿«ƒ»≈∆«¬«ƒ¿»≈¿«»«∆ƒ«ƒ¿«

,ÈL ˙È·a ‰È‰ Ôa¯eÁ‰ יותר הרבה וארוכה קשה גלות התחילה שבו «¿»»»¿«ƒ≈ƒ
אחרות, סיבות בגלל (שהיה ראשון בית חורבן לאחר שהייתה הגלות מאשר

חינם) שנאת בגלל בעיקר היה שני בית חורבן Ìbואילו Ô·enÎÂ¿«»«
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·n‰Ó9˙¯ÈÙÒc ·vÓe „ÓÚnL ≈«¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆«¬««»ƒ¿ƒ«
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

ּבית  חּורּבן (אחרי ּבבל ּגלּות ּבזמן ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָהּמלכּות

ּומּצבּה מּמעמדּה אפילּו יֹותר נעלה היה ֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָראׁשֹון)

הּירידה  ׁשעיקר מּוכח, ּדמּזה ׁשני, ּבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבזמן

ּב ּבחּורּבן הּוא ּבאב ּדתׁשעה ׁשני.והחּורּבן ית ְְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּגם מּובן על 10וכן ְֲִֵֵַַַַַַָ

ראׁשֹון,11הּפסּוק  ּבבית יחרב ויבׁש, יחרב ונהר ְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

יֹותר  למּטה הּוא יבׁש ּדענין ׁשני, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָויבׁש

עלּֿפי  ּובפרט ּבפׁשטּות, ּגם מּובן וכן ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָמּיחרב.

ּבית  לחּורּבן ּובנֹוגע סֹוטה. מּסכת ּבסֹוף ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָהּמבֹואר

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו מה 12זה, מּפני ׁשני מקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

וכּמבֹואר  חּנם. ׂשנאת ּבֹו ׁשהיתה מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנחרב,

אחר  רּבֹותינּו13ּבמקֹום ּׁשאמרּו מה ּגם ׁשּזהּו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּלא 14ז"ל  אחרֹונים ׁשני, ּבית לחּורּבן ּבנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ

ׁשּׂשנאת  מּׁשּום קיצם, נתּגּלה לא עֹונם ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹנתּגּלה

את  מלּביׁשים ּׁשּבגלּוי ּכזה ּבאֹופן היא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָחּנם

לּה יׁש הּׂשנאה ּכאילּו טעם, ּבאיזה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּׂשנאה

האׁשם  הּוא ּדהּזּולת  ּבדבר, ּתלּויה והיא ְְְְִִֵַַָָָָָָסיּבה

ּומּכיון  כּו'). עֹונם נתּגּלה לא ענין (ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹוכּו'

חּנם, ׂשנאת היא ּבאב ּדתׁשעה הּירידה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָׁשּסיּבת

חּנם, אהבת עלֿידי היא לזה ׁשהּתּקנה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּובן

הענין  על מיּוחדת הדּגׁשה יׁש זה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדמּׁשּום

ּובפרט  ּבכלל, החּורּבן אחר יׂשראל ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּדאהבת

והמכּוּפל  הּכפּול ּבחׁש ּדמׁשיחא עקבתא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹּבזמן

לּמׁשיח, מצּפים יׂשראל ּכל ּכאׁשר הּגלּות, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ּוכמֹו יׂשראל, ּבאחדּות ּתלּויה מׁשיח ְְְְְְִִִֵַַַָָָּדביאת

ּבאֹור 15ׁשּמבּקׁשים  ּכאחד ּכּולנּו אבינּו ּברכנּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

ּבזה  ּתלּוי ּפני אֹור ּבחינת ּדגּלּוי היינּו ,ְְְִִֶֶֶַַָָָָפני

ּבאחדּות  ּכאחד ּכּולנּו אֹור 16ׁשּיהיה ענין והרי , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ּכדאיתא  צדקנּו, מׁשיח ּגילּוי הּוא ְְְִִִִִֵֶַָָּפני
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א'נה.)10 (וש"נ). א'נ ע' שם אוה"ת וראה א. כו, יא.)11זח"א יד, ב.)12איוב ט, הקצרים )13יומא אדה"ז מאמרי ס' ראה

סמ"ט. ה'תש"מ ויצא ש"פ שיחת תנב. שלום.)15שם.)14ע' שים א).)16ברכת (מא, פל"ב תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰È‰ (ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯eÁ È¯Á‡) Ï·a ˙eÏb ÔÓÊa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿«»»∆«¬≈¿««ƒƒ»»

,ÈL ˙Èa ÔÓÊa d·vÓe d„ÓÚnÓ eÏÈÙ‡ ¯˙BÈ ‰ÏÚ אפילו «¬∆≈¬ƒƒ«¬»»«»»ƒ¿««ƒ≈ƒ
קיים  היה לא המקדש בית בבל, גלות תקופת ÁÎeÓ,שבזמן ‰fÓc¿ƒ∆»

È¯i‰ ¯˜ÈÚL˙Èa Ôa¯eÁa ‡e‰ ·‡a ‰ÚL˙c Ôa¯eÁ‰Â ‰„ ∆ƒ««¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»¿»¿¿««ƒ
.ÈL≈ƒ

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ¿≈»«ƒ«¬««≈
Ï"Ê10 בזוהר˜eÒt‰ ÏÚ11 «««»

˙È·a ·¯ÁÈ ,L·ÈÂ ·¯ÁÈ ¯‰Â¿»»∆¡«¿»≈∆¡«¿«ƒ
,ÈL ˙È·a L·ÈÂ ,ÔBL‡ƒ̄¿»≈¿«ƒ≈ƒ
¯˙BÈ ‰hÓÏ ‡e‰ L·È ÔÈÚc¿ƒ¿«»≈¿«»≈

·¯ÁiÓ יובש מבטא "יבש" הביטוי ƒ∆¡«
חיים  (שמסמלת לחלוחית והעדר

"יחרב" הביטוי מאשר יותר ורעננות)

"וישם  סוף ים בקריעת שנאמר (כמו

לחרבה"). הים Ìbאת Ô·eÓ ÔÎÂ¿≈»«
,˙eËLÙa הוא שחורבן שני בית ¿«¿

חורבן  מאשר יותר וחמור יותר קשה

ראשון  ÈtŒÏÚבית Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
‰ËBÒ ˙ÎqÓ ÛBÒa ¯‡B·n‰«¿»¿«∆∆»

ישראל על  בני של הקשה המצב

חורבן  אחרי הגדולה הרוחנית והירידה

שני. Èa˙בית Ôa¯eÁÏ Ú‚B·e¿≈«¿¿««ƒ
,‰Ê יותר הבית חמור שחורבנו השני ∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡12Lc˜Ó »¿«≈«ƒ¿»
ÈtÓ ,·¯Á ‰Ó ÈtÓ ÈL≈ƒƒ¿≈«∆¿«ƒ¿≈

ÌpÁ ˙‡N Ba ‰˙È‰L וכאמור ∆»¿»ƒ¿«ƒ»
בית זו  לחורבן העיקרית הסיבה הייתה

שני.

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ13 ¿«¿»¿»«≈
החסידות  בין e‰fLבתורת זה הבדל ∆∆

שני  בית לחורבן ראשון בית חורבן

על Ìbהוא  הפנימי Ó‰הטעם ««
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M14Ú‚Ba ∆»¿«≈«¿≈«

ÌÈB¯Á‡ ,ÈL ˙Èa Ôa¯eÁÏ¿¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ
‰lb˙ ‡Ï ÌBÚ ‰lb˙ ‡lL∆…ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»

,ÌˆÈ˜,'שרראשונים בגמרא נאמר ƒ»
ראשון, בית בימי ישראל בני היינו

לסוף  המועד גם ולכן בגלוי חטאו

היה  שנה, שבעים כעבור בבל, גלות

ישראל  בני 'אחרונים', ואילו גלוי.

הזו  הגלות סוף של המועד ולכן חטאם את מסתירים היו שני בית בימי שהיו

נו  משמעות ויש ידוע, לא לא שני בית בימי שהחטא ז"ל חכמינו בדברי ספת

גלוי, ‰È‡היה ÌpÁ ˙‡OL ÌeMÓ היא שהשנאה כיון מוסתר חטא ƒ∆ƒ¿«ƒ»ƒ
,ÌÚË ‰ÊÈ‡a ‰‡O‰ ˙‡ ÌÈLÈaÏÓ ÈeÏ‚aM ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿≈∆««

˙Ïef‰c ,¯·„a ‰ÈeÏz ‡È‰Â ‰aÈÒ dÏ LÈ ‰‡O‰ eÏÈ‡k מי ¿ƒ«ƒ¿»≈»ƒ»¿ƒ¿»¿»»¿««
אותו  lb˙‰כביכול ‰e‡ששונאים ‡Ï ÔÈÚ e‰fL) 'eÎÂ ÌL‡‰»»≈¿∆∆ƒ¿«…ƒ¿«»

'eÎ ÌBÚ אלא גלוי לא שהעוון היינו ¬»
על  המכסים שונים בהסברים מכוסה

החטא  ).חומרת
‰„È¯i‰ ˙aÈqL ÔÂÈkÓe של ƒ≈»∆ƒ««¿ƒ»

והחורבן a‡·הגלות ‰ÚL˙c¿ƒ¿»¿»
Ô·eÓ ,ÌpÁ ˙‡N ‡È‰ƒƒ¿«ƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÊÏ ‰wz‰L∆««»»¿∆ƒ«¿≈
LÈ ‰Ê ÌeMÓc ,ÌpÁ ˙·‰‡«¬«ƒ»¿ƒ∆≈
ÔÈÚ‰ ÏÚ ˙„ÁeÈÓ ‰Lb„‰«¿»»¿∆∆«»ƒ¿»
Ôa¯eÁ‰ ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˙·‰‡c¿«¬«ƒ¿»≈«««¿»

,ÏÏÎa הגלות תקופת כל לאורך ƒ¿»
‡˙·˜Ú ÔÓÊa Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿«ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc לביאת הקרובה התקופה ƒ¿ƒ»
'עקבות  הנקראת והגאולה המשיח

של  תקופה זו אחד מצד כי המשיח'

מלשון  'עקבתא' גדולה, רוחנית ירידה

בגוף, ביותר הנחות החלק שהוא עקב,

נשמעים  שבה תקופה זו שני ומצד

המשיח  של המתקרבים רגליו פעמי

ÏL ÏteÎÓ‰Â ÏeÙk‰ CLÁa«…∆«»¿«¿»∆
¯L‡k ,˙eÏb‰ גודל בגלל דווקא «»«¬∆

הגלות וקושי Ï‡¯NÈהירידה Ïk»ƒ¿»≈
,ÁÈLnÏ ÌÈtˆÓ הזמן זה ולכן ¿«ƒ«»ƒ«

ישראל  באהבת במיוחד להתחזק

˙e„Á‡a ‰ÈeÏz ÁÈLÓ ˙‡È·c¿ƒ«»ƒ«¿»¿«¿
,Ï‡¯NÈ חינם לשנאת התיקון שהיא ƒ¿»≈

החורבן את ¿BÓÎeשגרמה
ÌÈLw·nL15 שמונה בתפילת ∆¿«¿ƒ

eÏekעשרה eÈ·‡ eÎ¯a»¿≈»ƒ»
eÈÈ‰ ,EÈÙ ¯B‡a „Á‡k¿∆»¿»∆«¿
EÈt ¯B‡ ˙ÈÁa Èel‚c¿ƒ¿ƒ«»∆
של  פניו לאור הכוונה בפשטות

גבוהה  דרגה היינו הקדושֿברוךֿהוא,

אלוקות גילוי Êa‰של ÈeÏz»»∆
„Á‡k eÏek ‰È‰iL בני שכל ∆ƒ¿∆»¿∆»

e„Á‡a16È¯‰Â˙שראלי  , ¿«¿«¬≈
יותר ˆ„˜e,בפרטיות ÁÈLÓ ÈeÏÈb ‡e‰ EÈt ¯B‡ ÔÈÚƒ¿«»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈

‡z˜ÈÒÙa ‡˙È‡„k17מדרש˜eÒt ÏÚ18,¯B‡ ‰‡¯ E¯B‡a ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«»¿¿ƒ¿∆
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l`xyilח miaeh mini eid `l

ּפסּוק 17ּבפסיקּתא  איזה 18על אֹור, נראה ּבאֹור ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

מׁשיח. ׁשל אֹורֹו זה - מצּפה יׂשראל ׁשּכנסת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹור

e‰ÊÂ ירּוׁשלים ּבנֹות ּבאב ט"ו ּׁשּביֹום מה ¿∆ְְְְִֶַַָָ

ּבּכרמים  וחֹולֹות יֹוצאֹות יׂשראל) ְְְְְִִֵַָָ(ּבנֹות

יׂשראל  ּדבנֹות כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ְְְְִִֵֵֶָָָָואֹומרֹות

ׁשּבּנׁשמה  נעלית ּדרּגא על וכּמבֹואר 19קאי , ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ

נׁשמה  ּדכל וגֹו', חּיים מים ּבאר ּגּנים מעין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבענין

מים  ּבאר ּגּנים ּבמעין הּוא מקֹורּה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָּביׂשראל

מּמׁש מּמעל אלקה חלק ׁשהיא עד 20חּיים, , ִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּומה  ּביֹותר . ׁשּלמעלה מעין ׁשל ּבמּצב ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

מרּמז  ּדוקא, ירּוׁשלים ּבנֹות הּלׁשֹון ּכאן ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָּׁשּנאמר

הּוא  ּדירּוׁשלים יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות הּיראה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָלענין

הּיראה  ׁשלימּות ׁשלם, ׁשם ועל יראה ׁשם ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָעל

אחר) ּבמקֹום הּיראה 21(ּכמבֹואר זֹו ּבבחינה ּכי , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ענין  נמׁש זה ּומּמקֹום הּׁשלימּות. ּבתכלית ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהיא

הרי  זֹו ּבדרּגא ּכי למּטה, יׂשראל ואחדּות ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָאהבת

אפילּו ההתאחדּות, ּבתכלית הם יׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּכל

כּו' מתאימֹות ּדכּולן מּבחינה ּכּולם 22למעלה ּכי , ְְְְְִִִִַַָָָָ

אחת. מציאּות ׁשהם עד מּמׁש ּביחד ְְְִִִֵֶַַַַַַָָנמצאים

הּירּוׁשלמי  מן אחר ּבמקֹום ּבטעם 23וכּמּובא ְְְְְִִֵַַַַַַָָ

ׁשּזהּו מּׁשּום ׁשהּוא ,ּכמֹו לרע ּדואהבּת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָהענין

היינּו אחד, ּגּוף ׁשל ׂשמאל ויד ימין יד ְְְְְִֶֶַָָָֹּכמֹו

ּגם  וכּמבֹואר מּמׁש, אחד ּגּוף הם ְְְֵֶַַַָָָָּדכּולם

נּצבים  אּתם ּפרׁשת ּתֹורה' הּיֹום 24ּב'לּקּוטי ְִִִֵֶַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

17(.141 ע' תש"א סה"מ קסג. ע' תרפ"ז סה"מ וראה פל"ו. י.)18פס"ר לו, ובכ"מ.)19תהלים ב. סב, חוקת לקו"ת

רפ"ב.)20 ועוד.)21תניא ב. ס, ר"ה ד. כט, ראה לקו"ת י. פנ"ו, ב"ר א. טז, תענית - הר תוד"ה לב )22ראה פ' תניא

ואילך. 22 ע' ישראל אהבת קונט' וראה א). 27.)23(מא, ע' שם אהב' קונט' וראה ה"ד. פ"ט א.)24נדרים מד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÈLÓ ÏL B¯B‡ ‰Ê - ‰tˆÓ Ï‡¯NÈ ˙ÒkL ¯B‡ ‰ÊÈ‡ וכשם ≈∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«»∆∆»ƒ«

"ברכנו  הבקשה גם כך משיח, של לאורו מתייחס אור" נראה "באורך שהפסוק

הדברים, וסמיכות משיח של לאורו מתייחסת פניך" באור כאחד כולנו אבינו

היא  האחדות לעיל שכאמור משום היא משיח. של ואורו האחדות עניין

ומביאה  לחורבן הסיבה את המתקנת

משיח. של אורו גילוי את

e‰ÊÂ חכמינו מאמר של הפנימי התוכן ¿∆
לעיל  הנזכר Â"Ëז"ל ÌBÈaM ‰Ó«∆¿

) ÌÈÏLe¯È ˙Ba ·‡a גרסה ולפי ¿»¿¿»«ƒ
B‡ˆBÈ˙אחרת  (Ï‡¯NÈ ˙Ba¿ƒ¿»≈¿

˙BÏBÁÂ ורוקדותÌÈÓ¯ka ¿«¿»ƒ
EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â¿¿»»»≈∆

Ï‡¯NÈ ˙B·c ,'eÎ במובן ƒ¿ƒ¿»≈
b¯c‡הכוונה ˜‡Èהרוחני  ÏÚ »≈««¿»

‰ÓLpaL ˙ÈÏÚ19¯‡B·nÎÂ , «¬≈∆«¿»»¿«¿»
ÔÈÚa הרוחנית הפנימית המשמעות ¿ƒ¿»

השירים  בשיר הפסוק «¿»ÔÈÚÓשל
,'B‚Â ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a ÌÈpb«ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿

Ï‡¯NÈa ‰ÓL ÏÎc נשמה כל ¿»¿»»¿ƒ¿»≈
ישראל  מבני ואחד אחד כל של

¯‡a ÌÈpb ÔÈÚÓa ‡e‰ d¯B˜Ó¿»¿«¿»«ƒ¿≈
‡È‰L ,ÌÈiÁ ÌÈÓ נשמה כל «ƒ«ƒ∆ƒ

LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ20, ≈∆∆…»ƒ«««»
מהקדושֿברוךֿהוא  (ניצוץ) חלק

ÏLבעצמו  ·vÓa ‡È‰L „Ú«∆ƒ¿«»∆
¯˙BÈa ‰ÏÚÓlL ÔÈÚÓ שכן «¿»∆¿«¿»¿≈

המעין  ומי המים מקור הוא המעין

הארץ  בעומק למקורם תמיד מחוברים

שנשאבו  מים לגבי יתרון בהם יש ולכן

ממקורם. והתנתקו »Óe‰מהבאר
˙Ba ÔBLl‰ Ô‡k ¯Ó‡pM∆∆¡«»«»¿

ÌÈÏLe¯È ישראל זה שנשמות ¿»«ƒ
ירושלים" "בנות כאן «¿»Âc˜‡,מכונות
‰‡¯i‰ ÔÈÚÏ Ên¯Ó'ה יראת ¿«≈¿ƒ¿««ƒ¿»

ÌÈÏLe¯Èc ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL כי מילים משתי שמורכב שם הוא ∆¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»«ƒ
‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL ,ÌÏL ÌL ÏÚÂ ‰‡¯È ÌL ÏÚ ‡e‰,כלומר «≈ƒ¿»¿«≈»≈¿≈«ƒ¿»

ביראה  והמושלמת הנעלית הדרגה את מסמלת ירושלים עצמו, היראה בעניין

(¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók)21BÊ ‰ÈÁ·a Èk ישראל , נשמות כאשר «¿»¿»«≈ƒƒ¿ƒ»
ירושלים" "בנות ונקראות גבוהה בדרגה נשמות ‰i¯‡‰הן של ה' יראת «ƒ¿»

‰eÓÈÏM˙ישראל ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰.ביותר הגבוהה בדרגה יראה ƒ¿«¿ƒ«¿≈
‰Ê ÌB˜nÓe,בשלימות היא ה' יראת בה ישראל, בנשמות זו נעלית מבחינה ƒ»∆

Ï‡¯NÈ ˙e„Á‡Â ˙·‰‡ ÔÈÚ CLÓישראל בני כל hÓÏ‰,בין ƒ¿»ƒ¿««¬«¿«¿ƒ¿»≈¿«»
Èk,נמוכה יותר בדרגה וזו גבוהה יותר בדרגה שזו הנשמות בין ההבדלים ƒ

חלק  אחת, מהות בעצם שכולן ניכר לא למטה שבירידתן כך כדי ועד

אהבת  העדר של מצב אפילו להיות שעלול ועד בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

אבל ישראל, BÊואחדות ‡b¯„a כפי ¿«¿»
באלוקות  למקורן מחוברות שהנשמות

היא  ה' יראת שבו במצב שהן וכפי

השלמות בתכלית Ïkאצלם È¯‰¬≈»
˙ÈÏÎ˙a Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿ƒ

,˙e„Á‡˙‰‰ מושלמת באחדות «ƒ¿«¬
ÔÏeÎc ‰ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿»

'eÎ ˙BÓÈ‡˙Ó22, בספר מבואר «¿ƒ
רואה  האדם שכאשר לב) (פרק התניא

"ה  טפל גופו ואת עיקר נשמתו רי את

קיום  לידי לבוא וקלה ישרה דרך זו

כי  כמוך", לרעך ואהבת מצות

מצד  הם לרעהו איש בין ההבדלים

בעיניו  נחשב לא שהגוף ומכיון הגוף,

ומעלתן  גדולתן יודע מי והרוח "והנפש

בשגם  חיים. באלוקים ומקורן בשרשן

כל  למעלה [בשורשן מתאימות שכולן

מבואר  וכאן שוות]" הנשמות

כפי  הזו, המושלמת שההתאחדות

בתכלית  ה' ביראת הם שהנשמות

נעלית  יותר אחדות היא השלימות,

מתאימות" "כולן של Èkƒמהאחדות
זו בני ÌÏekבדרגה כל של הנשמות »

Ú„ישראל LnÓ „ÁÈa ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿«««»«
˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ Ì‰L כולן" ואילו ∆≈¿ƒ««

היא  נשמה שכל פירושו מתאימות"

שוות  שכולן אלא עצמה בפני מציאות

‡Á¯ומאוחדות. ÌB˜Óa ‡·enÎÂ¿«»¿»«≈
הרבי  של ובשיחות ÔÓƒבמאמרים

ÈÓÏLe¯i‰23ÌÚËaהתלמוד  «¿«¿ƒ¿««
e‰fL ÌeMÓ ‡e‰L ,EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Âc ÔÈÚ‰ של מצבם »ƒ¿»ƒ¿»«¿»¿≈¬»∆ƒ∆∆

עצמה, בפני מציאות הוא כאילו נראה יהודי כל שלכאורה למרות ישראל, בני

דבר  של לאמיתו הוא מחברו, ושונה Ï‡ÓNנפרדת „ÈÂ ÔÈÓÈ „È BÓk¿»¿ƒ¿»¿…
,„Á‡ Ûeb ÏL שהם ברור אבל מזה זה שונים נפרדים אברים הם שאמנם ∆∆»

ישראל בני וכך גוף מאותו נפרד בלתי ‡Á„חלק Ûeb Ì‰ ÌÏeÎc eÈÈ‰«¿¿»≈∆»
ÌÈ·v Ìz‡ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a Ìb ¯‡B·nÎÂ ,LnÓ24 «»¿«¿»«¿ƒ≈»»»««∆ƒ»ƒ

'B‚ ÌÎÏek ÌBi‰25Ï‡¯NÈ ÏÎc דרגות , הבדלי ביניהם שיש למרות «¿∆¿»ƒ¿»≈
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גֹו' ׁשבטיכם 25ּכּולכם (מראׁשיכם יׂשראל ּדכל , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשלמה. אחת קֹומה הם (מימי ׁשֹואב עד ְֵֵֵֵֶַַַָָגֹו'

ּדא  הענין ׁשּיׁשנֹו לכן ּומּכיון יׂשראל, חדּות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּיחּוד  להיֹות כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ְְִִֵֶַָָָאֹומרֹות

הּׁשלמּות  ּבתכלית יׂשראל ּוכנסת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדהּקּב"ה

לעתידֿלבא. ְִִֶֶֶָָֹׁשּיהיה

‰p‰Â ׁשּביׂשראל האחדּות ּדענין לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מעין  ּבבחינת הּוא ׁשּמקֹורם מּׁשּום ְְְִִִֶַַָָהּוא

הענין  אמנם מּמׁש. מּמעל אלקה חלק ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּגּנים,

מקֹורם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות מּצד הּוא ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבפרטּיּות

ואף  עּמֹו. הוי' חלק ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשם

ׁשהּוא 26ׁשּנאמר  גֹו', אדם נעׂשה אלקים וּיאמר ֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבבראׁשית, ׁשּנאמר אלקים ּפעמים מל"ב ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָֹאחד

נאמר  הּנׁשמה ּבענין הרי וּיּפח 27מּכלֿמקֹום ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

הוי' מּׁשם ּבא זה הּנה חּיים, נׁשמת ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאּפיו

כּו'28ּדוקא  נפח מּתֹוכיּה ּדנפח ּדמאן וכּלׁשֹון 29, , ְְְְִֵַַַַָָָָָ

גֹו' עּמֹו (מּמׁש) הוי' חלק הוי'30ּכי ׁשּׁשם וידּוע . ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּביׂשראל  ּגם הּנה זה ּדמּׁשּום אֹותּיֹות, ד' ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָיׁש

ּומסּפרים  חלּוקֹות סּוגי ּכּמה ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַָָהגם

ׁשּנחלקים  מיּוחדת חלּוקה ּגם ּבהם יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמסּוימים,

נׁשמֹות  נמׁשכֹות ׁשּבכללּות ּדאף סּוגים. ְְְְְִִִִֶַָָלד'

מּכלֿמקֹום  הוי', ּדׁשם אחרֹונה ה' מאֹות ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָיׂשראל

סּוגים  ד' יׂשראל ּבכללּות יׁש יֹותר ְְְִִִִִֵֵֵָָָּבפרטּיּות

ּבאבֹות  ׁשהּוא ּוכמֹו הוי'. ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָּכנגד
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ספכ"ח.)30 תניא ט. לב, האזינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וקיצוניים  משמעותיים  מאד הם (וההבדלים ∆≈«≈ÌÎÈL‡¯Óומעמדות

'B‚ ÌÎÈË·L ביותר גבוהות דרגות EÈÓÈÓשהם ·‡BL „Ú שהם ƒ¿≈∆«≈≈∆
ביותר  נמוכות זאת)דרגות ÓÏL‰בכל ˙Á‡ ‰ÓB˜ Ì‰ אחת מ ציאות ≈»««¿≈»

שונים. מפרטים מורכבת שהיא אלא ויחידה

˙e„Á‡c ÔÈÚ‰ BLiL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¿»ƒ¿»¿«¿
,Ï‡¯NÈ במצב הם ישראל בני כאשר ƒ¿»≈

מלאה  אחדות ביניהם יש שבו נעלה

˙B¯ÓB‡ ÔÎÏ,כביכול הנשמות »≈¿
ושואפות  מבקשות שהוא eÁa¯היינו »

הוא  לקדושֿברוך משל «N‡כאמור
,'eÎ EÈÈÚ ‡ מבקשות והנשמות »≈∆
„eÁi‰ ˙BÈ‰Ï וההתאחדות החיבור ƒ¿«ƒ

Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈
‰È‰iL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ¿∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ נמשל שכאמור 'יחוד' ∆»ƒ»…
פנימי  יחוד (שהוא הנישואין לעניין

האירוסין). לעניין ביחס ועמוק

ÔÈÚc ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
Ï‡¯NÈaL ˙e„Á‡‰ לכך הטעם »«¿∆¿ƒ¿»≈

ישראל  נשמות דבר של שלאמיתו

אחת  מציאות הן כולן ובעצם מאוחדות

Ì¯B˜nL ÌeMÓ ‡e‰ המקור ƒ∆¿»
ישראל נשמות של ‰e‡והשורש

,ÌÈpb ÔÈÚÓ ˙ÈÁ·a נשמות וכל ƒ¿ƒ««¿»«ƒ
ÏÚnÓישראל ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ««

˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ÌÓ‡ .LnÓ«»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
באלוקות  בחינה על יותר לפרט אם

ובה  ישראל נשמות ומקור שורש שהיא

(שהרי  מוחלטת אחדות של במצב הן

אחד) ומקור משורש באות הנשמות כל

Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL „vÓ ‡e‰ƒ«∆ƒ¿ƒ¿»≈
BÓk ,'ÈÂ‰ ÌLa Ì¯B˜Ó¿»¿≈¬»»¿

·e˙kLהאזינו בשירת ÏÁ˜בתורה ∆»≈∆
¯Ó‡pL Û‡Â .BnÚ 'ÈÂ‰26 ¬»»«¿«∆∆¡«

ÌÈÓÚt ·"ÏÓ „Á‡ ‡e‰L ,'B‚ Ì„‡ ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ«¬∆»»∆∆»ƒ¿»ƒ
,˙ÈL‡¯·a ¯Ó‡pL ÌÈ˜Ï‡ אלוקים משם היא האדם בריאת זה ולפי ¡…ƒ∆∆¡«ƒ¿≈ƒ

כי סתירה זו אין אבל [=יֿהֿוֿה], הוי' משם ÔÈÚaולא È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿ƒ¿«
¯Ó‡ ‰ÓLp‰27 על המדברים מהפסוקים בנפרד מיוחד, פסוק בתורה «¿»»∆¡«

הפסוק והוא "אלוקים ", בהם ונאמר האדם ÂÈt‡aיצירת ÁtiÂ הקדוש «ƒ«¿«»
הראשון  האדם של באפיו 'נפח' הוא Ê‰ברוך ‰p‰ ,ÌÈiÁ ˙ÓL נתינת ƒ¿««ƒƒ≈∆

באדם  Âc˜‡הנשמה 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡a28, בשם התניא בספר שמובא כפי »ƒ≈¬»»«¿»
eÎ'הזוהר ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Óc29, מריאותיו [אויר שנופח מי ¿»¿»«ƒ≈»«

הבל  היוצא שמדבר מאדם בשונה נופח, הוא [ומפנימיותו] מתוכו החוצה],

הבריאה  בנמשל, גם וכך מפנימיותו. יוצא ולא בלבד חיצוני הבל שהוא מפיו

התגלות  היא כביכול שלו ה'דיבור' באמצעות ברא שהקדושֿברוךֿהוא כולה

בכללות  ולכן ומפנימיותו, מתוכו היא הנשמות התהוות ואילו ממנו חיצונית

להורות  "ויפח" נאמר הנשמה נתינת לגבי ואילו אלוקים שם נאמר הבריאה

"שם  הנקרא הוי' משם באה שהיא

הקדושֿברוךֿהוא  אל ומתייחס העצם"

ופנימיותו, לתוכו «»¿ÔBLlÎÂבעצמו,
לעיל  הנזכר ‰ÈÂ'הפסוק ˜ÏÁ Èkƒ≈∆¬»»

LnÓ) מוסיף בתניא הזקן שרבנו כפי «»
ממעל" אלקה "חלק הפסוק לשון על

"ממש" הביטוי ‚B'את BnÚ (30. «
(עלֿדרך  נוסף ענין ומבאר והולך

של  בשייכות החסידות) ועלֿדרך הרמז

הוי': לשם ישראל נשמות

'ÈÂ‰ ÌML Úe„ÈÂ כאמור שהוא ¿»«∆≈¬»»
ישראל  נשמות ומקור Baשורש LÈ≈

,˙Bi˙B‡ ה"א „' וא"ו, ה"א, יו"ד, ƒ
Ï‡¯NÈa Ìb ‰p‰ ‰Ê ÌeMÓc¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈

הוי' משם LiLשנמשכו Ì‚‰ בבני ¬«∆≈
B˜eÏÁ˙ישראל  È‚eÒ ‰nk«»≈¬

ÌÈÓÈeÒÓ ÌÈ¯tÒÓe,למשל ƒ¿»ƒ¿»ƒ
כוהנים, של סוגים לשלושה חלוקה

וישראלים  Ìbלויים Ì‰a LÈ≈»∆«
ÌÈ˜ÏÁpL ˙„ÁeÈÓ ‰˜eÏÁ¬»¿∆∆∆∆¿»ƒ

מיוח  ÌÈ‚eÒדת בחלוקה '„Ï כנגד ¿ƒ
הוי'. שם אותיות »¿Û‡cארבע

˙BÓL ˙BÎLÓ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿
‰B¯Á‡ '‰ ˙B‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¬»

,'ÈÂ‰ ÌLc באגרת כמבואר ¿≈¬»»
..." ה): (פרק התניא שבספר התשובה

לעולם  האלוקית הנפש וירידת המשכת

נמשכה  האדם בגוף להתלבש הזה

הוא  הדיבור ומקור פנימיות מבחינת

תתאה  ה' באות המרומז העליון הבל

הראשונה  שה' בעוד תחתונה, 'ה' נקראת הוי' שם של האחרונה, השנייה, [הה'

לנפש  האדם ויהי חיים נשמת באפיו ויפח שכתוב כמו עליונה']... 'ה' נקראת

כללי  שבאופן נמצא עמו...", ה' חלק כי שכתוב וכמו וכו' דנפח ומאן חיה

הוי' שם של האחרונה ה' מהאות נמשכות ישראל ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒנשמות
'„ „‚k ÌÈ‚eÒ '„ Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿∆∆

.'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈¬»»
לארבעה חלוקה גם ישראל בעם מצינו Ô‰Lואכן ˙B·‡a ‡e‰L BÓÎe¿∆»»∆≈

‰·k¯n‰ Ô‰31, הם ויעקב יצחק אברהם שהאבות ז"ל חכמינו אמרו ≈«∆¿»»
(והמשמעות  העליונה הרוחנית האלוקית המרכבה של ה'רגלים' שלושת
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ּפסּוק 17ּבפסיקּתא  איזה 18על אֹור, נראה ּבאֹור ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

מׁשיח. ׁשל אֹורֹו זה - מצּפה יׂשראל ׁשּכנסת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹור

e‰ÊÂ ירּוׁשלים ּבנֹות ּבאב ט"ו ּׁשּביֹום מה ¿∆ְְְְִֶַַָָ

ּבּכרמים  וחֹולֹות יֹוצאֹות יׂשראל) ְְְְְִִֵַָָ(ּבנֹות

יׂשראל  ּדבנֹות כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ְְְְִִֵֵֶָָָָואֹומרֹות

ׁשּבּנׁשמה  נעלית ּדרּגא על וכּמבֹואר 19קאי , ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ

נׁשמה  ּדכל וגֹו', חּיים מים ּבאר ּגּנים מעין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבענין

מים  ּבאר ּגּנים ּבמעין הּוא מקֹורּה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָּביׂשראל

מּמׁש מּמעל אלקה חלק ׁשהיא עד 20חּיים, , ִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּומה  ּביֹותר . ׁשּלמעלה מעין ׁשל ּבמּצב ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

מרּמז  ּדוקא, ירּוׁשלים ּבנֹות הּלׁשֹון ּכאן ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָּׁשּנאמר

הּוא  ּדירּוׁשלים יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות הּיראה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָלענין

הּיראה  ׁשלימּות ׁשלם, ׁשם ועל יראה ׁשם ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָעל

אחר) ּבמקֹום הּיראה 21(ּכמבֹואר זֹו ּבבחינה ּכי , ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ענין  נמׁש זה ּומּמקֹום הּׁשלימּות. ּבתכלית ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהיא

הרי  זֹו ּבדרּגא ּכי למּטה, יׂשראל ואחדּות ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָאהבת

אפילּו ההתאחדּות, ּבתכלית הם יׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּכל

כּו' מתאימֹות ּדכּולן מּבחינה ּכּולם 22למעלה ּכי , ְְְְְִִִִַַָָָָ

אחת. מציאּות ׁשהם עד מּמׁש ּביחד ְְְִִִֵֶַַַַַַָָנמצאים

הּירּוׁשלמי  מן אחר ּבמקֹום ּבטעם 23וכּמּובא ְְְְְִִֵַַַַַַָָ

ׁשּזהּו מּׁשּום ׁשהּוא ,ּכמֹו לרע ּדואהבּת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָהענין

היינּו אחד, ּגּוף ׁשל ׂשמאל ויד ימין יד ְְְְְִֶֶַָָָֹּכמֹו

ּגם  וכּמבֹואר מּמׁש, אחד ּגּוף הם ְְְֵֶַַַָָָָּדכּולם

נּצבים  אּתם ּפרׁשת ּתֹורה' הּיֹום 24ּב'לּקּוטי ְִִִֵֶַַַָָָָ
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17(.141 ע' תש"א סה"מ קסג. ע' תרפ"ז סה"מ וראה פל"ו. י.)18פס"ר לו, ובכ"מ.)19תהלים ב. סב, חוקת לקו"ת

רפ"ב.)20 ועוד.)21תניא ב. ס, ר"ה ד. כט, ראה לקו"ת י. פנ"ו, ב"ר א. טז, תענית - הר תוד"ה לב )22ראה פ' תניא

ואילך. 22 ע' ישראל אהבת קונט' וראה א). 27.)23(מא, ע' שם אהב' קונט' וראה ה"ד. פ"ט א.)24נדרים מד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÈLÓ ÏL B¯B‡ ‰Ê - ‰tˆÓ Ï‡¯NÈ ˙ÒkL ¯B‡ ‰ÊÈ‡ וכשם ≈∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«»∆∆»ƒ«

"ברכנו  הבקשה גם כך משיח, של לאורו מתייחס אור" נראה "באורך שהפסוק

הדברים, וסמיכות משיח של לאורו מתייחסת פניך" באור כאחד כולנו אבינו

היא  האחדות לעיל שכאמור משום היא משיח. של ואורו האחדות עניין

ומביאה  לחורבן הסיבה את המתקנת

משיח. של אורו גילוי את

e‰ÊÂ חכמינו מאמר של הפנימי התוכן ¿∆
לעיל  הנזכר Â"Ëז"ל ÌBÈaM ‰Ó«∆¿

) ÌÈÏLe¯È ˙Ba ·‡a גרסה ולפי ¿»¿¿»«ƒ
B‡ˆBÈ˙אחרת  (Ï‡¯NÈ ˙Ba¿ƒ¿»≈¿

˙BÏBÁÂ ורוקדותÌÈÓ¯ka ¿«¿»ƒ
EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â¿¿»»»≈∆

Ï‡¯NÈ ˙B·c ,'eÎ במובן ƒ¿ƒ¿»≈
b¯c‡הכוונה ˜‡Èהרוחני  ÏÚ »≈««¿»

‰ÓLpaL ˙ÈÏÚ19¯‡B·nÎÂ , «¬≈∆«¿»»¿«¿»
ÔÈÚa הרוחנית הפנימית המשמעות ¿ƒ¿»

השירים  בשיר הפסוק «¿»ÔÈÚÓשל
,'B‚Â ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a ÌÈpb«ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿

Ï‡¯NÈa ‰ÓL ÏÎc נשמה כל ¿»¿»»¿ƒ¿»≈
ישראל  מבני ואחד אחד כל של

¯‡a ÌÈpb ÔÈÚÓa ‡e‰ d¯B˜Ó¿»¿«¿»«ƒ¿≈
‡È‰L ,ÌÈiÁ ÌÈÓ נשמה כל «ƒ«ƒ∆ƒ

LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ20, ≈∆∆…»ƒ«««»
מהקדושֿברוךֿהוא  (ניצוץ) חלק

ÏLבעצמו  ·vÓa ‡È‰L „Ú«∆ƒ¿«»∆
¯˙BÈa ‰ÏÚÓlL ÔÈÚÓ שכן «¿»∆¿«¿»¿≈

המעין  ומי המים מקור הוא המעין

הארץ  בעומק למקורם תמיד מחוברים

שנשאבו  מים לגבי יתרון בהם יש ולכן

ממקורם. והתנתקו »Óe‰מהבאר
˙Ba ÔBLl‰ Ô‡k ¯Ó‡pM∆∆¡«»«»¿

ÌÈÏLe¯È ישראל זה שנשמות ¿»«ƒ
ירושלים" "בנות כאן «¿»Âc˜‡,מכונות
‰‡¯i‰ ÔÈÚÏ Ên¯Ó'ה יראת ¿«≈¿ƒ¿««ƒ¿»

ÌÈÏLe¯Èc ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL כי מילים משתי שמורכב שם הוא ∆¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»«ƒ
‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL ,ÌÏL ÌL ÏÚÂ ‰‡¯È ÌL ÏÚ ‡e‰,כלומר «≈ƒ¿»¿«≈»≈¿≈«ƒ¿»

ביראה  והמושלמת הנעלית הדרגה את מסמלת ירושלים עצמו, היראה בעניין

(¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók)21BÊ ‰ÈÁ·a Èk ישראל , נשמות כאשר «¿»¿»«≈ƒƒ¿ƒ»
ירושלים" "בנות ונקראות גבוהה בדרגה נשמות ‰i¯‡‰הן של ה' יראת «ƒ¿»

‰eÓÈÏM˙ישראל ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰.ביותר הגבוהה בדרגה יראה ƒ¿«¿ƒ«¿≈
‰Ê ÌB˜nÓe,בשלימות היא ה' יראת בה ישראל, בנשמות זו נעלית מבחינה ƒ»∆

Ï‡¯NÈ ˙e„Á‡Â ˙·‰‡ ÔÈÚ CLÓישראל בני כל hÓÏ‰,בין ƒ¿»ƒ¿««¬«¿«¿ƒ¿»≈¿«»
Èk,נמוכה יותר בדרגה וזו גבוהה יותר בדרגה שזו הנשמות בין ההבדלים ƒ

חלק  אחת, מהות בעצם שכולן ניכר לא למטה שבירידתן כך כדי ועד

אהבת  העדר של מצב אפילו להיות שעלול ועד בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

אבל ישראל, BÊואחדות ‡b¯„a כפי ¿«¿»
באלוקות  למקורן מחוברות שהנשמות

היא  ה' יראת שבו במצב שהן וכפי

השלמות בתכלית Ïkאצלם È¯‰¬≈»
˙ÈÏÎ˙a Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿ƒ

,˙e„Á‡˙‰‰ מושלמת באחדות «ƒ¿«¬
ÔÏeÎc ‰ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿»

'eÎ ˙BÓÈ‡˙Ó22, בספר מבואר «¿ƒ
רואה  האדם שכאשר לב) (פרק התניא

"ה  טפל גופו ואת עיקר נשמתו רי את

קיום  לידי לבוא וקלה ישרה דרך זו

כי  כמוך", לרעך ואהבת מצות

מצד  הם לרעהו איש בין ההבדלים

בעיניו  נחשב לא שהגוף ומכיון הגוף,

ומעלתן  גדולתן יודע מי והרוח "והנפש

בשגם  חיים. באלוקים ומקורן בשרשן

כל  למעלה [בשורשן מתאימות שכולן

מבואר  וכאן שוות]" הנשמות

כפי  הזו, המושלמת שההתאחדות

בתכלית  ה' ביראת הם שהנשמות

נעלית  יותר אחדות היא השלימות,

מתאימות" "כולן של Èkƒמהאחדות
זו בני ÌÏekבדרגה כל של הנשמות »

Ú„ישראל LnÓ „ÁÈa ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿«««»«
˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ Ì‰L כולן" ואילו ∆≈¿ƒ««

היא  נשמה שכל פירושו מתאימות"

שוות  שכולן אלא עצמה בפני מציאות

‡Á¯ומאוחדות. ÌB˜Óa ‡·enÎÂ¿«»¿»«≈
הרבי  של ובשיחות ÔÓƒבמאמרים

ÈÓÏLe¯i‰23ÌÚËaהתלמוד  «¿«¿ƒ¿««
e‰fL ÌeMÓ ‡e‰L ,EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Âc ÔÈÚ‰ של מצבם »ƒ¿»ƒ¿»«¿»¿≈¬»∆ƒ∆∆

עצמה, בפני מציאות הוא כאילו נראה יהודי כל שלכאורה למרות ישראל, בני

דבר  של לאמיתו הוא מחברו, ושונה Ï‡ÓNנפרדת „ÈÂ ÔÈÓÈ „È BÓk¿»¿ƒ¿»¿…
,„Á‡ Ûeb ÏL שהם ברור אבל מזה זה שונים נפרדים אברים הם שאמנם ∆∆»

ישראל בני וכך גוף מאותו נפרד בלתי ‡Á„חלק Ûeb Ì‰ ÌÏeÎc eÈÈ‰«¿¿»≈∆»
ÌÈ·v Ìz‡ ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a Ìb ¯‡B·nÎÂ ,LnÓ24 «»¿«¿»«¿ƒ≈»»»««∆ƒ»ƒ

'B‚ ÌÎÏek ÌBi‰25Ï‡¯NÈ ÏÎc דרגות , הבדלי ביניהם שיש למרות «¿∆¿»ƒ¿»≈
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

גֹו' ׁשבטיכם 25ּכּולכם (מראׁשיכם יׂשראל ּדכל , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשלמה. אחת קֹומה הם (מימי ׁשֹואב עד ְֵֵֵֵֶַַַָָגֹו'

ּדא  הענין ׁשּיׁשנֹו לכן ּומּכיון יׂשראל, חדּות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּיחּוד  להיֹות כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ְְִִֵֶַָָָאֹומרֹות

הּׁשלמּות  ּבתכלית יׂשראל ּוכנסת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדהּקּב"ה

לעתידֿלבא. ְִִֶֶֶָָֹׁשּיהיה

‰p‰Â ׁשּביׂשראל האחדּות ּדענין לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מעין  ּבבחינת הּוא ׁשּמקֹורם מּׁשּום ְְְִִִֶַַָָהּוא

הענין  אמנם מּמׁש. מּמעל אלקה חלק ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּגּנים,

מקֹורם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות מּצד הּוא ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבפרטּיּות

ואף  עּמֹו. הוי' חלק ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשם

ׁשהּוא 26ׁשּנאמר  גֹו', אדם נעׂשה אלקים וּיאמר ֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבבראׁשית, ׁשּנאמר אלקים ּפעמים מל"ב ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָֹאחד

נאמר  הּנׁשמה ּבענין הרי וּיּפח 27מּכלֿמקֹום ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

הוי' מּׁשם ּבא זה הּנה חּיים, נׁשמת ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאּפיו

כּו'28ּדוקא  נפח מּתֹוכיּה ּדנפח ּדמאן וכּלׁשֹון 29, , ְְְְִֵַַַַָָָָָ

גֹו' עּמֹו (מּמׁש) הוי' חלק הוי'30ּכי ׁשּׁשם וידּוע . ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּביׂשראל  ּגם הּנה זה ּדמּׁשּום אֹותּיֹות, ד' ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָיׁש

ּומסּפרים  חלּוקֹות סּוגי ּכּמה ׁשּיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַָָהגם

ׁשּנחלקים  מיּוחדת חלּוקה ּגם ּבהם יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמסּוימים,

נׁשמֹות  נמׁשכֹות ׁשּבכללּות ּדאף סּוגים. ְְְְְִִִִֶַָָלד'

מּכלֿמקֹום  הוי', ּדׁשם אחרֹונה ה' מאֹות ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָיׂשראל

סּוגים  ד' יׂשראל ּבכללּות יׁש יֹותר ְְְִִִִִֵֵֵָָָּבפרטּיּות

ּבאבֹות  ׁשהּוא ּוכמֹו הוי'. ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָּכנגד
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ט.)25 כט, כו.)26נצבים א, ז.)27בראשית ב, רע"א).)28שם (פא, פ"ו שעהיוה"א גם הזהר.)29ראה בשם רפ"ב תניא

ספכ"ח.)30 תניא ט. לב, האזינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וקיצוניים  משמעותיים  מאד הם (וההבדלים ∆≈«≈ÌÎÈL‡¯Óומעמדות

'B‚ ÌÎÈË·L ביותר גבוהות דרגות EÈÓÈÓשהם ·‡BL „Ú שהם ƒ¿≈∆«≈≈∆
ביותר  נמוכות זאת)דרגות ÓÏL‰בכל ˙Á‡ ‰ÓB˜ Ì‰ אחת מ ציאות ≈»««¿≈»

שונים. מפרטים מורכבת שהיא אלא ויחידה

˙e„Á‡c ÔÈÚ‰ BLiL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¿»ƒ¿»¿«¿
,Ï‡¯NÈ במצב הם ישראל בני כאשר ƒ¿»≈

מלאה  אחדות ביניהם יש שבו נעלה

˙B¯ÓB‡ ÔÎÏ,כביכול הנשמות »≈¿
ושואפות  מבקשות שהוא eÁa¯היינו »

הוא  לקדושֿברוך משל «N‡כאמור
,'eÎ EÈÈÚ ‡ מבקשות והנשמות »≈∆
„eÁi‰ ˙BÈ‰Ï וההתאחדות החיבור ƒ¿«ƒ

Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈
‰È‰iL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ¿∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ נמשל שכאמור 'יחוד' ∆»ƒ»…
פנימי  יחוד (שהוא הנישואין לעניין

האירוסין). לעניין ביחס ועמוק

ÔÈÚc ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
Ï‡¯NÈaL ˙e„Á‡‰ לכך הטעם »«¿∆¿ƒ¿»≈

ישראל  נשמות דבר של שלאמיתו

אחת  מציאות הן כולן ובעצם מאוחדות

Ì¯B˜nL ÌeMÓ ‡e‰ המקור ƒ∆¿»
ישראל נשמות של ‰e‡והשורש

,ÌÈpb ÔÈÚÓ ˙ÈÁ·a נשמות וכל ƒ¿ƒ««¿»«ƒ
ÏÚnÓישראל ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ««

˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ÌÓ‡ .LnÓ«»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
באלוקות  בחינה על יותר לפרט אם

ובה  ישראל נשמות ומקור שורש שהיא

(שהרי  מוחלטת אחדות של במצב הן

אחד) ומקור משורש באות הנשמות כל

Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL „vÓ ‡e‰ƒ«∆ƒ¿ƒ¿»≈
BÓk ,'ÈÂ‰ ÌLa Ì¯B˜Ó¿»¿≈¬»»¿

·e˙kLהאזינו בשירת ÏÁ˜בתורה ∆»≈∆
¯Ó‡pL Û‡Â .BnÚ 'ÈÂ‰26 ¬»»«¿«∆∆¡«

ÌÈÓÚt ·"ÏÓ „Á‡ ‡e‰L ,'B‚ Ì„‡ ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ«¬∆»»∆∆»ƒ¿»ƒ
,˙ÈL‡¯·a ¯Ó‡pL ÌÈ˜Ï‡ אלוקים משם היא האדם בריאת זה ולפי ¡…ƒ∆∆¡«ƒ¿≈ƒ

כי סתירה זו אין אבל [=יֿהֿוֿה], הוי' משם ÔÈÚaולא È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿ƒ¿«
¯Ó‡ ‰ÓLp‰27 על המדברים מהפסוקים בנפרד מיוחד, פסוק בתורה «¿»»∆¡«

הפסוק והוא "אלוקים ", בהם ונאמר האדם ÂÈt‡aיצירת ÁtiÂ הקדוש «ƒ«¿«»
הראשון  האדם של באפיו 'נפח' הוא Ê‰ברוך ‰p‰ ,ÌÈiÁ ˙ÓL נתינת ƒ¿««ƒƒ≈∆

באדם  Âc˜‡הנשמה 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡a28, בשם התניא בספר שמובא כפי »ƒ≈¬»»«¿»
eÎ'הזוהר ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Óc29, מריאותיו [אויר שנופח מי ¿»¿»«ƒ≈»«

הבל  היוצא שמדבר מאדם בשונה נופח, הוא [ומפנימיותו] מתוכו החוצה],

הבריאה  בנמשל, גם וכך מפנימיותו. יוצא ולא בלבד חיצוני הבל שהוא מפיו

התגלות  היא כביכול שלו ה'דיבור' באמצעות ברא שהקדושֿברוךֿהוא כולה

בכללות  ולכן ומפנימיותו, מתוכו היא הנשמות התהוות ואילו ממנו חיצונית

להורות  "ויפח" נאמר הנשמה נתינת לגבי ואילו אלוקים שם נאמר הבריאה

"שם  הנקרא הוי' משם באה שהיא

הקדושֿברוךֿהוא  אל ומתייחס העצם"

ופנימיותו, לתוכו «»¿ÔBLlÎÂבעצמו,
לעיל  הנזכר ‰ÈÂ'הפסוק ˜ÏÁ Èkƒ≈∆¬»»

LnÓ) מוסיף בתניא הזקן שרבנו כפי «»
ממעל" אלקה "חלק הפסוק לשון על

"ממש" הביטוי ‚B'את BnÚ (30. «
(עלֿדרך  נוסף ענין ומבאר והולך

של  בשייכות החסידות) ועלֿדרך הרמז

הוי': לשם ישראל נשמות

'ÈÂ‰ ÌML Úe„ÈÂ כאמור שהוא ¿»«∆≈¬»»
ישראל  נשמות ומקור Baשורש LÈ≈

,˙Bi˙B‡ ה"א „' וא"ו, ה"א, יו"ד, ƒ
Ï‡¯NÈa Ìb ‰p‰ ‰Ê ÌeMÓc¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈

הוי' משם LiLשנמשכו Ì‚‰ בבני ¬«∆≈
B˜eÏÁ˙ישראל  È‚eÒ ‰nk«»≈¬

ÌÈÓÈeÒÓ ÌÈ¯tÒÓe,למשל ƒ¿»ƒ¿»ƒ
כוהנים, של סוגים לשלושה חלוקה

וישראלים  Ìbלויים Ì‰a LÈ≈»∆«
ÌÈ˜ÏÁpL ˙„ÁeÈÓ ‰˜eÏÁ¬»¿∆∆∆∆¿»ƒ

מיוח  ÌÈ‚eÒדת בחלוקה '„Ï כנגד ¿ƒ
הוי'. שם אותיות »¿Û‡cארבע

˙BÓL ˙BÎLÓ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿
‰B¯Á‡ '‰ ˙B‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¬»

,'ÈÂ‰ ÌLc באגרת כמבואר ¿≈¬»»
..." ה): (פרק התניא שבספר התשובה

לעולם  האלוקית הנפש וירידת המשכת

נמשכה  האדם בגוף להתלבש הזה

הוא  הדיבור ומקור פנימיות מבחינת

תתאה  ה' באות המרומז העליון הבל

הראשונה  שה' בעוד תחתונה, 'ה' נקראת הוי' שם של האחרונה, השנייה, [הה'

לנפש  האדם ויהי חיים נשמת באפיו ויפח שכתוב כמו עליונה']... 'ה' נקראת

כללי  שבאופן נמצא עמו...", ה' חלק כי שכתוב וכמו וכו' דנפח ומאן חיה

הוי' שם של האחרונה ה' מהאות נמשכות ישראל ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒנשמות
'„ „‚k ÌÈ‚eÒ '„ Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿∆∆

.'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈¬»»
לארבעה חלוקה גם ישראל בעם מצינו Ô‰Lואכן ˙B·‡a ‡e‰L BÓÎe¿∆»»∆≈

‰·k¯n‰ Ô‰31, הם ויעקב יצחק אברהם שהאבות ז"ל חכמינו אמרו ≈«∆¿»»
(והמשמעות  העליונה הרוחנית האלוקית המרכבה של ה'רגלים' שלושת
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l`xyilי miaeh mini eid `l

הּמרּכבה  הן ודוד 31ׁשהן האבֹות ׁשג' ּכּידּוע, , ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּדגלים  ד' ּגם הם ּוכנגדם  הּמרּכבה, רגלי ד' ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהם

ויחידה  אחת מרּכבה נעׂשית ּביחד ּדמּכּולם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָוכּו',

ּבּגמרא  ׁשּמבֹואר מה יּובן ּובזה ,32להּקּב"ה. ְְֶֶַַַָָָָָָָ

יׂשראל  ּבנֹות וחֹולֹות ּדכאׁשר יֹוצאֹות היּו ְְְְְֲִֵֶַָָ

(ּכגירסת  מׁשּפחֹות לד' נחלקֹות היּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָּבּכרמים,

האֹותּיֹות  ד' ּכנגד הן ּדבכללּות יעקב'), ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹה'עין

הוי' ׁשהיּו33ּדׁשם ׁשם, ּבּגמרא ּׁשמבאר מה וזהּו . ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ועׁשירֹות  ׁשּבהם ּומיּוחסֹות ׁשּבהם ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָיפיפּיֹות

לֹומר  ּדיׁש ענּיֹות), (אֹו ׁשּבהם ּומכֹוערֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

הוי', ּדׁשם יּו"ד הּׁשלימּות, ּתכלית הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַָָׁשּיֹופי

למּטה  הּוא ׁשּבהם ּומיּוחסֹות החכמה. ְְְְִֶֶַַַָָָָָספירת

הּבנים  ּדאם הּבינה, ספירת ראׁשֹונה, ה' ְְִִִִִֵֶַַַָָָמּזה,

ענין 34ׂשמחה  הּוא מּזה ּולמּטה הּיחּוס), (ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

הּתפארת  ספירת על קאי  ּדעׁשיר ׁשּבהם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׁשירֹות 

(ּכּידּוע  אנּפין' 'זעיר לא 35ּוכללּות העׁשיר ּבענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

על  קאי מכֹוערֹות אֹו וענּיֹות ו'. אֹות גֹו'), ְְֲִֵֶַַַָָירּבה

לּה לית ּדסיהרא אחרֹונה, ה' הּמלכּות, ְְְֲֲִִֵַַַַָָָספירת

ּכלּום  .36מּגרמּה ְְִַָ

e‰ÊÂ ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְֲִִִִֵַָָָָֹ

יׂשראל  ּבנֹות ׁשּבהם כּו' ּבאב ְְְִֵֶֶָָָָָעׂשר

נא  ׂשא ּבחּור ואֹומר ֹות ּבּכרמים, וחֹולֹות ְְְְְִַָָָָיֹוצאֹות

אֹותּיֹות  הד' (ׁשּכנגד סּוגים הד' ׁשּכל כּו', ְִִֵֶֶֶֶֶַַָעיני

ּבמעמד  ועֹומדֹות ּביחד, ּכּולן יֹוצאֹות הוי') ְְְְְְֲֲֵַַַָָָָּדׁשם

ׁשלימּות  ירּוׁשלים, ּובנֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּומּצב
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ועוד.)31 ו. פמ"ז, א.)32ב"ר לא, ואתחנן.)33תענית ס"פ הלוי עבודת ס' המאמר. בריש לעיל הנסמן פע"ח גם ראה

א.)34 ריט, זח"א ט. קיג, תשא.)35תהלים פ' ועוד.)36ביאוה"ז א. רטו, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התבטלות  מתוך בה' דבקות היא לאלוקות 'מרכבה' האבות היות של הרוחנית

בטלה  שהמרכבה כשם משלהם, רצון שום להם היה שלא עד מוחלטת

משלה) רצון שום לה שאין ובוודאי אותה המוביל לרוכב »«»Úe„ik,לחלוטין
Ì„‚Îe ,‰·k¯n‰ ÈÏ‚¯ '„ Ì‰ „Â„Â ˙B·‡‰ '‚L רגלי ד' כנגד ∆»»¿»ƒ≈«¿≈«∆¿»»¿∆¿»

‰ÌÈÏ‚cהמרכבה '„ Ìb Ì‰≈««¿»ƒ
לארבע  ישראל בני נחלקו שבהם

מחנה  (דגל במדבר בהיותם קבוצות

מחנה  דגל ראובן, מחנה דגל יהודה,

דן) מחנה ודגל ¿eÎÂ',אפרים
ÌÏekÓc בבני הסוגים ארבעת מכל ¿ƒ»

k¯Ó·‰ישראל  ˙ÈNÚ „ÁÈa¿«««¬≈∆¿»»
‰"aw‰Ï ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡ כלומר ««ƒƒ»«»»

לארב  חלוקים ישראל בני עה שאמנם

אבל  הוי') שם אותיות ד' (כנגד סוגים

אחת  למציאות מתאחדים יחד כולם

ויחידה.

‰Ê·e חלוקת אודות לעיל האמור לפי »∆
והתאחדות  סוגים לארבעה ישראל בני

אחת למציאות יחד Ó‰כולם Ô·eÈ»«
‡¯Óba ¯‡B·nL32¯L‡Îc , ∆¿»«¿»»¿«¬∆

˙B‡ˆBÈ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba בט"ו ¿ƒ¿»≈»¿
‰eÈבאב ,ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ¿«¿»ƒ»

˙BÁtLÓ '„Ï ˙B˜ÏÁ∆¿»¿ƒ¿»
,('·˜ÚÈ ÔÈÚ'‰ ˙Ò¯È‚k)¿ƒ¿«»≈«¬…
'„ „‚k Ô‰ ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»≈¿∆∆

'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰33. »ƒ¿≈¬»»
,ÌL ‡¯Óba ¯‡·ÓM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿»≈«¿»»»

eÈ‰L סוגים ארבעה ישראל בבנות ∆»
˙BÒÁeÈÓe Ì‰aL ˙BiÙÈÙÈ¿≈ƒ∆»∆¿»
Ì‰aL ˙B¯ÈLÚÂ Ì‰aL∆»∆«¬ƒ∆»∆
,(˙BiÚ B‡) Ì‰aL ˙B¯ÚBÎÓe¿»∆»∆¬ƒ

¯ÓBÏ LÈc הללו הסוגים שארבעת ¿≈«
שם  של האותיות לארבעת מקבילים

כיון  ÈÏÎz˙הוי', ‡e‰ ÈÙBiL∆ƒ«¿ƒ
,'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ,˙eÓÈÏM‰«¿≈¿≈¬»»

על ‰ÓÎÁ‰המורה ˙¯ÈÙÒ בלבד נקודה היא היו"ד שצורת כשם אשר ¿ƒ««»¿»
בלבד. ראשונית נקודה הוא חכמה בבחינת השכל התגלות «¿BÒÁeÈÓe˙כך

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡e‰ Ì‰aL ודרגה החכמה ממדריגת פחות אחות דרגה ∆»∆¿«»ƒ∆
ה' כנגד היא  הוי'¯‡BL‰זו שם ‰Èa‰,של  ˙¯ÈÙÒ באות , הנרמזת ƒ»¿ƒ««ƒ»

כנקודה  היא שבחכמה ההתגלות כך ורוחב אורך יש ה' שלאות כשם כי ה'

לפרטים בהתרחבות בבינה באה ÁÓN‰בלבד ÌÈa‰ Ì‡c34 ספירת ¿≈«»ƒ¿≈»
כי  המידות, את 'המוליד' המקור שהיא שם על הבנים' 'אם נקראת הבינה

שבלב  הרגש את היוצרת היא השכלית הבינה (ההתבוננות שספירת העובדה

עם אותה  קושרת הבנים' 'אם ‰ÒeÁiנקראת ÔÈÚ נשמות סוג אותו ועם ƒ¿««ƒ
שבהן' 'מיוחסות fÓ‰הנקרא ‰hÓÏe מ'מיוחסות'), פחות אחת דרגה ¿«»ƒ∆

¯ÈLÚc ,Ì‰aL ˙B¯ÈLÚ ÔÈÚ ‡e‰˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ ƒ¿«¬ƒ∆»∆¿»ƒ»≈«¿ƒ««ƒ¿∆∆
של  ושילוב וגבורה. מחסד שמורכבת

העשירות  עניין שהוא שונים, גוונים

הכוונה  ואין תפארת. יוצר והריבוי,

לכללות  אלא התפארת למידת דווקא

‡ÔÈt'המידות ¯ÈÚÊ' ˙eÏÏÎe¿»¿≈«¿ƒ
והכוונה  זעירות. פנים מילולית:

המאיר  האור שלעומת המידות לכללות

בבחינת  והן מועט אור בהן יש במוחין

הן  בכלל המידות זאת ועם 'קטנות'

העשירות  בתורת Úe„ik)35עניין «»«
Ï‡החסידות ¯ÈLÚ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆»ƒ…

'B‚ ‰a¯È בפסוק הפנימית שהכוונה «¿∆
השקל  מחצית מצוות על המדבר זה

המידות  לעבודת בקשר שהיא ),היא

Â'כנגד ˙B‡ שצורתה הוי' שם של

ההמשכה  על רומזת ארוך כקו

למטה. מלמעלה BiÚÂ«¬ƒ˙וההתגלות
) ˙B¯ÚBÎÓ B‡ לשתי בהתאם ¿»

שבדבר ÏÚמכוון ˜‡Èהגרסאות »≈«
‰B¯Á‡ '‰ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿«¬»

הוי', שם dÏשל ˙ÈÏ ‡¯‰ÈÒc¿ƒ¬»≈»
ÌeÏk dÓ¯bÓ36 ספירת על ƒ«¿»¿

אור  את להעביר שתפקידה המלכות

(המוחין  ממנה שלמעלה הספירות

יותר, למטה אותו ולהמשיך והמידות)

לו  שאין לירח דומה שהיא בזוהר נאמר

היוצא  האור (וכל עצמו משל כלום

השמש) אור של השתקפות הוא ממנו

או  'עניות' המכונות הנשמות וכך

עצמן. משל מעלות להן אין מכוערות'

e‰ÊÂ המשנה דברי של הפנימי התוכן ¿∆
'eÎ ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ ˙Ba Ì‰aL∆»∆¿ƒ¿»≈¿¿«¿»ƒ¿¿
'„‰ „‚kL) ÌÈ‚eÒ '„‰ ÏkL ,'eÎ EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa»»»≈∆∆»«ƒ∆¿∆∆«

('ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡ ביניהם הגדולים ההבדלים כל B‡ˆBÈ˙למרות ƒ¿≈¬»»¿
,„ÁÈa ÔÏek שירדו כפי גם ולכן מאוחדות הנשמות כל ומקורן בשורשן כי »¿««

נשמ  והסוגים הדרגות חילוקי ולמרות באחדות למטה הן ישראל ות

·vÓe „ÓÚÓa ˙B„ÓBÚÂ,'ה'בנות שכל הן כזה הסוגים מכל הנשמות ¿¿¿«¬»«»
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

עיני נא ׂשא  ּבחּור להּקּב"ה ואֹומרֹות ְְְִֵֶַַָָָָָָהּיראה,

יׂשראל  ּוכנסת ּדהּקּב"ה הּיחּוד להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָכּו',

לעתידֿלבא. ׁשּיהיה הּׁשלימּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבתכלית

ÌÓ‡ ּב'ׁשיר ּׁשּכתּוב ּבמה ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּכארזים  ּבחּור נקרא ּדהּקּב"ה ְְֲִִִִַַַָָָָָהּׁשירים'

אינֹו זה ּולפי עּתיקֿיֹומין. ּבחינת על קאי ְְִִִִֵֵֶַַַָגֹו'

כּו', עיני ׂשא ּבחּור לֹו ׁשּיאמרּו ׁשּי אי ְֵֵֶֶַָָָָֹמּובן,

ידּוע  רק 37והרי ּבעּתיק, ונּוקבא ּדכר ׁשּלית ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ

אך  ּוביּה. מיּניּה נּוקבין' 'מין הענין העלאת ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ּתׂשּמח' ׂשּמח ּב'המׁש מבֹואר ּדהּנה ְְְְְִֵֵֶַַַַָהּוא,

ּובדרּוׁשי  (תרנ"ב) הּנהנה' ּכל ּוב'המׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַָ(תרנ"ז)

מקֹומֹות), (וׁשּבׁשאר ׁשּב'ּסידּור' ְְְֲִִֶֶַָָחתּונה

מעצמּותֹו האיןֿסֹוף, ּכח נמׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָֹׁשּבנׂשּואין

להיֹות  יכֹול עלֿידיֿזה ּדדוקא ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּומהּותֹו

ּדוהיּו לאֹופן עד ּוב"ן ּדמ"ה הּיחּוד ְְְְִִֵֶַַַַָׁשלימּות

יׂשראל  ּכנסת אֹומרת זה ּומּטעם אחד. ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבׂשר

ּדאף  כּו', עיני ׂשא ּבחּור ּכביכֹול ְְִֵֶַַָָָָָלהּקּב"ה
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נצבים )37 אוה"ת ואילך. ב נה, החקירה ס' א. ד, דרמ"צ קנג. ע' ענינים אדה"ז מאמרי פ"ב. (שי"ב) עתיק שער ע"ח ראה

א'רסו. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גבוהה  eÓÈÏL˙בדרגה ,ÌÈÏLe¯È ˙B·e Ï‡¯NÈ ˙Ba ÏL∆¿ƒ¿»≈¿¿»«ƒ¿≈

˙B¯ÓB‡Â ,‰‡¯i‰ כולן,'eÎ EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ‰"aw‰Ï «ƒ¿»¿¿«»»»»»≈∆
˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c „eÁi‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿≈

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL.באריכות לעיל כמבואר ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
'ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL'a ·e˙kM ‰Óa¿«∆»¿ƒ«ƒƒ
ÌÈÊ¯‡k ¯eÁa ‡¯˜ ‰"aw‰c¿«»»ƒ¿»»«¬»ƒ

È‡˜ 'B‚ הכוונה˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ«
ÔÈÓBÈŒ˜ÈzÚ בקבלה מבואר «ƒƒ

עליון' ב'כתר הבחינות שאחת וחסידות

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

נקראת  האדם) ראש מעל הוא שהכתר

ונבדל  נעתק כלומר יומין', 'עתיק

ונסתר  נעלה אלא וגילוי .מ'יומין'
CiL CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆≈»≈«»
EÈÈÚ ‡N ¯eÁa BÏ e¯Ó‡iL∆…¿»»≈∆

,'eÎ בנות") שהנשמות ייתכן איך

לקדושֿברוךֿהוא  יאמרו ירושלים")

יומין' 'עתיק בבחינת שהוא כפי

של  והתאחדות בחיבור שרצונן

עמו  Úe„È'נישואין' È¯‰Â37 בקבלה «¬≈»«
eÂ˜·‡וחסידות  ¯Îc ˙ÈlL אין ∆≈¿«¿¿»

ונקבה  מוסבר ÈzÚa˜,זכר כלומר, ¿«ƒ
שלמטה  כשם כי וחסידות בקבלה

כך, ונקבה, זכר ידי על היא ההולדה

הנשמות  ויצירת 'הולדת' כביכול,

'יחודים' ידי על היא בכלל) לבריאה חיות והמשכת השפעת (וגם והמלאכים

עליונות  בחינות של השפעה ו'זיווגים' של רגיל סדר קיים (למשל, זה עם זו

שמחבר  פנימי ו'זיווג' 'יחוד' ביניהם כשיש אבל ל'בינה' מ'חכמה' והמשכה

הבינה, פנימיות עם החכמה פנימיות לאב,את נמשלה החכמה זה ולעניין

ביתר  והשפעה המשכה ו'מוליד' יוצר הדבר - נקבה לאם, נמשלה והבינה זכר,

אנפין" "זעיר המידות, ו'זיווג' 'יחוד' לגבי גם וכך שנמשלו שאת, "ז"א" –

זה  מסוג וזיווג' ש'יחוד' אלא לנקבה) שנמשלה המלכות ספירת עם לזכר

ואילו  ומטה, האצילות בעולם שהן כפי הספירות מעשר החל רק קיימים

שתי  בין ו'זיווג' 'יחוד' רק מקום, לכך אין מאצילות שלמעלה יומין' ב'עתיק

לאחר  רק הוא זה ודבר מקום תופסות הבחינות שתי כאשר יתכן בחינות

ו'מצוירת' 'מוגדרת' ספירה הוא אור וכל בכלים 'התלבשו' העליונים שהאורות

מסוג  מוגדרת למציאות מקום נתינת אין מאצילות למעלה אבל עצמה בפני

בחסידות  (וכמובא נוספת מציאות ללא לבדו, קיים הקדושֿברוךֿהוא ושם זה.

אלוקים  'אין נאמר זו בחינה בין על ו'זיווג' ל'יחוד' מקום שאין כך עמדי')

היא  עתיק מבחינת והשפעה, המשכה היינו וה'הולדה', שונות, בחינות שתי

dÈ·e dÈpÈÓ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ שמקורה ¯˜ והשפעה התעוררות ««¬»««ƒ¿ƒƒ≈≈
ואילו  זכריים). (מים דכורין' 'מין נקראת המשפיע, הזכר בחינת מלמעלה,

(מים  נוקבין' 'מין נקראת ה'מקבלת' הנקבה בחינת מלמטה, שבאה התעוררות

חכמה  יחוד (כמו בחינות שתי בין לא הוא וה'זיווג' 'יחוד' וכאשר נקביים)

השפע, קבלת גם אזי עצמו האיןֿסוף בתוך אלא ומלכות) ז"א יחוד או ובינה

מיניה  אלא נוספת בחינה עם חיבור באמצעות לא היא נוקבין", מין "העלאת

נשאלת  כן ואם עצמו, בו וביה,

ענין  מהו זו בבחינה – השאלה

הקדושֿברוךֿהוא, של ה'נישואין'

"בנות  ישראל, כנסת עם ה"בחור",

ירושלים".?

¯‡B·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
'ÁnNz ÁnN CLÓ‰'a¿∆¿≈««¿««

(Ê"¯˙) בענייני מאמרים קבוצת

הברכה  בנוסח המתחילים נישואין

תשמח" הרבי "שמח ידי על (שנאמרו

נישואי  לרגל תרנ"ז, בשנת נ"ע הרש"ב

הריי"צ) Ïkהרבי CLÓ‰'·e¿∆¿≈»
(·"¯˙) '‰‰p‰ מאמרי קבוצת «∆¡∆

המתחילים  נישואין בענייני חסידות

הנהנה  "כל ז"ל חכמינו במאמר

הרבי  ידי על (שנאמרו חתן..." מסעודת

נישואי  לרגל תרנ"ב, בשנת נ"ע הרש"ב

חסידות ÈLe¯„·eאחותו) מאמרי ƒ¿≈
e„Èq'aL¯'בענייני  ‰e˙Á¬»∆«ƒ

אלוקים  [דברי דא"ח" עם "סידור

LaLÂ)˙BÓB˜Óחיים] וכן ‡¯ ¿∆ƒ¿»¿
חתונה  בענייני חסידות במאמרי

אחרים  ÔÈ‡eNaLבמקומות (ומזה ), ברוחניות למעלה שהם כפי ∆¿ƒƒ
למטה) ואשה איש בנישואי גם הוא שכך ‰‡ŒÔÈמשתלשל Ák CLÓƒ¿»…«»≈

,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÓ ,ÛBÒ יכולה האיןֿסוף של בכוחו ורק ≈«¿«ƒ¿»≈
יכולה  האיןֿסוף בכוח ורק מאין יש התהוות בדוגמת שהיא הולדה להיות

סוף  ללא דורות של המשכיות ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰להיות ‡˜Â„c להתגלות הודות ¿«¿»«¿≈∆
Ô"·eהאינסוף  ‰"Óc „eÁi‰ ˙eÓÈÏL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ היחוד עניין »ƒ¿¿≈«ƒ¿««

כתוב  הוי' שם כאשר כלומר, וב"ן. מ"ה יחוד גם נקרא נישואין ידי שעל

האותיות  של הגימטרייא ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי

היינו  ה"א, אותיות במילוי נכתב הוי' שם כאשר ואילו (45) מ"ה היא הללו

ומבואר  .(52) ב"ן היא הללו האותיות של הגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד,

שם  של ועניינו ז"א) (חכמה, זכר בחינת הוא מ"ה שם של שעניינו בחסידות

אזי  האינסוף של המשכה יש וכאשר מלכות) (בינה, נקבה בחינת הוא ב"ן

מוחלטת  לאחדות עד נעלית בדרגא הוא וב"ן מ"ה eÈ‰Âcיחוד ÔÙB‡Ï „Ú«¿∆ƒ¿»
.„Á‡ ¯N·Ï¿»»∆»

‰Ê ÌÚhÓe מושלמת התאחדות על מדובר שבנישואין ‡ÓB¯˙כיוון ƒ««∆∆∆
,'eÎ EÈÈÚ ‡N ¯eÁa ÏBÎÈ·k ‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ ˙Òk ומבקשת ¿∆∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»»»≈∆

השלימות בתכלית הנישואין ‡BÈעל Ô"·e ‰"Óc „eÁi‰L Û‡c¿«∆«ƒ¿««≈
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יי l`xyil miaeh mini eid `l

הּמרּכבה  הן ודוד 31ׁשהן האבֹות ׁשג' ּכּידּוע, , ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּדגלים  ד' ּגם הם ּוכנגדם  הּמרּכבה, רגלי ד' ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהם

ויחידה  אחת מרּכבה נעׂשית ּביחד ּדמּכּולם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָוכּו',

ּבּגמרא  ׁשּמבֹואר מה יּובן ּובזה ,32להּקּב"ה. ְְֶֶַַַָָָָָָָ

יׂשראל  ּבנֹות וחֹולֹות ּדכאׁשר יֹוצאֹות היּו ְְְְְֲִֵֶַָָ

(ּכגירסת  מׁשּפחֹות לד' נחלקֹות היּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָּבּכרמים,

האֹותּיֹות  ד' ּכנגד הן ּדבכללּות יעקב'), ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹה'עין

הוי' ׁשהיּו33ּדׁשם ׁשם, ּבּגמרא ּׁשמבאר מה וזהּו . ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ועׁשירֹות  ׁשּבהם ּומיּוחסֹות ׁשּבהם ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָיפיפּיֹות

לֹומר  ּדיׁש ענּיֹות), (אֹו ׁשּבהם ּומכֹוערֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם

הוי', ּדׁשם יּו"ד הּׁשלימּות, ּתכלית הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַָָׁשּיֹופי

למּטה  הּוא ׁשּבהם ּומיּוחסֹות החכמה. ְְְְִֶֶַַַָָָָָספירת

הּבנים  ּדאם הּבינה, ספירת ראׁשֹונה, ה' ְְִִִִִֵֶַַַָָָמּזה,

ענין 34ׂשמחה  הּוא מּזה ּולמּטה הּיחּוס), (ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

הּתפארת  ספירת על קאי  ּדעׁשיר ׁשּבהם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׁשירֹות 

(ּכּידּוע  אנּפין' 'זעיר לא 35ּוכללּות העׁשיר ּבענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

על  קאי מכֹוערֹות אֹו וענּיֹות ו'. אֹות גֹו'), ְְֲִֵֶַַַָָירּבה

לּה לית ּדסיהרא אחרֹונה, ה' הּמלכּות, ְְְֲֲִִֵַַַַָָָספירת

ּכלּום  .36מּגרמּה ְְִַָ

e‰ÊÂ ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְֲִִִִֵַָָָָֹ

יׂשראל  ּבנֹות ׁשּבהם כּו' ּבאב ְְְִֵֶֶָָָָָעׂשר

נא  ׂשא ּבחּור ואֹומר ֹות ּבּכרמים, וחֹולֹות ְְְְְִַָָָָיֹוצאֹות

אֹותּיֹות  הד' (ׁשּכנגד סּוגים הד' ׁשּכל כּו', ְִִֵֶֶֶֶֶַַָעיני

ּבמעמד  ועֹומדֹות ּביחד, ּכּולן יֹוצאֹות הוי') ְְְְְְֲֲֵַַַָָָָּדׁשם

ׁשלימּות  ירּוׁשלים, ּובנֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּומּצב
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ועוד.)31 ו. פמ"ז, א.)32ב"ר לא, ואתחנן.)33תענית ס"פ הלוי עבודת ס' המאמר. בריש לעיל הנסמן פע"ח גם ראה

א.)34 ריט, זח"א ט. קיג, תשא.)35תהלים פ' ועוד.)36ביאוה"ז א. רטו, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התבטלות  מתוך בה' דבקות היא לאלוקות 'מרכבה' האבות היות של הרוחנית

בטלה  שהמרכבה כשם משלהם, רצון שום להם היה שלא עד מוחלטת

משלה) רצון שום לה שאין ובוודאי אותה המוביל לרוכב »«»Úe„ik,לחלוטין
Ì„‚Îe ,‰·k¯n‰ ÈÏ‚¯ '„ Ì‰ „Â„Â ˙B·‡‰ '‚L רגלי ד' כנגד ∆»»¿»ƒ≈«¿≈«∆¿»»¿∆¿»

‰ÌÈÏ‚cהמרכבה '„ Ìb Ì‰≈««¿»ƒ
לארבע  ישראל בני נחלקו שבהם

מחנה  (דגל במדבר בהיותם קבוצות

מחנה  דגל ראובן, מחנה דגל יהודה,

דן) מחנה ודגל ¿eÎÂ',אפרים
ÌÏekÓc בבני הסוגים ארבעת מכל ¿ƒ»

k¯Ó·‰ישראל  ˙ÈNÚ „ÁÈa¿«««¬≈∆¿»»
‰"aw‰Ï ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡ כלומר ««ƒƒ»«»»

לארב  חלוקים ישראל בני עה שאמנם

אבל  הוי') שם אותיות ד' (כנגד סוגים

אחת  למציאות מתאחדים יחד כולם

ויחידה.

‰Ê·e חלוקת אודות לעיל האמור לפי »∆
והתאחדות  סוגים לארבעה ישראל בני

אחת למציאות יחד Ó‰כולם Ô·eÈ»«
‡¯Óba ¯‡B·nL32¯L‡Îc , ∆¿»«¿»»¿«¬∆

˙B‡ˆBÈ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba בט"ו ¿ƒ¿»≈»¿
‰eÈבאב ,ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ¿«¿»ƒ»

˙BÁtLÓ '„Ï ˙B˜ÏÁ∆¿»¿ƒ¿»
,('·˜ÚÈ ÔÈÚ'‰ ˙Ò¯È‚k)¿ƒ¿«»≈«¬…
'„ „‚k Ô‰ ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»≈¿∆∆

'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰33. »ƒ¿≈¬»»
,ÌL ‡¯Óba ¯‡·ÓM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿»≈«¿»»»

eÈ‰L סוגים ארבעה ישראל בבנות ∆»
˙BÒÁeÈÓe Ì‰aL ˙BiÙÈÙÈ¿≈ƒ∆»∆¿»
Ì‰aL ˙B¯ÈLÚÂ Ì‰aL∆»∆«¬ƒ∆»∆
,(˙BiÚ B‡) Ì‰aL ˙B¯ÚBÎÓe¿»∆»∆¬ƒ

¯ÓBÏ LÈc הללו הסוגים שארבעת ¿≈«
שם  של האותיות לארבעת מקבילים

כיון  ÈÏÎz˙הוי', ‡e‰ ÈÙBiL∆ƒ«¿ƒ
,'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ,˙eÓÈÏM‰«¿≈¿≈¬»»

על ‰ÓÎÁ‰המורה ˙¯ÈÙÒ בלבד נקודה היא היו"ד שצורת כשם אשר ¿ƒ««»¿»
בלבד. ראשונית נקודה הוא חכמה בבחינת השכל התגלות «¿BÒÁeÈÓe˙כך

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡e‰ Ì‰aL ודרגה החכמה ממדריגת פחות אחות דרגה ∆»∆¿«»ƒ∆
ה' כנגד היא  הוי'¯‡BL‰זו שם ‰Èa‰,של  ˙¯ÈÙÒ באות , הנרמזת ƒ»¿ƒ««ƒ»

כנקודה  היא שבחכמה ההתגלות כך ורוחב אורך יש ה' שלאות כשם כי ה'

לפרטים בהתרחבות בבינה באה ÁÓN‰בלבד ÌÈa‰ Ì‡c34 ספירת ¿≈«»ƒ¿≈»
כי  המידות, את 'המוליד' המקור שהיא שם על הבנים' 'אם נקראת הבינה

שבלב  הרגש את היוצרת היא השכלית הבינה (ההתבוננות שספירת העובדה

עם אותה  קושרת הבנים' 'אם ‰ÒeÁiנקראת ÔÈÚ נשמות סוג אותו ועם ƒ¿««ƒ
שבהן' 'מיוחסות fÓ‰הנקרא ‰hÓÏe מ'מיוחסות'), פחות אחת דרגה ¿«»ƒ∆

¯ÈLÚc ,Ì‰aL ˙B¯ÈLÚ ÔÈÚ ‡e‰˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ ƒ¿«¬ƒ∆»∆¿»ƒ»≈«¿ƒ««ƒ¿∆∆
של  ושילוב וגבורה. מחסד שמורכבת

העשירות  עניין שהוא שונים, גוונים

הכוונה  ואין תפארת. יוצר והריבוי,

לכללות  אלא התפארת למידת דווקא

‡ÔÈt'המידות ¯ÈÚÊ' ˙eÏÏÎe¿»¿≈«¿ƒ
והכוונה  זעירות. פנים מילולית:

המאיר  האור שלעומת המידות לכללות

בבחינת  והן מועט אור בהן יש במוחין

הן  בכלל המידות זאת ועם 'קטנות'

העשירות  בתורת Úe„ik)35עניין «»«
Ï‡החסידות ¯ÈLÚ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆»ƒ…

'B‚ ‰a¯È בפסוק הפנימית שהכוונה «¿∆
השקל  מחצית מצוות על המדבר זה

המידות  לעבודת בקשר שהיא ),היא

Â'כנגד ˙B‡ שצורתה הוי' שם של

ההמשכה  על רומזת ארוך כקו

למטה. מלמעלה BiÚÂ«¬ƒ˙וההתגלות
) ˙B¯ÚBÎÓ B‡ לשתי בהתאם ¿»

שבדבר ÏÚמכוון ˜‡Èהגרסאות »≈«
‰B¯Á‡ '‰ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿«¬»

הוי', שם dÏשל ˙ÈÏ ‡¯‰ÈÒc¿ƒ¬»≈»
ÌeÏk dÓ¯bÓ36 ספירת על ƒ«¿»¿

אור  את להעביר שתפקידה המלכות

(המוחין  ממנה שלמעלה הספירות

יותר, למטה אותו ולהמשיך והמידות)

לו  שאין לירח דומה שהיא בזוהר נאמר

היוצא  האור (וכל עצמו משל כלום

השמש) אור של השתקפות הוא ממנו

או  'עניות' המכונות הנשמות וכך

עצמן. משל מעלות להן אין מכוערות'

e‰ÊÂ המשנה דברי של הפנימי התוכן ¿∆
'eÎ ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»¿»
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ ˙Ba Ì‰aL∆»∆¿ƒ¿»≈¿¿«¿»ƒ¿¿
'„‰ „‚kL) ÌÈ‚eÒ '„‰ ÏkL ,'eÎ EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa»»»≈∆∆»«ƒ∆¿∆∆«

('ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡ ביניהם הגדולים ההבדלים כל B‡ˆBÈ˙למרות ƒ¿≈¬»»¿
,„ÁÈa ÔÏek שירדו כפי גם ולכן מאוחדות הנשמות כל ומקורן בשורשן כי »¿««

נשמ  והסוגים הדרגות חילוקי ולמרות באחדות למטה הן ישראל ות

·vÓe „ÓÚÓa ˙B„ÓBÚÂ,'ה'בנות שכל הן כזה הסוגים מכל הנשמות ¿¿¿«¬»«»
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

עיני נא ׂשא  ּבחּור להּקּב"ה ואֹומרֹות ְְְִֵֶַַָָָָָָהּיראה,

יׂשראל  ּוכנסת ּדהּקּב"ה הּיחּוד להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָכּו',

לעתידֿלבא. ׁשּיהיה הּׁשלימּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבתכלית

ÌÓ‡ ּב'ׁשיר ּׁשּכתּוב ּבמה ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּכארזים  ּבחּור נקרא ּדהּקּב"ה ְְֲִִִִַַַָָָָָהּׁשירים'

אינֹו זה ּולפי עּתיקֿיֹומין. ּבחינת על קאי ְְִִִִֵֵֶַַַָגֹו'

כּו', עיני ׂשא ּבחּור לֹו ׁשּיאמרּו ׁשּי אי ְֵֵֶֶַָָָָֹמּובן,

ידּוע  רק 37והרי ּבעּתיק, ונּוקבא ּדכר ׁשּלית ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ

אך  ּוביּה. מיּניּה נּוקבין' 'מין הענין העלאת ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ּתׂשּמח' ׂשּמח ּב'המׁש מבֹואר ּדהּנה ְְְְְִֵֵֶַַַַָהּוא,

ּובדרּוׁשי  (תרנ"ב) הּנהנה' ּכל ּוב'המׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַָ(תרנ"ז)

מקֹומֹות), (וׁשּבׁשאר ׁשּב'ּסידּור' ְְְֲִִֶֶַָָחתּונה

מעצמּותֹו האיןֿסֹוף, ּכח נמׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָֹׁשּבנׂשּואין

להיֹות  יכֹול עלֿידיֿזה ּדדוקא ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּומהּותֹו

ּדוהיּו לאֹופן עד ּוב"ן ּדמ"ה הּיחּוד ְְְְִִֵֶַַַַָׁשלימּות

יׂשראל  ּכנסת אֹומרת זה ּומּטעם אחד. ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבׂשר

ּדאף  כּו', עיני ׂשא ּבחּור ּכביכֹול ְְִֵֶַַָָָָָלהּקּב"ה
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נצבים )37 אוה"ת ואילך. ב נה, החקירה ס' א. ד, דרמ"צ קנג. ע' ענינים אדה"ז מאמרי פ"ב. (שי"ב) עתיק שער ע"ח ראה

א'רסו. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גבוהה  eÓÈÏL˙בדרגה ,ÌÈÏLe¯È ˙B·e Ï‡¯NÈ ˙Ba ÏL∆¿ƒ¿»≈¿¿»«ƒ¿≈

˙B¯ÓB‡Â ,‰‡¯i‰ כולן,'eÎ EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ‰"aw‰Ï «ƒ¿»¿¿«»»»»»≈∆
˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c „eÁi‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿≈

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL.באריכות לעיל כמבואר ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
'ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL'a ·e˙kM ‰Óa¿«∆»¿ƒ«ƒƒ
ÌÈÊ¯‡k ¯eÁa ‡¯˜ ‰"aw‰c¿«»»ƒ¿»»«¬»ƒ

È‡˜ 'B‚ הכוונה˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ«
ÔÈÓBÈŒ˜ÈzÚ בקבלה מבואר «ƒƒ

עליון' ב'כתר הבחינות שאחת וחסידות

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

נקראת  האדם) ראש מעל הוא שהכתר

ונבדל  נעתק כלומר יומין', 'עתיק

ונסתר  נעלה אלא וגילוי .מ'יומין'
CiL CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆≈»≈«»
EÈÈÚ ‡N ¯eÁa BÏ e¯Ó‡iL∆…¿»»≈∆

,'eÎ בנות") שהנשמות ייתכן איך

לקדושֿברוךֿהוא  יאמרו ירושלים")

יומין' 'עתיק בבחינת שהוא כפי

של  והתאחדות בחיבור שרצונן

עמו  Úe„È'נישואין' È¯‰Â37 בקבלה «¬≈»«
eÂ˜·‡וחסידות  ¯Îc ˙ÈlL אין ∆≈¿«¿¿»

ונקבה  מוסבר ÈzÚa˜,זכר כלומר, ¿«ƒ
שלמטה  כשם כי וחסידות בקבלה

כך, ונקבה, זכר ידי על היא ההולדה

הנשמות  ויצירת 'הולדת' כביכול,

'יחודים' ידי על היא בכלל) לבריאה חיות והמשכת השפעת (וגם והמלאכים

עליונות  בחינות של השפעה ו'זיווגים' של רגיל סדר קיים (למשל, זה עם זו

שמחבר  פנימי ו'זיווג' 'יחוד' ביניהם כשיש אבל ל'בינה' מ'חכמה' והמשכה

הבינה, פנימיות עם החכמה פנימיות לאב,את נמשלה החכמה זה ולעניין

ביתר  והשפעה המשכה ו'מוליד' יוצר הדבר - נקבה לאם, נמשלה והבינה זכר,

אנפין" "זעיר המידות, ו'זיווג' 'יחוד' לגבי גם וכך שנמשלו שאת, "ז"א" –

זה  מסוג וזיווג' ש'יחוד' אלא לנקבה) שנמשלה המלכות ספירת עם לזכר

ואילו  ומטה, האצילות בעולם שהן כפי הספירות מעשר החל רק קיימים

שתי  בין ו'זיווג' 'יחוד' רק מקום, לכך אין מאצילות שלמעלה יומין' ב'עתיק

לאחר  רק הוא זה ודבר מקום תופסות הבחינות שתי כאשר יתכן בחינות

ו'מצוירת' 'מוגדרת' ספירה הוא אור וכל בכלים 'התלבשו' העליונים שהאורות

מסוג  מוגדרת למציאות מקום נתינת אין מאצילות למעלה אבל עצמה בפני

בחסידות  (וכמובא נוספת מציאות ללא לבדו, קיים הקדושֿברוךֿהוא ושם זה.

אלוקים  'אין נאמר זו בחינה בין על ו'זיווג' ל'יחוד' מקום שאין כך עמדי')

היא  עתיק מבחינת והשפעה, המשכה היינו וה'הולדה', שונות, בחינות שתי

dÈ·e dÈpÈÓ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ שמקורה ¯˜ והשפעה התעוררות ««¬»««ƒ¿ƒƒ≈≈
ואילו  זכריים). (מים דכורין' 'מין נקראת המשפיע, הזכר בחינת מלמעלה,

(מים  נוקבין' 'מין נקראת ה'מקבלת' הנקבה בחינת מלמטה, שבאה התעוררות

חכמה  יחוד (כמו בחינות שתי בין לא הוא וה'זיווג' 'יחוד' וכאשר נקביים)

השפע, קבלת גם אזי עצמו האיןֿסוף בתוך אלא ומלכות) ז"א יחוד או ובינה

מיניה  אלא נוספת בחינה עם חיבור באמצעות לא היא נוקבין", מין "העלאת

נשאלת  כן ואם עצמו, בו וביה,

ענין  מהו זו בבחינה – השאלה

הקדושֿברוךֿהוא, של ה'נישואין'

"בנות  ישראל, כנסת עם ה"בחור",

ירושלים".?

¯‡B·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿»
'ÁnNz ÁnN CLÓ‰'a¿∆¿≈««¿««

(Ê"¯˙) בענייני מאמרים קבוצת

הברכה  בנוסח המתחילים נישואין

תשמח" הרבי "שמח ידי על (שנאמרו

נישואי  לרגל תרנ"ז, בשנת נ"ע הרש"ב

הריי"צ) Ïkהרבי CLÓ‰'·e¿∆¿≈»
(·"¯˙) '‰‰p‰ מאמרי קבוצת «∆¡∆

המתחילים  נישואין בענייני חסידות

הנהנה  "כל ז"ל חכמינו במאמר

הרבי  ידי על (שנאמרו חתן..." מסעודת

נישואי  לרגל תרנ"ב, בשנת נ"ע הרש"ב

חסידות ÈLe¯„·eאחותו) מאמרי ƒ¿≈
e„Èq'aL¯'בענייני  ‰e˙Á¬»∆«ƒ

אלוקים  [דברי דא"ח" עם "סידור

LaLÂ)˙BÓB˜Óחיים] וכן ‡¯ ¿∆ƒ¿»¿
חתונה  בענייני חסידות במאמרי

אחרים  ÔÈ‡eNaLבמקומות (ומזה ), ברוחניות למעלה שהם כפי ∆¿ƒƒ
למטה) ואשה איש בנישואי גם הוא שכך ‰‡ŒÔÈמשתלשל Ák CLÓƒ¿»…«»≈

,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÓ ,ÛBÒ יכולה האיןֿסוף של בכוחו ורק ≈«¿«ƒ¿»≈
יכולה  האיןֿסוף בכוח ורק מאין יש התהוות בדוגמת שהיא הולדה להיות

סוף  ללא דורות של המשכיות ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰להיות ‡˜Â„c להתגלות הודות ¿«¿»«¿≈∆
Ô"·eהאינסוף  ‰"Óc „eÁi‰ ˙eÓÈÏL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ היחוד עניין »ƒ¿¿≈«ƒ¿««

כתוב  הוי' שם כאשר כלומר, וב"ן. מ"ה יחוד גם נקרא נישואין ידי שעל

האותיות  של הגימטרייא ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי

היינו  ה"א, אותיות במילוי נכתב הוי' שם כאשר ואילו (45) מ"ה היא הללו

ומבואר  .(52) ב"ן היא הללו האותיות של הגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד,

שם  של ועניינו ז"א) (חכמה, זכר בחינת הוא מ"ה שם של שעניינו בחסידות

אזי  האינסוף של המשכה יש וכאשר מלכות) (בינה, נקבה בחינת הוא ב"ן

מוחלטת  לאחדות עד נעלית בדרגא הוא וב"ן מ"ה eÈ‰Âcיחוד ÔÙB‡Ï „Ú«¿∆ƒ¿»
.„Á‡ ¯N·Ï¿»»∆»

‰Ê ÌÚhÓe מושלמת התאחדות על מדובר שבנישואין ‡ÓB¯˙כיוון ƒ««∆∆∆
,'eÎ EÈÈÚ ‡N ¯eÁa ÏBÎÈ·k ‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ ˙Òk ומבקשת ¿∆∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»»»≈∆

השלימות בתכלית הנישואין ‡BÈעל Ô"·e ‰"Óc „eÁi‰L Û‡c¿«∆«ƒ¿««≈
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l`xyilיב miaeh mini eid `l

 ֿ ּבכל ּב'עּתיק', ׁשּי אינֹו ּוב"ן ּדמ"ה ְְְִִֵֶַַַַַָָׁשהּיחּוד

נמׁש ּוב"ן ּדמ"ה להּיחּוד הּכח הרי ְְְֲִִֵַַַַַָֹֹזאת

,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ּדוקא, עּתיק ְְְְִִִִֵַַַַַָָמּבחינת

ּכח  את להמׁשי הּכח יׁשנֹו ּדוקא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשעלֿידיֿזה 

נצחי, ענין ׁשהּוא כּו', ּבּנּׂשּואין ְְִִִִִֵֶַָָהאיןֿסֹוף

והגּבלה. מדידה מּכל ְְְְְִִַַָָָָָלמעלה

e‰ÊÂ ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְֲִִִִֵַָָָָֹ

יֹוצאֹות  יׂשראל ּבנֹות ׁשּבהם כּו' ּבאב ְְְְִֵֶֶָָָָָעׂשר

עיני נא ׂשא ּבחּור ואֹומרֹות ּבּכרמים ְְְְִֵֶַָָָָוחֹולֹות

ּבאים  ּבאב, ׁשּבט' הּירידה ּגֹודל לאחרי ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָכּו'

[ואדרּבה, ּדלעתידֿלבא העלּיה לגֹודל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹאחרּֿכ

ּבי  אנפּת ּכי הוי' אֹוד יאמרּו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹֹלעתידֿלבא

לבחינת 38גֹו' ּבאים הּירידה ׁשעלֿידי מּׁשּום ,[ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

מלא  - ּפרץ ּתֹולדֹות ׁשּלמעלה 39אּלה הּב' ּבּפעם ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

נברא  מילּואֹו על ירֹוד 40מעֹולם ׁשהיה ּדכיון , ְְִִֵֵֶַָָָָָָ

העלּיה  ּגם לפיכ חּורּבנֹות, ב' ּפעמים, ב' ְְְְֲִִִַַָָָָָָירדנּו

ׁשאֹומרים  ועד ּכפּולה. עלּיה נעלה, ּבאֹופן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָּתהיה

הּיחּוד  ּתכלית להיֹות כּו', עיני נא ׂשא ְְִִִֵֶַַַָָָָלהּקּב"ה

אֹוהל  קבּוע, ּובאֹופן ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָעם

גֹו' יצען כּו'.41ּבל יּמֹוט ּובל , ְִִַַָ

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבּגאּולה מּמׁש, ּבקרֹוב זה ׁשּיהיה ƒƒ»ְְְִֶֶֶַַָָָ

הּגאּולה  והּׁשלימה, ְְְֲִִֵַַָָָהאמיּתית

כּו', המׁשּולׁש חּוט ּבחינת יהיה ּדאז ְְְְְִִִִֶַַַָָהּׁשליׁשית,

ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵַַָָּבבית

המׁשּולׁשת,42ידי הּׁשלימּות ּתהיה ּדאז , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
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א.)38 יב, ואילך.)39ישעי' 74 ס"ע תש"ד סה"מ ואילך. קמז ע' תרנ"ט סה"מ וראה ג. פ"ל, שמו"ר יח. ד, ראה )40רות

ג. פי"ג, ז. פי"ד, כ.)41ב"ר לג, יז.)42ישעי' טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'˜ÈzÚ'a CiL'ו'נקבה 'זכר' שייך לא זו נעלית בדרגה כאמור כי «»¿«ƒ

Ô"·e ‰"Óc „eÁi‰Ï Ák‰ È¯‰ ˙‡ÊŒÏÎa בשלימות הוא שכאשר ¿»…¬≈«…«¿«ƒ¿««
הנישואין  עניין B˙e‰Óeזהו B˙eÓˆÚ ,‡˜Âc ˜ÈzÚ ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»«¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,C¯a˙È ֿ הקדוש של ומהותו מעצמותו המשכה ידי על ƒ¿»≈∆«¿≈∆
‰Ákברוךֿהוא  BLÈ ‡˜Âc«¿»∆¿«…«

ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆…«»≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,'eÎ ÔÈ‡eOpa«ƒƒ∆ƒ¿»

,ÈÁˆ ביכולת ביטוי לידי שבא דבר ƒ¿ƒ
הפסק, ללא דור אחר דור להוליד

מעלתו  לגודל ביטוי היא הזו והנצחיות

שהוא  הנישואין עניין «¿»¿ÏÚÓÏ‰של
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏkÓ יש ולכן ƒ»¿ƒ»¿«¿»»

("בנות  ישראל כנסת לבקשת מקום

 ֿ הקדושֿברוך עם להתאחד ירושלים")

מושלמת  באחדות ("בחור") הוא

זו  בדרגה אמנם כי נישואין, של באופן

שהוא  כפי ל'יחוד' מקום אין באלוקות

הבקשה  אבל נמוכות, יותר בדרגות

עצמו  מהאיןֿסוף להמשכה מתייחסת

לכך  הדרוש הכוח את הנותנת שהיא

כן  בה יותר נמוכה בדרגה יחוד שיהיה

ליחוד  היחוד את להמשיל מקום יש

שתי  שהם כפי ונקבה זכר בין

האחדות  אבל שונות, מציאויות

מלאה  היא היחוד ידי על שנוצרת

ומושלמת.

e‰ÊÂ במעלת לעיל המבואר כל לפי ¿∆
ישראל  כנסת בין הנישואין עניין

לעתיד  שיהיה והקדושֿברוךֿהוא

באב, בט"ו ישנו זה ומעין לבוא,

המאמר, שבתחילת השאלה מיושבת

אכן  מדוע ÌÈÓÈומובן eÈ‰ ‡Ï…»»ƒ
‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BËƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»
˙Ba Ì‰aL 'eÎ ·‡a ¯NÚ»»¿»∆»∆¿
˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿

Ï„Bb È¯Á‡Ï Èk 'eÎ EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â ÌÈÓ¯ka«¿»ƒ¿¿»»»≈∆ƒ¿«¬≈∆
Œ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰ Ï„B‚Ï CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ,·‡a 'ËaL ‰„È¯i‰«¿ƒ»∆¿¿»»ƒ««»¿∆»¬ƒ»ƒ¿»ƒ
Èa zÙ‡ Èk 'ÈÂ‰ E„B‡ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ,‰a¯„‡Â] ‡·Ï»…¿«¿«»∆»ƒ»……¿¿¬»»ƒ»«¿»ƒ

'B‚38 לה שקדמה בגלל מאד גדולה עלייה היא שהעלייה בלבד זו ולא

גם  לה' יודו הגדולה העלייה כשתהיה לבוא, לעתיד מזו, יתירה אלא ירידה,

שבאה  הגדולה מהעלייה חלק בעצם שהיא יתברר כי עצמה, הירידה על

B„ÏBz˙אחריה] ‰l‡ ˙ÈÁ·Ï ÌÈ‡a ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL ÌeMÓ ,ƒ∆«¿≈«¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿
‡ÏÓ - ı¯t39B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL 'a‰ ÌÚta ∆∆»≈««««∆¿«¿»≈»«ƒ

‡¯·40, תולדות "אלה בראשית בפרשת בתורה, נאמר העולם בריאת על ƒ¿»
היא  "תולדות" שהמילה במדרש כך על ואמרו בהבראם" והארץ השמים
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

ּבבנינּו גֹו' ּובזקננּו (ּבנערינּו העם ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָׁשלימּות

ואחדּות 43ּובבנֹותינּו יׂשראל אהבת מּתֹו ( ְְְְֲִִִֵֵַַַָ

יׁשּובּו והם אחד, לקהל ׁשּנעׂשים עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשלימּות 44הּנה  את ׁשם וימצאּו הּקֹודׁש, לארץ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

,ּגבּול את ה' לירחיב עד לגבּולֹותיה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהארץ

וקדמֹוני  קניזי קיני ׁשלימּות 45ארץ ּומּתֹו , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

ּכמצות  לפני נעׂשה וׁשם ּומצֹות, הּתֹורה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבקּיּום

הּמקריב 46רצֹונ האדם ׁשלימּות ׁשּתהיה מּׁשּום , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּוׁשלימּות  הּנקרב, הּדבר ּוׁשלימּות הּקרּבן ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאת

ואז  ּכּולֹו, העֹולם ּבכל הּׁשלימּות את יביא זה ׁשּכל עד אל 47הּמזּבח, אהּפ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

להוי' והיתה אחד, ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם ּכּולם לקרֹוא ּברּורה ׂשפה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָעּמים

אמן.48הּמלּוכה  ּבימינּו ּבמהרה , ְְְִֵֵֵַָָָָ
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ט.)43 י, ח.)44בא לא, שם.)45ירמי' בפרש"י הובא ספרי ח. יט, וככה )46שופטים המשך ויחי. ר"פ ותו"ח תו"א ראה

ואילך. פי"ז ט.)47תרל"ז ג, כא.)48צפני' א, עובדי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ÌÚ‰ ˙eÓÈÏL ,˙LÏeLÓ‰בלי ישראל בני כל הכלל כי מן יוצא «¿∆∆¿≈»»

מהגלות  הכתוב ,יצאו eÈ·aובלשון 'B‚ e˜Ê·e eÈ¯Úaƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈
eÈ˙B··e43„Ú Ï‡¯NÈ ˙e„Á‡Â Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ CBzÓ ( ƒ¿≈ƒ«¬«ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»≈«

,„Á‡ Ï‰˜Ï ÌÈNÚpL מושלמת התאחדות באריכות לעיל כמבואר ∆«¬ƒ¿»»∆»
אחת  למציאות המתאחדים את הופכת

Ì‰Â אחת כמציאות ישראל בני כל ¿≈
‰p‰ e·eLÈ44,L„Bw‰ ı¯‡Ï »≈»¿∆∆«∆

˙eÓÈÏL ˙‡ ÌL e‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿¿»∆¿≈
·ÈÁ¯ÈÏ „Ú ‰È˙BÏe·‚Ï ı¯‡‰»»∆ƒ¿∆»«¿«¿ƒ

,EÏe·b ˙‡ שהייתה ‰' מכפי יותר ∆¿¿
בפעם  לארץ ישראל בני כניסת בעת

 ֿ לעתיד לארץ כשיבואו כי הראשונה,

את  גם יקבלו ˜ÈÈלבוא, ı¯‡∆∆≈ƒ
ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜45, נעלית דרגה וזו ¿ƒƒ¿«¿ƒ

בשלימות  יותר CBzÓeƒהארץ עוד
‰¯Bz‰ Ìei˜a ˙eÓÈÏL¿≈¿ƒ«»

ÌLÂ ,˙BˆÓe המקדש בבית ƒ¿¿»
ÂˆÓk˙השלישי  EÈÙÏ ‰NÚ«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
EBˆ¯46, עבודת גם לבוא, לעתיד ¿∆

ה' רצון לפי שלימותה לתכלית תבוא eÓÈÏL˙הקרבנות ‰È‰zL ÌeMÓƒ∆ƒ¿∆¿≈
,·¯˜p‰ ¯·c‰ ˙eÓÈÏLe Ôa¯w‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ Ì„‡‰»»»««¿ƒ∆«»¿»¿≈«»»«ƒ¿»

,ÁaÊn‰ ˙eÓÈÏLe בתכלית תהיה ההקרבה בדרגה וממילא השלימות ¿≈«ƒ¿≈«
שני  ובית ראשון בבית אפשרית הייתה Ê‰שלא ÏkL „Ú,העם שלימות «∆»∆

שהם  התורה ושלימות הארץ שלימות

ישראל  בעם הקשורים È·È»ƒ‡דברים
ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙eÓÈÏM‰ ˙‡∆«¿≈¿»»»

,BÏek העולם באומות Ê‡Âגם ,47 ¿»
לשלימותו  יגיע העולם כל גם כאשר

‰¯e¯a ‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»¿»
'ÈÂ‰ ÌLa ÌÏek ‡B¯˜Ïƒ¿»¿≈¬»»

B„·ÚÏ'ה את יעבדו הגוים וכל ¿»¿
,„Á‡ ÌÎL ביחד È‰Â˙‰כולם ¿∆∆»¿»¿»

‰ÎeÏn‰ 'ÈÂ‰Ï48‰¯‰Óa , «¬»»«¿»ƒ¿≈»
.ÔÓ‡ eÈÓÈa¿»≈»≈
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יג l`xyil miaeh mini eid `l

 ֿ ּבכל ּב'עּתיק', ׁשּי אינֹו ּוב"ן ּדמ"ה ְְְִִֵֶַַַַַָָׁשהּיחּוד

נמׁש ּוב"ן ּדמ"ה להּיחּוד הּכח הרי ְְְֲִִֵַַַַַָֹֹזאת

,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ּדוקא, עּתיק ְְְְִִִִֵַַַַַָָמּבחינת

ּכח  את להמׁשי הּכח יׁשנֹו ּדוקא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשעלֿידיֿזה 

נצחי, ענין ׁשהּוא כּו', ּבּנּׂשּואין ְְִִִִִֵֶַָָהאיןֿסֹוף

והגּבלה. מדידה מּכל ְְְְְִִַַָָָָָלמעלה

e‰ÊÂ ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְֲִִִִֵַָָָָֹ

יֹוצאֹות  יׂשראל ּבנֹות ׁשּבהם כּו' ּבאב ְְְְִֵֶֶָָָָָעׂשר

עיני נא ׂשא ּבחּור ואֹומרֹות ּבּכרמים ְְְְִֵֶַָָָָוחֹולֹות

ּבאים  ּבאב, ׁשּבט' הּירידה ּגֹודל לאחרי ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָכּו'

[ואדרּבה, ּדלעתידֿלבא העלּיה לגֹודל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹאחרּֿכ

ּבי  אנפּת ּכי הוי' אֹוד יאמרּו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹֹלעתידֿלבא

לבחינת 38גֹו' ּבאים הּירידה ׁשעלֿידי מּׁשּום ,[ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

מלא  - ּפרץ ּתֹולדֹות ׁשּלמעלה 39אּלה הּב' ּבּפעם ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

נברא  מילּואֹו על ירֹוד 40מעֹולם ׁשהיה ּדכיון , ְְִִֵֵֶַָָָָָָ

העלּיה  ּגם לפיכ חּורּבנֹות, ב' ּפעמים, ב' ְְְְֲִִִַַָָָָָָירדנּו

ׁשאֹומרים  ועד ּכפּולה. עלּיה נעלה, ּבאֹופן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָּתהיה

הּיחּוד  ּתכלית להיֹות כּו', עיני נא ׂשא ְְִִִֵֶַַַָָָָלהּקּב"ה

אֹוהל  קבּוע, ּובאֹופן ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָעם

גֹו' יצען כּו'.41ּבל יּמֹוט ּובל , ְִִַַָ

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבּגאּולה מּמׁש, ּבקרֹוב זה ׁשּיהיה ƒƒ»ְְְִֶֶֶַַָָָ

הּגאּולה  והּׁשלימה, ְְְֲִִֵַַָָָהאמיּתית

כּו', המׁשּולׁש חּוט ּבחינת יהיה ּדאז ְְְְְִִִִֶַַַָָהּׁשליׁשית,

ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵַַָָּבבית

המׁשּולׁשת,42ידי הּׁשלימּות ּתהיה ּדאז , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
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א.)38 יב, ואילך.)39ישעי' 74 ס"ע תש"ד סה"מ ואילך. קמז ע' תרנ"ט סה"מ וראה ג. פ"ל, שמו"ר יח. ד, ראה )40רות

ג. פי"ג, ז. פי"ד, כ.)41ב"ר לג, יז.)42ישעי' טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'˜ÈzÚ'a CiL'ו'נקבה 'זכר' שייך לא זו נעלית בדרגה כאמור כי «»¿«ƒ

Ô"·e ‰"Óc „eÁi‰Ï Ák‰ È¯‰ ˙‡ÊŒÏÎa בשלימות הוא שכאשר ¿»…¬≈«…«¿«ƒ¿««
הנישואין  עניין B˙e‰Óeזהו B˙eÓˆÚ ,‡˜Âc ˜ÈzÚ ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»«¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,C¯a˙È ֿ הקדוש של ומהותו מעצמותו המשכה ידי על ƒ¿»≈∆«¿≈∆
‰Ákברוךֿהוא  BLÈ ‡˜Âc«¿»∆¿«…«

ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆…«»≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,'eÎ ÔÈ‡eOpa«ƒƒ∆ƒ¿»

,ÈÁˆ ביכולת ביטוי לידי שבא דבר ƒ¿ƒ
הפסק, ללא דור אחר דור להוליד

מעלתו  לגודל ביטוי היא הזו והנצחיות

שהוא  הנישואין עניין «¿»¿ÏÚÓÏ‰של
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏkÓ יש ולכן ƒ»¿ƒ»¿«¿»»

("בנות  ישראל כנסת לבקשת מקום

 ֿ הקדושֿברוך עם להתאחד ירושלים")

מושלמת  באחדות ("בחור") הוא

זו  בדרגה אמנם כי נישואין, של באופן

שהוא  כפי ל'יחוד' מקום אין באלוקות

הבקשה  אבל נמוכות, יותר בדרגות

עצמו  מהאיןֿסוף להמשכה מתייחסת

לכך  הדרוש הכוח את הנותנת שהיא

כן  בה יותר נמוכה בדרגה יחוד שיהיה

ליחוד  היחוד את להמשיל מקום יש

שתי  שהם כפי ונקבה זכר בין

האחדות  אבל שונות, מציאויות

מלאה  היא היחוד ידי על שנוצרת

ומושלמת.

e‰ÊÂ במעלת לעיל המבואר כל לפי ¿∆
ישראל  כנסת בין הנישואין עניין

לעתיד  שיהיה והקדושֿברוךֿהוא

באב, בט"ו ישנו זה ומעין לבוא,

המאמר, שבתחילת השאלה מיושבת

אכן  מדוע ÌÈÓÈומובן eÈ‰ ‡Ï…»»ƒ
‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BËƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»
˙Ba Ì‰aL 'eÎ ·‡a ¯NÚ»»¿»∆»∆¿
˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿

Ï„Bb È¯Á‡Ï Èk 'eÎ EÈÈÚ ‡ ‡N ¯eÁa ˙B¯ÓB‡Â ÌÈÓ¯ka«¿»ƒ¿¿»»»≈∆ƒ¿«¬≈∆
Œ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰ Ï„B‚Ï CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ,·‡a 'ËaL ‰„È¯i‰«¿ƒ»∆¿¿»»ƒ««»¿∆»¬ƒ»ƒ¿»ƒ
Èa zÙ‡ Èk 'ÈÂ‰ E„B‡ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ,‰a¯„‡Â] ‡·Ï»…¿«¿«»∆»ƒ»……¿¿¬»»ƒ»«¿»ƒ

'B‚38 לה שקדמה בגלל מאד גדולה עלייה היא שהעלייה בלבד זו ולא

גם  לה' יודו הגדולה העלייה כשתהיה לבוא, לעתיד מזו, יתירה אלא ירידה,

שבאה  הגדולה מהעלייה חלק בעצם שהיא יתברר כי עצמה, הירידה על

B„ÏBz˙אחריה] ‰l‡ ˙ÈÁ·Ï ÌÈ‡a ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL ÌeMÓ ,ƒ∆«¿≈«¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿
‡ÏÓ - ı¯t39B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL 'a‰ ÌÚta ∆∆»≈««««∆¿«¿»≈»«ƒ

‡¯·40, תולדות "אלה בראשית בפרשת בתורה, נאמר העולם בריאת על ƒ¿»
היא  "תולדות" שהמילה במדרש כך על ואמרו בהבראם" והארץ השמים

העולם  כי ואוי"ן שני עם מלא, בכתיב

וגם  ומושלם, מלא מילואו", "על נברא

דוד  הולדת לגבי רות, מגילת בסוף

(בן המל  פרץ" תולדות "ואלה נאמר ך,

מלא, בכתיב אבינו) יעקב בן יהודה

החסידות  בתורת כך על ומבואר

העולם  הבריאה בתחילת גם שאמנם

אבל  מילואו"), ("על בשלימות היה

בימות  לבוא, לעתיד שתהיה השלימות

תהיה  דוד, מבית שהוא המשיח

ועליה  שיעור, לאין נעלית שלימות

לה  שקדמה משום היא זו ושלימות

גדולה  B¯È„ירידה ‰È‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»»»
'· ,ÌÈÓÚt '· e„¯È»«¿¿»ƒ

,˙Ba¯eÁ ירידה הייתה והירידה ¿»
‰iÏÚ‰כפולה  Ìb CÎÈÙÏ ,¿ƒ»«»¬ƒ»

‰iÏÚ ,‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆«¬∆¬ƒ»
„ÚÂ .‰ÏeÙk היא הכפולה העלייה ¿»¿«

כך  כדי עד ונעלית גדולה עלייה

‡ ‡N ‰"aw‰Ï ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«»»»»
˙ÈÏÎz ˙BÈ‰Ï ,'eÎ EÈÈÚ≈∆ƒ¿«¿ƒ

„eÁi‰ ישראל נשמות ÌÚשל «ƒƒ
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈

,Úe·˜ ÔÙB‡·e יהיה שהייחוד ¿∆»«
היעוד  ובלשון הפסק ללא תמידי

ירושלים  בנין לגבי האמור הנבואי

לנצח  קיימת שתהיה לבוא לעתיד

‚B'בדוגמת  ÔÚˆÈ Ïa Ï‰B‡41, ∆«ƒ¿»
לעולם  הקיימים חזקים יתדות לו שיש

ממקומו זז לא ËBnÈוהוא Ï·e ולא «ƒ
eÎ'.יתמוטט 

‰Ê ‰È‰iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ וכנסת הוא ברוך הקדוש בין המושלם הייחוד ƒƒ»∆ƒ¿∆∆
‰Ïe‡b‰ישראל  ,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡ba ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿»

,˙ÈLÈÏM‰ המקדש בתי שתי חורבן אחרי ÈÁa˙שבאה ‰È‰È Ê‡c «¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ«
LÏeLÓ‰ ËeÁ מיוחד ותוקף חוזק לו ‰Lc˜nשיש ˙È·a ,'eÎ «¿»¿≈«ƒ¿»

,ÈLÈÏM‰נאמר EÈ„Èעליו eBk '„‡ Lc˜Ó42, בידי ייבנה הוא כי «¿ƒƒƒ¿»¿»∆
והמשולשת,Ê‡cשמים  השלישית השלימה, ‰eÓÈÏM˙בגאולה ‰È‰z ¿»ƒ¿∆«¿≈
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

ּבבנינּו גֹו' ּובזקננּו (ּבנערינּו העם ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָׁשלימּות

ואחדּות 43ּובבנֹותינּו יׂשראל אהבת מּתֹו ( ְְְְֲִִִֵֵַַַָ

יׁשּובּו והם אחד, לקהל ׁשּנעׂשים עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשלימּות 44הּנה  את ׁשם וימצאּו הּקֹודׁש, לארץ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

,ּגבּול את ה' לירחיב עד לגבּולֹותיה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהארץ

וקדמֹוני  קניזי קיני ׁשלימּות 45ארץ ּומּתֹו , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

ּכמצות  לפני נעׂשה וׁשם ּומצֹות, הּתֹורה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבקּיּום

הּמקריב 46רצֹונ האדם ׁשלימּות ׁשּתהיה מּׁשּום , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּוׁשלימּות  הּנקרב, הּדבר ּוׁשלימּות הּקרּבן ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאת

ואז  ּכּולֹו, העֹולם ּבכל הּׁשלימּות את יביא זה ׁשּכל עד אל 47הּמזּבח, אהּפ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

להוי' והיתה אחד, ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם ּכּולם לקרֹוא ּברּורה ׂשפה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָעּמים

אמן.48הּמלּוכה  ּבימינּו ּבמהרה , ְְְִֵֵֵַָָָָ
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ט.)43 י, ח.)44בא לא, שם.)45ירמי' בפרש"י הובא ספרי ח. יט, וככה )46שופטים המשך ויחי. ר"פ ותו"ח תו"א ראה

ואילך. פי"ז ט.)47תרל"ז ג, כא.)48צפני' א, עובדי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ÌÚ‰ ˙eÓÈÏL ,˙LÏeLÓ‰בלי ישראל בני כל הכלל כי מן יוצא «¿∆∆¿≈»»

מהגלות  הכתוב ,יצאו eÈ·aובלשון 'B‚ e˜Ê·e eÈ¯Úaƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈
eÈ˙B··e43„Ú Ï‡¯NÈ ˙e„Á‡Â Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ CBzÓ ( ƒ¿≈ƒ«¬«ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»≈«

,„Á‡ Ï‰˜Ï ÌÈNÚpL מושלמת התאחדות באריכות לעיל כמבואר ∆«¬ƒ¿»»∆»
אחת  למציאות המתאחדים את הופכת

Ì‰Â אחת כמציאות ישראל בני כל ¿≈
‰p‰ e·eLÈ44,L„Bw‰ ı¯‡Ï »≈»¿∆∆«∆

˙eÓÈÏL ˙‡ ÌL e‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿¿»∆¿≈
·ÈÁ¯ÈÏ „Ú ‰È˙BÏe·‚Ï ı¯‡‰»»∆ƒ¿∆»«¿«¿ƒ

,EÏe·b ˙‡ שהייתה ‰' מכפי יותר ∆¿¿
בפעם  לארץ ישראל בני כניסת בעת

 ֿ לעתיד לארץ כשיבואו כי הראשונה,

את  גם יקבלו ˜ÈÈלבוא, ı¯‡∆∆≈ƒ
ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜45, נעלית דרגה וזו ¿ƒƒ¿«¿ƒ

בשלימות  יותר CBzÓeƒהארץ עוד
‰¯Bz‰ Ìei˜a ˙eÓÈÏL¿≈¿ƒ«»

ÌLÂ ,˙BˆÓe המקדש בבית ƒ¿¿»
ÂˆÓk˙השלישי  EÈÙÏ ‰NÚ«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
EBˆ¯46, עבודת גם לבוא, לעתיד ¿∆

ה' רצון לפי שלימותה לתכלית תבוא eÓÈÏL˙הקרבנות ‰È‰zL ÌeMÓƒ∆ƒ¿∆¿≈
,·¯˜p‰ ¯·c‰ ˙eÓÈÏLe Ôa¯w‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ Ì„‡‰»»»««¿ƒ∆«»¿»¿≈«»»«ƒ¿»

,ÁaÊn‰ ˙eÓÈÏLe בתכלית תהיה ההקרבה בדרגה וממילא השלימות ¿≈«ƒ¿≈«
שני  ובית ראשון בבית אפשרית הייתה Ê‰שלא ÏkL „Ú,העם שלימות «∆»∆

שהם  התורה ושלימות הארץ שלימות

ישראל  בעם הקשורים È·È»ƒ‡דברים
ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙eÓÈÏM‰ ˙‡∆«¿≈¿»»»

,BÏek העולם באומות Ê‡Âגם ,47 ¿»
לשלימותו  יגיע העולם כל גם כאשר

‰¯e¯a ‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»¿»
'ÈÂ‰ ÌLa ÌÏek ‡B¯˜Ïƒ¿»¿≈¬»»

B„·ÚÏ'ה את יעבדו הגוים וכל ¿»¿
,„Á‡ ÌÎL ביחד È‰Â˙‰כולם ¿∆∆»¿»¿»

‰ÎeÏn‰ 'ÈÂ‰Ï48‰¯‰Óa , «¬»»«¿»ƒ¿≈»
.ÔÓ‡ eÈÓÈa¿»≈»≈
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b"nyz'd ,a`Îmgpn e"h ,'a meil xe`

ּבבנינּו גֹו' ּובזקננּו (ּבנערינּו העם ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָׁשלימּות

ואחדּות 43ּובבנֹותינּו יׂשראל אהבת מּתֹו ( ְְְְֲִִִֵֵַַַָ

יׁשּובּו והם אחד, לקהל ׁשּנעׂשים עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשלימּות 44הּנה  את ׁשם וימצאּו הּקֹודׁש, לארץ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

,ּגבּול את ה' לירחיב עד לגבּולֹותיה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהארץ

וקדמֹוני  קניזי קיני ׁשלימּות 45ארץ ּומּתֹו , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

ּכמצות  לפני נעׂשה וׁשם ּומצֹות, הּתֹורה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבקּיּום

הּמקריב 46רצֹונ האדם ׁשלימּות ׁשּתהיה מּׁשּום , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּוׁשלימּות  הּנקרב, הּדבר ּוׁשלימּות הּקרּבן ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאת

ואז  ּכּולֹו, העֹולם ּבכל הּׁשלימּות את יביא זה ׁשּכל עד אל 47הּמזּבח, אהּפ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

להוי' והיתה אחד, ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם ּכּולם לקרֹוא ּברּורה ׂשפה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָעּמים

אמן.48הּמלּוכה  ּבימינּו ּבמהרה , ְְְִֵֵֵַָָָָ
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ט.)43 י, ח.)44בא לא, שם.)45ירמי' בפרש"י הובא ספרי ח. יט, וככה )46שופטים המשך ויחי. ר"פ ותו"ח תו"א ראה

ואילך. פי"ז ט.)47תרל"ז ג, כא.)48צפני' א, עובדי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ÌÚ‰ ˙eÓÈÏL ,˙LÏeLÓ‰בלי ישראל בני כל הכלל כי מן יוצא «¿∆∆¿≈»»

מהגלות  הכתוב ,יצאו eÈ·aובלשון 'B‚ e˜Ê·e eÈ¯Úaƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈
eÈ˙B··e43„Ú Ï‡¯NÈ ˙e„Á‡Â Ï‡¯NÈ ˙·‰‡ CBzÓ ( ƒ¿≈ƒ«¬«ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»≈«

,„Á‡ Ï‰˜Ï ÌÈNÚpL מושלמת התאחדות באריכות לעיל כמבואר ∆«¬ƒ¿»»∆»
אחת  למציאות המתאחדים את הופכת

Ì‰Â אחת כמציאות ישראל בני כל ¿≈
‰p‰ e·eLÈ44,L„Bw‰ ı¯‡Ï »≈»¿∆∆«∆

˙eÓÈÏL ˙‡ ÌL e‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿¿»∆¿≈
·ÈÁ¯ÈÏ „Ú ‰È˙BÏe·‚Ï ı¯‡‰»»∆ƒ¿∆»«¿«¿ƒ

,EÏe·b ˙‡ שהייתה ‰' מכפי יותר ∆¿¿
בפעם  לארץ ישראל בני כניסת בעת

 ֿ לעתיד לארץ כשיבואו כי הראשונה,

את  גם יקבלו ˜ÈÈלבוא, ı¯‡∆∆≈ƒ
ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜45, נעלית דרגה וזו ¿ƒƒ¿«¿ƒ

בשלימות  יותר CBzÓeƒהארץ עוד
‰¯Bz‰ Ìei˜a ˙eÓÈÏL¿≈¿ƒ«»

ÌLÂ ,˙BˆÓe המקדש בבית ƒ¿¿»
ÂˆÓk˙השלישי  EÈÙÏ ‰NÚ«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
EBˆ¯46, עבודת גם לבוא, לעתיד ¿∆

ה' רצון לפי שלימותה לתכלית תבוא eÓÈÏL˙הקרבנות ‰È‰zL ÌeMÓƒ∆ƒ¿∆¿≈
,·¯˜p‰ ¯·c‰ ˙eÓÈÏLe Ôa¯w‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ Ì„‡‰»»»««¿ƒ∆«»¿»¿≈«»»«ƒ¿»

,ÁaÊn‰ ˙eÓÈÏLe בתכלית תהיה ההקרבה בדרגה וממילא השלימות ¿≈«ƒ¿≈«
שני  ובית ראשון בבית אפשרית הייתה Ê‰שלא ÏkL „Ú,העם שלימות «∆»∆

שהם  התורה ושלימות הארץ שלימות

ישראל  בעם הקשורים È·È»ƒ‡דברים
ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙eÓÈÏM‰ ˙‡∆«¿≈¿»»»

,BÏek העולם באומות Ê‡Âגם ,47 ¿»
לשלימותו  יגיע העולם כל גם כאשר

‰¯e¯a ‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»¿»
'ÈÂ‰ ÌLa ÌÏek ‡B¯˜Ïƒ¿»¿≈¬»»

B„·ÚÏ'ה את יעבדו הגוים וכל ¿»¿
,„Á‡ ÌÎL ביחד È‰Â˙‰כולם ¿∆∆»¿»¿»

‰ÎeÏn‰ 'ÈÂ‰Ï48‰¯‰Óa , «¬»»«¿»ƒ¿≈»
.ÔÓ‡ eÈÓÈa¿»≈»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנחם אב, ה'תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפתקא שלו, ובעיקר מה שכותב שהוא בן חסיד חבדי. והרי גם בענינים גשמיים 

אין דבר הולך לאיבוד, על אחת כמה וכמה בענינים רוחניים, ובפרט בהנוגע מאב לבן, שענין ירושת 

אבות הוא עובדא שהכל מודים בה ורואים במוחש, ואצל חסידים לא כל שכן, שיסוד החסידות הוא 

אהבת ישראל לכל אחד ואחד מבני ישראל, ואין צריך לומר אהבת חסיד חבדי לבנו שרוצה בכל לבו 

להנחילו ירושת דורות וכל אוצר תכונות הנפש הטובות. הרי מובן שהכל נשתמר יפה בכח על כל פנים, 

אלא שצריך להוציא מן הכח אל הפועל, שבעולמנו עולם המעשה מעשה עיקר, היינו הנהגה בחיי יום 

בהא  הא  שבאמת  לחברו,  אדם  ובין  למקום  אדם  שבין  מעשיות  במצוות  חסידותי,  אור  חדורה  יום 

תליא.

וכיון שמשרתו בטח קשורה במדה חשובה של השפעה על מהלך ענינים וגם על אישים, בודאי 

שיש לו אפשרויות גם לזכות את הרבים.

תקותי שיסלח לי על שבמכתבי הראשון לכ' הנני נוגע מיד בענינים אשר לכאורה הם רשות 

היחיד שלו ואיך זה הנני בא להתערב ועוד מעבר לים, אבל מה אעשה ותורת החסידות מדגישה ביחוד 

דין תורתנו תורת חיים, שכל ישראל ערבים זה בזה, ובהטעמה שעוד בה שלישי' ערבים מלשון ערבות, 

וערבים - מעורבים וערבים - מתוקים זה לזה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.



יד

.b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

וחותם ‡. בסיום - בגמרא יותר ובארוכה במשנה, מפורש - באב עשר חמשה של המיוחד ענינו
תענית: מסכת

(ולגירסא  ירושלים בנות שבהן הכפורים, וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא
אתה  מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמים, וחולות יוצאות ישראל) בנות - אחרת
שעטרה  בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא "וכן במשנה: ומסיים כו'", לך בורר
בית  בנין זה לבו שמחת וביום תורה, מתן זה חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו

בימינו". במהרה שיבנה המקדש

בכל  ונעשים נזכרים האלה "הימים - ואילך בארוכה) זה ענין ונתבאר נתגלה (שבה המשנה ומזמן
עם  הקשורים הענינים כל ונפעלים חוזרים בשנה שנה מידי באב עשר חמשה שבכל היינו, ודור", דור

הראשונה. בפעם שהיו כפי באב, עשר חמשה

הענינים  בכל עילוי נוסף בשנה שנה שמידי מובן, - בקודש" "מעלין התורה ציווי ע"פ מזו: ויתירה
בתמי'". דרא ד"אכשור הכלל למרות - וזאת באב, עשר דחמשה

אלא  מבקש "אינו שהקב"ה הכלל ע"פ שהרי כח, נתינת גם הוא שבתורה ציווי שכל כמ"פ וכמדובר
הכחות  את לכן) (מקודם כבר נתן בודאי מסויים, באופן להתנהג מצווה הקב"ה שכאשר מובן, כחן", לפי
חמשה  בעניני ולהוסיף לעלות כולל בקודש, להעלות הציווי שישנו מכיון - לעניננו ובנוגע לכך, הדרושים
שמחה  ומתוך זה, ענין לפעול שיוכלו  הדרושים הכחות כל מראש שניתנו בודאי לשנה, משנה באב עשר
היא  העבודה שאז לבב"), ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת כמ"ש ה', עבודת עניני (ככל לבב וטוב
פורצת  ששמחה מכיון הדין, משורת לפנים אם כי למיעבד", לי' "כדבעי רק לא - השלימות בתכלית

גדר.

הכלל ·. למרות באב עשר חמשה בעניני והוספה עילוי נפעל בשנה שנה שמידי לעיל האמור
על  הטעמים שאר בביאור הגמרא דברי המשך ע"פ גם ומודגש מובן זה חרי - בתמי'" דרא ד"אכשור

ובהקדים:היו  בקודש"). ד"מעלין הציווי כללות על (בהוספה באב עשר דחמשה "ט
שבה  מהתקופה החל - שונות תקופות במשך שאירעו מאורעות עם קשורים בגמרא שהובאו הטעמים

שני: בית חורבן שלאחרי לתקופה ועד לארץ, שנכנסו קודם במדבר, בנ"י היו

ותוס' ברש"י שמבואר [כפי מדבר" מתי בו שכלו "יום היותו מפני באב עשר דחמשה לשמחה הטעם
הלבנה  את שראו עד בחשבון, שטעו שיתכן חשבו שלכתחילה - באב עשר חמשה עם זה דמאורע הקשר 
עליהם  שנאמר מאלו הם שנותרו ואלו מדבר, דמתי הגזירה כלתה שכבר הבינו ואז באב, בט"ו במילואה
כבר  הי' - כב)] כ, חוקת פרש"י (ראה היום" כולכם "חיים - ד) ד, (ואתחנן בשבת שקראנו בפרשה -

לארץ. שנכנסו לפני הארבעים, שנת בסוף במדבר, בנ"י בהיות

לבוא  שבטים שהותרו ד"יום הטעם נוסף - ראשון בית ולפני לארץ שנכנסו לאחרי שלאח"ז, ובתקופה
בקהל". לבוא בנימין שבט שהותר ד"יום הטעם וכן בזה", זה

שהושיב  פרוסדיות אלה בן הושע שביטל ד"יום הטעם נוסף - ראשון בית בזמן שלאח"ז, ובתקופה
כו'". לרגל יעלו שלא הדרכים על  נבט בן ירבעם

שמאורע  לקבורה", ביתר הרוגי שניתנו ד"יום הטעם נוסף - שני בית חורבן לאחרי שלאח"ז, ובתקופה
שני. בית חורבן לאחרי הי' זה

עשר  חמשה כבר הי' לארץ, שנכנסו קודם במדבר, בנ"י בהיות שעוד מכיון מובן: אינו ולכאורה,
בתקופות  שאירעו מאורעות עם הקשורים נוספים לטעמים זקוקים מה לשם - שמחה של יום באב
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

משאר  יותר גדול יו"ט באב ט"ו הי' מדוע לבאר כדי נוסף לטעם שזקוקים המפרשים לפי' ואפילו
בלבד, טעמים ב' לומר מספיק הרי - באב") עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ("לא טובים הימים

טעמים? ששה) - יותר (ובפרטיות חמשה הגמרא מביאה מה ולשם

וכמובן  יותר. גדולה היא השמחה אזי - שמחה של נוסף מאורע ישנו כאשר בפשטות: - בזה והביאור
שאז  דברים, ששה) (או חמשה על שמחה לגבי בלבד אחד דבר על שמחה להשוות שאין בפשטות
שהיו  בלתיֿרצויים ענינים אודות מדובר זו שבמשנה מכיון בזה: ענין [ועוד ביותר. גדולה היא השמחה
לכן, באב", בתשעה וחמשה בתמוז עשר בשבעה אבותינו את אירעו דברים "חמשה - חמשה במספר
חמשה  ישנם באב") עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ("לא טובה" ב"מדה שגם הגמרא מדגישה

שמחה]. של מאורעות

עש  שחמשה זמן שמאותו בסוף ונמצא, למות", המלחמה אנשי כל תמו "כאשר ליו"ט, נקבע באב ר
עד  באב, עשר דחמשה ביו"ט והוספה עילוי שפעל נוסף מאורע נתוסף לזמן מזמן הנה - הארבעים שנת
בחמשה  שמחה ניתוספה שאז - שני בית חורבן לאחרי לקבורה", ביתר הרוגי שניתנו ד"יום למאורע
בתקופה  ומצב המעמד שכללות למרות - וזאת שלפנ"ז. בתקופות שהי' ממה יותר נעלה באופן באב, עשר
ד"אכשור  הענין (ע"ד שלפנ"ז בתקופות ומצב למעמד ביחס ירידה של באופן הי' שני בית חורבן שלאחרי

בתמי'"). דרא

נתוסף  לתקופה מתקופה שהרי - בקודש" ד"מעלין הענין את בפועל רואים באב עשר בחמשה כלומר:
והוספה  עילוי - בשנה שנה מידי הוא וכן באב. עשר דחמשה בשמחה הוספה לידי שהביא נוסף מאורע

בקודש". ד"מעלין באופן באב דט"ו בשמחה

בשמחה  הוספה לידי המביא וענין מאורע עוד נתוסף בשנה שנה שמידי רואים לא שלכאורה [ואף
ש"אפילו  א) לא, (נדה בגמרא שמצינו מה ע"ד זה הרי - ראינו" לא "אותותינו הכתוב: ובלשון באב, דט"ו 

(ס"ה)]. כדלקמן בנסו", מכיר אינו הנס בעל

השנים  כל במשך שהיו העילויים כל לאחרי היותו מפני - זו בשנה באב דט"ו העילוי גודל מובן ומזה
בקודש". ד"מעלין העילוי ישנו בשנה שנה מידי שהרי שלפנ"ז,

הענינים:‚. בפנימיות בזה הביאור
מילוי  עם קשור זה שענין בפע"ח מ"ש חסידות בדרושי מובא - באב עשר דחמשה העילוי אודות

באשלמותא". סיהרא "קיימא בשלימותה, הלבנה

ע"פ  זה אין ללבנה מונין שישראל מה [שהרי ללבנה דומין שהם מפני ללבנה מונין ישראל דהנה,
לומר  בהכרח ולכן, חיים", "תורת - בתורתו ומנהיגו, העולם בורא הוראת ע"פ אם כי בניֿאדם, הסכם
"המאור  מהשמש, אורה את שמקבלת הקטן", "מאור היא הלבנה כי - ביניהם] ופנימי תוכני קשר שיש
עניניהם  כל את שמקבלים הקטן", ה"מאור בדוגמת הם שבנ"י היינו, והקב"ה, בנ"י - ודוגמתם הגדול",
סיהרא  קיימא במילואה, היא הלבנה כאשר ולכן, הגדול". "המאור (אלקים)", הוי' (ומגן) "שמש מבחי'

ללבנה. שדומין דבנ"י, והשלימות העילוי על מורה זה הרי באשלמותא,

בט  - באשלמותא סיהרא דקיימא הענין ישנו חודש בכל הרי חסידות: בדרושי זה על "ו ושואלים
עד  באב, דט"ו המיוחד העילוי מהו וא"כ, יו"ט, הוא בחודש ט"ו יום שכל מצינו לא ואעפ"כ בחודש,
(שהתחלתו  הפסח מחג אפילו יותר נעלה יו"ט - באב" עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא

תשרי)?! בט"ו (שהתחלתו הסוכות וחג ניסן) בט"ו

שאז  באב, דתשעה הירידה גודל לאחרי בא באב בט"ו הלבנה דשלימות העילוי בזה: ומבארים
שאר  וכן ובשניה", בראשונה הבית "חרב ממנה, למטה שאין ירידה - גו'" ארץ משמים "השליך
הירידה  שתהי' שככל נמצא, עלי', לצורך היא ירידה שכל הידוע וע"פ הנ"ל. במשנה שהובאו המאורעות
לצורך  אלא היתה לא הירידה כל שהרי ביותר, גדולה עלי' תבוא זה שלאחרי בהכרח ביותר, גדולה
בט"ו  שלאחרי', העלי' אזי - ממנה למטה שאין ירידה באב, דתשעה הירידה גודל מצד ולכן, העלי'.
הסוכות  וחג הפסח מחג אפילו למעלה נעלה, הכי באופן היא באשלמותא), סיהרא קיימא (כאשר באב

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



טו

.b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

וחותם ‡. בסיום - בגמרא יותר ובארוכה במשנה, מפורש - באב עשר חמשה של המיוחד ענינו
תענית: מסכת

(ולגירסא  ירושלים בנות שבהן הכפורים, וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא
אתה  מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמים, וחולות יוצאות ישראל) בנות - אחרת
שעטרה  בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא "וכן במשנה: ומסיים כו'", לך בורר
בית  בנין זה לבו שמחת וביום תורה, מתן זה חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו

בימינו". במהרה שיבנה המקדש

בכל  ונעשים נזכרים האלה "הימים - ואילך בארוכה) זה ענין ונתבאר נתגלה (שבה המשנה ומזמן
עם  הקשורים הענינים כל ונפעלים חוזרים בשנה שנה מידי באב עשר חמשה שבכל היינו, ודור", דור

הראשונה. בפעם שהיו כפי באב, עשר חמשה

הענינים  בכל עילוי נוסף בשנה שנה שמידי מובן, - בקודש" "מעלין התורה ציווי ע"פ מזו: ויתירה
בתמי'". דרא ד"אכשור הכלל למרות - וזאת באב, עשר דחמשה

אלא  מבקש "אינו שהקב"ה הכלל ע"פ שהרי כח, נתינת גם הוא שבתורה ציווי שכל כמ"פ וכמדובר
הכחות  את לכן) (מקודם כבר נתן בודאי מסויים, באופן להתנהג מצווה הקב"ה שכאשר מובן, כחן", לפי
חמשה  בעניני ולהוסיף לעלות כולל בקודש, להעלות הציווי שישנו מכיון - לעניננו ובנוגע לכך, הדרושים
שמחה  ומתוך זה, ענין לפעול שיוכלו  הדרושים הכחות כל מראש שניתנו בודאי לשנה, משנה באב עשר
היא  העבודה שאז לבב"), ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת כמ"ש ה', עבודת עניני (ככל לבב וטוב
פורצת  ששמחה מכיון הדין, משורת לפנים אם כי למיעבד", לי' "כדבעי רק לא - השלימות בתכלית

גדר.

הכלל ·. למרות באב עשר חמשה בעניני והוספה עילוי נפעל בשנה שנה שמידי לעיל האמור
על  הטעמים שאר בביאור הגמרא דברי המשך ע"פ גם ומודגש מובן זה חרי - בתמי'" דרא ד"אכשור

ובהקדים:היו  בקודש"). ד"מעלין הציווי כללות על (בהוספה באב עשר דחמשה "ט
שבה  מהתקופה החל - שונות תקופות במשך שאירעו מאורעות עם קשורים בגמרא שהובאו הטעמים

שני: בית חורבן שלאחרי לתקופה ועד לארץ, שנכנסו קודם במדבר, בנ"י היו

ותוס' ברש"י שמבואר [כפי מדבר" מתי בו שכלו "יום היותו מפני באב עשר דחמשה לשמחה הטעם
הלבנה  את שראו עד בחשבון, שטעו שיתכן חשבו שלכתחילה - באב עשר חמשה עם זה דמאורע הקשר 
עליהם  שנאמר מאלו הם שנותרו ואלו מדבר, דמתי הגזירה כלתה שכבר הבינו ואז באב, בט"ו במילואה
כבר  הי' - כב)] כ, חוקת פרש"י (ראה היום" כולכם "חיים - ד) ד, (ואתחנן בשבת שקראנו בפרשה -

לארץ. שנכנסו לפני הארבעים, שנת בסוף במדבר, בנ"י בהיות

לבוא  שבטים שהותרו ד"יום הטעם נוסף - ראשון בית ולפני לארץ שנכנסו לאחרי שלאח"ז, ובתקופה
בקהל". לבוא בנימין שבט שהותר ד"יום הטעם וכן בזה", זה

שהושיב  פרוסדיות אלה בן הושע שביטל ד"יום הטעם נוסף - ראשון בית בזמן שלאח"ז, ובתקופה
כו'". לרגל יעלו שלא הדרכים על  נבט בן ירבעם

שמאורע  לקבורה", ביתר הרוגי שניתנו ד"יום הטעם נוסף - שני בית חורבן לאחרי שלאח"ז, ובתקופה
שני. בית חורבן לאחרי הי' זה

עשר  חמשה כבר הי' לארץ, שנכנסו קודם במדבר, בנ"י בהיות שעוד מכיון מובן: אינו ולכאורה,
בתקופות  שאירעו מאורעות עם הקשורים נוספים לטעמים זקוקים מה לשם - שמחה של יום באב

שלאח"ז?
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

משאר  יותר גדול יו"ט באב ט"ו הי' מדוע לבאר כדי נוסף לטעם שזקוקים המפרשים לפי' ואפילו
בלבד, טעמים ב' לומר מספיק הרי - באב") עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ("לא טובים הימים

טעמים? ששה) - יותר (ובפרטיות חמשה הגמרא מביאה מה ולשם

וכמובן  יותר. גדולה היא השמחה אזי - שמחה של נוסף מאורע ישנו כאשר בפשטות: - בזה והביאור
שאז  דברים, ששה) (או חמשה על שמחה לגבי בלבד אחד דבר על שמחה להשוות שאין בפשטות
שהיו  בלתיֿרצויים ענינים אודות מדובר זו שבמשנה מכיון בזה: ענין [ועוד ביותר. גדולה היא השמחה
לכן, באב", בתשעה וחמשה בתמוז עשר בשבעה אבותינו את אירעו דברים "חמשה - חמשה במספר
חמשה  ישנם באב") עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ("לא טובה" ב"מדה שגם הגמרא מדגישה

שמחה]. של מאורעות

עש  שחמשה זמן שמאותו בסוף ונמצא, למות", המלחמה אנשי כל תמו "כאשר ליו"ט, נקבע באב ר
עד  באב, עשר דחמשה ביו"ט והוספה עילוי שפעל נוסף מאורע נתוסף לזמן מזמן הנה - הארבעים שנת
בחמשה  שמחה ניתוספה שאז - שני בית חורבן לאחרי לקבורה", ביתר הרוגי שניתנו ד"יום למאורע
בתקופה  ומצב המעמד שכללות למרות - וזאת שלפנ"ז. בתקופות שהי' ממה יותר נעלה באופן באב, עשר
ד"אכשור  הענין (ע"ד שלפנ"ז בתקופות ומצב למעמד ביחס ירידה של באופן הי' שני בית חורבן שלאחרי

בתמי'"). דרא

נתוסף  לתקופה מתקופה שהרי - בקודש" ד"מעלין הענין את בפועל רואים באב עשר בחמשה כלומר:
והוספה  עילוי - בשנה שנה מידי הוא וכן באב. עשר דחמשה בשמחה הוספה לידי שהביא נוסף מאורע

בקודש". ד"מעלין באופן באב דט"ו בשמחה

בשמחה  הוספה לידי המביא וענין מאורע עוד נתוסף בשנה שנה שמידי רואים לא שלכאורה [ואף
ש"אפילו  א) לא, (נדה בגמרא שמצינו מה ע"ד זה הרי - ראינו" לא "אותותינו הכתוב: ובלשון באב, דט"ו 

(ס"ה)]. כדלקמן בנסו", מכיר אינו הנס בעל

השנים  כל במשך שהיו העילויים כל לאחרי היותו מפני - זו בשנה באב דט"ו העילוי גודל מובן ומזה
בקודש". ד"מעלין העילוי ישנו בשנה שנה מידי שהרי שלפנ"ז,

הענינים:‚. בפנימיות בזה הביאור
מילוי  עם קשור זה שענין בפע"ח מ"ש חסידות בדרושי מובא - באב עשר דחמשה העילוי אודות

באשלמותא". סיהרא "קיימא בשלימותה, הלבנה

ע"פ  זה אין ללבנה מונין שישראל מה [שהרי ללבנה דומין שהם מפני ללבנה מונין ישראל דהנה,
לומר  בהכרח ולכן, חיים", "תורת - בתורתו ומנהיגו, העולם בורא הוראת ע"פ אם כי בניֿאדם, הסכם
"המאור  מהשמש, אורה את שמקבלת הקטן", "מאור היא הלבנה כי - ביניהם] ופנימי תוכני קשר שיש
עניניהם  כל את שמקבלים הקטן", ה"מאור בדוגמת הם שבנ"י היינו, והקב"ה, בנ"י - ודוגמתם הגדול",
סיהרא  קיימא במילואה, היא הלבנה כאשר ולכן, הגדול". "המאור (אלקים)", הוי' (ומגן) "שמש מבחי'

ללבנה. שדומין דבנ"י, והשלימות העילוי על מורה זה הרי באשלמותא,

בט  - באשלמותא סיהרא דקיימא הענין ישנו חודש בכל הרי חסידות: בדרושי זה על "ו ושואלים
עד  באב, דט"ו המיוחד העילוי מהו וא"כ, יו"ט, הוא בחודש ט"ו יום שכל מצינו לא ואעפ"כ בחודש,
(שהתחלתו  הפסח מחג אפילו יותר נעלה יו"ט - באב" עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא

תשרי)?! בט"ו (שהתחלתו הסוכות וחג ניסן) בט"ו

שאז  באב, דתשעה הירידה גודל לאחרי בא באב בט"ו הלבנה דשלימות העילוי בזה: ומבארים
שאר  וכן ובשניה", בראשונה הבית "חרב ממנה, למטה שאין ירידה - גו'" ארץ משמים "השליך
הירידה  שתהי' שככל נמצא, עלי', לצורך היא ירידה שכל הידוע וע"פ הנ"ל. במשנה שהובאו המאורעות
לצורך  אלא היתה לא הירידה כל שהרי ביותר, גדולה עלי' תבוא זה שלאחרי בהכרח ביותר, גדולה
בט"ו  שלאחרי', העלי' אזי - ממנה למטה שאין ירידה באב, דתשעה הירידה גודל מצד ולכן, העלי'.
הסוכות  וחג הפסח מחג אפילו למעלה נעלה, הכי באופן היא באשלמותא), סיהרא קיימא (כאשר באב
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b"nyz'dטז a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

באב". עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא -

הירידה  את להשוות אין הרי - מצרים דגלות הירידה לאחרי היתה הפסח בחג שיצי"מ אף כלומר:
בנ"י  אצל אמנם הי' שאז תורה, מתן לפני היתה מצרים גלות באב: דתשעה הירידה לגודל מצרים דגלות
לא  דעליונים הגזירה אז היתה - לאידך אבל מאמינים", בני "מאמינים ויעקב, יצחק אברהם דבני העילוי
מצרים, בארץ [ובפרט התחתון בעולם בהיותו יהודי של ומצבו שמעמדו ובודאי כו', לתחתונים ירדו
הגזירה  ביטול לאחרי בנ"י אצל שנפעלה שלימות לאותה כלל הגיע לא - תורה מתן לפני הארץ"] "ערות
דחורבן  הירידה כמו כך כל גדולה ירידה אינה מצרים דגלות ירדנו") ("ירוד הירידה ולכן, תורה. מתן בעת
המלך  שאביו עד ביותר, נעלה במצב שהי' מלך בן אצל היא הירידה שאז שני, ובית ראשון בית וגלות

גלות. של למצב הוא ירד ואעפ"כ הגזירה), ביטול (לאחרי גלוי באופן אצלו הי'

בנוגע  מצינו שלא לשון - אביהם" שולחן מעל שגלו לבנים להם "אוי א): ג, (ברכות. חז"ל ובלשון
שולחן  על ד"בנים ומצב המעמד עדיין הי' לא מצרים גלות שלפני מכיון - הדבר וטעם מצרים, לגלות
ה' עיני תמיד גו' אשר  "ארץ ורחבה, טובה לארץ שנכנסו ולאחרי תורה, מתן לאחרי אם כי אביהם",

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך

בענין  גם הדבר מתבטא - מצרים דגלות מהירידה יותר למטה היא באב דתשעה שהירידה ומכיון
שהעלי' היינו, הירידה), תכלית (שהיא היו העלי' "לא ולכן, הפסח, דחג מהעלי' יותר  גדולה באב דט"ו

באב". עשר כחמשה לישראל טובים ימים

בשמחת „. והוספה עילוי נפעל לשנה, ומשנה לדור מדור לתקופה, שמתקופה יתכן איך מובן עפ"ז
שלאח"ז  שהעלי' מוכח גופא הירידה מגודל אדרבה: כי - בתמי'" דרא ד"אכשור הכלל למרות באב, ט"ו
וחורבן  דגלות מהירידה יותר למטה היא שני בית וחורבן דגלות הירידה כלומר: יותר, נעלה באופן היא
מגלות  הגאולה לאחרי שגם כך כדי עד ראשון, בית וחורבן דגלות הירידה גודל למרות כי ראשון, בית
בנ"י  של ומצבם שמעמדם ישראל ימי בדברי ידוע הרי - כו' דברים חמשה חסרו שני) בית (בזמן זה
אפילו  - ראשון) בית חורבן (לאחרי בבל בגלות ומצבם ממעמדם יותר גרוע הי' שני בית חורבן לאחרי
באב  דתשעה הירידה לאחרי באב דט"ו שהעילוי מובן, שכן, ומכיון ברוחניות. ועאכו"כ בגשמיות,
בחורבן  באב דתשעה הירידה לאחרי באב דט"ו העילוי מאשר יותר נעלה באופן הוא - שני בית בחורבן

מטה. למטה הירידה בגודל הערך לחילוק בהתאם ראשון, בית
דעקבתא  ומכופל כפול חושך אלו, לימינו עד שלאח"ז, בתקופות באב לט"ו בנוגע מובן ועד"ז

דמשיחא,

דמשיחא", ד"עקבתא הענין גם מרומז שבזה עקב, בפ' באב ט"ו חל זו שנה שבקביעות - [ולהעיר
הימים], אחרית

ולהוסיף  בקודש להעלות ממנו תובעים כאשר ובפרט עושה", זה מה "לשמחה שואל יהודי שכאשר
שאז  - שלפנ"ז ובדורות שלפנ"ז, בשנים שעברה, בשנה באב ט"ו משמחת יותר נעלה באופן זו בשמחה
אזי  - בשמחה?! להוסיף מקום ומה זקנו, כמו שישמח  דיו שעברה, בשנה כמו שישמח דיו הוא: טוען

לו: אומרים

שיהי' שהעילוי הוכחה מהוה גופא זו עובדה הרי ביותר, מטה למטה היא הירידה שעכשיו מכיון
דט"ו  העילוי כללות ובדוגמת ע"ד השלימות, בתכלית ביותר, גדול עילוי יהי' - זו גדולה ירידה לאחרי
- שני בית דחורבן הירידה גודל לאחרי באב דט"ו בשמחה שנפעל והעילוי המועדים, שאר לגבי באב

ראשון. בית דחורבן הירידה לאחרי באב דט"ו לשמחה ביחס

.‰- תשמ"ב דשנת באב ט"ו לגבי תשמ"ג דשנת באב בט"ו שנוסף מה רואה שאינו לטענתו ובנוגע
בנסו". מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו מפני זה הרי

אלא  הנס, בגודל ממעט זה שאין בלבד זו שלא ידוע הרי - בנסו" מכיר אינו הנס "בעל בענין דהנה,
נפלאות  "לעושה נאמר שעליהם הנסים מסוג - ביותר ונעלה גדול נס שזהו מוכיחה זו עובדה אדרבה:

אלו. בנסים מכיר לבדו הקב"ה שרק  היינו, לבדו", גדולות
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

ודור  דור שבכל הצדיקים וע"י הנביאים, ע"י רבינו, משה ע"י עשה שהקב"ה נסים ישנס כלומר,
שהם  נסים  ישנם - זאת לעומת אבל (פ"ה)); והאמונה היחוד בשער - קדישא תניא בספר גם (כמובא

בהם. מכיר לבדו הקב"ה שרק - כך כדי עד לבדו", גדולות ד"נפלאות באופן

ידע" דלא ד"עד הענין ישנו בפורים שדוקא פסח, לגבי דפורים העילוי אודות בכ"מ המבואר וע"ד
מואב  אילי אדום אלופי נבהלו "אז כמ"ש תבל, קצוי בכל ומפורסם גלוי נס הי' דפסח שהנס מפני -
באופן  אם כי בגילוי, לבוא יכול הי' שלא עד כך כל גדול נס הי' דפורים הנס משא"כ גו'", רעד יאחזמו
לנו  יש "אחות - הטבע בדרכי מתנהל שהכל לחשוב יכלו בשר שבעיני היינו, הטבע, בלבושי הסתר של
בנוגע  ועד"ז וכיו"ב. מרדכי", בשם למלך אסתר "ותאמר - המגילה סיפור פרטי וכל המלכות", בבית
העילוי  גודל מודגש שבזה - בנסו" מכיר אינו הנס בעל "אפילו לבדו", גדולות נפלאות ד"לעושה לענין

זה. דנס

באב: לט"ו בנוגע מובן כן וכמו

בנסו" מכיר אינו הנס "בעל תשמ"ג, בשנת באב בט"ו שנוסף העילוי את רואים שלא העובדה עצם
זה  הרי ולכן, גלוי. טעם איזה ע"י להתגלות יכול שאינו עד ביותר גדול עילוי שזהו הוכחה מהוה -
לשמחה  הטעם להתגלות יכול הי' שאז והגמרא, המשנה בזמן באב דט"ו העילוי מאשר יותר נעלה באופן

באב. דט"ו

- זו בשנה באב דט"ו בשמחה בקודש ולהעלות להוסיף מיהודי שתובעים מה בפשטות מובן ועפ"ז
שלפנ"ז. ובדורות בשנים באב דט"ו השמחה מאופן יותר נעלה באופן

.Â השיעור עם גם לקשר יש - המועדים שאר לגבי באב עשר דחמשה העילוי אודות לעיל האמור
עקב: בפ' שלישי עד משני זו), שנה (בקביעות באב דט"ו היומי  חומש

החיל  את לי עשה ידי ועוצם כחי בלבבך "ואמרת הקס"ד שלילת אודות מדובר היומי חומש בשיעור
- אלא יזֿיח).הזה", ח, (פרשתנו חיל" לעשות כח לך הנותן הוא כי אלקיך ה' את "וזכרת

וכסיל" זקן ה"מלך של קס"ד זו שאין מובן, זו, קס"ד לשלול צריכה אמת" ש"תורת מכיון והנה,
עניני  בשלילת מתעסקת אינה התורה עסקינן", לא "בשופטני שהרי - כו' טפשות של ענין בלבד,
באופן  זה הרי גופא ושכל שבחכמה אלא ושכל, בחכמה מקום לו שיש ענין לשלול אם כי טפשות!...
העולם. לעניני ביחס מקום לה שיש אף התורה, לחכמת מתאימה שאינה חכמה או להרע", המה ד"חכמים
בהכרח  הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי הקס"ד את לשלול צריכה שהתורה מכיון - ובעניננו

זו. קס"ד לשלול התורה צריכה שלכן כן, לומר בשכל מקום הי' זאת שלולי לומר

ומצב  במעמד שהם כפי ובפרט מאמינים", בני "מאמינים יהודים אודות מדובר ביותר: תמוה ולכאורה
כפי  היינו, היומי), חומש בשיעור מדובר שאודותיו המצב (שזהו לארץ הכניסה לאחרי - ביותר נעלה
ועוצם  ש"כחי קס"ד אצלם יתכן כיצד וא"כ, הקב"ה, ע"י עבורו שנבחרה בארץ נמצא הנבחר" שה"עם

הזה"?! החיל את לי עשה ידי

זה  ציווי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ולדעת זו, קס"ד לשלול מיוחד ציווי שצריכים - כך כדי ועד
ש"יסוד  הסמ"ג שכותב וכפי מצוות], תרי"ג במנין אינו וכיו"ב הרמב"ם שלדעת [אף מצוות תרי"ג במנין

השם"! ביראת הוא גדול

בזה: והביאור

שעל  העליון האדם של שלוחו הוא מישראל שכאו"א ג) (א, בתחלתו ויקרא בלקו"ת המבואר ידוע
ממש". דהמשלח "כמותו כמותו, (העליון) אדם של ושלוחו הכסא,

עביד  "מאי ב): נט, (ב"מ כמארז"ל - הלקו"ת...) שנדפס לפני (עוד דתורה בנגלה מפורש זה וענין
את  רק (לא לנצח כח לבנ"י שניתן כלומר, נצחוני", בני נצחוני ואמר חייך קא כו' שעתא בהאי קוב"ה

כביכול. בעצמו, הקב"ה את אפילו אם) כי העולם, הנהגת

אלקיכם": להוי' אתם "בנים כמ"ש הקב"ה, של בניו היותם מפני - שבדבר הפנימי והטעם
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יז b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

באב". עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא -

הירידה  את להשוות אין הרי - מצרים דגלות הירידה לאחרי היתה הפסח בחג שיצי"מ אף כלומר:
בנ"י  אצל אמנם הי' שאז תורה, מתן לפני היתה מצרים גלות באב: דתשעה הירידה לגודל מצרים דגלות
לא  דעליונים הגזירה אז היתה - לאידך אבל מאמינים", בני "מאמינים ויעקב, יצחק אברהם דבני העילוי
מצרים, בארץ [ובפרט התחתון בעולם בהיותו יהודי של ומצבו שמעמדו ובודאי כו', לתחתונים ירדו
הגזירה  ביטול לאחרי בנ"י אצל שנפעלה שלימות לאותה כלל הגיע לא - תורה מתן לפני הארץ"] "ערות
דחורבן  הירידה כמו כך כל גדולה ירידה אינה מצרים דגלות ירדנו") ("ירוד הירידה ולכן, תורה. מתן בעת
המלך  שאביו עד ביותר, נעלה במצב שהי' מלך בן אצל היא הירידה שאז שני, ובית ראשון בית וגלות

גלות. של למצב הוא ירד ואעפ"כ הגזירה), ביטול (לאחרי גלוי באופן אצלו הי'

בנוגע  מצינו שלא לשון - אביהם" שולחן מעל שגלו לבנים להם "אוי א): ג, (ברכות. חז"ל ובלשון
שולחן  על ד"בנים ומצב המעמד עדיין הי' לא מצרים גלות שלפני מכיון - הדבר וטעם מצרים, לגלות
ה' עיני תמיד גו' אשר  "ארץ ורחבה, טובה לארץ שנכנסו ולאחרי תורה, מתן לאחרי אם כי אביהם",

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך

בענין  גם הדבר מתבטא - מצרים דגלות מהירידה יותר למטה היא באב דתשעה שהירידה ומכיון
שהעלי' היינו, הירידה), תכלית (שהיא היו העלי' "לא ולכן, הפסח, דחג מהעלי' יותר  גדולה באב דט"ו

באב". עשר כחמשה לישראל טובים ימים

בשמחת „. והוספה עילוי נפעל לשנה, ומשנה לדור מדור לתקופה, שמתקופה יתכן איך מובן עפ"ז
שלאח"ז  שהעלי' מוכח גופא הירידה מגודל אדרבה: כי - בתמי'" דרא ד"אכשור הכלל למרות באב, ט"ו
וחורבן  דגלות מהירידה יותר למטה היא שני בית וחורבן דגלות הירידה כלומר: יותר, נעלה באופן היא
מגלות  הגאולה לאחרי שגם כך כדי עד ראשון, בית וחורבן דגלות הירידה גודל למרות כי ראשון, בית
בנ"י  של ומצבם שמעמדם ישראל ימי בדברי ידוע הרי - כו' דברים חמשה חסרו שני) בית (בזמן זה
אפילו  - ראשון) בית חורבן (לאחרי בבל בגלות ומצבם ממעמדם יותר גרוע הי' שני בית חורבן לאחרי
באב  דתשעה הירידה לאחרי באב דט"ו שהעילוי מובן, שכן, ומכיון ברוחניות. ועאכו"כ בגשמיות,
בחורבן  באב דתשעה הירידה לאחרי באב דט"ו העילוי מאשר יותר נעלה באופן הוא - שני בית בחורבן

מטה. למטה הירידה בגודל הערך לחילוק בהתאם ראשון, בית
דעקבתא  ומכופל כפול חושך אלו, לימינו עד שלאח"ז, בתקופות באב לט"ו בנוגע מובן ועד"ז

דמשיחא,

דמשיחא", ד"עקבתא הענין גם מרומז שבזה עקב, בפ' באב ט"ו חל זו שנה שבקביעות - [ולהעיר
הימים], אחרית

ולהוסיף  בקודש להעלות ממנו תובעים כאשר ובפרט עושה", זה מה "לשמחה שואל יהודי שכאשר
שאז  - שלפנ"ז ובדורות שלפנ"ז, בשנים שעברה, בשנה באב ט"ו משמחת יותר נעלה באופן זו בשמחה
אזי  - בשמחה?! להוסיף מקום ומה זקנו, כמו שישמח  דיו שעברה, בשנה כמו שישמח דיו הוא: טוען

לו: אומרים

שיהי' שהעילוי הוכחה מהוה גופא זו עובדה הרי ביותר, מטה למטה היא הירידה שעכשיו מכיון
דט"ו  העילוי כללות ובדוגמת ע"ד השלימות, בתכלית ביותר, גדול עילוי יהי' - זו גדולה ירידה לאחרי
- שני בית דחורבן הירידה גודל לאחרי באב דט"ו בשמחה שנפעל והעילוי המועדים, שאר לגבי באב

ראשון. בית דחורבן הירידה לאחרי באב דט"ו לשמחה ביחס

.‰- תשמ"ב דשנת באב ט"ו לגבי תשמ"ג דשנת באב בט"ו שנוסף מה רואה שאינו לטענתו ובנוגע
בנסו". מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו מפני זה הרי

אלא  הנס, בגודל ממעט זה שאין בלבד זו שלא ידוע הרי - בנסו" מכיר אינו הנס "בעל בענין דהנה,
נפלאות  "לעושה נאמר שעליהם הנסים מסוג - ביותר ונעלה גדול נס שזהו מוכיחה זו עובדה אדרבה:

אלו. בנסים מכיר לבדו הקב"ה שרק  היינו, לבדו", גדולות

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

b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

ודור  דור שבכל הצדיקים וע"י הנביאים, ע"י רבינו, משה ע"י עשה שהקב"ה נסים ישנס כלומר,
שהם  נסים  ישנם - זאת לעומת אבל (פ"ה)); והאמונה היחוד בשער - קדישא תניא בספר גם (כמובא

בהם. מכיר לבדו הקב"ה שרק - כך כדי עד לבדו", גדולות ד"נפלאות באופן

ידע" דלא ד"עד הענין ישנו בפורים שדוקא פסח, לגבי דפורים העילוי אודות בכ"מ המבואר וע"ד
מואב  אילי אדום אלופי נבהלו "אז כמ"ש תבל, קצוי בכל ומפורסם גלוי נס הי' דפסח שהנס מפני -
באופן  אם כי בגילוי, לבוא יכול הי' שלא עד כך כל גדול נס הי' דפורים הנס משא"כ גו'", רעד יאחזמו
לנו  יש "אחות - הטבע בדרכי מתנהל שהכל לחשוב יכלו בשר שבעיני היינו, הטבע, בלבושי הסתר של
בנוגע  ועד"ז וכיו"ב. מרדכי", בשם למלך אסתר "ותאמר - המגילה סיפור פרטי וכל המלכות", בבית
העילוי  גודל מודגש שבזה - בנסו" מכיר אינו הנס בעל "אפילו לבדו", גדולות נפלאות ד"לעושה לענין

זה. דנס

באב: לט"ו בנוגע מובן כן וכמו

בנסו" מכיר אינו הנס "בעל תשמ"ג, בשנת באב בט"ו שנוסף העילוי את רואים שלא העובדה עצם
זה  הרי ולכן, גלוי. טעם איזה ע"י להתגלות יכול שאינו עד ביותר גדול עילוי שזהו הוכחה מהוה -
לשמחה  הטעם להתגלות יכול הי' שאז והגמרא, המשנה בזמן באב דט"ו העילוי מאשר יותר נעלה באופן

באב. דט"ו

- זו בשנה באב דט"ו בשמחה בקודש ולהעלות להוסיף מיהודי שתובעים מה בפשטות מובן ועפ"ז
שלפנ"ז. ובדורות בשנים באב דט"ו השמחה מאופן יותר נעלה באופן

.Â השיעור עם גם לקשר יש - המועדים שאר לגבי באב עשר דחמשה העילוי אודות לעיל האמור
עקב: בפ' שלישי עד משני זו), שנה (בקביעות באב דט"ו היומי  חומש

החיל  את לי עשה ידי ועוצם כחי בלבבך "ואמרת הקס"ד שלילת אודות מדובר היומי חומש בשיעור
- אלא יזֿיח).הזה", ח, (פרשתנו חיל" לעשות כח לך הנותן הוא כי אלקיך ה' את "וזכרת

וכסיל" זקן ה"מלך של קס"ד זו שאין מובן, זו, קס"ד לשלול צריכה אמת" ש"תורת מכיון והנה,
עניני  בשלילת מתעסקת אינה התורה עסקינן", לא "בשופטני שהרי - כו' טפשות של ענין בלבד,
באופן  זה הרי גופא ושכל שבחכמה אלא ושכל, בחכמה מקום לו שיש ענין לשלול אם כי טפשות!...
העולם. לעניני ביחס מקום לה שיש אף התורה, לחכמת מתאימה שאינה חכמה או להרע", המה ד"חכמים
בהכרח  הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי הקס"ד את לשלול צריכה שהתורה מכיון - ובעניננו

זו. קס"ד לשלול התורה צריכה שלכן כן, לומר בשכל מקום הי' זאת שלולי לומר

ומצב  במעמד שהם כפי ובפרט מאמינים", בני "מאמינים יהודים אודות מדובר ביותר: תמוה ולכאורה
כפי  היינו, היומי), חומש בשיעור מדובר שאודותיו המצב (שזהו לארץ הכניסה לאחרי - ביותר נעלה
ועוצם  ש"כחי קס"ד אצלם יתכן כיצד וא"כ, הקב"ה, ע"י עבורו שנבחרה בארץ נמצא הנבחר" שה"עם

הזה"?! החיל את לי עשה ידי

זה  ציווי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ולדעת זו, קס"ד לשלול מיוחד ציווי שצריכים - כך כדי ועד
ש"יסוד  הסמ"ג שכותב וכפי מצוות], תרי"ג במנין אינו וכיו"ב הרמב"ם שלדעת [אף מצוות תרי"ג במנין

השם"! ביראת הוא גדול

בזה: והביאור

שעל  העליון האדם של שלוחו הוא מישראל שכאו"א ג) (א, בתחלתו ויקרא בלקו"ת המבואר ידוע
ממש". דהמשלח "כמותו כמותו, (העליון) אדם של ושלוחו הכסא,

עביד  "מאי ב): נט, (ב"מ כמארז"ל - הלקו"ת...) שנדפס לפני (עוד דתורה בנגלה מפורש זה וענין
את  רק (לא לנצח כח לבנ"י שניתן כלומר, נצחוני", בני נצחוני ואמר חייך קא כו' שעתא בהאי קוב"ה

כביכול. בעצמו, הקב"ה את אפילו אם) כי העולם, הנהגת

אלקיכם": להוי' אתם "בנים כמ"ש הקב"ה, של בניו היותם מפני - שבדבר הפנימי והטעם
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מהן", ש"נשתלשלו מפני - הדבר וטעם מ"ט), פ"ב עדיות (ראה ענינים בכמה - כו'" לבן זוכה "האב
לפעמים  הרי - מהאב הבן מקבל אלו שענינים אף והנה, ובנ"י. הקב"ה אצל - למעלה הוא שכן היינו,

אפי  עדיין נתגלו שלא יותר נעלים כחות הבן אצל מכח מתגלים הבן כח "יפה כמארז"ל האב, אצל לו
- הפנימי הפירוש גם וישנו האב. של מכחו יותר יפה הבן של שכחו - שבזה הפשוט כפירוש האב",

האב". "מכח כתוצאה בא הבן") כח (ש"יפה גופא זה שענין

של  שכחו יתכן איך - האב של ועצמותו מהותו והוא מהאב נלקח שהבן מכיון מובן: אינו ולכאורה
- המוכר אצל שאין שדבר וקונה, למוכר - דומה הדבר למה משל האב?! של מכחו יותר יפה יהי' הבן

לי'"?! מנא חייא ר' שנה לא "רבי הידוע: ובלשון הקונה. אצל להיות יכול לא

להתגלות  הדבר יכול זה ומשום הנעלמים, הכחות מצד זה ענין ישנו האב אצל גם בזה: והביאור
הדבר  בא לא עצמו האב שאצל אף האב, של כחו ועצמיות מפנימיות היינו, האב", "מכח - הבן אצל

האב. של מכחו הגלויים) (בכחות יותר  הבן של כחו יפה שלכן גילוי, לידי

רבי  את רבינו למשה הראה הקב"ה שכאשר ב) כט, (מנחות הגמרא בסיפור הביאור גם [וזהו
וישב  הלך לאחוריך, חזור לו "אמר הלכות, של תילין תילי וקוץ קוץ כל על שדורש עקיבא
אמרו  אחד, לדבר שהגיע כיון כחו, תשש אומרים, הן מה יודע הי' ולא שורות, שמונה בסוף
תמוה: דלכאורה - דעתו" נתיישבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר לך, מניין רבי תלמידיו, לו
יתכן  איך וא"כ, הדורות, כל סוף עד מהקב"ה התורה את שקיבל הראשון המקבל הי' רבינו משה
ממשה  לא אם  ר"ע קיבלם  מניין - רבינו למשה ידועים היו שלא ענינים בתורה דרש שר"ע

רבינו?!

באופן  הדבר, "כללות" בגלוי הי' רבינו משה אצל ולכן, נאמרה, ופרטות כללות התורה בזה: והביאור
המדות  י"ג  ע"י מה"כלל" הדברים פרטי את גילה - ר"ע ואילו לפרטים, עדיין נתפרט שלא "כלל" של

רבינו]. משה אצל שנתגלו לפני עוד  הפרטים שנתגלו כך בהם, נדרשת שהתורה

נצחוני": בני ד"נצחוני לענין בנוגע מובן ועד"ז

באשלמותא, סיהרא דקיימא באופן [שלא השלימות בתכלית שאינו אלקות גילוי אודות מדובר כאשר
[לפני  חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו הדרגא שזוהי שמש], - המשפיע אצל השלימות על גם המורה
שהקב"ה  - כך כדי ועד מנוגדת, שני' דעה להיות יכולה אזי - כמותו"] שהלכה עמו ד"הוי' השלימות
האב, של הנעלמים הכחות מתגלים אצלו שדוקא הבן של מעלתו בדוגמת נצחוני", בני "נצחוני אומר

עצמו. האב אצל שמתגלים לפני עוד

להיות  יכול לכן, - הקב"ה עם אחת מציאות שהם היינו, הקב"ה, של בניו הם שבנ"י מכיון כלומר:
משא"כ  ; נצחוני" בני ד"נצחוני הענין יתכן אצלם לא ששם - ההשתלשלות סדר וכללות לאוה"ע בנוגע 

ד"נצחוני". הענין כלל

שהוא  מרגיש שיהודי דמכיון - הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי הקס"ד שפיר מובנת ועפ"ז
הוא  שכחו מכיון הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי אצלו להתקבל יכול אזי הקב"ה, של בנו

אביו. - הקב"ה עם אחת מציאות הוא שהרי הקב"ה, של הכח

זה  שענין היינו, חיל", לעשות כח לך הנותן הוא אלקיך ה' כי "וזכרת - התורה ציווי בא זה ועל
האב. של ועצמותו מפנימיותו האב", "מכח הוא גופא

.Ê:באב עשר דחמשה הענין כללות עם הקשר מובן עפ"ז
אינהו  ש"ישראל שאף טובים', ה'ימים כשאר שבכתב, בתורה מופיע אינו באב עשר דחמשה היו"ט
מפורש  - אלו זמנים לקדש הציווי הרי והזמנים"), ישראל "מקדש אומרים (שלכן לזמני" דקדשינהו
בתורה  נתחדש - באב עשר דחמשה היו"ט משא"כ בשנה", לי תחוג רגלים "שלש כמ"ש בתושב"כ,

ואמוראים. תנאים ע"י שבע"פ,

מדבר") מתי "כלו (כאשר רבינו משה של בזמנו כבר הי' באב עשר דחמשה שהיו"ט את"ל [ואפילו
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להם  שיש וכיו"ב), התורה, דקריאת התקנה (כמו רבינו משה ע"י שנתתקנו תקנות כמה בדוגמת זה הרי -
בתושב"כ]. נתפרשו שלא מכיון שבע"פ, דדברים גדר

היו  "לא אדרבה: אלא הימיםֿטובים, שאר ממעלת פחותה אינה שמעלתו בלבד זו לא הנה ואעפ"כ,
ומיד  תיכף שהיו מהימיםֿטובים יותר גדול יו"ט שהוא היינו, באב", עשר כחמשה לישראל טובים ימים
לאחרי  השלימות עם הקשור מהיו"ט יותר גדול יו"ט ואפילו השבועות, וחג הפסח חג - יצי"מ לאחרי
מחגה"פ  יותר גדולה שמעלתו ומיקבך", מגרנך "באספך - האסיף חג הסוכות, חג - לארץ הכניסה
א"י) בהם (שנשתבחה האילן ופירות "שהתבואה מכיון - שמחה פעמים ג' בו שנאמר ועד וחגה"ש,

תרנד). רמז ראה (יל"ש בפנים"

היינו, - ס"ו) כנ"ל היומי, חומש בשיעור (המודגש נצחוני" בני ד"נצחוני הענין כללות עם הקשר וזהו
הימיםֿטובים  משאר יותר ונעלה גדול הוא ואמוראים, תנאים ע"י בתושבע"פ, ונקבע שנתגלה שיו"ט

הקב"ה. ע"י בתושב"כ ונקבעו שנתגלו

מ  באב עשר בחמשה אחר: היינו,בסגנון נצחוני", בני "נצחוני - דוקא המטה דעבודת העילוי ודגש
לעיל  וכאמור הירידה. לולי אליו מגיעים היו שלא ביותר, גדול לעילוי מגיעים למטה הירידה ע"י שדוקא
באב, דתשעה הירידה גודל לאחרי היותו מפני הוא, המועדים שאר לגבי באב עשר דחמשה העילוי -

הירידה. גודל ערך לפי ביותר, גדולה ועלי' עלי', צורך שהיא

דרא  ש"אכשור אע"פ באב, דט"ו בשמחה והוספה עילוי נפעל לשנה ומשנה לדור שמדור מובן ועפ"ז
הכי  לעילוי לבוא שצריכים הוכחה מהוה ביותר, מטה למטה הירידה גודל הנותנת: היא - כי בתמי'",

בארוכה. כנ"ל הירידה, גודל ערך לפי גדול,

חוקיו  ליעקב דבריו "מגיד כמ"ש בעצמו, כן עושה בודאי הרי - מבנ"י זאת תובע שהקב"ה ומכיון
יותר  נעלה באופן תהי' זו, דשנה באב עשר בחמשה הקב"ה שיתן שהעלי' היינו, לישראל", ומשפטיו

שלפנ"ז. לשנים בהתאם להיות צריך שהי' ממה

.Á:העיקר הוא והמעשה
יקבלו  שעי"ז כדי - היא נזכרים") האלה ("הימים באב עשר חמשה עניני אודות והדיבור הזכרון כוונת

ונעשים"). ("נזכרים בפועל למעשה בנוגע טובות החלטות

"מכאן  באב: עשר לחמשה בנוגע תענית) (סוף בגמרא כמודגש התורה, בלימוד הוספה - לראש ולכל
בתורה  לעסוק הימים על לילות דמוסיף ואילך באב עשר "מחמשה רש"י: וכפירוש יוסיף", דמוסיף ואילך

באיכות, והן בכמות הן התורה בלימוד הוספה - חייו" על חיים יוסיף

מעשה  לידי שמביא מה היא דתלמוד שהגדלות היינו, מעשה", לידי שמביא תלמוד ש"גדול ומכיון
בפועל. במעשה המצוות דקיום בהידור גם הוספה נפעלת שעי"ז מובן, -

שבפרש"י  הענינים (ככל ובפשטות חייו", על חיים "יוסיף - ה' ברכת בהמשכת הוספה נפעלת ועי"ז
חיים  טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל טובות, ושנים ימים אריכות - כפשוטם) הם לראש שלכל

בהם". "וחי נאמר עליהם - ומצוותי' חיים", ו"תורת אמת" "תורת התורה, ע"פ - אמיתיים

שאז  - ארוך שכולו ויום טוב שכולו ליום ממש בקרוב באים טובות ושנים ימים דאריכות ומהברכה
ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר תענית: מסכת בסיום המובא היעוד יקויים
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה בישועתו", ונשמחה נגילה לו קוינו

***

.Ë לפי) יותר גדולה עלי' להיות שצריכה הוכחה מהוה בתמי'" דרא ד"אכשור שהעובדה לעיל דובר
כו'. יותר נעלה באופן באב דט"ו בשמחה להוסיף צריכים ולכן הירידה), גודל ערך

במעמדם  לחילוקים ביחס גם הוא כן הדורות, בכל בנ"י לכללות ביחס אמורים שהדברים כשם והנה,
במצור  יותר, למטה ירידה של ומצב במעמד שנמצאים יהודים שאותם מסויים, בדור בנ"י של ומצבם
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מהן", ש"נשתלשלו מפני - הדבר וטעם מ"ט), פ"ב עדיות (ראה ענינים בכמה - כו'" לבן זוכה "האב
לפעמים  הרי - מהאב הבן מקבל אלו שענינים אף והנה, ובנ"י. הקב"ה אצל - למעלה הוא שכן היינו,

אפי  עדיין נתגלו שלא יותר נעלים כחות הבן אצל מכח מתגלים הבן כח "יפה כמארז"ל האב, אצל לו
- הפנימי הפירוש גם וישנו האב. של מכחו יותר יפה הבן של שכחו - שבזה הפשוט כפירוש האב",

האב". "מכח כתוצאה בא הבן") כח (ש"יפה גופא זה שענין

של  שכחו יתכן איך - האב של ועצמותו מהותו והוא מהאב נלקח שהבן מכיון מובן: אינו ולכאורה
- המוכר אצל שאין שדבר וקונה, למוכר - דומה הדבר למה משל האב?! של מכחו יותר יפה יהי' הבן

לי'"?! מנא חייא ר' שנה לא "רבי הידוע: ובלשון הקונה. אצל להיות יכול לא

להתגלות  הדבר יכול זה ומשום הנעלמים, הכחות מצד זה ענין ישנו האב אצל גם בזה: והביאור
הדבר  בא לא עצמו האב שאצל אף האב, של כחו ועצמיות מפנימיות היינו, האב", "מכח - הבן אצל

האב. של מכחו הגלויים) (בכחות יותר  הבן של כחו יפה שלכן גילוי, לידי

רבי  את רבינו למשה הראה הקב"ה שכאשר ב) כט, (מנחות הגמרא בסיפור הביאור גם [וזהו
וישב  הלך לאחוריך, חזור לו "אמר הלכות, של תילין תילי וקוץ קוץ כל על שדורש עקיבא
אמרו  אחד, לדבר שהגיע כיון כחו, תשש אומרים, הן מה יודע הי' ולא שורות, שמונה בסוף
תמוה: דלכאורה - דעתו" נתיישבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר לך, מניין רבי תלמידיו, לו
יתכן  איך וא"כ, הדורות, כל סוף עד מהקב"ה התורה את שקיבל הראשון המקבל הי' רבינו משה
ממשה  לא אם  ר"ע קיבלם  מניין - רבינו למשה ידועים היו שלא ענינים בתורה דרש שר"ע

רבינו?!

באופן  הדבר, "כללות" בגלוי הי' רבינו משה אצל ולכן, נאמרה, ופרטות כללות התורה בזה: והביאור
המדות  י"ג  ע"י מה"כלל" הדברים פרטי את גילה - ר"ע ואילו לפרטים, עדיין נתפרט שלא "כלל" של

רבינו]. משה אצל שנתגלו לפני עוד  הפרטים שנתגלו כך בהם, נדרשת שהתורה

נצחוני": בני ד"נצחוני לענין בנוגע מובן ועד"ז

באשלמותא, סיהרא דקיימא באופן [שלא השלימות בתכלית שאינו אלקות גילוי אודות מדובר כאשר
[לפני  חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו הדרגא שזוהי שמש], - המשפיע אצל השלימות על גם המורה
שהקב"ה  - כך כדי ועד מנוגדת, שני' דעה להיות יכולה אזי - כמותו"] שהלכה עמו ד"הוי' השלימות
האב, של הנעלמים הכחות מתגלים אצלו שדוקא הבן של מעלתו בדוגמת נצחוני", בני "נצחוני אומר

עצמו. האב אצל שמתגלים לפני עוד

להיות  יכול לכן, - הקב"ה עם אחת מציאות שהם היינו, הקב"ה, של בניו הם שבנ"י מכיון כלומר:
משא"כ  ; נצחוני" בני ד"נצחוני הענין יתכן אצלם לא ששם - ההשתלשלות סדר וכללות לאוה"ע בנוגע 

ד"נצחוני". הענין כלל

שהוא  מרגיש שיהודי דמכיון - הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי הקס"ד שפיר מובנת ועפ"ז
הוא  שכחו מכיון הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי אצלו להתקבל יכול אזי הקב"ה, של בנו

אביו. - הקב"ה עם אחת מציאות הוא שהרי הקב"ה, של הכח

זה  שענין היינו, חיל", לעשות כח לך הנותן הוא אלקיך ה' כי "וזכרת - התורה ציווי בא זה ועל
האב. של ועצמותו מפנימיותו האב", "מכח הוא גופא

.Ê:באב עשר דחמשה הענין כללות עם הקשר מובן עפ"ז
אינהו  ש"ישראל שאף טובים', ה'ימים כשאר שבכתב, בתורה מופיע אינו באב עשר דחמשה היו"ט
מפורש  - אלו זמנים לקדש הציווי הרי והזמנים"), ישראל "מקדש אומרים (שלכן לזמני" דקדשינהו
בתורה  נתחדש - באב עשר דחמשה היו"ט משא"כ בשנה", לי תחוג רגלים "שלש כמ"ש בתושב"כ,

ואמוראים. תנאים ע"י שבע"פ,

מדבר") מתי "כלו (כאשר רבינו משה של בזמנו כבר הי' באב עשר דחמשה שהיו"ט את"ל [ואפילו
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להם  שיש וכיו"ב), התורה, דקריאת התקנה (כמו רבינו משה ע"י שנתתקנו תקנות כמה בדוגמת זה הרי -
בתושב"כ]. נתפרשו שלא מכיון שבע"פ, דדברים גדר

היו  "לא אדרבה: אלא הימיםֿטובים, שאר ממעלת פחותה אינה שמעלתו בלבד זו לא הנה ואעפ"כ,
ומיד  תיכף שהיו מהימיםֿטובים יותר גדול יו"ט שהוא היינו, באב", עשר כחמשה לישראל טובים ימים
לאחרי  השלימות עם הקשור מהיו"ט יותר גדול יו"ט ואפילו השבועות, וחג הפסח חג - יצי"מ לאחרי
מחגה"פ  יותר גדולה שמעלתו ומיקבך", מגרנך "באספך - האסיף חג הסוכות, חג - לארץ הכניסה
א"י) בהם (שנשתבחה האילן ופירות "שהתבואה מכיון - שמחה פעמים ג' בו שנאמר ועד וחגה"ש,

תרנד). רמז ראה (יל"ש בפנים"

היינו, - ס"ו) כנ"ל היומי, חומש בשיעור (המודגש נצחוני" בני ד"נצחוני הענין כללות עם הקשר וזהו
הימיםֿטובים  משאר יותר ונעלה גדול הוא ואמוראים, תנאים ע"י בתושבע"פ, ונקבע שנתגלה שיו"ט

הקב"ה. ע"י בתושב"כ ונקבעו שנתגלו

מ  באב עשר בחמשה אחר: היינו,בסגנון נצחוני", בני "נצחוני - דוקא המטה דעבודת העילוי ודגש
לעיל  וכאמור הירידה. לולי אליו מגיעים היו שלא ביותר, גדול לעילוי מגיעים למטה הירידה ע"י שדוקא
באב, דתשעה הירידה גודל לאחרי היותו מפני הוא, המועדים שאר לגבי באב עשר דחמשה העילוי -

הירידה. גודל ערך לפי ביותר, גדולה ועלי' עלי', צורך שהיא

דרא  ש"אכשור אע"פ באב, דט"ו בשמחה והוספה עילוי נפעל לשנה ומשנה לדור שמדור מובן ועפ"ז
הכי  לעילוי לבוא שצריכים הוכחה מהוה ביותר, מטה למטה הירידה גודל הנותנת: היא - כי בתמי'",

בארוכה. כנ"ל הירידה, גודל ערך לפי גדול,

חוקיו  ליעקב דבריו "מגיד כמ"ש בעצמו, כן עושה בודאי הרי - מבנ"י זאת תובע שהקב"ה ומכיון
יותר  נעלה באופן תהי' זו, דשנה באב עשר בחמשה הקב"ה שיתן שהעלי' היינו, לישראל", ומשפטיו

שלפנ"ז. לשנים בהתאם להיות צריך שהי' ממה

.Á:העיקר הוא והמעשה
יקבלו  שעי"ז כדי - היא נזכרים") האלה ("הימים באב עשר חמשה עניני אודות והדיבור הזכרון כוונת

ונעשים"). ("נזכרים בפועל למעשה בנוגע טובות החלטות

"מכאן  באב: עשר לחמשה בנוגע תענית) (סוף בגמרא כמודגש התורה, בלימוד הוספה - לראש ולכל
בתורה  לעסוק הימים על לילות דמוסיף ואילך באב עשר "מחמשה רש"י: וכפירוש יוסיף", דמוסיף ואילך

באיכות, והן בכמות הן התורה בלימוד הוספה - חייו" על חיים יוסיף

מעשה  לידי שמביא מה היא דתלמוד שהגדלות היינו, מעשה", לידי שמביא תלמוד ש"גדול ומכיון
בפועל. במעשה המצוות דקיום בהידור גם הוספה נפעלת שעי"ז מובן, -

שבפרש"י  הענינים (ככל ובפשטות חייו", על חיים "יוסיף - ה' ברכת בהמשכת הוספה נפעלת ועי"ז
חיים  טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל טובות, ושנים ימים אריכות - כפשוטם) הם לראש שלכל

בהם". "וחי נאמר עליהם - ומצוותי' חיים", ו"תורת אמת" "תורת התורה, ע"פ - אמיתיים

שאז  - ארוך שכולו ויום טוב שכולו ליום ממש בקרוב באים טובות ושנים ימים דאריכות ומהברכה
ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר תענית: מסכת בסיום המובא היעוד יקויים
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה בישועתו", ונשמחה נגילה לו קוינו

***

.Ë לפי) יותר גדולה עלי' להיות שצריכה הוכחה מהוה בתמי'" דרא ד"אכשור שהעובדה לעיל דובר
כו'. יותר נעלה באופן באב דט"ו בשמחה להוסיף צריכים ולכן הירידה), גודל ערך

במעמדם  לחילוקים ביחס גם הוא כן הדורות, בכל בנ"י לכללות ביחס אמורים שהדברים כשם והנה,
במצור  יותר, למטה ירידה של ומצב במעמד שנמצאים יהודים שאותם מסויים, בדור בנ"י של ומצבם
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שלא  יהודים מאותם יותר נעלה באופן ביותר, גדולה לעלי' יבואו שסוכ"ס הם מובטחים כו', ובשבי'
כך. כל מטה למטה ירידה של במצב היו

מלאכת  הנה - מצרים בשעבוד פרך עבודת ועבדו מצרים, בגלות היו בנ"י כל כאשר לדבר: דוגמא
הי' לא אצלם אבל מצרים, בגלות הי' לוי שבט גם אמנם לוי. של שבטו על היתה לא מצרים שעבוד
באוכלוסין  מועט הי' לוי של ששבטו הטעמים שא' בכ"מ ומבואר בנ"י. שאר אצל כמו השעבוד קושי
לפי  הי' ו"יפרוץ" ד"ירבה" שהענין היינו, יפרוץ", וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר שנאמר מפני - הוא
הענין  גם לכן, השבטים, דשאר מהעינוי פחות הי' לוי של דשבטו שהעינוי ומכיון והשעבוד, העינוי ערך

השבטים. שאר אצל מאשר פחות אצלם הי' ו"יפרוץ" ד"ירבה"

- גופא ובגלות בגלות, נמצאים בנ"י שכל שאע"פ - אלו לימינו עד הגלויות, לשאר בנוגע הוא וכן
דמשיחא  דעקבתא ומכופל כפול בחושך - גופא האחרון ובגלות הגלויות, מכל למטה שהוא האחרון גלות
בנוגע  דרגות חילוקי ישנם גופא זה שבמצב מובן, - סוטה) מסכת בסיום בגמרא מתואר זה שמצב (כפי
מאותם  יותר  ונעלית  גדולה לעלי' יזכו הגלות, צער את יותר שסובלים יהודים אותם ולכן, הגלות, לקושי

מהם. פחות שסבלו היהודים

(או  יהדות עניני על הגבלות קיימות לא שבהם הרווחה, בארצות שנמצאים יהודים ישנם - ובכללות
בכל  המדינה מממשלת וסיוע עזר בנ"י מקבלים שבהם מקומות ישנם מזו: ויתירה כלל), הגבלות שאין
זאת  ולעומת מניקותיך"); ושרותיהם אומניך ד"מלכים הענין (ע"ד מצוותי' וקיום התורה ללימוד הקשור
הגלות  קושי שאצלם רוסיֿה, במדינת - הברזל" מסך "מאחורי ובשבי', במצור הנתונים יהודים ישנם -

הגלות קושי מאשר יותר גדול הרווחה.הוא בארצות שנמצאים היהודים אצל

אומרים  ויש גדולה, הכי בכמות - ישראל בני אחינו של ביותר גדול מספר אודות הוא והמדובר
את  לזה נוסיף ואם יהדותם, על בגלוי שמצהירים יהודים מאותם הם אודותם שמדברים שהמספרים
מהם  העלימו שהוריהם מפני או כו', הפחד [מפני יהדותם על בגלוי מצהירים שאינם אלו כל של מספרם
של  מספרם כנגד הוא הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים היהודים שמספר נווכח - היהודית] זהותם את

כולו!... העולם ברחבי שנמצאים היהודים שאר כל

לאיכות, כמות בין הדדית השפעה ישנה קדושה, בעניני ועאכו"כ העולם, עניני שבכל כמ"פ וכמדובר
בענין  גם והוספה עילוי פועל הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים בנ"י דמספר הכמות ריבוי - ובעניננו
החומר, על הרוח הגברת של באופן היא שמציאותם בנ"י אודות מדובר כאשר ובפרט שלהם, האיכות
היהודים  אודות מדובר שכאשר ונמצא, טפל. וגופם עיקר נפשם עושים הכמות, על האיכות הגברת
- מזה וכתוצאה בכמות, בנ"י של ביותר גדול מספר אודות מדובר - הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים

האיכות. בענין גם מיוחדת מעלה

של  הירידה לגבי כלל בערך שלא ירידה של במצב ובשבי', במצור נמצאים אלו יהודים - וכאמור
לענינים  בנוגע הן - כנ"ל) הגלות, בחשכת נמצאים הם שגם (אף העולם ברחבי הנמצאים היהודים שאר
לקיים  להם מאפשרים שאינם ועיכובים מניעות להם שיש - רוחניים לענינים בנוגע ועאכו"כ גשמיים,
נמצא, בהם", "וחי נאמר שעליהם המצוות וכן ימינו", ואורך "חיינו היא שהתורה ומכיון ומצוות! תורה

האמיתית! חיותם את מהם מונעים - ומצוותי' התורה קיום את מהם מונעים שכאשר

וכמדובר  פטרי', רחמנא ואונס באונס, היא ומצוותי') תורה לקיים יכולים (שאינם זו ירידה אמנם
התפילין  את ממנו לוקחים כאשר  כי עשה, למצות בנוגע  שייך לא יעבור) ואל (יהרג דמס"נ שהענין כמ"פ
שאכלתי  על - ליהרג יוצא לך "מה א): פל"ב, (ויק"ר המדרש [ובלשון וכיו"ב ואתרוג, הלולב את או
הוכיתי  אשר גו' האלה המכות מה אליו ואמר הה"ד כו', תפילין שהנחתי על לולב, שנטלתי על כו' מצה
אמרינן", לא דעביד "כמאן - לאידך אבל מס"נ!... ע"י אפילו אלו מצוות לקיים יכול אינו - מאהבי"] בית

באשמתם. זה שאין אף ומצוותי', התורה עניני אצלם חסרים ובפועל

(שהיא  הירידה לאחרי שתבוא שהעלי' הם מובטחים - ביותר מטה למטה היא הירידה שאצלם ומכיון
העילוי  בתכלית תהי' הירידה) של ומטרתה שנמצאים תכליתה בנ"י שאר של העלי' לגבי כלל בערך שלא ,

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

b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

להם  מסייעים עצמם אוה"ע ואדרבה, ומצוותי', התורה עניני על כלל מניעות להם שאין כאלו במדינות
כנ"ל. ומצוותי', התורה לקיום הקשור בכל

.È התועלת מהי א"כ, הברזל", מסך "מאחורי שנמצאים ליהודים שייך האמור שכל מכיון והנה,
הרווחה, בארצות שנמצאים יהודים עם זה בענין בדיבור

בזה: והביאור

עברו  שכבר אף כלומר, בשמחתה", ורואה זוכה ירושלים על המתאבל "כל ב): ל, (תענית חז"ל אמרו
ירושלים  דחורבן בצער משתתף יהודי כאשר אעפ"כ, ירושלים, של חורבנה מאז שנה לאלפיים קרוב
הוא  כאילו עליו מעלין בימיו ביהמ"ק נבנה שלא דור ש"כל הרגשה מתוך ירושלים"), על ("מתאבל

בשמחתה". ורואה "זוכה אזי ה"א), פ"א יומא (ירושלמי החריבו"

בעניננו: ועד"ז

שזהו  כמו בצערם ומשתתפים ובשבי', במצור שנמצאים בנ"י אחינו של צערם אודות מדברים כאשר
ביכלתם  ולכן, בשרם, על זה צער הרגישו שהם הנ"ל, ממדינות שניצלו אלו יהודים [ובפרט שלו הצער

ובשבי'], במצור שנמצאים היהודים של וכאבם צערם את יותר לחוש

הוא, בזה שהחידוש - קרהו" אשר כל את מרדכי לו "ויגד הכתוב בפי' אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם
- המלכה אסתר ע"י זו מגזירה להנצל יכול הי' עצמו מרדכי [שהרי אחרים יהודים על שנגזרה שגזירה
שנגזרה  גזירה שזוהי כאילו מרדכי הרגיש לאשה"], "לבית, - חז"ל כדרשת או לבת", גו' "לקחה אשר

קרהו", "אשר - אישי באופן עליו

ואב  מתאימות "כולן [שהרי כמוך" לרעך "ואהבת ישראל, דאהבת הרגש שמצד - בעניננו כן וכמו
במצור  הנתונים בנ"י אחינו של בצערם משתתפים פל"ב)], תניא (ראה כאחד" "כולנו לכולנה", א'

קרהו", "אשר - ממש שלו הצער  זה הי' כאילו ובשבי',

ובשבי' במצור שהיו היהודים אצל העלי' תהי' שכאשר היינו, בשמחתם, לראות זוכים עי"ז הנה
הרווחה) בארצות (בהיותם בצערם שהשתתפו היהודים גם יזכו הירידה), גודל ערך (לפי העילוי בתכלית

ירי  היתה לא שאצלם (מכיון כזו גדולה לעלי' ראויים היו לא עצמם עבודת שמצד אף זו, גדולה דה לעלי'
ביותר). מטה למטה

רק  ולא שלו, בחתונה הרוקד כאדם ולרקוד לשמוח שצריכים - תורה לשמחת בנוגע הפתגם וכידוע
חתן  לשמח כדי ועוז תוקף בכל הוא רוקד אחיו בחתונת שגם אף כלומר, אחיו, בחתונת הרוקד כאדם
אחינו  של בצערם ההשתתפות שע"י - בעניננו ועד"ז ממש. שלו בחתונה לריקוד דומה זה אין וכלה,
בשמחתם  להשתתף זוכה אזי שלו, אישי צער זה הי' כאילו הרגש מתוך ובשבי' במצור הנתונים בנ"י
שמחת  - שלו עלי' גם תהי' זו גדולה שעלי' ובאופן העילוי, בתכלית לעלי' - ממש בקרוב - יזכו כאשר

ממש. שלו חתונה

צריכים  ולכן, ממש, בימינו במהרה זו עלי' תתגלה בודאי היום", כל קוינו ש"לישועתך ומכיון
למטה  הירידה לאחרי אלי' (שמגיעים ביותר גדולה לעלי' גם ולזכות בשמחתם, להשתתף כבר להתכונן

בצערם. משתתפים לכן שמקודם עי"ז - ביותר) מטה

.‡È ומשתתפים ובשבי', במצור הנתונים בנ"י אחינו אודות שמדברים בזה העילוי גודל מובן עפ"ז
יצאו  הם שגם ישראל כלל בתוככי גלות, בתוך מהגלות לצאת שיזכו תפלה עבורם ונושאים כו', בצערם

מהגלות,
תורה, בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין - גדול" "בית וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת נעשה זה וכל

המכשירים  ע"י שהם מקום בכל הדברים את ששומעים אלו - כולל מישראל, עשיריות כמה ובמעמד
ההשתתפות  אודות - כאן שנאמרים הדברים תוכן עם הם גם ומתקשרים מתאחדים ועי"ז המיוחדים,

ובשבי', במצור הנתונים בנ"י אחינו של בצערם

רדיו  או טלפון מכשיר ע"י הדברים שמיעת מהני לא מסויימים שבענינים שלמרות כמ"פ [וכמדובר
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כי b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

שלא  יהודים מאותם יותר נעלה באופן ביותר, גדולה לעלי' יבואו שסוכ"ס הם מובטחים כו', ובשבי'
כך. כל מטה למטה ירידה של במצב היו

מלאכת  הנה - מצרים בשעבוד פרך עבודת ועבדו מצרים, בגלות היו בנ"י כל כאשר לדבר: דוגמא
הי' לא אצלם אבל מצרים, בגלות הי' לוי שבט גם אמנם לוי. של שבטו על היתה לא מצרים שעבוד
באוכלוסין  מועט הי' לוי של ששבטו הטעמים שא' בכ"מ ומבואר בנ"י. שאר אצל כמו השעבוד קושי
לפי  הי' ו"יפרוץ" ד"ירבה" שהענין היינו, יפרוץ", וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר שנאמר מפני - הוא
הענין  גם לכן, השבטים, דשאר מהעינוי פחות הי' לוי של דשבטו שהעינוי ומכיון והשעבוד, העינוי ערך

השבטים. שאר אצל מאשר פחות אצלם הי' ו"יפרוץ" ד"ירבה"

- גופא ובגלות בגלות, נמצאים בנ"י שכל שאע"פ - אלו לימינו עד הגלויות, לשאר בנוגע הוא וכן
דמשיחא  דעקבתא ומכופל כפול בחושך - גופא האחרון ובגלות הגלויות, מכל למטה שהוא האחרון גלות
בנוגע  דרגות חילוקי ישנם גופא זה שבמצב מובן, - סוטה) מסכת בסיום בגמרא מתואר זה שמצב (כפי
מאותם  יותר  ונעלית  גדולה לעלי' יזכו הגלות, צער את יותר שסובלים יהודים אותם ולכן, הגלות, לקושי

מהם. פחות שסבלו היהודים

(או  יהדות עניני על הגבלות קיימות לא שבהם הרווחה, בארצות שנמצאים יהודים ישנם - ובכללות
בכל  המדינה מממשלת וסיוע עזר בנ"י מקבלים שבהם מקומות ישנם מזו: ויתירה כלל), הגבלות שאין
זאת  ולעומת מניקותיך"); ושרותיהם אומניך ד"מלכים הענין (ע"ד מצוותי' וקיום התורה ללימוד הקשור
הגלות  קושי שאצלם רוסיֿה, במדינת - הברזל" מסך "מאחורי ובשבי', במצור הנתונים יהודים ישנם -

הגלות קושי מאשר יותר גדול הרווחה.הוא בארצות שנמצאים היהודים אצל

אומרים  ויש גדולה, הכי בכמות - ישראל בני אחינו של ביותר גדול מספר אודות הוא והמדובר
את  לזה נוסיף ואם יהדותם, על בגלוי שמצהירים יהודים מאותם הם אודותם שמדברים שהמספרים
מהם  העלימו שהוריהם מפני או כו', הפחד [מפני יהדותם על בגלוי מצהירים שאינם אלו כל של מספרם
של  מספרם כנגד הוא הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים היהודים שמספר נווכח - היהודית] זהותם את

כולו!... העולם ברחבי שנמצאים היהודים שאר כל

לאיכות, כמות בין הדדית השפעה ישנה קדושה, בעניני ועאכו"כ העולם, עניני שבכל כמ"פ וכמדובר
בענין  גם והוספה עילוי פועל הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים בנ"י דמספר הכמות ריבוי - ובעניננו
החומר, על הרוח הגברת של באופן היא שמציאותם בנ"י אודות מדובר כאשר ובפרט שלהם, האיכות
היהודים  אודות מדובר שכאשר ונמצא, טפל. וגופם עיקר נפשם עושים הכמות, על האיכות הגברת
- מזה וכתוצאה בכמות, בנ"י של ביותר גדול מספר אודות מדובר - הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים

האיכות. בענין גם מיוחדת מעלה

של  הירידה לגבי כלל בערך שלא ירידה של במצב ובשבי', במצור נמצאים אלו יהודים - וכאמור
לענינים  בנוגע הן - כנ"ל) הגלות, בחשכת נמצאים הם שגם (אף העולם ברחבי הנמצאים היהודים שאר
לקיים  להם מאפשרים שאינם ועיכובים מניעות להם שיש - רוחניים לענינים בנוגע ועאכו"כ גשמיים,
נמצא, בהם", "וחי נאמר שעליהם המצוות וכן ימינו", ואורך "חיינו היא שהתורה ומכיון ומצוות! תורה

האמיתית! חיותם את מהם מונעים - ומצוותי' התורה קיום את מהם מונעים שכאשר

וכמדובר  פטרי', רחמנא ואונס באונס, היא ומצוותי') תורה לקיים יכולים (שאינם זו ירידה אמנם
התפילין  את ממנו לוקחים כאשר  כי עשה, למצות בנוגע  שייך לא יעבור) ואל (יהרג דמס"נ שהענין כמ"פ
שאכלתי  על - ליהרג יוצא לך "מה א): פל"ב, (ויק"ר המדרש [ובלשון וכיו"ב ואתרוג, הלולב את או
הוכיתי  אשר גו' האלה המכות מה אליו ואמר הה"ד כו', תפילין שהנחתי על לולב, שנטלתי על כו' מצה
אמרינן", לא דעביד "כמאן - לאידך אבל מס"נ!... ע"י אפילו אלו מצוות לקיים יכול אינו - מאהבי"] בית

באשמתם. זה שאין אף ומצוותי', התורה עניני אצלם חסרים ובפועל

(שהיא  הירידה לאחרי שתבוא שהעלי' הם מובטחים - ביותר מטה למטה היא הירידה שאצלם ומכיון
העילוי  בתכלית תהי' הירידה) של ומטרתה שנמצאים תכליתה בנ"י שאר של העלי' לגבי כלל בערך שלא ,

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

b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

להם  מסייעים עצמם אוה"ע ואדרבה, ומצוותי', התורה עניני על כלל מניעות להם שאין כאלו במדינות
כנ"ל. ומצוותי', התורה לקיום הקשור בכל

.È התועלת מהי א"כ, הברזל", מסך "מאחורי שנמצאים ליהודים שייך האמור שכל מכיון והנה,
הרווחה, בארצות שנמצאים יהודים עם זה בענין בדיבור

בזה: והביאור

עברו  שכבר אף כלומר, בשמחתה", ורואה זוכה ירושלים על המתאבל "כל ב): ל, (תענית חז"ל אמרו
ירושלים  דחורבן בצער משתתף יהודי כאשר אעפ"כ, ירושלים, של חורבנה מאז שנה לאלפיים קרוב
הוא  כאילו עליו מעלין בימיו ביהמ"ק נבנה שלא דור ש"כל הרגשה מתוך ירושלים"), על ("מתאבל

בשמחתה". ורואה "זוכה אזי ה"א), פ"א יומא (ירושלמי החריבו"

בעניננו: ועד"ז

שזהו  כמו בצערם ומשתתפים ובשבי', במצור שנמצאים בנ"י אחינו של צערם אודות מדברים כאשר
ביכלתם  ולכן, בשרם, על זה צער הרגישו שהם הנ"ל, ממדינות שניצלו אלו יהודים [ובפרט שלו הצער

ובשבי'], במצור שנמצאים היהודים של וכאבם צערם את יותר לחוש

הוא, בזה שהחידוש - קרהו" אשר כל את מרדכי לו "ויגד הכתוב בפי' אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם
- המלכה אסתר ע"י זו מגזירה להנצל יכול הי' עצמו מרדכי [שהרי אחרים יהודים על שנגזרה שגזירה
שנגזרה  גזירה שזוהי כאילו מרדכי הרגיש לאשה"], "לבית, - חז"ל כדרשת או לבת", גו' "לקחה אשר

קרהו", "אשר - אישי באופן עליו

ואב  מתאימות "כולן [שהרי כמוך" לרעך "ואהבת ישראל, דאהבת הרגש שמצד - בעניננו כן וכמו
במצור  הנתונים בנ"י אחינו של בצערם משתתפים פל"ב)], תניא (ראה כאחד" "כולנו לכולנה", א'

קרהו", "אשר - ממש שלו הצער  זה הי' כאילו ובשבי',

ובשבי' במצור שהיו היהודים אצל העלי' תהי' שכאשר היינו, בשמחתם, לראות זוכים עי"ז הנה
הרווחה) בארצות (בהיותם בצערם שהשתתפו היהודים גם יזכו הירידה), גודל ערך (לפי העילוי בתכלית

ירי  היתה לא שאצלם (מכיון כזו גדולה לעלי' ראויים היו לא עצמם עבודת שמצד אף זו, גדולה דה לעלי'
ביותר). מטה למטה

רק  ולא שלו, בחתונה הרוקד כאדם ולרקוד לשמוח שצריכים - תורה לשמחת בנוגע הפתגם וכידוע
חתן  לשמח כדי ועוז תוקף בכל הוא רוקד אחיו בחתונת שגם אף כלומר, אחיו, בחתונת הרוקד כאדם
אחינו  של בצערם ההשתתפות שע"י - בעניננו ועד"ז ממש. שלו בחתונה לריקוד דומה זה אין וכלה,
בשמחתם  להשתתף זוכה אזי שלו, אישי צער זה הי' כאילו הרגש מתוך ובשבי' במצור הנתונים בנ"י
שמחת  - שלו עלי' גם תהי' זו גדולה שעלי' ובאופן העילוי, בתכלית לעלי' - ממש בקרוב - יזכו כאשר

ממש. שלו חתונה

צריכים  ולכן, ממש, בימינו במהרה זו עלי' תתגלה בודאי היום", כל קוינו ש"לישועתך ומכיון
למטה  הירידה לאחרי אלי' (שמגיעים ביותר גדולה לעלי' גם ולזכות בשמחתם, להשתתף כבר להתכונן

בצערם. משתתפים לכן שמקודם עי"ז - ביותר) מטה

.‡È ומשתתפים ובשבי', במצור הנתונים בנ"י אחינו אודות שמדברים בזה העילוי גודל מובן עפ"ז
יצאו  הם שגם ישראל כלל בתוככי גלות, בתוך מהגלות לצאת שיזכו תפלה עבורם ונושאים כו', בצערם

מהגלות,
תורה, בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין - גדול" "בית וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת נעשה זה וכל

המכשירים  ע"י שהם מקום בכל הדברים את ששומעים אלו - כולל מישראל, עשיריות כמה ובמעמד
ההשתתפות  אודות - כאן שנאמרים הדברים תוכן עם הם גם ומתקשרים מתאחדים ועי"ז המיוחדים,

ובשבי', במצור הנתונים בנ"י אחינו של בצערם

רדיו  או טלפון מכשיר ע"י הדברים שמיעת מהני לא מסויימים שבענינים שלמרות כמ"פ [וכמדובר
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b"nyz'dכב a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

המגילה, בקריאת כמו דוקא, האדם קול את לשמוע צריכים שבהם בענינים רק אמורים, דברים במה הרי -
הטלפון  קול בשמיעת ממש אין שאז וכיו"ב, הבעל), של קולו את לשמוע (שצריכים וקידושין גיטין
בדוגמת  (הנשמע המתכת קול אם כי כחו, וכח כחו לא ואפילו האדם, של קולו זה שאין מכיון והרדיו,
מהותו  את יודע  אינו אחד אף הזה  היום [שעד האלקטרוניקה כח ע"י הפועל המדבר), האדם של קולו
שמיעת  נוגע כאשר אבל ועפר...]; מים רוח אש זה שאין - השלילה ידיעת של באופן אם כי זה, כח של
שמהני  פשיטא - מקום) מכל הענין (יבוא דוקא אדם קול בשמיעת צורך ללא הדברים, תוכן והבנת

וכיו"ב. והרדיו הטלפון במכשירי השימוש

שיכולים בהלכה שמצינו מה על ההסבר גם וכיו"ב,[וזהו הנביא, אליהו ע"י מסויים ענין לברר
שבדבר, השכלית ההמצאה נוגע לא שכאן בזה, הביאור אלא - היא"? בשמים לא "תורה הרי דלכאורה:
או  בגוף, נשמה ע"י נעשה הדבר אם נפק"מ כל אין המציאות לבירור ובנוגע המציאות, בירור אם כי

וכיו"ב]. מלאך ע"י

עם  זה) (בענין השומעים את מאחדת הנ"ל, מכשירים ע"י האמורים הדברים ששמיעת - בעניננו וכן
תוכן  והבנת ידיעת נוגע שכאן מכיון ממוצעים, כל ללא זאת שומעים היו כאילו כאן, שנמצאים אלו
בתורת  נשיאינו רבותינו דברי הם כאן הנאמרים שהדברים גם ומה דוקא. אדם קול שמיעת ולא הענין,

מתושב"כ], פסוקים וכן בתושבע"פ, חז"ל מאמרי - הנגלה בתורת ענינים או החסידות,

פעולתם, את יפעלו שהדברים בודאי ולכן ח"ו", פארפאלן ניט גייט ווארט אידיש א "אז בודאי הרי

כאשר  ובשבי', במצור הנתונים בנ"י אחינו של בשמחתם לראות זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
גלות, בתוך מהגלות לצאת יזכו

ובירושלים  הקדושה, בארצנו שנמצאים היהודים - כולל מהגלות, בנ"י כל של גאולתם - זה עם וביחד
תשמ"ג: שנת באב דתשעה מנחה בתפלת עתה זה שאמרנו וכפי כו', בגלות נמצאים הם שגם הקודש, עיר
כו'" והשוממה והבזוי' והחרבה האבלה העיר ואת ירושלים, אבלי ואת ציון אבלי את אלקינו ה' "נחם
כו'], צער לידי שמביאים מפני לפורטם, המקום כאן שאין הנ"ל, בתפלה שאומרים הלשונות [ככל
- ולאידך לארץ, בחוץ שנמצאים היהודים ועאכו"כ יהודה, ערי בשאר שנמצאים היהודים - ועאכו"כ
ועאכו"כ  יותר, עוד והחורבן הגלות ענין נוגע מלך", של "פלטרין היותה מפני ישראל, בארץ אדרבה:

רב". מלך "קרית הקודש, עיר בירושלים

כחמשה  לישראל טובים ימים היו "לא אודות שמהדיבור כך ד"אחישנה", באופן - אלו ענינים וכל
חתונתו  "ביום המשנה: דברי וכסיום ממש, בפועל אלו ענינים כל לקיום ממש בקרוב נזכה באב", עשר

בימינו", במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו שמחת וביום תורה מתן זה

דידן. ובעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל לנו, תהי' כן

***

.·È לישראל טובים ימים היו ("לא באב עשר דחמשה העילוי כללות אודות לעיל להמדובר בהמשך
המ  באב") עשר ולפנ"ז כחמשה באב דתשעה הירידה גודל עם קשור זה שעילוי תענית, מסכת בסיום בואר

תענית, מסכת בסיום מדובר אודותם שגם בתמוז, עשר שבעה -
באב  עשר דחמשה שהעילוי (ס"ג)) כנ"ל הפע"ח דברי על (מיוסד נשיאינו רבותינו בדרושי [כמבואר
ראשון  בית דחורבן הירידה הן באב, בתשעה ביהמ"ק דחורבן הירידה גודל לאחרי היותו מפני הוא
- ויבש" יחרב "ונהר הכתוב בפי' א) כו, (ח"א בזהר כדאיתא שני, בית דחורבן הירידה - יותר ולמטה
דחורבן  מהירידה יותר למטה היא שני  בית דחורבן שהירידה היינו, שני, בבית ויבש ראשון בבית יחרב 
האדמה", פני חרבו "והנה (כמ"ש מחורב למטה הוא שיובש ויובש, חורב שבין החילוק ע"ד ראשון, בית

ביותר], גדולה עלי' באה ביותר מטה למטה הירידה שלאחרי הארץ"), "יבשה - ולאח"ז

תענית, מסכת על סיום לערוך המקום כאן הרי - מסכת סיום לערוך ישראל למנהג בהתאם הנה
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

וחותם  בסיום הרמב"ם שכותב כפי התעניות, ענין כללות על "סיום" - בזה הפשוט הפירוש [כולל
להיות  עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל שלו: תעניות הל'

כו'", ושמחה ששון וימי טובים ימים 

בתקופה  המשיח: בימות שיהיו תקופות ב' הם אלו ענינים שב' (418 ע' הט"ו (לקו"ש פעם וכמדובר
טובים]. ולמועדים ולשמחה לששון יהפכו - שלאח"ז ובתקופה הצומות, כל יבטלו - הראשונה

ידובר  ועתה ממש, הסיום אודות דובר לא אז הרי - תענית מסכת על סיום פעם נערך שכבר ואף
ירושלמי. לתלמוד בבלי תלמוד שבין החילוקים ביאור וגם: ממש, הסיום אודות

.‚È,במשנה גם אלא בגמרא, רק ולא לירושלמי, הבבלי בין חילוקים ריבוי מצינו - תענית מסכת בסיום
בארץ  נלמדה בבלי שבתלמוד המשנה גם שהרי היא, שוה ובירושלמי בבבלי המשנה כלל שבדרך אף

כדלקמן. (ב"מערבא"), ישראל
תענית: מסכת דסיום במשנה - לירושלמי  הבבלי שבין החילוקים

עיניך  נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמים, וחולות יוצאות ירושלים "בנות איתא: שבבבלי במשנה
ה' יראת אשה היופי והבל החן שקר במשפחה, עיניך תן בנוי עיניך תתן אל לך, בורר אתה מה וראה

ב  וראינה צאינה אומר הוא וכן מעשי', בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה תנו ואומר תתהלל, ציון היא נות
וביום  תורה, מתן זה חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך

בימינו". במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו שמחת

ומה  בכרמים, וחולות יוצאות ירושלים "בנות וז"ל: פרטים, בכמה שונה שבירושלמי המשנה אבל
וכן  במשפחה, עיניך תן בנוי עיניך תתן אל לך, בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות, היו
זה  לבו שמחת וביום תורה, מתן זו חתונתו ביום וגו', שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא

בימינו". במהרה שיבנה המקדש בית בנין

לה  תנו "ואומר גו'", היופי והבל החן "שקר הפסוקים הובאו לא (א) - שבירושלמי במשנה כלומר:
"בעטרה  התיבות הובאו לא - וראינה" "צאינה בפסוק וגם (ב) שבבבלי, כבמשנה - גו'" ידי' מפרי

בלבד. "וגו'" בתיבת נרמזו אלא שבבבלי), (כבמשנה אמו" לו שעטרה

תענית: מסכת שבסיום בגמרא - לירושלמי הבבלי בין חילוקים ריבוי ישנם כן כמו

וכל  עדן, בגן ביניהם יושב והוא לצדיקים מחול לעשות הקב"ה ועתיד הוא: בבבלי הגמרא סיום א)
לו  קוינו ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר שנאמר באצבעו, מראה ואחד אחד
במסכת  אם (כי תענית מסכת בסיום זה ענין כלל הובא לא - בירושלמי אבל בישועתו". ונשמחה נגילה

מחול). מלשון כתיב", לחולה לחילה, לבכם "שיתו - אחר מפסוק זאת דרשו ושם ה"ד), (פ"ב מגילה

האשה  שאין ליופי, עיניכם תנו אומרות, היו מה שבהן יפיפיות רבנן "תנו איתא: שבבבלי בגמרא ב)
מכוערות  לבנים. אלא האשה שאין לפי למשפחה, עיניכם תנו אומרות, היו מה שבהן מיוחסות ליופי. אלא

כו'". שמים לשום מקחכם קחו אומרות, היו מה שבהם

תנו  אומרות שבהן יפיפיות ישראל, בארץ היו משפחות ארבע רבנן "תנו שם: יעקב" ה"עין ובגירסת
אלא  אשה שאין לפי במשפחה עיניכם תנו אומרות שבהן מיוחסות ליופי, אלא אשה שאין ביופי עיניכם
ועניות) בינוניות - אחרת (ולגירסא מכוערות ממון, בבעלי עיניכם תנו אומרות שבהן עשירות לבנים,

שמים". לשם מקחכם קחו אומרות שבהן

יעקב": ה"עין גירסת - היא המדוייקת שהגירסא לומר [ויש

נשים  מועד בסדרים - גופא ובבבלי בירושלמי, מאשר פחות הוא בבבלי הגירסאות ששינוי ידוע
וט  קדשים. בסדר מאשר פחות מאשר וכיו"ב יותר רגיל הבבלי לימוד הי' הדורות שבכל מפני - הדבר עם

הלכה  והרי דהלכתא", אליבא שמעתא "לאסוקי הלימוד להיות צריך לראש לכל (כי הירושלמי לימוד
הגלות  שבזמן (מכיון קדשים סדר מלימוד יותר רגיל הי' הסדרים שאר לימוד - גופא ובבבלי כבבלי),
בבירור  יותר דייקו - יותר רגיל הלימוד הי' שבהם ענינים באותם ולכן, למעשה), להלכה נוגע זה אין
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כג b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

המגילה, בקריאת כמו דוקא, האדם קול את לשמוע צריכים שבהם בענינים רק אמורים, דברים במה הרי -
הטלפון  קול בשמיעת ממש אין שאז וכיו"ב, הבעל), של קולו את לשמוע (שצריכים וקידושין גיטין
בדוגמת  (הנשמע המתכת קול אם כי כחו, וכח כחו לא ואפילו האדם, של קולו זה שאין מכיון והרדיו,
מהותו  את יודע  אינו אחד אף הזה  היום [שעד האלקטרוניקה כח ע"י הפועל המדבר), האדם של קולו
שמיעת  נוגע כאשר אבל ועפר...]; מים רוח אש זה שאין - השלילה ידיעת של באופן אם כי זה, כח של
שמהני  פשיטא - מקום) מכל הענין (יבוא דוקא אדם קול בשמיעת צורך ללא הדברים, תוכן והבנת

וכיו"ב. והרדיו הטלפון במכשירי השימוש

שיכולים בהלכה שמצינו מה על ההסבר גם וכיו"ב,[וזהו הנביא, אליהו ע"י מסויים ענין לברר
שבדבר, השכלית ההמצאה נוגע לא שכאן בזה, הביאור אלא - היא"? בשמים לא "תורה הרי דלכאורה:
או  בגוף, נשמה ע"י נעשה הדבר אם נפק"מ כל אין המציאות לבירור ובנוגע המציאות, בירור אם כי

וכיו"ב]. מלאך ע"י

עם  זה) (בענין השומעים את מאחדת הנ"ל, מכשירים ע"י האמורים הדברים ששמיעת - בעניננו וכן
תוכן  והבנת ידיעת נוגע שכאן מכיון ממוצעים, כל ללא זאת שומעים היו כאילו כאן, שנמצאים אלו
בתורת  נשיאינו רבותינו דברי הם כאן הנאמרים שהדברים גם ומה דוקא. אדם קול שמיעת ולא הענין,

מתושב"כ], פסוקים וכן בתושבע"פ, חז"ל מאמרי - הנגלה בתורת ענינים או החסידות,

פעולתם, את יפעלו שהדברים בודאי ולכן ח"ו", פארפאלן ניט גייט ווארט אידיש א "אז בודאי הרי

כאשר  ובשבי', במצור הנתונים בנ"י אחינו של בשמחתם לראות זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
גלות, בתוך מהגלות לצאת יזכו

ובירושלים  הקדושה, בארצנו שנמצאים היהודים - כולל מהגלות, בנ"י כל של גאולתם - זה עם וביחד
תשמ"ג: שנת באב דתשעה מנחה בתפלת עתה זה שאמרנו וכפי כו', בגלות נמצאים הם שגם הקודש, עיר
כו'" והשוממה והבזוי' והחרבה האבלה העיר ואת ירושלים, אבלי ואת ציון אבלי את אלקינו ה' "נחם
כו'], צער לידי שמביאים מפני לפורטם, המקום כאן שאין הנ"ל, בתפלה שאומרים הלשונות [ככל
- ולאידך לארץ, בחוץ שנמצאים היהודים ועאכו"כ יהודה, ערי בשאר שנמצאים היהודים - ועאכו"כ
ועאכו"כ  יותר, עוד והחורבן הגלות ענין נוגע מלך", של "פלטרין היותה מפני ישראל, בארץ אדרבה:

רב". מלך "קרית הקודש, עיר בירושלים

כחמשה  לישראל טובים ימים היו "לא אודות שמהדיבור כך ד"אחישנה", באופן - אלו ענינים וכל
חתונתו  "ביום המשנה: דברי וכסיום ממש, בפועל אלו ענינים כל לקיום ממש בקרוב נזכה באב", עשר

בימינו", במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו שמחת וביום תורה מתן זה

דידן. ובעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל לנו, תהי' כן

***

.·È לישראל טובים ימים היו ("לא באב עשר דחמשה העילוי כללות אודות לעיל להמדובר בהמשך
המ  באב") עשר ולפנ"ז כחמשה באב דתשעה הירידה גודל עם קשור זה שעילוי תענית, מסכת בסיום בואר

תענית, מסכת בסיום מדובר אודותם שגם בתמוז, עשר שבעה -
באב  עשר דחמשה שהעילוי (ס"ג)) כנ"ל הפע"ח דברי על (מיוסד נשיאינו רבותינו בדרושי [כמבואר
ראשון  בית דחורבן הירידה הן באב, בתשעה ביהמ"ק דחורבן הירידה גודל לאחרי היותו מפני הוא
- ויבש" יחרב "ונהר הכתוב בפי' א) כו, (ח"א בזהר כדאיתא שני, בית דחורבן הירידה - יותר ולמטה
דחורבן  מהירידה יותר למטה היא שני  בית דחורבן שהירידה היינו, שני, בבית ויבש ראשון בבית יחרב 
האדמה", פני חרבו "והנה (כמ"ש מחורב למטה הוא שיובש ויובש, חורב שבין החילוק ע"ד ראשון, בית

ביותר], גדולה עלי' באה ביותר מטה למטה הירידה שלאחרי הארץ"), "יבשה - ולאח"ז

תענית, מסכת על סיום לערוך המקום כאן הרי - מסכת סיום לערוך ישראל למנהג בהתאם הנה
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וחותם  בסיום הרמב"ם שכותב כפי התעניות, ענין כללות על "סיום" - בזה הפשוט הפירוש [כולל
להיות  עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל שלו: תעניות הל'

כו'", ושמחה ששון וימי טובים ימים 

בתקופה  המשיח: בימות שיהיו תקופות ב' הם אלו ענינים שב' (418 ע' הט"ו (לקו"ש פעם וכמדובר
טובים]. ולמועדים ולשמחה לששון יהפכו - שלאח"ז ובתקופה הצומות, כל יבטלו - הראשונה

ידובר  ועתה ממש, הסיום אודות דובר לא אז הרי - תענית מסכת על סיום פעם נערך שכבר ואף
ירושלמי. לתלמוד בבלי תלמוד שבין החילוקים ביאור וגם: ממש, הסיום אודות

.‚È,במשנה גם אלא בגמרא, רק ולא לירושלמי, הבבלי בין חילוקים ריבוי מצינו - תענית מסכת בסיום
בארץ  נלמדה בבלי שבתלמוד המשנה גם שהרי היא, שוה ובירושלמי בבבלי המשנה כלל שבדרך אף

כדלקמן. (ב"מערבא"), ישראל
תענית: מסכת דסיום במשנה - לירושלמי  הבבלי שבין החילוקים

עיניך  נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמים, וחולות יוצאות ירושלים "בנות איתא: שבבבלי במשנה
ה' יראת אשה היופי והבל החן שקר במשפחה, עיניך תן בנוי עיניך תתן אל לך, בורר אתה מה וראה

ב  וראינה צאינה אומר הוא וכן מעשי', בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה תנו ואומר תתהלל, ציון היא נות
וביום  תורה, מתן זה חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך

בימינו". במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו שמחת

ומה  בכרמים, וחולות יוצאות ירושלים "בנות וז"ל: פרטים, בכמה שונה שבירושלמי המשנה אבל
וכן  במשפחה, עיניך תן בנוי עיניך תתן אל לך, בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות, היו
זה  לבו שמחת וביום תורה, מתן זו חתונתו ביום וגו', שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא

בימינו". במהרה שיבנה המקדש בית בנין

לה  תנו "ואומר גו'", היופי והבל החן "שקר הפסוקים הובאו לא (א) - שבירושלמי במשנה כלומר:
"בעטרה  התיבות הובאו לא - וראינה" "צאינה בפסוק וגם (ב) שבבבלי, כבמשנה - גו'" ידי' מפרי

בלבד. "וגו'" בתיבת נרמזו אלא שבבבלי), (כבמשנה אמו" לו שעטרה

תענית: מסכת שבסיום בגמרא - לירושלמי הבבלי בין חילוקים ריבוי ישנם כן כמו

וכל  עדן, בגן ביניהם יושב והוא לצדיקים מחול לעשות הקב"ה ועתיד הוא: בבבלי הגמרא סיום א)
לו  קוינו ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר שנאמר באצבעו, מראה ואחד אחד
במסכת  אם (כי תענית מסכת בסיום זה ענין כלל הובא לא - בירושלמי אבל בישועתו". ונשמחה נגילה

מחול). מלשון כתיב", לחולה לחילה, לבכם "שיתו - אחר מפסוק זאת דרשו ושם ה"ד), (פ"ב מגילה

האשה  שאין ליופי, עיניכם תנו אומרות, היו מה שבהן יפיפיות רבנן "תנו איתא: שבבבלי בגמרא ב)
מכוערות  לבנים. אלא האשה שאין לפי למשפחה, עיניכם תנו אומרות, היו מה שבהן מיוחסות ליופי. אלא

כו'". שמים לשום מקחכם קחו אומרות, היו מה שבהם

תנו  אומרות שבהן יפיפיות ישראל, בארץ היו משפחות ארבע רבנן "תנו שם: יעקב" ה"עין ובגירסת
אלא  אשה שאין לפי במשפחה עיניכם תנו אומרות שבהן מיוחסות ליופי, אלא אשה שאין ביופי עיניכם
ועניות) בינוניות - אחרת (ולגירסא מכוערות ממון, בבעלי עיניכם תנו אומרות שבהן עשירות לבנים,

שמים". לשם מקחכם קחו אומרות שבהן

יעקב": ה"עין גירסת - היא המדוייקת שהגירסא לומר [ויש

נשים  מועד בסדרים - גופא ובבבלי בירושלמי, מאשר פחות הוא בבבלי הגירסאות ששינוי ידוע
וט  קדשים. בסדר מאשר פחות מאשר וכיו"ב יותר רגיל הבבלי לימוד הי' הדורות שבכל מפני - הדבר עם

הלכה  והרי דהלכתא", אליבא שמעתא "לאסוקי הלימוד להיות צריך לראש לכל (כי הירושלמי לימוד
הגלות  שבזמן (מכיון קדשים סדר מלימוד יותר רגיל הי' הסדרים שאר לימוד - גופא ובבבלי כבבלי),
בבירור  יותר דייקו - יותר רגיל הלימוד הי' שבהם ענינים באותם ולכן, למעשה), להלכה נוגע זה אין
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שינויי  יותר נשארו הלומדים, כך כל רבו לא שבהם ענינים באותם משא"כ כו', הנכונה הגירסא וליבון
גירסאות.

שרואים  כפי בנ"י, של יותר גדול למספר שייך - שבתורה אגדות - יעקב" "עין לימוד לעניננו: ובנוגע
לומדים  ואעפ"כ ש"ס, ללמוד מוכשרים אינם שתהי' סיבה שמאיזו ביותר פשוטים יהודים שישנם במוחש
(סכ"ג) באגה"ק גם כמובא יעקב", "עין ללמוד מקומות בכמה ישראל מנהג וכידוע יעקב". "עין הם
ונמצא, יעקב". עין שבס' אגדה "שהיא התורה פנימיות למעריב מנחה בין החול ימות בכל ללמוד שיש
מסתבר  שכן, ומכיון ש"ס. שלומדים היהודים ממספר יותר גדול יעקב" "עין שלומדים היהודים שמספר 

הנכונה]. הגירסא היא יעקב" ה"עין שגירסת לומר

אומרות  היו שם] העדה קרבן - כעורות" ["כמו "הכאורות משפחות: ב' רק הובאו - בירושלמי אבל
במשפחה". עיניך תן אומרות היו והנאות בנוי, עיניך תתן אל

ב' אודות מדובר בירושלמי ואילו משפחות, סוגי ד' או ג' אודות מדובר בבבלי מדוע להבין: וצריך
אפשר  אי [שהרי משפחות סוגי ד' או ג' היו ישראל שבארץ מכיון דלכאורה, - בלבד משפחות סוגי

בלבד? משפחות סוגי ב' בירושלמי הובאו מדוע במציאות], פלוגתא שזוהי לומר

.„È:ביאור הדורשים פרטים כמה הירושלמי בדברי ישנם - לירושלמי הבבלי שבין השינויים על נוסף
שלמה  במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא "וכן הוא: (בגמרא) בירושלמי תענית מסכת סיום א)
לבו  שמחת וביום תורה, מתן זו חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה

אמן". בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה

הגמרא  שבין השינויים (ב) במשנה? כבר שנאמר מה על הגמרא חוזרת מה לשם (א) להבין: וצריך
במשנה, הובאו שלא וראינה") "צאינה (בפסוק אמו" לו שעטרה "בעטרה התיבות הוספת (1) - למשנה

("שי  "אמן" תיבת הוספת במשנה.(2) הובאה שלא אמן") בימינו במהרה  בנה

היו  והנאות בנוי, עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות - ירושלים בנות של לדבריהם בנוגע ב)
להבין: צריך - במשפחה" עיניך תן אומרות

את  לשכנע כדי ולכאורה, שלילי, ענין זה הרי - בנוי" עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות (א)
בדבר  עיניך" תתן "אל - בלבד שלילי ענין לו לומר מספיק לא לאשה, אותה לשאת שירצה הבחור

לאשה?! לקחתה ירצה - בו עיניו יתן שכאשר חיובי, דבר איזה  גם לומר בהכרח אלא מסויים,

יותר  מתאים במשפחה" עיניך "תן ולכאורה, - במשפחה" עיניך תן אומרות היו "הנאות (ב)
(כבבבלי)? ביופי" עיניך "תן לומר יותר מתאים - ל"נאות" בנוגע ואילו בבבלי), (כדאיתא ל"מיוחסות"

אומרות  והמיוחסות בנוי, עיניך תן אומרות הנאות גרסינן "הכי כאן): קרבן שירי (ראה מפרשים יש
זה  שפירוש אף והנה, בבבלי". הוא וכן שמים, לשם מקחכם קהו אומרות והכעורות במשפחה, עיניך תן
דברי  את מבינים שאין (שמפני זה שתירוץ  בודאי הרי - וכו' נתקבל שפירושו בישראל, גדול ע"י נאמר

לגמרי! מחוור אינו הבבלי) כגירסת בירושלמי הגירסא את לשנות יש הירושלמי

מחמת  לבנות הוא היופי כלומר, - במשפחה עיניך תן אומרות היו "הנאות כותב: העדה בקרבן
בנות  מסתמא היפות הרי מנוולתן, שהעניות אלא הן  נאות ישראל בנות בנדרים כדתנן עשירים, שאביהן
עיניך  "תן באמרן יפיין על לרמז הן צריכות מה לשם הוא: דחוק זה פירוש גם - אבל הן". עשירים
שיאמרו  מוטב הרי - לשאתן לבחור לו כדאי ולכן הן, יפות עשירים, בנות היותן שמפני היינו, במשפחה",
והוכחות  בראיות צורך (ללא יפייה על יביט שכאשר היינו, ביופי", עיניך "תן ובפשטות: בפירוש לו
במשפחה", עיניך "תן לבחור האמירה עצם ואדרבה: לאשה?! לשאתה ירצה  בודאי  "משפחה"), מעניני
לשאתה  לו כדאי לכן חשובה, "משפחה" לה שיש שמפני אלא תיתי"... "מהיכי - בעצמה שהיא מדגישה

לאשה!

.ÂË:בירושלמי והן בבבלי הן - כללי ענין להבין צריך כן כמו
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

"מכ  שהיא עצמה על תאמר השידוכין לגיל שהגיעה ישראל שבת יתכן שרוצה כיצד בשעה בה וערת",
לגמרי?! האדם טבע היפך היא כזו הנהגה - לאשה שיקחנה הבהור את לשכנע

יצירת  קודם יום "ארבעים בתחלתה) (סוטה כמארז"ל כו', מלמעלה נקבע השידוכין ענין כללות אמנם
ע"פ  אעפ"כ, אבל - לשאתה הוא מוכרח שכן, ומכיון לפלוני", פלוני בת ואומרת יוצאת בתֿקול הולד

פועל. לידי יבוא שהשידוך הטבע בדרכי להשתדל צריכים תורת

הטבע  בדרכי ההשתדלות גודל אודות - ורבקה יצחק של לשידוך בנוגע בתורה שמסופר וכפי
כדי  בידו", אדוניו טוב וכל גו' אדוניו מגמלי גמלים עשרה העבד "ויקח פועל: לידי יבוא שהשידוך
ביותר  גדולה [באריכות הפרשה בהמשך וכמסופר ובפרש"י), יו"ד כד, שרה (חיי בתם לו לשלוח שיקפצו
שנתן  המתנות אודות ובתואל, לבן עם אליעזר של דבריו אודות בתורה"] כפולה אליעזר של "פרשה -
מקרא  ("אין הטבע בדרכי השתדלות בתור באו אלו פעולות שכל וכיו"ב, ומשפחתה, לרבקה אליעזר

פועל. לידי יבוא שהשידוך פשוטו") מידי יוצא

ורוצות  השידוכין בעונת שעומדות ירושלים) בנות (או ישראל שבנות יתכן כיצד ביותר: תמוה ועפ"ז
הבחור  (שהרי "מכוערות" שהן מודגש יהי' שבו כזה בנוסח אליו יפנו - לאשה לקחתן הבחור את לשכנע
מהסוג  שהן ידע זה, נוסח מהן ישמע וכאשר תענית, מסכת בסיום והגמרא המשנה את למד בודאי
בידעה  - "מכוערת" שהיא עצמה על לומר ישראל בת יכולה כיצד להבין: צריך ובכלל ד"מכוערות")?!
ש"שקר  יודעת היא הרי - החיצוני ביופי אצלה חסר אם ואפילו ולאה"?! רחל רבקה שרה "בת שהיא

תתהלל"! היא ה' יראת אשה הוא) העיקר (אלא היופי והבל החן

- הוא בעיקר שנוגע שמה מכיון בהם, להאריך גרמא הזמן אין אבל - נוספים דיוקים ישנם כן כמו
כדלקמן. שבדבר, ההסברה

.ÊË:זה בכל והביאור
חילוק  שישנו לומר יותר מסתבר - לירושלמי הבבלי בין שינויים כו"כ מוצאים שכאשר כמ"פ דובר
הוא  פרטי שינוי שכל ולא לירושלמי, הבבלי שבין השינויים פרטי כל מסתעפים ממנו שכתוצאה כללי

בפ"ע. ענין

שהרי  לירושלמי, ביחס "בתראי" הוא שהבבלי - הוא לירושלמי הבבלי שבין הכללי החילוק והנה,
מכיון  - כבבלי הלכה ולכן ירושלמי. תלמוד חתימת לאחרי שנה מאה לערך היתה בבלי תלמוד חתימת

כבתראי. שהלכה

ללמו  המשיכו - ירושלמי בתלמוד הסוגיא לימוד לאחרי בבלי כלומר: בתלמוד זו בסוגיא ולפלפל ד
שלימוד  - הוא לירושלמי הבבלי שבין שהחילוק נמצא, שכן, ומכיון נוספות. (לערך) שנה מאה במשך
- הוא הלימוד סדר שהרי  יותר, מפורט באופן הוא הבבלי ולימוד יותר, כללי באופן הוא הירושלמי
ממשיכים  בתראי) בבלי, תלמוד שלאח"ז, (בשנים אח"כ ורק הענין, כללות את לומדים לראש שלכל

בה". והפך בה ד"הפך באופן הדברים, פרטי בלימוד לעסוק

הרמב"ם  (כמ"ש קצרה" "לשון היא המשנה שלשון - לגמרא המשנה שבין החילוק כללות [וע"ד
בארוכה  הדברים באים - בגמרא ועאכו"כ) (בברייתא, ואילו כללי, באופן שלו), לפיהמ"ש בהקדמתו
לי' פשיטנא ולא אושעיא ור' חייא דר' במתניתא לי דשאיל איכא "אי אילפא: וכמאמר יותר. ובפרטיות
ועאכו"כ  בברייתא, ורק ובכללות, בקיצור שהם אלא הענינים, כל ישנם שבמשנה היינו, ממתניתין",

יותר]. ובפרטיות בארוכה הם באים בגמרא,

.ÊÈ'ג הובאו בבבלי ואילו בלבד, משפחות סוגי ב' הובאו בירושלמי מדוע יובן - לעיל האמור ע"פ
משפחות: סוגי ד' או

עיניך  תתן אל לך, בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות היו "ומה במשנה לומדים כאשר
זה  ועל ירושלים. מבנות ואחת אחת כל ע"י נאמר זה שכל לחשוב יכולים - במשפחה" עיניך תן בנוי
סוגים  לב' מתחלקת במשפחה", עיניך תן בנוי עיניך תתן "אל שהאמירה  - בירושלמי - הגמרא מבארת
אומרות  היו "הכאורות מיוחדת): מעלה בהם (שאין ומכוערות מיוחדת) מעלה בהם (שיש נאות - כלליים

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



כה b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

שינויי  יותר נשארו הלומדים, כך כל רבו לא שבהם ענינים באותם משא"כ כו', הנכונה הגירסא וליבון
גירסאות.

שרואים  כפי בנ"י, של יותר גדול למספר שייך - שבתורה אגדות - יעקב" "עין לימוד לעניננו: ובנוגע
לומדים  ואעפ"כ ש"ס, ללמוד מוכשרים אינם שתהי' סיבה שמאיזו ביותר פשוטים יהודים שישנם במוחש
(סכ"ג) באגה"ק גם כמובא יעקב", "עין ללמוד מקומות בכמה ישראל מנהג וכידוע יעקב". "עין הם
ונמצא, יעקב". עין שבס' אגדה "שהיא התורה פנימיות למעריב מנחה בין החול ימות בכל ללמוד שיש
מסתבר  שכן, ומכיון ש"ס. שלומדים היהודים ממספר יותר גדול יעקב" "עין שלומדים היהודים שמספר 

הנכונה]. הגירסא היא יעקב" ה"עין שגירסת לומר

אומרות  היו שם] העדה קרבן - כעורות" ["כמו "הכאורות משפחות: ב' רק הובאו - בירושלמי אבל
במשפחה". עיניך תן אומרות היו והנאות בנוי, עיניך תתן אל

ב' אודות מדובר בירושלמי ואילו משפחות, סוגי ד' או ג' אודות מדובר בבבלי מדוע להבין: וצריך
אפשר  אי [שהרי משפחות סוגי ד' או ג' היו ישראל שבארץ מכיון דלכאורה, - בלבד משפחות סוגי

בלבד? משפחות סוגי ב' בירושלמי הובאו מדוע במציאות], פלוגתא שזוהי לומר

.„È:ביאור הדורשים פרטים כמה הירושלמי בדברי ישנם - לירושלמי הבבלי שבין השינויים על נוסף
שלמה  במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא "וכן הוא: (בגמרא) בירושלמי תענית מסכת סיום א)
לבו  שמחת וביום תורה, מתן זו חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה

אמן". בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה

הגמרא  שבין השינויים (ב) במשנה? כבר שנאמר מה על הגמרא חוזרת מה לשם (א) להבין: וצריך
במשנה, הובאו שלא וראינה") "צאינה (בפסוק אמו" לו שעטרה "בעטרה התיבות הוספת (1) - למשנה

("שי  "אמן" תיבת הוספת במשנה.(2) הובאה שלא אמן") בימינו במהרה  בנה

היו  והנאות בנוי, עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות - ירושלים בנות של לדבריהם בנוגע ב)
להבין: צריך - במשפחה" עיניך תן אומרות

את  לשכנע כדי ולכאורה, שלילי, ענין זה הרי - בנוי" עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות (א)
בדבר  עיניך" תתן "אל - בלבד שלילי ענין לו לומר מספיק לא לאשה, אותה לשאת שירצה הבחור

לאשה?! לקחתה ירצה - בו עיניו יתן שכאשר חיובי, דבר איזה  גם לומר בהכרח אלא מסויים,

יותר  מתאים במשפחה" עיניך "תן ולכאורה, - במשפחה" עיניך תן אומרות היו "הנאות (ב)
(כבבבלי)? ביופי" עיניך "תן לומר יותר מתאים - ל"נאות" בנוגע ואילו בבבלי), (כדאיתא ל"מיוחסות"

אומרות  והמיוחסות בנוי, עיניך תן אומרות הנאות גרסינן "הכי כאן): קרבן שירי (ראה מפרשים יש
זה  שפירוש אף והנה, בבבלי". הוא וכן שמים, לשם מקחכם קהו אומרות והכעורות במשפחה, עיניך תן
דברי  את מבינים שאין (שמפני זה שתירוץ  בודאי הרי - וכו' נתקבל שפירושו בישראל, גדול ע"י נאמר

לגמרי! מחוור אינו הבבלי) כגירסת בירושלמי הגירסא את לשנות יש הירושלמי

מחמת  לבנות הוא היופי כלומר, - במשפחה עיניך תן אומרות היו "הנאות כותב: העדה בקרבן
בנות  מסתמא היפות הרי מנוולתן, שהעניות אלא הן  נאות ישראל בנות בנדרים כדתנן עשירים, שאביהן
עיניך  "תן באמרן יפיין על לרמז הן צריכות מה לשם הוא: דחוק זה פירוש גם - אבל הן". עשירים
שיאמרו  מוטב הרי - לשאתן לבחור לו כדאי ולכן הן, יפות עשירים, בנות היותן שמפני היינו, במשפחה",
והוכחות  בראיות צורך (ללא יפייה על יביט שכאשר היינו, ביופי", עיניך "תן ובפשטות: בפירוש לו
במשפחה", עיניך "תן לבחור האמירה עצם ואדרבה: לאשה?! לשאתה ירצה  בודאי  "משפחה"), מעניני
לשאתה  לו כדאי לכן חשובה, "משפחה" לה שיש שמפני אלא תיתי"... "מהיכי - בעצמה שהיא מדגישה

לאשה!

.ÂË:בירושלמי והן בבבלי הן - כללי ענין להבין צריך כן כמו
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

"מכ  שהיא עצמה על תאמר השידוכין לגיל שהגיעה ישראל שבת יתכן שרוצה כיצד בשעה בה וערת",
לגמרי?! האדם טבע היפך היא כזו הנהגה - לאשה שיקחנה הבהור את לשכנע

יצירת  קודם יום "ארבעים בתחלתה) (סוטה כמארז"ל כו', מלמעלה נקבע השידוכין ענין כללות אמנם
ע"פ  אעפ"כ, אבל - לשאתה הוא מוכרח שכן, ומכיון לפלוני", פלוני בת ואומרת יוצאת בתֿקול הולד

פועל. לידי יבוא שהשידוך הטבע בדרכי להשתדל צריכים תורת

הטבע  בדרכי ההשתדלות גודל אודות - ורבקה יצחק של לשידוך בנוגע בתורה שמסופר וכפי
כדי  בידו", אדוניו טוב וכל גו' אדוניו מגמלי גמלים עשרה העבד "ויקח פועל: לידי יבוא שהשידוך
ביותר  גדולה [באריכות הפרשה בהמשך וכמסופר ובפרש"י), יו"ד כד, שרה (חיי בתם לו לשלוח שיקפצו
שנתן  המתנות אודות ובתואל, לבן עם אליעזר של דבריו אודות בתורה"] כפולה אליעזר של "פרשה -
מקרא  ("אין הטבע בדרכי השתדלות בתור באו אלו פעולות שכל וכיו"ב, ומשפחתה, לרבקה אליעזר

פועל. לידי יבוא שהשידוך פשוטו") מידי יוצא

ורוצות  השידוכין בעונת שעומדות ירושלים) בנות (או ישראל שבנות יתכן כיצד ביותר: תמוה ועפ"ז
הבחור  (שהרי "מכוערות" שהן מודגש יהי' שבו כזה בנוסח אליו יפנו - לאשה לקחתן הבחור את לשכנע
מהסוג  שהן ידע זה, נוסח מהן ישמע וכאשר תענית, מסכת בסיום והגמרא המשנה את למד בודאי
בידעה  - "מכוערת" שהיא עצמה על לומר ישראל בת יכולה כיצד להבין: צריך ובכלל ד"מכוערות")?!
ש"שקר  יודעת היא הרי - החיצוני ביופי אצלה חסר אם ואפילו ולאה"?! רחל רבקה שרה "בת שהיא

תתהלל"! היא ה' יראת אשה הוא) העיקר (אלא היופי והבל החן

- הוא בעיקר שנוגע שמה מכיון בהם, להאריך גרמא הזמן אין אבל - נוספים דיוקים ישנם כן כמו
כדלקמן. שבדבר, ההסברה

.ÊË:זה בכל והביאור
חילוק  שישנו לומר יותר מסתבר - לירושלמי הבבלי בין שינויים כו"כ מוצאים שכאשר כמ"פ דובר
הוא  פרטי שינוי שכל ולא לירושלמי, הבבלי שבין השינויים פרטי כל מסתעפים ממנו שכתוצאה כללי

בפ"ע. ענין

שהרי  לירושלמי, ביחס "בתראי" הוא שהבבלי - הוא לירושלמי הבבלי שבין הכללי החילוק והנה,
מכיון  - כבבלי הלכה ולכן ירושלמי. תלמוד חתימת לאחרי שנה מאה לערך היתה בבלי תלמוד חתימת

כבתראי. שהלכה

ללמו  המשיכו - ירושלמי בתלמוד הסוגיא לימוד לאחרי בבלי כלומר: בתלמוד זו בסוגיא ולפלפל ד
שלימוד  - הוא לירושלמי הבבלי שבין שהחילוק נמצא, שכן, ומכיון נוספות. (לערך) שנה מאה במשך
- הוא הלימוד סדר שהרי  יותר, מפורט באופן הוא הבבלי ולימוד יותר, כללי באופן הוא הירושלמי
ממשיכים  בתראי) בבלי, תלמוד שלאח"ז, (בשנים אח"כ ורק הענין, כללות את לומדים לראש שלכל

בה". והפך בה ד"הפך באופן הדברים, פרטי בלימוד לעסוק

הרמב"ם  (כמ"ש קצרה" "לשון היא המשנה שלשון - לגמרא המשנה שבין החילוק כללות [וע"ד
בארוכה  הדברים באים - בגמרא ועאכו"כ) (בברייתא, ואילו כללי, באופן שלו), לפיהמ"ש בהקדמתו
לי' פשיטנא ולא אושעיא ור' חייא דר' במתניתא לי דשאיל איכא "אי אילפא: וכמאמר יותר. ובפרטיות
ועאכו"כ  בברייתא, ורק ובכללות, בקיצור שהם אלא הענינים, כל ישנם שבמשנה היינו, ממתניתין",

יותר]. ובפרטיות בארוכה הם באים בגמרא,

.ÊÈ'ג הובאו בבבלי ואילו בלבד, משפחות סוגי ב' הובאו בירושלמי מדוע יובן - לעיל האמור ע"פ
משפחות: סוגי ד' או

עיניך  תתן אל לך, בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות היו "ומה במשנה לומדים כאשר
זה  ועל ירושלים. מבנות ואחת אחת כל ע"י נאמר זה שכל לחשוב יכולים - במשפחה" עיניך תן בנוי
סוגים  לב' מתחלקת במשפחה", עיניך תן בנוי עיניך תתן "אל שהאמירה  - בירושלמי - הגמרא מבארת
אומרות  היו "הכאורות מיוחדת): מעלה בהם (שאין ומכוערות מיוחדת) מעלה בהם (שיש נאות - כלליים
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b"nyz'dכו a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

(כדלקמן). במשפחה" עיניך תן אומרות היו והנאות בנוי, עיניך תתן אל

פרטים: כמה כולל ד"נאות" שהסוג הגמרא מבארת - יותר בפרטיות הוא הלימוד ששם - ובבבלי
(ג) משפחתי, יחוס מצד נאות (ב) הגוף, ומבנה מראה") ויפת תואר ("יפת הפנים קלסתר מצד נאות (א)

מנוולתן"). ד"עניות הענין (היפך עשירות מצד נאות

עיניכם  תנו אומרות, היו מה ביופי) (נאות שבהן "יפיפיות מבארת: - בבבלי - שהגמרא מה וזהו
שאין  למשפחה עיניכם תנו אומרות היו מה ביחוס) (נאות שבהן מיוחסות ליופי, אלא האשה שאין ליופי

תנ  אומרות בעשירות) (נאות שבהן עשירות לבנים, אלא ממון".האשה בבעלי עיניכם ו

שבירושלמי, ד"נאות" הכללי בסוג הם כלולים - ועשירות מיוחסות יפיפיות - אלו סוגים ג' כלומר:
"יפיפיות" גם אלא "מיוחסות", רק (לא אלו סוגים ג' שכל מכיון - במשפחה" עיניך "תן אומרות היו והן

(סי"ח). כדלקמן ל"משפחה", שייכים ו"עשירות")

אשה  היופי והבל החן "שקר שהפסוקים - במשנה לירושלמי הבבלי שבין החילוק גם מובן ועפ"ז
בירושלמי: ולא בבבלי, רק הובאו מעשי'", בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה תנו ואומר תתהלל, היא ה' יראת

"אל  אומרות שהיו בלבד, הענין כללות את לומר מספיק - כללי באופן הוא הירושלמי שלימוד מכיון
מה  יותר מפרטים - יותר בפרטיות הוא הלימוד ששם בבבלי ואילו במשפחה". עיניך תן בנוי עיניך תתן
תתהלל, היא ה' יראת אשה היופי והבל החן שקר במשפחה, עיניך תן בנוי עיניך תתן "אל אומרות: שהיו

מעשי'". בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה תנו ואומר

.ÁÈ זו אמירה מתאימה כיצד - במשפחה" עיניך תן אומרות היו "הנאות הירושלמי בדברי הביאור
ובעשירות): ביופי (נאות ו"עשירות" ל"יפיפיות" בנוגע גם אלא ביחוס), (נאות ל"מיוחסות" בנוגע רק לא
"בנות  שהרי עניות, של במצב אינה המשפחה כאשר רק אפשרי זה שדבר מובן, - ל"יפיפיות" בנוגע
עשירה, ממשפחה שהיא בודאי היא, יפה זו ישראל שבת ומכיון מנוולתן", שהעניות אלא הן נאות ישראל

עני'. שאינה ממשפחה - ועכ"פ

אין  ועשירות") מיוחסות ד"יפיפיות הסוגים ג' כל את כולל (ש"נאות" זה שלפירוש [ומובן
לעיל  שהוקשה (כפי ביופי" עיניך "תן ולא במשפחה" עיניך "תן ה"יפיפיות" אמרו מדוע להקשות
לא  קאי במשפחה", עיניך תן אומרות היו "הנאות בירושלמי מ"ש כי: - קה"ע) בפירוש (סי"ד)
ובעשירות, ביחוס נאות על גם אלא ביופי"), עיניך "תן לומר יכולות (שהן ביופי נאות על רק

כנ"ל].

הרי  השידוכין, בעונת שנמצאת ישראל בת אודות מדובר שכאשר ופשוט מובן - ל"עשירות" ובנוגע
כי  עשירות), של למצב שהגיעה עד רב, ממון לצבור (שעבדה עצמה מצד זה אין עשירות, לה יש אם

עשירה. היא שמשפחתה מצד אם

לפני  יוצאות ישראל שבנות חדש", "מנהג נהי' וכו' הגלות קושי מצד הנה - האחרונים בדורות
באופן  ההנהגה היתה שאז כתיקונן, בשנים בישראל כזאת היתה לא - כסף! ולהרויח לעבוד החתונה

פנימה", מלך בת כבודה ד"כל

הבת  שכאשר - וביניהם זה, שב"מנהג" התועלת את להסביר כדי "תירוצים" מיני כל למצוא מנסים
שאם  שוכחים אבל כיו"ב! וטעמים ב"כולל"... ללמוד בעלה יוכל נישואי' לאחרי הנה כסף, תרויח
של  התורה ללימוד מסייע הדבר הי' - פנימה" מלך בת כבודה ד"כל באופן היתה הבת של הנהגתה

וה"בעל"! ה"חתן"

באופן  שמתנהגים אלו אצל גם החוגים, בכל נתפשט זה ש"מנהג" מכיון זה, בענין להאריך ואין
יכולין  הציבור שאין "גזירה בבחינת הוא הדבר שלילת אודות שהדיבור כך המהדרין", מן ד"מהדרין

בה"!... לעמוד

ישראל  שבת אפשרות קיימת היתה שלא פשיטא והגמרא המשנה בזמן לעניננו: בנוגע - ועכ"פ
משפחתה. מצד היא עשירותה ודאי אלא עצמה, מצד עשירה תהי' השידוכין בעונת הנמצאת
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

ב"נאות" הנכללים הסוגים ג' לכל שייכת במשפחה" עיניך "תן שהאמירה איך בפשטות מובן ועפ"ז
ועשירות. מיוחסות יפיפיות, -

.ËÈ עיניך תן בנוי עיניך תתן "אל במשנה שמ"ש מבארת - בירושלמי - שהגמרא לאחרי והנה,
הגמרא  ממשיכה - ונאות מכוערות ישראל, בנות של (כלליים) סוגים ב' על קאי זה הרי במשפחה",
ביום  אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא "וכן המסכת): (בסיום
שיבנה  המקדש בית בנין זה לבו שמחת וביום תורה מתן זו חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו
ונאות, דמכוערות הסוגים ב' מרומזים גו'") וראינה ("צאינה זה שבפסוק היינו, אמן", בימינו במהרה

כדלקמן.
המאורע  עם לבו") שמחת וביום חתונתו ביום וגו' וראינה ("צאינה זה דפסוק הקשר גם יובן ועפ"ז
דלכאורה, - באב עשר בחמשה (גם) שהי' כו'" עיניך נא שא בחור ואומרות בכרמים וחולות ד"יוצאות
לוחות  בו שניתנו הכפורים יום - תורה מתן זה חתונתו "ביום כמ"ש דיוהכ"פ, הענין רק נרמז זה בפסוק
אבל  הרע"ב); (פי' ביוהכ"פ הי' שחינוכו המקדש" בית בנין זה לבו שמחת "וביום (פרש"י), אחרונות"

המפרשים)?! (כקושיית באב עשר לחמשה זה דפסוק השייכות מהי -

דבר  על ראי' בתור בא גו'" וראינה "צאינה שהפסוק - בזה הביאור דבנות אלא הסוגים ב' של יהם
כדלקמן. גו'", וראינה "צאינה בפסוק מרומזים אלו סוגים שב' מכיון ונאות), (מכוערות ישראל

הוא  הגמרא סיום (ששם בבבלי ולא דוקא בירושלמי הובא בגמרא זה סיום מדוע גם יובן ועפ"ז
כי: - כו'") לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד

אומרות  היו "הכאורות ונאות, מכוערות ישראל, בנות של הכלליים הסוגים ב' אודות מדובר בירושלמי
ההוכחה  את ומפרטת הגמרא חוזרת ולכן, במשפחה", עיניך תן אומרות היו והנאות בנוי, עיניך תתן אל
לבו" שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה מהפסוק
שבו  סכ"ד)], (כדלקמן "וגו'" בתיבת במשנה שנרמזו אמו" לו שעטרה "בעטרה התיבות [ובהדגשת

הנ"ל; סוגים ב' מרומזים

הסוגים  דב' (הפרטים ישראל בנות של סוגים ד' או ג' מפורטים שבה שבבבלי, בגמרא משא"כ
אודות  מדובר במשנה כי במשנה, שהובא הפסוק את ולהביא לחזור אפשר אי - שבירושלמי) הכלליים
מהפסוק  הראי' מתאימה ולכן במשפחה"), עיניך תן בנוי עיניך תתן ("אל בלבד (כלליים) סוגים ב'

סוגים. ד' או ג' נתפרטו שבה בגמרא, משא"כ אלו, סוגים ב' מרומזים שבו גו'", וראינה "צאינה

.Î,"בנוי עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות הירושלמי בדברי הביאור בהקדם יובן - בזה והביאור
סי"ד): (כנ"ל לשאתה הבחור ירצה זה שמשום חיובי ענין שום בדבריהם אין דלכאורה,

שכולן  הבנות, סוגי כל על בפשטות קאי וראה", עיניך נא שא בחור - אומרות היו "ומה המשנה דברי
כל  הבנות, של בדבריהם שינויים  היו אח"כ ורק וראה"), עיניך נא שא ("בחור  זו בפיסקא מתחילות היו

וכיו"ב. במשפחה", עיניך "תן בנוי", עיניך תתן "אל ענינה: לפי ואחת אחת

דרגא", "חות מלשון הוא "חתן" דלכאורה: וראה", עיניך נא שא "בחור הדיוק בהקדם - בזה והביאור
בקשר  - כאן נאמר מדוע וא"כ, ירידה, של ענין אתתא", ונסיב דרגא "נחית א) סג, (יבמות כמארז"ל

דוקא? עלי' של ענין וראה", עיניך נא "שא - הנישואין לענין

וראה": עיניך נא שא "בחור - לבחורים ישראל בנות של בדבריהם הכללית ההקדמה היתה זו אלא
עיניך", נא ד"שא הענין אצלך להיות צריך לראש לכל הנה עד", עדי "בנין שידוך, אודות מדובר כאשר

- ואז אלה", ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו מ"ש ע"ד למעלה, להביט דברים כלומר, אודות יחשוב לא
רבקה  שרה בת ישראל, בת שזוהי - הענין עיקר על אם כי וכיו"ב, עשירות, יחוס, חיצוני, יופי חיצוניים,
"אשה  מבנ"י), ואחת אחד כל על דקאי אלקיכם", לה' אתם "בנים (כמ"ש הקב"ה של בתו ולאה, רחל

אליו. ושייך המתאים לשידוך יזכה - ועי"ז תתהלל", היא ה' יראת

אלקות, בנפעל, הפועל הכח את רואים לפעמים הנה - מתחת" "בארץ מסתכלים כאשר כלומר:
את  רואים - לשידוך ובנוגע העולם. חומריות - מזה ולמטה העולם, גשמיות את רק רואים ולפעמים
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כז b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

(כדלקמן). במשפחה" עיניך תן אומרות היו והנאות בנוי, עיניך תתן אל

פרטים: כמה כולל ד"נאות" שהסוג הגמרא מבארת - יותר בפרטיות הוא הלימוד ששם - ובבבלי
(ג) משפחתי, יחוס מצד נאות (ב) הגוף, ומבנה מראה") ויפת תואר ("יפת הפנים קלסתר מצד נאות (א)

מנוולתן"). ד"עניות הענין (היפך עשירות מצד נאות

עיניכם  תנו אומרות, היו מה ביופי) (נאות שבהן "יפיפיות מבארת: - בבבלי - שהגמרא מה וזהו
שאין  למשפחה עיניכם תנו אומרות היו מה ביחוס) (נאות שבהן מיוחסות ליופי, אלא האשה שאין ליופי

תנ  אומרות בעשירות) (נאות שבהן עשירות לבנים, אלא ממון".האשה בבעלי עיניכם ו

שבירושלמי, ד"נאות" הכללי בסוג הם כלולים - ועשירות מיוחסות יפיפיות - אלו סוגים ג' כלומר:
"יפיפיות" גם אלא "מיוחסות", רק (לא אלו סוגים ג' שכל מכיון - במשפחה" עיניך "תן אומרות היו והן

(סי"ח). כדלקמן ל"משפחה", שייכים ו"עשירות")

אשה  היופי והבל החן "שקר שהפסוקים - במשנה לירושלמי הבבלי שבין החילוק גם מובן ועפ"ז
בירושלמי: ולא בבבלי, רק הובאו מעשי'", בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה תנו ואומר תתהלל, היא ה' יראת

"אל  אומרות שהיו בלבד, הענין כללות את לומר מספיק - כללי באופן הוא הירושלמי שלימוד מכיון
מה  יותר מפרטים - יותר בפרטיות הוא הלימוד ששם בבבלי ואילו במשפחה". עיניך תן בנוי עיניך תתן
תתהלל, היא ה' יראת אשה היופי והבל החן שקר במשפחה, עיניך תן בנוי עיניך תתן "אל אומרות: שהיו

מעשי'". בשערים ויהללוה ידי' מפרי לה תנו ואומר

.ÁÈ זו אמירה מתאימה כיצד - במשפחה" עיניך תן אומרות היו "הנאות הירושלמי בדברי הביאור
ובעשירות): ביופי (נאות ו"עשירות" ל"יפיפיות" בנוגע גם אלא ביחוס), (נאות ל"מיוחסות" בנוגע רק לא
"בנות  שהרי עניות, של במצב אינה המשפחה כאשר רק אפשרי זה שדבר מובן, - ל"יפיפיות" בנוגע
עשירה, ממשפחה שהיא בודאי היא, יפה זו ישראל שבת ומכיון מנוולתן", שהעניות אלא הן נאות ישראל

עני'. שאינה ממשפחה - ועכ"פ

אין  ועשירות") מיוחסות ד"יפיפיות הסוגים ג' כל את כולל (ש"נאות" זה שלפירוש [ומובן
לעיל  שהוקשה (כפי ביופי" עיניך "תן ולא במשפחה" עיניך "תן ה"יפיפיות" אמרו מדוע להקשות
לא  קאי במשפחה", עיניך תן אומרות היו "הנאות בירושלמי מ"ש כי: - קה"ע) בפירוש (סי"ד)
ובעשירות, ביחוס נאות על גם אלא ביופי"), עיניך "תן לומר יכולות (שהן ביופי נאות על רק

כנ"ל].

הרי  השידוכין, בעונת שנמצאת ישראל בת אודות מדובר שכאשר ופשוט מובן - ל"עשירות" ובנוגע
כי  עשירות), של למצב שהגיעה עד רב, ממון לצבור (שעבדה עצמה מצד זה אין עשירות, לה יש אם

עשירה. היא שמשפחתה מצד אם

לפני  יוצאות ישראל שבנות חדש", "מנהג נהי' וכו' הגלות קושי מצד הנה - האחרונים בדורות
באופן  ההנהגה היתה שאז כתיקונן, בשנים בישראל כזאת היתה לא - כסף! ולהרויח לעבוד החתונה

פנימה", מלך בת כבודה ד"כל

הבת  שכאשר - וביניהם זה, שב"מנהג" התועלת את להסביר כדי "תירוצים" מיני כל למצוא מנסים
שאם  שוכחים אבל כיו"ב! וטעמים ב"כולל"... ללמוד בעלה יוכל נישואי' לאחרי הנה כסף, תרויח
של  התורה ללימוד מסייע הדבר הי' - פנימה" מלך בת כבודה ד"כל באופן היתה הבת של הנהגתה

וה"בעל"! ה"חתן"

באופן  שמתנהגים אלו אצל גם החוגים, בכל נתפשט זה ש"מנהג" מכיון זה, בענין להאריך ואין
יכולין  הציבור שאין "גזירה בבחינת הוא הדבר שלילת אודות שהדיבור כך המהדרין", מן ד"מהדרין

בה"!... לעמוד

ישראל  שבת אפשרות קיימת היתה שלא פשיטא והגמרא המשנה בזמן לעניננו: בנוגע - ועכ"פ
משפחתה. מצד היא עשירותה ודאי אלא עצמה, מצד עשירה תהי' השידוכין בעונת הנמצאת
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ב"נאות" הנכללים הסוגים ג' לכל שייכת במשפחה" עיניך "תן שהאמירה איך בפשטות מובן ועפ"ז
ועשירות. מיוחסות יפיפיות, -

.ËÈ עיניך תן בנוי עיניך תתן "אל במשנה שמ"ש מבארת - בירושלמי - שהגמרא לאחרי והנה,
הגמרא  ממשיכה - ונאות מכוערות ישראל, בנות של (כלליים) סוגים ב' על קאי זה הרי במשפחה",
ביום  אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר הוא "וכן המסכת): (בסיום
שיבנה  המקדש בית בנין זה לבו שמחת וביום תורה מתן זו חתונתו ביום לבו, שמחת וביום חתונתו
ונאות, דמכוערות הסוגים ב' מרומזים גו'") וראינה ("צאינה זה שבפסוק היינו, אמן", בימינו במהרה

כדלקמן.
המאורע  עם לבו") שמחת וביום חתונתו ביום וגו' וראינה ("צאינה זה דפסוק הקשר גם יובן ועפ"ז
דלכאורה, - באב עשר בחמשה (גם) שהי' כו'" עיניך נא שא בחור ואומרות בכרמים וחולות ד"יוצאות
לוחות  בו שניתנו הכפורים יום - תורה מתן זה חתונתו "ביום כמ"ש דיוהכ"פ, הענין רק נרמז זה בפסוק
אבל  הרע"ב); (פי' ביוהכ"פ הי' שחינוכו המקדש" בית בנין זה לבו שמחת "וביום (פרש"י), אחרונות"

המפרשים)?! (כקושיית באב עשר לחמשה זה דפסוק השייכות מהי -

דבר  על ראי' בתור בא גו'" וראינה "צאינה שהפסוק - בזה הביאור דבנות אלא הסוגים ב' של יהם
כדלקמן. גו'", וראינה "צאינה בפסוק מרומזים אלו סוגים שב' מכיון ונאות), (מכוערות ישראל

הוא  הגמרא סיום (ששם בבבלי ולא דוקא בירושלמי הובא בגמרא זה סיום מדוע גם יובן ועפ"ז
כי: - כו'") לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד

אומרות  היו "הכאורות ונאות, מכוערות ישראל, בנות של הכלליים הסוגים ב' אודות מדובר בירושלמי
ההוכחה  את ומפרטת הגמרא חוזרת ולכן, במשפחה", עיניך תן אומרות היו והנאות בנוי, עיניך תתן אל
לבו" שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה מהפסוק
שבו  סכ"ד)], (כדלקמן "וגו'" בתיבת במשנה שנרמזו אמו" לו שעטרה "בעטרה התיבות [ובהדגשת

הנ"ל; סוגים ב' מרומזים

הסוגים  דב' (הפרטים ישראל בנות של סוגים ד' או ג' מפורטים שבה שבבבלי, בגמרא משא"כ
אודות  מדובר במשנה כי במשנה, שהובא הפסוק את ולהביא לחזור אפשר אי - שבירושלמי) הכלליים
מהפסוק  הראי' מתאימה ולכן במשפחה"), עיניך תן בנוי עיניך תתן ("אל בלבד (כלליים) סוגים ב'

סוגים. ד' או ג' נתפרטו שבה בגמרא, משא"כ אלו, סוגים ב' מרומזים שבו גו'", וראינה "צאינה

.Î,"בנוי עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות הירושלמי בדברי הביאור בהקדם יובן - בזה והביאור
סי"ד): (כנ"ל לשאתה הבחור ירצה זה שמשום חיובי ענין שום בדבריהם אין דלכאורה,

שכולן  הבנות, סוגי כל על בפשטות קאי וראה", עיניך נא שא בחור - אומרות היו "ומה המשנה דברי
כל  הבנות, של בדבריהם שינויים  היו אח"כ ורק וראה"), עיניך נא שא ("בחור  זו בפיסקא מתחילות היו

וכיו"ב. במשפחה", עיניך "תן בנוי", עיניך תתן "אל ענינה: לפי ואחת אחת

דרגא", "חות מלשון הוא "חתן" דלכאורה: וראה", עיניך נא שא "בחור הדיוק בהקדם - בזה והביאור
בקשר  - כאן נאמר מדוע וא"כ, ירידה, של ענין אתתא", ונסיב דרגא "נחית א) סג, (יבמות כמארז"ל

דוקא? עלי' של ענין וראה", עיניך נא "שא - הנישואין לענין

וראה": עיניך נא שא "בחור - לבחורים ישראל בנות של בדבריהם הכללית ההקדמה היתה זו אלא
עיניך", נא ד"שא הענין אצלך להיות צריך לראש לכל הנה עד", עדי "בנין שידוך, אודות מדובר כאשר

- ואז אלה", ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו מ"ש ע"ד למעלה, להביט דברים כלומר, אודות יחשוב לא
רבקה  שרה בת ישראל, בת שזוהי - הענין עיקר על אם כי וכיו"ב, עשירות, יחוס, חיצוני, יופי חיצוניים,
"אשה  מבנ"י), ואחת אחד כל על דקאי אלקיכם", לה' אתם "בנים (כמ"ש הקב"ה של בתו ולאה, רחל

אליו. ושייך המתאים לשידוך יזכה - ועי"ז תתהלל", היא ה' יראת

אלקות, בנפעל, הפועל הכח את רואים לפעמים הנה - מתחת" "בארץ מסתכלים כאשר כלומר:
את  רואים - לשידוך ובנוגע העולם. חומריות - מזה ולמטה העולם, גשמיות את רק רואים ולפעמים
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נא  שא "בחור ישראל: בנות אמרו ולכן וכיו"ב. גדולה), ("נדוני'" כפשוטו עשירות או כפשוטו, היופי
הקב"ה  לך יעזור ואז למעלה, עיניך את הרם אלא שלמטה, הגשמיים הענינים על תביט אל - עיניך"

לפלוני". פלוני "בת ה"בתֿקול": להכרזת בהתאם לך, המתאים השידוך את למצוא

בהכרזת  הדיוק שעיקר היינו, - לפלוני" "פלונית ולא לפלוני", פלוני "בת הלשון מדיוק [ולהעיר
במשפחה", עיניך ד"תן הענין ע"ד פלוני, של בתו שזוהי אם כי עצמה, ל"פלונית" בנוגע אינו ה"בתֿקול "

תתהלל"]. היא ה' יראת "אשה הקב"ה, של בתו היותה - יותר ובעומק

שבהתחלת  מכיון - חיובי ענין יש בנוי", עיניך תתן "אל המכוערות, של בדבריהם שגם מובן ועפ"ז
הדברים  את יראה ואז למעלה, ויביט עיניו את שירים היינו, וראה", עיניך נא שא "בחור אמרו דבריהם

תתהלל". היא ה' יראת "אשה - ישראל בת של העיקרית מעלתה כלומר, לאמיתתם,

וכיו"ב  עשירות יחוס, יופי, עם הקשורים שידוכין, בעניני לעסוק היתכן תמוה: דבר עוד יובן ועפ"ז
הכיפורים?! ביום -

באב  עשר בחמשה הי' כו'" בכרמים וחולות יוצאות ישראל ד"בנות שהענין לומר גדול דוחק [והרי
לבו"]. שמחת וביום חתונתו "ביום המשנה דברי סיום רק שייך - ליוהכ"פ ובנוגע בלבד,

מסתכלים  לא שאז עיניך", נא "שא היא לזה שההקדמה לעיל האמור ע"פ - הוא בזה  הביאור אלא
היא  ה' יראת "אשה - והעיקרית האמיתית המעלה על אם כי וכיו"ב, כיופי החיצוניים, הדברים על

תתהלל".

.‡Î ה"מכוער הבנות לסוג בנוגע הביאור כללות בהקדים יובן - יותר בעומק בזה ות",והביאור
(כנ"ל  "מכוערת" שהיא עצמה על לומר ולאה, רחל רבקה שרה בת ישראל, בת יכולה כיצד דלכאורה,

סט"ו)?
עצמה  מצד כי לזכותה, לזקוף שיכולים מעלות אינן שמעלותי' - היא בזה שהכוונה לומר, ויש
"אשה  בהיותה הקב"ה, ע"י לה ניתנו אלו שמעלות מפני זה הרי - מעלות בה שיש ומה היא, מכוערת

תתהלל". היא דוקא) (שאז ה' יראת

ד"כחי  באופן זה אין - כשרה ישראל לבת כראוי ומצוותי' התורה בדרכי מתנהגת שהיא מה כלומר:
ולהתחנך  להוולד אותה וזיכה ממש", ממעל אלקה "חלק לה נתן שהקב"ה מפני אם כי ידי", ועוצם
יחוס  יופי, מעלותי', שאר כן וכמו ואשלם", הקדימני "מי הידוע: ובלשון וכו', לשמו הראוי יהודי בבית
היא  אבל אלו, במעלות אותה זיכה שהקב"ה מפני אם כי ידי", ועוצם ד"כחי באופן אינן - עשירות או
ש"לית  ללבנה] שדומין לפי ללבנה מונין בנ"י [שהרי הלבנה ובדוגמת ע"ד היא, מכוערת - עצמה מצד

כלום". מגרמה לה

ההקדמה  מצד רק לא חיובי ענין ישנו בנוי") עיניך תתן ("אל המכוערות של שבדבריהם ונמצא,
ד"כחי  הענין שלילת ביותר אצלן שמורגש העובדה עצם מצד גם אם כי ס"כ), (כנ"ל עיניך" נא ד"שא
זיכה  שהקב"ה מפני רק זה הרי - מעלות בהן שיש ומה הן, מכוערות עצמן שמצד היינו, ידי", ועוצם

אלו. במעלות אותן

ענין  על יסתכל לא שכאשר היינו, בנוי", עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות בירושלמי מ"ש וזהו
כלומר, דוקא, ב"מכוערות" יבחר אזי - כנ"ל) ועשירות, יחוס דיופי המעלות כל כלולים (שבזה הנוי
שהן  אלא המעלות, כל את להן שיש היינו, כלום", מגרמה לה לית "סיהרא בבחינת שהם אלו בבנות
מהן  אחת כל בהיות הקב"ה, ע"י להם ניתנו מעלות עניני כל כי הן, מכוערות עצמן שמצד מרגישות

תתהלל". היא ה' יראת "אשה

.·Î כנ"ל) ונאות דמכוערות הסוגים ב' מרומזים גו'" וראינה "צאינה שבפסוק יובן - לעיל האמור ע"פ
סי"ט):

וחולות  יוצאות ישראל ד"בנות הענין מרומז [שבו גו'" שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה בפסוק
המלך: לשלמה בנוגע מעלות ב' נתבארו - כו'"]
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המלוכה, ענין כל תלוי שבו הכתר, ענין - אמו" לו שעטרה "בעטרה א)

לבש  אשר שהלבוש בראשו", מלכות כתר ניתן "ואשר בענין בארוכה האמצעי אדמו"ר שמבאר [כפי
ה  עליו רכב אשר והסוס כל המלך תלוי שבזה מכיון המלך, כתר משא"כ להמן, להנתן יכול הי' - מלך

המלוכה, ענין

ה"נזר" מהוה שאצלם דוד, בית מלכי - המלך דשלמה והעטרה הכתר אודות מדובר כאשר ובפרט
שכל  דוד לבית הוא "עדות א) מד, (ע"ז כמארז"ל למלכות, ראוי היותו על והוכחה עדות ועטרה) (כתר

הולמתו"], אין למלכות ראוי שאינו וכל הולמתו, למלכות הראוי

המלך. שלמה ע"י שנבנה - המקדש " בית בנין זה לבו שמחת "ביום ב)

"עטרה  אם כי עצמו, מצד שלמה של מעלתו זה שאין בפסוק מודגש - והעטרה הכתר בענין והנה,
כי  אמו", לו "שעטרה ענין זה אין - המקדש" בית בנין זה לבו שמחת "ביום אבל אמו"; לו שעטרה
ובנה  השתדל בעצמו שהוא כלומר, לה'", הבית "ויבן כמ"ש עצמו, המלך שלמה ע"י שנעשה דבר אם
הפרטי, ביתו לבנין בנוגע מאשר יותר והזדרז השתדל ביהמ"ק לבנין שבנוגע - כך כדי ועד ביהמ"ק, את
לח. ו, (מ"א בלבד שנים שבע לקח ביהמ"ק בנין ואילו שנה, עשרה שלש לקח הפרטי ביתו בנין שהרי

ובפרש"י). א ז,

דמכוערות  הסוגים ב' מרומזים וגו'" שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה שבפסוק מובן ועפ"ז
ונאות:

אינה  שמעלתן אצלן שמודגש המכוערות, הבנות ובדוגמת ע"ד זה הרי - אמו" לו שעטרה "בעטרה
ה'", יראת "אשה - מהקב"ה זאת שקיבלו מצד אם כי הן), מכוערות עצמן מצד (שהרי עצמן מצד
הן  נאות ממש שבפועל אף כלומר, בנוי", עיניך תתן "אל הן אומרות ולכן אמו". לו שעטרה "בעטרה
אם  כי בנוי", עיניך תתן "אל מעלותיהן, מפני לקחתן לבחור לו אין המעלות), כל את להן יש (שהרי

תתהלל", היא ה' יראת "אשה - כלום" מגרמה לה לית "סיהרא בבחינת היותן מפני

אצלן  שרואים הנאות, הבנות ובדוגמת ע"ד זה הרי - המקדש" בית בנין זה לבו שמחת "ביום ואילו
(מפני  הן מכוערות עצמן שמצד אצלן מודגש שיהי' מבלי עשירות), או יחוס (יופי, מעלותיהן את בגלוי
במשפחה", עיניך "תן הן אומרות ולכן מהקב"ה). שניתנו מעלות אם כי שלהן, מעלות אינן אלו שמעלות
עם  קשורים אלו ענינים שכל עשירות, או יחוס (ביופי, הן נאות ממש שבפועל העובדה על שיביט היינו,
להן  שניתנו מפני אם כי עצמן, מצד אינן אלו שמעלות היא שהאמת אף סי"ח), כנ"ל "משפחה",

אמו"). לו "שעטרה במשפחה", עיניך ("תן מהקב"ה

אחר: זה בסגנון מאמו, העטרה את שמקבל לאחרי הרי המלך, שלמה של לכתרו בנוגע גם
השכיל"; עלי ה' ד"מיד באופן זה הרי ידו, על שנבנה ביהמ"ק גם - ולאידך שלו, כתר נעשה
שמקבלת  לאחרי הרי היא, מכוערת עצמה שמצד זו שגם ונאות, דמכוערות הסוגים לב' בנוגע וכן
- ולאידך תתהלל", היא ה' יראת "אשה ולכן שלה, אלו מעלות נעשות מהקב"ה, המעלות כל את
קיבלו  - להן שיש מה כל (כי הן מכוערות עצמן שמצד כך) (כל אצלן מורגש שלא הנאות, גם
מודגש  פרט איזה - הוא ביניהם החילוק אלא ידי". ועוצם "כחי זה שאין היא האמת הרי מהקב"ה),

בעיקר:

בעיקר  מודגש ביהמ"ק בבנין ואילו אמו", לו "שעטרה הענין בעיקר מודגש - והעטרה הכתר בענין
מודגש  המכוערות אצל : ישראל דבנות הסוגים לב' בנוגע ועד"ז עצמו. המלך שלמה של פעולתו שזהו
אצל  ואילו אמו", לו שעטרה "בעטרה ע"ד - כלום" מגרמה לה "לית  הן, מכוערות עצמן שמצד בעיקר
שמחת  "ביום ע"ד - כמובן) מהקב"ה, זאת שקיבלו (לאחרי אלו מעלות בהן שיש בעיקר מודגש הנאות

המקדש". בית בנין זה לבו

.‚Î שלמה ע"י שנבנה ביהמ"ק ובנין אמו", לו שעטרה "בעטרה אלו, ענינים שב' - כזה להוסיף ויש
ביוהכ"פ: גם מצינו - עצמו המלך
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כט b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

נא  שא "בחור ישראל: בנות אמרו ולכן וכיו"ב. גדולה), ("נדוני'" כפשוטו עשירות או כפשוטו, היופי
הקב"ה  לך יעזור ואז למעלה, עיניך את הרם אלא שלמטה, הגשמיים הענינים על תביט אל - עיניך"

לפלוני". פלוני "בת ה"בתֿקול": להכרזת בהתאם לך, המתאים השידוך את למצוא

בהכרזת  הדיוק שעיקר היינו, - לפלוני" "פלונית ולא לפלוני", פלוני "בת הלשון מדיוק [ולהעיר
במשפחה", עיניך ד"תן הענין ע"ד פלוני, של בתו שזוהי אם כי עצמה, ל"פלונית" בנוגע אינו ה"בתֿקול "

תתהלל"]. היא ה' יראת "אשה הקב"ה, של בתו היותה - יותר ובעומק

שבהתחלת  מכיון - חיובי ענין יש בנוי", עיניך תתן "אל המכוערות, של בדבריהם שגם מובן ועפ"ז
הדברים  את יראה ואז למעלה, ויביט עיניו את שירים היינו, וראה", עיניך נא שא "בחור אמרו דבריהם

תתהלל". היא ה' יראת "אשה - ישראל בת של העיקרית מעלתה כלומר, לאמיתתם,

וכיו"ב  עשירות יחוס, יופי, עם הקשורים שידוכין, בעניני לעסוק היתכן תמוה: דבר עוד יובן ועפ"ז
הכיפורים?! ביום -

באב  עשר בחמשה הי' כו'" בכרמים וחולות יוצאות ישראל ד"בנות שהענין לומר גדול דוחק [והרי
לבו"]. שמחת וביום חתונתו "ביום המשנה דברי סיום רק שייך - ליוהכ"פ ובנוגע בלבד,

מסתכלים  לא שאז עיניך", נא "שא היא לזה שההקדמה לעיל האמור ע"פ - הוא בזה  הביאור אלא
היא  ה' יראת "אשה - והעיקרית האמיתית המעלה על אם כי וכיו"ב, כיופי החיצוניים, הדברים על

תתהלל".

.‡Î ה"מכוער הבנות לסוג בנוגע הביאור כללות בהקדים יובן - יותר בעומק בזה ות",והביאור
(כנ"ל  "מכוערת" שהיא עצמה על לומר ולאה, רחל רבקה שרה בת ישראל, בת יכולה כיצד דלכאורה,

סט"ו)?
עצמה  מצד כי לזכותה, לזקוף שיכולים מעלות אינן שמעלותי' - היא בזה שהכוונה לומר, ויש
"אשה  בהיותה הקב"ה, ע"י לה ניתנו אלו שמעלות מפני זה הרי - מעלות בה שיש ומה היא, מכוערת

תתהלל". היא דוקא) (שאז ה' יראת

ד"כחי  באופן זה אין - כשרה ישראל לבת כראוי ומצוותי' התורה בדרכי מתנהגת שהיא מה כלומר:
ולהתחנך  להוולד אותה וזיכה ממש", ממעל אלקה "חלק לה נתן שהקב"ה מפני אם כי ידי", ועוצם
יחוס  יופי, מעלותי', שאר כן וכמו ואשלם", הקדימני "מי הידוע: ובלשון וכו', לשמו הראוי יהודי בבית
היא  אבל אלו, במעלות אותה זיכה שהקב"ה מפני אם כי ידי", ועוצם ד"כחי באופן אינן - עשירות או
ש"לית  ללבנה] שדומין לפי ללבנה מונין בנ"י [שהרי הלבנה ובדוגמת ע"ד היא, מכוערת - עצמה מצד

כלום". מגרמה לה

ההקדמה  מצד רק לא חיובי ענין ישנו בנוי") עיניך תתן ("אל המכוערות של שבדבריהם ונמצא,
ד"כחי  הענין שלילת ביותר אצלן שמורגש העובדה עצם מצד גם אם כי ס"כ), (כנ"ל עיניך" נא ד"שא
זיכה  שהקב"ה מפני רק זה הרי - מעלות בהן שיש ומה הן, מכוערות עצמן שמצד היינו, ידי", ועוצם

אלו. במעלות אותן

ענין  על יסתכל לא שכאשר היינו, בנוי", עיניך תתן אל אומרות היו "הכאורות בירושלמי מ"ש וזהו
כלומר, דוקא, ב"מכוערות" יבחר אזי - כנ"ל) ועשירות, יחוס דיופי המעלות כל כלולים (שבזה הנוי
שהן  אלא המעלות, כל את להן שיש היינו, כלום", מגרמה לה לית "סיהרא בבחינת שהם אלו בבנות
מהן  אחת כל בהיות הקב"ה, ע"י להם ניתנו מעלות עניני כל כי הן, מכוערות עצמן שמצד מרגישות

תתהלל". היא ה' יראת "אשה

.·Î כנ"ל) ונאות דמכוערות הסוגים ב' מרומזים גו'" וראינה "צאינה שבפסוק יובן - לעיל האמור ע"פ
סי"ט):

וחולות  יוצאות ישראל ד"בנות הענין מרומז [שבו גו'" שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה בפסוק
המלך: לשלמה בנוגע מעלות ב' נתבארו - כו'"]
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

המלוכה, ענין כל תלוי שבו הכתר, ענין - אמו" לו שעטרה "בעטרה א)

לבש  אשר שהלבוש בראשו", מלכות כתר ניתן "ואשר בענין בארוכה האמצעי אדמו"ר שמבאר [כפי
ה  עליו רכב אשר והסוס כל המלך תלוי שבזה מכיון המלך, כתר משא"כ להמן, להנתן יכול הי' - מלך

המלוכה, ענין

ה"נזר" מהוה שאצלם דוד, בית מלכי - המלך דשלמה והעטרה הכתר אודות מדובר כאשר ובפרט
שכל  דוד לבית הוא "עדות א) מד, (ע"ז כמארז"ל למלכות, ראוי היותו על והוכחה עדות ועטרה) (כתר

הולמתו"], אין למלכות ראוי שאינו וכל הולמתו, למלכות הראוי

המלך. שלמה ע"י שנבנה - המקדש " בית בנין זה לבו שמחת "ביום ב)

"עטרה  אם כי עצמו, מצד שלמה של מעלתו זה שאין בפסוק מודגש - והעטרה הכתר בענין והנה,
כי  אמו", לו "שעטרה ענין זה אין - המקדש" בית בנין זה לבו שמחת "ביום אבל אמו"; לו שעטרה
ובנה  השתדל בעצמו שהוא כלומר, לה'", הבית "ויבן כמ"ש עצמו, המלך שלמה ע"י שנעשה דבר אם
הפרטי, ביתו לבנין בנוגע מאשר יותר והזדרז השתדל ביהמ"ק לבנין שבנוגע - כך כדי ועד ביהמ"ק, את
לח. ו, (מ"א בלבד שנים שבע לקח ביהמ"ק בנין ואילו שנה, עשרה שלש לקח הפרטי ביתו בנין שהרי

ובפרש"י). א ז,

דמכוערות  הסוגים ב' מרומזים וגו'" שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה שבפסוק מובן ועפ"ז
ונאות:

אינה  שמעלתן אצלן שמודגש המכוערות, הבנות ובדוגמת ע"ד זה הרי - אמו" לו שעטרה "בעטרה
ה'", יראת "אשה - מהקב"ה זאת שקיבלו מצד אם כי הן), מכוערות עצמן מצד (שהרי עצמן מצד
הן  נאות ממש שבפועל אף כלומר, בנוי", עיניך תתן "אל הן אומרות ולכן אמו". לו שעטרה "בעטרה
אם  כי בנוי", עיניך תתן "אל מעלותיהן, מפני לקחתן לבחור לו אין המעלות), כל את להן יש (שהרי

תתהלל", היא ה' יראת "אשה - כלום" מגרמה לה לית "סיהרא בבחינת היותן מפני

אצלן  שרואים הנאות, הבנות ובדוגמת ע"ד זה הרי - המקדש" בית בנין זה לבו שמחת "ביום ואילו
(מפני  הן מכוערות עצמן שמצד אצלן מודגש שיהי' מבלי עשירות), או יחוס (יופי, מעלותיהן את בגלוי
במשפחה", עיניך "תן הן אומרות ולכן מהקב"ה). שניתנו מעלות אם כי שלהן, מעלות אינן אלו שמעלות
עם  קשורים אלו ענינים שכל עשירות, או יחוס (ביופי, הן נאות ממש שבפועל העובדה על שיביט היינו,
להן  שניתנו מפני אם כי עצמן, מצד אינן אלו שמעלות היא שהאמת אף סי"ח), כנ"ל "משפחה",

אמו"). לו "שעטרה במשפחה", עיניך ("תן מהקב"ה

אחר: זה בסגנון מאמו, העטרה את שמקבל לאחרי הרי המלך, שלמה של לכתרו בנוגע גם
השכיל"; עלי ה' ד"מיד באופן זה הרי ידו, על שנבנה ביהמ"ק גם - ולאידך שלו, כתר נעשה
שמקבלת  לאחרי הרי היא, מכוערת עצמה שמצד זו שגם ונאות, דמכוערות הסוגים לב' בנוגע וכן
- ולאידך תתהלל", היא ה' יראת "אשה ולכן שלה, אלו מעלות נעשות מהקב"ה, המעלות כל את
קיבלו  - להן שיש מה כל (כי הן מכוערות עצמן שמצד כך) (כל אצלן מורגש שלא הנאות, גם
מודגש  פרט איזה - הוא ביניהם החילוק אלא ידי". ועוצם "כחי זה שאין היא האמת הרי מהקב"ה),

בעיקר:

בעיקר  מודגש ביהמ"ק בבנין ואילו אמו", לו "שעטרה הענין בעיקר מודגש - והעטרה הכתר בענין
מודגש  המכוערות אצל : ישראל דבנות הסוגים לב' בנוגע ועד"ז עצמו. המלך שלמה של פעולתו שזהו
אצל  ואילו אמו", לו שעטרה "בעטרה ע"ד - כלום" מגרמה לה "לית  הן, מכוערות עצמן שמצד בעיקר
שמחת  "ביום ע"ד - כמובן) מהקב"ה, זאת שקיבלו (לאחרי אלו מעלות בהן שיש בעיקר מודגש הנאות

המקדש". בית בנין זה לבו

.‚Î שלמה ע"י שנבנה ביהמ"ק ובנין אמו", לו שעטרה "בעטרה אלו, ענינים שב' - כזה להוסיף ויש
ביוהכ"פ: גם מצינו - עצמו המלך
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b"nyz'dל a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

בו  שניתנו יוהכ"פ היינו, תורה", מתן זה חתונתו "יום ענינים: ב' היו שביוהכ"פ (סי"ט) לעיל הוזכר
ביוהכ"פ. הי' שחינוכו המקדש", בית בנין זה לבו שמחת ו"יום אחרונות, לוחות

שביניהם: והחילוק

שהרי  אמו", לו שעטרה ד"עטרה הענין בדוגמת זה הרי - אחרונות) (לוחות שביוהכ"פ תורה מתן
דברי  כה "הלא וכמ"ש קולו", את השמיעך השמים "מן לו) ד, (ואתחנן כמ"ש מלמעלה, ניתנה התורה
ענין  זה הרי - שביוהכ "פ ביהמ"ק בנין ואילו אמו". לו שעטרה "בעטרה הקב"ה, של דבריו - כאש"
- ועבודתנו מעשינו כללות ע"י שיבנה דלעתיד, לביהמ"ק בנוגע וכן עצמו, המלך שלמה ע"י שנפעל

דוקא. המטה עבודת

ה' "השיבנו (א) דיוהכ"פ): העבודה כללות (שזוהי התשובה שבענין האופנים ב' עם זאת לקשר ויש
למעלה. מלמטה - אליכם" ואשובה אלי "שובו (ב) למטה, מלמעלה - ונשובה" אליך

.„Î המש שבין השינוי גם מובן לעיל האמור התיבות ע"פ הובאו לא שבמשנה - בירושלמי לגמרא נה
בפירוש: אלו תיבות הובאו בגמרא ואילו "וגו'"), בתיבת נרמזו (אלא אמו" לו שעטרה "בעטרה

כדי  - היא וגו'", וראינה צאינה אומר הוא "וכן המשנה דברי את שוב בהביאה הגמרא שכוונת מכיון
התיבות  את לפרש שבהכרח ופשוט מובן הרי זה, בפסוק מרומזים ונאות דמכוערות הסוגים שב' לבאר
אלו  תיבות שלולי מכיון "וגו'"), בתיבת בעלמא ברמז להסתפק אפשר (ואי אמו" לו שעטרה "בעטרה

סכ"ב). (כנ"ל דמכוערות לסוג בנוגע רמז שום כאן אין

עיניך  תן בנוי עיניך תתן "אל שהאמירה בה נתפרש שלא [ועד קצרה בלשון שנכתבה במשנה, כלומר:
משא"כ  וגו'"; שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה רק להביא מספיק סוגים], לב' שייכת במשפחה"
הוכחה  הגמרא מביאה זה ועל ונאות, מכוערות ישראל, דבנות הכלליים הסוגים ב' נתפרשו שבה בגמרא,
"בעטרה  התיבות את ולפרש להוסיף בהכרח - אלו סוגים ב' מרומזים שבו גו'", וראינה "צאינה מהפסוק

אמו". לו שעטרה

לבו  שמחת "ביום נאמר שבמשנה - בירושלמי לגמרא המשנה שבין הב' לשינוי בנוגע מובן ועד"ז
"אמן": תיבת מוסיפה והגמרא בימינו", במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה

בעניננו  ועד"ז יותר. בפרטיות הדברים נתבארו ובגמרא קצרה, בלשון המשנה נכתבה - לעיל כאמור
(סוף  כמארז"ל השלימות, בתכלית הענין ושלימות תוקף על להורות "אמן", תיבת מוסיפה שהגמרא -
ובנוגע  נוצחין", וגבורים במלחמה מתגרין גוליירים שהרי כו' המברך מן יותר אמן העונה "גדול נזיר)
תכלית  ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש לעד, וקיים חי נצחי, בית היותו על מורה זה הרי - לביהמ"ק

השלימות.

.‰Î עם שוב לסיים מקום אין - בבבלי אבל בירושלמי, הגמרא לסיום בנוגע הוא לעיל האמור והנה,
(בגמרא) הפסוק הובא שבירושלמי מכיון (כבירושלמי), וגו'" וראינה צאינה אומר הוא "וכן המשנה דברי
בנות  סוגי ד' או ג' בגמרא נתפרטו בבבלי ואילו ונאות, מכוערות הבנות, סוגי לב' והוכחה ראי' בתור

סי"ט). (כנ"ל
המקדש  בית "יבנה כאשר בתקופה שיהי' נוסף ענין עם (בבבלי) הגמרא מסיימת זה במקום ולכן,

ס  (שזהו בימינו" הענין במהרה בדוגמת שזהו כו'", לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד המשנה): יום
מדה. כנגד מדה - מחול של ענין בכרמים", וחולות ד"יוצאות

המשנה: דברי לגבי הגמרא שבדברי והפירוט ההוספה את רואים בזה וגם

יותר, מאוחרת תקופה בגמרא, ואילו בימינו", במהרה המקדש בית ד"יבנה הענין רק הובא במשנה
ואמר  שנאמר כו' לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד נוסף: ענין הובא המשיח, לימות יותר הקרובה

בישועתו". ונשמחה נגילה גו' זה אלקינו הנה ההוא ביום

.ÂÎ:ובהקדים נפלא. חידוש זה בענין להוסיף ויש
בגמרא  מ"ש - ועפ"ז גופים. בלא לנשמות השכר  ניתן שבו המקום הוא עדן" ש"גן בכ"מ ומבואר ידוע
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

נשמות  אודות מדובר  זה הרי  - כו'" עדן בגן ביניהם יושב  והוא לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד
גופים. בלא

ויושיענו  לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר ממש"נ היא לזה ההוכחה לאידך: אבל
על  - פשוטו") מידי יוצא מקרא ("אין בפשטות - קאי זה שפסוק בישועתו", ונשמחה נגילה גו'
בגופים  נשמות המתים, דתחיית הענין יהי' שאז צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה

דוקא,

גופים, בלא לנשמות בג"ע, הוא דעוה"ב השכר עיקר אם לרמב"ן הרמב"ם שבין הפלוגתא [כידוע
(ראה  הזקן אדמו"ר והכרעת דוקא, בגופים לנשמות התחי', בעולם הוא דעוה"ב השכר שעיקר או
בגופים  נשמות המתים, בתחיית הוא דעוה"ב השכר שעיקר הרמב"ן, כדעת - היא ב) עג, יתרו תו"א

דוקא],

משמע  עדן", בגן כו' לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד ממ"ש ובי': מיני' סתירה זו הרי וא"כ,
ביום  "ואמר לדבר, הוכחה בתור הגמרא שמביאה מהפסוק ואילו גופים, בלא נשמות אודות שמדובר

דוקא?! בגופים נשמות אודות שמדובר משמע וגו'", ההוא

עדן". ב"גן להיות יוכלו בגופים נשמות שגם לבוא, דלעתיד החידושים א' יהי' שזה - לומר ויש

כמ"ש  מג"ע, גורש עה"ד חטא בסיבת ורק עדן", ב"גן הראשון אדם הי' עה"ד חטא קודם דהנה,
לשמור  המתהפכת החרב להט ואת הכרובים את עדן לגן מקדם וישכן האדם את "ויגרש כד) ג, (בראשית 
הרי  לגמרי, יתוקן עה"ד וחטא הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את כאשר לבוא, לעתיד - ועפ"ז גו'".

שהי' כפי בג"ע, להמצא יוכל לא שהאדם סיבה שום החטא.אין קודם

עדן, גן על דקאי בתחלה", עיקרי שהי' למקום לגנוני, לגני ד"באתי הענין יהי' לבוא לעתיד ואדרבה:
התחתונה. הלזו בארץ מובחר הכי המקום שהוא

אדה"ר  היו הבריאה שבהתחלת מזה וק"ו במכ"ש בגופים, נשמות בג"ע להיות יוכלו לעת"ל - וכאמור
תאכל", אכול הגן עץ "מכל כמ"ש ושתי', אכילה עניני עם דוקא, בגופים נשמות של באופן בג"ע וחוה

וכיו"ב:

מכיון  כתיב", מלא "תולדות בהבראם", והארץ השמים תולדות ד"אלה באופן היתה ברה"ע
יותר  נעלה באופן בעולם, יותר נעלית שלימות תהי' לבוא לעתיד אבל נברא". מילואו על ש"עולם
כתיב", מלא "תולדות פרץ", תולדות ד"אלה הענין שזהו נברא", מילואו על ד"עולם מהשלימות

במדרז"ל. כמבואר

היתה  העולם שלימות כאשר בגופים נשמות לסבול יכול הי' עדן" "גן אם ק"ו: הדברים הרי וא"כ,
חדשים, גופים יהיו כאשר המתים, תחיית שלאחרי עאכו"כ הרי בלבד, נברא" מילואו על ד"עולם באופן
אלו  שגופים בודאי הרי - פרץ" תולדות ד"אלה באופן הבריאה לשלימות בהתאם יותר, נעלה באופן

עדן". ב"גן להיות יוכלו

הקב"ה  ד"עתיד הענין יהי' התחי', בעולם לבוא, שלעתיד מכיון - בדבר סתירה כל שאין מובן ועפ"ז
בגופים. נשמות של באופן עדן", בגן כו' לצדיקים מחול לעשות

.ÊÎ הוא הסיום שבשניהם בירושלמי, והן בבבלי הן המובאים היעודים לכל נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
מחול  לעשות הקב"ה ו"עתיד בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה - לבוא לעתיד שיהיו בענינים
נצחי, המקדש ובית נצחית, גאולה בישועתו", ונשמחה נגילה גו' ההוא ביום ואמר שנאמר כו' לצדיקים

רצונך". "כמצות - נצחית דתורה הענין כללות בגלוי יהי' ואז
מצוותי', וקיום התורה בלימוד הוספה של באופן ועבודתנו, מעשינו כללות ע"י - לנו תהי' וכן
הימים  על לילות דמוסיף ואילך באב עשר "מחמשה - באב בט"ו מודגש זה שענין (ס"ח) לעיל כמדובר
בקיום  הוספה לידי גם מביא זה הרי - מעשה" לידי  שמביא תלמוד ש"גדול ומכיון בתורה", לעסוק

בהידור. המצוות
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לי b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

בו  שניתנו יוהכ"פ היינו, תורה", מתן זה חתונתו "יום ענינים: ב' היו שביוהכ"פ (סי"ט) לעיל הוזכר
ביוהכ"פ. הי' שחינוכו המקדש", בית בנין זה לבו שמחת ו"יום אחרונות, לוחות

שביניהם: והחילוק

שהרי  אמו", לו שעטרה ד"עטרה הענין בדוגמת זה הרי - אחרונות) (לוחות שביוהכ"פ תורה מתן
דברי  כה "הלא וכמ"ש קולו", את השמיעך השמים "מן לו) ד, (ואתחנן כמ"ש מלמעלה, ניתנה התורה
ענין  זה הרי - שביוהכ "פ ביהמ"ק בנין ואילו אמו". לו שעטרה "בעטרה הקב"ה, של דבריו - כאש"
- ועבודתנו מעשינו כללות ע"י שיבנה דלעתיד, לביהמ"ק בנוגע וכן עצמו, המלך שלמה ע"י שנפעל

דוקא. המטה עבודת

ה' "השיבנו (א) דיוהכ"פ): העבודה כללות (שזוהי התשובה שבענין האופנים ב' עם זאת לקשר ויש
למעלה. מלמטה - אליכם" ואשובה אלי "שובו (ב) למטה, מלמעלה - ונשובה" אליך

.„Î המש שבין השינוי גם מובן לעיל האמור התיבות ע"פ הובאו לא שבמשנה - בירושלמי לגמרא נה
בפירוש: אלו תיבות הובאו בגמרא ואילו "וגו'"), בתיבת נרמזו (אלא אמו" לו שעטרה "בעטרה

כדי  - היא וגו'", וראינה צאינה אומר הוא "וכן המשנה דברי את שוב בהביאה הגמרא שכוונת מכיון
התיבות  את לפרש שבהכרח ופשוט מובן הרי זה, בפסוק מרומזים ונאות דמכוערות הסוגים שב' לבאר
אלו  תיבות שלולי מכיון "וגו'"), בתיבת בעלמא ברמז להסתפק אפשר (ואי אמו" לו שעטרה "בעטרה

סכ"ב). (כנ"ל דמכוערות לסוג בנוגע רמז שום כאן אין

עיניך  תן בנוי עיניך תתן "אל שהאמירה בה נתפרש שלא [ועד קצרה בלשון שנכתבה במשנה, כלומר:
משא"כ  וגו'"; שלמה במלך ציון בנות וראינה "צאינה רק להביא מספיק סוגים], לב' שייכת במשפחה"
הוכחה  הגמרא מביאה זה ועל ונאות, מכוערות ישראל, דבנות הכלליים הסוגים ב' נתפרשו שבה בגמרא,
"בעטרה  התיבות את ולפרש להוסיף בהכרח - אלו סוגים ב' מרומזים שבו גו'", וראינה "צאינה מהפסוק

אמו". לו שעטרה

לבו  שמחת "ביום נאמר שבמשנה - בירושלמי לגמרא המשנה שבין הב' לשינוי בנוגע מובן ועד"ז
"אמן": תיבת מוסיפה והגמרא בימינו", במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה

בעניננו  ועד"ז יותר. בפרטיות הדברים נתבארו ובגמרא קצרה, בלשון המשנה נכתבה - לעיל כאמור
(סוף  כמארז"ל השלימות, בתכלית הענין ושלימות תוקף על להורות "אמן", תיבת מוסיפה שהגמרא -
ובנוגע  נוצחין", וגבורים במלחמה מתגרין גוליירים שהרי כו' המברך מן יותר אמן העונה "גדול נזיר)
תכלית  ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש לעד, וקיים חי נצחי, בית היותו על מורה זה הרי - לביהמ"ק

השלימות.

.‰Î עם שוב לסיים מקום אין - בבבלי אבל בירושלמי, הגמרא לסיום בנוגע הוא לעיל האמור והנה,
(בגמרא) הפסוק הובא שבירושלמי מכיון (כבירושלמי), וגו'" וראינה צאינה אומר הוא "וכן המשנה דברי
בנות  סוגי ד' או ג' בגמרא נתפרטו בבבלי ואילו ונאות, מכוערות הבנות, סוגי לב' והוכחה ראי' בתור

סי"ט). (כנ"ל
המקדש  בית "יבנה כאשר בתקופה שיהי' נוסף ענין עם (בבבלי) הגמרא מסיימת זה במקום ולכן,

ס  (שזהו בימינו" הענין במהרה בדוגמת שזהו כו'", לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד המשנה): יום
מדה. כנגד מדה - מחול של ענין בכרמים", וחולות ד"יוצאות

המשנה: דברי לגבי הגמרא שבדברי והפירוט ההוספה את רואים בזה וגם

יותר, מאוחרת תקופה בגמרא, ואילו בימינו", במהרה המקדש בית ד"יבנה הענין רק הובא במשנה
ואמר  שנאמר כו' לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד נוסף: ענין הובא המשיח, לימות יותר הקרובה

בישועתו". ונשמחה נגילה גו' זה אלקינו הנה ההוא ביום

.ÂÎ:ובהקדים נפלא. חידוש זה בענין להוסיף ויש
בגמרא  מ"ש - ועפ"ז גופים. בלא לנשמות השכר  ניתן שבו המקום הוא עדן" ש"גן בכ"מ ומבואר ידוע
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

נשמות  אודות מדובר  זה הרי  - כו'" עדן בגן ביניהם יושב  והוא לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד
גופים. בלא

ויושיענו  לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר ממש"נ היא לזה ההוכחה לאידך: אבל
על  - פשוטו") מידי יוצא מקרא ("אין בפשטות - קאי זה שפסוק בישועתו", ונשמחה נגילה גו'
בגופים  נשמות המתים, דתחיית הענין יהי' שאז צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה

דוקא,

גופים, בלא לנשמות בג"ע, הוא דעוה"ב השכר עיקר אם לרמב"ן הרמב"ם שבין הפלוגתא [כידוע
(ראה  הזקן אדמו"ר והכרעת דוקא, בגופים לנשמות התחי', בעולם הוא דעוה"ב השכר שעיקר או
בגופים  נשמות המתים, בתחיית הוא דעוה"ב השכר שעיקר הרמב"ן, כדעת - היא ב) עג, יתרו תו"א

דוקא],

משמע  עדן", בגן כו' לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד ממ"ש ובי': מיני' סתירה זו הרי וא"כ,
ביום  "ואמר לדבר, הוכחה בתור הגמרא שמביאה מהפסוק ואילו גופים, בלא נשמות אודות שמדובר

דוקא?! בגופים נשמות אודות שמדובר משמע וגו'", ההוא

עדן". ב"גן להיות יוכלו בגופים נשמות שגם לבוא, דלעתיד החידושים א' יהי' שזה - לומר ויש

כמ"ש  מג"ע, גורש עה"ד חטא בסיבת ורק עדן", ב"גן הראשון אדם הי' עה"ד חטא קודם דהנה,
לשמור  המתהפכת החרב להט ואת הכרובים את עדן לגן מקדם וישכן האדם את "ויגרש כד) ג, (בראשית 
הרי  לגמרי, יתוקן עה"ד וחטא הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את כאשר לבוא, לעתיד - ועפ"ז גו'".

שהי' כפי בג"ע, להמצא יוכל לא שהאדם סיבה שום החטא.אין קודם

עדן, גן על דקאי בתחלה", עיקרי שהי' למקום לגנוני, לגני ד"באתי הענין יהי' לבוא לעתיד ואדרבה:
התחתונה. הלזו בארץ מובחר הכי המקום שהוא

אדה"ר  היו הבריאה שבהתחלת מזה וק"ו במכ"ש בגופים, נשמות בג"ע להיות יוכלו לעת"ל - וכאמור
תאכל", אכול הגן עץ "מכל כמ"ש ושתי', אכילה עניני עם דוקא, בגופים נשמות של באופן בג"ע וחוה

וכיו"ב:

מכיון  כתיב", מלא "תולדות בהבראם", והארץ השמים תולדות ד"אלה באופן היתה ברה"ע
יותר  נעלה באופן בעולם, יותר נעלית שלימות תהי' לבוא לעתיד אבל נברא". מילואו על ש"עולם
כתיב", מלא "תולדות פרץ", תולדות ד"אלה הענין שזהו נברא", מילואו על ד"עולם מהשלימות

במדרז"ל. כמבואר

היתה  העולם שלימות כאשר בגופים נשמות לסבול יכול הי' עדן" "גן אם ק"ו: הדברים הרי וא"כ,
חדשים, גופים יהיו כאשר המתים, תחיית שלאחרי עאכו"כ הרי בלבד, נברא" מילואו על ד"עולם באופן
אלו  שגופים בודאי הרי - פרץ" תולדות ד"אלה באופן הבריאה לשלימות בהתאם יותר, נעלה באופן

עדן". ב"גן להיות יוכלו

הקב"ה  ד"עתיד הענין יהי' התחי', בעולם לבוא, שלעתיד מכיון - בדבר סתירה כל שאין מובן ועפ"ז
בגופים. נשמות של באופן עדן", בגן כו' לצדיקים מחול לעשות

.ÊÎ הוא הסיום שבשניהם בירושלמי, והן בבבלי הן המובאים היעודים לכל נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
מחול  לעשות הקב"ה ו"עתיד בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה - לבוא לעתיד שיהיו בענינים
נצחי, המקדש ובית נצחית, גאולה בישועתו", ונשמחה נגילה גו' ההוא ביום ואמר שנאמר כו' לצדיקים

רצונך". "כמצות - נצחית דתורה הענין כללות בגלוי יהי' ואז
מצוותי', וקיום התורה בלימוד הוספה של באופן ועבודתנו, מעשינו כללות ע"י - לנו תהי' וכן
הימים  על לילות דמוסיף ואילך באב עשר "מחמשה - באב בט"ו מודגש זה שענין (ס"ח) לעיל כמדובר
בקיום  הוספה לידי גם מביא זה הרי - מעשה" לידי  שמביא תלמוד ש"גדול ומכיון בתורה", לעסוק

בהידור. המצוות
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בית  "שיבנה היעוד קיום את - שמיא" ענני עם "ארו ד"אחישנה", באופן - ומזרזים ממהרים ועי"ז
בימינו", במהרה "אמן".המקדש - הירושלמי וכסיום

***

.ÁÎ.באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ËÎ מעלה למעלה העלי' תהי' כך ביותר, מטה למטה היא שהירידה שככל בארוכה, לעיל נתבאר
לישראל  טובים ימים היו ש"לא מה וזהו עלי'. לצורך אלא אינה הירידה ומטרת תכלית שכל מכיון ביותר,

באב. דתשעה הירידה גודל לאחרי בא זה שעילוי מכיון באב", עשר כחמשה
את  והחריב אריה במזל אריה "עלה בתחלתו): (ירמי' שמעוני הילקוט בדברי גם מודגש זה וענין
אריאל  והחריב החמישי, בחודש כו' אריה במזל מסובכו, ארי עלה דכתיב נבוכדנאצר זה ארי עלה אריאל,
לא  מי שאג אריה בי' דכתיב הקב"ה זה אריה יבוא  אריאל, ויבנה אריה במזל אריה שיבוא מנת על כו',
דתשעה  והירידה החורבן ענין שכל כלומר, כו'". אריאל ויבנה לששון, אבלם והפכתי אריה במזל יירא,
ויבנה  אריה במזל אריה שיבוא למעשה] הקודם תנאי של [באופן מנת "על - ומטרתה תכליתה באב,
גלות, אחרי' שאין נצחית גאולה - השלימות בתכלית שתהי' לבוא דלעתיד העלי' על דקאי אריאל",

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש נצחי, וביהמ"ק

עלו  החדשים "שמות חז"ל בלשון הדיוק [כידוע דוקא "אב" בשם נקרא זה שחודש מה גם וזהו
אלא  לכן, מקודם כבר היו אלו שמות כי בבבל, נתחדשו אלו ששמות הכוונה שאין מבבל", עמהם
מכיון  - בנים" על אב "כרחם כו', הרחמים ענין על הרומז מבבל"], עמהם "עלו ואח"כ כו', ששכחום
למעלה  שאין העילוי לתכלית בנ"י את להביא - ומטרתה תכליתה אב, דחודש והחורבן הירידה שכללות

הימנו.

באב, עשר דחמשה בעילוי הביאור אריכות שלאחרי מובן, - העיקר" הוא ש"המעשה הכלל וע"פ
לירידה  בנוגע הן בארוכה [כנ"ל העילוי לתכלית באים ביותר מטה למטה הירידה לאחרי שדוקא
הברזל"] מסך "מאחורי שנמצאים אלו יהודים, של מיוחד סוג אצל לירידה בנוגע והן הדור, שבכללות
"טאפארוֿדאֿפלאחו" בפועל, במעשה כאו"א של הפרטית עבודתו בדבר ההוראה את לבאר צריכים -

כדלקמן. בפועל). מעשה העץ, על (הגרזן

.Ï:ובהקדים
נבראו  בנ"י שכללות כשם כלומר, שינויים, בו שיש באופן הקב"ה ע"י נבראה האדם של מציאותו
בו  שישנם - פרטי אדם כל אצל הוא כן וכיו"ב, שווים, פרצופיהן ואין שוות דיעותיהם שאין באופן

גופא. זה ביום לשינויים עד לזמן, מזמן שינויים

ובוקר  דערב החילוקים - גופא זה ביום וכן גרמא. שהזמן מצוות ומצוותי': התורה בעניני - ולדוגמא
ענינים  וכיו"ב, השחר, תפלת השחר, ברכות דוקא, השחר זמן עם הקשורים ענינים שישנם וצהריים,
זמן  עם הקשורים וענינים וכיו"ב, המטה, על שמע קריאת ערבית, תפלת דוקא, הערב זמן עם הקשורים

וכיו"ב. מנחה, תפלת הצהריים,

כידוע  ולילה, יום בין חילוקים ישנם - כולו היום כל במשך שחיובו התורה, ללימוד בנוגע ואפילו
מיוחד  עילוי ישנו - ולאידך בלילה", רוני "קומי כמ"ש בלילה, התורה בלימוד מיוחד עילוי שישנו
עירובין  (ראה יותר מחודד באופן הוא והלימוד יותר מיושבת האדם של דעתו שאז ביום, התורה בלימוד
לעבודת  הכנה בבחינת הוא התפלה שלפני התורה שלימוד - גופא ביום חילוקים ישנם כן וכמו א). סה,
הכנסת  "מבית חז"ל: ובלשון התפלה, עבודת לאחרי - הוא התורה דלימוד הענין עיקר ואילו התפלה,

בכ"מ. ומבואר כידוע המדרש", לבית

שהכוונה  מובן, - הקב"ה ע"י נקבע כך אלא וכסיל", זקן ה"מלך מצד באים אינם אלו ששינויים ומכיון

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

b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

יש  בודאי שהרי הוא, בענינו התועלת מלוא את ממנו להפיק כלומר, לתכליתו, שינוי כל לנצל היא, בזה
המבואר  וע"ד הענינים. משאר למטה הוא הרי פרטים שבכמה אף הענינים, שאר לגבי מיוחדת מעלה בו
ש"פ  (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה (כמדובר כו' הראש לגבי ברגל מעלה שיש נצבים ר"פ בלקו"ת

סל"ג)). מטו"מ

.‡Ï להיות יכול לפעמים הרי - שינויים בו שיש באופן נבראה האדם של שמציאותו מכיון והנה,
ח"ו. וירידה נפילה של באופן למעליותא, שאינו שינוי אצלו שיהי'

בתוכם"], "ושכנתי [כמ"ש שלי והפרטי הפנימי בביהמ"ק לעבודתו שביחס כזו, גדולה לירידה ועד
ס"י  (דלעיל מארז"ל ע"ד ליצלן, רחמנא ביהמ"ק, חורבן בדוגמת זה ביהמ"ק הרי נבנה שלא דור "כל (

הענין  להיות יכול לא שאז בלתיֿרצוי ענין אצלו שהי' היינו, החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו
ליצלן! רחמנא שלו, הפרטי ביהמ"ק חורבן של ענין זה הרי וא"כ, בתוכם", ד"ושכנתי

לבוא  עלול מזה, כתוצאה הנה - באמת אמנם הוא שכן ויתכן בעבודתו, המצב שזהו לו נדמה וכאשר
ח"ו! יאוש לידי או עצבות, לידי

לישראל  טובים ימים היו "לא באב, עשר דחמשה הענין מכללות הנלמדת ההוראה באה זה ועל
באב": עשר כחמשה

גדול  לעילוי לבוא - ומטרתה תכליתה ביותר, מטה למטה ירידה באב, דתשעה הירידה שגודל כשם
מהגילוי  למעלה המועדים, מכל למעלה שהוא באב, עשר דחמשה העילוי שזהו הימנו, למעלה שאין
דחג  מהגילוי ולמעלה וגאלם"), ובעצמו בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ("נגלה הפסח דחג

שלפנ"ז), בימים העבודה שלימות לאחרי ומיקבך", מגרנך ("באספך הסוכות

חדא  וברגעא חדא שבשעתא - ומטרתה שתכליתה הפרטית, בעבודתו שהיתה לירידה בנוגע כן כמו
עבודתו  אופן לגבי כלל בערך שלא יותר, נעלה באופן עבודתו תהי' שאז התשובה, דעבודת לעילוי יבוא

ממנה. שלמעלה העבודה לגבי חורבן של לענין תחשב הקודמת שעבודתו - כך כדי עד הקודמת,

שיוכל  כדי בבלי תלמוד לשכוח זירא ר' שהתענה התעניות בענין חסידות בדרושי המבואר וע"ד
תלמוד  לגבי - ישר" "אור - ירושלמי דתלמוד העילוי גודל שמצד - ירושלמי דתלמוד לעילוי להגיע
לשכוח  זירא ר' צריך הי' ישראל", ארץ כתורת תורה "אין טוב", ההיא הארץ "וזהב עה"פ כמארז"ל בבלי,
שענין  כדי כו'], חורבן של ענין ובדוגמת ע"ד היא כזו ששכחה [אף בבלי דתלמוד הלימוד (דרך) את

ירושלמי. דתלמוד הלימוד לאופן אותו יבלבל לא זה

בין  - יותר ובפרטיות העליון, לג"ע התחתון ג"ע שבין כו' דינור ונהר העמוד ענין כללות גם וזהו
למעלה  זה ג"ע ומדריגות מעלות וכמה כמה "שיש סי"ז) (אגה"ק הזקן אדמו"ר שמבאר [כפי וג"ע ג"ע כל
שנאמר  בעוה"ב, ולא בעוה"ז לא מנוחה להם אין חכמים "תלמידי מש"נ וזהו המעלות", רום עד מזה
דג"ע  חיזו כל את לשכוח בהכרח העליון, דג"ע לעילוי לבוא שכדי - סוף] אין עד חיל", אל מחיל ילכו
דג"ע  לגילויים לגמרי באיןֿערוך שהם העליון, דג"ע לגילויים אותו יבלבל לא זה שענין כדי התחתון,
וההתכללות  הקודם, ציורו ביטול נפעל שעי"ז כו', והעמוד דינור הנהר ע"י נפעל זה וענין התחתון,

ו  ד"משתאה החל (באופן וחסידות, קבלה בספרי בארוכה כמבואר ממנה, שלמעלה בדרגא מחריש")
ובכ"מ. המלך, אל באה הנערה ובזה בענין א) צו, (מג"א בתו"א מהמבואר

שלפני  היינו, וקם", צדיק יפול "שבע נאמר גמור לצדיק בנוגע שאפילו - בנ"י בעבודת הוא כן וכמו
שעהיוה"א  (ראה כו' הראשונה ממדריגתו נפילה בבחינת הוא הרי יותר, עליונה למדרגה שמגיע

בהקדמה).

במדריגת  שאינו יהודי אצל מהן") ("שנשתלשלו כפשוטו ונפילה ירידה של לענין בנוגע גם מובן ומזה
א  "הלואי הזקן: אדמו"ר חסידי הראשונים, חסידים פתגם [כידוע בינוני במדריגת לא ואפילו צדיק,

התשובה. דעבודת לעילוי שיבוא - שתכליתה בינוני"],

בלתי  ענין באיזה ח"ו נכשל האדם שכאשר אדם", בני על עלילה "נורא בענין במדרז"ל וכמבואר
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לג b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

בית  "שיבנה היעוד קיום את - שמיא" ענני עם "ארו ד"אחישנה", באופן - ומזרזים ממהרים ועי"ז
בימינו", במהרה "אמן".המקדש - הירושלמי וכסיום

***

.ÁÎ.באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ËÎ מעלה למעלה העלי' תהי' כך ביותר, מטה למטה היא שהירידה שככל בארוכה, לעיל נתבאר
לישראל  טובים ימים היו ש"לא מה וזהו עלי'. לצורך אלא אינה הירידה ומטרת תכלית שכל מכיון ביותר,

באב. דתשעה הירידה גודל לאחרי בא זה שעילוי מכיון באב", עשר כחמשה
את  והחריב אריה במזל אריה "עלה בתחלתו): (ירמי' שמעוני הילקוט בדברי גם מודגש זה וענין
אריאל  והחריב החמישי, בחודש כו' אריה במזל מסובכו, ארי עלה דכתיב נבוכדנאצר זה ארי עלה אריאל,
לא  מי שאג אריה בי' דכתיב הקב"ה זה אריה יבוא  אריאל, ויבנה אריה במזל אריה שיבוא מנת על כו',
דתשעה  והירידה החורבן ענין שכל כלומר, כו'". אריאל ויבנה לששון, אבלם והפכתי אריה במזל יירא,
ויבנה  אריה במזל אריה שיבוא למעשה] הקודם תנאי של [באופן מנת "על - ומטרתה תכליתה באב,
גלות, אחרי' שאין נצחית גאולה - השלימות בתכלית שתהי' לבוא דלעתיד העלי' על דקאי אריאל",

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש נצחי, וביהמ"ק

עלו  החדשים "שמות חז"ל בלשון הדיוק [כידוע דוקא "אב" בשם נקרא זה שחודש מה גם וזהו
אלא  לכן, מקודם כבר היו אלו שמות כי בבבל, נתחדשו אלו ששמות הכוונה שאין מבבל", עמהם
מכיון  - בנים" על אב "כרחם כו', הרחמים ענין על הרומז מבבל"], עמהם "עלו ואח"כ כו', ששכחום
למעלה  שאין העילוי לתכלית בנ"י את להביא - ומטרתה תכליתה אב, דחודש והחורבן הירידה שכללות

הימנו.

באב, עשר דחמשה בעילוי הביאור אריכות שלאחרי מובן, - העיקר" הוא ש"המעשה הכלל וע"פ
לירידה  בנוגע הן בארוכה [כנ"ל העילוי לתכלית באים ביותר מטה למטה הירידה לאחרי שדוקא
הברזל"] מסך "מאחורי שנמצאים אלו יהודים, של מיוחד סוג אצל לירידה בנוגע והן הדור, שבכללות
"טאפארוֿדאֿפלאחו" בפועל, במעשה כאו"א של הפרטית עבודתו בדבר ההוראה את לבאר צריכים -

כדלקמן. בפועל). מעשה העץ, על (הגרזן

.Ï:ובהקדים
נבראו  בנ"י שכללות כשם כלומר, שינויים, בו שיש באופן הקב"ה ע"י נבראה האדם של מציאותו
בו  שישנם - פרטי אדם כל אצל הוא כן וכיו"ב, שווים, פרצופיהן ואין שוות דיעותיהם שאין באופן

גופא. זה ביום לשינויים עד לזמן, מזמן שינויים

ובוקר  דערב החילוקים - גופא זה ביום וכן גרמא. שהזמן מצוות ומצוותי': התורה בעניני - ולדוגמא
ענינים  וכיו"ב, השחר, תפלת השחר, ברכות דוקא, השחר זמן עם הקשורים ענינים שישנם וצהריים,
זמן  עם הקשורים וענינים וכיו"ב, המטה, על שמע קריאת ערבית, תפלת דוקא, הערב זמן עם הקשורים

וכיו"ב. מנחה, תפלת הצהריים,

כידוע  ולילה, יום בין חילוקים ישנם - כולו היום כל במשך שחיובו התורה, ללימוד בנוגע ואפילו
מיוחד  עילוי ישנו - ולאידך בלילה", רוני "קומי כמ"ש בלילה, התורה בלימוד מיוחד עילוי שישנו
עירובין  (ראה יותר מחודד באופן הוא והלימוד יותר מיושבת האדם של דעתו שאז ביום, התורה בלימוד
לעבודת  הכנה בבחינת הוא התפלה שלפני התורה שלימוד - גופא ביום חילוקים ישנם כן וכמו א). סה,
הכנסת  "מבית חז"ל: ובלשון התפלה, עבודת לאחרי - הוא התורה דלימוד הענין עיקר ואילו התפלה,

בכ"מ. ומבואר כידוע המדרש", לבית

שהכוונה  מובן, - הקב"ה ע"י נקבע כך אלא וכסיל", זקן ה"מלך מצד באים אינם אלו ששינויים ומכיון
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יש  בודאי שהרי הוא, בענינו התועלת מלוא את ממנו להפיק כלומר, לתכליתו, שינוי כל לנצל היא, בזה
המבואר  וע"ד הענינים. משאר למטה הוא הרי פרטים שבכמה אף הענינים, שאר לגבי מיוחדת מעלה בו
ש"פ  (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה (כמדובר כו' הראש לגבי ברגל מעלה שיש נצבים ר"פ בלקו"ת

סל"ג)). מטו"מ

.‡Ï להיות יכול לפעמים הרי - שינויים בו שיש באופן נבראה האדם של שמציאותו מכיון והנה,
ח"ו. וירידה נפילה של באופן למעליותא, שאינו שינוי אצלו שיהי'

בתוכם"], "ושכנתי [כמ"ש שלי והפרטי הפנימי בביהמ"ק לעבודתו שביחס כזו, גדולה לירידה ועד
ס"י  (דלעיל מארז"ל ע"ד ליצלן, רחמנא ביהמ"ק, חורבן בדוגמת זה ביהמ"ק הרי נבנה שלא דור "כל (

הענין  להיות יכול לא שאז בלתיֿרצוי ענין אצלו שהי' היינו, החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו
ליצלן! רחמנא שלו, הפרטי ביהמ"ק חורבן של ענין זה הרי וא"כ, בתוכם", ד"ושכנתי

לבוא  עלול מזה, כתוצאה הנה - באמת אמנם הוא שכן ויתכן בעבודתו, המצב שזהו לו נדמה וכאשר
ח"ו! יאוש לידי או עצבות, לידי

לישראל  טובים ימים היו "לא באב, עשר דחמשה הענין מכללות הנלמדת ההוראה באה זה ועל
באב": עשר כחמשה

גדול  לעילוי לבוא - ומטרתה תכליתה ביותר, מטה למטה ירידה באב, דתשעה הירידה שגודל כשם
מהגילוי  למעלה המועדים, מכל למעלה שהוא באב, עשר דחמשה העילוי שזהו הימנו, למעלה שאין
דחג  מהגילוי ולמעלה וגאלם"), ובעצמו בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ("נגלה הפסח דחג

שלפנ"ז), בימים העבודה שלימות לאחרי ומיקבך", מגרנך ("באספך הסוכות

חדא  וברגעא חדא שבשעתא - ומטרתה שתכליתה הפרטית, בעבודתו שהיתה לירידה בנוגע כן כמו
עבודתו  אופן לגבי כלל בערך שלא יותר, נעלה באופן עבודתו תהי' שאז התשובה, דעבודת לעילוי יבוא

ממנה. שלמעלה העבודה לגבי חורבן של לענין תחשב הקודמת שעבודתו - כך כדי עד הקודמת,

שיוכל  כדי בבלי תלמוד לשכוח זירא ר' שהתענה התעניות בענין חסידות בדרושי המבואר וע"ד
תלמוד  לגבי - ישר" "אור - ירושלמי דתלמוד העילוי גודל שמצד - ירושלמי דתלמוד לעילוי להגיע
לשכוח  זירא ר' צריך הי' ישראל", ארץ כתורת תורה "אין טוב", ההיא הארץ "וזהב עה"פ כמארז"ל בבלי,
שענין  כדי כו'], חורבן של ענין ובדוגמת ע"ד היא כזו ששכחה [אף בבלי דתלמוד הלימוד (דרך) את

ירושלמי. דתלמוד הלימוד לאופן אותו יבלבל לא זה

בין  - יותר ובפרטיות העליון, לג"ע התחתון ג"ע שבין כו' דינור ונהר העמוד ענין כללות גם וזהו
למעלה  זה ג"ע ומדריגות מעלות וכמה כמה "שיש סי"ז) (אגה"ק הזקן אדמו"ר שמבאר [כפי וג"ע ג"ע כל
שנאמר  בעוה"ב, ולא בעוה"ז לא מנוחה להם אין חכמים "תלמידי מש"נ וזהו המעלות", רום עד מזה
דג"ע  חיזו כל את לשכוח בהכרח העליון, דג"ע לעילוי לבוא שכדי - סוף] אין עד חיל", אל מחיל ילכו
דג"ע  לגילויים לגמרי באיןֿערוך שהם העליון, דג"ע לגילויים אותו יבלבל לא זה שענין כדי התחתון,
וההתכללות  הקודם, ציורו ביטול נפעל שעי"ז כו', והעמוד דינור הנהר ע"י נפעל זה וענין התחתון,

ו  ד"משתאה החל (באופן וחסידות, קבלה בספרי בארוכה כמבואר ממנה, שלמעלה בדרגא מחריש")
ובכ"מ. המלך, אל באה הנערה ובזה בענין א) צו, (מג"א בתו"א מהמבואר

שלפני  היינו, וקם", צדיק יפול "שבע נאמר גמור לצדיק בנוגע שאפילו - בנ"י בעבודת הוא כן וכמו
שעהיוה"א  (ראה כו' הראשונה ממדריגתו נפילה בבחינת הוא הרי יותר, עליונה למדרגה שמגיע

בהקדמה).

במדריגת  שאינו יהודי אצל מהן") ("שנשתלשלו כפשוטו ונפילה ירידה של לענין בנוגע גם מובן ומזה
א  "הלואי הזקן: אדמו"ר חסידי הראשונים, חסידים פתגם [כידוע בינוני במדריגת לא ואפילו צדיק,

התשובה. דעבודת לעילוי שיבוא - שתכליתה בינוני"],

בלתי  ענין באיזה ח"ו נכשל האדם שכאשר אדם", בני על עלילה "נורא בענין במדרז"ל וכמבואר
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b"nyz'dלד a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

הגמרא  ובלשון אדם". בני על עלילה ד"נורא באופן אם כי האדם, של באשמתו זה אין בעצם הנה רצוי,
הרעותי", "אשר דכתיב שבראם, עליהם מתחרט שהקב"ה הדברים א' היא היצה"ר שבריאת ב) נב, (סוכה
מעיד  עצמו הקב"ה הנה - תקפו" ש"יצרו מכך כתוצאה מסויים, בענין ח"ו נכשל יהודי כאשר כלומר,

הרעותי"! "אשר ואומר:

באופן  היא זו שירידה לומר בהכרח הרי להיטיב, הטוב וטבע הטוב, עצם הוא שהקב"ה ומכיון
כללות  שזהו העילוי , לתכלית יבוא שעי"ז מנת" "על - היא בזה והכוונה בלבד, עזבתיך" קטן ד"לרגע

התשובה. דעבודת הענין

.·Ï שאין - כאו"א של הפרטית לעבודתו בנוגע באב עשר מחמשה הנלמדת ההוראה כללות וזוהי
ע"י  העילוי, לתכלית שיבוא היא, בזה שהכוונה לדעת עליו אלא ירידה, של מענין ח"ו ברוחו ליפול לו

התשובה. עבודת
 ֿ על לבוא הירידה את שמנצל היינו, כזה, באופן הפרטית עבודתו את עובד מישראל כאו"א וכאשר
לעלי' ממש בקרוב זוכים האמור, באופן בנ"י כל של הפרטית עבודתם בצירוף הנה - העילוי לתכלית ידה
דעקבתא  ומכופל כפול חושך ממנה, למטה שאין ירידה הגלות, ירידת גודל לאחרי שתחי' הגדולה

דמשיחא,

הצומות  "כל תעניות): הל' וחותם (בסיום הרמב"ם ובלשון לחושך", שם "קץ היעוד קיום - ובפשטות
לימות  ליבטל עתידים וימי האלו טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד "ולא מזו: ויתירה המשיח",

ושמחה", ששון

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה

***

.‚Ï וגמילות (תפלה), עבודה תורה, - הקוין ג' כל עם ההתוועדות את לקשר האחרונים בזמנים נהוג
חסדים.

זו: להתוועדות בנוגע וכן

העילוי  הזהר בביאורי וכמבואר ערבית, תפלת לאחרי מתקיימת ההתוועדות שהרי - התפלה קו
בה  יש - זה עם וביחד "רשות". היותה מפני ומנחה, שחרית תפלת לגבי אפילו ערבית שבתפלת המיוחד

חובה". קבעוה "האידנא שהרי ד"חובה", העילוי את גם

באב, עשר חמשה בענין נשיאינו רבותינו דברי שהם בהתוועדות, שנתבארו הענינים - התורה קו
ניתנה). בפירושה (תורה מתושבע"פ חז"ל ומאמרי מתושב"כ, פסוקים

בסיום  ה"טנקיסטים") (ע"י ואחת אחד לכל אחד דולר של שטרות חלוקת - וגמ"ח הצדקה וקו
ביום. לצדקה לתתם מנת על ההתוועדות,

אין  האריז"ל בכתבי המבואר ע"פ הרי מבקשים": הם ש"תואנה אלו של הקושיא מתבטלת [ועי"ז
בלילה  צדקה נתן אמורא שכאשר ה"ד) פ"ה (שקלים בירושלמי וכמסופר צדקה, לנתינת ראוי זמן הלילה
על  השטרות את שמחלקים מלכתחילה מדגישים שהרי - כו' רעך" גבול תשיג ד"לא טענה עליו היתה

ליתא. מעיקרא קושיא ולכן, ביום, לצדקה לתתם מנת

כלל  שייכים אינם - הצדקה לנתינת ומסוגלים הראויים בזמנים החילוקים כל עיקר: זה וגם ועוד
גו'", לבבך את תאמץ "לא כמ"ש מיד, לו לתת חיוב ישנו שאז צדקה, ומבקש בא העני כאשר
שנסתר  יתכן [ולא ללילה יום בין כלל חילוק אין שבזה ופשיטא רסרמ"ז), (יו"ד השו"ע וכפס"ד
האריז"ל  בכתבי ומ"ש חולק]; שום עלי' שאין בשו"ע מפורשת הלכה עם בסתירה יהי' דתורה
את  לחפש מיוחדת בהשתדלות המדובר שם הנה - צדקה לנתינת מסוגל זמן אינו שלילה ובירושלמי
בלקו"ש  בארוכה (נתבאר צדקה ממנו שמבקש עני לו מזדמן כאשר ולא צדקה, לו לתת כדי העני
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

ופשוט  מובן הרי ביום, לצדקה לתתו מנת על הדולר את שנותנים שאע"פ - לעניננו בנוגע מובן ומזה
התוקף]. בכל צדקה דנתינת החיוב חל אזי בלילה, עני פוגשים שאם

.„Ï ל וטוב בשמחה להיות צריכים ה' עבודת עניני שכל כמ"פ ה'כמדובר את "עבדו כמ"ש בב,
בניגוני  ההתוועדות את נסיים ולכן, - לבב" ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת וכמ"ש בשמחה",

שמחה:
בבות  ד' הזקן, אדמו"ר ניגון ואח"כ הכנה, ניגון ואח"כ המקדש", בית "שיבנה הניגון - לראש לכל

ניקאווא". ניעט "ניעט הניגון ואח"כ האמצעי, אדמו"ר ניגון ואח"כ פ"א), - הרביעית (בבא

ציווי  את לקיים מנת על זו מהתוועדות לצאת - תובלון" ובשלום תצאו ד"בשמחה הענין יהי' ולאח"ז
על  לילות "דמוסיף יוסיף", "דמוסיף תענית: דמסכת וחותם בסיום כח] נתינת גם [שהוא ז"ל חכמינו
הוספה  - מזה וכתוצאה באיכות, והן בכמות הן התורה בלימוד להרבות היינו, בתורה", לעסוק הימים

בהידור. המצוות בקיום

לבב, וטוב ושמחה במנוחה ה' לעבודת ומבלבלים ומעכבים המונעים כל יתבטלו זו הוספה וע"י
קודם  לקום להשכים היינו, מאליהן", כלין והן המדרש לבית עליהן והערב "השכם א) ז, (גיטין כמארז"ל

סרל"ח), או"ח (ב"ח התורה בלימוד להוסיף כדי הבוקר אור

יצאו  הזה היום "בעצם כמ"ש הגאולה, ענין לכללות עד השמש, וזריחת השחר", ל"עלות שבאים ועד
ע"י  לבוא העתידה בגאולה נפלאות" "אראנו - מצרים" מארץ צאתך "כימי שהרי גו'", ה' צבאות כל

צדקנו. משיח

ויושיענו  לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר כמ"ש - ההוא" ל"יום באים הזה" היום ומ"עצם
- ובארוכה ספכ"ג), (שמו"ר במדרש כמבואר "זה", ב"פ בישועתו", ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה

חסידות. בדרושי

בגלותא", "שכינתא גם שהרי הקב"ה, של ישועתו - בישועתו" ונשמחה "נגילה הלשון וכדיוק
בידיו  "אוחז כאשר - היא מהגלות הקב"ה של ויציאתו בנ"י, עם יחד בגלות נמצא שהקב"ה היינו,
ל, נצבים (פרש"י  ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש

ג).

נגילה  לו קוינו ה' זה גו' זה אלקינו הנה שנאמר באצבעו, מראה ואחד אחד "כל - אלו ענינים וכל
ממש. בימינו במהרה - בישועתו" ונשמחה

ניגון  הכנה. ניגון ניגנו ואח"כ המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן טלישבסקי שי' משה ר' [החזן
כ"ק  התחיל ואח"כ כלאפצי"). זשוריצי ("ניע האמצעי אדמו"ר ניגון פ"א). - הד' (בבא הזקן אדמו"ר

של  ניקאווא"].אדמו"ר ניעט "ניעט לנגן יט"א

***

.‰Ï:לעיל להמדובר בהמשך פרטים כמה לסיים המקום כאן
הוי'. דשם אחרונה ה"א מאות - ובכללות הוי', משם נלקחת נשמה שכל (במאמר) לעיל הוזכר

באגה"ת  הזקן אדמו"ר מבאר הרי אלקה, שם ממעל", אלקה "חלק הוא הכתוב שלשון אף והנה,
שם  "חלק היינו, עמו", הוי' חלק "כי הכתוב: ובלשון דוקא, הוי' שם עם קשורה שהנשמה ובכ"מ (פ"ד)

ב"ה". הוי'

.ÂÏ הוא הירושלמי שלשון (סי"ג) לעיל שהוזכר הדיוק ביאור את להשלים המקום כאן כן כמו
"כמו  היא בזה שהכוונה לפרש העדה) (קרבן הירושלמי מפרשי צריכים זה ומשום (באל"ף), "הכאורות"

(בעי"ן). כעורות"
עניני  שאר עם ביחד זה ענין נתבאר לא (שלכן הרמז ע"ד הענינים, בפנימיות - בזה והביאור

ה"הדרן"):
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לה b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

הגמרא  ובלשון אדם". בני על עלילה ד"נורא באופן אם כי האדם, של באשמתו זה אין בעצם הנה רצוי,
הרעותי", "אשר דכתיב שבראם, עליהם מתחרט שהקב"ה הדברים א' היא היצה"ר שבריאת ב) נב, (סוכה
מעיד  עצמו הקב"ה הנה - תקפו" ש"יצרו מכך כתוצאה מסויים, בענין ח"ו נכשל יהודי כאשר כלומר,

הרעותי"! "אשר ואומר:

באופן  היא זו שירידה לומר בהכרח הרי להיטיב, הטוב וטבע הטוב, עצם הוא שהקב"ה ומכיון
כללות  שזהו העילוי , לתכלית יבוא שעי"ז מנת" "על - היא בזה והכוונה בלבד, עזבתיך" קטן ד"לרגע

התשובה. דעבודת הענין

.·Ï שאין - כאו"א של הפרטית לעבודתו בנוגע באב עשר מחמשה הנלמדת ההוראה כללות וזוהי
ע"י  העילוי, לתכלית שיבוא היא, בזה שהכוונה לדעת עליו אלא ירידה, של מענין ח"ו ברוחו ליפול לו

התשובה. עבודת
 ֿ על לבוא הירידה את שמנצל היינו, כזה, באופן הפרטית עבודתו את עובד מישראל כאו"א וכאשר
לעלי' ממש בקרוב זוכים האמור, באופן בנ"י כל של הפרטית עבודתם בצירוף הנה - העילוי לתכלית ידה
דעקבתא  ומכופל כפול חושך ממנה, למטה שאין ירידה הגלות, ירידת גודל לאחרי שתחי' הגדולה

דמשיחא,

הצומות  "כל תעניות): הל' וחותם (בסיום הרמב"ם ובלשון לחושך", שם "קץ היעוד קיום - ובפשטות
לימות  ליבטל עתידים וימי האלו טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד "ולא מזו: ויתירה המשיח",

ושמחה", ששון

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה

***

.‚Ï וגמילות (תפלה), עבודה תורה, - הקוין ג' כל עם ההתוועדות את לקשר האחרונים בזמנים נהוג
חסדים.

זו: להתוועדות בנוגע וכן

העילוי  הזהר בביאורי וכמבואר ערבית, תפלת לאחרי מתקיימת ההתוועדות שהרי - התפלה קו
בה  יש - זה עם וביחד "רשות". היותה מפני ומנחה, שחרית תפלת לגבי אפילו ערבית שבתפלת המיוחד

חובה". קבעוה "האידנא שהרי ד"חובה", העילוי את גם

באב, עשר חמשה בענין נשיאינו רבותינו דברי שהם בהתוועדות, שנתבארו הענינים - התורה קו
ניתנה). בפירושה (תורה מתושבע"פ חז"ל ומאמרי מתושב"כ, פסוקים

בסיום  ה"טנקיסטים") (ע"י ואחת אחד לכל אחד דולר של שטרות חלוקת - וגמ"ח הצדקה וקו
ביום. לצדקה לתתם מנת על ההתוועדות,

אין  האריז"ל בכתבי המבואר ע"פ הרי מבקשים": הם ש"תואנה אלו של הקושיא מתבטלת [ועי"ז
בלילה  צדקה נתן אמורא שכאשר ה"ד) פ"ה (שקלים בירושלמי וכמסופר צדקה, לנתינת ראוי זמן הלילה
על  השטרות את שמחלקים מלכתחילה מדגישים שהרי - כו' רעך" גבול תשיג ד"לא טענה עליו היתה

ליתא. מעיקרא קושיא ולכן, ביום, לצדקה לתתם מנת

כלל  שייכים אינם - הצדקה לנתינת ומסוגלים הראויים בזמנים החילוקים כל עיקר: זה וגם ועוד
גו'", לבבך את תאמץ "לא כמ"ש מיד, לו לתת חיוב ישנו שאז צדקה, ומבקש בא העני כאשר
שנסתר  יתכן [ולא ללילה יום בין כלל חילוק אין שבזה ופשיטא רסרמ"ז), (יו"ד השו"ע וכפס"ד
האריז"ל  בכתבי ומ"ש חולק]; שום עלי' שאין בשו"ע מפורשת הלכה עם בסתירה יהי' דתורה
את  לחפש מיוחדת בהשתדלות המדובר שם הנה - צדקה לנתינת מסוגל זמן אינו שלילה ובירושלמי
בלקו"ש  בארוכה (נתבאר צדקה ממנו שמבקש עני לו מזדמן כאשר ולא צדקה, לו לתת כדי העני
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b"nyz'd a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

ופשוט  מובן הרי ביום, לצדקה לתתו מנת על הדולר את שנותנים שאע"פ - לעניננו בנוגע מובן ומזה
התוקף]. בכל צדקה דנתינת החיוב חל אזי בלילה, עני פוגשים שאם

.„Ï ל וטוב בשמחה להיות צריכים ה' עבודת עניני שכל כמ"פ ה'כמדובר את "עבדו כמ"ש בב,
בניגוני  ההתוועדות את נסיים ולכן, - לבב" ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת וכמ"ש בשמחה",

שמחה:
בבות  ד' הזקן, אדמו"ר ניגון ואח"כ הכנה, ניגון ואח"כ המקדש", בית "שיבנה הניגון - לראש לכל

ניקאווא". ניעט "ניעט הניגון ואח"כ האמצעי, אדמו"ר ניגון ואח"כ פ"א), - הרביעית (בבא

ציווי  את לקיים מנת על זו מהתוועדות לצאת - תובלון" ובשלום תצאו ד"בשמחה הענין יהי' ולאח"ז
על  לילות "דמוסיף יוסיף", "דמוסיף תענית: דמסכת וחותם בסיום כח] נתינת גם [שהוא ז"ל חכמינו
הוספה  - מזה וכתוצאה באיכות, והן בכמות הן התורה בלימוד להרבות היינו, בתורה", לעסוק הימים

בהידור. המצוות בקיום

לבב, וטוב ושמחה במנוחה ה' לעבודת ומבלבלים ומעכבים המונעים כל יתבטלו זו הוספה וע"י
קודם  לקום להשכים היינו, מאליהן", כלין והן המדרש לבית עליהן והערב "השכם א) ז, (גיטין כמארז"ל

סרל"ח), או"ח (ב"ח התורה בלימוד להוסיף כדי הבוקר אור

יצאו  הזה היום "בעצם כמ"ש הגאולה, ענין לכללות עד השמש, וזריחת השחר", ל"עלות שבאים ועד
ע"י  לבוא העתידה בגאולה נפלאות" "אראנו - מצרים" מארץ צאתך "כימי שהרי גו'", ה' צבאות כל

צדקנו. משיח

ויושיענו  לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר כמ"ש - ההוא" ל"יום באים הזה" היום ומ"עצם
- ובארוכה ספכ"ג), (שמו"ר במדרש כמבואר "זה", ב"פ בישועתו", ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה

חסידות. בדרושי

בגלותא", "שכינתא גם שהרי הקב"ה, של ישועתו - בישועתו" ונשמחה "נגילה הלשון וכדיוק
בידיו  "אוחז כאשר - היא מהגלות הקב"ה של ויציאתו בנ"י, עם יחד בגלות נמצא שהקב"ה היינו,
ל, נצבים (פרש"י  ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש

ג).

נגילה  לו קוינו ה' זה גו' זה אלקינו הנה שנאמר באצבעו, מראה ואחד אחד "כל - אלו ענינים וכל
ממש. בימינו במהרה - בישועתו" ונשמחה

ניגון  הכנה. ניגון ניגנו ואח"כ המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן טלישבסקי שי' משה ר' [החזן
כ"ק  התחיל ואח"כ כלאפצי"). זשוריצי ("ניע האמצעי אדמו"ר ניגון פ"א). - הד' (בבא הזקן אדמו"ר

של  ניקאווא"].אדמו"ר ניעט "ניעט לנגן יט"א

***

.‰Ï:לעיל להמדובר בהמשך פרטים כמה לסיים המקום כאן
הוי'. דשם אחרונה ה"א מאות - ובכללות הוי', משם נלקחת נשמה שכל (במאמר) לעיל הוזכר

באגה"ת  הזקן אדמו"ר מבאר הרי אלקה, שם ממעל", אלקה "חלק הוא הכתוב שלשון אף והנה,
שם  "חלק היינו, עמו", הוי' חלק "כי הכתוב: ובלשון דוקא, הוי' שם עם קשורה שהנשמה ובכ"מ (פ"ד)

ב"ה". הוי'

.ÂÏ הוא הירושלמי שלשון (סי"ג) לעיל שהוזכר הדיוק ביאור את להשלים המקום כאן כן כמו
"כמו  היא בזה שהכוונה לפרש העדה) (קרבן הירושלמי מפרשי צריכים זה ומשום (באל"ף), "הכאורות"

(בעי"ן). כעורות"
עניני  שאר עם ביחד זה ענין נתבאר לא (שלכן הרמז ע"ד הענינים, בפנימיות - בזה והביאור

ה"הדרן"):
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b"nyz'dלו a`a xyr dyng ,awr 't 'a meil xe` zgiy

במקום  (באל"ף), אור" כתנות כתוב מצאו מאיר רבי של "בתורתו יב): פ"כ, (ב"ר במדרש איתא
כו'. הס"ת של לכשרותה בנוגע הביאורים לפרטי להכנס ואכ"מ (בעי"ן), עור" "כתנות

רומז  שאל"ף בכ"מ כמבואר הקצה, אל הקצה מן הוא עי"ן לאות אל"ף אות שבין החילוק והנה,
הקב"ה  - הרועה צריך (שמהם זאבים שבעים העולם, אומות לשבעים רומז ועי"ן עולם", של ל"אלופו
כו'. החיצונים יניקת עם הקשורה מיער", חזיר "יכרסמנה בענין וכמבואר בנ"י). - הכבשה את לשמור -

דאות  לענין בנוגע גם הוא שכן מובן, וכיו"ב, ברקיע, מלאך בקדושה, שורש לו יש ענין שכל ומכיון
ההשתלשלות  בריבוי - זה ענין נשתלשל שממנו בקדושה, שורש לה שיש - אוה"ע) (שבעים בלעו"ז עי"ן

מטה. למטה - כו' יורדות רגלי' המדרגות, וירידת

"אחד" הוא ש"ועד" (באל"ף), ל"אחד" (בעי"ן) "ועד" שבין החילוק בכ"מ כמבואר - בזה והענין
מחי"ת  וא"ו, נעשה שמאל"ף היינו, "ועד", לבחי' "אחד" מבחי' הירידה ענין על המורה אתוון, בחילופי

וכו'. עי"ן נעשה

ע' דלעו"ז, עי"ן בחי' ההשתלשלות) ריבוי (לאחרי משתלשל שבקדושה עי"ן מבחי' - לעיל וכאמור
אוה"ע.

אוה"ע, שבעים על רומז עי"ן הקצה: אל הקצה מן הוא לעי"ן אל"ף שבין החילוק שכללות ונמצא,
"עם  - בבנ"י שבחר עולם" של "אלופו על רומז אל"ף קרובו".ואילו

בעי"ן: "מכוערות" - ובבבלי באל"ף, "כאורות" נאמר בירושלמי מדוע יובן ועפ"ז

ענין  הוא ירושלמי תלמוד ואילו חושך, של ענין - הושיבני" "במחשכים נאמר בבלי תלמוד אודות
"מאיר  הוא: מאיר רבי של שענינו - חכמים לשאר מאיר רבי שבין החילוק ע"ד הוא זה וחילוק אור. של

ירושלמי. תלמוד בדוגמת אור, של ענין ב), יג, (עירובין בהלכה" חכמים עיני

בתלמוד  כן כמו בעי"ן), ולא (באל"ף אור" כתנות כתוב מצאו מאיר רבי של ש "בתורתו כשם ולכן,
בעי"ן). ולא (באל"ף דוקא "כאורות" נאמר ירושלמי

עוד. ויחכם לחכם ותן

.ÊÏ"ה"טנקיסטים יעלו - ואח"כ אחרונה, ברכה יברכו בודאי - אחרונה ברכה לברך שצריכים אלו
כנ"ל. לצדקה, לתתם מנת על השטרות את לחלק כדי

באופן  נגאלין", הן "מיד הרמב"ם: ובלשון נאו", משיח וואנט "ווי הידוע: הניגון את ינגנו - כן ולפני
שמיא". ענני עם "ארו ד"אחישנה",

נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ 

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - ל"טנקיסטים" הדולרים נתינת לאחרי
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בפרשתנו ‡. מבוארות עקריות מצות :1שתי
ששניהם  ואף תורה. תלמוד ומצות ק"ש מצות

דבק"ש  הוא ופס"ד א', בפסוק שחרית 2נכתבים
ולילה  יומם בו והגית מצות מקיים ,3וערבית

כק"ש  שינון ת"ת גיסא גדול 4ולאידך חילוק מ"מ ,
ביניהם:

יום, בכל פעמיים הוא ק"ש דמצות החיוב
כאן  כמפורש ובערבית, "בשכבך 5בשחרית

בפ"ע  ענין הוא מהם וכ"א גם 6ובקומך", וכדמוכח ,
ק"ש ברכות שמברכים יום miinrtמזה בכל

ובערבית  אינה 7בשחרית ת"ת מצות משא"כ ;
אלא  והלילה, היום בזמני נפרדים לחיובים מחולקת

חיוב דיום `cgהוא הזמן בכל – תמיד הנמשך
אחת 8ולילה  פעם רק התורה ברכת מברכים ולכן .

לפרקים  אלא ללמוד דרכו שאין מי גם כי 9ביום, ,

הפסק  בזה שאין אחד המשך הוא הלימוד .10חיוב

איפכא  הרי ענינם, מצד לכאורה, להבין: וצריך
והשגה, בהבנה הקשור ענין ה"ה ת"ת מסתברא:
לא  ואם – הנלמד הדבר להבין המצוה מחובת כי

בתושבע"פ  טעמא מאי מצות 11ידע קיים לא
שבה 12ת"ת  ומאחר – ע"ז מברכים ואין בנה ,

– שוים הזמנים כל ואין שינויים ישנם והשגה
וההתחלקות  הזמן לגדר ת"ת מצות לקשר סברא
דלימוד  והבנה חילוק מצינו הרי ובפרט שבזמן.
שמעתתי' ביום הגורס וכל הלילה או היום

אגדה 13מחדדן  ובדברי הי'15מפורש 14. "מנין :
בשעה  אלא לילה ואימתי יום אימתי יודע משה
יום  שהוא יודע הי' מקרא מלמדו הקב"ה שהי'
לילה", שהוא יודע הי' משנה מלמדו שהי' ובשעה
התורה  בלימוד שינוי הי' - התורה דבנתינת הרי

ולילה  דיום העתים שינויי מצות 16לפי משא"כ .
של  ויחודו מלכותו עול קבלת ענינה הרי ק"ש,

תמידי  זכרון –17הקב"ה מישראל בכאו"א שצ"ל
אחת  חובה הוא ית' ויחודו מלכותו שזכרון ומכיון
שינויים  בזה שיהיו סברא אין הרי תמידית,

ולילה. דיום הזמנים חילופי מצד והתחלקות

בזה:·. והביאור

מפסקי  יומי כי לימים, נחלקים האדם חיי
ולילה,18מהדדי  יום בצירוף היינו (שלם) ויום .
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נדה). (מס' הש"ס וסיום (*
ז.1) ו,
די2) והגית מצות לקיום דבנוגע אחד r"klוי"ל בפסוק

אחד  (שיעור) בפרק שדי כמו – דק"ש אחד) ענין רק (ואפילו
כו'. שחרית

ר"ס 3) השו"ע ונ"כ רמ"א וראה ס"ד. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל'
רמ"ו.
שם 4) שהמפרשים אלא – בסופה ה"ב פ"א שבת ירוש'

אחר. באופן פירשו
יט.5) יא, עקב – וכן
וראה 6) גֿד. מ"ע שלו (בסהמ"צ הרס"ג לדעת מיבעי לא

(בסוף  והרמב"ן ואילך)) א (עח, שם פערלא הרי"פ ביאור
שם) ט' שרש סוף בדבריו ועיין להרמב"ם. ספהמ"צ על השגותיו
במנין  מצות לב' ערבית ושל שחרית של ק"ש מצות שמנו ועוד,
יו"ד), מ"ע שלו (בסהמ"צ הרמב"ם לדעת גם אלא – המצות
שמנו  ועוד, תכ) (מצוה והחנוך יח) מ"ע שלו (בסהמ"צ הסמ"ג
אלא  נפרדות, מצות ב' שהם הוא הפירוש הרי אחת, למצוה אותם

zepnpy מ"ע היא ק"ש שמצות מזה גם וכדמוכח אחת, כמצוה
יב). סי' ארי' שאגת שו"ת (וראה שהזמ"ג

כמ"ש 7) ק"ש עם כלל שייכות להם אין "דלכאורה ואף
לפני' ק"ש כברכות נתקנו הרי מ"מ – פוסקים" ושאר הרשב"א
פמ"ט). תניא ראה – הק"ש לעבודת האדם יבוא (ועי"ז ולאחרי'

פ"א).8) בתניא (הובא א צט, סנה' סע"ב. צט, מנחות ראה
ה"ה. פ"ג לאדה"ז ת"ת הלכות קכו). (קיט, תהלים ופרש"י ילקוט
חגיגה  אבן טורי וראה קמ"ל. הא ד"ה א  ח, נדרים ר"ן גם וראה

וכו' עתים בקביעות חובתו ידי יוצא הדין ש"מן ואף א. meiaז,
dlilae'א פרק כמו מועט בלימוד אפילו וכו' אירע ואם meiaוכו'

א' פרק בק"ש dlilaוכן י"ח לצאת יוכל וכו' הדחק ובשעת וכו',
ziaxre zixgy של הבדיעבד הוא זה כל הרי – ה"ד) ת"ת (הל'

ולילה יומם בו והגית האחד eheytkמצות החיוב של היינו (שם),
ס"א.cinzהנמשך קנו סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה .
(ועיקר):9) ועוד נהגו". ש"וכן ז סעי' מז סי' אדה"ז שו"ע

עוה"פ  לברך צריך אם רק הוא (שם) הדיעות ב' בין המחלוקת
ezrc giqdykקשור אינו לד"ה אבל ,dlile meic zewlgzdl.

דלכאורה 10) – בחייו אחת פעם (ולא יום בכל דמברך והא
נמשך החיוב הפסקcinzהרי בו "שברכת llkואין לפי הוא (

לקמן  וראה שם). אדה"ז (שו"ע השחר" כברכות היא התורה
.36 הערה

מ"ע 11) רמ"ח ("כל ומעשה בתושבע"פ. ה"ה ת"ת ועיקר
תושבע"פ. לימוד ע"י רק בא סוסכ"ט) אגה"ק – מל"ת" ושס"ה

לקו"ת 12) עייג"כ הי"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' נ. סי' מג"א
ומאשל  שם. מפמ"ג ולהעיר פ"א. שכ"ז הפרדס בשם א ה, ויקרא
ממגילה  ולהעיר ס"א. סמ"ז מבוטשאטש) וכו' (להרה"ץ אברהם

" א) שבמקרא oilhany(ג, לפי מגילה" מקרא לשמוע ובאין ת"ת
כ"כ עוסק אינו התורה.zpadaמגילה

א.13) סה, עירובין ר"ח
ברכי 14) רלח. סו"ס או"ח באה"ט (ראה למעשה גם ונוגע

ועוד). שם. יוסף
תו.15) רמז תשא יל"ש
כל16) לי' אוליף "והוה ב: לט, זח"ג מלין nei`וראה ג'

לוי ililae`דאורייתא לקוטי וראה דאגדתא". דחכמתא מלין ג'
ואילך). ער (ס"ע שם לזהר יצחק

ועוד.17) ק"ש כוונות תך. מצוה חינוך ראה
ובזהר 18) סע"ה). השלמה (צפע"נ א ז, נזיר דאמוראי פלוגתא
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במקום  (באל"ף), אור" כתנות כתוב מצאו מאיר רבי של "בתורתו יב): פ"כ, (ב"ר במדרש איתא
כו'. הס"ת של לכשרותה בנוגע הביאורים לפרטי להכנס ואכ"מ (בעי"ן), עור" "כתנות

רומז  שאל"ף בכ"מ כמבואר הקצה, אל הקצה מן הוא עי"ן לאות אל"ף אות שבין החילוק והנה,
הקב"ה  - הרועה צריך (שמהם זאבים שבעים העולם, אומות לשבעים רומז ועי"ן עולם", של ל"אלופו
כו'. החיצונים יניקת עם הקשורה מיער", חזיר "יכרסמנה בענין וכמבואר בנ"י). - הכבשה את לשמור -

דאות  לענין בנוגע גם הוא שכן מובן, וכיו"ב, ברקיע, מלאך בקדושה, שורש לו יש ענין שכל ומכיון
ההשתלשלות  בריבוי - זה ענין נשתלשל שממנו בקדושה, שורש לה שיש - אוה"ע) (שבעים בלעו"ז עי"ן

מטה. למטה - כו' יורדות רגלי' המדרגות, וירידת

"אחד" הוא ש"ועד" (באל"ף), ל"אחד" (בעי"ן) "ועד" שבין החילוק בכ"מ כמבואר - בזה והענין
מחי"ת  וא"ו, נעשה שמאל"ף היינו, "ועד", לבחי' "אחד" מבחי' הירידה ענין על המורה אתוון, בחילופי

וכו'. עי"ן נעשה

ע' דלעו"ז, עי"ן בחי' ההשתלשלות) ריבוי (לאחרי משתלשל שבקדושה עי"ן מבחי' - לעיל וכאמור
אוה"ע.

אוה"ע, שבעים על רומז עי"ן הקצה: אל הקצה מן הוא לעי"ן אל"ף שבין החילוק שכללות ונמצא,
"עם  - בבנ"י שבחר עולם" של "אלופו על רומז אל"ף קרובו".ואילו

בעי"ן: "מכוערות" - ובבבלי באל"ף, "כאורות" נאמר בירושלמי מדוע יובן ועפ"ז

ענין  הוא ירושלמי תלמוד ואילו חושך, של ענין - הושיבני" "במחשכים נאמר בבלי תלמוד אודות
"מאיר  הוא: מאיר רבי של שענינו - חכמים לשאר מאיר רבי שבין החילוק ע"ד הוא זה וחילוק אור. של

ירושלמי. תלמוד בדוגמת אור, של ענין ב), יג, (עירובין בהלכה" חכמים עיני

בתלמוד  כן כמו בעי"ן), ולא (באל"ף אור" כתנות כתוב מצאו מאיר רבי של ש "בתורתו כשם ולכן,
בעי"ן). ולא (באל"ף דוקא "כאורות" נאמר ירושלמי

עוד. ויחכם לחכם ותן

.ÊÏ"ה"טנקיסטים יעלו - ואח"כ אחרונה, ברכה יברכו בודאי - אחרונה ברכה לברך שצריכים אלו
כנ"ל. לצדקה, לתתם מנת על השטרות את לחלק כדי

באופן  נגאלין", הן "מיד הרמב"ם: ובלשון נאו", משיח וואנט "ווי הידוע: הניגון את ינגנו - כן ולפני
שמיא". ענני עם "ארו ד"אחישנה",

נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ 

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - ל"טנקיסטים" הדולרים נתינת לאחרי
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בפרשתנו ‡. מבוארות עקריות מצות :1שתי
ששניהם  ואף תורה. תלמוד ומצות ק"ש מצות

דבק"ש  הוא ופס"ד א', בפסוק שחרית 2נכתבים
ולילה  יומם בו והגית מצות מקיים ,3וערבית

כק"ש  שינון ת"ת גיסא גדול 4ולאידך חילוק מ"מ ,
ביניהם:

יום, בכל פעמיים הוא ק"ש דמצות החיוב
כאן  כמפורש ובערבית, "בשכבך 5בשחרית

בפ"ע  ענין הוא מהם וכ"א גם 6ובקומך", וכדמוכח ,
ק"ש ברכות שמברכים יום miinrtמזה בכל

ובערבית  אינה 7בשחרית ת"ת מצות משא"כ ;
אלא  והלילה, היום בזמני נפרדים לחיובים מחולקת

חיוב דיום `cgהוא הזמן בכל – תמיד הנמשך
אחת 8ולילה  פעם רק התורה ברכת מברכים ולכן .

לפרקים  אלא ללמוד דרכו שאין מי גם כי 9ביום, ,

הפסק  בזה שאין אחד המשך הוא הלימוד .10חיוב

איפכא  הרי ענינם, מצד לכאורה, להבין: וצריך
והשגה, בהבנה הקשור ענין ה"ה ת"ת מסתברא:
לא  ואם – הנלמד הדבר להבין המצוה מחובת כי

בתושבע"פ  טעמא מאי מצות 11ידע קיים לא
שבה 12ת"ת  ומאחר – ע"ז מברכים ואין בנה ,

– שוים הזמנים כל ואין שינויים ישנם והשגה
וההתחלקות  הזמן לגדר ת"ת מצות לקשר סברא
דלימוד  והבנה חילוק מצינו הרי ובפרט שבזמן.
שמעתתי' ביום הגורס וכל הלילה או היום

אגדה 13מחדדן  ובדברי הי'15מפורש 14. "מנין :
בשעה  אלא לילה ואימתי יום אימתי יודע משה
יום  שהוא יודע הי' מקרא מלמדו הקב"ה שהי'
לילה", שהוא יודע הי' משנה מלמדו שהי' ובשעה
התורה  בלימוד שינוי הי' - התורה דבנתינת הרי

ולילה  דיום העתים שינויי מצות 16לפי משא"כ .
של  ויחודו מלכותו עול קבלת ענינה הרי ק"ש,

תמידי  זכרון –17הקב"ה מישראל בכאו"א שצ"ל
אחת  חובה הוא ית' ויחודו מלכותו שזכרון ומכיון
שינויים  בזה שיהיו סברא אין הרי תמידית,

ולילה. דיום הזמנים חילופי מצד והתחלקות

בזה:·. והביאור

מפסקי  יומי כי לימים, נחלקים האדם חיי
ולילה,18מהדדי  יום בצירוף היינו (שלם) ויום .
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נדה). (מס' הש"ס וסיום (*
ז.1) ו,
די2) והגית מצות לקיום דבנוגע אחד r"klוי"ל בפסוק

אחד  (שיעור) בפרק שדי כמו – דק"ש אחד) ענין רק (ואפילו
כו'. שחרית

ר"ס 3) השו"ע ונ"כ רמ"א וראה ס"ד. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל'
רמ"ו.
שם 4) שהמפרשים אלא – בסופה ה"ב פ"א שבת ירוש'

אחר. באופן פירשו
יט.5) יא, עקב – וכן
וראה 6) גֿד. מ"ע שלו (בסהמ"צ הרס"ג לדעת מיבעי לא

(בסוף  והרמב"ן ואילך)) א (עח, שם פערלא הרי"פ ביאור
שם) ט' שרש סוף בדבריו ועיין להרמב"ם. ספהמ"צ על השגותיו
במנין  מצות לב' ערבית ושל שחרית של ק"ש מצות שמנו ועוד,
יו"ד), מ"ע שלו (בסהמ"צ הרמב"ם לדעת גם אלא – המצות
שמנו  ועוד, תכ) (מצוה והחנוך יח) מ"ע שלו (בסהמ"צ הסמ"ג
אלא  נפרדות, מצות ב' שהם הוא הפירוש הרי אחת, למצוה אותם

zepnpy מ"ע היא ק"ש שמצות מזה גם וכדמוכח אחת, כמצוה
יב). סי' ארי' שאגת שו"ת (וראה שהזמ"ג

כמ"ש 7) ק"ש עם כלל שייכות להם אין "דלכאורה ואף
לפני' ק"ש כברכות נתקנו הרי מ"מ – פוסקים" ושאר הרשב"א
פמ"ט). תניא ראה – הק"ש לעבודת האדם יבוא (ועי"ז ולאחרי'

פ"א).8) בתניא (הובא א צט, סנה' סע"ב. צט, מנחות ראה
ה"ה. פ"ג לאדה"ז ת"ת הלכות קכו). (קיט, תהלים ופרש"י ילקוט
חגיגה  אבן טורי וראה קמ"ל. הא ד"ה א  ח, נדרים ר"ן גם וראה

וכו' עתים בקביעות חובתו ידי יוצא הדין ש"מן ואף א. meiaז,
dlilae'א פרק כמו מועט בלימוד אפילו וכו' אירע ואם meiaוכו'

א' פרק בק"ש dlilaוכן י"ח לצאת יוכל וכו' הדחק ובשעת וכו',
ziaxre zixgy של הבדיעבד הוא זה כל הרי – ה"ד) ת"ת (הל'

ולילה יומם בו והגית האחד eheytkמצות החיוב של היינו (שם),
ס"א.cinzהנמשך קנו סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה .
(ועיקר):9) ועוד נהגו". ש"וכן ז סעי' מז סי' אדה"ז שו"ע

עוה"פ  לברך צריך אם רק הוא (שם) הדיעות ב' בין המחלוקת
ezrc giqdykקשור אינו לד"ה אבל ,dlile meic zewlgzdl.

דלכאורה 10) – בחייו אחת פעם (ולא יום בכל דמברך והא
נמשך החיוב הפסקcinzהרי בו "שברכת llkואין לפי הוא (

לקמן  וראה שם). אדה"ז (שו"ע השחר" כברכות היא התורה
.36 הערה

מ"ע 11) רמ"ח ("כל ומעשה בתושבע"פ. ה"ה ת"ת ועיקר
תושבע"פ. לימוד ע"י רק בא סוסכ"ט) אגה"ק – מל"ת" ושס"ה

לקו"ת 12) עייג"כ הי"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' נ. סי' מג"א
ומאשל  שם. מפמ"ג ולהעיר פ"א. שכ"ז הפרדס בשם א ה, ויקרא
ממגילה  ולהעיר ס"א. סמ"ז מבוטשאטש) וכו' (להרה"ץ אברהם

" א) שבמקרא oilhany(ג, לפי מגילה" מקרא לשמוע ובאין ת"ת
כ"כ עוסק אינו התורה.zpadaמגילה

א.13) סה, עירובין ר"ח
ברכי 14) רלח. סו"ס או"ח באה"ט (ראה למעשה גם ונוגע

ועוד). שם. יוסף
תו.15) רמז תשא יל"ש
כל16) לי' אוליף "והוה ב: לט, זח"ג מלין nei`וראה ג'

לוי ililae`דאורייתא לקוטי וראה דאגדתא". דחכמתא מלין ג'
ואילך). ער (ס"ע שם לזהר יצחק

ועוד.17) ק"ש כוונות תך. מצוה חינוך ראה
ובזהר 18) סע"ה). השלמה (צפע"נ א ז, נזיר דאמוראי פלוגתא
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אחד".19כמש"נ  יום בקר ויהי ערב "ויהי

האדם: עבודת תכלית עיקר מרומז גם ובזה

דירה  ית' לו לעשות היא האדם תכלית
mipezgza20 כל בעבודתו שישלול לא היינו ,

כמו  (התחתון) שהעולם אלא העולם, מציאות
ית', לו דירה ייעשה בפ"ע כמציאות נראה שהוא
מהותה  שכל איך יורגש זו במציאות שגם היינו

גילוי הוא וזה – ית' המצאו מאמיתית zzin`cהיא
הקב"ה. של אחדותו

(ביום במש"נ ג"כ נרמז )a"rnשלoey`xוזה
לצרף `cgיוםxwaויהיaxr"ויהי היא הכוונה "

הבוקר  עם והתחתון והחושך הערב את ולחבר
שאין  התחתון עולם של חיבורו והעליון, והאור
למעלה  עליון שאין העליון עם ממנו למטה תחתון

אחד" "יום הוא ואז וכמרז"ל 21ממנו, אחד 22, בפי'
יחיד  שהוא ובחי"ת אחד, שהוא באלף לכוין "צריך
לד' רמז והדלי"ת ח', הרי ובארץ רקיעים בז'
תיבת  דיוק – הידוע ע"פ ובפרט – רוחות"

לאיזו 23"אחד" מקום שישנו שמורה "יחיד") (ולא
היינו אחד, ה"ה ומ"מ ית', זולתו ze`ivnyמציאות

מציאות  באמיתית וכלולה מחוברת ה"לילה"
ה"יום".

ה'24וזוהי  וגו' ישראל "שמע הק"ש: עבודת
cg`'ולד ולמטה למעלה דאמליכתי' העבודה – "

אחדותו 25רוחות  לגלות – העולם קצוות ששה -
העלם  לשון בעולם, שהוא 26ית' כמו היינו ,

בשני 19במציאותו  קשורה ק"ש שמצות הטעם וזהו .
והפירוד  החילוק להדגיש לא – ולילה דיום הזמנים
הבחינות  בב' לפעול אדרבה, אלא, שביניהם,
– אחד" ל"יום ולחברם ו"לילה" ד"יום" ההפכיות

בעולם. אחדותו גילוי

העולם  בעניני נתפסת שאינה תורה, משא"כ
להעולם  שייכת אינה בהם), מתלבשת רק (כ"א

שהוא כפי דהרי ze`ivna(התחתון) "תחתון", של
העולם  ע"י ומשתנית נתפסת מלהיות למעלה היא

בסתר 27ובעולם  וירדה שנסעה לאחר (גם
ומעשה דבור ומחשבה כו' )28בהן qitz`המדריגות

התורה  על מעלים העולם חושך אין לכן ,29אשר
אש 30וכמרז"ל  מה ה', נאם כאש דברי כה "הלא

מקבלין  אינן תורה דברי אף טומאה מקבל אינו
נראה 31טומאה" אין הרי התורה שמצד היינו ,
דתלמודeze`ivn32בהעולם החיוב גם לכן -dxez

ולילה. יום בגדרי מוגדר אינו

כנ"ל,‚. הוא, ק"ש של ענינה בזה: ביאור עוד
הפי' ואין בעולם; אחד) (דהוי' אחדות לפעול

רק היא בטל zelblשפעולתה שהוא בעולם
גם כ"א שהו"ע lertlבמציאות, זה, ביטול בעולם

ענין  (בביאור הנ"ל מרז"ל ל' וכדיוק האחדות.
"כיון ולארבע izkiln`c'הק"ש) ולמטה למעלה

שהאדם היינו צריכת", לא תו השמים jilnnרוחות
הביטול  שפעולת שכן, וכיון בעולם. הקב"ה את
שישנם  בהכרח הרי האדם, בעבודת תלוי' בעולם

הנפעל הביטול בדרגת כל mleraשינויים לא דהרי ,
עבודה  ואדרבה האדם; בעבודת שוין הזמנים

חיל" אל מחיל "ילכו בבחי' צ"ל לעלות 33אמיתית ,
יותר. נעלית לדרגא מדרגא עת בכל

שהאדם דרגא שבכל dlereומובן ribn שהו"ע)
של לגבי zixgyק"ש ואור "יום" שהיא עם ,(

האמת) (וכ"ה להרגיש צריך הקודמת, דרגתו
נעלית  לדרגא לעלות ושעליו עדיין, מספיק שאי"ז
שהוא  הביטול שדרגת להרגיש שצריך ז.א. יותר.
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ב. רסד, זח"א וראה עבידתי'. עביד ויומא יומא כל ב) (צד, ח"ג
ה.19) א, בראשית
ועוד.20) פט"ז. נשא תנחומא ראה
יחידי 21) הקב"ה הי' שבו כו' אחד יום ספ"ג: ב"ר וראה
enlera.הוא אלא בעולמו הי' שלא
סס"א.22) או"ח בב"י הובא סמ"ק
שם.23) ובהנסמן ואילך 11 ע' חי"א לקו"ש ראה
עולם".24) של מברייתו "יליף לק"ש בנוגע ברכות בריש ראה
ב.25) יג, ברכות
שנה 26) ע' להצ"צ ביאוה"ז ב. סד, ש"ש ד. לז. שלח לקו"ת

ועוד. למרז"ל). (ומציין

ההתלבשות 27) וענין פ"כ: תש"ד משה ויאמר ד"ה ראה
התלבשות  ולשון . . התעסקות של התלבשות מענין אי"ז דתורה
ואילך. 352 ע' ח"ח לקו"ש וראה בלבד. המושאל שם רק הוא

ואילך. 65 ע' ח"ט
פ"ד.28) תניא
ואין 29) . . החיים עץ היא דהתורה א: כ, ראה לקו"ת ראה

שם. לשלוט בקליפה כח
עלי'30) דפליגי לרבנן וגם כו', אומר ריב"ב א: כב, ברכות

(ראה  כו' מצויין ת"ח יהיו שלא כדי כ"א אטעמי', לא ה"ז –
ברכות  (תר"י וכיו"ב בזיון מפני או רספ"ח), או"ח אדה"ז שו"ע
שערים  מאה ס' ואילך). סע"ב (מג, תבוא מלקו"ת ולהעיר שם).

א. מה,
סע"ב.31) פ, מזח"ג להעיר
בעת32) אשר ממציאותו z"nולהעיר העולם נתבטל בגילוי

העולם  אלא כו' צווח לא "צפור ספכ"ט) (שמו"ר כמרז"ל בגילוי,
הנ"ל. חי"א לקו"ש וראה וכו'". שותק

חאו"ח 33) אדה"ז שו"ע ברכות. סוף וראה ח. פד, תהלים
דמ"מ  משמע לברכות הציון בפנים (ומדאשמיט וש"נ רסקנ"ה.

לאדה"ז). הם הגליון שעל
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של (ק"ש "לילה" היא בעולם עתה )ziaxrפועל
וכן  "יום", בחי' – ממנה עליונה דרגא לגבי
שהיא  האחדות, שפעולת הרי מעלה. למעלה

ולי  יום בשינויי ועולה משתנה הק"ש, לה,עבודת
ולילה  יום בזמני מוגדרת ק"ש של מצותה גם ולכן

עבודתה. ואופן לתוכנה בהתאם –

ענינה שאין מכיון בתורה, lertlמשא"כ
ב  העולם mlerאחדות הרי התורה מצד כי כנ"ל, ,

סדר  בה שייך אין ובמילא במציאות, בטל הוא
מוגדרת l"pdהעליות אינה ולכן – הביטול בדרגות

ו"לילה" "יום" .34בבחי'

הוא „. הק"ש שענין מכיון ביניהם: חילוק ועוד
ע"י העולמות mc`dביטול zcear בהכרח הרי ,

והאור  הואיל עבודתו, בדרגת שינויים שיהיו
– בשוה הזמנים בכל אצלו מאיר אין האלקי
"לילה", בבחי' ולפעמים "יום" בבחי' הוא לפעמים

היא 35ונאמר  הכוונה אמנם וקם". צדיק יפול "שבע
בפעולת  עבודתו ולעבוד מהשינויים, להתפעל שלא
ק"ש  שמצות וזהו ב"לילה". גם בעולם הביטול
שעבודה  היינו ולילה, דיום הזמן סוגי בב' מוגדרת
אלקות  אצלו כשמאיר "ביום", הן עליו מוטלת זו
העלם  של בזמן הן יותר), נעלה ביטול (שצ"ל
למעלה  שהיא תורה משא"כ "בלילה". והסתר,

mlera mc`d zcearn דיום השינוי בזה נוגע אין ,
.36ולילה 

ולעבוד  להתגבר האדם שיוכל בכדי אמנם,
בדרגא  הוא שאז [אף "בלילה" גם הק"ש עבודת
שהיא  כזו מדרגא כח לנתינת הוא זקוק תחתונה],
כח  לתת ביכולתה שלכן שינויים, מכל למעלה
יותר  נעלה ביטול ולפעול השינויים כל על להתגבר
כי  (שבק"ש). תורה היא זו ודרגא – ב"לילה" גם

שהיא אף התורה devnק"ש, מעלת גם בה יש ,
כנ"ל, שינויים, מכל למעלה היא שתורה כנ"ל,

ה"לילה". בעבודת כח הנותנת והיא

התחלת ‰. שבין הקישור לבאר יש הנ"ל ע"פ
הש" תחלת (בגמ'): וסיומם בק"ש הש"ס איירי ס

וסיום  בערבין", שמע קורין "מאימתי דלילה
בכ"י  הלכות השונה כל אליהו דבי "תנא הש"ס:

שנא' עוה"ב בן שהוא לו עולם 37מובטח הליכות
הלכות  אלא הליכות א"ת וידוע 38לו, שבתורה 39,

לסיום. ההתחלה בין קישור ישנו (וכיו"ב)
שמע לקרות הציווי (שככל oiaxraוהביאור:

כוחן  לפי אלא מבקש אינו – ע"ז 40המצות הכח – (
דערבין  מהשינויים למעלה שהיא התורה ע"י הוא

" אלא meiושחרית, lka תמידי חיוב ,"41.

השונה "כל אמיתית zekldומדייק כי יום", בכל
בעיקר  נראה שינויים מכל שלמעלה התורה ענין
דאורייתא  ופלפולא בהשקו"ט שבתורה: בההלכה

חתוכה  תורה ניתנה לא אין 42הרי ישראל ובני
שוות  דא"ח"43דיעותיהן ואלו (ובפרט 44ו"אלו

לתורה" פנים "שבעים פנים 45אשר ושש"ר
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מ"מ 34) א"ס, ועד ועלי' הליכה צ"ל התורה בלימוד שגם ואף
העלי' ענין שאין כ"א lertlמכיון הקודמו, דשכל בהיש ביטול

zelblהאמתיתz`vnpd בשם התחתונה הדרגא להגדיר אין בו,
וע"ד: kln`"לילה". 'inw,ה (חגיגה מרידה ה"ז במחוג מחוי –

א. י, (שבת המלך לפני כו' מרי' קמי' כעבדא צ"ל בשמו"ע ב),
במשל  אבל לזה*). קודם משא"כ צה), סו"ס אדה"ז שו"ע

בו נמצא שלמה משלי אלף דג' יא,lynpdהתחתון תו"א (עיין
ג).

קטן.35) חנוך ראה טז. כד, משלי
ומשנה 36) ביום דוקא מקרא דלימוד (ס"ב) הנ"ל והשינוי

וכו'. ברכות בהל' הלימוד צ"ל לברכות שבנוגע כמו הוא – בלילה

iptn n"ey y"wa (*ceakd`"dq a"t zekxa 'yexid t"r hxtae) 'ek
`nei) axc dyrnke eipira uexwl xzene (ma zxace p"ynn cnlpc
oiire ,zerepz mey ila 'ixn 'inw `cark l"vc dltza k"`yn .(a ,hi

.'ek n"dnn iptl cner .`"rx ,bl zekxa
yxetn ixd 'eke fenxi `l y"w `xewd :f"q bq 'iq g"e` r"eya y"ne

x"t xg`l my `zi` oke .(lehia `le ± raw `le i`xr) mrhd מותר
קצת  מצוה .לצורך

fefl oi` ± jlnd iptl cner a"q cw 'iqn xirdl ± dltzl rbepa
.enewnn

ו.37) ג. חבקוק
ס'38) (ראה הש"ס בכללי המבואר ע"פ הוא הלימוד תוכן

ח"ג  הרדב"ז שו"ת פמ"ג. ח"ג מו"נ ועיין ס"ג. אלי הליכות
את  שולל אינו תקרא דאל שהלימוד (תרמ"ג)) ס"ח אלף תשובה
הוא: הפי' ובנדו"ד – דרש עוד מוסיף כ"א התיבה של הפשוט פי'
(עוה"ב). ל)עולם" הולך (ה"ה "הליכות בבחי' ה"ה "הלכות" ע"י

שם.39) ובתוס' רע"א י, מברכות באחרונים ע"ז העירו כבר
סופן  נעוץ מ"ז: פ"א מס"י ולהעיר ברכה. ויהא ספר וראה

בסופן. ותחלתן בתחלתן
וראה 40) יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר

א. ג, ע"ז
למעלה 41) שהיא מכיון [דלכאורה יום" "בכל שמגדירו ומה

בפ"ע  ענין הוא יום כל כי כלל], ביום מוגדרת אינה משינויים
[אף  פ"ג. צפונות מפענח בארוכה ראה רס"ב). (בפנים כנ"ל

כדלקמן]. ימים, ז' הוא שלם היקף – יותר שבכללות
ה"ב.42) פ"ד סנה' ירוש'
א).43) לח, (סנה' א. נח, ברכות ראה
ב.44) יג, עירובין
רכג,45) א. רטז, א. כ, ח"ג ב. מז, זח"א טז. פי"ג. במדב"ר

א.
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אחד".19כמש"נ  יום בקר ויהי ערב "ויהי

האדם: עבודת תכלית עיקר מרומז גם ובזה

דירה  ית' לו לעשות היא האדם תכלית
mipezgza20 כל בעבודתו שישלול לא היינו ,

כמו  (התחתון) שהעולם אלא העולם, מציאות
ית', לו דירה ייעשה בפ"ע כמציאות נראה שהוא
מהותה  שכל איך יורגש זו במציאות שגם היינו

גילוי הוא וזה – ית' המצאו מאמיתית zzin`cהיא
הקב"ה. של אחדותו

(ביום במש"נ ג"כ נרמז )a"rnשלoey`xוזה
לצרף `cgיוםxwaויהיaxr"ויהי היא הכוונה "

הבוקר  עם והתחתון והחושך הערב את ולחבר
שאין  התחתון עולם של חיבורו והעליון, והאור
למעלה  עליון שאין העליון עם ממנו למטה תחתון

אחד" "יום הוא ואז וכמרז"ל 21ממנו, אחד 22, בפי'
יחיד  שהוא ובחי"ת אחד, שהוא באלף לכוין "צריך
לד' רמז והדלי"ת ח', הרי ובארץ רקיעים בז'
תיבת  דיוק – הידוע ע"פ ובפרט – רוחות"

לאיזו 23"אחד" מקום שישנו שמורה "יחיד") (ולא
היינו אחד, ה"ה ומ"מ ית', זולתו ze`ivnyמציאות

מציאות  באמיתית וכלולה מחוברת ה"לילה"
ה"יום".

ה'24וזוהי  וגו' ישראל "שמע הק"ש: עבודת
cg`'ולד ולמטה למעלה דאמליכתי' העבודה – "

אחדותו 25רוחות  לגלות – העולם קצוות ששה -
העלם  לשון בעולם, שהוא 26ית' כמו היינו ,

בשני 19במציאותו  קשורה ק"ש שמצות הטעם וזהו .
והפירוד  החילוק להדגיש לא – ולילה דיום הזמנים
הבחינות  בב' לפעול אדרבה, אלא, שביניהם,
– אחד" ל"יום ולחברם ו"לילה" ד"יום" ההפכיות

בעולם. אחדותו גילוי

העולם  בעניני נתפסת שאינה תורה, משא"כ
להעולם  שייכת אינה בהם), מתלבשת רק (כ"א

שהוא כפי דהרי ze`ivna(התחתון) "תחתון", של
העולם  ע"י ומשתנית נתפסת מלהיות למעלה היא

בסתר 27ובעולם  וירדה שנסעה לאחר (גם
ומעשה דבור ומחשבה כו' )28בהן qitz`המדריגות

התורה  על מעלים העולם חושך אין לכן ,29אשר
אש 30וכמרז"ל  מה ה', נאם כאש דברי כה "הלא

מקבלין  אינן תורה דברי אף טומאה מקבל אינו
נראה 31טומאה" אין הרי התורה שמצד היינו ,
דתלמודeze`ivn32בהעולם החיוב גם לכן -dxez

ולילה. יום בגדרי מוגדר אינו

כנ"ל,‚. הוא, ק"ש של ענינה בזה: ביאור עוד
הפי' ואין בעולם; אחד) (דהוי' אחדות לפעול

רק היא בטל zelblשפעולתה שהוא בעולם
גם כ"א שהו"ע lertlבמציאות, זה, ביטול בעולם

ענין  (בביאור הנ"ל מרז"ל ל' וכדיוק האחדות.
"כיון ולארבע izkiln`c'הק"ש) ולמטה למעלה

שהאדם היינו צריכת", לא תו השמים jilnnרוחות
הביטול  שפעולת שכן, וכיון בעולם. הקב"ה את
שישנם  בהכרח הרי האדם, בעבודת תלוי' בעולם

הנפעל הביטול בדרגת כל mleraשינויים לא דהרי ,
עבודה  ואדרבה האדם; בעבודת שוין הזמנים

חיל" אל מחיל "ילכו בבחי' צ"ל לעלות 33אמיתית ,
יותר. נעלית לדרגא מדרגא עת בכל

שהאדם דרגא שבכל dlereומובן ribn שהו"ע)
של לגבי zixgyק"ש ואור "יום" שהיא עם ,(

האמת) (וכ"ה להרגיש צריך הקודמת, דרגתו
נעלית  לדרגא לעלות ושעליו עדיין, מספיק שאי"ז
שהוא  הביטול שדרגת להרגיש שצריך ז.א. יותר.
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ב. רסד, זח"א וראה עבידתי'. עביד ויומא יומא כל ב) (צד, ח"ג
ה.19) א, בראשית
ועוד.20) פט"ז. נשא תנחומא ראה
יחידי 21) הקב"ה הי' שבו כו' אחד יום ספ"ג: ב"ר וראה
enlera.הוא אלא בעולמו הי' שלא
סס"א.22) או"ח בב"י הובא סמ"ק
שם.23) ובהנסמן ואילך 11 ע' חי"א לקו"ש ראה
עולם".24) של מברייתו "יליף לק"ש בנוגע ברכות בריש ראה
ב.25) יג, ברכות
שנה 26) ע' להצ"צ ביאוה"ז ב. סד, ש"ש ד. לז. שלח לקו"ת

ועוד. למרז"ל). (ומציין

ההתלבשות 27) וענין פ"כ: תש"ד משה ויאמר ד"ה ראה
התלבשות  ולשון . . התעסקות של התלבשות מענין אי"ז דתורה
ואילך. 352 ע' ח"ח לקו"ש וראה בלבד. המושאל שם רק הוא

ואילך. 65 ע' ח"ט
פ"ד.28) תניא
ואין 29) . . החיים עץ היא דהתורה א: כ, ראה לקו"ת ראה

שם. לשלוט בקליפה כח
עלי'30) דפליגי לרבנן וגם כו', אומר ריב"ב א: כב, ברכות

(ראה  כו' מצויין ת"ח יהיו שלא כדי כ"א אטעמי', לא ה"ז –
ברכות  (תר"י וכיו"ב בזיון מפני או רספ"ח), או"ח אדה"ז שו"ע
שערים  מאה ס' ואילך). סע"ב (מג, תבוא מלקו"ת ולהעיר שם).

א. מה,
סע"ב.31) פ, מזח"ג להעיר
בעת32) אשר ממציאותו z"nולהעיר העולם נתבטל בגילוי

העולם  אלא כו' צווח לא "צפור ספכ"ט) (שמו"ר כמרז"ל בגילוי,
הנ"ל. חי"א לקו"ש וראה וכו'". שותק

חאו"ח 33) אדה"ז שו"ע ברכות. סוף וראה ח. פד, תהלים
דמ"מ  משמע לברכות הציון בפנים (ומדאשמיט וש"נ רסקנ"ה.

לאדה"ז). הם הגליון שעל
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של (ק"ש "לילה" היא בעולם עתה )ziaxrפועל
וכן  "יום", בחי' – ממנה עליונה דרגא לגבי
שהיא  האחדות, שפעולת הרי מעלה. למעלה

ולי  יום בשינויי ועולה משתנה הק"ש, לה,עבודת
ולילה  יום בזמני מוגדרת ק"ש של מצותה גם ולכן

עבודתה. ואופן לתוכנה בהתאם –

ענינה שאין מכיון בתורה, lertlמשא"כ
ב  העולם mlerאחדות הרי התורה מצד כי כנ"ל, ,

סדר  בה שייך אין ובמילא במציאות, בטל הוא
מוגדרת l"pdהעליות אינה ולכן – הביטול בדרגות

ו"לילה" "יום" .34בבחי'

הוא „. הק"ש שענין מכיון ביניהם: חילוק ועוד
ע"י העולמות mc`dביטול zcear בהכרח הרי ,

והאור  הואיל עבודתו, בדרגת שינויים שיהיו
– בשוה הזמנים בכל אצלו מאיר אין האלקי
"לילה", בבחי' ולפעמים "יום" בבחי' הוא לפעמים

היא 35ונאמר  הכוונה אמנם וקם". צדיק יפול "שבע
בפעולת  עבודתו ולעבוד מהשינויים, להתפעל שלא
ק"ש  שמצות וזהו ב"לילה". גם בעולם הביטול
שעבודה  היינו ולילה, דיום הזמן סוגי בב' מוגדרת
אלקות  אצלו כשמאיר "ביום", הן עליו מוטלת זו
העלם  של בזמן הן יותר), נעלה ביטול (שצ"ל
למעלה  שהיא תורה משא"כ "בלילה". והסתר,

mlera mc`d zcearn דיום השינוי בזה נוגע אין ,
.36ולילה 

ולעבוד  להתגבר האדם שיוכל בכדי אמנם,
בדרגא  הוא שאז [אף "בלילה" גם הק"ש עבודת
שהיא  כזו מדרגא כח לנתינת הוא זקוק תחתונה],
כח  לתת ביכולתה שלכן שינויים, מכל למעלה
יותר  נעלה ביטול ולפעול השינויים כל על להתגבר
כי  (שבק"ש). תורה היא זו ודרגא – ב"לילה" גם

שהיא אף התורה devnק"ש, מעלת גם בה יש ,
כנ"ל, שינויים, מכל למעלה היא שתורה כנ"ל,

ה"לילה". בעבודת כח הנותנת והיא

התחלת ‰. שבין הקישור לבאר יש הנ"ל ע"פ
הש" תחלת (בגמ'): וסיומם בק"ש הש"ס איירי ס

וסיום  בערבין", שמע קורין "מאימתי דלילה
בכ"י  הלכות השונה כל אליהו דבי "תנא הש"ס:

שנא' עוה"ב בן שהוא לו עולם 37מובטח הליכות
הלכות  אלא הליכות א"ת וידוע 38לו, שבתורה 39,

לסיום. ההתחלה בין קישור ישנו (וכיו"ב)
שמע לקרות הציווי (שככל oiaxraוהביאור:

כוחן  לפי אלא מבקש אינו – ע"ז 40המצות הכח – (
דערבין  מהשינויים למעלה שהיא התורה ע"י הוא

" אלא meiושחרית, lka תמידי חיוב ,"41.

השונה "כל אמיתית zekldומדייק כי יום", בכל
בעיקר  נראה שינויים מכל שלמעלה התורה ענין
דאורייתא  ופלפולא בהשקו"ט שבתורה: בההלכה

חתוכה  תורה ניתנה לא אין 42הרי ישראל ובני
שוות  דא"ח"43דיעותיהן ואלו (ובפרט 44ו"אלו

לתורה" פנים "שבעים פנים 45אשר ושש"ר
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מ"מ 34) א"ס, ועד ועלי' הליכה צ"ל התורה בלימוד שגם ואף
העלי' ענין שאין כ"א lertlמכיון הקודמו, דשכל בהיש ביטול

zelblהאמתיתz`vnpd בשם התחתונה הדרגא להגדיר אין בו,
וע"ד: kln`"לילה". 'inw,ה (חגיגה מרידה ה"ז במחוג מחוי –

א. י, (שבת המלך לפני כו' מרי' קמי' כעבדא צ"ל בשמו"ע ב),
במשל  אבל לזה*). קודם משא"כ צה), סו"ס אדה"ז שו"ע

בו נמצא שלמה משלי אלף דג' יא,lynpdהתחתון תו"א (עיין
ג).

קטן.35) חנוך ראה טז. כד, משלי
ומשנה 36) ביום דוקא מקרא דלימוד (ס"ב) הנ"ל והשינוי

וכו'. ברכות בהל' הלימוד צ"ל לברכות שבנוגע כמו הוא – בלילה

iptn n"ey y"wa (*ceakd`"dq a"t zekxa 'yexid t"r hxtae) 'ek
`nei) axc dyrnke eipira uexwl xzene (ma zxace p"ynn cnlpc
oiire ,zerepz mey ila 'ixn 'inw `cark l"vc dltza k"`yn .(a ,hi

.'ek n"dnn iptl cner .`"rx ,bl zekxa
yxetn ixd 'eke fenxi `l y"w `xewd :f"q bq 'iq g"e` r"eya y"ne

x"t xg`l my `zi` oke .(lehia `le ± raw `le i`xr) mrhd מותר
קצת  מצוה .לצורך

fefl oi` ± jlnd iptl cner a"q cw 'iqn xirdl ± dltzl rbepa
.enewnn

ו.37) ג. חבקוק
ס'38) (ראה הש"ס בכללי המבואר ע"פ הוא הלימוד תוכן

ח"ג  הרדב"ז שו"ת פמ"ג. ח"ג מו"נ ועיין ס"ג. אלי הליכות
את  שולל אינו תקרא דאל שהלימוד (תרמ"ג)) ס"ח אלף תשובה
הוא: הפי' ובנדו"ד – דרש עוד מוסיף כ"א התיבה של הפשוט פי'
(עוה"ב). ל)עולם" הולך (ה"ה "הליכות בבחי' ה"ה "הלכות" ע"י

שם.39) ובתוס' רע"א י, מברכות באחרונים ע"ז העירו כבר
סופן  נעוץ מ"ז: פ"א מס"י ולהעיר ברכה. ויהא ספר וראה

בסופן. ותחלתן בתחלתן
וראה 40) יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר

א. ג, ע"ז
למעלה 41) שהיא מכיון [דלכאורה יום" "בכל שמגדירו ומה

בפ"ע  ענין הוא יום כל כי כלל], ביום מוגדרת אינה משינויים
[אף  פ"ג. צפונות מפענח בארוכה ראה רס"ב). (בפנים כנ"ל

כדלקמן]. ימים, ז' הוא שלם היקף – יותר שבכללות
ה"ב.42) פ"ד סנה' ירוש'
א).43) לח, (סנה' א. נח, ברכות ראה
ב.44) יג, עירובין
רכג,45) א. רטז, א. כ, ח"ג ב. מז, זח"א טז. פי"ג. במדב"ר

א.
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האדם 46לתורה  מצד (ובפרט אפ"ל הרי שבזה ,(
מכל 47הלומד  שלמעלה האמיתית מהאחדות נטי' (

מהאחדות  שתבוא אפשר שג"ז (אף השינויים
משא"כ 48האמיתית  כמותו; הלכה אין ולכן (

מסקנה ה"ז – שום `cgופסק`zgהלכות בלי ,
ונטיות. שינויים

.Âיש זה עפ"ז מאמר של השייכות גם להסביר
נדה): (במס' שלפניו להסוגיא כו'") השונה ("כל
זבה  תהוי ביממא אימא לר"א שמעי' ר' "א"ל
זבה  תהא ביום "ראתה (ופרש"י: נדה תהוי בלילא

תהא 49כדכתיב  לא בלילות ראתה אבל רבים ימים
לנדתה, סמוך נדתה על קרא אמר עליך א"ל זבה"),
זבה" לה קרי וקא בליליא הוי אימת לנדתה סמוך
ימי  שהרי שמיני ליל – לנדתה "סמוך (ופרש"י:

כדכתיב  הלילה עד שבעה כל ימים 50נדות שבעת
"תנא  שבין השייכות מהי ולכאורה בנדתה"). תהי'

שלפני'? בגמ' להשקו"ט דב"א"

דאיירי  "דאיידי אתר על התוס' שכתבו ואף
שכן  וכו' טוב בדבר לסיים לה מייתי בהלכתא לעיל
בדברי  דבריהם שסיימו הראשונים בנביאים מצינו
המהרש"א  שם כתב הרי – ותנחומין" שבח
קצת  השייך אגדה במאמרי לסיים התלמוד ש"צריך

בה" דמסיים .51להלכה

.Ê ובהקדים – בזה י"ל הנ"ל עפ"י אמנם
במ"א  שארז"ל 52המבואר מה נדה 53בביאור שדם

עה"ד, חטא מחמת חוה שנתקללה הקללות מן היא
רע, של מציאות בה נתהווה עה"ד חטא שע"י היינו

בדםֿנדה  (בחלקו) הגוף 54המתבטא אבל טמא. דם ,
ב  כאו"א erahהישראלי כי החוצה, אותו דוחה –
נאמר  וגוי 55עליו כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם

ודוחה  רע, של מציאות סובל אינו ולכן קדוש",
הרע  בו נמצא שעה שלפי מכיון אמנם לחוץ. אותו
שיטבול  עד עלֿידו, האדם נטמא לדחותו, שצריך

הרמב"ם  ביאור ע"פ – פרישה 56במקוה – (ועוד)
גופו שכל מים – (וביטול וביאה לגמרי dlerמהרע

אותיות  - בטהרה.57בהם טיבול)

שהזבה ו  לזבה, נדה בין לההפרש היסוד גם זהו
שבין  ימים בהי"א ימים) (ג' דם הרואה אשה (היינו
בלבד, במקוה טבילה ע"י נטהרת אינה לנדה) נדה

שבעה ספירת הקדמת ע"י ראתה miiwpכ"א (ואם
הנקיים), כל סותר ה"ז אלו, ימים מז' בא' דם

נקיים  שבעה שאי"צ הנדה :58משא"כ

החנוך  כ' הזבה של נקיים ז' ספירת 59בטעם

רוב  על תורה שהזיבה לפי נקיים ז' צריכה "והזבה
רבים  ימים דמי' הרקת המשך וזהו האשה מותרי
המבואר  ולפי – הנשים" ברוב הנהוגים ימים אחר

על תורה "שהזיבה שכ' דמה מובן, מותרי aexלעיל
של  למציאות הזבה של ששייכותה היינו האשה",

הרגיל. מכפי ביותר היא רע

זוהמא  "ירדה עה"ד חטא ע"י בזה: והביאור
והעולם 60לעולם" האדם שירדו שלהם 61, משלימות

ועדיין  – ורע זוהמא בהם נתערבה כי וממעלתם,
בהם  היא היעוד 62נמצאת שיקויים רוח 63עד "ואת
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על 46) היחודים בענין רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער
שער  שבסוף זלה"ה מהרח"ו לקוטי ג. הקדמה הצדיקים קברי

להאריז"ל. רז"ל מאמרי
ואילך.47) 150 ע' חי"א לקו"ש ראה
וכו'48) והקס"ד הקושיות מאחדות dxezayוגם באים

והמסקנא  התירוץ שיודע לאחר שגם מהביאורים וזהו האמיתית,
ת"ת. בכלל וה"ז והקס"ד, הקושיא את עוה"פ לומד שבתורה

שכמה בארוכה zekldולהעיר וראה בתורה. מקס"ד נלמדות
ואילך. רס"ג ע' אגרות - יצחק לוי לקוטי

כה.49) טו, מצורע
יט.50) שם,
דמה 51) – לראי ' לגמרי דומה הנידון שאין יוקשה גם

ותנחומין", שבח בדברי דבריהם שסיימו הראשונים שה"נביאים
של בדברים לסיים שלא בכדי gaydהוא jtid הכתובים וכו'

דבי  ה"תנא את שהביא לולא (גם הרי דידן בנידון אבל לפניהם;
של בענין מסיים לסיים dkldאלי'") רוצה שאינו י"ל אבל ,

דחולי. ענין – ב"זבה"
(52.983 ע' ח"ג לקו"ש ראה
ב.53) ק, עירובין

הרע54) על מורה שזה (אף בנשים ע"י llkaורק שנעשה
(בראשית  היא תאווה כי ותרא נאמר באשה רק כי – עה"ד) חטא
ע' תבוא אוה"ת וראה החטא. וגרמה התחילה היא וגם ו). ג,

.63 הערה לקמן וראה ואילך. תתרצה
ו.55) יט, יתרו
הו"ע 56) במקוה שטהרה מקואות הלכות סוף רמב"ם ראה

ודעות  האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו "לטהר
נפשו  והביא העצות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון הרעות,
וצ"ל  הוא והדפוס המעתיקים טעות (ואולי טהור" הדעת במי

טהור"). הטהור הדעת "במי
(סידור 57) וד"ל בלבד בה"א הוא"ו שנתחלף אלא טבילה

המקוה). כוונת סד"ה
ובכ"מ.58) נדה. להל' אדה"ז הקדמת ראה
קסו.59) מצוה
רע"א.60) קמו, שבת
מט,61) משפטים אֿב. עד, יתרו ב. כא, תולדות תו"א ראה

ד.
ב.62) כב, ע"ז שם. (שבת זוהמתן" "פסקה מ"ת שע"י ואף

זוהמתן  חזרה העגל חטא ע"י הרי – ב) קצג, ח"ב ב. נב, זח"א
לפנ"ז  שהייתה כפי שאינה אף ספל"ו), תניא וראה שם. (זהר

ב). יד, זח"ג אורות ניצוצי שם. בש"ס (כדמוכח
רע"א.63) קכז, זח"א גם וראה ב. יג, זכרי'
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שאז  העתידה בגאולה הארץ" מן אעביר הטומאה
יתבררו  והעולם והאדם לגמרי הזוהמא תתבטל

והעלי'. הזיכוך הבירור, בתכלית ויתעלו ויזדככו

בבנ"א, ה"זוהמא" ירדה עה"ד חטא שע"י ז.א.
כדבר אצלם נעשה שהרע וצ"ל irahבאופן –

הנגרם  רע – נדה דם וזהו"ע לדחותו; האדם עבודת
ועליו  באדם, כטבע והנעשה עה"ד חטא ע"י

זה  מרע וליטהר א"ע כל 64להרחיק עבודת וזוהי ,
.65אדם 

אדם  כל מדת היא הבינוני ש"מדת מכיון אמנם
ימשוך" אדם כל שבו 66ואחרי' הרע הרי והבינוני ,

אלא  לגמרי נתבטל "לא ותפלה ק"ש בשעת גם
שישן 67בצדיק  כאדם ד"מ הוא בבינוני אבל וכו',

הוא  בבינוני הרע כך משנתו וליעור לחזור שיכול
וניעור" חוזר להיות יכול ואח"כ וכו' –68כישן

(טומאת  שבכ"א והרע הזוהמא בנידון הדבר והוא
מקרבו, והרע הטומאה את שדחה אף נדה): דם

בערך  (חודש זמן איזה בעבור וניעור 69בכ"ז חוזר (
של  שורשו עה"ד, חטא (כי עוה"פ והרע הזוהמא
העבודה  צ"ל ושוב לגמרי) נתבטל לא עדיין הרע,

ממנו. א"ע ולטהר לדחותו

ועבירה כו' ופגם שחטא מי עבירה zxxebאולם
שיגיע  קודם גם להתעורר הרע שעלול היינו –

הבינוני  טבע מצד וניעור חוזר הוא שבו ;70הזמן
תוס' גם כ"א בזמן, קדימה רק לא שזהו ומובן

הרע. ואיכות במציאות

– זיבה טומאת זוהי הרע במציאות זו ותוספת
לראות  אין הטבע שמצד בימים דם רואה שהיא

"על מורה וזה היינו aexבהם, – האשה" מותרי
ונתחזק נתרבה חטא xzeiשהרע בטבע שהוא מכפי

עה"ד.

סדר  מספיק אין זו טומאה של דיחוי ' גם ולכן
לשוב  צריך אלא רגיל וטיהור דיחוי של העבודה
נטהרת  זיבה טומאת שאין וזהו – שלימה בתשובה

שבעה ע"י הזיבה miiwpאלא שלאחרי שהימים ,
להיות ixnblצריכים miiwp מטומאת ההפכי, בקצה ,

והאמיתית  השלימה התשובה והיאֿהיא – דם
הרמב"ם  כמ"ש יותר 71בנדו"ז, אחד לצד נטה שאם

השני  לקצה א"ע שיטה היא תשובתו אז מדי
סותר  ה"ז הימים מן בא' דם רואה אם ולכן לגמרי,
תשובתו  שאין הוכחה ה"ז אז (כי למפרע הימים כל

נקיים ימים ז' ספירת אחרי ורק mitevx72אמיתית),

הטומאה. מן ונטהרת טובלת ה"ה

שלם drayודוקא היקף הוא שבעה כי .73נקיים,
ידוע  עביד 74וגם השבוע) (מימי ויומא יומא ש"כל

העבודה שע"י והיינו ימים drayaעבידתי'";
mitevx הפרטית בעבודה השלימות הן בזה יש הרי

השבוע  מימי יום בעבודה 75שבכל השלימות והן
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תשובה 64) בדרכי (הובאו הדעות*) טעם להסביר יש עפ"ז
אין  אפילו טומאתה בימי לעמוד לאשה שאסור ג) ס"ק קצז סי'
– מצוה לאו בזמנה שטבילה דקיי"ל מאי לפי אף בעיר, בעלה

עה"ד. חטא שע"י והזוהמא מרע הטהרה על מורה זה כי
"אין 65) [ד])): (קמו תהלים (מדרש מרז"ל יומתק ועפ"ז

יתברר  כנ"ל כי כו'", מתירה הוא ולע"ל כו' הנדה מן גדול איסור
יהיו  הטבע פרטי וכל עה"ד. חטא של מהטומאה העולם אז

הנצרך קאך) (דער "דם" (ויהי' משא"כ zlgzaטהורים העבודה, ָ
אגה  וראה עלמא). כליא ב) (סט, יומא וראה סכ"ו כשבטל. "ק

מזכיר  ואינו יולדת טומאת דיני לידע יצטרכו שלע"ל סע"א) (קמג,
נא. ע' בראשית אוה"ת וראה נדה. טומאת

רפי"ד.66) תניא
שבעבודה 67) (המורה בצדקת גם נדה דם שישנו והטעם

עט, (משפטים בתו"א מ"ש ע"פ מובן בצדיק), גם הוא רוחנית
שמץ  עדיין בם נשאר מ"מ גמורים צדיקים שהם "אעפ"י ג):

וכל". מכל להסירו יכול שלא הנחש מזוהמת
פי"ג.68) תניא

xeq`l ebdp el` zepicnae" :(f"q eky 'iq g"e`) f"dc` r"ey d`xe *
mcew leahl dl xyt` 'id `l mbe xira dlra yi k"`` dy` zliah
`ly dna dryt `ly y"xra `ae xira dlra 'id `ly e` zayd
etw 'iq) c"eia y"na r"ve .w"q bixz 'iq my d`xe ."okl mcew dlah
xira dlra oi` elit` dz`neh inia cenrl dy`l xeq`y" (g"wq
.(df 'iq xqg eplv` la` ,eixac my yxit ile`e) ."fvw 'iq onwlck
zlgzn dpi` dy`d m`" :(e"q evw 'iq c"ei) v"vdl c"qt d`xe
s`e ,dxitq dl dzlr n"n 'ek dwqtdd mei zxgnn p"f xetql

`zלכתחילה  `id zxg`n f"iry s` ,"dvxz m` ok zeyrl lkez
`lc e`) ,minieqn mipte`a ixii` v"vdy xnel gxken la` .dliahd
m` oia my wlig `l ixdy (dl dler dxitqdy oica `l` o`k i`w
xg`l dl xeq`y i`cea ixd xira dlra m`e ,`l e` xira dlra

.(k"q b"ixz 'iq f"denc` r"eya yxetnk) dliahd

מיעוט 69) ע"י נגרם עה"ד חטא כי י"ל: דחודש, והטעם
dpaldוהיאzycgzn אוה"ת וראה חודש. בכל עניני') (וכל

.49 הערה לעיל גם וראה א'קפ. א'קסה. ע' פינחס
רפ"ל.70) שם רפכ"ט. תניא ראה
ה"ב.71) פ"ב דעות הל'
בב"א.72) צ"ל הגוף כל שטבילת לדבר דוגמא
ס"73) ח"א הרשב"א ט.תשובת
רע"א).74) לא, ר"ה (עיין שבוע בכל וכ"ה רע"ב. צד, זח"ג

א). (כה, שה"ש בלקו"ת עפמשנ"ת ומובן
(לפני 75) ר"ה דרושי הכוונות שער (ראה ממשנ"ת להעיר

עבודת  שהיא ליוה"כ ר"ה שבין ימים שבעה בענין הא')) דרוש
אלו  ימים בז' כי כולה, השנה כל של השבוע ימי כל על התשובה

השבוע. ימי מז' א' כל ישנם
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האדם 46לתורה  מצד (ובפרט אפ"ל הרי שבזה ,(
מכל 47הלומד  שלמעלה האמיתית מהאחדות נטי' (

מהאחדות  שתבוא אפשר שג"ז (אף השינויים
משא"כ 48האמיתית  כמותו; הלכה אין ולכן (

מסקנה ה"ז – שום `cgופסק`zgהלכות בלי ,
ונטיות. שינויים

.Âיש זה עפ"ז מאמר של השייכות גם להסביר
נדה): (במס' שלפניו להסוגיא כו'") השונה ("כל
זבה  תהוי ביממא אימא לר"א שמעי' ר' "א"ל
זבה  תהא ביום "ראתה (ופרש"י: נדה תהוי בלילא

תהא 49כדכתיב  לא בלילות ראתה אבל רבים ימים
לנדתה, סמוך נדתה על קרא אמר עליך א"ל זבה"),
זבה" לה קרי וקא בליליא הוי אימת לנדתה סמוך
ימי  שהרי שמיני ליל – לנדתה "סמוך (ופרש"י:

כדכתיב  הלילה עד שבעה כל ימים 50נדות שבעת
"תנא  שבין השייכות מהי ולכאורה בנדתה"). תהי'

שלפני'? בגמ' להשקו"ט דב"א"

דאיירי  "דאיידי אתר על התוס' שכתבו ואף
שכן  וכו' טוב בדבר לסיים לה מייתי בהלכתא לעיל
בדברי  דבריהם שסיימו הראשונים בנביאים מצינו
המהרש"א  שם כתב הרי – ותנחומין" שבח
קצת  השייך אגדה במאמרי לסיים התלמוד ש"צריך

בה" דמסיים .51להלכה

.Ê ובהקדים – בזה י"ל הנ"ל עפ"י אמנם
במ"א  שארז"ל 52המבואר מה נדה 53בביאור שדם

עה"ד, חטא מחמת חוה שנתקללה הקללות מן היא
רע, של מציאות בה נתהווה עה"ד חטא שע"י היינו

בדםֿנדה  (בחלקו) הגוף 54המתבטא אבל טמא. דם ,
ב  כאו"א erahהישראלי כי החוצה, אותו דוחה –
נאמר  וגוי 55עליו כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם

ודוחה  רע, של מציאות סובל אינו ולכן קדוש",
הרע  בו נמצא שעה שלפי מכיון אמנם לחוץ. אותו
שיטבול  עד עלֿידו, האדם נטמא לדחותו, שצריך

הרמב"ם  ביאור ע"פ – פרישה 56במקוה – (ועוד)
גופו שכל מים – (וביטול וביאה לגמרי dlerמהרע

אותיות  - בטהרה.57בהם טיבול)

שהזבה ו  לזבה, נדה בין לההפרש היסוד גם זהו
שבין  ימים בהי"א ימים) (ג' דם הרואה אשה (היינו
בלבד, במקוה טבילה ע"י נטהרת אינה לנדה) נדה

שבעה ספירת הקדמת ע"י ראתה miiwpכ"א (ואם
הנקיים), כל סותר ה"ז אלו, ימים מז' בא' דם

נקיים  שבעה שאי"צ הנדה :58משא"כ

החנוך  כ' הזבה של נקיים ז' ספירת 59בטעם

רוב  על תורה שהזיבה לפי נקיים ז' צריכה "והזבה
רבים  ימים דמי' הרקת המשך וזהו האשה מותרי
המבואר  ולפי – הנשים" ברוב הנהוגים ימים אחר

על תורה "שהזיבה שכ' דמה מובן, מותרי aexלעיל
של  למציאות הזבה של ששייכותה היינו האשה",

הרגיל. מכפי ביותר היא רע

זוהמא  "ירדה עה"ד חטא ע"י בזה: והביאור
והעולם 60לעולם" האדם שירדו שלהם 61, משלימות

ועדיין  – ורע זוהמא בהם נתערבה כי וממעלתם,
בהם  היא היעוד 62נמצאת שיקויים רוח 63עד "ואת
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על 46) היחודים בענין רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער
שער  שבסוף זלה"ה מהרח"ו לקוטי ג. הקדמה הצדיקים קברי

להאריז"ל. רז"ל מאמרי
ואילך.47) 150 ע' חי"א לקו"ש ראה
וכו'48) והקס"ד הקושיות מאחדות dxezayוגם באים

והמסקנא  התירוץ שיודע לאחר שגם מהביאורים וזהו האמיתית,
ת"ת. בכלל וה"ז והקס"ד, הקושיא את עוה"פ לומד שבתורה

שכמה בארוכה zekldולהעיר וראה בתורה. מקס"ד נלמדות
ואילך. רס"ג ע' אגרות - יצחק לוי לקוטי

כה.49) טו, מצורע
יט.50) שם,
דמה 51) – לראי ' לגמרי דומה הנידון שאין יוקשה גם

ותנחומין", שבח בדברי דבריהם שסיימו הראשונים שה"נביאים
של בדברים לסיים שלא בכדי gaydהוא jtid הכתובים וכו'

דבי  ה"תנא את שהביא לולא (גם הרי דידן בנידון אבל לפניהם;
של בענין מסיים לסיים dkldאלי'") רוצה שאינו י"ל אבל ,

דחולי. ענין – ב"זבה"
(52.983 ע' ח"ג לקו"ש ראה
ב.53) ק, עירובין

הרע54) על מורה שזה (אף בנשים ע"י llkaורק שנעשה
(בראשית  היא תאווה כי ותרא נאמר באשה רק כי – עה"ד) חטא
ע' תבוא אוה"ת וראה החטא. וגרמה התחילה היא וגם ו). ג,

.63 הערה לקמן וראה ואילך. תתרצה
ו.55) יט, יתרו
הו"ע 56) במקוה שטהרה מקואות הלכות סוף רמב"ם ראה

ודעות  האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו "לטהר
נפשו  והביא העצות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון הרעות,
וצ"ל  הוא והדפוס המעתיקים טעות (ואולי טהור" הדעת במי

טהור"). הטהור הדעת "במי
(סידור 57) וד"ל בלבד בה"א הוא"ו שנתחלף אלא טבילה

המקוה). כוונת סד"ה
ובכ"מ.58) נדה. להל' אדה"ז הקדמת ראה
קסו.59) מצוה
רע"א.60) קמו, שבת
מט,61) משפטים אֿב. עד, יתרו ב. כא, תולדות תו"א ראה

ד.
ב.62) כב, ע"ז שם. (שבת זוהמתן" "פסקה מ"ת שע"י ואף

זוהמתן  חזרה העגל חטא ע"י הרי – ב) קצג, ח"ב ב. נב, זח"א
לפנ"ז  שהייתה כפי שאינה אף ספל"ו), תניא וראה שם. (זהר

ב). יד, זח"ג אורות ניצוצי שם. בש"ס (כדמוכח
רע"א.63) קכז, זח"א גם וראה ב. יג, זכרי'
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שאז  העתידה בגאולה הארץ" מן אעביר הטומאה
יתבררו  והעולם והאדם לגמרי הזוהמא תתבטל

והעלי'. הזיכוך הבירור, בתכלית ויתעלו ויזדככו

בבנ"א, ה"זוהמא" ירדה עה"ד חטא שע"י ז.א.
כדבר אצלם נעשה שהרע וצ"ל irahבאופן –

הנגרם  רע – נדה דם וזהו"ע לדחותו; האדם עבודת
ועליו  באדם, כטבע והנעשה עה"ד חטא ע"י

זה  מרע וליטהר א"ע כל 64להרחיק עבודת וזוהי ,
.65אדם 

אדם  כל מדת היא הבינוני ש"מדת מכיון אמנם
ימשוך" אדם כל שבו 66ואחרי' הרע הרי והבינוני ,

אלא  לגמרי נתבטל "לא ותפלה ק"ש בשעת גם
שישן 67בצדיק  כאדם ד"מ הוא בבינוני אבל וכו',

הוא  בבינוני הרע כך משנתו וליעור לחזור שיכול
וניעור" חוזר להיות יכול ואח"כ וכו' –68כישן

(טומאת  שבכ"א והרע הזוהמא בנידון הדבר והוא
מקרבו, והרע הטומאה את שדחה אף נדה): דם

בערך  (חודש זמן איזה בעבור וניעור 69בכ"ז חוזר (
של  שורשו עה"ד, חטא (כי עוה"פ והרע הזוהמא
העבודה  צ"ל ושוב לגמרי) נתבטל לא עדיין הרע,

ממנו. א"ע ולטהר לדחותו

ועבירה כו' ופגם שחטא מי עבירה zxxebאולם
שיגיע  קודם גם להתעורר הרע שעלול היינו –

הבינוני  טבע מצד וניעור חוזר הוא שבו ;70הזמן
תוס' גם כ"א בזמן, קדימה רק לא שזהו ומובן

הרע. ואיכות במציאות

– זיבה טומאת זוהי הרע במציאות זו ותוספת
לראות  אין הטבע שמצד בימים דם רואה שהיא

"על מורה וזה היינו aexבהם, – האשה" מותרי
ונתחזק נתרבה חטא xzeiשהרע בטבע שהוא מכפי

עה"ד.

סדר  מספיק אין זו טומאה של דיחוי ' גם ולכן
לשוב  צריך אלא רגיל וטיהור דיחוי של העבודה
נטהרת  זיבה טומאת שאין וזהו – שלימה בתשובה

שבעה ע"י הזיבה miiwpאלא שלאחרי שהימים ,
להיות ixnblצריכים miiwp מטומאת ההפכי, בקצה ,

והאמיתית  השלימה התשובה והיאֿהיא – דם
הרמב"ם  כמ"ש יותר 71בנדו"ז, אחד לצד נטה שאם

השני  לקצה א"ע שיטה היא תשובתו אז מדי
סותר  ה"ז הימים מן בא' דם רואה אם ולכן לגמרי,
תשובתו  שאין הוכחה ה"ז אז (כי למפרע הימים כל

נקיים ימים ז' ספירת אחרי ורק mitevx72אמיתית),

הטומאה. מן ונטהרת טובלת ה"ה

שלם drayודוקא היקף הוא שבעה כי .73נקיים,
ידוע  עביד 74וגם השבוע) (מימי ויומא יומא ש"כל

העבודה שע"י והיינו ימים drayaעבידתי'";
mitevx הפרטית בעבודה השלימות הן בזה יש הרי

השבוע  מימי יום בעבודה 75שבכל השלימות והן
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תשובה 64) בדרכי (הובאו הדעות*) טעם להסביר יש עפ"ז
אין  אפילו טומאתה בימי לעמוד לאשה שאסור ג) ס"ק קצז סי'
– מצוה לאו בזמנה שטבילה דקיי"ל מאי לפי אף בעיר, בעלה

עה"ד. חטא שע"י והזוהמא מרע הטהרה על מורה זה כי
"אין 65) [ד])): (קמו תהלים (מדרש מרז"ל יומתק ועפ"ז

יתברר  כנ"ל כי כו'", מתירה הוא ולע"ל כו' הנדה מן גדול איסור
יהיו  הטבע פרטי וכל עה"ד. חטא של מהטומאה העולם אז

הנצרך קאך) (דער "דם" (ויהי' משא"כ zlgzaטהורים העבודה, ָ
אגה  וראה עלמא). כליא ב) (סט, יומא וראה סכ"ו כשבטל. "ק

מזכיר  ואינו יולדת טומאת דיני לידע יצטרכו שלע"ל סע"א) (קמג,
נא. ע' בראשית אוה"ת וראה נדה. טומאת

רפי"ד.66) תניא
שבעבודה 67) (המורה בצדקת גם נדה דם שישנו והטעם

עט, (משפטים בתו"א מ"ש ע"פ מובן בצדיק), גם הוא רוחנית
שמץ  עדיין בם נשאר מ"מ גמורים צדיקים שהם "אעפ"י ג):

וכל". מכל להסירו יכול שלא הנחש מזוהמת
פי"ג.68) תניא

xeq`l ebdp el` zepicnae" :(f"q eky 'iq g"e`) f"dc` r"ey d`xe *
mcew leahl dl xyt` 'id `l mbe xira dlra yi k"`` dy` zliah
`ly dna dryt `ly y"xra `ae xira dlra 'id `ly e` zayd
etw 'iq) c"eia y"na r"ve .w"q bixz 'iq my d`xe ."okl mcew dlah
xira dlra oi` elit` dz`neh inia cenrl dy`l xeq`y" (g"wq
.(df 'iq xqg eplv` la` ,eixac my yxit ile`e) ."fvw 'iq onwlck
zlgzn dpi` dy`d m`" :(e"q evw 'iq c"ei) v"vdl c"qt d`xe
s`e ,dxitq dl dzlr n"n 'ek dwqtdd mei zxgnn p"f xetql

`zלכתחילה  `id zxg`n f"iry s` ,"dvxz m` ok zeyrl lkez
`lc e`) ,minieqn mipte`a ixii` v"vdy xnel gxken la` .dliahd
m` oia my wlig `l ixdy (dl dler dxitqdy oica `l` o`k i`w
xg`l dl xeq`y i`cea ixd xira dlra m`e ,`l e` xira dlra

.(k"q b"ixz 'iq f"denc` r"eya yxetnk) dliahd

מיעוט 69) ע"י נגרם עה"ד חטא כי י"ל: דחודש, והטעם
dpaldוהיאzycgzn אוה"ת וראה חודש. בכל עניני') (וכל

.49 הערה לעיל גם וראה א'קפ. א'קסה. ע' פינחס
רפ"ל.70) שם רפכ"ט. תניא ראה
ה"ב.71) פ"ב דעות הל'
בב"א.72) צ"ל הגוף כל שטבילת לדבר דוגמא
ס"73) ח"א הרשב"א ט.תשובת
רע"א).74) לא, ר"ה (עיין שבוע בכל וכ"ה רע"ב. צד, זח"ג

א). (כה, שה"ש בלקו"ת עפמשנ"ת ומובן
(לפני 75) ר"ה דרושי הכוונות שער (ראה ממשנ"ת להעיר

עבודת  שהיא ליוה"כ ר"ה שבין ימים שבעה בענין הא')) דרוש
אלו  ימים בז' כי כולה, השנה כל של השבוע ימי כל על התשובה

השבוע. ימי מז' א' כל ישנם
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שלימה  תשובה – שלם היקף (שבוע) של הכללית
lka מטומאה נטהר הוא עי"ז ורק וענינה פרטיה
זו.

.Á תנא" של והשייכות הסמיכות מובנת עפ"ז
שלפניו: להסוגיא וכו'" הלכות השונה כל אלי' דבי

היא  הגמרא נדה 76שאלת בין שההפרש מכיון :
הרע  התעוררות ענינו נדה שדם כנ"ל, הוא, לזבה
על  מורה זיבה ודם בבנ"א, והטבעי הרגיל באופן
תהוי  ביממא "אימא – הרע במציאות תוס' חולי,
זיבה) (בימי אדם ראיית כאשר ב"יום", פי' – זבה"

אלקים)" הוי' (ומגן כשה"שמש מאיר 77הוא
הוא שהחסרון הוכחה ה"ז ובאדם, חולי eaבעולם

"בליליא" אבל דם); לראיית מקום אין זאת (דלולא
ש"חושך" בזמן ב"לילה", זה דם רואה אם –
כי  – נדה" "תהוי – אלקי דאור ההעלם בעולם,

החושך זמנו raheמצד קודם הרע נתעורר העולם
בו. חולי – זיבה של ענין ואינו הרגיל,

כאו"א  כי "זבה", הוי בלילה שגם והמסקנא
לעבוד  בכחו יש שנמצא, מצב באיזה מישראל,

אפילו  דם" ל"ראיית שייך יהי' שלא עד עבודתו,
גם  זיבה של הו"ע ולכן – בעולם כש"לילה"
בהיותה  מהתורה: הוא זו עבודה על והכח בלילה.
גם  כח נותנת לכן כדלעיל, שינויים מכל למע'
מהשינויים, יתפעל לא בעבודתו הוא שגם באדם

בעולם, הבאים וההסתרים אומרו:ההעלמות וזהו
עליך  רגיל) ושאינו ל' (יתור כו'" קרא אמר "עליך

ה)תורה. (כח קרא אמר מקיף) (בדרך

השונה "כל מסיים לזה יום zekldובהמשך בכל
למעלה  בהיותה ההלכות) (ובפרט שהתורה וכו'",
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בראשית א, כז – ויברא אלקים את האדם בצלמו 
בצלם אלקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם

אחרונה  ה'  בוגרת  קטנה  נערה  ר"ת  "נקבה"  רמז 
שבשם

ה'  והיא  בוגרת,  קטנה  נערה1  ר"ת  הוא  נקבה 
אחרונה2 שבשם, והוא הה' דנקבה.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד 
קסא

* * *
יש בנקבה ד'בחי', א' שנקראת צלע והיא אות ה' 
אחרונה, ב' בחי' קטנה, ג' שנעשית נערה, ד' בוגרת, 
ה'  בוגרת,  קטנה,  נערה,  ר"ת  שהוא  בשמה  ורמוזים 

אחרונה וכמ"ש3 בעץ חיים שער תיקון נוקבא.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קסו

בראשית א, לא – וירא אלקים את כל אשר עשה 
והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי

ביאר כפל לשון הזהר, דיש ד' בחי', א( קיום מצות 
אהבה   – מ"ע  קיום  ב(  )במל'(,  תתאה  יראה   – ל"ת 
זוטא )ז"א(, ג( לימוד התורה – אהבה רבה )בינה(, ד( 

יראה עילאה )חכמה( וכו'
רעותיה4 דקודשא בריך הוא דיהון בני נשא תדיר 
בפולחניה, ויהכון בארח קשוט, בגין למזכי לון בכמה 
טבין, הואיל ורעותיה דקודשא בריך הוא בהאי, היך 
רעותיה  מגו  מקטרגא  ואשתכח  בישא  עבדא  אתיא 
לון  ואדחי  ביש,  לארח  נשא  לבני  ואסטי  דמאריה, 
מארח טב, ועביד לון דלא יעבדון רעותא דמאריהון, 

ואסטי לבני נשא לארח ביש.

יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד פ' מבאר הבחי',  לוי  1( בלקוטי 
קטנה הוא נה"י, נערה – חג"ת, בוגרת – חב"ד. ע"ש.

אחרונה  ה'  הם   – וארץ  דיבור   – מלכות  דבחי'  בחסידות  מבאר   )2
שבשם, והם בחי' מקבל ממה שלמעלה מהן. ראה אגרת התשובה פרק 
ד. לקוטי תורה פרשת קדושים כט, ג. במדבר ה, ב. ועוד. וראה לקמן 

סימן לט.
3( שער ל"ד פרק ב'. וע"ש שמבאר הטעם שהר"ת אינו עפ"י הסדר, 

ד"נקבה" ר"ת "נקב-ה".
4( ]תרגום ללה"ק[ רעותיה דקודשא בריך הוא דיהון בני נשא תדיר 
בעבודתו(,  תמיד  אדם  בני  שיהיו  הקב"ה  של  )רצונו  וכו'  בפולחניה 
וילכו בדרך האמת כדי לזכות אותם בהרבה טובות, הואיל ורצונו של 
רצון  על  ומקטרג  הרע  היצר  שהוא  הרע  עבד  בא  איך  בזה,  הקב"ה 
קונו, ואסטי לבני נשא לארח ביש )ומטה לבני אדם לדרך רעה(, ואדחי 
לון מארח טב )ומדחה אותם מדרך הטובה(, ועביד לון דלא יעבדון 
ואסטי לבני  רעותא דמאריהון )ועושה אותם שלא יעשו רצון קונם(, 

נשא לארח ביש )ומטה לבני אדם לדרך רעה(.

דהוה  למלכא  עביד,  דמאריה  רעותיה  ודאי  אלא5 
עליה  ופקיד  יתיר,  ליה  רחים  והוה  יחידאי,  בר  ליה 
דכל  בגין  בישא,  לאתתא  גרמיה  יקרב  דלא  ברחימו 
מאן דיקרב לגבה לאו כדאי איהו לאעלא גו פלטרין 
דמלכא, אודי ליה ההוא ברא למעבד רעותיה דאבוי 

ברחימו.
בחיזו  יאה  זונא,  חדא  הות  לבר  דמלכא  בביתא6 
למחמי  בעינא  מלכא  אמר  ליומין  בריוא,  ושפירא 
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פקודין דמאריה.
ספר הזהר חלק ב' פ' תרומה דף קסג, ע"א

5( ]תרגום ללה"ק[ )ומתרץ( אלא ודאי שהיצר הרע עושה רצון קונו, 
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ההוא לעשות רצון אביו באהבה.
6( ]תרגום ללה"ק[ בבית המלך מבחוץ היתה, זונה אחת יפת מראה 
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המלך,  של  בנו  אחרי  הלכה  ההיא,  הזונה  עשתה  מה  אלי,  בני  של 
התחילה לחבקו ולנשקו ולפתותו בכמה מיני פתויים, אם אותו הבן 
הוא הגון וציית למצות אביו, הוא גוער בה ואינו שומע אלי' ודוחה 
אותה ממנו, אז אביו שמח בבנו ומכניס אותו למחיצת היכלו, ונותן 
לו מתנות ודורונות וכבוד גדול, הנה מי גרם כל הכבוד הזה לבן הזה, 

הוי אומר הזונה ההיא.
7( ]תרגום ללה"ק[ )ועתה נתבונן( וזונה ההיא שהיא היצר הרע, האם 
יש לה שבח בעד זה או לא, )ואומר( ודאי יש לה שבח מכל הצדדים, 
אחד שעשתה מצות המלך, ואחד שגרמה לבן ההוא לכל טובה ההיא, 
ולכל האהבה של המלך אליו, ועל דא כתיב )ועל זה כתוב( והנה טוב 
מאד )ומפרש( והנה טוב דא מלאך חיים )הגורם חיים לאדם בעולם 
הזה(, מאד דא מלאך המות )שהוא היצר הרע(, דאיהו ודאי טוב מאד 
ששומע  למי  מאד  טוב  ודאי  שהוא  דמאריה  פקודין  דאצית  למאן 

למצות קונו, שעל ידי זה הוא גורם לו חיים טובים לעולם הבא.
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מד
לב  חוברת

יותר?... גדול למדן מי
מושכות  בכלל, –ופעילותו בימיםֿטובים בדרךֿכלל – בביתֿהכנסת שדרשותיו ראו הרב של מתנגדיו

החלו, הם המתנגדים. שציפו למה בניגוד בציבור, יותר גדול מקום תופס הוא הזמן ועם רחב, ציבור

להתרחב. להשפעתו להניח שלא כדי דרכים על לחשוב אפוא,

להשתמש  איפוא, החלו, הם כך. סתם כוחו את לבטל היה ניתן לא כבר שבה בתקופה היה המדובר

זה, בעניין שעסקה הוועדה באסיפות שונות שאלות לדיון מעלים היו פעם בכל דיפלומטיות: בדרכים

ניסו  הם שניאורסון. נגד יהיה שהרוב כך ההצבעות את ניהלו ושאינןֿכשרות, כשרות שונות, ובדרכים

ממנו  ימנע שהדבר בתקווה הראשון, הרב ולא השני הרב הוא ששניאורסון שהיא, דרך בכל להראות,

מדי. גדולה תהיה לא השפעתו וכך בתפקידו, לשגשג

אפוא, כתבו, הם נפלה. הצעתם אך מיוחדת, אסיפה הללו ערכו פועל, לידי רצונם את להביא כדי

אחד  כל של ביתו אל הובא הרבנות כתב בו. רצו המתנגדים, שהם, הנוסח עלֿפי אבל – רבנות כתב

עליו. שיחתום כדי הקהילה מחברי

מחברי  לאחד לחתימה הכתב הובא לאחרֿמכן עליו. חתמו – זה נוסח בעד שהצביעו אלו שכל מובן

מי  – השמות עלֿפי הבין הוא אך ביותר, דלה היתה בלשוןֿהקודש שהבנתו במקצועו, בנקאי הקהילה,

הכתב  את לו שכשיביאו אפוא, להם, השיב הוא כשורה. אינו שדברֿמה – חסר ומי הכתב על חתום

לשריפה... הכתב את אפוא דנו הם הוא. גם יחתום אוֿאז – פאליי עלֿידי חתום

המפלגות  שתי מנהיגי שני שלושה: רק השתתפו שבה נוספת, אסיפה נערכה ימים מספר ,139כעבור

העיר. מנכבדי במקצועו, עורךֿדין נייטראלי, ואדם

משכרו  לחודש רובלים בעשרה לפחות קטן יהיה שניאורסון של ששכרו דרש השנייה המפלגה ראש

ה  הרב הדבר,של לסיבת אותו שאל עורךֿהדין הראשונה. ולא השנייה תמיד תהיה שחתימתו או שני,

יותר. גדול למדן הוא השני שהרב ענה והלה

ללמוד  ידע פאליי גמור. עםֿהארץ היה – הרבנים של למדנותם על ה"מבינות" את שאמר – זה אדם

יודוביץ'" "מאיסיי בדרךֿארץ: לו אמר אדם, אותו את לבייש רצה שלא מאחר אבל היה 140היטב, כך –

גדול  למדן מהרבנים מי בשאלה 'מבינות' לומר נוכל כיצד 'עברי', כלל יודעים איננו אנו "הרי – שמו

יותר?"...

לו  נראה הרבנים, שני עם ששוחח שלאחר הצהיר פשוט, אדם היה לא שבעצמו עורךֿהדין,

זו. שאלה גם הפרק מעל ירדה כך יותר. גדול למדן הוא ששניאורסון

מתנגדיו.139) מטעם – וכרפס רלוי"צ, תומכי מטעם – פאליי
הרוסית.140) בגרסתו כרפס של שמו – יהודה בן משה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסהן
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ג, כג – ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר

א

מהגלות  בנ"י  את  להציל  התפלל  רבינו  משה 
ומחורבן בהמ"ק וכו'

צוה  שהקב"ה  כ"ד(  )פתיחתא  איכא  במדרש  איתא 
לירמי' שילך על קברי אבות, ואחר כך על קברו של משה, 
ישראל,  את  ואציל  אלך  אני  לירמי'  ואמר  עמד  ומשה 
אותנו  יציל  עמרם  בן  הא  אמרו  אותו,  ישראל  כשראו 
כדאיתא במדרש איכה. קודשא בריך הוא כל מילין סתימין 
דאיהו עביד אעלין באורייתא קדישא, והיכן מבואר ענין זה 

בתורה. אבל נוכל לומר שבכאן נרמז ענין זה.
ולכן פתח ואתחנן שביקש על חן שיהי' לירמי' ועל כל 
כל שוביהם בעת  לפני  יתן להם רחמים  ואל שדי  ישראל, 
ההיא, על אותו עת צרה שהי' ליעקב בשעת החורבן, ההוא 
ונתבקש לפני הקב"ה  כתיב שהוצרך משה לעמוד מקברו 

שיבא בעצמו מקברו, לאמר שיעורר הספד.
ובמלת ההיא נרמזין בו שלשה דברים שנעשו לישראל 
ונשרף  וירושלים,  ישראל  ארץ  שנחרב  החורבן,  בשעת 
המקדש כמ"ש בפסוק. וזה נרמז במלת ההי"א, ה"ר ה"בית 
)ירמי'  י"שראל  א"רץ  תהי'  לעיים  י"רושלים  יער  לבמות 
שבשם,  אחרונה  ה'  שני  ב"ית  חורבנין  שב'  וידוע  יח(.  כו, 
על זה אמר אדנ"י בית ראשון ה' ראשונה שבשם, ועל זה 
אמר הוי"ה בנקודות אלקים, שהראה הקב"ה למשה חורבן 
בית ראשון, ועל זה אמר את גדלך. על בית שני שנחסרו ה' 
דברים, כמ"ש ביומא )דף ך"א ]ע"ב[( על פסוק )חגי א, ח( 
ידך החזקה, על בית שני  זה אמר את  ה', על  ואכבד חסר 

שנחסרו ממנו ה' דברים כמנין אצבעות שביד.
נא, רוצה אני  והנה התפלל משה על אותו עת אעברה 
ואראה  במדרש  כמ"ש  ישראל  את  ואציל  מקברי  לקום 
ג' לשונות ואראה את הארץ, שרצה  מי ימחה בידי, ואמר 
כך  ואחר  שבטים.  י'  גלות  שהוא  ישראל  ארץ  כל  להציל 
גלות יהודה ובנימין שהוא ירושלים, אמר ההר הטוב הזה. 

ואחר כך על בית המקדש על הר הבית אמר הלבנון.
השיב לו הקב"ה כבר יצאה הגזירה רב לך על ב' חורבנין, 
ואל תוסף דבר אלי עוד, שאי אפשר להחזיר אותם. גם רמז 

במלת נ"א, על חן של ירמי' שיהי' לו בעיני נ"בוזרא"דן.
מגלה עמוקות אופן פה

ב

שיהי'  כדי  לא"י  ליכנס  משה  שביקש  רמזים 
השם והכסא שלם וכמו שיהי' לע"ל וכו'

הקב"ה  שצוה  אחת  מצוה  היא  עמלק1  מלחמת  הנה 
לישראל בכניסתן לארץ מג' מצות )סנהדרין כ:(, שסימנם 
מן  בר"ת  ט(,  יט,  )תהלים  'עינים  'מאירת  'ברה  ה'  מצות 

עיין  וכו':  עינים  מאירת  ברה  ה'  מצות  שסימנם   . . מצות  מג'   . . עמלק  מלחמת   )1

בזה רשימות

ג' מצות אלו שנצטוו ישראל  'עינים, נרמזין  'ברה 'מאירת 
המקדש,  בית  'בנין  בר"ה  של  ב'  דהיינו  לארץ,  בכניסתן 
מלחמת  עיני"ם  של  ע'  'מלך,  להם  למנות  מאירת  של  מ' 
'עולם  'בגבורתו  'מושל  נוטריקון  מב"ע,  וסימנם  'עמלק. 
'בן 'עמרם,  ז(, והי' חושב שיקיים שלשתן 'משה  )שם סו, 
אבל באמת שלא יתקיימו עד שיבא 'מנחם 'בן 'עמיאל וכו'.
אלא  מלא  השם  שאין  יא(  סימן  תצא  )תנחומא  וידוע 
ארץ  לכניסת  משה  נתאוה  ולכן  עמלק.  של  זרעו  במחיית 
ישראל ולהשלים השם והכסא, וג' מצות אלו שנצטוו, הם 
בית  בבנין  דהיינו  יה,  מכס  שחסרים  אותיות  ג'  להשלים 
כסאות  ישבו  שמה  כי  כסא,  של  א'  אות  ישלימו  המקדש 
למשפט )תהלים קכב, ו(, ובית המקדש הוא כסא ה', כמו 
)ירמי'  מקדשינו  מקום  מראשון  מרום  כבוד  כסא  שכתוב 
נמצא  כבוד,  הוא כסא  מקום המקדש  לומר  ]יב[(, רצה  יז 
שבבנין של בית המקדש נשלם אות א' של כסא. ובמינוי 
מלך נשלם אות ה' מן השם, כי הוצרך המלך להיות ממלכות 
בית דוד שהוא מלכות שמים ה' אחרונה של השם, כמ"ש 
דוד כי בכה ארוץ גדוד )תהלים יח ]ל[(, אמר בכה בתוספת 
שהיא  ברית  באות  שפגם  עמלק  של  זרעו  ובמחיית  ה'. 
רזא דו' גוף וברית חשבינן חד, הרי שבג' מצות אלו יושלם 

התיקון של השם והכסא.
ה' בעת ההיא, ר"ל שרצה  ולכן אמר משה ואתחנן אל 
ההוא  לדורות,  לאמר  הקב"ה  שצוה  מה  עת  באותו  לתקן 
כתיב, ר"ת אותן אותיות החסרים מן השם שהוא ה"ו, ומן 
אפשר  שאי  ולפי  עתה,  לתקן  הוא  רצה  א',  שהוא  הכסא 
ב"ן  של  משם  שיניקתו  מי  אלא  עמלק  של  זרעו  להכרית 
שהוא בעולם העשיי', כי עמלק הוא יסוד כל"ב, ולכן הוא 
במדרש  כדאיתא  עמלק  נקרא  ולכן  כלב,  בצורת  מאמין 
שלקק  עם  ט(  סי'  תצא  תנחומא  ס"ה,  פרשה  )שמו"ר 
בכלב2 וכו'. ולכן התחיל משה בכאן מאחר שאתה החלות 
נצב על ראש  אנכי  עמלק, במ"ש  עם  להלחם  לי  להראות 

הגבעה )שמות יז ]ט[( וכו'.
ומי שמתחיל במצוה ראוי לגמור כדאיתא )בסוטה דף יג 
]ע"ב[(, את ידך החזקה שראוי לסייע אל המצוה שנשבעת 
)טז(,  יז  )שמות  יה  כס  על  יד  כי  כמ"ש  החזקה,  בידך  שם 
גם שם הראה לו ידו החזקה כאשר ירים משה את ידו וגבר 
ישראל. לכן סיים אשר מי אל בשמים ובארץ, הזכיר כאן 
'והארץ  כסאי  'השמים  'י"י  אמר  כה  בסוד  וארץ,  שמים 
'הדום רגלי )ישעי' סו, א(, תסתכל תמן ותמצא שם מלא 
בראשי אתוון והכסא באמצע, כה אמר 'י"י 'השמים ראשי 
תיבות י"ה, 'והארץ 'הדום ראשי תיבות ו"ה, והכסא באמצע 

וכו'.
לפי  בעמלק  להלחם  חושב  אתה  לך,  רב  הקב"ה  השיב 
אבל  ביתי,  בן  אותך  שקראתי  ב"ן3  של  שם  מן  שיניקתם 
הגדולה שלך היא בסוד של מ"ה שהוא יותר גבוה מן שם 
של ב"ן, כמ"ש מה שם בנו )משלי ל ]ד[( שהוא משה )זוהר 
יהושע  את  צו  אבל  דבר,  תוסף  אל  לכן  ע"א(,  קצ"ז  ח"ב 

2( כל"ב בגי' ב"ן ע"ש.

3( עיין באריכות בפנים הספר שעמלק סוד כל"ב בגי' ב"ן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן



מו

שהוא ישלים מלחמות עמלק מדור דור, מדורו של שאול 
 שיניקתו מן שם ב"ן, לדורו של מרדכי שהי' גם כן משבט 

חזקה"ו  לכן  ב"ן,  של  שם  דתמן  ע"ב(,  י"ב  )מגילה  בנימין 
ואמצה"ו בגימטריא מרדכ"י.

מגלה עמוקות אופן קמ

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת בית מדרש למורות, בית רבקה,

ובית הספר בית רבקה, אשר בצרפת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

שנת  עם  בקשר  הלימודים  תכנית  אליו,  המצורף  עם  מנ"א  מג'  מכתבם  קבלת  הנני  מאשר 

הלימודים הראשונה דבית מדרש למורות.

ונעם לי לקרות פרטי התכנית, ובאיזה מקומן בהאמור - באם יהא צורך - יבוא מכתב מהמל"ח.

ומה שעלי להוסיף, אשר בודאי גם בעש"ק מתחיל היום בלימודי קדש, נוסף על תפלה, עכ"פ 

איזה רגעים, ובפרט - הקשור בענין דיום זה, ז.א. פרשת השבוע, וכמדובר בשו"ע שביום זה יקראו 

שנים מקרא ואחד תרגום, כן הרי זה מענינים דשבועות אלו, להיות נותנים להתלמידים צדה לדרך, 

כוונתי לימי החופש, ואדרבה חדשים אלו ]ובפרט תשרי[ זקוקים לתוספת בכל עניני יהדות תורתנו 

 - להאפשריות  ובהתאם  ימות השנה,  כל  על  נוסף  וכו'  ומנהגים  בדינים  ומצותי', שהרי מרובים הם 

כדאי הי' למצוא מסגרת מתאימה שלא תפריע בהענין דחופש וביחד עם זה תמלא ימים אלו בהאמור 

- מרצונם הטוב ולא מתוך הכרח בית המדרש ובית הספר, ורואים במוחש אשר חדשים אלו ימי רצון 

הם ביחוד לקליטה טובה בעניני יהדות, וכמובן גם בשכל אנושי כיון שהלימוד מצורף למעשה בפועל 

עניני החג ושלפניהם ושלאחריהם והשפעתם ניכרת במשך כל ימי השנה. וכמו שגם בפנימיות הענינים, 

הרי ידוע דכל יו"ט ומועד, כללי הוא לכל השנה בעניניו; ראש השנה לעניני קבלת עול מלכות שמים, 

יום הכפורים - ענין התשובה, סוכות - שמחה של מצוה וכו'.

בכללות בהנוגע לספרי לימוד אשר יש ספק בהם, ספק בכגון דא יש לדונו לחומרא, כי הרי 

המדובר בחינוך נוער אשר אפילו חסרון קטן יש להזהר ממנו, ביותר, וכידוע הדוגמא אשר חריץ קטן 

בגרעין יכול לקלקל כל גידול האילן ח"ו וק"ל.

ולהנ"ל אין להביא ראי' להיתר משימוש מספר שבו כמה מחברים מבלי הזכרת שם המחבר, 

ורק ליקוט מעט עניניו, משא"כ ספר שלם ממחבר מסוים, שזהו נתינת הכשר על כל עניניו.

ובימי בין המצרים אשר אמרו רז"ל )שבת קיט, ב( לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה 

תשב"ר, יוסיף כאו"א בתכ"י בתקון הענין ע"י הוספה והתאמצות יתירה בחינוך על טהרת הקדש של 

בני ישראל, דפשיטא שגם חינוך הבנות בכלל זה ]וכמובא בפוסקים ומהם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן 

סוף פרק א', גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן וכו' כל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל 

מצות לא תעשה של תורה וד"ס[, וגם זה יקרב היעוד אשר יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, ותקוים 

ההבטחה דנחלה בלי מצרים.

בכבוד ובברכת הצלחה.



מז אגרות קודש

 ב"ה,  שלהי תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר ארי' הלוי שי'

המכונה דר. פינקלשטיין

שלום וברכה!

בחבילה בפני עצמה יקבל כ' פירסומינו האחרונים, ותקותי שיהיו לתועלת הרבים.

זו רצוני לעמוד על נקודה אחת במכתבו, במה שכותב "אינני בעל השפעה בשום  בהזדמנות 

אופן. בחוגנו אין שום כח השפעה" כו'.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בכגון דא, אשר כשם שמוכרח לכל אדם לדעת חסרונות עצמו, 

ויכולת  כשרונות  לדעת  ג"כ  מוכרח  זו  במדה  הרי  כדבעי,  חייו  ולחיות  לתקנם  האדם  יכול  אז  שרק 

ומעלות עצמו.

ובודאי אשר דוקא בימים אלו אין מן הצורך להאריך בראיות שכ' הוא בעל השפעה, כי לפי 

ידיעותי עלה בכח השפעתו לגרום מפנה חשוב לימין בחוגים שהשפעתו עליהם.

וכפי שמסרו לי, הנה לולא ההתערבות שלו היו איזה ענינים באופן בלתי רצוי בתכלית.

מובן שאינני יודע פרטיות הדברים, אבל ניכרים דברי אמת.

שעלי'  בודאי  טובה  בפעולה  הצלחה  כל  אשר  בהנקודה,  להאריך  ג"כ  למותר  בטח 

 - מאתים  רוצה  מנה  לו  שיש  מי  ז"ל  חכמינו  וכלשון  זה,  בכיוון  השתדלות  תוספת  לגרום 

לאחרי  והרי   - מנות.  ב'  בהוספת   - מאות  ד'  רוצה  מאתים  לו  שיש  ומי  מנה;  של  בהוספה 

בין  עיקרי  לשינוי  ומשוועים  מצפים   - אמונתנו  וביסודי  עיקרים  דברים  סליחתו,  בקשת 

מושפעיו.

במה שכותב שרק דרך אחת ישנה להשפעה - על ידי רבוי לימוד התורה, בתקוה שהמאור שבה 

יחזיר למוטב גם אלו הרחוקים ממנה, הנה למרות אשר מצות תלמוד תורה שקולה כנגד כולם והמאור 

ולצפות  לעמוד מרחוק  כלל  אין השעה מרשה  וגם  אנו רשאים  אין  למוטב,  להחזיר  בכוחו  שבתורה 

למילוי הנ"ל. ובפרט שהמדובר הוא במושפעים שהם גם משפיעים בחוג פחות או יותר גדול. נוסף על 

)שכוונת המשנה  והוראה ברורה באבות, אשר כדי שתהי' חכמתו מתקיימת  לנו הפס"ד  יש  זה הרי 

ודאי לחכמת התורה( צריך להיות יראתו קודמת. וכשמתבוננים לתכונת נפש צעירי בני עמנו בארה"ב 

רואים שנכונים הם, ועוד יותר מאשר אלו בגיל שנות העמידה, לקבל דיעות אמתיות שבלי פשרות, 

ואדרבה, כל פשרה מתישה כוחה של ההשפעה. ובודאי גם בזה למותר להאריך שכוונת יראתו קודמת 

- כפשוטה, שאז הלימוד מביא למצות מעשיות, וכמו שהחכם מכל אדם סיכם, לאחרי כל החקירה 

ודרישה: את האלקים ירא )יראה המביאה ל(ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם.

גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו  ימי  בו,  יב-יג  בימי סגולה  חודש תמוז מסומן בשבילנו 

במדינת ברית המועצות. דברי ימי מנהיגי ישראל צריכים לשמש מוסר חי ולימוד, והנקודה הפנימית 

שבימי גאולה הנ"ל היא שהלוחם באמת בשביל האמת, עד כדי מסירות נפש ממש, ובפרט בענין הנוגע 

לרבים, הרי גם איש אחד יכול לעמוד בפני ונגד שלטון אדיר ואפילו להתגבר עליו.

בכבוד ובברכה.
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i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑,מקֹום ּבכל חּנּון לתלֹות אין לּצּדיקים להם ׁשּיׁש ּפי על אף חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא »∆¿««ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לֹו ׁשאמר לפי חּנם, מּתנת אּלא הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין הּטֹובים, לג)ּבמעׂשיהם אתֿאׁשר (שמות "וחּנתי : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּתפּלה, ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר: ּדבר "ואתחּנן". ּבלׁשֹון לֹו אמר ּבּספרי אחן", .ּכדאיתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

‡Â‰‰ ˙Úa∑ הּתר ׁשּמא ּדּמיתי ועֹוג, סיחֹון ארץ ׁשּכבׁשּתי מּׁשלׁשה ∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרלאחר אחד זה »≈«ƒְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ≈…ְִֶֶָָֹ
לאו'מקֹומֹות  אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח 'איני הּמקֹום: לפני מׁשה .ׁשאמר ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אלאלאלאל־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוה ה ה ה  ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואתחואתחואתחואתחּנּנּנּנןןןן
ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון רש"י)אין ובפירוש כג. (ג, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ׁשּמׁשה אף ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר 'דבור ויׁש (רש"י ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
שלאחרי־זה) ּגזרה"המתחיל' "נגזרה ׁשּכבר ידע הּוא אף כד)הרי פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב הּיחיד (יז, על ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר מֹועילה ּתפּלה אם מחלֹוקת יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מהּני. הּצּבּור ועל מהּני, ְְְִֵֵַַַַֹלא

ּדהרי  הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים ּדיׁש הּנ"ל, ּברׁש"י הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה" הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ישראל)"מׁשה וישלח המתחיל' 'דבור כא) כא, (חוקת ּתפּלה,(רש"י לׁשֹון ואתחּנן הוי ׁשפיר ולכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ולכן  ּגרידא. יחיד על ּכגזרה היא מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ּגזר אחר ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור על ּדין ּבגזר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכי
חּנם". "מּתנת מׁשה ּדבּקׁש לֹומר וצרי הּוא, ּתפּלה לׁשֹון ּדואתחּנן לֹומר עזרא עזרא עזרא עזרא אי־אפׁשר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ãë)é éðãàýåýEcáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNòîë äNòé-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‡˙Ec·ÚŒ.ּבּדין רחּום ∑‰' ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡∑(שם)עֹומד להיֹות אף ּפתח, ּומתּפּלל, ¡…ƒִַַ«»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ְְִִֵֵַַַָ

לי ׁשאמרּת למדּתי, מּמ לֹו: אמר ּגזרה, ׁשּנגזרה ּפי לב)על ּב?(שמות הייתי ּתֹופס וכי ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
להתּפּל ּתלּוי היה ׁשּבי ּפתח, לפּתח עכׁשו אּלא לעׂשֹות סבּור הייתי כן ּכמֹו עליהם, זֹו∑‡˙EÏ„bŒ.ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆»¿¿

אֹומר הּוא וכן ,טּוב יד)מּדת נא (במדבר יגּדל "ועּתה ה'": לכל ∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח ּפׁשּוטה ׁשהיא ימינ זֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ
החזקה ∑‰ÊÁ˜‰.עֹולם ּבאי  הּדין מּדת את ּברחמים ּכֹובׁש B‚Â'.ׁשאּתה Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑ ּדֹומה אינ ֵָָ«¬»»ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנקּתדרין  יֹועצים לֹו ׁשּיׁש ודם, ּבׂשר אּתה,למל מּדֹותיו. על ולעבר חסד לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו הּממחין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מלחמת  ,"עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ּפׁשּוטֹו: ּולפי .ּגזרת ּותבּטל לי ּתמחל אם ּביד ימחה מי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין

ּכדכתיב ועֹוג, ב)סיחֹון מלכים (דברים ל"א מלחמת הראני ,"לפני ּתת החּלתי "ראה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Cc·Úכד  ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa CzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bkÔpÁ˙‡Â ּכי התחּננּתי. ּוכבר הּטעם, . »∆¿««ְְְִִִַַַַַָ
ּבעבּור  צּויתיו, ואמר יהֹוׁשע הזּכיר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֻּכאׁשר
לּׁשם  התחּננּתי ּכי עּמכם, עֹובר אינּני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכי
אין  הּׁשם לגדּולת ּכי ּבעבּור עּמכם, ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָלעבֹור

:אמּונת רּבה לּבקרים וחדׁשים ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָחקר,
ck˙BlÁ‰ ‰z‡,מהחכמים חכם אמר . «»«ƒ»ֲִֵַַָָָָ

ּבּׁשמים  ּגדל את להראֹות החּלֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָאּתה
ּבם: העֹולם ׁשּנֹוהג ּבמעׂשים Â‡˙ּובארץ, ְֲִֵֶֶַָָָָָ¿∆

‰˜ÊÁ‰ E„È,ידֹו על ׁשּנעׂשּו ּבאֹותֹות . »¿«¬»»ְֲֶַַָ
אם  ּכי אל אין ּכי ּבעֹולם ׁשּנֹודע ִִִֵֵֶַַָָעד
ׁשּׁשם  ּבּׁשמים ּתקיף והּטעם, לבּדֹו. ְְִִֶַַַַַַַָָהּוא
החּיֹות  ׁשּׁשם ּובארץ והּצבא, ְְִֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים

אדם: ּבחכמה:EÈNÚÓkּובני ּכּולם ׁשהם . ְֵָָ¿«¬∆ְְֵֶָָָ
E˙¯e·‚ÎÂ הּפרׁשה זֹו וטעם ּביכלת. . ¿ƒ¿…∆ְִֶַַַָָָֹ

ּתהיה  הארץ ואם יׂשראל. ארץ את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלחּבב
יגלּו ׁשּלא הּׁשם מצֹות יׁשמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַָֹחביבה,

ִֶָמּמּנה:

opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

(äë)øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô·l‰Â.ירּוׁשלים זֹו∑‰‰¯ ּבית (יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.הּמקּדׁש ְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

ההההּטּטּטּטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ ואראהואראהואראהואראה כה)אעאעאעאעּבּבּבּברהרהרהרה־־־־ּנּנּנּנאאאא (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא יד, מּטּובּה(סוטה לׂשּבע אֹו צרי הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ לּכנס רּבנּו מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכדי  לארץ אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין יׂשראל, נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכ אּלא ?צרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
ידי". על הּמצֹות] [ּכל ּכּלן ְְְִִִֶַַַָָָֻׁשּיתקּימּו

ּכּלם". את "ׁשאקּים למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבּמדרׁש ּכדאיתא האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו י)ידּוע ה, רבה על (שמות מֹורה זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל ללא הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן ּוקביעּות. א)נצחּיּות ט, ׁשלטּו(סוטה לא ודוד "מׁשה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמעׂשיהם" 4)ׂשֹונאיהם עמוד כ"ו חלק לקוטי־שיחות גם .(ראה ְְֲֵֵֶֶַ
ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות ענין (מגלה ׁשּי היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נצחּיים. ידיו ׁשּמעׂשה ּכיון לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה וכּו', ּגלּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשל
ׁשאני  ּכדי לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ידי", על הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻוזהּו
על  יתקּימּו "ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם אּלא מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאקּים

ּגלּות. ׁשל הפסק ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכ ׁשּלֹו, מּכחֹו יׂשראל ּבארץ יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ׁשחפצֹו היינּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹידֹו",

(åë)éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

:äfä øáca©¨¨¬©¤«
i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי) חמה אֹומר∑ÌÎÚÓÏ.נתמּלא הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם :קו)(תהלים ּבׁשבילכם, «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

ל  וּירע מריבה עלֿמי ּבעבּורם""וּיקציפּו קׁשה,(ספרי)∑¯·CÏŒ.מׁשה ּכּמה הרב, יאמרּו: והּתלמיד,ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ«»ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
מּזה  הרּבה ,"רבֿל" אחר: ּדבר ּומפציר. סרבן לּכּמה הּצפּון רבֿטּוב ,ל .ׁשמּור ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúåøáòú àì-ék E §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ

:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«
i"yx£EÈÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הארץ  ּכל את ה' עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיראהּו אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶַַָָָ

Ècכה  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

ÏÂ‡כו  ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

ÚÓÏ¯·‡כז  CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ· ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

fk‰bÒt‰ L‡¯ ‰ÏÚ:הּפסּגה ראׁש מֹואב ּבׂשדה אׁשר הּגיא הּוא . ¬≈…«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ



מט opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'f oey`x mei ß

â(âë)ïpçúàå:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ
i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑,מקֹום ּבכל חּנּון לתלֹות אין לּצּדיקים להם ׁשּיׁש ּפי על אף חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא »∆¿««ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לֹו ׁשאמר לפי חּנם, מּתנת אּלא הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין הּטֹובים, לג)ּבמעׂשיהם אתֿאׁשר (שמות "וחּנתי : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּתפּלה, ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר: ּדבר "ואתחּנן". ּבלׁשֹון לֹו אמר ּבּספרי אחן", .ּכדאיתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

‡Â‰‰ ˙Úa∑ הּתר ׁשּמא ּדּמיתי ועֹוג, סיחֹון ארץ ׁשּכבׁשּתי מּׁשלׁשה ∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרלאחר אחד זה »≈«ƒְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ≈…ְִֶֶָָֹ
לאו'מקֹומֹות  אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח 'איני הּמקֹום: לפני מׁשה .ׁשאמר ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אלאלאלאל־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוה ה ה ה  ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואתחואתחואתחואתחּנּנּנּנןןןן
ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון רש"י)אין ובפירוש כג. (ג, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ׁשּמׁשה אף ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר 'דבור ויׁש (רש"י ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
שלאחרי־זה) ּגזרה"המתחיל' "נגזרה ׁשּכבר ידע הּוא אף כד)הרי פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב הּיחיד (יז, על ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר מֹועילה ּתפּלה אם מחלֹוקת יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מהּני. הּצּבּור ועל מהּני, ְְְִֵֵַַַַֹלא

ּדהרי  הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים ּדיׁש הּנ"ל, ּברׁש"י הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה" הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ישראל)"מׁשה וישלח המתחיל' 'דבור כא) כא, (חוקת ּתפּלה,(רש"י לׁשֹון ואתחּנן הוי ׁשפיר ולכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ולכן  ּגרידא. יחיד על ּכגזרה היא מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ּגזר אחר ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור על ּדין ּבגזר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכי
חּנם". "מּתנת מׁשה ּדבּקׁש לֹומר וצרי הּוא, ּתפּלה לׁשֹון ּדואתחּנן לֹומר עזרא עזרא עזרא עזרא אי־אפׁשר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ãë)é éðãàýåýEcáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNòîë äNòé-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‡˙Ec·ÚŒ.ּבּדין רחּום ∑‰' ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡∑(שם)עֹומד להיֹות אף ּפתח, ּומתּפּלל, ¡…ƒִַַ«»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ְְִִֵֵַַַָ

לי ׁשאמרּת למדּתי, מּמ לֹו: אמר ּגזרה, ׁשּנגזרה ּפי לב)על ּב?(שמות הייתי ּתֹופס וכי ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
להתּפּל ּתלּוי היה ׁשּבי ּפתח, לפּתח עכׁשו אּלא לעׂשֹות סבּור הייתי כן ּכמֹו עליהם, זֹו∑‡˙EÏ„bŒ.ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆»¿¿

אֹומר הּוא וכן ,טּוב יד)מּדת נא (במדבר יגּדל "ועּתה ה'": לכל ∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח ּפׁשּוטה ׁשהיא ימינ זֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ
החזקה ∑‰ÊÁ˜‰.עֹולם ּבאי  הּדין מּדת את ּברחמים ּכֹובׁש B‚Â'.ׁשאּתה Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑ ּדֹומה אינ ֵָָ«¬»»ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנקּתדרין  יֹועצים לֹו ׁשּיׁש ודם, ּבׂשר אּתה,למל מּדֹותיו. על ולעבר חסד לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו הּממחין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מלחמת  ,"עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ּפׁשּוטֹו: ּולפי .ּגזרת ּותבּטל לי ּתמחל אם ּביד ימחה מי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין

ּכדכתיב ועֹוג, ב)סיחֹון מלכים (דברים ל"א מלחמת הראני ,"לפני ּתת החּלתי "ראה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Cc·Úכד  ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa CzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bkÔpÁ˙‡Â ּכי התחּננּתי. ּוכבר הּטעם, . »∆¿««ְְְִִִַַַַַָ
ּבעבּור  צּויתיו, ואמר יהֹוׁשע הזּכיר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֻּכאׁשר
לּׁשם  התחּננּתי ּכי עּמכם, עֹובר אינּני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכי
אין  הּׁשם לגדּולת ּכי ּבעבּור עּמכם, ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָלעבֹור

:אמּונת רּבה לּבקרים וחדׁשים ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָחקר,
ck˙BlÁ‰ ‰z‡,מהחכמים חכם אמר . «»«ƒ»ֲִֵַַָָָָ

ּבּׁשמים  ּגדל את להראֹות החּלֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָאּתה
ּבם: העֹולם ׁשּנֹוהג ּבמעׂשים Â‡˙ּובארץ, ְֲִֵֶֶַָָָָָ¿∆

‰˜ÊÁ‰ E„È,ידֹו על ׁשּנעׂשּו ּבאֹותֹות . »¿«¬»»ְֲֶַַָ
אם  ּכי אל אין ּכי ּבעֹולם ׁשּנֹודע ִִִֵֵֶַַָָעד
ׁשּׁשם  ּבּׁשמים ּתקיף והּטעם, לבּדֹו. ְְִִֶַַַַַַַָָהּוא
החּיֹות  ׁשּׁשם ּובארץ והּצבא, ְְִֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים

אדם: ּבחכמה:EÈNÚÓkּובני ּכּולם ׁשהם . ְֵָָ¿«¬∆ְְֵֶָָָ
E˙¯e·‚ÎÂ הּפרׁשה זֹו וטעם ּביכלת. . ¿ƒ¿…∆ְִֶַַַָָָֹ

ּתהיה  הארץ ואם יׂשראל. ארץ את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלחּבב
יגלּו ׁשּלא הּׁשם מצֹות יׁשמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַָֹחביבה,

ִֶָמּמּנה:

opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

(äë)øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô·l‰Â.ירּוׁשלים זֹו∑‰‰¯ ּבית (יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.הּמקּדׁש ְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

ההההּטּטּטּטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ ואראהואראהואראהואראה כה)אעאעאעאעּבּבּבּברהרהרהרה־־־־ּנּנּנּנאאאא (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא יד, מּטּובּה(סוטה לׂשּבע אֹו צרי הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ לּכנס רּבנּו מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכדי  לארץ אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין יׂשראל, נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכ אּלא ?צרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
ידי". על הּמצֹות] [ּכל ּכּלן ְְְִִִֶַַַָָָֻׁשּיתקּימּו

ּכּלם". את "ׁשאקּים למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבּמדרׁש ּכדאיתא האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו י)ידּוע ה, רבה על (שמות מֹורה זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל ללא הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן ּוקביעּות. א)נצחּיּות ט, ׁשלטּו(סוטה לא ודוד "מׁשה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמעׂשיהם" 4)ׂשֹונאיהם עמוד כ"ו חלק לקוטי־שיחות גם .(ראה ְְֲֵֵֶֶַ
ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות ענין (מגלה ׁשּי היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נצחּיים. ידיו ׁשּמעׂשה ּכיון לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה וכּו', ּגלּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשל
ׁשאני  ּכדי לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ידי", על הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻוזהּו
על  יתקּימּו "ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם אּלא מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאקּים

ּגלּות. ׁשל הפסק ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכ ׁשּלֹו, מּכחֹו יׂשראל ּבארץ יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ׁשחפצֹו היינּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹידֹו",

(åë)éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

:äfä øáca©¨¨¬©¤«
i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי) חמה אֹומר∑ÌÎÚÓÏ.נתמּלא הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם :קו)(תהלים ּבׁשבילכם, «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

ל  וּירע מריבה עלֿמי ּבעבּורם""וּיקציפּו קׁשה,(ספרי)∑¯·CÏŒ.מׁשה ּכּמה הרב, יאמרּו: והּתלמיד,ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ«»ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
מּזה  הרּבה ,"רבֿל" אחר: ּדבר ּומפציר. סרבן לּכּמה הּצפּון רבֿטּוב ,ל .ׁשמּור ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúåøáòú àì-ék E §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ

:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«
i"yx£EÈÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הארץ  ּכל את ה' עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיראהּו אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶַַָָָ

Ècכה  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

ÏÂ‡כו  ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

ÚÓÏ¯·‡כז  CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ· ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

fk‰bÒt‰ L‡¯ ‰ÏÚ:הּפסּגה ראׁש מֹואב ּבׂשדה אׁשר הּגיא הּוא . ¬≈…«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
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(çë)øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,ּבדבריר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֵֶַָֹ

ינחיל  והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם לֹומר: .לּבֹו ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
¯·ÚÈ ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר העי,אם אל העם מן ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ואם ינחלּו, ƒ«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

יׁשב: ז)והּוא אמר (יהושע ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", העי אנׁשי מהם ּכתיב,"וּיּכּו 'ל 'קם ,"ל "קם לֹו: ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
למׁשה  אמרּתי ּכ 'לא ,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני את ּומׁשּלח ּבמקֹומ העֹומד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּתה

עֹוברין'?! אין לאו, ואם עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב. ְְְִִִִֵֵַָָ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת אלֿהחּקים",ו ונצמדּתם ׁשמע יׂשראל, "ועּתה כן: ּפי על אף «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  לּמחל זכיתי לא ואני ,ל מחּול עזרא עזרא עזרא עזרא .והּכל אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

ã(à)-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéçz¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²

:íëì ïúð íëéúáà éäìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

(á)íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
ì epnî eòøâú àìåíëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëúà äeöî éëðà øLà£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעתגרעתגרעתגרעּוּוּוּו ולאולאולאולא תתתתֹוֹוֹוֹוסיפסיפסיפסיפּוּוּוּו ב)לאלאלאלא (ד, ֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֹֹ
ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו "ר ו)ׁשמעּתי ד, וסּכה (ישעיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ׁשֹומרת  והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור למחסה . . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה
תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן תגרעּו, לא זר"ם, מּפני עזרא עזרא עזרא עזרא הן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹ

(â)ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

Läéäìà ýåýé Bãéî:Eaøwî E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

‡¯Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡¯Èג  ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`

hk‡Èba ·LpÂ ּבּגיא יׁשבנּו ּוכבר טעמֹו, . «≈∆«»¿ְְְְַַַַָָ
נסעּו מּׁשם ּכי הּפסּגה. ראׁש ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַָָָֹהּזה
העברים, ּבהר הּוא והּגיא מֹואב, ערבֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָאל
הּמצֹות, על לדּבר החל ועּתה מפֹורׁש. כן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכי
לדּבר  החל ּפעֹור, ּבית מּול ׁשהיּו ְְֲֵֵֵֵֶַַָּבעבּור

ּכֹוכבים: ֲִַַָּבעבֹודת

`˙BNÚÏ ÌÎ˙‡ „nÏÓ,הּלּמּוד עיקר ּכי . ¿«≈∆¿∆«¬ִִִַַ
הּמצֹות: eÈÁzלעׂשֹות ÔÚÓÏּכי עֹובדי . ְֲִַַ¿««ƒ¿ְִֵ

נׁשמדּו: ונעלם ÌzL¯ÈÂּפעֹור ׁשּנח ּבעבּור . ְְְִƒƒ¿∆ְְֲֶֶַַָ
הּפעל. עי''ן נׁשּבר הּוי''ו, ּבׁשבר ְְִִֶֶַַַַַַָֹהּיּו''ד

מׁשקלֹו: על ְְִֶֶַָואפס
aeÙÒ˙ ‡Ï היא ּכי וּתחׁשבּו מּדעּתכם, . ……ƒְְְְְִִִֶַַ

אמרּתי  ואׁשר תגרעּו. לא ּכן גם לּׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹעבֹודה
עיניכם  ּכי לעדים צֹור אין ּתחיּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַלמען

ָהרֹואֹות:
b¯BÚt ÏÚ·a ורּבים ּפעֹור. ּבעל ּבעבּור . ¿««¿ְְֲִַַַַ

חי: הּנֹו ּפעֹור, ּבעל עבד ׁשּלא ּומי ְִִֵֶַַַַָֹּכן.

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(ã)íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
:íBiä©«

ß a`Îmgpn 'g ipy mei ß

(ä)äàø|øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

(å)íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑מׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמׁשמעֹו.'B‚Â ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתחׁשבּו חכמים ּבזאת ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ

העּמים  לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

(æ)åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומקּבלים הגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
éðéò eàø-øLà íéøácä-úàEáálî eøeñé-ïôe E ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

éiç éîé ìkéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ ּתחׁשבּו∑¯˜ אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא אז, «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ׁשֹוטים  ּתחׁשבּו ׁשכחה, מּתֹו אֹותם ּתעּותּו ואם ּונבֹונים, עזרא עזרא עזרא עזרא .חכמים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו  ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

dÏז  ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ· È·ÏÂ CÈ·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe dÌÎ˙‡ Èz„nÏ אׁשר ׁשאמר אחר . §©©ƒ«¿ƒ∆¿∆ֲֶֶַַַָ
ה', צּוני ּכאׁשר להֹוסיף אתכם, מלּמד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹאנכי
ׁשּיּתן  ּבארץ ׁשּתעׂשּו מצֹותיו הם הּמצֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי
ּתפארת  לכם יׁש ּכי ועֹוד לירּוׁשה. הּׁשם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלכם
עיקר  ּכי והּטעם, הּגֹוים. ּכל על ְְְִִִִַַַַַַָָּבמצֹותיו

נּתנּו: לּמה וידע הּמׂשּכיל יבינם הּמצֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּכל
fÏB„b ÈBb ÈÓ Èk ׁשּיהיה אלהים לֹו ׁשּיׁש . ƒƒ»ְֱִִֵֶֶֶֹ

יבּקׁש אׁשר ּבכל ּתמיד ׁשּיענהּו אליו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָקרֹוב
לֹו אׁשר ּגדֹול ּגֹוי אין ּגם, ּבחכמה. ְְֲִֵֶֶַָָָמּמּנּו
ּכמֹו הּדעת ּבׁשּקּול צּדיקים ּומׁשּפטים ְְְִִִִִִַַַַָֻחּקים

וטעם ÏB„bיׂשראל: ÈBb לב חכמי ּבעבּור . ְְִֵַַָ»ְֲֵֵַַ
ה': ְִֵיראי

hEÏ ¯ÓM‰ ּכל ¯˜ ּתׁשּכח אם הּטעם, . «ƒ»∆¿ְִִַַַַָ
ּבסיני: עמדּת אׁשר יֹום ּתׁשּכח אל ‡L¯ּדבר, ְְְֲִִֶַַַַָָָָ¬∆

EÈÈÚ e‡¯:הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל זהּו . »≈∆ְִֶֶַָָָ



ני opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f oey`x meil inei xeriy

(çë)øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,ּבדבריר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֵֶַָֹ

ינחיל  והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם לֹומר: .לּבֹו ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
¯·ÚÈ ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר העי,אם אל העם מן ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ואם ינחלּו, ƒ«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

יׁשב: ז)והּוא אמר (יהושע ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", העי אנׁשי מהם ּכתיב,"וּיּכּו 'ל 'קם ,"ל "קם לֹו: ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
למׁשה  אמרּתי ּכ 'לא ,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני את ּומׁשּלח ּבמקֹומ העֹומד הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּתה

עֹוברין'?! אין לאו, ואם עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב. ְְְִִִִֵֵַָָ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת אלֿהחּקים",ו ונצמדּתם ׁשמע יׂשראל, "ועּתה כן: ּפי על אף «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  לּמחל זכיתי לא ואני ,ל מחּול עזרא עזרא עזרא עזרא .והּכל אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

ã(à)-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéçz¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²

:íëì ïúð íëéúáà éäìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

(á)íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
ì epnî eòøâú àìåíëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëúà äeöî éëðà øLà£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעתגרעתגרעתגרעּוּוּוּו ולאולאולאולא תתתתֹוֹוֹוֹוסיפסיפסיפסיפּוּוּוּו ב)לאלאלאלא (ד, ֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֹֹ
ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו "ר ו)ׁשמעּתי ד, וסּכה (ישעיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ׁשֹומרת  והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור למחסה . . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה
תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן תגרעּו, לא זר"ם, מּפני עזרא עזרא עזרא עזרא הן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹ

(â)ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

Läéäìà ýåýé Bãéî:Eaøwî E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

‡¯Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡¯Èג  ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`

hk‡Èba ·LpÂ ּבּגיא יׁשבנּו ּוכבר טעמֹו, . «≈∆«»¿ְְְְַַַַָָ
נסעּו מּׁשם ּכי הּפסּגה. ראׁש ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַָָָֹהּזה
העברים, ּבהר הּוא והּגיא מֹואב, ערבֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָאל
הּמצֹות, על לדּבר החל ועּתה מפֹורׁש. כן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכי
לדּבר  החל ּפעֹור, ּבית מּול ׁשהיּו ְְֲֵֵֵֵֶַַָּבעבּור

ּכֹוכבים: ֲִַַָּבעבֹודת

`˙BNÚÏ ÌÎ˙‡ „nÏÓ,הּלּמּוד עיקר ּכי . ¿«≈∆¿∆«¬ִִִַַ
הּמצֹות: eÈÁzלעׂשֹות ÔÚÓÏּכי עֹובדי . ְֲִַַ¿««ƒ¿ְִֵ

נׁשמדּו: ונעלם ÌzL¯ÈÂּפעֹור ׁשּנח ּבעבּור . ְְְִƒƒ¿∆ְְֲֶֶַַָ
הּפעל. עי''ן נׁשּבר הּוי''ו, ּבׁשבר ְְִִֶֶַַַַַַָֹהּיּו''ד

מׁשקלֹו: על ְְִֶֶַָואפס
aeÙÒ˙ ‡Ï היא ּכי וּתחׁשבּו מּדעּתכם, . ……ƒְְְְְִִִֶַַ

אמרּתי  ואׁשר תגרעּו. לא ּכן גם לּׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹעבֹודה
עיניכם  ּכי לעדים צֹור אין ּתחיּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַלמען

ָהרֹואֹות:
b¯BÚt ÏÚ·a ורּבים ּפעֹור. ּבעל ּבעבּור . ¿««¿ְְֲִַַַַ

חי: הּנֹו ּפעֹור, ּבעל עבד ׁשּלא ּומי ְִִֵֶַַַַָֹּכן.

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(ã)íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
:íBiä©«

ß a`Îmgpn 'g ipy mei ß

(ä)äàø|øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

(å)íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑מׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמׁשמעֹו.'B‚Â ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתחׁשבּו חכמים ּבזאת ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ

העּמים  לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

(æ)åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומקּבלים הגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
éðéò eàø-øLà íéøácä-úàEáálî eøeñé-ïôe E ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

éiç éîé ìkéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ ּתחׁשבּו∑¯˜ אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא אז, «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ׁשֹוטים  ּתחׁשבּו ׁשכחה, מּתֹו אֹותם ּתעּותּו ואם ּונבֹונים, עזרא עזרא עזרא עזרא .חכמים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו  ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

dÏז  ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ· È·ÏÂ CÈ·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe dÌÎ˙‡ Èz„nÏ אׁשר ׁשאמר אחר . §©©ƒ«¿ƒ∆¿∆ֲֶֶַַַָ
ה', צּוני ּכאׁשר להֹוסיף אתכם, מלּמד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹאנכי
ׁשּיּתן  ּבארץ ׁשּתעׂשּו מצֹותיו הם הּמצֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי
ּתפארת  לכם יׁש ּכי ועֹוד לירּוׁשה. הּׁשם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלכם
עיקר  ּכי והּטעם, הּגֹוים. ּכל על ְְְִִִִַַַַַַָָּבמצֹותיו

נּתנּו: לּמה וידע הּמׂשּכיל יבינם הּמצֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּכל
fÏB„b ÈBb ÈÓ Èk ׁשּיהיה אלהים לֹו ׁשּיׁש . ƒƒ»ְֱִִֵֶֶֶֹ

יבּקׁש אׁשר ּבכל ּתמיד ׁשּיענהּו אליו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָקרֹוב
לֹו אׁשר ּגדֹול ּגֹוי אין ּגם, ּבחכמה. ְְֲִֵֶֶַָָָמּמּנּו
ּכמֹו הּדעת ּבׁשּקּול צּדיקים ּומׁשּפטים ְְְִִִִִִַַַַָֻחּקים

וטעם ÏB„bיׂשראל: ÈBb לב חכמי ּבעבּור . ְְִֵַַָ»ְֲֵֵַַ
ה': ְִֵיראי

hEÏ ¯ÓM‰ ּכל ¯˜ ּתׁשּכח אם הּטעם, . «ƒ»∆¿ְִִַַַַָ
ּבסיני: עמדּת אׁשר יֹום ּתׁשּכח אל ‡L¯ּדבר, ְְְֲִִֶַַַַָָָָ¬∆

EÈÈÚ e‡¯:הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל זהּו . »≈∆ְִֶֶַָָָ



opgz`eנב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéáøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác-úà¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä øLà£¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑,ּבחֹורב עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר מּמּנּו: ׁשּלמעלה מקרא על אׁשר מּוסב ¬∆»«¿»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּלּפידים  ואת הּקֹולֹות את לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפּון∑Ôe„ÓÏÈ.ראית עזרא עזרא עזרא עזרא .יאּלפּון אבןאבןאבןאבן ְִִִֶֶַַַָָƒ¿¿ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬

:ìB÷ עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe íéwçª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה אבןאבןאבןאבן ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ
CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk̈§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬

:Làä̈¥«

(æè)-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .צּורה אבןאבןאבןאבן »∆ָ

„‡Ó¯י  ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ¯‡יא  ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו  È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז  ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe iÏÚ ÌÈiÁ Ì‰ ¯L‡ ÌÈÓi‰ Ïk §©©»«»ƒ¬∆≈«ƒ«
‰Ó„‡‰ לעׂשֹות יּוכלּו ׁשּלא ידע הּׁשם ּכי . »¬»»ְֲִֵֶַַַָֹ

הּמֹוׁשלים  ּבארצֹות והם ּכראּוי, ְְְֲִִֵַָָָָָמצֹותיו
ֶָּבהם:

`iÌÈÓM‰ ·Ï.הרֹואים ּכנגד ּבאמצע . ≈«»«ƒְְִֶֶֶַָָ
ים: ּבלב ְְֵֶָוכן

aiÏB˜ È˙ÏeÊ ה ּכי ׁשּׁשמעּתם. אינּנּו. ּקֹול »ƒְְִֵֶֶֶַַ

רֹואים  העם וכל ּפירׁשּתי ּוכבר ּבעין. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָנראה
הּקֹולֹות: ֶַאת

mrhe ci'‰ ‰eˆ È˙B‡Â צּוה ּבסיני ּכי . §©©¿ƒƒ»ְִִִַָ
והּמׁשּפטים, החּקים ּכל את למׁשה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻהּׁשם
ּופעם  הּׁשנית, ּבּׁשנה ליׂשראל הּגידם ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָרק
ראיתם  ׁשּלא ואחר הארּבעים. ּובּׁשנה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת,
מה  ּתׁשחיתּון ּפן לכם הּׁשמרּו ּתמּונה, ְְְִִֶֶַַָָָָּכל

ּדרכיכם: אֹו האמת והּטעם ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָּׁשראיתם.
fhÏÒt ּבֹוני וּיפסלּו ּכמֹו נקצב, ּדבר . ∆∆ְְְְִִֵַָָָ

˜·‰ׁשלמה: B‡ ¯ÎÊ ּגם ידּועים. ּבגֹוים . ְֹֹ»»¿≈»ְְִִַ
ׁשּיפּגעּו ּבהמה ּכל ועֹובדים סֹוגדים ּגֹוים ְְְְְְִִִִֵֵֶָָיׁש
ּכח  להֹוריד אֹומר, ויׁש יֹומֹו. ְְְִִִֵֵַַֹּבתחּלת
והּצּורֹות  .לנׁשֹו עקרב ּכצּורת ְְְְְִִֶַַַָעליֹונים

הּנׁשארֹות: וׁשבעה ְְְְִִִַַָָָָהארּבעים

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(æé)øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðáz©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
ðk:íéîMa óeòz øLà ó ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLà£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåE §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
i"yx£EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ אחריהם לטעֹות לב ולתת ּבדבר ‰ÌÈÓÚ.להסּתּכל ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑ ∆ƒ»≈∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ¬∆»«¿¿…»«ƒ

ח) לאלהּות,(מגילה אחר: ּדבר להם. לטרדם להאיר הבליהם ּבדברי החליקם אּלא אחריהם, מּלטעֹות מנען לא ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן העֹולם, לׂשנא לו)תהלים (מן עונֹו למצא ּבעיניו אליו החליק "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹֹ

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑ הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑ עסקיכם על אֹודֹותיכם, עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤
äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå ïcøiä©©§¥®§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈

:úàfä©«Ÿ
i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.¯·BÚ ÈpÈ‡ עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר ? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

Ïkיז  ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

dxezd lr `xfr oa`

hiÁ¯i‰Â LÓM‰ הּמאֹורֹות ׁשהם . «∆∆¿«»≈«ְֵֶַ
ּבאר  הּככבים, ואת ׁשאמר ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּגדֹולים.
לכת  ּככבי הּׁשמים, צבא ּכל ּכלל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשם
והּצּורֹות: הּמּזלֹות וכל אֹור ּככבי ְְְֵֵֶַַַָָֹׁשהם

zÁcÂ:ויּפֹול ׁשּיּדחה ּכאדם .˜ÏÁ ¯L‡. ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶָָָ¬∆»«

ּככב  ועם עם לכל יׁש ּכי הּוא מנּוסה ְְִֵֶַָָָָָָֹּדבר
ועיר. עיר לכל מּזל יׁש וכן ּומּזל. ְְִִֵֵַַַָָָָָידּוע
להיֹות  ּגדֹולה מעלה ליׂשראל ׂשם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָוהּׁשם
יׂשראל  והּנה להם. ּככב ולא יֹועצם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהּׁשם

הּׁשם: ֲֵַַַנחלת

'de mrhe `kÈa Ûp‡˙‰ ׁשאמר ּבעבּור . §©©©ƒ¿««ƒֲֶַַָ
ּבארץ  נחלה לעם לֹו להיֹות אתכם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוּיֹוצא
ּבּטֹובה  אראה לא אני רק ְְֲִֶֶֶַַַַָֹׁשּתעבדּוהּו,

ÌÎÈ¯·cהּזאת: ÏÚ ׁשּלא סּבבּתם אּתם . ַֹ«ƒ¿≈∆ְִֶֶֶַַֹ
ּפירׁשּתי: ּכאׁשר לארץ, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאּכנס



נג opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéáøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác-úà¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä øLà£¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑,ּבחֹורב עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר מּמּנּו: ׁשּלמעלה מקרא על אׁשר מּוסב ¬∆»«¿»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּלּפידים  ואת הּקֹולֹות את לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפּון∑Ôe„ÓÏÈ.ראית עזרא עזרא עזרא עזרא .יאּלפּון אבןאבןאבןאבן ְִִִֶֶַַַָָƒ¿¿ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬

:ìB÷ עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe íéwçª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה אבןאבןאבןאבן ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ
CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk̈§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬

:Làä̈¥«

(æè)-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .צּורה אבןאבןאבןאבן »∆ָ

„‡Ó¯י  ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ¯‡יא  ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו  È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז  ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe iÏÚ ÌÈiÁ Ì‰ ¯L‡ ÌÈÓi‰ Ïk §©©»«»ƒ¬∆≈«ƒ«
‰Ó„‡‰ לעׂשֹות יּוכלּו ׁשּלא ידע הּׁשם ּכי . »¬»»ְֲִֵֶַַַָֹ

הּמֹוׁשלים  ּבארצֹות והם ּכראּוי, ְְְֲִִֵַָָָָָמצֹותיו
ֶָּבהם:

`iÌÈÓM‰ ·Ï.הרֹואים ּכנגד ּבאמצע . ≈«»«ƒְְִֶֶֶַָָ
ים: ּבלב ְְֵֶָוכן

aiÏB˜ È˙ÏeÊ ה ּכי ׁשּׁשמעּתם. אינּנּו. ּקֹול »ƒְְִֵֶֶֶַַ

רֹואים  העם וכל ּפירׁשּתי ּוכבר ּבעין. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָנראה
הּקֹולֹות: ֶַאת

mrhe ci'‰ ‰eˆ È˙B‡Â צּוה ּבסיני ּכי . §©©¿ƒƒ»ְִִִַָ
והּמׁשּפטים, החּקים ּכל את למׁשה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻהּׁשם
ּופעם  הּׁשנית, ּבּׁשנה ליׂשראל הּגידם ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָרק
ראיתם  ׁשּלא ואחר הארּבעים. ּובּׁשנה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת,
מה  ּתׁשחיתּון ּפן לכם הּׁשמרּו ּתמּונה, ְְְִִֶֶַַָָָָּכל

ּדרכיכם: אֹו האמת והּטעם ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָּׁשראיתם.
fhÏÒt ּבֹוני וּיפסלּו ּכמֹו נקצב, ּדבר . ∆∆ְְְְִִֵַָָָ

˜·‰ׁשלמה: B‡ ¯ÎÊ ּגם ידּועים. ּבגֹוים . ְֹֹ»»¿≈»ְְִִַ
ׁשּיפּגעּו ּבהמה ּכל ועֹובדים סֹוגדים ּגֹוים ְְְְְְִִִִֵֵֶָָיׁש
ּכח  להֹוריד אֹומר, ויׁש יֹומֹו. ְְְִִִֵֵַַֹּבתחּלת
והּצּורֹות  .לנׁשֹו עקרב ּכצּורת ְְְְְִִֶַַַָעליֹונים

הּנׁשארֹות: וׁשבעה ְְְְִִִַַָָָָהארּבעים

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(æé)øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðáz©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
ðk:íéîMa óeòz øLà ó ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLà£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåE §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
i"yx£EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ אחריהם לטעֹות לב ולתת ּבדבר ‰ÌÈÓÚ.להסּתּכל ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑ ∆ƒ»≈∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ¬∆»«¿¿…»«ƒ

ח) לאלהּות,(מגילה אחר: ּדבר להם. לטרדם להאיר הבליהם ּבדברי החליקם אּלא אחריהם, מּלטעֹות מנען לא ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן העֹולם, לׂשנא לו)תהלים (מן עונֹו למצא ּבעיניו אליו החליק "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹֹ

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑ הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑ עסקיכם על אֹודֹותיכם, עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤
äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå ïcøiä©©§¥®§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈

:úàfä©«Ÿ
i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.¯·BÚ ÈpÈ‡ עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר ? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

Ïkיז  ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

dxezd lr `xfr oa`

hiÁ¯i‰Â LÓM‰ הּמאֹורֹות ׁשהם . «∆∆¿«»≈«ְֵֶַ
ּבאר  הּככבים, ואת ׁשאמר ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּגדֹולים.
לכת  ּככבי הּׁשמים, צבא ּכל ּכלל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשם
והּצּורֹות: הּמּזלֹות וכל אֹור ּככבי ְְְֵֵֶַַַָָֹׁשהם

zÁcÂ:ויּפֹול ׁשּיּדחה ּכאדם .˜ÏÁ ¯L‡. ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶָָָ¬∆»«

ּככב  ועם עם לכל יׁש ּכי הּוא מנּוסה ְְִֵֶַָָָָָָֹּדבר
ועיר. עיר לכל מּזל יׁש וכן ּומּזל. ְְִִֵֵַַַָָָָָידּוע
להיֹות  ּגדֹולה מעלה ליׂשראל ׂשם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָוהּׁשם
יׂשראל  והּנה להם. ּככב ולא יֹועצם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהּׁשם

הּׁשם: ֲֵַַַנחלת

'de mrhe `kÈa Ûp‡˙‰ ׁשאמר ּבעבּור . §©©©ƒ¿««ƒֲֶַַָ
ּבארץ  נחלה לעם לֹו להיֹות אתכם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָוּיֹוצא
ּבּטֹובה  אראה לא אני רק ְְֲִֶֶֶַַַַָֹׁשּתעבדּוהּו,

ÌÎÈ¯·cהּזאת: ÏÚ ׁשּלא סּבבּתם אּתם . ַֹ«ƒ¿≈∆ְִֶֶֶַַֹ
ּפירׁשּתי: ּכאׁשר לארץ, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאּכנס



opgz`eנד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(âë)ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:E §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£Ïk ˙eÓz∑ ּדבר ּכל ‰'.ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑ לעׂשֹות ׁשּלא צּו עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשר אבןאבןאבןאבן ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

i"yx£‡p˜ Ï‡∑,לנקם ּבלע"זמקּנא מע (אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה עבֹודת , ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכֹוכבים  אבןאבןאבןאבן ִָ

(äë)õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£ÌzLBÂ∑(לח ׁשנה,(סנהדרין ונ"ב מאֹות ח' לסֹוף מּמּנה ׁשּיגלּו להם הקּדים רמז והּוא "ונֹוׁשנּתם", ּכמנין ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אבד  "ּכי ּבהם: יתקּים ׁשּלא ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ב' והקּדים וחמּׁשים, מאֹות ׁשמֹונה לסֹוף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהגלם
ׁשּנאמר וזהּו ט)ּתאבדּון", אלהינּו",(דניאל ה' ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד עׂשה : צדקה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

זמּנּה לפני ׁשנים ב' להביאּה ׁשּמהר עזרא עזרא עזרא עזרא .עּמנּו אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

(åë)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ ּבכם ׁשהתריתי עדים להיֹות מזמינם עזרא עזרא עזרא עזרא .הנני אבןאבןאבןאבן «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ· È·e ÔÈa Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו  ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז  Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

dxezd lr `xfr oa`

bkÏÒt Ì˙ÈNÚÂ ÌÎÏ e¯ÓM‰ ּוכבר . ƒ»¿»∆«¬ƒ∆∆∆ְָ
אֹוכלה  אׁש להֹוסיף והּטעם, ּכזה. ְְְִֵֶַַַַָָָאמר

:מצּו אנכי ּכן Ïkעל ˙eÓz:ּדבר ּכל . ְְִֵַַָֹ¿«…ָָָ
Eeˆ ¯L‡צּו מּלת אֹו .צּו ּכאׁשר . ¬∆ƒ¿ְְֲִִִֶַַ

אצּוה. העבים ועל ּכמֹו לעׂשֹות, ְְֲֲִֶֶֶַַַָֹׁשּלא
רחֹוק  וזה הּככבים. צּורת על אֹומר ְְִֵֵֶַַַָָֹויׁש

ְֵַּבעיני:
ck‡e‰ ‰ÏÎB‡ L‡.הּדמּות ּכ''ף ּבלי . ≈¿»ְְִַַ

הּוא. אֹוכלה ּכאׁש ˜p‡והּטעם, Ï‡ לעבֹודת . ְְְֵַַַָ≈«»ֲַַ

ּתעזֹוב  ׁשּלא ּכאׁש, ּתאכל וקנאתֹו ְְֲִִֵֶַַָָָֹֹּכֹוכבים.
וענף: ְֶָָׁשֹורׁש

dkÌÈa „ÈÏB˙ Èk ואחר קּנא, אל אמר . ƒƒ»ƒְֵַַַַָָ
ּפסל: יעׂשּו אם להם ּיקרה מה ּבאר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכן

Ú¯‰ Ì˙ÈNÚÂ לרצֹוח ּכמֹו הּמצֹות, ּבׁשאר . «¬ƒ∆»«ְְְְִִִַַָ
ְְִולנאֹוף:

ekÌBi‰ ÌÎa È˙B„ÈÚ‰ ּכי אֹומר, יׁש . «ƒƒ»∆«ִֵֵ
ּובני  הּמלאכים וארץ, ׁשמים עדּות ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָטעם
את  ּכטעם הּגׁשם על אמרּו ואחרים ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָאדם.

והּנכֹון  ּכנחּוׁשה. ארצכם ואת ּכברזל ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשמיכם
הם  ּתמיד ׁשּיראּום עדים להיֹותם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבעיני,
הּׁשמים  ּכימי ּכטעם עֹומדים הם ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּובניהם
ה'. ריב את הרים ׁשמעּו וכן הארץ. ְְִִִֵֶֶַָָָעל
וׁשּמא  לעדה. ּבנּו ּתהיה הּזאת האבן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
וחבריו  נמלחּו. ּכעׁשן ׁשמים ּכי טֹוען, ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָיטעֹון

יׁשן: ולּבֹו ער ּכמֹוÔe„·‡zהּטֹוען, . ְִֵֵֵַָ…≈ְ
:סמּו ׁשאינּנּו ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַָּתלמדּון,

fk¯tÒÓ È˙Ó:ּפירׁשּתיו . ¿≈ƒ¿»ְִֵַ

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(çë)õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé§¦ª«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑ להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו, אבןאבןאבןאבן «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
éäìà ýåýé-ãò záLå íéîiä:Bì÷a zòîLå E ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéòaLð øLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

:íäì̈¤«
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב רפיֹון,מּלהחזיק ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"ירּפ "לא ּולׁשֹון לא ּבידיו. …«¿¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹ

וכן מאצלֹו, אֹות ג)יפריׁש ארּפּנּו.(שיר ננקד ׁשּלא ארּפּנּו", ולא "אחזּתיו לׁשֹון : על מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכמֹו ּומתּפעל, ד)מפעיל ב רפיֹון."הרּפהֿלּה",(מלכים לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני "הרף עזרא עזרא עזרא עזרא .התרּפה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì|õøàä-ìò íãà §¦©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים ‰ÌÈÓM.ראׁשֹונים על ‰ˆ˜ÓÏe∑ אל מּקצה אׁשר הּברּואים לכל ׁשאל וגם ¿»ƒƒƒִִִַָ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ
ּפׁשּוטֹו. זהּו יב)קצה, אדם,(חגיגה ׁשל קֹומתֹו על מלּמד הּׁשעּור ּומדרׁשֹו: והּוא הּׁשמים, עד הארץ מן ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

קצה  אל מּקצה אׁשר ‰f‰.עצמֹו ÏB„b‰ ¯·ck ‰È‰‰∑וגֹו'ּו עם "הׁשמע הּגדֹול? הּדבר עזרא עזרא עזרא עזרא ."מהּו אבןאבןאבןאבן ְֲִֶֶֶֶַָָ¬ƒ¿»«»»«»«∆ְֲַַַַָָָָָ

(âì)Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàk©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡·‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡

:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

gkÔeÚÓLÈÂ Ôe‡¯È הארּבעה הזּכיר . ƒ¿¿ƒ¿¿ְְִִַָָָ
ּכי  החמיׁשית, להזּכיר צֹור ואין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָהרגׁשֹות,
חּיי  ׁשֹורׁש היא ּכי ועֹוד, מּכּולם. עבה ְִִִֵֶֶַָָהּוא
ּומצאת, ּובּקׁשּתם מּלת על ּתתמּה ואל ְְְִִִֶַַַַַַָָָהּגּוף.

ל  ידּבר אחד:ּכי לאדם אֹו אחד ּולגֹוי רּבים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
hkE··Ï ÏÎa:אפרׁשנּו עֹוד . ¿»¿»¿ְֲֶָ
`lEt¯È:יחּזק הפ . «¿¿ְְֵֶֶַ
al‡ Ï‡L Èk.ÌÈÓÈÏ:עּתה ׁשאל .ÔÓÏ ƒ¿«»¿»ƒְַַָ¿ƒ

ÌBi‰ּדר היא אֹו רּבים וכן נֹוסף. הּלמ''ד . «ְִִֵֵֶֶַַָָ
‰ÌÈÓMצחּות: ‰ˆ˜ÓÏe ּכאׁשר לאויר רמז . ַ¿ƒ¿≈«»«ƒֲֲִֶַַַָ

קצוֹות: לֹו ׁשּיׁש ּבימיו:‰È‰‰ּפירׁשּתי . ְְִֵֵֶַָ¬ƒ¿»ְָָ
e‰BÓk ÚÓL‰ B‡:עם ׁשּׁשמע הּוא ּומה . ¬ƒ¿«»ֶַַַָ



נה opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(âë)ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:E §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£Ïk ˙eÓz∑ ּדבר ּכל ‰'.ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑ לעׂשֹות ׁשּלא צּו עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשר אבןאבןאבןאבן ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

i"yx£‡p˜ Ï‡∑,לנקם ּבלע"זמקּנא מע (אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה עבֹודת , ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכֹוכבים  אבןאבןאבןאבן ִָ

(äë)õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£ÌzLBÂ∑(לח ׁשנה,(סנהדרין ונ"ב מאֹות ח' לסֹוף מּמּנה ׁשּיגלּו להם הקּדים רמז והּוא "ונֹוׁשנּתם", ּכמנין ¿«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אבד  "ּכי ּבהם: יתקּים ׁשּלא ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ב' והקּדים וחמּׁשים, מאֹות ׁשמֹונה לסֹוף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהגלם
ׁשּנאמר וזהּו ט)ּתאבדּון", אלהינּו",(דניאל ה' ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד עׂשה : צדקה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

זמּנּה לפני ׁשנים ב' להביאּה ׁשּמהר עזרא עזרא עזרא עזרא .עּמנּו אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

(åë)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ ּבכם ׁשהתריתי עדים להיֹות מזמינם עזרא עזרא עזרא עזרא .הנני אבןאבןאבןאבן «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ· È·e ÔÈa Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו  ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז  Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

dxezd lr `xfr oa`

bkÏÒt Ì˙ÈNÚÂ ÌÎÏ e¯ÓM‰ ּוכבר . ƒ»¿»∆«¬ƒ∆∆∆ְָ
אֹוכלה  אׁש להֹוסיף והּטעם, ּכזה. ְְְִֵֶַַַַָָָאמר

:מצּו אנכי ּכן Ïkעל ˙eÓz:ּדבר ּכל . ְְִֵַַָֹ¿«…ָָָ
Eeˆ ¯L‡צּו מּלת אֹו .צּו ּכאׁשר . ¬∆ƒ¿ְְֲִִִֶַַ

אצּוה. העבים ועל ּכמֹו לעׂשֹות, ְְֲֲִֶֶֶַַַָֹׁשּלא
רחֹוק  וזה הּככבים. צּורת על אֹומר ְְִֵֵֶַַַָָֹויׁש

ְֵַּבעיני:
ck‡e‰ ‰ÏÎB‡ L‡.הּדמּות ּכ''ף ּבלי . ≈¿»ְְִַַ

הּוא. אֹוכלה ּכאׁש ˜p‡והּטעם, Ï‡ לעבֹודת . ְְְֵַַַָ≈«»ֲַַ

ּתעזֹוב  ׁשּלא ּכאׁש, ּתאכל וקנאתֹו ְְֲִִֵֶַַָָָֹֹּכֹוכבים.
וענף: ְֶָָׁשֹורׁש

dkÌÈa „ÈÏB˙ Èk ואחר קּנא, אל אמר . ƒƒ»ƒְֵַַַַָָ
ּפסל: יעׂשּו אם להם ּיקרה מה ּבאר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכן

Ú¯‰ Ì˙ÈNÚÂ לרצֹוח ּכמֹו הּמצֹות, ּבׁשאר . «¬ƒ∆»«ְְְְִִִַַָ
ְְִולנאֹוף:

ekÌBi‰ ÌÎa È˙B„ÈÚ‰ ּכי אֹומר, יׁש . «ƒƒ»∆«ִֵֵ
ּובני  הּמלאכים וארץ, ׁשמים עדּות ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָטעם
את  ּכטעם הּגׁשם על אמרּו ואחרים ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָאדם.

והּנכֹון  ּכנחּוׁשה. ארצכם ואת ּכברזל ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשמיכם
הם  ּתמיד ׁשּיראּום עדים להיֹותם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבעיני,
הּׁשמים  ּכימי ּכטעם עֹומדים הם ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּובניהם
ה'. ריב את הרים ׁשמעּו וכן הארץ. ְְִִִֵֶֶַָָָעל
וׁשּמא  לעדה. ּבנּו ּתהיה הּזאת האבן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
וחבריו  נמלחּו. ּכעׁשן ׁשמים ּכי טֹוען, ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָיטעֹון

יׁשן: ולּבֹו ער ּכמֹוÔe„·‡zהּטֹוען, . ְִֵֵֵַָ…≈ְ
:סמּו ׁשאינּנּו ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַָּתלמדּון,

fk¯tÒÓ È˙Ó:ּפירׁשּתיו . ¿≈ƒ¿»ְִֵַ

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g ipy meil inei xeriy

(çë)õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé§¦ª«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑ להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו, אבןאבןאבןאבן «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
éäìà ýåýé-ãò záLå íéîiä:Bì÷a zòîLå E ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéòaLð øLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

:íäì̈¤«
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב רפיֹון,מּלהחזיק ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"ירּפ "לא ּולׁשֹון לא ּבידיו. …«¿¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹ

וכן מאצלֹו, אֹות ג)יפריׁש ארּפּנּו.(שיר ננקד ׁשּלא ארּפּנּו", ולא "אחזּתיו לׁשֹון : על מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכמֹו ּומתּפעל, ד)מפעיל ב רפיֹון."הרּפהֿלּה",(מלכים לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני "הרף עזרא עזרא עזרא עזרא .התרּפה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì|õøàä-ìò íãà §¦©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים ‰ÌÈÓM.ראׁשֹונים על ‰ˆ˜ÓÏe∑ אל מּקצה אׁשר הּברּואים לכל ׁשאל וגם ¿»ƒƒƒִִִַָ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ
ּפׁשּוטֹו. זהּו יב)קצה, אדם,(חגיגה ׁשל קֹומתֹו על מלּמד הּׁשעּור ּומדרׁשֹו: והּוא הּׁשמים, עד הארץ מן ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

קצה  אל מּקצה אׁשר ‰f‰.עצמֹו ÏB„b‰ ¯·ck ‰È‰‰∑וגֹו'ּו עם "הׁשמע הּגדֹול? הּדבר עזרא עזרא עזרא עזרא ."מהּו אבןאבןאבןאבן ְֲִֶֶֶֶַָָ¬ƒ¿»«»»«»«∆ְֲַַַַָָָָָ

(âì)Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàk©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡·‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡

:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

gkÔeÚÓLÈÂ Ôe‡¯È הארּבעה הזּכיר . ƒ¿¿ƒ¿¿ְְִִַָָָ
ּכי  החמיׁשית, להזּכיר צֹור ואין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָהרגׁשֹות,
חּיי  ׁשֹורׁש היא ּכי ועֹוד, מּכּולם. עבה ְִִִֵֶֶַָָהּוא
ּומצאת, ּובּקׁשּתם מּלת על ּתתמּה ואל ְְְִִִֶַַַַַַָָָהּגּוף.

ל  ידּבר אחד:ּכי לאדם אֹו אחד ּולגֹוי רּבים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
hkE··Ï ÏÎa:אפרׁשנּו עֹוד . ¿»¿»¿ְֲֶָ
`lEt¯È:יחּזק הפ . «¿¿ְְֵֶֶַ
al‡ Ï‡L Èk.ÌÈÓÈÏ:עּתה ׁשאל .ÔÓÏ ƒ¿«»¿»ƒְַַָ¿ƒ

ÌBi‰ּדר היא אֹו רּבים וכן נֹוסף. הּלמ''ד . «ְִִֵֵֶֶַַָָ
‰ÌÈÓMצחּות: ‰ˆ˜ÓÏe ּכאׁשר לאויר רמז . ַ¿ƒ¿≈«»«ƒֲֲִֶַַַָ

קצוֹות: לֹו ׁשּיׁש ּבימיו:‰È‰‰ּפירׁשּתי . ְְִֵֵֶַָ¬ƒ¿»ְָָ
e‰BÓk ÚÓL‰ B‡:עם ׁשּׁשמע הּוא ּומה . ¬ƒ¿«»ֶַַַָ
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(ãì)Bà|áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì:E ¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,הן ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּפּתח: ּבחטף הן נקּודֹות הנּסה לכ הׁשמע, הנׁשמע, ּגבּורֹותיו,∑qÓa˙.הנהיה, הֹודיעם נסיֹונֹות ידי על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ¿«…ְְְִִֵַָָ
ח)ּכגֹון: עלי",(שמות נּסיֹון "התּפאר זה הרי ּכן, לעׂשֹות אּוכל ׁשלּוחֹו∑a‡˙˙.אם ׁשהּוא להאמין ּבסימנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿……ְְְֲִִִֶַָ

ּכגֹון מקֹום, ד)ׁשל ּביד"?:(שם ּזה מפלאֹות ∑ÌÈ˙ÙBÓ·e."מה מּכֹות עליהם ׁשהביא נפלאֹות, .הם ְְֶֶֶַָָ¿¿ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ
‰ÓÁÏÓ·e∑ׁשּנאמר יד)ּבּים, להם (שם נלחם ה' "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»»ְֱִִֶֶֶַַָָָ

(äì)ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
:Bcálî ãBò−¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ ּוכׁשם רקיעים, ׁשבעה להם ּפתח הּתֹורה, את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לדעת  הראת "אּתה נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו הּתחּתֹונים, את קרע ּכ העליֹונים, את ."ׁשּקרע ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c zegiy ihewl)

ממממּלּלּלּלבבבבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹו עעעעֹוֹוֹוֹודדדד איןאיןאיןאין .... .... לדעתלדעתלדעתלדעת הראיתהראיתהראיתהראית לה)אאאאּתּתּתּתהההה (ד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם הראיתהראיתהראיתהראית להיֹות צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ׁשל ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדבר לדעתלדעתלדעתלדעת מה־ּׁשאין־ּכן ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

זה  הרי הּיחּוד, לתֹוכֹו חדר ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ּבאמּונת ּבמיחד חׁשּוב והּדבר ּבׂשכלֹו. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשמבינֹו
ּוּוּוּומנמנמנמנּגּגּגּגדדדד עזרא עזרא עזרא עזרא לּיחּוד.הפהפהפהפ אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

(åì)-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzî¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה ÂÈÙa.וכל E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג (שם ׁשּנאמרּכאדם ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ
ּכמֹויד) אבֹותיו, ּבפני ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר מאחריהם". וּיל וגֹו' ההל האלהים מלא "וּיּסע :ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

dÏלד  ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

d¯ÓÈÓלו  Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז  C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

clÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡ ׁשהּוא אֹומר יׁש . ¬ƒ»¡…ƒֵֵֶ
לׁשֹון  רק חלילה, וחלילה חֹול. ְְְִִַָָָָלׁשֹון

ׁשּיבינּו‰q‰קדּוׁשה: ּכדי אדם, ּבני ּכדר . ְָ¬ƒ»ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
טעמֹו,BqÓa˙הּׁשֹומעים: אֹו ּכלל. ׁשם . ְִַ¿«ְְֵַָ

האֹותֹות  וּיעׂש ּכמֹו ּבאֹותֹות, ׁשהיּו ְְֶַַַַָָָּבמּסֹות
העם: ּוכתיב ÌÈ˙ÙBÓ·eלעיני מּכֹות, עׂשר . ְֵֵָָ¿¿ƒְִֶֶַ

עׂשּו: ואהרן על ÓÁÏÓ·e‰ּומׁשה יּתכן . ְֲֶַָֹֹ¿ƒ¿»»ִֵַָ
מצרים: ּבאלהי ּוׁשפטים הּבכֹורים, ְְְֲִִִִִֵֵַַַָֹהריגת

‰˜ÊÁ „È·e ּובזרֹוע רמה ּביד יׂשראל ׁשּיצאּו . ¿»¬»»ְְְְִִֵֶַַָָָָ

וענן: אׁש ּבעּמּוד טעם על ְְְֵַַַַָָָנטּויה,
ÌÈÏB„b ÌÈ‡¯BÓ·eוחילֹו ּפרעה טביעת . ¿»ƒ¿ƒְְְִֵַַֹ

ליׂשראל: הּים ּבקיעת ּבאנׁשי ÌÈ¯ˆÓaעם . ְְְִִִֵַַָָ¿ƒ¿»ƒְְֵַ
ְִִַמצרים:

dl˙‡¯‰.ּפעלֹו ׁשם נקרא ׁשּלא מּבנין . »¿≈»ְְֳִִִֵֶָָָֹ
עד  האלהים הרא אּלה ּכל ּכי ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹוהּטעם,
וטעם  לבּדֹו: האלהים הּוא ּכי ּתדע ְְֱֲִִֵֶַַַַָֹאׁשר

„BÚ ÔÈ‡ קהלת ּבפירּוׁש רמזּתי ּכאׁשר . ≈ְְֲִֵֶֶֶַַָֹ
אין  מּלת ּכן על עליהם, ּוגבֹוהים ְְֲִִֵֵֵֶַַָּבפסּוק

ּבפרׁשת  ּפירׁשּתיה אלהים, ּומּלת ְְֱִִִֵַַַָָָֹעֹוד.
והאלהים  אלהים, וידּבר ּכתּוב יתרֹו. ְְְְֱֱִִִִֵַַַַָָֹֹוּיׁשמע
ׁשם  אׁשר האלהים, ּבא ּבקֹול. ְֱֲֲִֶֶַָָָֹיענּנּו
יׁש ּכי אלהים. הּוא הּמדּבר ּכי ְֱֱִִִִִֵַָָֹֹהאלהים.
עמֹוק: סֹוד והּוא קצרה. ּדר יבין ׁשּלא ְְִִֶֶֶָָָָֹמי

elj¯qÈÏ ׁשּתירא קֹולֹו, את הׁשמיע ּכן על . ¿«¿∆»ְֲִִִֵֶֶַָ
אלהים  עּמנּו ידּבר ואל אמרּו ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו.
העינים  ּבעבּור ּפחדּת, והּנה נמּות. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּפן
את  הׁשמיע אחר, לדבר ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהאזנים.

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h iyily meil inei xeriy
ׁשהריעח)תהלים (ׁשּנאמר יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל פלא". עׂשה אבֹותם "נגד יחיד : ּבלׁשֹון ּכתבם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחריו (שם) ּבזרעֹו "וּיבחר עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְֲִַַַַָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈtÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑ אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
הּיֹום  עזרא עזרא עזרא עזרא .רֹואה אבןאבןאבןאבן ֶַ

(èì)àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

:ãBò«

(î)éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà Eïòîìe E §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©

éøàzéäìà ýåýé øLà äîãàä-ìò íéîé Cïúð E ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬
ô :íéîiä-ìk Eì§−¨©¨¦«

ß a`Îmgpn 'h iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæî¦§§−̈¨«¤

i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑ לּדבר חרד להיֹות לב י)ׁשּיבּדילם.נתן אֹותן (מכות ׁשיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ואףֿעלּֿפי »«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר ּכנען, LÓL.ׁשּבארץ ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑ עבר ּבאֹותֹו ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְֵֶ

ירּדן  ׁשל LÓL.ׁשּבמזרחֹו ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא זריחת לפי מקֹום ׁשמׁש, ׁשל מזרח ְְְִֵֶֶַָƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשהההה יביביביבּדּדּדּדיליליליל מא)אזאזאזאז (ד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ
ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבארץארץארץארץ אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו עדעדעדעד קקקקֹוֹוֹוֹולטלטלטלטֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשאינןאינןאינןאינן ּפּפּפּפיייי עלעלעלעל ואףואףואףואף ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיבבבבּדּדּדּדילםילםילםילם,,,, ללללּדּדּדּדברברברבר חרדחרדחרדחרד להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת לבלבלבלב (רש"י)נתןנתןנתןנתן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשבט  וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני  והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

‰e‡לט  ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

‡‡מ  Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

Úa·¯‡מא  ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
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הם  ,אבֹותי את אהב ּכי ּבעבּור ֲֲִֵֶֶַַָקֹולֹו
ְַָֹהּׁשלׁשה:

flBÚ¯Êa ¯Á·iÂ אמר אם ּכי ליעקב. רמז . «ƒ¿«¿«¿ְֲִִַַַָָֹ
וּיֹוציא ּגֹוים: ׁשמנה עּמנּו יּכנסּו ְְְְֲִִִִַַָָָָֹּבזרעם,

ÂÈÙa,אֹומר ויׁש מצרים. על ׁשּכעס ּבּכעס . ¿»»ְְִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהּוא  ּדעּתי ּולפי הֹוׁשיעם. ּפניו ּומלא ְְְְִִִֶַַַָָָּכמֹו

ּבּקרב: הֹולכים ּופני ְְְִֶַָָּכמֹו
gl‰f‰ ÌBik והאמת הּזה. מהּיֹום קרֹוב . ««∆ְֱֵֶֶַַָָ

מלכי  ב' ארץ נחלּו אׁשר על רמז ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּוא
מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד ראּובן ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָהאמֹורי,
יׂשראל  עׂשה ּכאׁשר ּכתּוב, וכן יּקראּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
ּכאׁשר  עתיד ּדבר ואינֹו ירּוׁשתֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָלארץ
ּגדֹולים, מלכים למּכה והעד, רּבים. ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּפירׁשּוהּו
רק  הזּכיר ולא טֹוב, ּכי לה' הֹודּו ְְְְִִִִַַֹּבמזמֹור
עבּדֹו, ליׂשראל נחלה ואמר ועֹוג. ְְְְְֲִִֵַַַָָָסיחֹון
עֹוד  אין האלהים הּוא ה' ּכי ׁשאמר ְֱִִֵֶַַַָָֹואחר

הראיה  הראׁשֹון, ּכי נכּבד. טעם אמר ְְְִִִִַַַַָָָָָָמּלבּדֹו,
הּלב. ּובחכמת הּדעת ּובׁשּקּול העין ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָמּמראה
ּבּׁשמים  אלהים לבּדֹו הּוא הּׁשם ּכי ְֱִִִֵֵַַַַַָֹּתדע
ׁשהיא  הארץ ועל אדם, ּבן מּמעל ׁשהם ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמעל
אׁשר  ׁשמי והיּו ּפירּוׁש ּכן ּכי והעד, ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָּתחּתיו.

ראׁש הּנֹוראֹות,על ׁשראית ואחר נחׁשת.  ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
מצֹותיו  לׁשמֹור חּיב אּתה ,לבב אל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוהׁשבֹות

:אחרי ּולבני ל טֹוב הּוא ְְֲֶֶַַָּגם
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(ãì)Bà|áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì:E ¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,הן ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּפּתח: ּבחטף הן נקּודֹות הנּסה לכ הׁשמע, הנׁשמע, ּגבּורֹותיו,∑qÓa˙.הנהיה, הֹודיעם נסיֹונֹות ידי על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ¿«…ְְְִִֵַָָ
ח)ּכגֹון: עלי",(שמות נּסיֹון "התּפאר זה הרי ּכן, לעׂשֹות אּוכל ׁשלּוחֹו∑a‡˙˙.אם ׁשהּוא להאמין ּבסימנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿……ְְְֲִִִֶַָ

ּכגֹון מקֹום, ד)ׁשל ּביד"?:(שם ּזה מפלאֹות ∑ÌÈ˙ÙBÓ·e."מה מּכֹות עליהם ׁשהביא נפלאֹות, .הם ְְֶֶֶַָָ¿¿ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ
‰ÓÁÏÓ·e∑ׁשּנאמר יד)ּבּים, להם (שם נלחם ה' "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»»ְֱִִֶֶֶַַָָָ

(äì)ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
:Bcálî ãBò−¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ ּוכׁשם רקיעים, ׁשבעה להם ּפתח הּתֹורה, את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לדעת  הראת "אּתה נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו הּתחּתֹונים, את קרע ּכ העליֹונים, את ."ׁשּקרע ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c zegiy ihewl)

ממממּלּלּלּלבבבבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹו עעעעֹוֹוֹוֹודדדד איןאיןאיןאין .... .... לדעתלדעתלדעתלדעת הראיתהראיתהראיתהראית לה)אאאאּתּתּתּתהההה (ד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם הראיתהראיתהראיתהראית להיֹות צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ׁשל ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדבר לדעתלדעתלדעתלדעת מה־ּׁשאין־ּכן ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

זה  הרי הּיחּוד, לתֹוכֹו חדר ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ּבאמּונת ּבמיחד חׁשּוב והּדבר ּבׂשכלֹו. ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשמבינֹו
ּוּוּוּומנמנמנמנּגּגּגּגדדדד עזרא עזרא עזרא עזרא לּיחּוד.הפהפהפהפ אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

(åì)-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzî¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה ÂÈÙa.וכל E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג (שם ׁשּנאמרּכאדם ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ
ּכמֹויד) אבֹותיו, ּבפני ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר מאחריהם". וּיל וגֹו' ההל האלהים מלא "וּיּסע :ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

dÏלד  ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

d¯ÓÈÓלו  Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז  C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

clÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡ ׁשהּוא אֹומר יׁש . ¬ƒ»¡…ƒֵֵֶ
לׁשֹון  רק חלילה, וחלילה חֹול. ְְְִִַָָָָלׁשֹון

ׁשּיבינּו‰q‰קדּוׁשה: ּכדי אדם, ּבני ּכדר . ְָ¬ƒ»ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
טעמֹו,BqÓa˙הּׁשֹומעים: אֹו ּכלל. ׁשם . ְִַ¿«ְְֵַָ

האֹותֹות  וּיעׂש ּכמֹו ּבאֹותֹות, ׁשהיּו ְְֶַַַַָָָּבמּסֹות
העם: ּוכתיב ÌÈ˙ÙBÓ·eלעיני מּכֹות, עׂשר . ְֵֵָָ¿¿ƒְִֶֶַ

עׂשּו: ואהרן על ÓÁÏÓ·e‰ּומׁשה יּתכן . ְֲֶַָֹֹ¿ƒ¿»»ִֵַָ
מצרים: ּבאלהי ּוׁשפטים הּבכֹורים, ְְְֲִִִִִֵֵַַַָֹהריגת

‰˜ÊÁ „È·e ּובזרֹוע רמה ּביד יׂשראל ׁשּיצאּו . ¿»¬»»ְְְְִִֵֶַַָָָָ

וענן: אׁש ּבעּמּוד טעם על ְְְֵַַַַָָָנטּויה,
ÌÈÏB„b ÌÈ‡¯BÓ·eוחילֹו ּפרעה טביעת . ¿»ƒ¿ƒְְְִֵַַֹ

ליׂשראל: הּים ּבקיעת ּבאנׁשי ÌÈ¯ˆÓaעם . ְְְִִִֵַַָָ¿ƒ¿»ƒְְֵַ
ְִִַמצרים:

dl˙‡¯‰.ּפעלֹו ׁשם נקרא ׁשּלא מּבנין . »¿≈»ְְֳִִִֵֶָָָֹ
עד  האלהים הרא אּלה ּכל ּכי ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹוהּטעם,
וטעם  לבּדֹו: האלהים הּוא ּכי ּתדע ְְֱֲִִֵֶַַַַָֹאׁשר

„BÚ ÔÈ‡ קהלת ּבפירּוׁש רמזּתי ּכאׁשר . ≈ְְֲִֵֶֶֶַַָֹ
אין  מּלת ּכן על עליהם, ּוגבֹוהים ְְֲִִֵֵֵֶַַָּבפסּוק

ּבפרׁשת  ּפירׁשּתיה אלהים, ּומּלת ְְֱִִִֵַַַָָָֹעֹוד.
והאלהים  אלהים, וידּבר ּכתּוב יתרֹו. ְְְְֱֱִִִִֵַַַַָָֹֹוּיׁשמע
ׁשם  אׁשר האלהים, ּבא ּבקֹול. ְֱֲֲִֶֶַָָָֹיענּנּו
יׁש ּכי אלהים. הּוא הּמדּבר ּכי ְֱֱִִִִִֵַָָֹֹהאלהים.
עמֹוק: סֹוד והּוא קצרה. ּדר יבין ׁשּלא ְְִִֶֶֶָָָָֹמי

elj¯qÈÏ ׁשּתירא קֹולֹו, את הׁשמיע ּכן על . ¿«¿∆»ְֲִִִֵֶֶַָ
אלהים  עּמנּו ידּבר ואל אמרּו ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו.
העינים  ּבעבּור ּפחדּת, והּנה נמּות. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּפן
את  הׁשמיע אחר, לדבר ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהאזנים.
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ׁשהריעח)תהלים (ׁשּנאמר יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל פלא". עׂשה אבֹותם "נגד יחיד : ּבלׁשֹון ּכתבם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחריו (שם) ּבזרעֹו "וּיבחר עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ְְְֲִַַַַָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈtÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑ אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
הּיֹום  עזרא עזרא עזרא עזרא .רֹואה אבןאבןאבןאבן ֶַ

(èì)àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

:ãBò«

(î)éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà Eïòîìe E §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©

éøàzéäìà ýåýé øLà äîãàä-ìò íéîé Cïúð E ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬
ô :íéîiä-ìk Eì§−¨©¨¦«

ß a`Îmgpn 'h iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæî¦§§−̈¨«¤

i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑ לּדבר חרד להיֹות לב י)ׁשּיבּדילם.נתן אֹותן (מכות ׁשיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ואףֿעלּֿפי »«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר ּכנען, LÓL.ׁשּבארץ ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑ עבר ּבאֹותֹו ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְֵֶ

ירּדן  ׁשל LÓL.ׁשּבמזרחֹו ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא זריחת לפי מקֹום ׁשמׁש, ׁשל מזרח ְְְִֵֶֶַָƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשהההה יביביביבּדּדּדּדיליליליל מא)אזאזאזאז (ד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ
ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבארץארץארץארץ אאאאֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו עדעדעדעד קקקקֹוֹוֹוֹולטלטלטלטֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשאינןאינןאינןאינן ּפּפּפּפיייי עלעלעלעל ואףואףואףואף ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיבבבבּדּדּדּדילםילםילםילם,,,, ללללּדּדּדּדברברברבר חרדחרדחרדחרד להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת לבלבלבלב (רש"י)נתןנתןנתןנתן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשבט  וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני  והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

‰e‡לט  ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

‡‡מ  Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

Úa·¯‡מא  ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

הם  ,אבֹותי את אהב ּכי ּבעבּור ֲֲִֵֶֶַַָקֹולֹו
ְַָֹהּׁשלׁשה:

flBÚ¯Êa ¯Á·iÂ אמר אם ּכי ליעקב. רמז . «ƒ¿«¿«¿ְֲִִַַַָָֹ
וּיֹוציא ּגֹוים: ׁשמנה עּמנּו יּכנסּו ְְְְֲִִִִַַָָָָֹּבזרעם,

ÂÈÙa,אֹומר ויׁש מצרים. על ׁשּכעס ּבּכעס . ¿»»ְְִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהּוא  ּדעּתי ּולפי הֹוׁשיעם. ּפניו ּומלא ְְְְִִִֶַַַָָָּכמֹו

ּבּקרב: הֹולכים ּופני ְְְִֶַָָּכמֹו
gl‰f‰ ÌBik והאמת הּזה. מהּיֹום קרֹוב . ««∆ְֱֵֶֶַַָָ

מלכי  ב' ארץ נחלּו אׁשר על רמז ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּוא
מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד ראּובן ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָהאמֹורי,
יׂשראל  עׂשה ּכאׁשר ּכתּוב, וכן יּקראּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
ּכאׁשר  עתיד ּדבר ואינֹו ירּוׁשתֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָלארץ
ּגדֹולים, מלכים למּכה והעד, רּבים. ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּפירׁשּוהּו
רק  הזּכיר ולא טֹוב, ּכי לה' הֹודּו ְְְְִִִִַַֹּבמזמֹור
עבּדֹו, ליׂשראל נחלה ואמר ועֹוג. ְְְְְֲִִֵַַַָָָסיחֹון
עֹוד  אין האלהים הּוא ה' ּכי ׁשאמר ְֱִִֵֶַַַָָֹואחר

הראיה  הראׁשֹון, ּכי נכּבד. טעם אמר ְְְִִִִַַַַָָָָָָמּלבּדֹו,
הּלב. ּובחכמת הּדעת ּובׁשּקּול העין ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָמּמראה
ּבּׁשמים  אלהים לבּדֹו הּוא הּׁשם ּכי ְֱִִִֵֵַַַַַָֹּתדע
ׁשהיא  הארץ ועל אדם, ּבן מּמעל ׁשהם ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמעל
אׁשר  ׁשמי והיּו ּפירּוׁש ּכן ּכי והעד, ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָּתחּתיו.

ראׁש הּנֹוראֹות,על ׁשראית ואחר נחׁשת.  ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
מצֹותיו  לׁשמֹור חּיב אּתה ,לבב אל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוהׁשבֹות

:אחרי ּולבני ל טֹוב הּוא ְְֲֶֶַַָּגם



opgz`eנח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h iyily meil inei xeriy
צריכים  היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ּכבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמנּׁשה

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ּכי מקלט, ד)לערי פסוק ולא (לעיל הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּולאחרי  זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפ ׁשל לענין ּכלל ׁשּיכים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהיּו

מקלט. לערי והצרכּו מּדרּגתם ירדּו עזרא עזרא עזרא עזרא הסּתּלקּותֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻ

(áî)-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-ìà ñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî)éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑ מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬
:ïBîøç àeä ïàéN¦−Ÿ¬¤§«

(èî)íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
ô :äbñtä úcLà úçz äáøòä̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג  ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

kÏÓ‡מז  ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

dxezd lr `xfr oa`

`n‰LÓ ÏÈc·È Ê‡:הּברית ּדברי אמר אז הערים, אּלה מׁשה ׁשּיבּדיל ּבּיֹום הּטעם, .en‡Èba Ôc¯i‰ ¯·Úa העברים הר הּוא . »«¿ƒ…∆ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ¿≈∆««¿≈««¿ֲִַָָ
מֹואב: ּבארץ הּוא העברים ׁשהר אףֿעלּֿפי מֹואב, ערבֹות אל נסעם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודם

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'i iriax mei ß

ä(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£eÈ˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וגֹו אּתנּו ּכי וגֹו', ה' ּכרת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלבד אבןאבןאבןאבן …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôaCBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä̈¥«

i"yx£ÌÈÙa ÌÈt∑ּכדר דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל מׁשה: אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עּמכם' מדּבר עצמֹו הּמֹוכר הרי לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין עֹוׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּסרסּור אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

(ä)ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

ñ :øîàì øäa íúéìò£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ
i"yx£¯Ó‡Ï∑'ה ּבין עֹומד ואנכי וגֹו', ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: מּוסב ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּוביניכם  אבןאבןאבןאבן ֵֵֶ

(å)éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«

ÚÓLא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ ¯Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד  ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈÈ·eה  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa¿»¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

`Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ ‰LÓ ‡¯˜iÂ ּכאׁשר . «ƒ¿»…∆∆»ƒ¿»≈ֲֶַ
הּבנים: את הּברית ּדברי להׁשמיע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּפירׁשּתי,

a·¯BÁa:סיני הּוא . ¿≈ִַ
beÈ˙B·‡ ˙‡ ‡Ï.לבּדם .eÁ‡ ez‡ Èk. …∆¬≈ְַָƒƒ»¬«¿

ׁשמ יּקרא לא ּכמֹו אּתנּו. ּגם ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָֹוהּטעם,
אבֹותינּו עם ּכרת לא טעמֹו, אֹו יעקב. ְֲֲִֵַַַָֹֹעֹוד
ּכי  הּברית. ּכרת אּתנּו רק ּבמצרים, ְְְִִִִִֶַַַַָָָׁשהיּו
הּׁשם, מּפי הּברית ׁשּׁשמעּו ּבּמחנה יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָרּבים
והם  ּפה ׁשהם אּלה אנחנּו אמר ּכן ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹעל
ׁשאמר  הּפירּוׁש, זה יֹוׁשר על והעד ְִֵֵֶֶֶַַַַָָחּיים.

ּוביניכם: ִֵֵֶֶָעּמכם

cÌÈÙa ÌÈt,והּטעם אמצעי. ּבלא . »ƒ¿»ƒְְְִֶַַַָֹ
ּופניו  לאחר קֹולֹו הּמׁשמיע יׁשמיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָּכאׁשר

יראּנּו: לא ואם ּפניו. ְְִִֶֶָָֹאל
dÌÎÈÈ·e '‰ ÔÈa „ÓBÚ ÈÎ‡:ּפירׁשּתיו . »…ƒ≈≈≈≈∆ְִֵַ

L‡‰ ÈtÓ Ì˙‡¯È Èk עליתם לא ואם . ƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈ְֲִִֶֹ
ּומּלת ה'Ó‡Ï¯ּבהר: ּדּבר עם ּדבקה . ִַָָ≈…ְִִֵֶָ

ו  לאמר. האׁש מּתֹו ּבהר להיֹות עּמכם יּתכן ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
הר  מעמד אחר ה', ּבין עֹומד אנכי ֲִֵֵֵַַַַַָֹּפירּוׁש
ּבפנים, ּפנים עּמכם ּדּבר ׁשהּוא והּטעם ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָסיני.
ה' ּבין עֹומד אני הייתי הּיֹום ֲִִִֵֵֵַָּומאֹותֹו

יפרׁש: ּכאׁשר יראתם ּכי ÏÂ‡ּוביניכם, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָ¿…

¯‰a Ì˙ÈÏÚ ּומׁשה אני, עליתי ּכאׁשר . ¬ƒ∆»»ֲֲִִִֶֶַָֹ
ּבעבּור  לּב אל ּתׂשים ואל הערפל. אל ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָנּגׁש
רּבים. כן ּכי רחֹוקה, לאמר מּלת ְֱִִִֵֵַַָֹהיֹות
ולא  הּפסּוקים הפסיק לא ְְְְְִִִֵַַַֹֹוהּמדּבר
הּמּלֹות, אל לב ּתׁשית אל ּגם ִִִֵֶַַַַָָָהּפרׁשּיֹות.
והּכֹורת  ּכרּוחֹות. והּטעמים ּכגּופֹות. הם ְְְְְִִֵֵַַָּכי
מעׂשה  ּבמעׂשה, זה ּכמֹו זה ּכלים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַּבׁשני
אחים. הם ּכי וׁשקר, ׁשוא ּכן על הּוא. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד
ׁשהּוא  זכֹור ּפירׁשּתי ּוכבר ׁשוא. ׁשקר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוכל
.אלהי ה' צּו ּכאׁשר והֹוסיף ׁשמֹור. ְְְֱֲִִֶֶַָֹּכמֹו

סיני: הר ּבמעמד ְְֲִַַַַַַַוהּטעם,



נט opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h iyily meil inei xeriy
צריכים  היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ּכבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמנּׁשה

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ּכי מקלט, ד)לערי פסוק ולא (לעיל הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּולאחרי  זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפ ׁשל לענין ּכלל ׁשּיכים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהיּו

מקלט. לערי והצרכּו מּדרּגתם ירדּו עזרא עזרא עזרא עזרא הסּתּלקּותֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻ

(áî)-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-ìà ñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî)éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑ מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬
:ïBîøç àeä ïàéN¦−Ÿ¬¤§«

(èî)íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
ô :äbñtä úcLà úçz äáøòä̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג  ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

kÏÓ‡מז  ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

dxezd lr `xfr oa`

`n‰LÓ ÏÈc·È Ê‡:הּברית ּדברי אמר אז הערים, אּלה מׁשה ׁשּיבּדיל ּבּיֹום הּטעם, .en‡Èba Ôc¯i‰ ¯·Úa העברים הר הּוא . »«¿ƒ…∆ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ¿≈∆««¿≈««¿ֲִַָָ
מֹואב: ּבארץ הּוא העברים ׁשהר אףֿעלּֿפי מֹואב, ערבֹות אל נסעם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודם

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'i iriax mei ß

ä(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£eÈ˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וגֹו אּתנּו ּכי וגֹו', ה' ּכרת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלבד אבןאבןאבןאבן …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôaCBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä̈¥«

i"yx£ÌÈÙa ÌÈt∑ּכדר דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל מׁשה: אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עּמכם' מדּבר עצמֹו הּמֹוכר הרי לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין עֹוׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּסרסּור אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

(ä)ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

ñ :øîàì øäa íúéìò£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ
i"yx£¯Ó‡Ï∑'ה ּבין עֹומד ואנכי וגֹו', ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: מּוסב ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּוביניכם  אבןאבןאבןאבן ֵֵֶ

(å)éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«

ÚÓLא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ ¯Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד  ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈÈ·eה  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa¿»¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

`Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ ‰LÓ ‡¯˜iÂ ּכאׁשר . «ƒ¿»…∆∆»ƒ¿»≈ֲֶַ
הּבנים: את הּברית ּדברי להׁשמיע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּפירׁשּתי,

a·¯BÁa:סיני הּוא . ¿≈ִַ
beÈ˙B·‡ ˙‡ ‡Ï.לבּדם .eÁ‡ ez‡ Èk. …∆¬≈ְַָƒƒ»¬«¿

ׁשמ יּקרא לא ּכמֹו אּתנּו. ּגם ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָֹוהּטעם,
אבֹותינּו עם ּכרת לא טעמֹו, אֹו יעקב. ְֲֲִֵַַַָֹֹעֹוד
ּכי  הּברית. ּכרת אּתנּו רק ּבמצרים, ְְְִִִִִֶַַַַָָָׁשהיּו
הּׁשם, מּפי הּברית ׁשּׁשמעּו ּבּמחנה יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָרּבים
והם  ּפה ׁשהם אּלה אנחנּו אמר ּכן ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹעל
ׁשאמר  הּפירּוׁש, זה יֹוׁשר על והעד ְִֵֵֶֶֶַַַַָָחּיים.

ּוביניכם: ִֵֵֶֶָעּמכם

cÌÈÙa ÌÈt,והּטעם אמצעי. ּבלא . »ƒ¿»ƒְְְִֶַַַָֹ
ּופניו  לאחר קֹולֹו הּמׁשמיע יׁשמיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָּכאׁשר

יראּנּו: לא ואם ּפניו. ְְִִֶֶָָֹאל
dÌÎÈÈ·e '‰ ÔÈa „ÓBÚ ÈÎ‡:ּפירׁשּתיו . »…ƒ≈≈≈≈∆ְִֵַ

L‡‰ ÈtÓ Ì˙‡¯È Èk עליתם לא ואם . ƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈ְֲִִֶֹ
ּומּלת ה'Ó‡Ï¯ּבהר: ּדּבר עם ּדבקה . ִַָָ≈…ְִִֵֶָ

ו  לאמר. האׁש מּתֹו ּבהר להיֹות עּמכם יּתכן ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
הר  מעמד אחר ה', ּבין עֹומד אנכי ֲִֵֵֵַַַַַָֹּפירּוׁש
ּבפנים, ּפנים עּמכם ּדּבר ׁשהּוא והּטעם ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָסיני.
ה' ּבין עֹומד אני הייתי הּיֹום ֲִִִֵֵֵַָּומאֹותֹו

יפרׁש: ּכאׁשר יראתם ּכי ÏÂ‡ּוביניכם, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָ¿…

¯‰a Ì˙ÈÏÚ ּומׁשה אני, עליתי ּכאׁשר . ¬ƒ∆»»ֲֲִִִֶֶַָֹ
ּבעבּור  לּב אל ּתׂשים ואל הערפל. אל ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָנּגׁש
רּבים. כן ּכי רחֹוקה, לאמר מּלת ְֱִִִֵֵַַָֹהיֹות
ולא  הּפסּוקים הפסיק לא ְְְְְִִִֵַַַֹֹוהּמדּבר
הּמּלֹות, אל לב ּתׁשית אל ּגם ִִִֵֶַַַַָָָהּפרׁשּיֹות.
והּכֹורת  ּכרּוחֹות. והּטעמים ּכגּופֹות. הם ְְְְְִִֵֵַַָּכי
מעׂשה  ּבמעׂשה, זה ּכמֹו זה ּכלים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַּבׁשני
אחים. הם ּכי וׁשקר, ׁשוא ּכן על הּוא. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד
ׁשהּוא  זכֹור ּפירׁשּתי ּוכבר ׁשוא. ׁשקר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוכל
.אלהי ה' צּו ּכאׁשר והֹוסיף ׁשמֹור. ְְְֱֲִִֶֶַָֹּכמֹו

סיני: הר ּבמעמד ְְֲִַַַַַַַוהּטעם,
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(æ):éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£ÈtŒÏÚ∑ ּכבר הּדּברֹות עׂשרת קּים. ׁשאני זמן ּכל אחר: ּדבר העֹולם. ּכל וזהּו ׁשם, אני אׁשר  מקֹום ּבכל «»»ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּפרׁשּתים  ְִֵַ

(ç)íéîMa øLà äðeîz-ìk ìñô Eì äNòú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤

(è)ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©

lL:éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«

(é)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîLñ : §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

(àé)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ñ :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

(áé)ýåýé Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯BÓL∑ אחת ּובׁשמיעה נאמרּו, אחת ּובתיבה אחד  ּבדּבּור ׁשניהם "זכֹור"! אֹומר: הּוא ּובראׁשֹונֹות »ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ˆEe.(מכילתא)נׁשמעּו ¯L‡k∑(פז ּבמרה (שבת ּתֹורה מּתן .קדם ְְִ«¬∆ƒ¿ְֶַַָָָֹ

(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

(ãé)éäìà ýåýéì úaL éòéáMä íBéåäNòú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À

éøòLa øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåE §«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
:EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨«

(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàEeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

éäìà ýåýéñ :úaMä íBé-úà úBNòì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑,ּפדא ּכן מנת מצותיו על ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ÈpÓ:ז  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח  Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯ËÏeי  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב  ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

Cz„·Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ciEzÓ‰a ÏÎÂ E¯BÓÁÂ E¯BLÂ ּפרט . ¿¿«¬¿¿»¿∆¿∆ְָ
ׁשוה: וזה זה ּכלל, ּובתחּלה ּכלל, ּכ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָואחר

ÁeÈ ÔÚÓÏעבּד טעם לבאר הֹוסיף . ¿««»«ְְְִֵַַַָ

,עבּד והּניח היית, עבד ּכי וזכרּת ,ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואמת
הּׁשּבת. ּביֹום ּכן לעׂשֹות אלהי ה' צּו ּכן ְְֱֲִֵֵֶַַַַָֹעל
העבד  ּכי אֹומר ויׁש העבד. למנּוחת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּטעם,

וצּו מעבדּות, הֹוציא הּׁשם והּנה ינּוח. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹלא
ּובצּוּוי  עבד. היית ּכי ּתזּכֹור למען ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתנּוח

ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ,צּו ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַּכּבד

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ייייֹוֹוֹוֹוםםםם אתאתאתאת .... .... מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי טו)וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים למעׂשה (מורה זכר יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ׁשהּטעם , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּתי ּתֹו אמנם . . והגדילֹו ה ּיֹום ּכבֹוד הּוא וצוֹותֹולנלנלנלנּוּוּוּוּבראׁשית, הּׁשּבת הם א א א א ֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּוּתֹורת ׁשּגם העּמים, ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
יכֹולים  היינּו ולא . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, עבדים היֹותנּו לסּבת . . הּוא ּבראׁשית) ימי ּבׁשׁשת ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹנבראּו

הּכֹולל ּבּׁשער ּוראה סכ"ט)לׁשּבת. למעׂשה (פי"ז זכר אֹומרים ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ההבּדל ׁשּזהּו , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשחרית. בתפּלת מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַּבראׁשית,

(æè)éáà-úà ãakýåýé Eeö øLàk Enà-úàå E ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´
éäìàïòîì E|éîé ïëéøàéìò Cì áèéé ïòîìe E ¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ

éäìà ýåýé-øLà äîãàäñ :Cì ïúð E ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑(נו ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמרה, נצטּוּו ואם אב ּכּבּוד על טו)אף חק (שמות  לֹו ׂשם "ׁשם : «¬∆ƒ¿ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּומׁשּפט  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(æé)ñ çöøú àì-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ
ñ :àåL ãò Eòøá äðòú©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף לׁשֹון .אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬

ñ :Eòøì§¥¤«
i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא 'ּדמרּגג (בראשית ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד : ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.למחזי' ְֱֵֶ

ß a`Îmgpn `"i iying mei ß

(èé)íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹
óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî øääÀ̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò íázëiå©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«
i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑ פסק',מ 'ולא לא תרּגמינן: ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק, וקּים ,היה חזק קֹולֹו ּבאֹותֹוּכי להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר לע ֹולם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
.ּפמּבי  ְִֻ

ÈÈטז  C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

˙‚B·יז  ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

Èa˙יח  ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט  ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

fhCÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏe לעֹולם רמז אֹומר יׁש . ¿««ƒ«»ֵֵֶֶָָ
ּבּפסּוק  ארמזּנּו הּבא העֹולם וסֹוד ְְְֶֶַַַָָָָָהּבא.

ואחּיה: אמית טֹובים.EÈÓÈאני ׁשּיהיּו ּבאר . ֲֲִִֶַַָ»∆ְִִֵֵֶ
הּדּבּור  ּכי הּקדמֹונים, ּכל ּדעת ּכי ְִִִִַַַַַַָּדע
לּמה  לׁשאֹול, יׁש ואם אנכי. הּוא ְְִִִִֵָָָָֹהראׁשֹון
ּפירׁשּתי  ּוכבר .ל יהיה לא הּמפסיק ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹהפסיק

רק  ּדעּתם. על סמכּתי ּכי הּדברים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָעׂשרת
מהעׂשרה. איננה אנכי ׁשּמּלת ּבעיני, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּיׁשר
הּמצֹות, ועיקר הּמצוה הּוא אנכי ּדּבּור ְְְִִִִִִַַַָָֹּכי
ּבלׁשֹון  חמד ּומּלת ּכבר. ּפירׁשּתי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּכאׁשר

מתּפרׁש ּגזל הּקדׁש האחד טעמים. לׁשני ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּובאֹונס, ּבחזקה אחרים ׁשל וקחת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָועֹוׁשק

אם  ּכי .ארצ את איׁש יחמֹוד ולא ְְְְְִִִֶַַָֹוכ
רעה, הארץ ּתהיה הּנה ּכן, ּפירּוׁשֹו ְִִֵֵֵֵֶֶָָָָאין
הּׁשני  והּטעם לׁשּבח. אּלא הּכתּוב ּבא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹולא
והּנה  לּפֹועל. ּתצא ולא ּבּלב, ּתאוה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹלׁשֹון
ולא  הּתׁשיעי, הּדּבּור רע ּבית תחמד ְְְִִִֵֵֶַַַֹֹֹלא
ויהיה  העׂשירי. הּדּבּור רע אׁשת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָתחמֹוד



סי opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i iriax meil inei xeriy

(æ):éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£ÈtŒÏÚ∑ ּכבר הּדּברֹות עׂשרת קּים. ׁשאני זמן ּכל אחר: ּדבר העֹולם. ּכל וזהּו ׁשם, אני אׁשר  מקֹום ּבכל «»»ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּפרׁשּתים  ְִֵַ

(ç)íéîMa øLà äðeîz-ìk ìñô Eì äNòú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤

(è)ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©

lL:éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«

(é)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîLñ : §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

(àé)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ñ :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

(áé)ýåýé Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯BÓL∑ אחת ּובׁשמיעה נאמרּו, אחת ּובתיבה אחד  ּבדּבּור ׁשניהם "זכֹור"! אֹומר: הּוא ּובראׁשֹונֹות »ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ˆEe.(מכילתא)נׁשמעּו ¯L‡k∑(פז ּבמרה (שבת ּתֹורה מּתן .קדם ְְִ«¬∆ƒ¿ְֶַַָָָֹ

(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

(ãé)éäìà ýåýéì úaL éòéáMä íBéåäNòú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À

éøòLa øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåE §«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
:EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨«

(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàEeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

éäìà ýåýéñ :úaMä íBé-úà úBNòì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑,ּפדא ּכן מנת מצותיו על ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ÈpÓ:ז  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח  Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯ËÏeי  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב  ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

Cz„·Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ciEzÓ‰a ÏÎÂ E¯BÓÁÂ E¯BLÂ ּפרט . ¿¿«¬¿¿»¿∆¿∆ְָ
ׁשוה: וזה זה ּכלל, ּובתחּלה ּכלל, ּכ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָואחר

ÁeÈ ÔÚÓÏעבּד טעם לבאר הֹוסיף . ¿««»«ְְְִֵַַַָ

,עבּד והּניח היית, עבד ּכי וזכרּת ,ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואמת
הּׁשּבת. ּביֹום ּכן לעׂשֹות אלהי ה' צּו ּכן ְְֱֲִֵֵֶַַַַָֹעל
העבד  ּכי אֹומר ויׁש העבד. למנּוחת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּטעם,

וצּו מעבדּות, הֹוציא הּׁשם והּנה ינּוח. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹלא
ּובצּוּוי  עבד. היית ּכי ּתזּכֹור למען ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּתנּוח

ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ,צּו ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַּכּבד

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ייייֹוֹוֹוֹוםםםם אתאתאתאת .... .... מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי טו)וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים למעׂשה (מורה זכר יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ׁשהּטעם , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּתי ּתֹו אמנם . . והגדילֹו ה ּיֹום ּכבֹוד הּוא וצוֹותֹולנלנלנלנּוּוּוּוּבראׁשית, הּׁשּבת הם א א א א ֹוֹוֹוֹותנתנתנתנּוּוּוּוּתֹורת ׁשּגם העּמים, ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
יכֹולים  היינּו ולא . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, עבדים היֹותנּו לסּבת . . הּוא ּבראׁשית) ימי ּבׁשׁשת ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹנבראּו

הּכֹולל ּבּׁשער ּוראה סכ"ט)לׁשּבת. למעׂשה (פי"ז זכר אֹומרים ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ההבּדל ׁשּזהּו , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשחרית. בתפּלת מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַּבראׁשית,

(æè)éáà-úà ãakýåýé Eeö øLàk Enà-úàå E ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´
éäìàïòîì E|éîé ïëéøàéìò Cì áèéé ïòîìe E ¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ

éäìà ýåýé-øLà äîãàäñ :Cì ïúð E ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑(נו ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמרה, נצטּוּו ואם אב ּכּבּוד על טו)אף חק (שמות  לֹו ׂשם "ׁשם : «¬∆ƒ¿ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּומׁשּפט  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(æé)ñ çöøú àì-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ
ñ :àåL ãò Eòøá äðòú©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף לׁשֹון .אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬

ñ :Eòøì§¥¤«
i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא 'ּדמרּגג (בראשית ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד : ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.למחזי' ְֱֵֶ

ß a`Îmgpn `"i iying mei ß

(èé)íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹
óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî øääÀ̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò íázëiå©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«
i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑ פסק',מ 'ולא לא תרּגמינן: ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק, וקּים ,היה חזק קֹולֹו ּבאֹותֹוּכי להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר לע ֹולם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
.ּפמּבי  ְִֻ

ÈÈטז  C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

˙‚B·יז  ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

Èa˙יח  ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט  ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

fhCÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏe לעֹולם רמז אֹומר יׁש . ¿««ƒ«»ֵֵֶֶָָ
ּבּפסּוק  ארמזּנּו הּבא העֹולם וסֹוד ְְְֶֶַַַָָָָָהּבא.

ואחּיה: אמית טֹובים.EÈÓÈאני ׁשּיהיּו ּבאר . ֲֲִִֶַַָ»∆ְִִֵֵֶ
הּדּבּור  ּכי הּקדמֹונים, ּכל ּדעת ּכי ְִִִִַַַַַַָּדע
לּמה  לׁשאֹול, יׁש ואם אנכי. הּוא ְְִִִִֵָָָָֹהראׁשֹון
ּפירׁשּתי  ּוכבר .ל יהיה לא הּמפסיק ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹהפסיק

רק  ּדעּתם. על סמכּתי ּכי הּדברים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָעׂשרת
מהעׂשרה. איננה אנכי ׁשּמּלת ּבעיני, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּיׁשר
הּמצֹות, ועיקר הּמצוה הּוא אנכי ּדּבּור ְְְִִִִִִַַַָָֹּכי
ּבלׁשֹון  חמד ּומּלת ּכבר. ּפירׁשּתי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּכאׁשר

מתּפרׁש ּגזל הּקדׁש האחד טעמים. לׁשני ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּובאֹונס, ּבחזקה אחרים ׁשל וקחת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָועֹוׁשק

אם  ּכי .ארצ את איׁש יחמֹוד ולא ְְְְְִִִֶַַָֹוכ
רעה, הארץ ּתהיה הּנה ּכן, ּפירּוׁשֹו ְִִֵֵֵֵֶֶָָָָאין
הּׁשני  והּטעם לׁשּבח. אּלא הּכתּוב ּבא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹולא
והּנה  לּפֹועל. ּתצא ולא ּבּלב, ּתאוה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹלׁשֹון
ולא  הּתׁשיעי, הּדּבּור רע ּבית תחמד ְְְִִִֵֵֶַַַֹֹֹלא
ויהיה  העׂשירי. הּדּבּור רע אׁשת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָתחמֹוד



opgz`eסב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יט)קקקקֹוֹוֹוֹולללל ׁשׁשׁשׁשעמדעמדעמדעמדּוּוּוּו(ה, ההההּנּנּנּנביאיםביאיםביאיםביאים ּכּכּכּכלללל נתננתננתננתנּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ו)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו כח, רבה נּתנּו(שמות ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לא  יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה חּדּוׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא  אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין וה ּוא מהּכלל. חלק ּבתֹור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרק

ּפלֹוני. חכם אֹו נביא ׁשּבא עד ְְִִִֶַַָָָָנתּגּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY oYnC lFTA dlrOd©©£¨©§©©¨

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יח)קקקקֹוֹוֹוֹולללל (ה, ְְְְָָָָֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
קֹול ּבת לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

ּדקּודׁשא־ּברי־הּוא  הּידּוע לפי ּובפרט קֹול? ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול ּבכ הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצרי
זה? לנס הצרכּו לּמה צרי־עּיּון למגנא, ניסא עביד ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻלא

הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר ל"ו)ויׁש פרק תניא מעין (ראה הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּגׁשמי  ּבּדבר הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא הּגּלּוי ּבתכלית ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּגּלּוי

ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו הּכתּוב ּוכמאמר ה)עצמֹו, מ, .(ישעי' ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
הּגׁשמי, ּבּדבר הּקֹול נסּפג אם א הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא  ּגׁשמי, ּדבר ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה

קֹול. ּבת ּתהיה לא אז ְִִֵֶַָֹהּנה
ונסּפג  חדר ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו קֹול, ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה

קֹול. ּבת לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, העֹולם עזרא עזרא עזרא עזרא ּבגׁשמּיּות אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵַַַָָָָָֹ

(ë)øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòaŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æå§¦§¥¤«

(àë)Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́
äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ

:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

(áë)äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
íéôñé-íà úàfä|ì eðçðàýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

eðúîå ãBò eðéäìà: ¡Ÿ¥²−¨¨«§

(âë)íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

ÎBLÁ‡כ  BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ¯ Ïk È˙ÂÏ Ôez·¯˜Â ‡˙M‡a ¯Úa ‡¯eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈ·ÒÂ ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿»≈

d¯˜Èכא  ˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÈÊÁ‡ ‡‰ Ôez¯Ó‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡ÚÓL d¯ÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e·¯ ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
ÌÚ ÈÈ ÏlÓÈ È¯‡ ‡ÈÊÁ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ‡˙M‡∆»»»»≈¬≈»¬≈¿«≈¿»ƒ

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡¬»»¿ƒ¿«»

‡M˙‡כב  ‡pÏÎÈ˙ È¯‡ ˙eÓ ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡Á‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡Á‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ¯‡כג  Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

זה. עם זה נדּבקים ,רע ואׁשת רע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבית
ּבּספר  מׁשה ׁשאמר והעד, ּכלל. רע ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹו
תחמֹוד  לא ּתחת הּתֹורה, את ׁשּבאר ְֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּזה
עֹון  אין ּכי אמרּו ורּבים תתאּוה. לא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹאמר
וענׁש. ׂשכר עליהם ואין הּלב, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבמחׁשבת
.אארי ולא עליהן, להׁשיב רּבֹות ראיֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹויׁש
און. מחׁשבֹות חֹורׁש לב להם אראה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָרק
ולּיׁשרים  .לבב עם היה ּכי ְְֱִִִִִֶָָָָָהטיבֹות

ּובלבב ּבפי ּבּסֹוף, אמר ּומׁשה ְְְְִִִֶַַָָָֹּבלּבֹותם.
הּלב, לייׁשר הּמצֹות ּכל ועיקר ְְְֲִִֵֵַַַַַָלעׂשֹותֹו.

יֹוכיחּו: והּׁשֹוגג והּמזיד זכר. ְְְִִֵֵַַָָָורּוּבם
hi‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ עׂשרת ‡˙ הּטעם, . ∆«¿»ƒ»≈∆ֲֶֶַַַ

הּדּבּורים: ולא ÏB„bהּדברים ÏB˜ ׁשּלא . ְְִִִַַָֹ»ֶֹ
ּכמֹוהּו: ÛÒÈׁשמעּו ‡ÏÂ ּפעם היה זה ּכי . ְָָ¿…»»ִֶַַָָ

ויהי  והּוא יסף, לא לּמה ּביאר והּנה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹאחת.
ְְֲֶָּכׁשמעכם:

`kB„B·k האׁש:‡˙ מראה .BÏ„b ˙‡Â. ∆¿ְֵֵַָ¿∆»¿
ׁשֹופר: וקֹול ּוברקים ˜BÏBקֹולֹות ˙‡Â. ְְִָָ¿∆

ׁשּדּבּור  יחיד, ּבדברי ויׁש הּדּברֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָעׂשרת
הּׁשם: אמר לבּדֹו ְִֵַַַָָֹאנכי

bkÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ ÏB˜ ּכאׁשר רּבים לׁשֹון . ¡…ƒ«ƒְֲִֶַַ
וטעם להפריׁשÌÈiÁּפירׁשּתי: ּדעּתי, על . ְְִֵַַַ«ƒְְְִִַַַ

הּוא  יתנֹועע לא ּכי הּצבא, ּובין אלהים ְֱִִִֵֵֵַַָָֹֹּבין
ְֵַמעצמֹו:

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy

(ãë)ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
zàå eðéäìà|ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz ¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯

éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå E ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
i"yx£eÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑ ׁשאינכם ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ׁשּנצטערּתי ּכנקבה, ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ללמד לכם יפה היה לא וכי מאהבה. אליו להתקרב עזרא עזרא עזרא עזרא חרדים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

(äë)éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®
äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

(åë)ìå éúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éîøîL ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ
íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úàíäì áèéé ïòîì ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²

íäéðáìå:íìòì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¥¤−§Ÿ¨«

(æë):íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«

(çë)éìà äøaãàå éãnò ãîò ät äzàåúà E §©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯
kíãnìz øLà íéètLnäå íéwçäå äåönä-ì ¨©¦§¨²§©«ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®

:dzLøì íäì ïúð éëðà øLà õøàá eNòå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

(èë)íëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ

(ì)íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

:ïeLøéz øLà õøàa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−̈¤£¤¬¦«¨«

‡‰Ï‡כד  ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚÂ Ïa˜e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה  Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ eÈ˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

˜„ÈÓכו  ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
·ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È ¯hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

ÔBÎÈkLÓÏ:כז  ÔBÎÏ e·ez ÔB‰Ï ¯Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח  ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿

:d˙¯ÈÓÏ ÔB‰Ï ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

dxezd lr `xfr oa`

ckeÈÏ‡ ¯a„z z‡Âאּת ּככה אם ּכמֹו . ¿«¿¿«≈≈≈ְְִַָָ
מפֹורׁש: וׁשם לי. ְְִֶָָעֹוׂשה

dke·ÈËÈ‰:הּנראים מהּׁשנים עבר, ּפעל . ≈ƒְְִִִֵַַַַָָֹ
ekÔzÈ ÈÓ יּתן מי אֹומר הּכתּוב אין . ƒƒ≈ִִֵֵֵַָ

להם, נכּתב ּכן על להם. יּתן מי רק ְִִִִֵֵֶֶַַַָָלי,
ּכל  ׁשֹורׁש ּכי ודע זה. לבבם והיה ְְְִֶֶַַַָָָָָאחר
וכל  הּׁשם. ּגזרֹות והּתנּועֹות, ְְְְֲִֵֵַַַַָהּמעׂשים
ותֹולדֹותם  ּכחם הּׁשמים, ּתחת ְְְִִִַַַַַָָָָֹהּנמצאים
הּׁשרׁשים  עם העליֹונה הּמערכת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכפי
ּכפי  וכן הּמּורּכבים. עם וכן ְְְְְִִִֵֵַַָָלמּטה.
לעֹולם  ּכי ועת. ועת יֹום יֹום ְְְְִֵֵָָָּתנּועתם
יצירה. ספר ּבעל ּפירׁש ּכאׁשר ׁשּנּוי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָיהיה
ּתֹולדֹותם. ּכפי מהּכללים, יקּבלּו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָוהחלקים

מעט  לׁשּנֹות יּוכלּו הּכללים, ּכח ְְְְֲִַַַַַָֹּובעבּור
לב  את ה' ויחּזק טעם וזה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַּבּתֹולדת.
הּוא  לּבֹו וּיכּבד אחר ּובמקֹום ְְְִִֵַַַַָֹּפרעה,
ידעּתי  אֹומר ּכן על אמת. והּכל ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹועבדיו.
לּמה  ואֹומר, ּדרּכֹו. לאדם לא ּכי ְְִֵַָָָָָֹה'
ּובחרּת אמר ּומׁשה .מּדרּכ ה' ְְְְִֵֶַַַַָָָֹּתתענּו
הּנה  טֹוב, ימנע לא ׁשהּׁשם ואחר ְְִִִֵֵֶַַַַַַֹּבחּיים.
ּכלׁשֹון  הּכתּוב ואמר להיטיב. אֹוהב ְְְִִֵֵַַָָהּוא

יּתן: מי אדם, ְִִֵֵָָּבני
fkÌ‰Ï ¯Ó‡ CÏ:ׁשּירד הּטעם . ≈¡…»∆ֶַַַַָ
gkÈ„nÚ „BÓÚ ‰t ‰z‡Â.ׁשּיׁשּוב הּטעם . ¿«»…¬ƒ»ƒֶַַַָ

הּמצוה  ּכל את אלי ואדּברה ּכתּוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
הּתֹורה  רֹוב והּנה והּמׁשּפטים. ְְְְִִִִֵַַַָָֻוהחּקים

אמרּה מׁשה רק למׁשה, נאמרה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמּסיני
ׁשּנסעּו יֹום עׂשר אחד ּובאֹותם סיני, ְְְְִִֶַַַַָָָָּבמדּבר

ּדעּתי: ּכפי ְְִִִִַַמּסיני,
hk˙BNÚÏ Ìz¯ÓLeּתסּורּו ולא להֹוסיף . ¿«¿∆«¬ְְִָֹ

ּוׂשמאל: ְִָֹימין
lC¯c‰ ÏÎa ימ ּפירּוׁש וזֹו. ּוׂשמאל. ין ¿»«∆∆ְְִֵָֹ

למען  עיקרם והּמׁשּפטים, והחּוקים ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּכל  עיקר והּנה .ּבנ ּובן ּובנ אּתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָּתירא
הּׁשם, ּתירא וכאׁשר הּלב. אמּונת ְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָהּמצֹות
האדם  נברא זה ּובעבּור האדם. ּכל ְֲִֶֶַָָָָָָָָזה
הּכל  עם ימים יאריכּון ועֹוד קהלת. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹּכדברי
(ס''א  הּבא ּבעֹולם הּיחיד ועם האדמה, ְֲִִַַַָָָָָָָעל

הזה):



סג opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יט)קקקקֹוֹוֹוֹולללל ׁשׁשׁשׁשעמדעמדעמדעמדּוּוּוּו(ה, ההההּנּנּנּנביאיםביאיםביאיםביאים ּכּכּכּכלללל נתננתננתננתנּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ו)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו כח, רבה נּתנּו(שמות ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לא  יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה חּדּוׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּלא  אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין וה ּוא מהּכלל. חלק ּבתֹור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרק

ּפלֹוני. חכם אֹו נביא ׁשּבא עד ְְִִִֶַַָָָָנתּגּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY oYnC lFTA dlrOd©©£¨©§©©¨

יסףיסףיסףיסף ולאולאולאולא ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל יח)קקקקֹוֹוֹוֹולללל (ה, ְְְְָָָָֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
קֹול ּבת לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

ּדקּודׁשא־ּברי־הּוא  הּידּוע לפי ּובפרט קֹול? ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול ּבכ הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצרי
זה? לנס הצרכּו לּמה צרי־עּיּון למגנא, ניסא עביד ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻלא

הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר ל"ו)ויׁש פרק תניא מעין (ראה הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּגׁשמי  ּבּדבר הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא הּגּלּוי ּבתכלית ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּגּלּוי

ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו הּכתּוב ּוכמאמר ה)עצמֹו, מ, .(ישעי' ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
הּגׁשמי, ּבּדבר הּקֹול נסּפג אם א הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא  ּגׁשמי, ּדבר ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה

קֹול. ּבת ּתהיה לא אז ְִִֵֶַָֹהּנה
ונסּפג  חדר ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו קֹול, ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה

קֹול. ּבת לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, העֹולם עזרא עזרא עזרא עזרא ּבגׁשמּיּות אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵַַַָָָָָֹ

(ë)øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòaŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æå§¦§¥¤«

(àë)Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́
äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ

:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

(áë)äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
íéôñé-íà úàfä|ì eðçðàýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

eðúîå ãBò eðéäìà: ¡Ÿ¥²−¨¨«§

(âë)íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

ÎBLÁ‡כ  BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ¯ Ïk È˙ÂÏ Ôez·¯˜Â ‡˙M‡a ¯Úa ‡¯eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈ·ÒÂ ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿»≈

d¯˜Èכא  ˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÈÊÁ‡ ‡‰ Ôez¯Ó‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡ÚÓL d¯ÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e·¯ ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
ÌÚ ÈÈ ÏlÓÈ È¯‡ ‡ÈÊÁ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ‡˙M‡∆»»»»≈¬≈»¬≈¿«≈¿»ƒ

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡¬»»¿ƒ¿«»

‡M˙‡כב  ‡pÏÎÈ˙ È¯‡ ˙eÓ ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡Á‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡Á‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ¯‡כג  Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

זה. עם זה נדּבקים ,רע ואׁשת רע ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבית
ּבּספר  מׁשה ׁשאמר והעד, ּכלל. רע ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹו
תחמֹוד  לא ּתחת הּתֹורה, את ׁשּבאר ְֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּזה
עֹון  אין ּכי אמרּו ורּבים תתאּוה. לא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹאמר
וענׁש. ׂשכר עליהם ואין הּלב, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבמחׁשבת
.אארי ולא עליהן, להׁשיב רּבֹות ראיֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹויׁש
און. מחׁשבֹות חֹורׁש לב להם אראה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָרק
ולּיׁשרים  .לבב עם היה ּכי ְְֱִִִִִֶָָָָָהטיבֹות

ּובלבב ּבפי ּבּסֹוף, אמר ּומׁשה ְְְְִִִֶַַָָָֹּבלּבֹותם.
הּלב, לייׁשר הּמצֹות ּכל ועיקר ְְְֲִִֵֵַַַַַָלעׂשֹותֹו.

יֹוכיחּו: והּׁשֹוגג והּמזיד זכר. ְְְִִֵֵַַָָָורּוּבם
hi‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ עׂשרת ‡˙ הּטעם, . ∆«¿»ƒ»≈∆ֲֶֶַַַ

הּדּבּורים: ולא ÏB„bהּדברים ÏB˜ ׁשּלא . ְְִִִַַָֹ»ֶֹ
ּכמֹוהּו: ÛÒÈׁשמעּו ‡ÏÂ ּפעם היה זה ּכי . ְָָ¿…»»ִֶַַָָ

ויהי  והּוא יסף, לא לּמה ּביאר והּנה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹאחת.
ְְֲֶָּכׁשמעכם:

`kB„B·k האׁש:‡˙ מראה .BÏ„b ˙‡Â. ∆¿ְֵֵַָ¿∆»¿
ׁשֹופר: וקֹול ּוברקים ˜BÏBקֹולֹות ˙‡Â. ְְִָָ¿∆

ׁשּדּבּור  יחיד, ּבדברי ויׁש הּדּברֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָעׂשרת
הּׁשם: אמר לבּדֹו ְִֵַַַָָֹאנכי

bkÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ ÏB˜ ּכאׁשר רּבים לׁשֹון . ¡…ƒ«ƒְֲִֶַַ
וטעם להפריׁשÌÈiÁּפירׁשּתי: ּדעּתי, על . ְְִֵַַַ«ƒְְְִִַַַ

הּוא  יתנֹועע לא ּכי הּצבא, ּובין אלהים ְֱִִִֵֵֵַַָָֹֹּבין
ְֵַמעצמֹו:

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i iying meil inei xeriy

(ãë)ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
zàå eðéäìà|ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz ¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯

éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå E ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
i"yx£eÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑ ׁשאינכם ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ׁשּנצטערּתי ּכנקבה, ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ללמד לכם יפה היה לא וכי מאהבה. אליו להתקרב עזרא עזרא עזרא עזרא חרדים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

(äë)éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®
äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

(åë)ìå éúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éîøîL ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ
íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úàíäì áèéé ïòîì ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²

íäéðáìå:íìòì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¥¤−§Ÿ¨«

(æë):íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«

(çë)éìà äøaãàå éãnò ãîò ät äzàåúà E §©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯
kíãnìz øLà íéètLnäå íéwçäå äåönä-ì ¨©¦§¨²§©«ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®

:dzLøì íäì ïúð éëðà øLà õøàá eNòå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

(èë)íëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ

(ì)íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

:ïeLøéz øLà õøàa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−̈¤£¤¬¦«¨«

‡‰Ï‡כד  ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚÂ Ïa˜e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה  Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ eÈ˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

˜„ÈÓכו  ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
·ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È ¯hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

ÔBÎÈkLÓÏ:כז  ÔBÎÏ e·ez ÔB‰Ï ¯Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח  ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿

:d˙¯ÈÓÏ ÔB‰Ï ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

dxezd lr `xfr oa`

ckeÈÏ‡ ¯a„z z‡Âאּת ּככה אם ּכמֹו . ¿«¿¿«≈≈≈ְְִַָָ
מפֹורׁש: וׁשם לי. ְְִֶָָעֹוׂשה

dke·ÈËÈ‰:הּנראים מהּׁשנים עבר, ּפעל . ≈ƒְְִִִֵַַַַָָֹ
ekÔzÈ ÈÓ יּתן מי אֹומר הּכתּוב אין . ƒƒ≈ִִֵֵֵַָ

להם, נכּתב ּכן על להם. יּתן מי רק ְִִִִֵֵֶֶַַַָָלי,
ּכל  ׁשֹורׁש ּכי ודע זה. לבבם והיה ְְְִֶֶַַַָָָָָאחר
וכל  הּׁשם. ּגזרֹות והּתנּועֹות, ְְְְֲִֵֵַַַַָהּמעׂשים
ותֹולדֹותם  ּכחם הּׁשמים, ּתחת ְְְִִִַַַַַָָָָֹהּנמצאים
הּׁשרׁשים  עם העליֹונה הּמערכת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכפי
ּכפי  וכן הּמּורּכבים. עם וכן ְְְְְִִִֵֵַַָָלמּטה.
לעֹולם  ּכי ועת. ועת יֹום יֹום ְְְְִֵֵָָָּתנּועתם
יצירה. ספר ּבעל ּפירׁש ּכאׁשר ׁשּנּוי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָיהיה
ּתֹולדֹותם. ּכפי מהּכללים, יקּבלּו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָוהחלקים

מעט  לׁשּנֹות יּוכלּו הּכללים, ּכח ְְְְֲִַַַַַָֹּובעבּור
לב  את ה' ויחּזק טעם וזה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַּבּתֹולדת.
הּוא  לּבֹו וּיכּבד אחר ּובמקֹום ְְְִִֵַַַַָֹּפרעה,
ידעּתי  אֹומר ּכן על אמת. והּכל ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹועבדיו.
לּמה  ואֹומר, ּדרּכֹו. לאדם לא ּכי ְְִֵַָָָָָֹה'
ּובחרּת אמר ּומׁשה .מּדרּכ ה' ְְְְִֵֶַַַַָָָֹּתתענּו
הּנה  טֹוב, ימנע לא ׁשהּׁשם ואחר ְְִִִֵֵֶַַַַַַֹּבחּיים.
ּכלׁשֹון  הּכתּוב ואמר להיטיב. אֹוהב ְְְִִֵֵַַָָהּוא

יּתן: מי אדם, ְִִֵֵָָּבני
fkÌ‰Ï ¯Ó‡ CÏ:ׁשּירד הּטעם . ≈¡…»∆ֶַַַַָ
gkÈ„nÚ „BÓÚ ‰t ‰z‡Â.ׁשּיׁשּוב הּטעם . ¿«»…¬ƒ»ƒֶַַַָ

הּמצוה  ּכל את אלי ואדּברה ּכתּוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
הּתֹורה  רֹוב והּנה והּמׁשּפטים. ְְְְִִִִֵַַַָָֻוהחּקים

אמרּה מׁשה רק למׁשה, נאמרה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמּסיני
ׁשּנסעּו יֹום עׂשר אחד ּובאֹותם סיני, ְְְְִִֶַַַַָָָָּבמדּבר

ּדעּתי: ּכפי ְְִִִִַַמּסיני,
hk˙BNÚÏ Ìz¯ÓLeּתסּורּו ולא להֹוסיף . ¿«¿∆«¬ְְִָֹ

ּוׂשמאל: ְִָֹימין
lC¯c‰ ÏÎa ימ ּפירּוׁש וזֹו. ּוׂשמאל. ין ¿»«∆∆ְְִֵָֹ

למען  עיקרם והּמׁשּפטים, והחּוקים ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּכל  עיקר והּנה .ּבנ ּובן ּובנ אּתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָּתירא
הּׁשם, ּתירא וכאׁשר הּלב. אמּונת ְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָהּמצֹות
האדם  נברא זה ּובעבּור האדם. ּכל ְֲִֶֶַָָָָָָָָזה
הּכל  עם ימים יאריכּון ועֹוד קהלת. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹּכדברי
(ס''א  הּבא ּבעֹולם הּיחיד ועם האדמה, ְֲִִַַַָָָָָָָעל

הזה):



opgz`eסד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

å(à)äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì E-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ïáe E ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

ðaéiç éîé ìk Eéîé ïëøàé ïòîìe E:E ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàåE ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ

ô :Láãe áìç úáæ õøà Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ß a`Îmgpn a"i iyiy mei ß

(ã)îLòýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא אחד,ה' ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ולא עּתה ¡…≈∆»ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ג)ׁשּנאמר ונאמר(צפניה ה'", ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי יד): יהיה (זכריה ההּוא "ּבּיֹום : ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
אחד  ּוׁשמֹו אחד ."ה' ְֶֶָָ

(ä)éäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
:Eãàî-ìëáe ELôð©§§−§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי),מיראה רּבֹו אצל העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ּדֹומה אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, מטריח נד)∑E··ÏŒÏÎa.ּכׁשהּוא יצרי.(ברכות ׁשּלא ּבׁשני ,"לבב "ּבכל אחר: ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָ¿»¿»¿ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ה  על חלּוק לּב נפׁשELÙŒÏÎ·e∑.ּמקֹום יהיה את נֹוטל הּוא ב)∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו סא ממֹונ:(שם ּבכל ְְִִֶַַָָ¿»«¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆ְְָָ
ׁשּממֹונֹו אדם ל ּומּדה יׁש מּדה ּבכל ,"מאד "ּבכל אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ מּגּופֹו, עליו חביב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין טֹובה, ּבמּדה ּבין ,ל צרה קטז)תהלים (ׁשּמֹודד וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס : ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
וגֹו' אמצא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ויגֹון אבןאבןאבןאבן ְְְֶָָ

(å)íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:Eááì-ìò©§¨¤«

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב  ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג  ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

CLÙה  ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎ·e¿»ƒ¿»

C„wÙÓו  ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

b˙BNÚÏ z¯ÓLÂ,ׁשּתׁשמֹור אצּוּך וה ּנה . ¿»«¿»«¬ְְֲִִֵֶֶַָ
:ל ייטב ÏÁ·אׁשר ˙·Ê ı¯‡ עם ּדבק . ֲִֶַָ∆∆»«»»ִֵָ

יהיה  אֹו מּמּנּו. רחֹוק הּוא והּנה ְְְְִִִִֵֶֶָָלרׁשּתּה.
ּומה  ה': ּבית הּנמצא ּכמֹו ּבי''ת, ְְִֵֵֵַַָָחסר
הּוא  ק''ש על ז''ל קדמֹונינּו ְֱִֵֶֶַַַׁשהעּתיקּו
הּׁשם  זה ּכי ּדע, לחּפׂש. צֹור ואין ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָהאמת.
טעם  מה ּכן, ואם העצם. ׁשם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּנכּבד,
ׁשם  אדם ּכי והּתׁשּובה, ׁשנית. ּפעם ְְְְִִֵֵַַַָָָָלאמרֹו
הּוא  ואם ּכן. ׁשאינּנּו מקרה וׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶעצם,

הּׁשם  והעד, זה. וכן האדמה, מעצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנקרא
הּוא  העיקר אֹו צבאֹות. אל סמּו ְִֶֶָָָָׁשהּוא
והּטעם  אחד, לֹומר כן ּכמֹו ונכּפל ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָֹאלהינּו
הּׁשם  ּכי יׁש חקר אין עד ּוראיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַָלבּדֹו.
ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ׁשאמר והּפסּוק ְְִֶֶֶַַַַָָָאחד
ּבעיני  והּנכֹון אדם. ּבני מחׁשבֹות על ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָאחד
ה' והיה ּכתּוב ּכן ּכי ,מל עם ּדבק ְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על ְְִֶֶֶֶַַַָָָלמל
אל  אהּפ אז ּכי ּכטעם אחד, ּוׁשמֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹאחד

ידּברּו העֹולם ּכל והּנה ּברּורה. ׂשפה ְְְְִִֵַַָָָָָָעּמים
אחד: ה' ׁשם יהיה ּכן על אחת, ְִֵֵֶֶַַַָָָׂשפה

dz·‰‡Â רק אחר אלֹוּה לנּו ׁשאין ואחר . ¿»«¿»ְֱֵֵֶַַַַַָ
אין  ּכי ׁשּתאהבּנּו, אּתה חייב לבּדֹו, ְֱִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

אחר: אלֹוּה ELÙלנּו ÏÎ·e E··Ï ÏÎa. ֱֵַַָ¿»¿»¿¿»«¿¿
הּמׂשּכלת, לרּוח ּכּנּוי והּוא הּדעת. הּוא ְְִֵֶֶַַַַַַַָהּלב
לב  חכם וכן הראׁשֹונה. הּמרּכבה היא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכי

לב: והיא ELÙקֹונה ׁשּבּגּוף, הרּוח היא . ֵֶ«¿¿ְִִֶַַָ
ו  ּבּכבד:הּמתאּוה. נראה מּטעם E„‡Óכחּה . ְְְִִֵֶַַַָָָֹ¿…∆ִַַ

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑מּכירּו אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", הּדברים "והיּו אהבה? ,ּבהּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבדרכיו ‰ÌBi.(ספרי)ּומּדּבק EeˆÓ∑(שם) א ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו סֹופנּה,לא ּכחדׁשה דם אּלא ְִִֵַָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבמכּתב  הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, לקראתּה. רצין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(æ)éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£ÌzpLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד לגמּגם לׁשֹון צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
מּיד  לֹו אמר אּלא הּתלמידים.∑EÈ·Ï.ּבֹו, ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל (דברים מצינּו ֱִֶָָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ואֹומריד) אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ב): ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני לכל : ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר ּבנים, קראם כט)יׂשראל, ב ׁשּנאמר:(ד"ה ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ק  הרב ּכ אלהיכם", לה' אּתם ׁשּנאמר"ּבנים אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑ ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿ƒ«¿»»
ּבם,(ספרי) אּלא ּדּבּור עּקר יהא טפל ׁשּלא ּתעׂשם ואל עּקר ּבחצי (שם)∑EaÎL·e.עׂשם ׁשכב אפּלּו יכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¿»¿¿ֲֲִִַַָָֹ

ּבבית ּבׁשבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּלילה? ּבחצי עמד אפּלּו יכל ,"ּובקּומ" לֹומר: ּתלמּוד ּובלכּתהּיֹום? ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
קימה  ּוזמן ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה ארץ ּדר ,"בּדר. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 33 cenr h wlg zegiyÎihewl oieri)¨

"micinlYd EN` ± Lipal"C WExRd gxkd¤§¥©©¥¦§¨¤¥©©§¦¦

לבנילבנילבנילבני ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָווווׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנננננּתּתּתּתםםםם
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל מצינּו הּתלמידים. אּלּו – רש"י)לבני ובפירוש ז. .(ו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפרּוׁש ׁשל ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". "אּלּו – ׁשּבני ּולפרׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצרי
מקרא"? ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו הּוא ח)רׁש"י ג, .(בראשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק ז)על מט, וסֹופרים (בראשית ענּיים ל "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב "אחּלקם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

יׂשראל, עם ּבקרב מאד מבּקׁשים היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכ נפֹוצים". ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומלּמדי
זה. מעּסּוק התּפרנס ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעד

ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא "לבני "וׁשּננּתם ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּכן,
צ  יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו את ללּמד הרי חּיב עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עבּור הם ׁשּנדרׁשים ּדאף ּתינֹוקֹות. ּבמלּמדי ר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשהּצר ּבעֹוד סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט אֹומרת הּתֹורה ואי מּועטים, מקרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלּו
רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ְְִִֶָּבזה

למקרא") ׁשנים חמׁש "ּבן ּבאבֹות הּמׁשנה הֹוראת לפי רׁש"י, ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּומּלבד
מלּמדים. אצל לֹומדים וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו על חּיּוב ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּלֹומד

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ּדלא הּתלמידים", אּלּו – לבני" ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה עזרא עזרא עזרא עזרא ּומּובן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
éðéò:E ¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין EÈÈÚ.אּלּו ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑.ׁשּבראׁש ּתפּלין אּלּו ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ
ד) נקראּו(סנהדרין ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ׁשּתים ועל ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

C·zÓaז  ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ·Ï Ôep˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

ÔÈaח  ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈÈÚ≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּבכל  אֹותֹו אהֹוב לרֹוב והּטעם, מאד. ְְְְֱַַַָָֹֹמאד
ּבּלב: ּגמּורה אהבה ותהיה ּׁשּתּוכל. ְְְֲִֵֶֶַַַַָָמה

e‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â הּמכחׁשים אמרּו . ¿»«¿»ƒ»≈∆ְְֲִַַָ
ּוכתבּתם  נאמר ועליהם הּדּברֹות, עׂשרת ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָעל

הּמצֹות: ּכל והאמת .ּבית מזּוזֹות ְְְֱִֵֶֶַַָָעל
fÌzpLÂאי וידּוע ׁשנּון. חץ מּגזרת . ¿ƒ«¿»ְְִִֵֵַַָָ

האדם, ּכל עיקר ּכי נראה הּנה החץ. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׁשּונן
ּפעליו. להּכיר ועבֹודתֹו הּׁשם. ְֲֲֳִֵַַַַָָָעבֹודת

וכּלנּו ק''ש. ׁשעת העּתיקּו ְְְְְִִִֶַַַָֻוהּמעּתיקים
עליהם: נסמֹוEz·Laודּברּת עם ּדבק . ְֲִֵֶ¿ƒ¿¿ְְִִֵַָָ

על EaÎL·eּבם: מצוה אין ּכי ליׁשן, . ָ¿»¿¿ְִִִֵַָֹ
ּובּלב: ּבּפה ּבם, ודּברּת והּנה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּיׁשן.
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å(à)äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì E-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ïáe E ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

ðaéiç éîé ìk Eéîé ïëøàé ïòîìe E:E ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàåE ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ

ô :Láãe áìç úáæ õøà Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ß a`Îmgpn a"i iyiy mei ß

(ã)îLòýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא אחד,ה' ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ולא עּתה ¡…≈∆»ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ג)ׁשּנאמר ונאמר(צפניה ה'", ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי יד): יהיה (זכריה ההּוא "ּבּיֹום : ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
אחד  ּוׁשמֹו אחד ."ה' ְֶֶָָ

(ä)éäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
:Eãàî-ìëáe ELôð©§§−§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי),מיראה רּבֹו אצל העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ּדֹומה אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, מטריח נד)∑E··ÏŒÏÎa.ּכׁשהּוא יצרי.(ברכות ׁשּלא ּבׁשני ,"לבב "ּבכל אחר: ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָ¿»¿»¿ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ה  על חלּוק לּב נפׁשELÙŒÏÎ·e∑.ּמקֹום יהיה את נֹוטל הּוא ב)∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו סא ממֹונ:(שם ּבכל ְְִִֶַַָָ¿»«¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆ְְָָ
ׁשּממֹונֹו אדם ל ּומּדה יׁש מּדה ּבכל ,"מאד "ּבכל אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ מּגּופֹו, עליו חביב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין טֹובה, ּבמּדה ּבין ,ל צרה קטז)תהלים (ׁשּמֹודד וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס : ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
וגֹו' אמצא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ויגֹון אבןאבןאבןאבן ְְְֶָָ

(å)íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:Eááì-ìò©§¨¤«

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב  ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג  ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

CLÙה  ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎ·e¿»ƒ¿»

C„wÙÓו  ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

b˙BNÚÏ z¯ÓLÂ,ׁשּתׁשמֹור אצּוּך וה ּנה . ¿»«¿»«¬ְְֲִִֵֶֶַָ
:ל ייטב ÏÁ·אׁשר ˙·Ê ı¯‡ עם ּדבק . ֲִֶַָ∆∆»«»»ִֵָ

יהיה  אֹו מּמּנּו. רחֹוק הּוא והּנה ְְְְִִִִֵֶֶָָלרׁשּתּה.
ּומה  ה': ּבית הּנמצא ּכמֹו ּבי''ת, ְְִֵֵֵַַָָחסר
הּוא  ק''ש על ז''ל קדמֹונינּו ְֱִֵֶֶַַַׁשהעּתיקּו
הּׁשם  זה ּכי ּדע, לחּפׂש. צֹור ואין ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָהאמת.
טעם  מה ּכן, ואם העצם. ׁשם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּנכּבד,
ׁשם  אדם ּכי והּתׁשּובה, ׁשנית. ּפעם ְְְְִִֵֵַַַָָָָלאמרֹו
הּוא  ואם ּכן. ׁשאינּנּו מקרה וׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶעצם,

הּׁשם  והעד, זה. וכן האדמה, מעצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנקרא
הּוא  העיקר אֹו צבאֹות. אל סמּו ְִֶֶָָָָׁשהּוא
והּטעם  אחד, לֹומר כן ּכמֹו ונכּפל ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָֹאלהינּו
הּׁשם  ּכי יׁש חקר אין עד ּוראיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַָלבּדֹו.
ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ׁשאמר והּפסּוק ְְִֶֶֶַַַַָָָאחד
ּבעיני  והּנכֹון אדם. ּבני מחׁשבֹות על ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָאחד
ה' והיה ּכתּוב ּכן ּכי ,מל עם ּדבק ְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על ְְִֶֶֶֶַַַָָָלמל
אל  אהּפ אז ּכי ּכטעם אחד, ּוׁשמֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹאחד

ידּברּו העֹולם ּכל והּנה ּברּורה. ׂשפה ְְְְִִֵַַָָָָָָעּמים
אחד: ה' ׁשם יהיה ּכן על אחת, ְִֵֵֶֶַַַָָָׂשפה

dz·‰‡Â רק אחר אלֹוּה לנּו ׁשאין ואחר . ¿»«¿»ְֱֵֵֶַַַַַָ
אין  ּכי ׁשּתאהבּנּו, אּתה חייב לבּדֹו, ְֱִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

אחר: אלֹוּה ELÙלנּו ÏÎ·e E··Ï ÏÎa. ֱֵַַָ¿»¿»¿¿»«¿¿
הּמׂשּכלת, לרּוח ּכּנּוי והּוא הּדעת. הּוא ְְִֵֶֶַַַַַַַָהּלב
לב  חכם וכן הראׁשֹונה. הּמרּכבה היא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכי

לב: והיא ELÙקֹונה ׁשּבּגּוף, הרּוח היא . ֵֶ«¿¿ְִִֶַַָ
ו  ּבּכבד:הּמתאּוה. נראה מּטעם E„‡Óכחּה . ְְְִִֵֶַַַָָָֹ¿…∆ִַַ

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑מּכירּו אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", הּדברים "והיּו אהבה? ,ּבהּקדֹוׁש-ּברּו-הּוא מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבדרכיו ‰ÌBi.(ספרי)ּומּדּבק EeˆÓ∑(שם) א ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו סֹופנּה,לא ּכחדׁשה דם אּלא ְִִֵַָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבמכּתב  הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, לקראתּה. רצין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(æ)éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£ÌzpLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד לגמּגם לׁשֹון צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
מּיד  לֹו אמר אּלא הּתלמידים.∑EÈ·Ï.ּבֹו, ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל (דברים מצינּו ֱִֶָָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ואֹומריד) אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ב): ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני לכל : ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר ּבנים, קראם כט)יׂשראל, ב ׁשּנאמר:(ד"ה ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ק  הרב ּכ אלהיכם", לה' אּתם ׁשּנאמר"ּבנים אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑ ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿ƒ«¿»»
ּבם,(ספרי) אּלא ּדּבּור עּקר יהא טפל ׁשּלא ּתעׂשם ואל עּקר ּבחצי (שם)∑EaÎL·e.עׂשם ׁשכב אפּלּו יכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ¿»¿¿ֲֲִִַַָָֹ

ּבבית ּבׁשבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּלילה? ּבחצי עמד אפּלּו יכל ,"ּובקּומ" לֹומר: ּתלמּוד ּובלכּתהּיֹום? ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
קימה  ּוזמן ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה ארץ ּדר ,"בּדר. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 33 cenr h wlg zegiyÎihewl oieri)¨

"micinlYd EN` ± Lipal"C WExRd gxkd¤§¥©©¥¦§¨¤¥©©§¦¦

לבנילבנילבנילבני ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָווווׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנננננּתּתּתּתםםםם
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל מצינּו הּתלמידים. אּלּו – רש"י)לבני ובפירוש ז. .(ו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפרּוׁש ׁשל ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". "אּלּו – ׁשּבני ּולפרׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצרי
מקרא"? ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו הּוא ח)רׁש"י ג, .(בראשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק ז)על מט, וסֹופרים (בראשית ענּיים ל "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב "אחּלקם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

יׂשראל, עם ּבקרב מאד מבּקׁשים היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכ נפֹוצים". ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומלּמדי
זה. מעּסּוק התּפרנס ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעד

ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא "לבני "וׁשּננּתם ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּכן,
צ  יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו את ללּמד הרי חּיב עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עבּור הם ׁשּנדרׁשים ּדאף ּתינֹוקֹות. ּבמלּמדי ר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשהּצר ּבעֹוד סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט אֹומרת הּתֹורה ואי מּועטים, מקרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלּו
רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ְְִִֶָּבזה

למקרא") ׁשנים חמׁש "ּבן ּבאבֹות הּמׁשנה הֹוראת לפי רׁש"י, ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּומּלבד
מלּמדים. אצל לֹומדים וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו על חּיּוב ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּלֹומד

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ּדלא הּתלמידים", אּלּו – לבני" ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה עזרא עזרא עזרא עזרא ּומּובן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
éðéò:E ¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין EÈÈÚ.אּלּו ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑.ׁשּבראׁש ּתפּלין אּלּו ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ
ד) נקראּו(סנהדרין ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ׁשּתים ועל ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

C·zÓaז  ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ·Ï Ôep˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

ÔÈaח  ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈÈÚ≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּבכל  אֹותֹו אהֹוב לרֹוב והּטעם, מאד. ְְְְֱַַַָָֹֹמאד
ּבּלב: ּגמּורה אהבה ותהיה ּׁשּתּוכל. ְְְֲִֵֶֶַַַַָָמה

e‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â הּמכחׁשים אמרּו . ¿»«¿»ƒ»≈∆ְְֲִַַָ
ּוכתבּתם  נאמר ועליהם הּדּברֹות, עׂשרת ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָעל

הּמצֹות: ּכל והאמת .ּבית מזּוזֹות ְְְֱִֵֶֶַַָָעל
fÌzpLÂאי וידּוע ׁשנּון. חץ מּגזרת . ¿ƒ«¿»ְְִִֵֵַַָָ

האדם, ּכל עיקר ּכי נראה הּנה החץ. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׁשּונן
ּפעליו. להּכיר ועבֹודתֹו הּׁשם. ְֲֲֳִֵַַַַָָָעבֹודת

וכּלנּו ק''ש. ׁשעת העּתיקּו ְְְְְִִִֶַַַָֻוהּמעּתיקים
עליהם: נסמֹוEz·Laודּברּת עם ּדבק . ְֲִֵֶ¿ƒ¿¿ְְִִֵַָָ

על EaÎL·eּבם: מצוה אין ּכי ליׁשן, . ָ¿»¿¿ְִִִֵַָֹ
ּובּלב: ּבּפה ּבם, ודּברּת והּנה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּיׁשן.



opgz`eסו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 22 cenr h"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA W`xÎlW oiNtzl ciÎlW oiNtY oiA wENgd©¦¥§¦¦¤¨¦§¦¦¤Ÿ©£©¨¨¨

::::עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטטפתלטטפתלטטפתלטטפת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידידידיד לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ׁשל־יד  ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ּבתפּלין ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבנֹוגע

רגע ׁשּכל ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ׁשל־ראׁש ּתפּלין מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק היא ׁשהן הּמצוה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּתפּלין מצות מקּים הראׁש על־פי על שביאר א) פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על פענח בצפנת (וראה ְְְִִִֵַַַָֹ

הרמב"ם) לשון זה .חילוק
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

'ערּו ּב'ׁשלחן ּכּמבאר הּוא ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ה)החּלּוק סעיף כה סימן חיים ׁשל־יד (אורח ּדתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּמחׁשבֹות", הּתאוֹות עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד הּמּדֹות, עבֹודת על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע על ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָׁשּמּניחים

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה לׁשעּבד – הּמח" ּכנגד הראׁש "על ׁשל־ראׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּותפּלין
ׁשל־ראׁש: ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה

ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו להפ" ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות פרק ּבנֹוגע ריש (תניא ְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּברׁשּותם"יז) "לּבם צּדיקים רק ּכי שם), אּלא (תניא מּנח", "ׁשּיהיה – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות אין ולכן , ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיה  ּבאמת, ה' לאהבת לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפ יכֹול האדם ׁשאין ּדאף־על־ּפי אֹומרת, זאת הּקׁשירה, מעׂשה על ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹרק
מן  ּתאותֹו להֹוציא ׁשּלא עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדר לּבֹו, את לקׁשר עליו מּכל־מקֹום ה', לאהבת ּבתמידּיּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻמׁשעּבד

הּפעל. אל ֶַַַַֹֹהּכח
יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע (תניא מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

יתּבר.שם) לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו מּנח", "ׁשּיהיה ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין מצות ולכן ,ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטלטלטלטֹוֹוֹוֹוטפטפטפטפֹוֹוֹוֹותתתת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו ידידידיד עלעלעלעל לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל (ו, ּכּכּכּכעעעעּמּמּמּמ ּוּוּוּומימימימי ּבּבּבּבההההּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מהמהמהמה עלמאעלמאעלמאעלמא ּדּדּדּדמארימארימארימארי ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּבּבּבארץארץארץארץ אחדאחדאחדאחד א)ּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויייי ו, ׁשל (ברכות וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, הּיהּודים הם הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, טֹוב ׁשם הּבעל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכ ראׁש, ׁשל ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ּכׁשם הּתֹורה. ּבעלי הם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹראש'
מֹוחין ּבעל לעבֹודת קֹודמת על, ּבקּבלת ה' את 133)העֹובד עמ' ת"ש השיחות החסידּות,(ספר ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי לּבּטּול קׁשּור ּתּתאה, יראה אפּלּו על, וקּבלת יראה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהּבּטּול
ראׁש. ׁשל ּתפּלין עזרא עזרא עזרא עזרא מעבֹודת אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶַֹ

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«

i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחת מזזֹות מדינֹות ∑EÈ¯ÚL·e.אּלא וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ
עירֹות יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéøLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
éúáàì òaLðCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

:zòáNå zìëàå zòèð-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑ חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

·C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:‡˙È· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

gE„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e:מפֹורׁש . ¿«¿»¿«»∆ְָ
˙ÙËËÏ.ּבּמקרא ריע הּזאת לּמּלה אין . ¿…»…ְִִֵֵַַַַָָֹ

אל  והּטף מּגזרת ׁשהּוא אמרּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָוהמכחׁשים

וזה  נטף. הּטף ׁשרׁש ּכי יּתכן, לא וזה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדרֹום.
הּטי''ת: וכפּול נּו''ן אמרּוÌz·˙Îeחסר ּגם . ְֵֵַָָ¿«¿»ְַָ

אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ואחר קׁשרם. ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָׁשהּוא

מּלּבם: הּבֹודאים אּלה נעזֹוב ְֱֲִִִֵֶֶַַָָהאמת,
`i·eË Ïk ּכי חֹול''ם, ּתחת ּבׁשּור''ק . »ְִַַָֻ

:סמּו אינּנּו ּכי ְְִִֵֶַָיתחּלפּו

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

(áé)EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

(âé)éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑,ּתּׁשבע ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ׁשאּתה הּללּו, הּמּדֹות ּכל ּב יׁש אם ƒ¿ƒ»≈«ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּתּׁשבע ׁשּמּתֹו לא לאו, ואם ,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאּתה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ãé)íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
:íëéúBáéáñ øLà£¤−§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ ּתֹועים סביבֹותי את רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, הּדין והּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר  עליהם להזהיר הצר .אחריהם, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

åè)(éäìà ýåýé àp÷ ìà ékäøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â
éäìà ýåýé-óàéðt ìòî EãéîLäå Ca E ©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«

(æè)íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
:äqna©©¨«

i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑ הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו  dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז  È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז  ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe aiÌÈ„·Ú ˙ÈaÓל היּו ׁשּלא . §©©ƒ≈¬»ƒְֶָֹ
מלאים: ּובּתים ְִִִֵָָערים

bi‡¯Èz:לאֿתעׂשה מצוֹות ּתעׂשּו ׁשּלא . ƒ»ְֲֲִֶֶַַֹֹ
„B·Úz:עׂשה ּבמצוֹות .Ú·Mz BÓL·e. «¬ְְֲִֵƒ¿ƒ»≈«

ּדבר לא להקים אחרים, אלהים ּבׁשם ְְֱֲִִִֵֵָָָֹֹ
רק  לׁשֹון, ּכל ּתּׁשבע וכן ּברית. ְְְְִִִֵַַָָָולכרֹות

אלֹוּה ל יהיה ׁשּלא והּטעם, ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַֹּבאמת.
ּכן  על לבּדֹו. הּׁשם ׁשם רק ּבׁשמֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשּתּׁשבע
אלהים  אחרי תלכּון לא אחריו, ְֱֲֲִֵֵַַָָֹֹּכתּוב

תנּסּו: ולא ְְֲִֵַֹאחרים,
fh‰qna ׁשם וּיקרא הּנזּכר מקֹום ׁשם . ««»ְְִִֵֵַַָָָ

וזבח  ּכמֹו הּבי''ת, ונפּתח מּסה. ְְְְִֵֶַַַַַָָהּמקֹום

וׁשם  ּבּטלאים. וּיפקדם ּבּקרקר. ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֻוצלמּנע
הּׁשם  היׁש ׁשאמרּו והּטעם, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָּפירׁשּתיו.
צֹור ל אין רק נעבדּנּו הּוא ואם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַּבקרּבנּו.
ּתעׂשה  אּתה ואם מצֹותיו. ׁשּתׁשמר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹלבד
ויהדֹוף  טּוב, ּכל ל יעׂשה ּבעיניו, ְְְֲֲֵֶַַַָָהּטֹוב

:אֹויבי ּכל ְֶֶָאת



סז opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 22 cenr h"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA W`xÎlW oiNtzl ciÎlW oiNtY oiA wENgd©¦¥§¦¦¤¨¦§¦¦¤Ÿ©£©¨¨¨

::::עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטטפתלטטפתלטטפתלטטפת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידידידיד לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ׁשל־יד  ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ּבתפּלין ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבנֹוגע

רגע ׁשּכל ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ׁשל־ראׁש ּתפּלין מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק היא ׁשהן הּמצוה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּתפּלין מצות מקּים הראׁש על־פי על שביאר א) פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על פענח בצפנת (וראה ְְְִִִֵַַַָֹ

הרמב"ם) לשון זה .חילוק
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

'ערּו ּב'ׁשלחן ּכּמבאר הּוא ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ה)החּלּוק סעיף כה סימן חיים ׁשל־יד (אורח ּדתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּמחׁשבֹות", הּתאוֹות עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד הּמּדֹות, עבֹודת על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע על ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָׁשּמּניחים

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה לׁשעּבד – הּמח" ּכנגד הראׁש "על ׁשל־ראׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּותפּלין
ׁשל־ראׁש: ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה

ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו להפ" ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות פרק ּבנֹוגע ריש (תניא ְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּברׁשּותם"יז) "לּבם צּדיקים רק ּכי שם), אּלא (תניא מּנח", "ׁשּיהיה – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות אין ולכן , ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיה  ּבאמת, ה' לאהבת לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפ יכֹול האדם ׁשאין ּדאף־על־ּפי אֹומרת, זאת הּקׁשירה, מעׂשה על ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹרק
מן  ּתאותֹו להֹוציא ׁשּלא עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדר לּבֹו, את לקׁשר עליו מּכל־מקֹום ה', לאהבת ּבתמידּיּות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻמׁשעּבד

הּפעל. אל ֶַַַַֹֹהּכח
יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע (תניא מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

יתּבר.שם) לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו מּנח", "ׁשּיהיה ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין מצות ולכן ,ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיניעיניעיניעיני ּבּבּבּביןיןיןין לטלטלטלטֹוֹוֹוֹוטפטפטפטפֹוֹוֹוֹותתתת והיוהיוהיוהיּוּוּוּו ידידידיד עלעלעלעל לאלאלאלאֹוֹוֹוֹותתתת ח)ּוּוּוּוקקקקׁשׁשׁשׁשררררּתּתּתּתםםםם ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל (ו, ּכּכּכּכעעעעּמּמּמּמ ּוּוּוּומימימימי ּבּבּבּבההההּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מהמהמהמה עלמאעלמאעלמאעלמא ּדּדּדּדמארימארימארימארי ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּבּבּבארץארץארץארץ אחדאחדאחדאחד א)ּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויייי ו, ׁשל (ברכות וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, הּיהּודים הם הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, טֹוב ׁשם הּבעל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכ ראׁש, ׁשל ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ּכׁשם הּתֹורה. ּבעלי הם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹראש'
מֹוחין ּבעל לעבֹודת קֹודמת על, ּבקּבלת ה' את 133)העֹובד עמ' ת"ש השיחות החסידּות,(ספר ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי לּבּטּול קׁשּור ּתּתאה, יראה אפּלּו על, וקּבלת יראה ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהּבּטּול
ראׁש. ׁשל ּתפּלין עזרא עזרא עזרא עזרא מעבֹודת אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶַֹ

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«

i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחת מזזֹות מדינֹות ∑EÈ¯ÚL·e.אּלא וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ
עירֹות יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéøLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
éúáàì òaLðCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

:zòáNå zìëàå zòèð-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑ חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

·C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:‡˙È· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

gE„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e:מפֹורׁש . ¿«¿»¿«»∆ְָ
˙ÙËËÏ.ּבּמקרא ריע הּזאת לּמּלה אין . ¿…»…ְִִֵֵַַַַָָֹ

אל  והּטף מּגזרת ׁשהּוא אמרּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָוהמכחׁשים

וזה  נטף. הּטף ׁשרׁש ּכי יּתכן, לא וזה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדרֹום.
הּטי''ת: וכפּול נּו''ן אמרּוÌz·˙Îeחסר ּגם . ְֵֵַָָ¿«¿»ְַָ

אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ואחר קׁשרם. ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָׁשהּוא

מּלּבם: הּבֹודאים אּלה נעזֹוב ְֱֲִִִֵֶֶַַָָהאמת,
`i·eË Ïk ּכי חֹול''ם, ּתחת ּבׁשּור''ק . »ְִַַָֻ

:סמּו אינּנּו ּכי ְְִִֵֶַָיתחּלפּו

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyiy meil inei xeriy

(áé)EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

(âé)éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑,ּתּׁשבע ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ׁשאּתה הּללּו, הּמּדֹות ּכל ּב יׁש אם ƒ¿ƒ»≈«ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּתּׁשבע ׁשּמּתֹו לא לאו, ואם ,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאּתה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ãé)íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
:íëéúBáéáñ øLà£¤−§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ ּתֹועים סביבֹותי את רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, הּדין והּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר  עליהם להזהיר הצר .אחריהם, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

åè)(éäìà ýåýé àp÷ ìà ékäøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â
éäìà ýåýé-óàéðt ìòî EãéîLäå Ca E ©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«

(æè)íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
:äqna©©¨«

i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑ הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו  dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז  È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז  ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe aiÌÈ„·Ú ˙ÈaÓל היּו ׁשּלא . §©©ƒ≈¬»ƒְֶָֹ
מלאים: ּובּתים ְִִִֵָָערים

bi‡¯Èz:לאֿתעׂשה מצוֹות ּתעׂשּו ׁשּלא . ƒ»ְֲֲִֶֶַַֹֹ
„B·Úz:עׂשה ּבמצוֹות .Ú·Mz BÓL·e. «¬ְְֲִֵƒ¿ƒ»≈«

ּדבר לא להקים אחרים, אלהים ּבׁשם ְְֱֲִִִֵֵָָָֹֹ
רק  לׁשֹון, ּכל ּתּׁשבע וכן ּברית. ְְְְִִִֵַַָָָולכרֹות

אלֹוּה ל יהיה ׁשּלא והּטעם, ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַֹּבאמת.
ּכן  על לבּדֹו. הּׁשם ׁשם רק ּבׁשמֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשּתּׁשבע
אלהים  אחרי תלכּון לא אחריו, ְֱֲֲִֵֵַַָָֹֹּכתּוב

תנּסּו: ולא ְְֲִֵַֹאחרים,
fh‰qna ׁשם וּיקרא הּנזּכר מקֹום ׁשם . ««»ְְִִֵֵַַָָָ

וזבח  ּכמֹו הּבי''ת, ונפּתח מּסה. ְְְְִֵֶַַַַַָָהּמקֹום

וׁשם  ּבּטלאים. וּיפקדם ּבּקרקר. ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֻוצלמּנע
הּׁשם  היׁש ׁשאמרּו והּטעם, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָּפירׁשּתיו.
צֹור ל אין רק נעבדּנּו הּוא ואם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַּבקרּבנּו.
ּתעׂשה  אּתה ואם מצֹותיו. ׁשּתׁשמר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹלבד
ויהדֹוף  טּוב, ּכל ל יעׂשה ּבעיניו, ְְְֲֲֵֶַַַָָהּטֹוב

:אֹויבי ּכל ְֶֶָאת



opgz`eסח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eøac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את עזרא עזרא עזרא עזרא .""והּמתי אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר ׁשהּוא מחר עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁש אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

(àë)ðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå| ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa: §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì§©Ÿ¥−§©¬©¤«

(äë)-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬

ñ :eðeö עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨«

ß a`Îmgpn b"i ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ékäzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá|éðtîézçä E ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏLÂ∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל (דברים "ונׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

Ók‡יט  CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

Ú¯ÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב  ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ·ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ ¯h È¯‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

dxezd lr `xfr oa`

hiÛ„‰Ï:הדפֹו והעד, ׁשֹורׁש. להדף ה''א . «¬…ְֲֲֵֵֶַָָֹ
k˙B„Ú‰ ‰Óעלינּו העֹול זה לּמה הּטעם, . «»≈ֵֶַַַָָָָ

ּפדנּו הּׁשם ּכי ואמרּת, אדם. ּבני ְְְִֵֵֵַַָָָָָָּבינֹות
הּטֹובה, זאת לנּו עׂשה והּנה עבדים. ְֲִִִֵֵַָָָָָֹמּבית
ּכי  ׁשמֹו. את ליראה אנחנּו חּיבים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָוהּנה
ייטיב  ועֹוד לנּו, הטיב הּוא ּכי הּכרנּו ְְְִִִִֵֵַָָּכבר

הם  חּיים מצֹותיו ּכי להחיותנּו, ְְֲִִִֵֵַַָָֹלנּו
ְֵֶָלמֹוצאיהם:

dkeÏ ‰È‰z ‰˜„ˆe מּכאן אֹומר, יׁש . ¿»»ƒ¿∆»ִֵֵָ
ּולפי  הּבא. לעֹולם הּמצֹות לׂשכר ְְְִִִֶֶַַַָָָרמז
אנחנּו חּיבים הּצדקה מּדר ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּפׁשט,
והּנכֹון  אדֹוננּו. הּוא ּכי רצֹונֹו, את ְְְֲִִֵֶַָלׁשמֹור

צּדיקים  ׁשאנחנּו יראּו הּגֹוים ּכל ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּבעיני,
ּכי  צּדיקים. ׁשהם וחּקיו מצֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻּבׁשמרנּו

ּכתּוב: ֵָכן
`ÏLÂ ּכי מּגזרת והּוא ׁשֹורׁש. הנּו''ן . ¿»«ְְִִִֶַַ

:זית ִֵֶַיּׁשל

opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ א (ע"ז ּדבר הּזה'! ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן ּתּתן לא לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ  חנּיה .להם ֲִֶֶָָָָ

(â)-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
ðáì çwú:E ¦©¬¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó EaŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח ּבּת(קידושין לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ּכנעני, ׁשל ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבנּה, אּלא ּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל ,ּבנ קרּוי הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן למדנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמאחרי,

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ את תסיר ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: על נאמר לא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשהרי אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(ä)eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz íúávîe©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

:Làa ïeôøNz¦§§¬¨¥«
i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין אֹותם ∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין עזרא עזרא עזרא עזרא .אילנֹות אבןאבןאבןאבן ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¥¬¨«£¨¨«

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìøçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëä¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑לפיכ טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים אּתם ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבכם" ה' ‰ËÚÓ."חׁשק Ìz‡ŒÈk∑ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין ואפר",(בראשית עפר "ואנכי : ֶַָָƒ«∆«¿«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשאמרּו ואהרן מׁשה טז)ּוכגֹון ׁשאמר(שמות ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): וסנחריב (ישעיה לעליֹון", "אּדּמה : ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
לו)ׁשאמר ׁשאמר(שם וחירם הארצֹות", אלהי ּבכל "מי כח): יׁשבּתי"(יחזקאל אלהים מֹוׁשב אני "אל :.Ìz‡ Èk ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹƒ«∆

ËÚÓ‰∑'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן «¿«ְְְֲִִֵֵַָ

nb¯‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

d¯·Ïג  Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

Caו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז  È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

cEa ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk.הּנזּכר ּבנֹו אל ׁשב . ƒ»ƒ∆ƒ¿ְְִֶַָָ
תּקח  לא אֹו לבנֹו, ּבּת תּתן ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַֹֹוהּוא

הּנזּכרת: ְִֶֶַַַהּבת

dÌ‡ Èk ּכי ּכטעם להם. עׂשּו ּכה רק . ƒƒְֲִֶַַַָֹ
הּכּותּיֹות  ּבדברי ּתתּגאל ולא אּתה, קדֹוׁש ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹעם

ואׁשרים: ּבמּצבֹות ְְֲִֵֵַַַָהמצּוירֹות

e‰l‚Ò לא נחמד, ּדבר והּוא ּפירׁשּתיו. . ¿À»ְְְִֵֶַָָָֹ
מלכים: ּוסגּולת וכן ּכמֹוהּו. מקֹום ּבכל ְְְְִִֵֵַָָָָָיּמצא

fÌÎa ¯Á·iÂ ÌÎa '‰ ˜LÁ:ּבאחרים ולא . »«»∆«ƒ¿«»∆ְֲִֵַֹ



סט opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eøac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את עזרא עזרא עזרא עזרא .""והּמתי אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר ׁשהּוא מחר עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁש אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

(àë)ðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå| ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa: §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì§©Ÿ¥−§©¬©¤«

(äë)-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬

ñ :eðeö עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨«

ß a`Îmgpn b"i ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ékäzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá|éðtîézçä E ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏLÂ∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל (דברים "ונׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .": אבןאבןאבןאבן ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

Ók‡יט  CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

Ú¯ÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב  ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ·ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ ¯h È¯‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

dxezd lr `xfr oa`

hiÛ„‰Ï:הדפֹו והעד, ׁשֹורׁש. להדף ה''א . «¬…ְֲֲֵֵֶַָָֹ
k˙B„Ú‰ ‰Óעלינּו העֹול זה לּמה הּטעם, . «»≈ֵֶַַַָָָָ

ּפדנּו הּׁשם ּכי ואמרּת, אדם. ּבני ְְְִֵֵֵַַָָָָָָּבינֹות
הּטֹובה, זאת לנּו עׂשה והּנה עבדים. ְֲִִִֵֵַָָָָָֹמּבית
ּכי  ׁשמֹו. את ליראה אנחנּו חּיבים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָוהּנה
ייטיב  ועֹוד לנּו, הטיב הּוא ּכי הּכרנּו ְְְִִִִֵֵַָָּכבר

הם  חּיים מצֹותיו ּכי להחיותנּו, ְְֲִִִֵֵַַָָֹלנּו
ְֵֶָלמֹוצאיהם:

dkeÏ ‰È‰z ‰˜„ˆe מּכאן אֹומר, יׁש . ¿»»ƒ¿∆»ִֵֵָ
ּולפי  הּבא. לעֹולם הּמצֹות לׂשכר ְְְִִִֶֶַַַָָָרמז
אנחנּו חּיבים הּצדקה מּדר ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּפׁשט,
והּנכֹון  אדֹוננּו. הּוא ּכי רצֹונֹו, את ְְְֲִִֵֶַָלׁשמֹור

צּדיקים  ׁשאנחנּו יראּו הּגֹוים ּכל ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּבעיני,
ּכי  צּדיקים. ׁשהם וחּקיו מצֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻּבׁשמרנּו

ּכתּוב: ֵָכן
`ÏLÂ ּכי מּגזרת והּוא ׁשֹורׁש. הנּו''ן . ¿»«ְְִִִֶַַ

:זית ִֵֶַיּׁשל

opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ א (ע"ז ּדבר הּזה'! ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן ּתּתן לא לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ  חנּיה .להם ֲִֶֶָָָָ

(â)-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
ðáì çwú:E ¦©¬¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó EaŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח ּבּת(קידושין לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ּכנעני, ׁשל ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבנּה, אּלא ּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל ,ּבנ קרּוי הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן למדנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמאחרי,

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ את תסיר ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: על נאמר לא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשהרי אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(ä)eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz íúávîe©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

:Làa ïeôøNz¦§§¬¨¥«
i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין אֹותם ∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין עזרא עזרא עזרא עזרא .אילנֹות אבןאבןאבןאבן ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¥¬¨«£¨¨«

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìøçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëä¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑לפיכ טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים אּתם ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבכם" ה' ‰ËÚÓ."חׁשק Ìz‡ŒÈk∑ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין ואפר",(בראשית עפר "ואנכי : ֶַָָƒ«∆«¿«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשאמרּו ואהרן מׁשה טז)ּוכגֹון ׁשאמר(שמות ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): וסנחריב (ישעיה לעליֹון", "אּדּמה : ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
לו)ׁשאמר ׁשאמר(שם וחירם הארצֹות", אלהי ּבכל "מי כח): יׁשבּתי"(יחזקאל אלהים מֹוׁשב אני "אל :.Ìz‡ Èk ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹƒ«∆

ËÚÓ‰∑'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן «¿«ְְְֲִִֵֵַָ

nb¯‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

d¯·Ïג  Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

Caו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז  È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

cEa ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk.הּנזּכר ּבנֹו אל ׁשב . ƒ»ƒ∆ƒ¿ְְִֶַָָ
תּקח  לא אֹו לבנֹו, ּבּת תּתן ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַֹֹוהּוא

הּנזּכרת: ְִֶֶַַַהּבת

dÌ‡ Èk ּכי ּכטעם להם. עׂשּו ּכה רק . ƒƒְֲִֶַַַָֹ
הּכּותּיֹות  ּבדברי ּתתּגאל ולא אּתה, קדֹוׁש ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹעם

ואׁשרים: ּבמּצבֹות ְְֲִֵֵַַַָהמצּוירֹות

e‰l‚Ò לא נחמד, ּדבר והּוא ּפירׁשּתיו. . ¿À»ְְְִֵֶַָָָֹ
מלכים: ּוסגּולת וכן ּכמֹוהּו. מקֹום ּבכל ְְְְִִֵֵַָָָָָיּמצא

fÌÎa ¯Á·iÂ ÌÎa '‰ ˜LÁ:ּבאחרים ולא . »«»∆«ƒ¿«»∆ְֲִֵַֹ



opgz`eע zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(ç)äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî Ecôiå ä÷æç£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑ אתכם ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי ƒ≈«¬«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
‰Ú·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe∑ׁשמרֹו הּׁשבּועה מחמת עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ƒ»¿∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

:øBc óìàì åéúåöî¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן העֹוׂשין (דברים מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן "לאלפים". : ¿∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לאלף. אֹומר הּוא הּוא מּיראה, ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא ּולהּלן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לאלפים  מאהבה ∑ÂÈ·‰B‡Ï.אֹומר העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑ מּיראה העֹוׂשין עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלּו אבןאבןאבןאבן ֲִֵַָ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
ìà BàðNì:Bì-ílLé åéðt- §´§½¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבא ּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכדי אבןאבןאבןאבן ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יא)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרם(ז, ללללּטּטּטּטֹוֹוֹוֹולללל ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם נמׁשלעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם(רש"י)ּוּוּוּולמחרלמחרלמחרלמחר ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ּבגׁשמיּות ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרםאֹור ּומצינּולקלקלקלקּבּבּבּבלללל העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם אּלה ּבחינֹות החהחהחהחֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשּתי ימיימיימיימי להמׁשיׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשת ת ת ת  היא הּמּטרה ,מלאכּת ּתעׂשה ימים ׁשׁשת , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָ
א ּגׁשמּיים. ּבדברים ּוקדּׁשה הּמעׂשה,ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתאֹור ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבׁשּבת. יאכל ׁשּבת ּבערב ּׁשּטרח מי עזרא עזרא עזרא עזרא ּכמאמר אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנן קי"ח פרשת חסלת

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ¯ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט  ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯ËÏe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„·Úי  Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

iÈc‡יא  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ïðçúàå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìæô÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr `xfr oa`

gB¯ÓMÓe:הּפעל ׁשם . ƒ»¿ֵַַֹ
hÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ האלהים הּוא זה הּטעם, . »¡…ƒֱִֶַַַָֹ

והּטעם, נאמן. והּוא ּכח לֹו ׁשּיׁש ְְֱֱֵֶֶֶֶַַַַָֹּבאמת
ּכח  ּבֹו ואין נאמן יׁש ּכי הּׁשבּועה. ְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹּבעבּור
ׁשאינּנּו ּכח ּבעל ויׁש ׁשבּועתֹו, ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹלמּלאֹות

ÂÈ·‰B‡Ïנאמן: „ÒÁ‰Â ˙È¯a‰ ¯ÓBL. ֱֶָ≈«¿ƒ¿«∆∆¿¬»
מהם: למעלה ÂÈ˙BˆÓאין È¯ÓBLÏe. ְְֵֵֶַָ¿¿≈ƒ¿»

הם. ּבּלב אֹוהביו ּפירּוׁשֹו, אֹו ֲֲֵֵֵֵֶַַָאחריהם.
ּובפעל: ּבּפה מצֹותיו, Bc¯ׁשֹומרי ÛÏ‡Ï. ְְְִֵֶַַָֹ¿∆∆

וׁשׁשת  אלף ּבׁשלׁשים ּכי האֹומר ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹטעה
נמצאת  הּנה ּכי הּמּזלֹות. ּגלּגל יׁשּוב ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָאלפים
אין  עד אלף, וטעם ׁשנה. ּבׁשבעים ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּמעלה

ֵקץ:
iÂÈ‡B˘Ï ÌlLÓe.מּׂשֹונאיו אחד לכל . ¿«≈¿¿»ְְִֶָָָ

יבטח: ּככפיר וצּדיקים ÂÈtּכמֹו, Ï‡. ְְְְִִִִִַַ∆»»
ּבפניו  ּכמֹו אֹומר, ויׁש לעצמֹו. ְְְְְֵֵַַַַָָהּטעם
ּבעבּור  לשֹונאיו יׁשּלם ּכי והּטעם, ְְְְְְֲִֵַַַַַַָּבכעסֹו.

האמת: Á‡È¯ׁשּׂשנאּו ‡Ï B„È·‡‰Ï ְֱֶֶָָ¿«¬ƒ…¿«≈

B‡BNÏ לרׁשע יׁשּלם הּטעם, ּכי אֹומר, יׁש . ¿¿ְִֵֵֵַַַַָָָ
יאחר  ולא הזה ּבעֹולם ׁשעׂשה טֹוב ְְְֵֶֶַַָָָָֹּגמּול
ׁשהּוא  ּבעיני, והּנכֹון הּבא. ּבעֹולם לֹו ְְֵֵֶַַַָָָָָלתת

ׁש אֹוהביו ּדֹור,ּכנגד לאלף עֹומדים הם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָ
ׁשּיחׁשב  יאחר, לא והֹוסיף יאבדּו. ְְְְְִֵֶַַָֹֹֹׂשֹונאיו
ׁשּלׁשים  על ּכטעם ּבנֹו, ּבן אֹו ּבנֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַֹׁשּיעמד

רּבעים: ְִִֵַועל
`iz¯ÓLÂ ׁשֹומר הּׁשם ּכאׁשר הּטעם, . ¿»«¿»ֲֵֵֶַַַַַ

מצֹותיו: אּתה ׁשמֹור ְְְִִַַָָהּברית,



עי opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i ycew zayl inei xeriy

(ç)äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî Ecôiå ä÷æç£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑ אתכם ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי ƒ≈«¬«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
‰Ú·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe∑ׁשמרֹו הּׁשבּועה מחמת עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ƒ»¿∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

:øBc óìàì åéúåöî¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן העֹוׂשין (דברים מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן "לאלפים". : ¿∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לאלף. אֹומר הּוא הּוא מּיראה, ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא ּולהּלן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לאלפים  מאהבה ∑ÂÈ·‰B‡Ï.אֹומר העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑ מּיראה העֹוׂשין עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלּו אבןאבןאבןאבן ֲִֵַָ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
ìà BàðNì:Bì-ílLé åéðt- §´§½¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבא ּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכדי אבןאבןאבןאבן ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יא)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרם(ז, ללללּטּטּטּטֹוֹוֹוֹולללל ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם נמׁשלעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותםתםתםתם(רש"י)ּוּוּוּולמחרלמחרלמחרלמחר ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ּבגׁשמיּות ׂשׂשׂשׂשכרםכרםכרםכרםאֹור ּומצינּולקלקלקלקּבּבּבּבלללל העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם אּלה ּבחינֹות החהחהחהחֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשּתי ימיימיימיימי להמׁשיׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשת ת ת ת  היא הּמּטרה ,מלאכּת ּתעׂשה ימים ׁשׁשת , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָ
א ּגׁשמּיים. ּבדברים ּוקדּׁשה הּמעׂשה,ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתאֹור ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבׁשּבת. יאכל ׁשּבת ּבערב ּׁשּטרח מי עזרא עזרא עזרא עזרא ּכמאמר אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנן קי"ח פרשת חסלת

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ¯ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט  ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯ËÏe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„·Úי  Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

iÈc‡יא  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ïðçúàå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìæô÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr `xfr oa`

gB¯ÓMÓe:הּפעל ׁשם . ƒ»¿ֵַַֹ
hÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ האלהים הּוא זה הּטעם, . »¡…ƒֱִֶַַַָֹ

והּטעם, נאמן. והּוא ּכח לֹו ׁשּיׁש ְְֱֱֵֶֶֶֶַַַַָֹּבאמת
ּכח  ּבֹו ואין נאמן יׁש ּכי הּׁשבּועה. ְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹּבעבּור
ׁשאינּנּו ּכח ּבעל ויׁש ׁשבּועתֹו, ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹלמּלאֹות

ÂÈ·‰B‡Ïנאמן: „ÒÁ‰Â ˙È¯a‰ ¯ÓBL. ֱֶָ≈«¿ƒ¿«∆∆¿¬»
מהם: למעלה ÂÈ˙BˆÓאין È¯ÓBLÏe. ְְֵֵֶַָ¿¿≈ƒ¿»

הם. ּבּלב אֹוהביו ּפירּוׁשֹו, אֹו ֲֲֵֵֵֵֶַַָאחריהם.
ּובפעל: ּבּפה מצֹותיו, Bc¯ׁשֹומרי ÛÏ‡Ï. ְְְִֵֶַַָֹ¿∆∆

וׁשׁשת  אלף ּבׁשלׁשים ּכי האֹומר ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹטעה
נמצאת  הּנה ּכי הּמּזלֹות. ּגלּגל יׁשּוב ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָאלפים
אין  עד אלף, וטעם ׁשנה. ּבׁשבעים ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּמעלה

ֵקץ:
iÂÈ‡B˘Ï ÌlLÓe.מּׂשֹונאיו אחד לכל . ¿«≈¿¿»ְְִֶָָָ

יבטח: ּככפיר וצּדיקים ÂÈtּכמֹו, Ï‡. ְְְְִִִִִַַ∆»»
ּבפניו  ּכמֹו אֹומר, ויׁש לעצמֹו. ְְְְְֵֵַַַַָָהּטעם
ּבעבּור  לשֹונאיו יׁשּלם ּכי והּטעם, ְְְְְְֲִֵַַַַַַָּבכעסֹו.

האמת: Á‡È¯ׁשּׂשנאּו ‡Ï B„È·‡‰Ï ְֱֶֶָָ¿«¬ƒ…¿«≈

B‡BNÏ לרׁשע יׁשּלם הּטעם, ּכי אֹומר, יׁש . ¿¿ְִֵֵֵַַַַָָָ
יאחר  ולא הזה ּבעֹולם ׁשעׂשה טֹוב ְְְֵֶֶַַָָָָֹּגמּול
ׁשהּוא  ּבעיני, והּנכֹון הּבא. ּבעֹולם לֹו ְְֵֵֶַַַָָָָָלתת

ׁש אֹוהביו ּדֹור,ּכנגד לאלף עֹומדים הם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָ
ׁשּיחׁשב  יאחר, לא והֹוסיף יאבדּו. ְְְְְִֵֶַַָֹֹֹׂשֹונאיו
ׁשּלׁשים  על ּכטעם ּבנֹו, ּבן אֹו ּבנֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַֹׁשּיעמד

רּבעים: ְִִֵַועל
`iz¯ÓLÂ ׁשֹומר הּׁשם ּכאׁשר הּטעם, . ¿»«¿»ֲֵֵֶַַַַַ

מצֹותיו: אּתה ׁשמֹור ְְְִִַַָָהּברית,

לשבוע פרשת ואתחנן תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' מנחם אב
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' מנחם אב
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' מנחם אב 
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א מנחם אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי -  ט' מנחם אב
פרק כ

מפרק מט 
עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב מנחם אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג מנחם אב
פרק כ 

מפרק סט עד סוף פרק עא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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מנחםֿאב  ז' ראשון יום
אגרת ג  ,cw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö ùáìéå â,208 'nr cr:[å"ç]

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali
oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk) dnwp

e`) zhilwl ilkdy
mipiprd (zeedzdl

dlrnly2on xvep -
l`xyi ipay mipiprd
dnbece oirn dhnl miyer
`id dpeekd ixd ,mdn
dwcvd zcearay ,(mb)
oiprd epyi l`xyi ipa ly
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷ ìk äæ ïBéøM¦§¤¨§¦¨
ätì÷eakxen odn ± §¦¨
,oeixydúôøèöî¦§¨¤¤

ìä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøL §¦§¨©§¨¨
äèeøôe äèeøt ìk ¯± ¨§¨§¨

,dwcvl mipzepy
.ìBãb ïBaLçì úôøèöîlyna oaeny xac eze` ,dxe`kl - ¦§¨¤¤§¤§¨

- miax mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa mb eil`n oaen
oeayge oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk ,cg` lecb oipr
mipian eid `l ecrlay ,lynd ,`eti` ,siqen dn .lecb cg`

:`ed yexitd `l` ?lynpa xacd z`éeNò ïBéøMäL ,Leøt¥¤©¦§¨
íéO÷N÷,bcd iywyw oirk ±íäå ,íéá÷ð ìò,miywywd ± ©§©¦©§¨¦§¥

:ä÷ãvä äNòî àeä äëëå ,íéá÷pa õç ñðké àlL íépâî- §¦¦¤Ÿ¦¨¥¥©§¨¦§¨¨©£¥©§¨¨
lr mipibnd miywywe miawp ly oiprd epyi dwcva mby
,lynpd lr lynd siqen df z` ,oldl xiaqiy itk ,miawpd
lr mipibn ± zehextd ± miywywde ,miawp ly oipr epyiy

.miawpd
,ïéðòä øeàáedyrn ly "miywyw"dy "miawp"d oipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvdïänL ,úBönä ìkî ä÷ãö äìBãb ék¦§¨§¨¨¦¨©¦§¤¥¤
zeevndn ±,llkaíéNòð,mixvep ±äîLpäì íéLeáì4,ick - ©£¦§¦§©§¨¨

`id ,lhazz `lye ocr ob ly ielibd z` lawl lkez dnypdy
miyeal .ielibd z` lawl lkez mzervn`ay miyeall dwewf

,zeevnd dyrnn mieedzn dl`íéëLîpämiyeald ± ©¦§¨¦
,mikynpàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîmi`a mdy oeeikne ± ¥¥¨

ob ly ielibd mci lr lawl xyt` okl ,seq oi` `edy mewnn
,leab ilae seq oi` ly ielib `edy ocrìk ááBñ" úðéçaî¦§¦©¥¨

"ïéîìò,mi`xapd jxr itl mvnevn epi`y xe` `edy ± ¨§¦

siwne aaeq ly dpiga m` ik ,mda dielb zeinipta yalzdl
,mdn dlrnl ezeida mda lret df xe`e ,mdilrnøàánk)©§Ÿ¨

Leøtä,ly -"ïéîìò ìk ááBñ"å "ïéîìò ìk àlîî" ©¥§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦
íéøîà éèewìa5,,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -(íL ïiò §¦¥£¨¦©¥¨

zpigany dl` miyeal -
,"oinlr lk aaeq"

mieedznàúeøòúàa§¦§¨¨
,àzúìczexxerzda - ¦§©¨

,dhnlny'ä úåöî àéä¦¦§©
.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe§¨¤§¨
`id devndy oeeiky -

oevxly dpigad ,oeilrd
(siwn gk `edy) oevx
lr mikynp okl - aaeqe
zpigan miyeal dci

."oinlr lk aaeq"øwéòå§¦©
-ïéà øBàî Bæ äëLîä©§¨¨¥¥
àeä ,àeä-Ceøa óBñ¨

éwî øBà"å Leáì'éì "ó §§©¦§
úBøéôñzrax` ly - §¦

,zenlerd-úeìéöàc©£¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨

ìzLnäúBìLxyr - ©¦§©§§
ly zexitqdzelylzyn ,zenlerd zrax`älòì älòî¥¦¨§¦¨

úBàø÷pä ,'eë äâøãîì äâøãnîe,ze`xwp zexitqd ±íLa ¦©§¥¨§©§¥¨©¦§¨§¥
."ïéîìò ìk àlîî"`edÎjexa seqÎoi` xe`n dkyndd ± §©¥¨¨§¦

yeal xwira ziyrp ,zeevnd ici lr zkynpd oinlr lk aaeqe
oeeik ,dxe`kl ,mxa .zexitqd ly ozelylzydl siwne
,zenlerd ly ± zewl`d ± zewl` ixd od onvr zexitqdy
?zexitql yealk seqÎoi` xe`n dkynd zyxcp ,`eti` ,recn

,Leøt,`id dpeekd -Laìúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ék ¥¦¥¨¦§©¥
ìzLä ìk CBúa øéàîeúBøéôñ øNòä úeìLly ± ¥¦§¨¦§©§§¨¤¤§¦

,zenlerd,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc`ed ,xnelk - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨
,zeyalzd ly ote`a ,zeinipta mda xi`nìéöànä àeäå§©©£¦

ìzLnä ,úeìéöàc úBøéôñ øNòä-äøéöé-äàéøáì úBìL ¨¤¤§¦©£¦©¦§©§§¦§¦¨§¦¨
,äiNò,"zeliv`"d mler ly mitevxtde zexitqdy recik - £¦¨

mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera mixi`n
ly dlv`dd zrvazn cvik ,j` .dl` zenleray zewl`d
,xi`n seqÎoi` xe`y dne "zeliv`"d mler ly zexitqd

- df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqd zelylzydaéãé ìò©§¥
a øàáîä íeöò íeöîöxtq ±,íéiç õòmzq df oi`y - ¦§¨©§Ÿ¨§¥©¦

mevnvherineedf ,`l` ,xe`d lyweliqote`a xe`d ly
ote`a xi`dle lv`p zeidl lkei leab ilae seq oi` `edy xe`y

,leab ly,"éîéðt øBà" àø÷ðå,zeinipta yalznd xe` - §¦§¨§¦¦
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ùã÷ä úøâà
ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö

äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì
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a`Îmgpn 'f oey`x mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnevn `ed okyéãé ìòå§©§¥
éwî øBà" CLîð úBönä íei÷CBz øéàîe ,ìéòì økæpä "ó ¦©¦§¦§¨©¦©¦§¨§¥¥¦

Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ øNòäíò ãçéúîe ,äi ¨¤¤§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§©¥¦
,"éîéðt øBà"äxcqa) iniptd xe`d jeza f` xi`n ixd - ¨§¦¦

`edy xe` (zelylzydd
,seq oi` zpigaaàø÷ðå§¦§¨

éøa-àLã÷ ãeçé"àeä-C ¦ª§¨§¦
yecw `edy dn ±
,mlerdn dlrnl ,lcaene
,"oinlr lk aaeq" zpiga

,"dézðéëLexe`d mr - §¦§¥
,"dpiky" `xwpd iniptd
yalzne okeyy my lr

,zelylzydaBîk§
øçà íB÷îa øàaúpL6, ¤¦§¨¥§¨©¥

dyrp zeevn ici lry -
ÎjixaÎ`ycew ly cegi
,ely dpikyd mr `ed
meiw iptl mixne` okly
cegi myl" zeevnd

`edÎjixaÎ`ycew
zeevnd oky ,"'izpikye

"zelret"df cegi,
lk aaeq"d xe` zkynd
`ycew" `xwpd "oinlr
xe`a ± "`ed jixa

xwir ,ok m` ,df ."dpiky" `xwpd "oinlr lk `lnn"d
dkyndd ± zeevn ici lr seqÎoi` xe`n zkynpd dkyndd

,zenlerd ly zexitqd zelylzyda seqÎoi` xe`näøàäîe¥¤¨¨
éwî øBà"î äøàäc,áø íeöîö éãé ìò ,ìéòì økæpä "ó §¤¨¨¥©¦©¦§¨§¥©§¥¦§©

ïãò ïâa íãàä ìL äîLð-çeø-Lôð úBðéçáì Leáì äNòð©£¤§¦§¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨§©¥¤
eìëeiL ,ïBéìòäå ïBzçzä,mc`d ly dnypÎgexÎytpd ± ©©§§¨¤§¤§

-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äøàäå äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨§¤¨¨¥¥¨
,àeä,dnypd dzid `l ,df yeal xcrda ik ,ocr oba xi`nd -

xe`n dx`d biydle lawl dleki ,leab zlra `idyseq oi`
,leab ila `edy.øçà íB÷îa øàBáîL Bîkzxb`"a oldl ± §¤§¨§¨©¥

"ycewd7.äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL äæå8:øëN" §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©
,"àkéì àîìò éàäa äåöî.oi` ± dfd mlera devn xky - ¦§¨§©©§¨¥¨

epi` devn xkyy mixne` `l l"f epinkgozipik dfd mlera
dfd mleray ,mixne` md `l` ,`ad mlera m`oi`xky mey

.devnå ìeáb ìòáe éîLbä äfä íìBòa ék`ed eay zeigd ± ¦¨¨©¤©©§¦©©§§
ÎaøLôà éà ,ãàî ãàî íeöòå áø íeöîö,okl ±Laìúäì ¦§©§¨§Ÿ§Ÿ¦¤§¨§¦§©¥

,dfd mlera ±íà ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äøàä íeL¤¨¨¥¥¨¦¦

wxe j` ,`l` ±éãé ìòzervn`a ±íéàø÷pä ,úBøéôñ 'é ©§¥§¦©¦§¨¦
"àôeb"9:LBãwä øäfaoldl cin xiaqn owfd epiaxy itk - ¨©Ÿ©©¨

,dnypd iabl jexrÎoi`a `ed sebdy ,dnypl sebd z`eeydky
xkydy xg`ne ,seqÎoi` iabl jexrÎoi`a od zexitqd jk
`ed zeevnd dyrnl
oi` ± "seq oi`"n dkynd
yalzdl leki `ed
xky" okle ,df mlera
± `nlr i`da devn
dfd mlera oi` ,"`kil
zizeyalzd dkynd beq
zekyndd ,oky ,efk
df mlera zeyalznd
xyrd ici lr wx ze`a
xdefa ze`xwpd zexitq

,"`teb" yecwdãñç"¤¤
."'eë àðéîé àòBøc± §¨§¦¨

,oini rexf `xwp ± cqg
jke ,l`ny rexf ± dxeabe

.d`ldïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥
éîLbä óebäì Bì Cøò£Ÿ§©©©§¦
ïéà Ck ,äîLpä éaâì§©¥©§¨¨¨¥
úBøéôñ 'éì ììk Cøò£Ÿ§¨§§¦
ìéöànä éaâì úeìéöàc©£¦§©¥©©£¦
-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨

ék ,àeä,oky ±elôà ¦£¦
,äàlò äîëç,dpeilr -,ïúéLàø àéäLxyrd ly - ¨§¨¦¨¨¤¦¥¦¨

,zexitq-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa àéä¦¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨
,àeä¯ytpd mvrn zwgexn mc`d ly zipteb diyry myk
,ely.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîkly oey`xd wlga ± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

'a wxtay ddbda ,"`ipz"d xtq10.,úàæì éàå,okle -äNòîa §¦¨Ÿ§©£¥
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà íãàL ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä©§¨¨§¦£¨¦¤¨¨¥¦¥¥¤¨¨

äfä11,xky edyn mc`l yi micqg zelinbe dwcva m` ,ixd - ©¤
cxei ok` el` zeevnay `id dpeekd ,dfd mlera ± zexitd ±

y iptn z`fe ,lirl xkfpd xe`dn edyn dfd mlerl,íéá÷ð Lé¥§¨¦
éwnä ïBéìòä Leála ,ìLî Cøc ìòìò ózpiga ±,"àôeb" ©¤¤¨¨©§¨¤§©©¦©¨

,úBøéôñ 'éc íéìkä íäxyr ly milkdn edyny - ¥©¥¦§§¦
,dfd mlerl miawpd jxc ecxi zexitqdíäî øéàäì§¨¦¥¤

ãñç"î òôLå øBà òétLäìezpiga `edy ±"àðéîé àòBøc §©§¦©§¤©¦¤¤§¨§¦¨
jynp ,zipnid rexfd ±øLòå ,éîLbä äfä íìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨©¤©©§¦§Ÿ¤

ãBáëå,dfd mlera mikynp ±,"àìàîN àòBøc"îzxitqn - §¨¦§¨§¨¨
,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabdïëådrtyd zkynp ± §¥

dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±äåãçå øãäå ãBäå §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨
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ùã÷ä úøâà
é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó

ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã
é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó

ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש "כ .„‡„¯·‡על
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א.11. מ, קידושין



עג a`Îmgpn 'f oey`x mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ז' ראשון יום
אגרת ג  ,cw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö ùáìéå â,208 'nr cr:[å"ç]

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali
oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk) dnwp

e`) zhilwl ilkdy
mipiprd (zeedzdl

dlrnly2on xvep -
l`xyi ipay mipiprd
dnbece oirn dhnl miyer
`id dpeekd ixd ,mdn
dwcvd zcearay ,(mb)
oiprd epyi l`xyi ipa ly
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷ ìk äæ ïBéøM¦§¤¨§¦¨
ätì÷eakxen odn ± §¦¨
,oeixydúôøèöî¦§¨¤¤

ìä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøL §¦§¨©§¨¨
äèeøôe äèeøt ìk ¯± ¨§¨§¨

,dwcvl mipzepy
.ìBãb ïBaLçì úôøèöîlyna oaeny xac eze` ,dxe`kl - ¦§¨¤¤§¤§¨

- miax mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa mb eil`n oaen
oeayge oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk ,cg` lecb oipr
mipian eid `l ecrlay ,lynd ,`eti` ,siqen dn .lecb cg`

:`ed yexitd `l` ?lynpa xacd z`éeNò ïBéøMäL ,Leøt¥¤©¦§¨
íéO÷N÷,bcd iywyw oirk ±íäå ,íéá÷ð ìò,miywywd ± ©§©¦©§¨¦§¥

:ä÷ãvä äNòî àeä äëëå ,íéá÷pa õç ñðké àlL íépâî- §¦¦¤Ÿ¦¨¥¥©§¨¦§¨¨©£¥©§¨¨
lr mipibnd miywywe miawp ly oiprd epyi dwcva mby
,lynpd lr lynd siqen df z` ,oldl xiaqiy itk ,miawpd
lr mipibn ± zehextd ± miywywde ,miawp ly oipr epyiy

.miawpd
,ïéðòä øeàáedyrn ly "miywyw"dy "miawp"d oipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvdïänL ,úBönä ìkî ä÷ãö äìBãb ék¦§¨§¨¨¦¨©¦§¤¥¤
zeevndn ±,llkaíéNòð,mixvep ±äîLpäì íéLeáì4,ick - ©£¦§¦§©§¨¨

`id ,lhazz `lye ocr ob ly ielibd z` lawl lkez dnypdy
miyeal .ielibd z` lawl lkez mzervn`ay miyeall dwewf

,zeevnd dyrnn mieedzn dl`íéëLîpämiyeald ± ©¦§¨¦
,mikynpàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîmi`a mdy oeeikne ± ¥¥¨

ob ly ielibd mci lr lawl xyt` okl ,seq oi` `edy mewnn
,leab ilae seq oi` ly ielib `edy ocrìk ááBñ" úðéçaî¦§¦©¥¨

"ïéîìò,mi`xapd jxr itl mvnevn epi`y xe` `edy ± ¨§¦

siwne aaeq ly dpiga m` ik ,mda dielb zeinipta yalzdl
,mdn dlrnl ezeida mda lret df xe`e ,mdilrnøàánk)©§Ÿ¨

Leøtä,ly -"ïéîìò ìk ááBñ"å "ïéîìò ìk àlîî" ©¥§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦
íéøîà éèewìa5,,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -(íL ïiò §¦¥£¨¦©¥¨

zpigany dl` miyeal -
,"oinlr lk aaeq"

mieedznàúeøòúàa§¦§¨¨
,àzúìczexxerzda - ¦§©¨

,dhnlny'ä úåöî àéä¦¦§©
.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe§¨¤§¨
`id devndy oeeiky -

oevxly dpigad ,oeilrd
(siwn gk `edy) oevx
lr mikynp okl - aaeqe
zpigan miyeal dci

."oinlr lk aaeq"øwéòå§¦©
-ïéà øBàî Bæ äëLîä©§¨¨¥¥
àeä ,àeä-Ceøa óBñ¨

éwî øBà"å Leáì'éì "ó §§©¦§
úBøéôñzrax` ly - §¦

,zenlerd-úeìéöàc©£¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨

ìzLnäúBìLxyr - ©¦§©§§
ly zexitqdzelylzyn ,zenlerd zrax`älòì älòî¥¦¨§¦¨

úBàø÷pä ,'eë äâøãîì äâøãnîe,ze`xwp zexitqd ±íLa ¦©§¥¨§©§¥¨©¦§¨§¥
."ïéîìò ìk àlîî"`edÎjexa seqÎoi` xe`n dkyndd ± §©¥¨¨§¦

yeal xwira ziyrp ,zeevnd ici lr zkynpd oinlr lk aaeqe
oeeik ,dxe`kl ,mxa .zexitqd ly ozelylzydl siwne
,zenlerd ly ± zewl`d ± zewl` ixd od onvr zexitqdy
?zexitql yealk seqÎoi` xe`n dkynd zyxcp ,`eti` ,recn

,Leøt,`id dpeekd -Laìúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ék ¥¦¥¨¦§©¥
ìzLä ìk CBúa øéàîeúBøéôñ øNòä úeìLly ± ¥¦§¨¦§©§§¨¤¤§¦

,zenlerd,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc`ed ,xnelk - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨
,zeyalzd ly ote`a ,zeinipta mda xi`nìéöànä àeäå§©©£¦

ìzLnä ,úeìéöàc úBøéôñ øNòä-äøéöé-äàéøáì úBìL ¨¤¤§¦©£¦©¦§©§§¦§¦¨§¦¨
,äiNò,"zeliv`"d mler ly mitevxtde zexitqdy recik - £¦¨

mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera mixi`n
ly dlv`dd zrvazn cvik ,j` .dl` zenleray zewl`d
,xi`n seqÎoi` xe`y dne "zeliv`"d mler ly zexitqd

- df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqd zelylzydaéãé ìò©§¥
a øàáîä íeöò íeöîöxtq ±,íéiç õòmzq df oi`y - ¦§¨©§Ÿ¨§¥©¦

mevnvherineedf ,`l` ,xe`d lyweliqote`a xe`d ly
ote`a xi`dle lv`p zeidl lkei leab ilae seq oi` `edy xe`y

,leab ly,"éîéðt øBà" àø÷ðå,zeinipta yalznd xe` - §¦§¨§¦¦
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ùã÷ä úøâà
ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö

äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì
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יז.1. נט, ˘ËÈÏ"‡:2.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה "ז ב.3."וכפי' ט, ‰Ú¯˙4.ב"ב
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."סכ"ט לקמן מ"ח.5."כמשנ"ת פרק

a`Îmgpn 'f oey`x mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnevn `ed okyéãé ìòå§©§¥
éwî øBà" CLîð úBönä íei÷CBz øéàîe ,ìéòì økæpä "ó ¦©¦§¦§¨©¦©¦§¨§¥¥¦

Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ øNòäíò ãçéúîe ,äi ¨¤¤§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§©¥¦
,"éîéðt øBà"äxcqa) iniptd xe`d jeza f` xi`n ixd - ¨§¦¦

`edy xe` (zelylzydd
,seq oi` zpigaaàø÷ðå§¦§¨

éøa-àLã÷ ãeçé"àeä-C ¦ª§¨§¦
yecw `edy dn ±
,mlerdn dlrnl ,lcaene
,"oinlr lk aaeq" zpiga

,"dézðéëLexe`d mr - §¦§¥
,"dpiky" `xwpd iniptd
yalzne okeyy my lr

,zelylzydaBîk§
øçà íB÷îa øàaúpL6, ¤¦§¨¥§¨©¥

dyrp zeevn ici lry -
ÎjixaÎ`ycew ly cegi
,ely dpikyd mr `ed
meiw iptl mixne` okly
cegi myl" zeevnd

`edÎjixaÎ`ycew
zeevnd oky ,"'izpikye

"zelret"df cegi,
lk aaeq"d xe` zkynd
`ycew" `xwpd "oinlr
xe`a ± "`ed jixa

xwir ,ok m` ,df ."dpiky" `xwpd "oinlr lk `lnn"d
dkyndd ± zeevn ici lr seqÎoi` xe`n zkynpd dkyndd

,zenlerd ly zexitqd zelylzyda seqÎoi` xe`näøàäîe¥¤¨¨
éwî øBà"î äøàäc,áø íeöîö éãé ìò ,ìéòì økæpä "ó §¤¨¨¥©¦©¦§¨§¥©§¥¦§©

ïãò ïâa íãàä ìL äîLð-çeø-Lôð úBðéçáì Leáì äNòð©£¤§¦§¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨§©¥¤
eìëeiL ,ïBéìòäå ïBzçzä,mc`d ly dnypÎgexÎytpd ± ©©§§¨¤§¤§

-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äøàäå äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨§¤¨¨¥¥¨
,àeä,dnypd dzid `l ,df yeal xcrda ik ,ocr oba xi`nd -

xe`n dx`d biydle lawl dleki ,leab zlra `idyseq oi`
,leab ila `edy.øçà íB÷îa øàBáîL Bîkzxb`"a oldl ± §¤§¨§¨©¥

"ycewd7.äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL äæå8:øëN" §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©
,"àkéì àîìò éàäa äåöî.oi` ± dfd mlera devn xky - ¦§¨§©©§¨¥¨

epi` devn xkyy mixne` `l l"f epinkgozipik dfd mlera
dfd mleray ,mixne` md `l` ,`ad mlera m`oi`xky mey

.devnå ìeáb ìòáe éîLbä äfä íìBòa ék`ed eay zeigd ± ¦¨¨©¤©©§¦©©§§
ÎaøLôà éà ,ãàî ãàî íeöòå áø íeöîö,okl ±Laìúäì ¦§©§¨§Ÿ§Ÿ¦¤§¨§¦§©¥

,dfd mlera ±íà ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî äøàä íeL¤¨¨¥¥¨¦¦

wxe j` ,`l` ±éãé ìòzervn`a ±íéàø÷pä ,úBøéôñ 'é ©§¥§¦©¦§¨¦
"àôeb"9:LBãwä øäfaoldl cin xiaqn owfd epiaxy itk - ¨©Ÿ©©¨

,dnypd iabl jexrÎoi`a `ed sebdy ,dnypl sebd z`eeydky
xkydy xg`ne ,seqÎoi` iabl jexrÎoi`a od zexitqd jk
`ed zeevnd dyrnl
oi` ± "seq oi`"n dkynd
yalzdl leki `ed
xky" okle ,df mlera
± `nlr i`da devn
dfd mlera oi` ,"`kil
zizeyalzd dkynd beq
zekyndd ,oky ,efk
df mlera zeyalznd
xyrd ici lr wx ze`a
xdefa ze`xwpd zexitq

,"`teb" yecwdãñç"¤¤
."'eë àðéîé àòBøc± §¨§¦¨

,oini rexf `xwp ± cqg
jke ,l`ny rexf ± dxeabe

.d`ldïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥
éîLbä óebäì Bì Cøò£Ÿ§©©©§¦
ïéà Ck ,äîLpä éaâì§©¥©§¨¨¨¥
úBøéôñ 'éì ììk Cøò£Ÿ§¨§§¦
ìéöànä éaâì úeìéöàc©£¦§©¥©©£¦
-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨

ék ,àeä,oky ±elôà ¦£¦
,äàlò äîëç,dpeilr -,ïúéLàø àéäLxyrd ly - ¨§¨¦¨¨¤¦¥¦¨

,zexitq-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa àéä¦¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨
,àeä¯ytpd mvrn zwgexn mc`d ly zipteb diyry myk
,ely.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîkly oey`xd wlga ± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

'a wxtay ddbda ,"`ipz"d xtq10.,úàæì éàå,okle -äNòîa §¦¨Ÿ§©£¥
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà íãàL ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä©§¨¨§¦£¨¦¤¨¨¥¦¥¥¤¨¨

äfä11,xky edyn mc`l yi micqg zelinbe dwcva m` ,ixd - ©¤
cxei ok` el` zeevnay `id dpeekd ,dfd mlera ± zexitd ±

y iptn z`fe ,lirl xkfpd xe`dn edyn dfd mlerl,íéá÷ð Lé¥§¨¦
éwnä ïBéìòä Leála ,ìLî Cøc ìòìò ózpiga ±,"àôeb" ©¤¤¨¨©§¨¤§©©¦©¨

,úBøéôñ 'éc íéìkä íäxyr ly milkdn edyny - ¥©¥¦§§¦
,dfd mlerl miawpd jxc ecxi zexitqdíäî øéàäì§¨¦¥¤

ãñç"î òôLå øBà òétLäìezpiga `edy ±"àðéîé àòBøc §©§¦©§¤©¦¤¤§¨§¦¨
jynp ,zipnid rexfd ±øLòå ,éîLbä äfä íìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨©¤©©§¦§Ÿ¤

ãBáëå,dfd mlera mikynp ±,"àìàîN àòBøc"îzxitqn - §¨¦§¨§¨¨
,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabdïëådrtyd zkynp ± §¥

dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±äåãçå øãäå ãBäå §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨
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ùã÷ä úøâà
é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó

ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã
é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó

ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין אבל פמ"א. מח"א האגרת ·ÂÊ"להעיר
לסוכ"ע". כ"ט.7.בנוגע ב.8.סימן לט, ˘ËÈÏ"‡9.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין :

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש "כ .„‡„¯·‡על
מוסיף (ועוד) פ"ד דבאגה"ת המקום"Á"·"ואף מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, וכהסיום

א.11. מ, קידושין



a`Îmgpnעד 'g ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ח' שני יום
,208 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøåâä àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú

'eëå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -xen`d lk .'e §
mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed

.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yealaàlL éãk Cà©§¥¤Ÿ
äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîìL ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©©¦§©§¥

ãò ähî ähîì ãøBéå§¥§©¨©¨©
,éîLbä äfä íìBò- ¨©¤©©§¦

drtyddy drya
df ixd ,jk lk znvnhvn
elkeiy mewn ozep
.dfn wepil mipevigd
enk xe`d xi`nyk
ilkd ixd ,`edy
zexitqd wx md ezhilwl
eli`e ;dyecw ly mipipre

dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei xe`dyk
,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewn yi ,inybd

ähîì ïëåjxev yi dhnl mb jke ±ìe íãàä ìò ïâäìBøîL §¥§©¨§¨¥©¨¨¨§¨§
,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkî Bìéväìeoipr dfy - §©¦¦¨¨¨©§©§¦§£¦

repnl jxev yie ± mipevigd zwipi ici lr dhnl zeidl lekiy
,z`fúàæì,okle ±éwnä øBà øéàîe øæBç,á÷pä íúBñå ó ¨Ÿ¥¥¦©©¦§¥©¤¤

,ìLî Cøc ìòzelinbe dwcvd dyrn ici lr xvepy awpd - ©¤¤¨¨
dwipi mey lawl elkei `l mipevigdy ick ,mzqpe xfeg micqg
siwnd xe`dn oky ,lynl awpd ici lr zrtypd drtyddn

,dwipi lawl mileki md oi`àeä ék`a siwnd xe`d ±úðéçaî ¦¦§¦©
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk ááBñå óBñ-ïéàoi` myny ± ¥§¥¨¨§¦©¦§¨§¥

dwcvd dyrna mby ,ixd .dwipi lawl mileki mipevigd
z` minzeqd miywywe miawp ly oipr yi micqg zelinbe
miynyn miawpd .miawpd
siwnd xe`a dgiztk
ecxi dkxc ,yealae
mc`l xkyk "odizexit"
miywywde .dfd mleray
mzeqd siwnd xe`d md
lkez `ly miawpd z`
,mipevigl dwipi zeidl
oeekn df ixd df itle
ieyrd oeixyd lynl

.miawpd lr mipibnd miywywe miawpneðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
:äëøáì-íðBøëædtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¦§¨¨

dwcva jk ,lecb oeixylúôøèöî",dhexte dhext lk ± ¦§¨¤¤
c "ìBãb ïBaLçì,à÷é,weica `ed "lecb" dlnd -ìBãb ék" §¤§¨©§¨¦¨
"ãàî ìläîe 'ä13:[íBìLå-ñç] ìeáâe úéìëúå óBñ éìa , §ª¨§Ÿ§¦§©§¦§©§¨

ly dpigadn mikiynn dwcv ly zehextd ici lry ixd -
'd ,dnkg 'i ,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb"

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia14n lawn ±seq oi`
."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî éîLbä15,xe`y ,mxebd dn - ©©§¦¦§¦©¦§¨¦¨

cxi ± eil` milk od "zeliv`" ly zexitqd xyr wxy ,dfk
- ?inybd dfd mlera dhnl,ìéòì økæpä ãeçiä àeä- ©¦©¦§¨§¥

jixa `ycew" ly cegid
ly cegid ,"izpikye `ed
"seq oi`" zpigaay xe`d
xi`ny xe`d mr
zexitqa zeinipta
lr dyrpd ,zelylzyde

,zeevnd iciàéäL¤¦
äòtLäå äøàä úôñBz¤¤¤¨¨§©§¨¨
óBñ-ïéà øBà úðéçaî¦§¦©¥
-Ceøa ïBéìòä ìéöànä©©£¦¨¤§¨

,àeä,"zeliv`"d mler ly zexitqd xyr liv`ny -øúéa§¤¤
äòtLääå äøàää ìò úàN,"zeliv`"a zekynpd ± §¥©©¤¨¨§©©§¨¨

úeìéöàä úlçúaL,"zeliv`"d mler ly ±ìzLääåúeìL ¤¦§¦©¨£¦§©¦§©§§
,zexitqd ly ±.'eëåxe` ztqez zkynpy oeeik ,ixd ± §

"diyr"e "zeliv`" ,df xe` iable ,"zeliv`"n dlrn dlrnly
df xe` cvn jynidl leki okl ± (seq oi` `ed xe`d ik) zeey
zexitq xyrn drtyd
dfd mlerl "zeliv`" ly

.inybdúôñBz úéLàøå§¥¦¤¤
ääå äøàää,äòtL- ©¤¨¨§©©§¨¨

zexitqa zkynpd
,"zeliv`"càéä¦

.úBøéôñ 'éä úéLàøì± §¥¦©§¦
`idy "dnkg"d zxitql
xyr ly oziy`x

.zexitqdàeä äæådn ± §¤
"oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky-äòeLé òáBëå"§©§¨

lî àeä "äòeLé" ¯ "BLàøaìàå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL §Ÿ§¨¦§©¦©¤¤¤§¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לתהילים בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה
שהיא  מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) קד,

ÈÏÂÎ."ב.13.דכהנ"ל מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ˘ËÈÏ"‡:15.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– –„‡Ò"‡Â"שלמעלה
עוה"ז". לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ

a`Îmgpn 'h iyily mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט' שלישי יום
אגרת ד  ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéìàâð ìàøùé ïéà ã,dw 'nr cr.ìàøùéî ùôð

"Búçðî16,dptp d"awdy ,dipt oeyln `id dreyiy ixd - ¦§¨
,jynpeúãéøé àeäåzkynde ±c òôMäå øBàäly ± §§¦©¨§©¤©§
zpigaïéøBäð ò"ù,zexe` ±LBãwä øäfaL17,xe` - §¦¤©Ÿ©©¨

'yd :"zeliv`" ly zexitqd xyrn dlrn dlrnl `edy
'b ,c"ag zpiga lr fnxn
mdy itk ,oigend
± ze`n ly dbixcna
fnxn 'rde ,ze`n yly
lky itk zecnd 'f lr
± xyr zllek odn zg`
df dlrp xe` ,miray
jynp ("dreyi raeke")
ly oziy`xa ,"ey`xa"

.zexitqd xyrBîëe§
áeúkL18:åéðt 'ä øàé"rtyd zeinipt ,ely zeiniptd ± ¤¨¨¥¨¨

,seq oi` xe` lyéìà,"E,dhnl o`k l`xyi ipa l` -øàé" ¥¤¨¥
åéðt,ely zeiniptd ±"äìñ eðzà19- ."eðzà"ick ± ¨¨¦¨¤¨¦¨

didie jynii jxazi eipt ly xe`dyepz`,dhnl o`kàeä
.ä÷ãvä äNòî éãé ìòàeä äæåaezky dn ±20:òøBæ" ©§¥©£¥©§¨¨§¤¥©

."úBòeLé çéîöî ¯ úB÷ãöoipr d`ian dwcvy ± §¨©§¦©§
ly xe`dn ,dreyi zpigan ielibe dginv eidiy ,zereyid

.oixedp r"yäëëå21úãîBò íú÷ãö ,íäéìà åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨£¥¤¦§¨¨¤¤
ãòì22,,dxen`d dkyndd ,oky -dzr zcxeiyieliba ¨©

zexitdn `id ixd dhnl
"oxw"d eli`e ,cala
cxei eppi` ,xkyd "mvr"e
`l` ,dhnl ieliba dzr
cr ,mlrda x`yp
mlera `eal cizrl
xky dlbzi f`y ,digzd
,dhnl o`k envr devnd
yalzie xi`i f` ,oky
"oinlr lk aaeq"d xe`d
"ycewd zxb`"a oldl z`f xiaqn owfd epaxy itk ± .dhnl

,a"l oniq,"äòeLé ïø÷ çéîöî" úòeLéa íeøz íðø÷å§©§¨¨¦©©§¦©¤¤§¨
"ä÷ãö çîö",l`xyi mr dyer d"awdy ±òáBk"äî ¤©§¨¨¥©©

:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLéytpd itk - §¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:déì éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ,oky ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± wcvdy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét ìò ¨¦§¨©¦©

áeúkM4:,"éðô eLwa éaì øîà Eì"ly heytd eyexit - ¤¨§¨©¦¦©§¨¨
ytg :ial il xne` (d"awd ly) jzegilyae jl - ,`ed weqtd
`ede ,(df weqt yxtn i"yxy itk) ily zeiniptde miptd z`
ytgn ip`e jk dyer ok` ip` ,"ywa` 'd jipt z`" :miiqn
,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl ,mxa .'d ,jly "mipt"d
okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv did `l ,dlrnly zeiniptd

jipt z`"'dz`" `l` ,"ywa`jiptewlga mb ixdy "ywa`
yxtn ,okl .dlrnly miptd lr xacn `ed weqtd ly oey`xd
jipt"e) icedid ald ly zeiniptd epiid "ipt"y ,owfd epax o`k

(dlrnly zeiniptl dpeekd "'d,Leøt,epiid "ipt eywa" - ¥
.álä úeéîéðt eLwa± ©§§¦¦©¥

yie ,ielba dppi`y
.dzelble dytglék¦

Làä ãBñé áäìa ,äpä¦¥§©©§¨¥
álaL úé÷ìàä`idy ± ¨¡Ÿ¦¤©¥

zewl`l zhdeld dad`d
ly y`d ceqi deednd
itk ,ziwl`d ytpd
'b wxta owfd epax xn`y
ly oey`xd wlgay

,"`ipz"d:øçà çqð)ª¨©¥
:úBðéça 'á Lé ([álaL úé÷ìàä Làä ãBñé] áläa ,äpä¦¥§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥¥§¦

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç úðéçadad`e zipevig dad` ± §¦©¦¦§¦©§¦¦
.ziniptúeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç±,dad` ly ¦¦©¥¦¦§©£

úòcäå äðéaä úðéçaî úáäìúnä,zewnrzdd ±'ä úlãâa ©¦§©¤¤¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©
edy ±,`[ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥

.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázî ãéìBäìe ,Búlãâa± ¦§ª¨§¦¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë

ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé
ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
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ד.16. ד, ובכ"מ.17.בראשית ב. קלג, ח"ג ב. ד, זח"א כה.18.ראה ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלים של ק"ש ברכות נוסח

.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הצדקה נותני – האגרת למקבלי אדה"ז פניית – ג.22."מכאן קיב, כ"ק 1.תהלים הערת ראה
ט. סימן סוף לקמן שליט"א כז.2.אדמו"ר א, יד.3.ישעי' פה, ח.4.תהלים כז, שם



עה a`Îmgpn 'g ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ח' שני יום
,208 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøåâä àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú

'eëå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -xen`d lk .'e §
mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed

.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yealaàlL éãk Cà©§¥¤Ÿ
äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîìL ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©©¦§©§¥

ãò ähî ähîì ãøBéå§¥§©¨©¨©
,éîLbä äfä íìBò- ¨©¤©©§¦

drtyddy drya
df ixd ,jk lk znvnhvn
elkeiy mewn ozep
.dfn wepil mipevigd
enk xe`d xi`nyk
ilkd ixd ,`edy
zexitqd wx md ezhilwl
eli`e ;dyecw ly mipipre

dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei xe`dyk
,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewn yi ,inybd

ähîì ïëåjxev yi dhnl mb jke ±ìe íãàä ìò ïâäìBøîL §¥§©¨§¨¥©¨¨¨§¨§
,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkî Bìéväìeoipr dfy - §©¦¦¨¨¨©§©§¦§£¦

repnl jxev yie ± mipevigd zwipi ici lr dhnl zeidl lekiy
,z`fúàæì,okle ±éwnä øBà øéàîe øæBç,á÷pä íúBñå ó ¨Ÿ¥¥¦©©¦§¥©¤¤

,ìLî Cøc ìòzelinbe dwcvd dyrn ici lr xvepy awpd - ©¤¤¨¨
dwipi mey lawl elkei `l mipevigdy ick ,mzqpe xfeg micqg
siwnd xe`dn oky ,lynl awpd ici lr zrtypd drtyddn

,dwipi lawl mileki md oi`àeä ék`a siwnd xe`d ±úðéçaî ¦¦§¦©
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk ááBñå óBñ-ïéàoi` myny ± ¥§¥¨¨§¦©¦§¨§¥

dwcvd dyrna mby ,ixd .dwipi lawl mileki mipevigd
z` minzeqd miywywe miawp ly oipr yi micqg zelinbe
miynyn miawpd .miawpd
siwnd xe`a dgiztk
ecxi dkxc ,yealae
mc`l xkyk "odizexit"
miywywde .dfd mleray
mzeqd siwnd xe`d md
lkez `ly miawpd z`
,mipevigl dwipi zeidl
oeekn df ixd df itle
ieyrd oeixyd lynl

.miawpd lr mipibnd miywywe miawpneðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
:äëøáì-íðBøëædtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¦§¨¨

dwcva jk ,lecb oeixylúôøèöî",dhexte dhext lk ± ¦§¨¤¤
c "ìBãb ïBaLçì,à÷é,weica `ed "lecb" dlnd -ìBãb ék" §¤§¨©§¨¦¨
"ãàî ìläîe 'ä13:[íBìLå-ñç] ìeáâe úéìëúå óBñ éìa , §ª¨§Ÿ§¦§©§¦§©§¨

ly dpigadn mikiynn dwcv ly zehextd ici lry ixd -
'd ,dnkg 'i ,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb"

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia14n lawn ±seq oi`
."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî éîLbä15,xe`y ,mxebd dn - ©©§¦¦§¦©¦§¨¦¨

cxi ± eil` milk od "zeliv`" ly zexitqd xyr wxy ,dfk
- ?inybd dfd mlera dhnl,ìéòì økæpä ãeçiä àeä- ©¦©¦§¨§¥

jixa `ycew" ly cegid
ly cegid ,"izpikye `ed
"seq oi`" zpigaay xe`d
xi`ny xe`d mr
zexitqa zeinipta
lr dyrpd ,zelylzyde

,zeevnd iciàéäL¤¦
äòtLäå äøàä úôñBz¤¤¤¨¨§©§¨¨
óBñ-ïéà øBà úðéçaî¦§¦©¥
-Ceøa ïBéìòä ìéöànä©©£¦¨¤§¨

,àeä,"zeliv`"d mler ly zexitqd xyr liv`ny -øúéa§¤¤
äòtLääå äøàää ìò úàN,"zeliv`"a zekynpd ± §¥©©¤¨¨§©©§¨¨

úeìéöàä úlçúaL,"zeliv`"d mler ly ±ìzLääåúeìL ¤¦§¦©¨£¦§©¦§©§§
,zexitqd ly ±.'eëåxe` ztqez zkynpy oeeik ,ixd ± §

"diyr"e "zeliv`" ,df xe` iable ,"zeliv`"n dlrn dlrnly
df xe` cvn jynidl leki okl ± (seq oi` `ed xe`d ik) zeey
zexitq xyrn drtyd
dfd mlerl "zeliv`" ly

.inybdúôñBz úéLàøå§¥¦¤¤
ääå äøàää,äòtL- ©¤¨¨§©©§¨¨

zexitqa zkynpd
,"zeliv`"càéä¦

.úBøéôñ 'éä úéLàøì± §¥¦©§¦
`idy "dnkg"d zxitql
xyr ly oziy`x

.zexitqdàeä äæådn ± §¤
"oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky-äòeLé òáBëå"§©§¨

lî àeä "äòeLé" ¯ "BLàøaìàå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL §Ÿ§¨¦§©¦©¤¤¤§¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לתהילים בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה
שהיא  מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) קד,

ÈÏÂÎ."ב.13.דכהנ"ל מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ˘ËÈÏ"‡:15.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– –„‡Ò"‡Â"שלמעלה
עוה"ז". לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ

a`Îmgpn 'h iyily mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט' שלישי יום
אגרת ד  ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéìàâð ìàøùé ïéà ã,dw 'nr cr.ìàøùéî ùôð

"Búçðî16,dptp d"awdy ,dipt oeyln `id dreyiy ixd - ¦§¨
,jynpeúãéøé àeäåzkynde ±c òôMäå øBàäly ± §§¦©¨§©¤©§
zpigaïéøBäð ò"ù,zexe` ±LBãwä øäfaL17,xe` - §¦¤©Ÿ©©¨

'yd :"zeliv`" ly zexitqd xyrn dlrn dlrnl `edy
'b ,c"ag zpiga lr fnxn
mdy itk ,oigend
± ze`n ly dbixcna
fnxn 'rde ,ze`n yly
lky itk zecnd 'f lr
± xyr zllek odn zg`
df dlrp xe` ,miray
jynp ("dreyi raeke")
ly oziy`xa ,"ey`xa"

.zexitqd xyrBîëe§
áeúkL18:åéðt 'ä øàé"rtyd zeinipt ,ely zeiniptd ± ¤¨¨¥¨¨

,seq oi` xe` lyéìà,"E,dhnl o`k l`xyi ipa l` -øàé" ¥¤¨¥
åéðt,ely zeiniptd ±"äìñ eðzà19- ."eðzà"ick ± ¨¨¦¨¤¨¦¨

didie jynii jxazi eipt ly xe`dyepz`,dhnl o`kàeä
.ä÷ãvä äNòî éãé ìòàeä äæåaezky dn ±20:òøBæ" ©§¥©£¥©§¨¨§¤¥©

."úBòeLé çéîöî ¯ úB÷ãöoipr d`ian dwcvy ± §¨©§¦©§
ly xe`dn ,dreyi zpigan ielibe dginv eidiy ,zereyid

.oixedp r"yäëëå21úãîBò íú÷ãö ,íäéìà åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨£¥¤¦§¨¨¤¤
ãòì22,,dxen`d dkyndd ,oky -dzr zcxeiyieliba ¨©

zexitdn `id ixd dhnl
"oxw"d eli`e ,cala
cxei eppi` ,xkyd "mvr"e
`l` ,dhnl ieliba dzr
cr ,mlrda x`yp
mlera `eal cizrl
xky dlbzi f`y ,digzd
,dhnl o`k envr devnd
yalzie xi`i f` ,oky
"oinlr lk aaeq"d xe`d
"ycewd zxb`"a oldl z`f xiaqn owfd epaxy itk ± .dhnl

,a"l oniq,"äòeLé ïø÷ çéîöî" úòeLéa íeøz íðø÷å§©§¨¨¦©©§¦©¤¤§¨
"ä÷ãö çîö",l`xyi mr dyer d"awdy ±òáBk"äî ¤©§¨¨¥©©

:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLéytpd itk - §¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:déì éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ,oky ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± wcvdy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét ìò ¨¦§¨©¦©

áeúkM4:,"éðô eLwa éaì øîà Eì"ly heytd eyexit - ¤¨§¨©¦¦©§¨¨
ytg :ial il xne` (d"awd ly) jzegilyae jl - ,`ed weqtd
`ede ,(df weqt yxtn i"yxy itk) ily zeiniptde miptd z`
ytgn ip`e jk dyer ok` ip` ,"ywa` 'd jipt z`" :miiqn
,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl ,mxa .'d ,jly "mipt"d
okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv did `l ,dlrnly zeiniptd

jipt z`"'dz`" `l` ,"ywa`jiptewlga mb ixdy "ywa`
yxtn ,okl .dlrnly miptd lr xacn `ed weqtd ly oey`xd
jipt"e) icedid ald ly zeiniptd epiid "ipt"y ,owfd epax o`k

(dlrnly zeiniptl dpeekd "'d,Leøt,epiid "ipt eywa" - ¥
.álä úeéîéðt eLwa± ©§§¦¦©¥

yie ,ielba dppi`y
.dzelble dytglék¦

Làä ãBñé áäìa ,äpä¦¥§©©§¨¥
álaL úé÷ìàä`idy ± ¨¡Ÿ¦¤©¥

zewl`l zhdeld dad`d
ly y`d ceqi deednd
itk ,ziwl`d ytpd
'b wxta owfd epax xn`y
ly oey`xd wlgay

,"`ipz"d:øçà çqð)ª¨©¥
:úBðéça 'á Lé ([álaL úé÷ìàä Làä ãBñé] áläa ,äpä¦¥§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥¥§¦

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç úðéçadad`e zipevig dad` ± §¦©¦¦§¦©§¦¦
.ziniptúeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç±,dad` ly ¦¦©¥¦¦§©£

úòcäå äðéaä úðéçaî úáäìúnä,zewnrzdd ±'ä úlãâa ©¦§©¤¤¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©
edy ±,`[ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥

.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázî ãéìBäìe ,Búlãâa± ¦§ª¨§¦¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë

ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé
ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
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a`Îmgpnעו 'i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י' רביעי יום
,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë ïéàù äîå,ew 'nr cr.'åë êé÷ìà

ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig dfy
okid ala zybxene dielb ef dad` .'d zlecba dpade lky

.'dl ezad` z` yibxn mc`dyäc÷pä àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦©§ª¨
,àaìc à÷îòå álä úeiîéðôaL,ald wnere -äìòîì àéäL ¤¦§¦¦©¥§¨§¨§¦¨¤¦§©§¨

úòcä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©©©©
íãàä ìëeiL äðeázäå§©§¨¤©¨¨¨
úlãâa Baìa ïðBaúäì§¦§¥§¦¦§ª©

,'äelkya mc`d -
did `l ,ezeppeazdae
eaxwa xevil mrt s` leki
,efk dwenre dlecb dad`
dlrnln zpzip `id `l`
xiaqiy itk ,dnypl
zelbl mc`d lre ,oldl

.ekeza ef dad`Bîëe§
áeúkL5:íéwîònî" ¤¨¦©£©¦
éúàø÷à÷îòî" ¯ "'ä E §¨¦¥¨§¨
"àaìcokl .ald wnern ± §¦¨

oeyl "miwnrnn" xn`p
wner yi ala oky ,miax

,wnerl wnereCøc ìòå)§©¤¤
élîa Bîk ,ìLî̈¨§§¦¥

,àîìòc,'d zcear ipipra `l ,mlerd ipipra -Lé íéîòôì §©§¨¦§¨¦¥
òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî ãàî ìBãb ïéðò,oiprd ± ¦§¨¨§Ÿ§Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©

íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt úc÷ð ãò©§ª©§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦
.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìe íéNòî úBNòìoky ± ©£©£¦§©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨

.dpadne zrcn dlrnly ytpd mvra rbep xacdúnòì äæå§¤§ª©
,äæokle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi 'd zceara - ¤

zeinipta rbepd oipr minrtl epyi `nlrc ilinay myk
,zrcn dlrnlynî àeä äëk.álaL äãBáòa Lezad`a ± ¨¨©¨©£¨¤©¥

± d"awdl icedi ly
zrbepd dad` dpyiy
`idy ,dnypd mvra
.dpadne zrcn dlrnl
úðéçaL éôì ,eðéäå§©§§¦¤§¦©
àéä álä úéîéðt úc÷ð§ª©§¦¦©¥¦
úòcä úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©©©©

Laìúîe èMtúnä± ©¦§©¥¦§©¥
zhytzn zrcdy
zyalzne dnewnn
-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨

÷ø ,òãBpk úòc-äðéa± ¦¨©©©©©
,ald zeinipt zcewpàéä¦

äîëç úøàä úðéça§¦©¤¨©¨§¨
äìòîlL äðBéìò¤§¨¤§©§¨

dáe ,úòcäå äðéaäî± ¥©¦¨§©©©¨
,dpeilrd dnkgaLaìî§ª¨

Bîk ,Lnî 'ä øBà æeðâå§¨©¨§
áeúkL6:,"'eë äîëça 'ä","dnkg"a yaeln seq oi` xe` - ¤¨§¨§¨

.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäå± §¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥
± "dbyd"e "zrc"n ixnbl dlrnl `edy "iwl`d uevipd"n

dbydne zrcn dlrnly ,ald zeiniptay dad`d d`a7.

álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM äîe©¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥
àaìc à÷îòî,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáaoeeik - ¥¨§¨§¦¨¦§¦©§¦¦

ze`a ef dceare dad`y
iwl`d uevipd cvn
iwl` uevipe ± dnypay
cg` lka miiw ixd df
,jixv did ± l`xyin
ribdl cg` lk ,`eti`

dbixcnlefdcearleef-
Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨
úeìb úðéçáa Bìöà àéä¦¤§¦§¦©¨

,Lnî äðéëMä úeìb úðéça àéäå ,äéáLåly eytpa - §¦§¨§¦§¦©¨©§¦¨©¨
,icediàéä ék,dpikyd ±BLôðaL úeäìà õBöéð úðéça àéä ¦¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§©§

.úéäìàädnypd ly iwl`d uevipd ly ef dpiga xy`ke ± ¨¡Ÿ¦
uevipd zpigay oeeike ,"dpiky"d zelb df ixd ± zelba z`vnp
oi` ,zelba z`vnp iwl`d
didzy ytpa zlret `id

`d ly dcearddad
.ald zeiniptnúañå§¦©

,úeìbäuevipd ly - ©¨
,dnypay iwl`dàeä

øîàî8-íðBøëæ eðéúBaø ©£©©¥¦§¨
äëøáì9:¯ ìááì eìb" ¦§¨¨¨§¨¤

,"íänò äðéëLiabl - §¦¨¦¨¤
,`id dpeekd ,l`xyin cg` lkay ihxtd uevipd ly zelbd
± "laa" iyrn dyer `ed ,"laa"a `vnp `edy dryay
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä

ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé
äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà

.ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð

íãà ìë ïéàù äîå
'éçáá àáìã à÷îåòî áìáù äãåáòì åæ äâøãîì äëåæ
úåìâ 'éçáá åìöà àéä åæ äðéçáù éôì åðééä úåéîéðô
àéä àéä éë ùîî äðéëùä úåìâ úðéçá àéäå äéáùå
úåìâä úáñå úéäìàä åùôðáù úåäìà õåöéð úðéçá
éðôî åðééäã íäîò äðéëù ìááì åìâ ì"æø øîàî àåä
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צריך 5. אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (* ב. סג, זח"ב א. קל, תהלים
מישראל". נפש "שבכל המילים אחרי להלן, יט.6.לבוא ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פי"ט ח"א Î"˜8."ועיין ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'כמאמר' צ"ל א.9."אולי כט, מגילה
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.zelba ez` cgi dpikyd z`vnpúðéça LéaìäL éðtî eðéäc§©§¦§¥¤¦§¦§¦©
,"äæ únòì äæ"a Bááì úc÷ð úéîéðtmdy mipipra - §¦¦§ª©§¨§¤§ª©¤

,dyecwl ,cebipd ,"df znerl"eðéäcenvr yialdy ± §©§
àîìòc élîc íéàBö íéLeáìa,mler ly oileg ixac ± ¦§¦¦§¦¥§©§¨

,äfä íìBò úåàúå§©£©¨©¤
,"ìáa" íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥¨¤

zelb dpyi ,jk llbae
uevipd ly ± dpikyd
,"laa"a ± ely iwl`d
.zee`ze mler ipipra

àéäåytpa df oipre ± §¦
,`edäìøò úðéça§¦©¨§¨

-å úéøaä ìò äqëîälr ©§©¨©©§¦§
Îdúéîéðtä äc÷ð§ª¨©§¦¦

øîàð äæ ìòå .álaL10: ¤©¥§©¤¤¡©
úìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©

."íëááìdkixvy ± §©§¤
ly dceard zeidl
zlxr z` mzlne"
z` xiqdl ,"mkaal
lr xizqnd dqknd
.alay ziniptd dcewpd

`aeny itk11dlin oipra
efmyky ,daeyzd oipr ±

zillkd dpikyd zelbay
k lyixd ,l`xyi ipa l

daeyz oiyer l`xyi m`"
"oil`bp od cin ±12mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy ,

ici lry ,l`xyin cg` lkay iwl`d uevipd ly zelba
iwl`d uevipl ± ely zihxtd dpikyl dle`bd d`a daeyz
.ziniptd dcewpd zilbzpe mixqen mlrdde ieqikdy ,ely

éðL Lé äìéna ,äpäåizy ±ïäL ,äòéøôe äìéî :úBðéça §¦¥©¦¨¥§¥§¦¦¨§¦¨¤¥
.äwc ätì÷e äqb äìøò,dqbd dlxrd z` dxiqn "dlin" ± ¨§¨©¨§¦¨©¨

,zixad lr dqknd dwcd dtilwd z` dxiqn "drixt"eïëå± §¥
xacd jkeálä úìøòazlxr z` mzlne" aezk diabl ± §¨§©©¥

,"mkaalúBqb úBàz ïk íb Lédlxrd enk lynl ody ± ¥©¥©£©
,dqbdúBwãå,dwcd dtilwd enk lynl ody zewc zee`ze ± §©

zeqbd zee`zd ,dwcd dtilwde dqbd dlxrd zxqde
ici lr `id ,zewcd zee`zde;äòéøôe äìéîdceara - ¦¨§¦¨

,ytpd ly zipgexd"ìî àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e13,jk - ¨§Ÿ¨©§¦Ÿ¨
mb jke ,sebd zlxr ,zinybd dlxrd zlin iabl oicd `ed
`ed oi` m`y ,("mkaal zlxr z` mzlne") zipgexd dlina
f` xqg ,drixtd oipr ,zewcd zee`zd ly dqknd z` xiqn

,dlind oipr lkálä úéîéðt úc÷ð ïéãò óBñ óBqL éðtî¦§¥¤£©¦§ª©§¦¦©¥
,÷c ÷N Leáìa äqëî àéä,dtilw ly -úeìb úðéçáa ¦§ª¨¦§©©¦§¦©¨

.äéáLå,diaye zelba oiicr z`vnp ealay ziniptd dcewpd ± §¦§¨
f` ± zewcd zee`zd ly ,drixt ly oiprd mb epyiyk `wece

.ziniptd dcewpd zl`bpLnî äìøòä úìéî ìò ,äpäå± §¦¥©¦©¨¨§¨©¨
,zeqbd zee`zd zxqdáéúk:aezk -úìøò úà ízìîe" §¦©§¤¥¨§©

à ¯ "íëááìíz §©§¤©¤
.íëîöòa,"mzlne" ± §©§§¤

z`f z` ,elenz mz`y
icedi lk ly egeka
lr ,oky .envra zeyrl
lhan `ed daeyz ici
dqknd z` xiqne
zee`zdy xzqdde
lr zexizqne zeqkn
.alay ziniptd dcewpd
ätìwä øéñäì Cà©§¨¦©§¦¨

,äwcäzxvepd - ©©¨
,zewcd zee`zdneäæ¤

,íãàä ìò äLwä øác̈¨©¨¤©¨¨¨
øîàð äæ ìòå14úàéáa §©¤¤¡©§¦©

éäìà 'ä ìîe" :çéLnäE ©¨¦©¨¡Ÿ¤
äáäàì ,'eë Eááì úà¤§¨§§©£¨

éäìà 'ä úàìëa E ¤¡Ÿ¤§¨
ïòîì ELôð ìëáe Eááì§¨§§¨©§§§©©

éiçék ïòîì øîBìk ,"E ©¤§©§©©¦
éiç ìk àeä Bcáì 'äE §©¨©¤

,Lnîdidz `ly - ©¨
ielibe gek `idy dad`
myke .ynn jiig `idy ote`a dad` `l` ,ytpdn cala
`ed df `l` ,epnn cxtp xack eiig z` yibxn epi` mc`y
dad`k `l` ,cxtp xack dad`d z` eyibxi `ly jk ,envr

.llk zybxp dpi`y zinvrà÷îòî àéä Bæ äáäà ïëlL¤¨¥©£¨¦¥¨§¨
àaìc,ald wnern d`a ±økæpk Lnî úéîéðt äc÷pî §¦¨¦§ª¨§¦¦©¨©¦§¨
,ìéòì`ide -.úòcä úðéçaî äìòîìedpadn dlrnl ± §¥§©§¨¦§¦©©©©

.dybxde,ìàøNé úeììëì úòcä çqäa àa çéLî ïëìå- §¨¥¨¦©¨§¤©©©©¦§¨¦§¨¥
,zrcd gqida df didi l`xyi llkaàéäå,giynd z`ia ± §¦
,úéììkä úéîéðt äc÷ð úðéça éelb,l`xyi ipa lk ly - ¦§¦©§ª¨§¦¦©§¨¦

úéììkä äðéëMä úàéöéå,l`xyi llk ly ±úeìbäî ¦¦©©§¦¨©§¨¦¥©¨
.íéîìBò éîìBòìe ãòì ,äéáMäåiabl xaqen xacdy itk ± §©¦§¨¨©§§¥¨¦

`idy ± iwl`d uevipd ± zihxtd dpikyd z`ivie zle`b
ly d`ivid iabl mb jk ± dbyde zrcn dlrnl ,zrcd gqida
zelbdn dz`ivi didz ,l`xyi llk ly zillkd dpikyd

le`bezzin` .zrcd gqida giynd ici lr l`xyi llk ly ez
ik jiwl` 'd z` dad`l"e "jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd
± zrk mb ,j` ,giynd z`iaa ,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed
ly) zihxtd dpikyd ly zelbdn d`ivi dpyi ± oldl xiaqi

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

ùã÷ä úøâà
äæ úîåòì äæá åááì úãå÷ð úéîéðô úðéçá ùéáìäù
æ"äåò úåàúå àîìòã éìéîã íéàåö íéùåáìá åðééäã
úéøáä ìò äñëîä äìøò úðéçá àéäå ìáá íùá àø÷ðä
úà íúìîå øîàð äæ ìòå áìáù úéîéðôä äãå÷ðå
äìéî úåðéçá éðù ùé äìéîá äðäå .íëááì úìøò
áìä úìøòá ïëå ä÷ã äôéì÷å äñâ äìøò ïäù äòéøôå
òøô àìå ìîå äòéøôå äìéî úå÷ãå úåñâ úåàú ë"â ùé
áìä úéîéðô úãå÷ð ïééãò óåñ óåñù éðôî ìî àì åìàë
äðäå .äéáùå úåìâ úðéçáá ÷ã ÷ù ùåáìá äñåëî àéä
íëááì úìøò úà íúìîå 'éúë ùîî äìøòä úìéî ìò
äù÷ä øáã åäæ ä÷ãä äôéì÷ä øéñäì êà íëîöòá íúà
úà êéäìà 'ä ìîå çéùîä úàéáá 'àð æ"òå íãàä ìò
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
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מנחםֿאב  י' רביעי יום
,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë ïéàù äîå,ew 'nr cr.'åë êé÷ìà

ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig dfy
okid ala zybxene dielb ef dad` .'d zlecba dpade lky

.'dl ezad` z` yibxn mc`dyäc÷pä àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦©§ª¨
,àaìc à÷îòå álä úeiîéðôaL,ald wnere -äìòîì àéäL ¤¦§¦¦©¥§¨§¨§¦¨¤¦§©§¨

úòcä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©©©©
íãàä ìëeiL äðeázäå§©§¨¤©¨¨¨
úlãâa Baìa ïðBaúäì§¦§¥§¦¦§ª©

,'äelkya mc`d -
did `l ,ezeppeazdae
eaxwa xevil mrt s` leki
,efk dwenre dlecb dad`
dlrnln zpzip `id `l`
xiaqiy itk ,dnypl
zelbl mc`d lre ,oldl

.ekeza ef dad`Bîëe§
áeúkL5:íéwîònî" ¤¨¦©£©¦
éúàø÷à÷îòî" ¯ "'ä E §¨¦¥¨§¨
"àaìcokl .ald wnern ± §¦¨

oeyl "miwnrnn" xn`p
wner yi ala oky ,miax

,wnerl wnereCøc ìòå)§©¤¤
élîa Bîk ,ìLî̈¨§§¦¥

,àîìòc,'d zcear ipipra `l ,mlerd ipipra -Lé íéîòôì §©§¨¦§¨¦¥
òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî ãàî ìBãb ïéðò,oiprd ± ¦§¨¨§Ÿ§Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©

íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt úc÷ð ãò©§ª©§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦
.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìe íéNòî úBNòìoky ± ©£©£¦§©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨

.dpadne zrcn dlrnly ytpd mvra rbep xacdúnòì äæå§¤§ª©
,äæokle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi 'd zceara - ¤

zeinipta rbepd oipr minrtl epyi `nlrc ilinay myk
,zrcn dlrnlynî àeä äëk.álaL äãBáòa Lezad`a ± ¨¨©¨©£¨¤©¥

± d"awdl icedi ly
zrbepd dad` dpyiy
`idy ,dnypd mvra
.dpadne zrcn dlrnl
úðéçaL éôì ,eðéäå§©§§¦¤§¦©
àéä álä úéîéðt úc÷ð§ª©§¦¦©¥¦
úòcä úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©©©©

Laìúîe èMtúnä± ©¦§©¥¦§©¥
zhytzn zrcdy
zyalzne dnewnn
-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨

÷ø ,òãBpk úòc-äðéa± ¦¨©©©©©
,ald zeinipt zcewpàéä¦

äîëç úøàä úðéça§¦©¤¨©¨§¨
äìòîlL äðBéìò¤§¨¤§©§¨

dáe ,úòcäå äðéaäî± ¥©¦¨§©©©¨
,dpeilrd dnkgaLaìî§ª¨

Bîk ,Lnî 'ä øBà æeðâå§¨©¨§
áeúkL6:,"'eë äîëça 'ä","dnkg"a yaeln seq oi` xe` - ¤¨§¨§¨

.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäå± §¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥
± "dbyd"e "zrc"n ixnbl dlrnl `edy "iwl`d uevipd"n

dbydne zrcn dlrnly ,ald zeiniptay dad`d d`a7.

álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM äîe©¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥
àaìc à÷îòî,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáaoeeik - ¥¨§¨§¦¨¦§¦©§¦¦

ze`a ef dceare dad`y
iwl`d uevipd cvn
iwl` uevipe ± dnypay
cg` lka miiw ixd df
,jixv did ± l`xyin
ribdl cg` lk ,`eti`

dbixcnlefdcearleef-
Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨
úeìb úðéçáa Bìöà àéä¦¤§¦§¦©¨

,Lnî äðéëMä úeìb úðéça àéäå ,äéáLåly eytpa - §¦§¨§¦§¦©¨©§¦¨©¨
,icediàéä ék,dpikyd ±BLôðaL úeäìà õBöéð úðéça àéä ¦¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§©§

.úéäìàädnypd ly iwl`d uevipd ly ef dpiga xy`ke ± ¨¡Ÿ¦
uevipd zpigay oeeike ,"dpiky"d zelb df ixd ± zelba z`vnp
oi` ,zelba z`vnp iwl`d
didzy ytpa zlret `id

`d ly dcearddad
.ald zeiniptnúañå§¦©

,úeìbäuevipd ly - ©¨
,dnypay iwl`dàeä

øîàî8-íðBøëæ eðéúBaø ©£©©¥¦§¨
äëøáì9:¯ ìááì eìb" ¦§¨¨¨§¨¤

,"íänò äðéëLiabl - §¦¨¦¨¤
,`id dpeekd ,l`xyin cg` lkay ihxtd uevipd ly zelbd
± "laa" iyrn dyer `ed ,"laa"a `vnp `edy dryay
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä

ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé
äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà

.ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð

íãà ìë ïéàù äîå
'éçáá àáìã à÷îåòî áìáù äãåáòì åæ äâøãîì äëåæ
úåìâ 'éçáá åìöà àéä åæ äðéçáù éôì åðééä úåéîéðô
àéä àéä éë ùîî äðéëùä úåìâ úðéçá àéäå äéáùå
úåìâä úáñå úéäìàä åùôðáù úåäìà õåöéð úðéçá
éðôî åðééäã íäîò äðéëù ìááì åìâ ì"æø øîàî àåä
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צריך 5. אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (* ב. סג, זח"ב א. קל, תהלים
מישראל". נפש "שבכל המילים אחרי להלן, יט.6.לבוא ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פי"ט ח"א Î"˜8."ועיין ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'כמאמר' צ"ל א.9."אולי כט, מגילה

a`Îmgpn 'i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zelba ez` cgi dpikyd z`vnpúðéça LéaìäL éðtî eðéäc§©§¦§¥¤¦§¦§¦©
,"äæ únòì äæ"a Bááì úc÷ð úéîéðtmdy mipipra - §¦¦§ª©§¨§¤§ª©¤

,dyecwl ,cebipd ,"df znerl"eðéäcenvr yialdy ± §©§
àîìòc élîc íéàBö íéLeáìa,mler ly oileg ixac ± ¦§¦¦§¦¥§©§¨

,äfä íìBò úåàúå§©£©¨©¤
,"ìáa" íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥¨¤

zelb dpyi ,jk llbae
uevipd ly ± dpikyd
,"laa"a ± ely iwl`d
.zee`ze mler ipipra

àéäåytpa df oipre ± §¦
,`edäìøò úðéça§¦©¨§¨

-å úéøaä ìò äqëîälr ©§©¨©©§¦§
Îdúéîéðtä äc÷ð§ª¨©§¦¦

øîàð äæ ìòå .álaL10: ¤©¥§©¤¤¡©
úìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©

."íëááìdkixvy ± §©§¤
ly dceard zeidl
zlxr z` mzlne"
z` xiqdl ,"mkaal
lr xizqnd dqknd
.alay ziniptd dcewpd

`aeny itk11dlin oipra
efmyky ,daeyzd oipr ±

zillkd dpikyd zelbay
k lyixd ,l`xyi ipa l

daeyz oiyer l`xyi m`"
"oil`bp od cin ±12mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy ,

ici lry ,l`xyin cg` lkay iwl`d uevipd ly zelba
iwl`d uevipl ± ely zihxtd dpikyl dle`bd d`a daeyz
.ziniptd dcewpd zilbzpe mixqen mlrdde ieqikdy ,ely

éðL Lé äìéna ,äpäåizy ±ïäL ,äòéøôe äìéî :úBðéça §¦¥©¦¨¥§¥§¦¦¨§¦¨¤¥
.äwc ätì÷e äqb äìøò,dqbd dlxrd z` dxiqn "dlin" ± ¨§¨©¨§¦¨©¨

,zixad lr dqknd dwcd dtilwd z` dxiqn "drixt"eïëå± §¥
xacd jkeálä úìøòazlxr z` mzlne" aezk diabl ± §¨§©©¥

,"mkaalúBqb úBàz ïk íb Lédlxrd enk lynl ody ± ¥©¥©£©
,dqbdúBwãå,dwcd dtilwd enk lynl ody zewc zee`ze ± §©

zeqbd zee`zd ,dwcd dtilwde dqbd dlxrd zxqde
ici lr `id ,zewcd zee`zde;äòéøôe äìéîdceara - ¦¨§¦¨

,ytpd ly zipgexd"ìî àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e13,jk - ¨§Ÿ¨©§¦Ÿ¨
mb jke ,sebd zlxr ,zinybd dlxrd zlin iabl oicd `ed
`ed oi` m`y ,("mkaal zlxr z` mzlne") zipgexd dlina
f` xqg ,drixtd oipr ,zewcd zee`zd ly dqknd z` xiqn

,dlind oipr lkálä úéîéðt úc÷ð ïéãò óBñ óBqL éðtî¦§¥¤£©¦§ª©§¦¦©¥
,÷c ÷N Leáìa äqëî àéä,dtilw ly -úeìb úðéçáa ¦§ª¨¦§©©¦§¦©¨

.äéáLå,diaye zelba oiicr z`vnp ealay ziniptd dcewpd ± §¦§¨
f` ± zewcd zee`zd ly ,drixt ly oiprd mb epyiyk `wece

.ziniptd dcewpd zl`bpLnî äìøòä úìéî ìò ,äpäå± §¦¥©¦©¨¨§¨©¨
,zeqbd zee`zd zxqdáéúk:aezk -úìøò úà ízìîe" §¦©§¤¥¨§©

à ¯ "íëááìíz §©§¤©¤
.íëîöòa,"mzlne" ± §©§§¤

z`f z` ,elenz mz`y
icedi lk ly egeka
lr ,oky .envra zeyrl
lhan `ed daeyz ici
dqknd z` xiqne
zee`zdy xzqdde
lr zexizqne zeqkn
.alay ziniptd dcewpd
ätìwä øéñäì Cà©§¨¦©§¦¨

,äwcäzxvepd - ©©¨
,zewcd zee`zdneäæ¤

,íãàä ìò äLwä øác̈¨©¨¤©¨¨¨
øîàð äæ ìòå14úàéáa §©¤¤¡©§¦©

éäìà 'ä ìîe" :çéLnäE ©¨¦©¨¡Ÿ¤
äáäàì ,'eë Eááì úà¤§¨§§©£¨

éäìà 'ä úàìëa E ¤¡Ÿ¤§¨
ïòîì ELôð ìëáe Eááì§¨§§¨©§§§©©

éiçék ïòîì øîBìk ,"E ©¤§©§©©¦
éiç ìk àeä Bcáì 'äE §©¨©¤

,Lnîdidz `ly - ©¨
ielibe gek `idy dad`
myke .ynn jiig `idy ote`a dad` `l` ,ytpdn cala
`ed df `l` ,epnn cxtp xack eiig z` yibxn epi` mc`y
dad`k `l` ,cxtp xack dad`d z` eyibxi `ly jk ,envr

.llk zybxp dpi`y zinvrà÷îòî àéä Bæ äáäà ïëlL¤¨¥©£¨¦¥¨§¨
àaìc,ald wnern d`a ±økæpk Lnî úéîéðt äc÷pî §¦¨¦§ª¨§¦¦©¨©¦§¨
,ìéòì`ide -.úòcä úðéçaî äìòîìedpadn dlrnl ± §¥§©§¨¦§¦©©©©

.dybxde,ìàøNé úeììëì úòcä çqäa àa çéLî ïëìå- §¨¥¨¦©¨§¤©©©©¦§¨¦§¨¥
,zrcd gqida df didi l`xyi llkaàéäå,giynd z`ia ± §¦
,úéììkä úéîéðt äc÷ð úðéça éelb,l`xyi ipa lk ly - ¦§¦©§ª¨§¦¦©§¨¦

úéììkä äðéëMä úàéöéå,l`xyi llk ly ±úeìbäî ¦¦©©§¦¨©§¨¦¥©¨
.íéîìBò éîìBòìe ãòì ,äéáMäåiabl xaqen xacdy itk ± §©¦§¨¨©§§¥¨¦

`idy ± iwl`d uevipd ± zihxtd dpikyd z`ivie zle`b
ly d`ivid iabl mb jk ± dbyde zrcn dlrnl ,zrcd gqida
zelbdn dz`ivi didz ,l`xyi llk ly zillkd dpikyd

le`bezzin` .zrcd gqida giynd ici lr l`xyi llk ly ez
ik jiwl` 'd z` dad`l"e "jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd
± zrk mb ,j` ,giynd z`iaa ,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed
ly) zihxtd dpikyd ly zelbdn d`ivi dpyi ± oldl xiaqi
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ùã÷ä úøâà
äæ úîåòì äæá åááì úãå÷ð úéîéðô úðéçá ùéáìäù
æ"äåò úåàúå àîìòã éìéîã íéàåö íéùåáìá åðééäã
úéøáä ìò äñëîä äìøò úðéçá àéäå ìáá íùá àø÷ðä
úà íúìîå øîàð äæ ìòå áìáù úéîéðôä äãå÷ðå
äìéî úåðéçá éðù ùé äìéîá äðäå .íëááì úìøò
áìä úìøòá ïëå ä÷ã äôéì÷å äñâ äìøò ïäù äòéøôå
òøô àìå ìîå äòéøôå äìéî úå÷ãå úåñâ úåàú ë"â ùé
áìä úéîéðô úãå÷ð ïééãò óåñ óåñù éðôî ìî àì åìàë
äðäå .äéáùå úåìâ úðéçáá ÷ã ÷ù ùåáìá äñåëî àéä
íëááì úìøò úà íúìîå 'éúë ùîî äìøòä úìéî ìò
äù÷ä øáã åäæ ä÷ãä äôéì÷ä øéñäì êà íëîöòá íúà
úà êéäìà 'ä ìîå çéùîä úàéáá 'àð æ"òå íãàä ìò
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
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 ֿ מנחם י"א חמישי אב יום
,ew 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî êà,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

zceara ± dry itl d`ivi mipt lk lr ± (iwl`d uevipd
:owfd epax oeylae .dltzdäðéëMäî éèøt õBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦§¨¦¥©§¦¨
ãçà ìk LôðaL¤§¤¤¨¤¨
úàöBé ìàøNiî¦¦§¨¥¥
éôì äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨§¦
Bæ "äòL éiç"a ,äòL̈¨§©¥¨¨

,älôz`xnbdy itk -15 §¦¨
iig" dlitzl z`xew

,"dry-åÎaálaL äãBáò §£¨¤©¥
,àaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨

,aldäc÷ð úðéçaî¦§¦©§ª¨
úéìâpä úéîéðtä©§¦¦©¦§¥

,äìøòäîdqknd - ¥¨¨§¨
,dilr,äìòîì äìBòå§¨§©§¨

éiç ïòîì" úðéçáa äfò ä÷eLúa Ba ä÷áãì."Ezewl`dy ± §¨§¨¦§¨©¨¦§¦©§©©©¤

,eiig lk `idàeäåziniptd dcewpd ly dry itl d`ivid ± §
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ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ˘ËÈÏ"‡:20.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לזה (ובהמשך פעמיו "הל'

תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) ט.21.לקמן כח, ה.22.תבוא יג, משנה 23.ראה
פאה. י.24.ריש נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תהלים) אותי" "פדית וכמו אותי "דהול"ל

ו)". א'.27.לא, פרק פאה תוספתא
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`id ,ald zcewp zeinipt ±ïòîì" úðéça ,'ä úáäà úðéça§¦©©£©§¦©§©©
éiç,"E,eiig lk `id zewl`dy -íìBò úBåàúa úeìba àéäL ©¤¤¦©¨§©£¨

íäL ,äfäod zee`zd ±úðéçáa ïk íb- ly ote`ae ±ïòîì" ©¤¤¥©¥¦§¦©§©©

éiç,"äæ únòì äæ"a "Erwyen `edy ,dyecwl cbepnd cva - ©¤§¤§ª©¤
,eiig lk ody cr zee`za.ìéòì økæpklky mixac mpyiy ± ©¦§¨§¥

,eal zeinipt lka mda rewy `ede ,mda miielz mc`d iig
,eðéäå`id ,dxen`d dlxrd zxqd -ä÷ãvä úðéúð éãé ìò §©§©§¥§¦©©§¨¨

àeäL ,BðBînî 'äì± ©¦¨¤
`ed oennd.Búeiçitk ± ©

wxta xiaqn owfd epaxy
,oey`xd wlgay f"l
oeeik ± mc` lkay
zepwl leki `ed epennay
,eytp iig el ozepy xac
ozep `edy oennay ,ixd
iig" ozep `ed ,dwcvl

,d"awdl "eytpèøôáe¦§¨
íéîöîöî åéúBðBænL éî¦¤§¨§ª§¨¦
àzòL déì à÷éçãe§¦¨¥©§¨

,àáeèzwgec dryde - ¨
avny ,daexn dcna el
c`n el wegc ezqpxt

,dry dze`aïúBpL¤¥
.Lnî åéiçî`edyk ± ¥©¨©¨

,dywd eavn lr had ilan dwcv ozepíà úeèøôáe`ed ± ¦§¨¦
,åétk òéâéî äðäðezk`lnn e` exgqnn "ig" `edy -éàL ¤¡¤¦¦©©¨¤¦

úéîéðt úc÷ð úðéçáa úBaø íéîòt íäa ÷ñò àlL øLôà¤§¨¤Ÿ¨©¨¤§¨¦©¦§¦©§ª©§¦¦
,àaìc à÷îòî álä,ald wnern -íìBòä âäðîk ©¥¥¨§¨§¦¨§¦§©¨¨

,àðåb éàäëe ïzîe àOîa íäé÷ñòaixd mda `veike - §¦§¥¤§©¨©¨§©©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä

.'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà

éë úàæ úòãåî êà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
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א.15. י, כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח"ג

a`Îmgpn a"i iyiy mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ב שישי יום
אגרת ד  ,ew 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åéðôì ÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà

ziniptd dcewpd jezn etqk gieexdl mrt i` jka wqr i`ceay
,eal lyBòéâéî øfônLk íòtä äzò éøäåitl `ly ± ©£¥©¨©©©§¤§©¥¦¦
,ecnrnäãBt äæa äpä ¯ ááì áeèáe äçîNa 'äì ïúBðå§¥©§¦§¨§¥¨¦¥¨¤¤

eðéäc ,úçMî BLôð± ©§¦©©§©§
dcet `edyúc÷ð úðéça§¦©§ª©

äúéäL ,Bááì úéîéðt± §¦¦§¨¤¨§¨
,dry dze`l crúðéçáa¦§¦©

CBúa äéáLå úeìb̈§¦§¨§
,äwc Bà äqb ätìwä©§¦¨©¨©¨

áeúkL Bîk18:ìkî" §¤¨¦¨
¯ "Eaì øöð øîLî¦§¨§Ÿ¦¤
úéa Leøt "øîLî"¦§¨¥¥

,íéøeñàäyexite - ¨£¦
xevp xnyn lkn" weqtd

jeza zelbae xq`na oezp `di `ly jal z` xeny ± `ed "jal

zelba eal did dry dze`l cry ixd ,zee`zde zetilwd
,diayaeäcôð äzòå,eaal zeinipt zcewp ±íéðBöéçäî± §©¨¦§¤¥©¦¦

,zetilwdnì ïk íb äæå .Bæ ä÷ãöa"äòéøt" ïBLxaqenk ± ¦§¨¨§¤©¥§§¦¨
dtilwd zxqdy ,lirl
,zewcd zee`zd ,dwcd
ixd ,"drixt" mya z`xwp
dlnd yexit ok mb df

- "drixt"úòéøt ïéðò¦§©§¦©
áBç19áiçúpL ,¤¦§©¥

íéðBöéçì ãaòzLðå§¦§©§¥©¦¦
úc÷ð ìò Ba eìLnL¤¨§©§ª©

eäæå .Bááì úeiîéðt± §¦¦§¨§¤
xne` weqtdy dn

"ä÷ãöa äéáLå"mby ± §¨¤¨¦§¨¨
.dwcv ici lr mil`bpe mictp ,diay zpigaa mipezp eidy dl`

,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæåxnel jixv didy ,lirl el`yy - §¤¤¤§¨¨§©¥
edyinl mxeb `edy ernyn "jldi" oky ,"jldi" `le "jli"

- zkll xg`lî àeä ¯ "åéðôì",úeiîéðt ïBLzeiniptl - §¨¨¦§§¦¦
,elylî àeä ¯ "Cläé"åéìBnL ,äëìBä ïBLC± wcvd ± ¦§©¥¦§¨¨¤¦

jilen ± dwcvdúà¤
øçàå ,'äì álä úéîéðt§¦¦©¥©§©©

Ck:weqtd itl ±íéNé ¨¨¦
åéîòt 'ä Cøãì20,- §¤¤§¨¨

,'d jxca bdpzi `edy
áeúkL Bîk21zëìäå" : §¤¨§¨©§¨

'ä éøçà" ,"åéëøãa¦§¨¨©£¥
"eëìz íëéäìà22ìëa , ¡Ÿ¥¤¥¥§¨

ãeîìúå ,úBönä äNòî©£¥©¦§§©§
äøBz`edy ±ãâðk ¨§¤¤

ïlk23,mipiprd lkae - ª¨
,dxeze zeevn ly dl`d
ly ote`a 'd jxca jli

,dkildïlkLdxezd ± ¤ª¨
ely zeevnde'äì ïéìBò¦©

,álä úéîéðt éãé ìò- ©§¥§¦¦©¥
,dwcvd zcear ici lr dlib `edyäìòî äìòîe úàN øúéa§¤¤§¥©§¨©§¨

xzei daxd zilrp `id ald zeinipt ici lr dilrd ±ïúiìòî¥£¦¨¨
úòcäå äðeázäî ãìBpä ,álä úéðBöéç éãé ìò 'äì± ©©§¥¦¦©¥©¨¥©§¨§©©©

'd zelcbalî íéðt úøàä éìa ,ïcáìúðéçáa àlà äìòî §©¨§¦¤¨©¨¦¦§©§¨¤¨¦§¦©

àlà ähîì íéøéàî íéðBéìòä íéðtä ïéà ék ,íéðt øzñä¤§¥¨¦¦¥©¨¦¨¤§¦§¦¦§©¨¤¨
,àzúìc àúeøòúàa,dhnln zexxerzda -äNòîa §¦§¨¨¦§©¨§©£¥

."íBìL" àø÷pä ä÷ãväoia mely dyer dwcvd dyrn ± ©§¨¨©¦§¨¨
xi`z dlrnly zeiniptdy dcigid jxcd efe ,dhnl dlrn

.dhnl dlbzzeeäæå§¤
áeúkL24íBìLá äãt" : ¤¨¨¨§¨
,"éLôðxn`n itly - ©§¦

l"f epinkg25lr aqen df
micqg zelinbe dwcv

,"mely" mi`xwpd"éLôð"©§¦
à÷éc26."iytp" dlnd ± ©§¨

aqen df ,oky .weica `id
ytpd `idy dpikyd lr
cg` lka jke ;icedi ly
uevipd lr ± l`xyin
z` dignd ely iwl`d
ici lr mictpd ,eytp
dyrn ici lr ,"mely"

.dwcvdïk íb eäæå§¤©¥
ä÷ãvä àø÷pL íòhä©©©¤¦§¨©§¨¨

äNòpL éôì ,"íBìL",dwcvd ici lr ±ìàøNé ïéa íBìL ¨§¦¤©£¤¨¥¦§¨¥
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk íéîMaL íäéáàì27, ©£¦¤¤©¨©¦§©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,Lnî 'ä ÷ìç íä ,ïäéúBLôð ïBéãt éãé ìò eðéäc- §©§©§¥¦§©§¥¤¥¥¤©¨

zectip ode ,ynn 'dn wlg ody mdizeytp,íéðBöéçä éãéî- ¦¥©¦¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå

ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá
íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
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כג.18. ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בסופו תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין
ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ˘ËÈÏ"‡:20.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לזה (ובהמשך פעמיו "הל'

תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) ט.21.לקמן כח, ה.22.תבוא יג, משנה 23.ראה
פאה. י.24.ריש נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תהלים) אותי" "פדית וכמו אותי "דהול"ל

ו)". א'.27.לא, פרק פאה תוספתא



a`Îmgpnפ b"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ג קודש שבת יום
אגרת ה  ,212 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

,zetilwd icin,ìàøNé õøà ú÷ãö èøôáeazk owfd epax - ¦§¨¦§©¤¤¦§¨¥
"`ipz"ay "ycewd zxb`" wlgay zeax zexb` jke ± ef zxb`

dwcv zpizpl xywda ±
ux`a "c"ag llek" xear
icinlz zwfgdl ,l`xyi
mgpn iax ly `ixagd
eixage wecexedn lcprn
,l`xyi ux`a eayiizdy

,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
my eay mewnl dwcv

,zelbzda 'iedBîk§
áeúkL28" :éðéò ãéîzly zinipt dkynde ±éäìà 'ä,"da E ¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤¨

,l`xyi ux`a -"íéîiä ìk íL éaìå éðéò eéäå"29.ixd ± §¨¥©§¦¦¨¨©¨¦

dwcvde ,'iedn zinipt dkynd dxi`n l`xyi ux`ay
'd zwcv `id ,l`xyi ux`ay minkg icinlz mr miyery

,ynnàéäåux` zwcv ± §¦
,l`xyieðì äãîòL¤¨§¨¨

eðLôð éiç úBãôì¦§©¥©§¥
úBçãì íéáLBçä úöòî¥£©©§¦¦§

,eðéîòtmivexd zvrn - §¨¥
,epl wifdleðì ãîòúå§©£Ÿ¨

íeNì ,ãòì,cinrdl ± ¨©¨
,íéizîà íéiça eðLôð©§¥§©¦£¦¦¦

øBàì ,íéiçä éiçî± ¥©¥©©¦¥
,xi`dlïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé" øLà ,íéiçä øBàa§©©¦£¤¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥

:ïBöø éäé ïk¥§¦¨

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨
áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa§¨¨©§¨¦

."'eë éðkñîì ä÷ãö± §¨¨§¦§§¥
ozepy df ± ?mei lka (d"awd ly) yecwd myd z` "dyer" in
lr xnel mi`zn cvik (` :xaqd miperh mixacd .iprl dwcv
weqtd oeylk) my zeyrl iehiad d"awd ly yecwd eny
df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd oeylke ,"yrie"

?dwcvd oipr ici lr-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå§¨§©§¦©£©©¥¦§¨
äëøáì4÷eñt ìò5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :± ¦§¨¨©¨¦§¨¨¦§

,'ied my ly 'd ze`aã"eéa ,äfä íìBò àøáðc"ei ze`ae ± ¦§¨¨©¤§
,'ied my ly.àaä íìBò àøáð`wec yiy zekiiyd `id dn ± ¦§¨¨©¨

'i ze`l `ad mlerd oiae ,'ied my ly 'd ze`l dfd mlerd oia
ly epipr edn owfd epax xiaqn jk myl ?'ied my ly `wec
'i ze`l `ad mler ly zekiiyd oaez jkae ,ocr obe `ad mler

:'ied my lyíé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦
,àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnLlye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîe,"dpia"d geka ± ©¦¦
dpadl gekd `edy
zegek dylya ,dbyde
ÎdpiaÎdnkg ly dl`

mipian md ,zrcäæéà¥¤
úeiçå øBàa äâOä©¨¨§§©
óBñ-ïéàî íL òôBMä©¥©¨¥¥
éelb úðéçáa ,àeä-Ceøä¦§¦©¦
zeigdy ,ote`a ±
"seq oi`"n my dxi`nd
mibiyn mde ,ieliba `id
`ly ,ef zeig ly dzedn
zeigdy ,dfd mlera enk
ly ote`a my d`a
zrici `id ,zeig dze`a my biydl milekiy dbydde ,mlrd
`id zeigd ocr oba eli`e ,zednd zbyd `le cala ze`ivnd

z` mibiyny ,ielib zpigaazpigaa `idy ,zeigd ly zednd
ielibìk äâOä äæéà âéOäìe ïéáäì ,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦§©¦¥¤©¨¨¨

,åéNòî éôìe Búâøãî éôì ãçàå ãçà"wgvi iel ihewl"a - ¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
eznyp wgvi iel iax wicvd oe`bd ,`"hily iaxd ly eia`l
oeilrd ocr obay zenypl dpeekd "ezbixcn itl" ,yxtn ,ocr
,odly `alc `zerxe dpeekd zbixcnl m`zda `id ozbydy -
itk ,"dbixcn" dlna mix`ezn oigene ,oigen ly dcear `idy
oigen iably 'h wxt "dpen`de cegid xry"n my oiivn `edy
dpeekd "eiyrn itl"e ;"zbxcne" dlnd owfd epax siqen c"ag
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà

ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã
ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
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a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeiyrn zeevn ici lr jkl zekefd ,oezgzd ocr obay zenypl
"eiyrn itl" `xwp df okly ,`wec6beprzdy oaen ote` lka .

,zewl`a dpad lye lky ly beprz `ed ocr obayàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.LBãwä øäfa "äðéa" íLa àaä íìBòdxi`n my ,oky ± ¨©¨§¥¦¨©Ÿ©©¨

"dpia"d zxitq7didzy ,
dpade dbyd zenypl

;zewl`aBæ äòtLäå§©§¨¨
äîëç úðéçaî úëLîð¦§¤¤¦§¦©¨§¨

,äàlò,dpeilr dnkg - ¦¨¨
àeäLdnkgd ± ¤

,dpeilrdøB÷î§
äâOääå äìkNää©©§¨¨§©©¨¨

,äðéa íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥¦¨
xewn `id "dnkg"

,"dpia" ly dbyddàeäå§
,edfe ±ìëOä úeîã÷©§©¥¤

éelb ììëì àaL íã÷Ÿ¤¤¨¦§©¦
ïéãò ÷ø ,äðáäå äâOä©¨¨©£¨¨©£©¦
íìòä úðéçáa àeä¦§¦©¤§¥

,øzñäådpigad idef - §¤§¥
dlrnly "dnkg"a
enk `ly ,dpade lkyn

xi`n xak da dlkydd zcewp `idy "dnkg" ly zeipevigd
xg`l wxe - "llk"e "dcewp" zpigaa df my `l` ,lkyd xe`
zece` xaecn o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta mixacd mi`a okn

,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg" ly ef dbixcnèònL ÷ø©¤§©
íL øéòæ íL øéòfî,hrnd on hrn ±íMî CLîðå òôBL ¦§¥¨§¥¨¥©§¦§¨¦¨

,äðéa úðéçáìmevnv ixg`e dhren zeidl ef drtyd lr - ¦§¦©¦¨
ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk edf ,mevnv cere
zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd ziyrp cg` mevnv
,"dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy ick mevnv aey
zcxl oiicr dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd ixg` ,oky
zrtype d`a `id ipyd mevnvd ixg` wx ,"dpia"d zpada

,"dpia"aíìòpä ìëN âéOäìe ïéáäì`ed mvray dfk lky - §¨¦§©¦¥¤©¤§¨
eif" ixd edf ,dbydÎxa didie jynei - dbydn dlrnl ,mlrp
`id mvray ,ocr oba dxi`nd "seq oi`"n dx`d ,"dpikyd
enk `xap df m` dpyn `l - `xap ly ezpadn ixnbl dlrnl
icke - oezgzd ocr oba e` oeilrd ocr oba `idy itk dnyp
xearl dilr ,`xapd ly lkyd zbydl ribze cxz ef dx`dy
,mxa .dnypd zpade zbyda dzcixil cr ,mevnv xg` mevnv
ixd `idy ,zewl` ly zednd ef ixd minevnvd lk ixg`

.zewl`d zedna dbyd - ocr oba dnypd zbydïëìådf ± §¨¥
LBãwä øäfa "àìëéäa äc÷ð" íLa àø÷ð8,dcewp idefy - ¦§¨§¥§ª¨§¥¨¨©Ÿ©©¨

dzeida mby ,"dpia"d lkida dxi`n `idy itk "dnkg" ly
dlrnly "dcewp" oiicr `id ,dbydae dpada ,"dpia"a

.oda dnvr zbviin "dpia"y dbyde dpad ly mihxtdnBæå§
.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé úðeîz àéäxeive zpenz ± ¦§©¤¥£¨¨¨

ixd `ed c"ei ze`d
fnxnd ,"dcewp"9lr

zxitq ly dcewpd
,"dnkg"d,"ïãò" àø÷ðå§¦§¨¥¤

øîàð åéìò øLà10ïéò" : £¤¨¨¤¡©©¦
."'eë äúàø àìoi`y ± Ÿ¨£¨

,oky .llk dbyd mey dfa
dlrnly xe` mvra `ed

,dbydne lkynàø÷ðå11 §¦§¨
."àzøa ãñé àaà"± ©¨¨©§©¨

`ide "`a`" `id dnkg
ze`xwpd zeize`l ceqid
"za" zpiga ,"`zxa"
xiaqiy itk ,"zekln"e
yi zekiiy efi` .oldl
± "zekln") "`zxa"l
(xeaicd zeize`
yi dxe`kl ?"dnkg"l
mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy xeaicd zeize`l
zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd
`idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd
xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl (lirl xaqenk)
:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`y ,oldl

øeacä úBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt,ytpd ly ± ¥¦¦¥¦§©¦©¦
ìkNî øác ïðéà ¯ ätä úBàöBî 'äî úBàöBiäxn`py ± ©§¥§©¤¥¨¨¨ª§¨
,"ze`ven"dn zeize`d ly oz`ivi aiign lkydyàìåoke ± §Ÿ

`l mb,eìlä úBàöBî òáèa òaèîoipr minrtl yi - ª§¨§¤©¨©¨
mb df o`k eli`e ,erah cvn xacd jk j` ,lky it lr eppi`y

,"ze`ven"d rahn `léãé ìò úBiúBàä àèáî àéöBäì§¦¦§¨¨¦©§¥
ïäa äknä ìBwäå ìáääladd ly d`kdd ,"ze`ven"a ± ©¤¤§©©©¤¨¤

,xeaicd zeize` ly oz`ivi zaiign dpi` ,"ze`ven"a lewde
Cøc ét ìòxcqe ±ìëOä Cøc ét ìò àìå òáhälkyd ± ©¦¤¤©¤©§Ÿ©¦¤¤©¥¤

zeize` dp`vz ,"ze`ven"a lewde ladd z`kdny aiign epi`
,el`e el`ô"îea úBiúBàL ,ìLî Cøc ìò ,íéúôOä ïBâk§©§¨©¦©¤¤¨¨¤¦©

,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±ïäî úBàöBéxzei ody miiztya ± §¥¤
ze`xpe zeielbji` yibxdle ze`xl xzei lw ± ziyep`d oirl

e` lky it lr opi` ,miiztyd zrepz ici lr ze`ad zeize`dy
- oky ,rah it lrúàéöéì ïúBð ìëOä àìå òáhä ïéà¥©¤©§Ÿ©¥¤¥¦¦©

,elà úBiúBà éeha ééepL é÷ìç òaøà àèáîlkyd `l - ¦§¨©§©¤§¥¦¥¦¦¥
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ùã÷ä úøâà
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
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פי a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ג קודש שבת יום
אגרת ה  ,212 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

,zetilwd icin,ìàøNé õøà ú÷ãö èøôáeazk owfd epax - ¦§¨¦§©¤¤¦§¨¥
"`ipz"ay "ycewd zxb`" wlgay zeax zexb` jke ± ef zxb`

dwcv zpizpl xywda ±
ux`a "c"ag llek" xear
icinlz zwfgdl ,l`xyi
mgpn iax ly `ixagd
eixage wecexedn lcprn
,l`xyi ux`a eayiizdy

,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
my eay mewnl dwcv

,zelbzda 'iedBîk§
áeúkL28" :éðéò ãéîzly zinipt dkynde ±éäìà 'ä,"da E ¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤¨

,l`xyi ux`a -"íéîiä ìk íL éaìå éðéò eéäå"29.ixd ± §¨¥©§¦¦¨¨©¨¦

dwcvde ,'iedn zinipt dkynd dxi`n l`xyi ux`ay
'd zwcv `id ,l`xyi ux`ay minkg icinlz mr miyery

,ynnàéäåux` zwcv ± §¦
,l`xyieðì äãîòL¤¨§¨¨

eðLôð éiç úBãôì¦§©¥©§¥
úBçãì íéáLBçä úöòî¥£©©§¦¦§

,eðéîòtmivexd zvrn - §¨¥
,epl wifdleðì ãîòúå§©£Ÿ¨

íeNì ,ãòì,cinrdl ± ¨©¨
,íéizîà íéiça eðLôð©§¥§©¦£¦¦¦

øBàì ,íéiçä éiçî± ¥©¥©©¦¥
,xi`dlïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé" øLà ,íéiçä øBàa§©©¦£¤¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥

:ïBöø éäé ïk¥§¦¨

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨
áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa§¨¨©§¨¦

."'eë éðkñîì ä÷ãö± §¨¨§¦§§¥
ozepy df ± ?mei lka (d"awd ly) yecwd myd z` "dyer" in
lr xnel mi`zn cvik (` :xaqd miperh mixacd .iprl dwcv
weqtd oeylk) my zeyrl iehiad d"awd ly yecwd eny
df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd oeylke ,"yrie"

?dwcvd oipr ici lr-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå§¨§©§¦©£©©¥¦§¨
äëøáì4÷eñt ìò5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :± ¦§¨¨©¨¦§¨¨¦§

,'ied my ly 'd ze`aã"eéa ,äfä íìBò àøáðc"ei ze`ae ± ¦§¨¨©¤§
,'ied my ly.àaä íìBò àøáð`wec yiy zekiiyd `id dn ± ¦§¨¨©¨

'i ze`l `ad mlerd oiae ,'ied my ly 'd ze`l dfd mlerd oia
ly epipr edn owfd epax xiaqn jk myl ?'ied my ly `wec
'i ze`l `ad mler ly zekiiyd oaez jkae ,ocr obe `ad mler

:'ied my lyíé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦
,àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnLlye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîe,"dpia"d geka ± ©¦¦
dpadl gekd `edy
zegek dylya ,dbyde
ÎdpiaÎdnkg ly dl`

mipian md ,zrcäæéà¥¤
úeiçå øBàa äâOä©¨¨§§©
óBñ-ïéàî íL òôBMä©¥©¨¥¥
éelb úðéçáa ,àeä-Ceøä¦§¦©¦
zeigdy ,ote`a ±
"seq oi`"n my dxi`nd
mibiyn mde ,ieliba `id
`ly ,ef zeig ly dzedn
zeigdy ,dfd mlera enk
ly ote`a my d`a
zrici `id ,zeig dze`a my biydl milekiy dbydde ,mlrd
`id zeigd ocr oba eli`e ,zednd zbyd `le cala ze`ivnd

z` mibiyny ,ielib zpigaazpigaa `idy ,zeigd ly zednd
ielibìk äâOä äæéà âéOäìe ïéáäì ,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦§©¦¥¤©¨¨¨

,åéNòî éôìe Búâøãî éôì ãçàå ãçà"wgvi iel ihewl"a - ¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
eznyp wgvi iel iax wicvd oe`bd ,`"hily iaxd ly eia`l
oeilrd ocr obay zenypl dpeekd "ezbixcn itl" ,yxtn ,ocr
,odly `alc `zerxe dpeekd zbixcnl m`zda `id ozbydy -
itk ,"dbixcn" dlna mix`ezn oigene ,oigen ly dcear `idy
oigen iably 'h wxt "dpen`de cegid xry"n my oiivn `edy
dpeekd "eiyrn itl"e ;"zbxcne" dlnd owfd epax siqen c"ag
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà

ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã
ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
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a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeiyrn zeevn ici lr jkl zekefd ,oezgzd ocr obay zenypl
"eiyrn itl" `xwp df okly ,`wec6beprzdy oaen ote` lka .

,zewl`a dpad lye lky ly beprz `ed ocr obayàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.LBãwä øäfa "äðéa" íLa àaä íìBòdxi`n my ,oky ± ¨©¨§¥¦¨©Ÿ©©¨

"dpia"d zxitq7didzy ,
dpade dbyd zenypl

;zewl`aBæ äòtLäå§©§¨¨
äîëç úðéçaî úëLîð¦§¤¤¦§¦©¨§¨

,äàlò,dpeilr dnkg - ¦¨¨
àeäLdnkgd ± ¤

,dpeilrdøB÷î§
äâOääå äìkNää©©§¨¨§©©¨¨

,äðéa íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥¦¨
xewn `id "dnkg"

,"dpia" ly dbyddàeäå§
,edfe ±ìëOä úeîã÷©§©¥¤

éelb ììëì àaL íã÷Ÿ¤¤¨¦§©¦
ïéãò ÷ø ,äðáäå äâOä©¨¨©£¨¨©£©¦
íìòä úðéçáa àeä¦§¦©¤§¥

,øzñäådpigad idef - §¤§¥
dlrnly "dnkg"a
enk `ly ,dpade lkyn

xi`n xak da dlkydd zcewp `idy "dnkg" ly zeipevigd
xg`l wxe - "llk"e "dcewp" zpigaa df my `l` ,lkyd xe`
zece` xaecn o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta mixacd mi`a okn

,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg" ly ef dbixcnèònL ÷ø©¤§©
íL øéòæ íL øéòfî,hrnd on hrn ±íMî CLîðå òôBL ¦§¥¨§¥¨¥©§¦§¨¦¨

,äðéa úðéçáìmevnv ixg`e dhren zeidl ef drtyd lr - ¦§¦©¦¨
ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk edf ,mevnv cere
zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd ziyrp cg` mevnv
,"dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy ick mevnv aey
zcxl oiicr dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd ixg` ,oky
zrtype d`a `id ipyd mevnvd ixg` wx ,"dpia"d zpada

,"dpia"aíìòpä ìëN âéOäìe ïéáäì`ed mvray dfk lky - §¨¦§©¦¥¤©¤§¨
eif" ixd edf ,dbydÎxa didie jynei - dbydn dlrnl ,mlrp
`id mvray ,ocr oba dxi`nd "seq oi`"n dx`d ,"dpikyd
enk `xap df m` dpyn `l - `xap ly ezpadn ixnbl dlrnl
icke - oezgzd ocr oba e` oeilrd ocr oba `idy itk dnyp
xearl dilr ,`xapd ly lkyd zbydl ribze cxz ef dx`dy
,mxa .dnypd zpade zbyda dzcixil cr ,mevnv xg` mevnv
ixd `idy ,zewl` ly zednd ef ixd minevnvd lk ixg`

.zewl`d zedna dbyd - ocr oba dnypd zbydïëìådf ± §¨¥
LBãwä øäfa "àìëéäa äc÷ð" íLa àø÷ð8,dcewp idefy - ¦§¨§¥§ª¨§¥¨¨©Ÿ©©¨

dzeida mby ,"dpia"d lkida dxi`n `idy itk "dnkg" ly
dlrnly "dcewp" oiicr `id ,dbydae dpada ,"dpia"a

.oda dnvr zbviin "dpia"y dbyde dpad ly mihxtdnBæå§
.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé úðeîz àéäxeive zpenz ± ¦§©¤¥£¨¨¨

ixd `ed c"ei ze`d
fnxnd ,"dcewp"9lr

zxitq ly dcewpd
,"dnkg"d,"ïãò" àø÷ðå§¦§¨¥¤

øîàð åéìò øLà10ïéò" : £¤¨¨¤¡©©¦
."'eë äúàø àìoi`y ± Ÿ¨£¨

,oky .llk dbyd mey dfa
dlrnly xe` mvra `ed

,dbydne lkynàø÷ðå11 §¦§¨
."àzøa ãñé àaà"± ©¨¨©§©¨

`ide "`a`" `id dnkg
ze`xwpd zeize`l ceqid
"za" zpiga ,"`zxa"
xiaqiy itk ,"zekln"e
yi zekiiy efi` .oldl
± "zekln") "`zxa"l
(xeaicd zeize`
yi dxe`kl ?"dnkg"l
mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy xeaicd zeize`l
zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd
`idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd
xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl (lirl xaqenk)
:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`y ,oldl

øeacä úBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt,ytpd ly ± ¥¦¦¥¦§©¦©¦
ìkNî øác ïðéà ¯ ätä úBàöBî 'äî úBàöBiäxn`py ± ©§¥§©¤¥¨¨¨ª§¨
,"ze`ven"dn zeize`d ly oz`ivi aiign lkydyàìåoke ± §Ÿ

`l mb,eìlä úBàöBî òáèa òaèîoipr minrtl yi - ª§¨§¤©¨©¨
mb df o`k eli`e ,erah cvn xacd jk j` ,lky it lr eppi`y

,"ze`ven"d rahn `léãé ìò úBiúBàä àèáî àéöBäì§¦¦§¨¨¦©§¥
ïäa äknä ìBwäå ìáääladd ly d`kdd ,"ze`ven"a ± ©¤¤§©©©¤¨¤

,xeaicd zeize` ly oz`ivi zaiign dpi` ,"ze`ven"a lewde
Cøc ét ìòxcqe ±ìëOä Cøc ét ìò àìå òáhälkyd ± ©¦¤¤©¤©§Ÿ©¦¤¤©¥¤

zeize` dp`vz ,"ze`ven"a lewde ladd z`kdny aiign epi`
,el`e el`ô"îea úBiúBàL ,ìLî Cøc ìò ,íéúôOä ïBâk§©§¨©¦©¤¤¨¨¤¦©

,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±ïäî úBàöBéxzei ody miiztya ± §¥¤
ze`xpe zeielbji` yibxdle ze`xl xzei lw ± ziyep`d oirl

e` lky it lr opi` ,miiztyd zrepz ici lr ze`ad zeize`dy
- oky ,rah it lrúàéöéì ïúBð ìëOä àìå òáhä ïéà¥©¤©§Ÿ©¥¤¥¦¦©

,elà úBiúBà éeha ééepL é÷ìç òaøà àèáîlkyd `l - ¦§¨©§©¤§¥¦¥¦¦¥
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ùã÷ä úøâà
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק "ראה :˙ÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ,
המצוה". וזאת רד"ה ואתחנן לקו"ת וראה ובכ"מ. רע"א. קנה, בקו"א ˘ËÈÏ"‡7.וכ"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבערך (אף בגעה"ת "גם :

ובכ"מ". ב. י, ואתחנן לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת ראה מל') הוא - ˘ËÈÏ"‡:8.געה"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ר"פ בלקו"ת "בארוכה
˘"˘Â.".9:‡"ËÈÏראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(דשעהיוה"א ברפי"ב (הגה כו' וההתגלות ההמשכה ציור על מורה האות 10."תמונת

ג. סד, א.11.ישעי' רכח, זח"ג



a`Îmgpnפב b"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ibeq drax` e`vi miiztyd zrepzny miaiign rahd `le
m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`a mi`haznd mipey miiehia

,`"te,íéúôOä úòeðz ééepL ét ìò,z"ia ze`d iehiaay - ©¦¦¥§©©§¨©¦
ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`a `id miiztyd zrepz ,lynl

,'ekeúBòðòBðúnL± ¤¦§©§
,miiztydãçà ìáäa§¤¤¤¨

ïäa òâBtä ãçà ìB÷å§¤¨©¥©¨¤
äåLaladd zribp - §¨¤

drya miiztya lewde
,z"ia ze`d `han `edy
ze`d e` ,e"ie ze`d e`
eze` `ed - `"te m"n
ixd ,lew eze`e lad
`l lewde ladd cvny
iehiaa iepiyd oiicr `a
one ,zxg` ze` e` ef ze`
`a iepiydy xnel gxkdd
,miiztyd zrepz zeawra
z"ia ze`d iehia zryay
dpey miiztyd zrepz
ze`d iehia zrya xy`n
,jkl m`zda .lynl 'e
zeidl ,ixd ,jixv did

`hal ezevxa miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy
e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d12jixv didy e` ,

miiztyd z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl
xacd oi` dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg`

,jkéeha éepL éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦¦¦
,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä,oevxay miiepiyd itl -àháì ¨¦¤¦§©¤¤§©¥

,dðBöøk íéúôOa,ytpd ly -'î Bà 'å Bà 'á úBà :øîBì ©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bàzerprpzn ,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -

`hal dvex `edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd
z` d`iany `id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d

,miiztyd zrepza iepiydLôpä ïBöø äéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤§©¤¤
ïäL Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì dúðeëå§©¨¨¨©£¦§©§¨©¦§¤¥

,Leça äàøpëå ,elà úBiúBà 'ã ééeháa äzò úBòðòðúî¦§©§§©¨§¦¥¦¥§©¦§¤§
daa mi`ex ep`y enke -,ygenae zexiúðekúî Lôpä ïéàL¤¥©¤¤¦§©¤¤

úòãBéåji` ±íééepLa íéúôOä úBòeðz éepL ììk ïeëì §©©§©¥§¨¦§©§¨©¦§¦¦
.elàdppi`e zpeekzn ytpd oi`y oeeike ,cegl ze` lk iabl ± ¥

oeekl ji` llk zrcei
iepiyd z` zeyrle
miiztyd zerepza
epevxay ze`l m`zda
ipeydy ,ixd - `hal
epi` miiztyd zrepza
`hal ick ,ef dpeeka `a
`l` ,zniieqn ze`
mc`dy oeeik ,jtidl
zeize` xnel dvex
zerprepzn ,zeniieqn
jxca jk miiztyd

.`linnïk äàøð øúBéå§¥¦§¤¥
,úBc÷pä éeháa,unw - §¦©§ª

,dnecke gzt e`
dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨
úc÷ð äétî àéöBäì§¦¦¦¨§ª©
àìénî éæà ¯ õî÷̈©£©¦¥¨
,íéúôOä íéöî÷ð¦§¨¦©§¨©¦
àìå õî÷ì Lôpä ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§©¤¤¦§Ÿ§Ÿ

çzôì,miiztyd z` ±éøàäì ïéàå .ììëe ììkøáãa C ¦§Ÿ©§¨§¨§¥§©£¦§¨¨
úBiúBàä àèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨¨¦

àlà ,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå± §©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨¤¨
ze`a zeize`dìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOîiptly df ± ¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤

,"dnkg" edfy ,lkydn dlrnleïéà ïëìå ,úøaãîä LôpaL¤©¤¤©§©¤¤§¨¥¥
:ìkä ïéánL óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézäepi` xeaicd ,oky - ©¦¨§©¥©¤¥¦©Ÿ

jkn dlrnly "dnkg"n m` ik ,oian `edy ielbd lkydn `a
ixd ,mipt lk lr .elv` ielbe gzetn epi` oiicr df geke -
cqi `a`" ly oiprd edfy ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y
`ed - xeaicd zeize`e "zekln" - "`zxa"l ceqidy ,"`zxa

."dnkg" ,"`a`"
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ùã÷ä úøâà
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå
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פג היום יום . . .  a`Îmgpn b"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ibeq drax` e`vi miiztyd zrepzny miaiign rahd `le
m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`a mi`haznd mipey miiehia

,`"te,íéúôOä úòeðz ééepL ét ìò,z"ia ze`d iehiaay - ©¦¦¥§©©§¨©¦
ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`a `id miiztyd zrepz ,lynl

,'ekeúBòðòBðúnL± ¤¦§©§
,miiztydãçà ìáäa§¤¤¤¨

ïäa òâBtä ãçà ìB÷å§¤¨©¥©¨¤
äåLaladd zribp - §¨¤

drya miiztya lewde
,z"ia ze`d `han `edy
ze`d e` ,e"ie ze`d e`
eze` `ed - `"te m"n
ixd ,lew eze`e lad
`l lewde ladd cvny
iehiaa iepiyd oiicr `a
one ,zxg` ze` e` ef ze`
`a iepiydy xnel gxkdd
,miiztyd zrepz zeawra
z"ia ze`d iehia zryay
dpey miiztyd zrepz
ze`d iehia zrya xy`n
,jkl m`zda .lynl 'e
zeidl ,ixd ,jixv did

`hal ezevxa miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy
e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d12jixv didy e` ,

miiztyd z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl
xacd oi` dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg`

,jkéeha éepL éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦¦¦
,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä,oevxay miiepiyd itl -àháì ¨¦¤¦§©¤¤§©¥

,dðBöøk íéúôOa,ytpd ly -'î Bà 'å Bà 'á úBà :øîBì ©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bàzerprpzn ,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -

`hal dvex `edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd
z` d`iany `id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d

,miiztyd zrepza iepiydLôpä ïBöø äéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤§©¤¤
ïäL Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì dúðeëå§©¨¨¨©£¦§©§¨©¦§¤¥

,Leça äàøpëå ,elà úBiúBà 'ã ééeháa äzò úBòðòðúî¦§©§§©¨§¦¥¦¥§©¦§¤§
daa mi`ex ep`y enke -,ygenae zexiúðekúî Lôpä ïéàL¤¥©¤¤¦§©¤¤

úòãBéåji` ±íééepLa íéúôOä úBòeðz éepL ììk ïeëì §©©§©¥§¨¦§©§¨©¦§¦¦
.elàdppi`e zpeekzn ytpd oi`y oeeike ,cegl ze` lk iabl ± ¥

oeekl ji` llk zrcei
iepiyd z` zeyrle
miiztyd zerepza
epevxay ze`l m`zda
ipeydy ,ixd - `hal
epi` miiztyd zrepza
`hal ick ,ef dpeeka `a
`l` ,zniieqn ze`
mc`dy oeeik ,jtidl
zeize` xnel dvex
zerprepzn ,zeniieqn
jxca jk miiztyd

.`linnïk äàøð øúBéå§¥¦§¤¥
,úBc÷pä éeháa,unw - §¦©§ª

,dnecke gzt e`
dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨
úc÷ð äétî àéöBäì§¦¦¦¨§ª©
àìénî éæà ¯ õî÷̈©£©¦¥¨
,íéúôOä íéöî÷ð¦§¨¦©§¨©¦
àìå õî÷ì Lôpä ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§©¤¤¦§Ÿ§Ÿ

çzôì,miiztyd z` ±éøàäì ïéàå .ììëe ììkøáãa C ¦§Ÿ©§¨§¨§¥§©£¦§¨¨
úBiúBàä àèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨¨¦

àlà ,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå± §©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨¤¨
ze`a zeize`dìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOîiptly df ± ¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤

,"dnkg" edfy ,lkydn dlrnleïéà ïëìå ,úøaãîä LôpaL¤©¤¤©§©¤¤§¨¥¥
:ìkä ïéánL óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézäepi` xeaicd ,oky - ©¦¨§©¥©¤¥¦©Ÿ

jkn dlrnly "dnkg"n m` ik ,oian `edy ielbd lkydn `a
ixd ,mipt lk lr .elv` ielbe gzetn epi` oiicr df geke -
cqi `a`" ly oiprd edfy ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y
`ed - xeaicd zeize`e "zekln" - "`zxa"l ceqidy ,"`zxa

."dnkg" ,"`a`"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ùã÷ä úøâà
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(תמז עמוד תרס"ו (המשך כו' הנימין על באצבע הכאה ע"י מהכינור הקולות "ע"ד

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט 
דער עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ר  ַמִים, ִאם ָחֵסר ָהִעּקָ ת ֲחִסידּות ְוִיְרַאת ׁשָ ֻעּלַ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ַמִהי ּפְ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס-ְוׁשָ – ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ עּוִרים ַהּשַׁ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשִׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

י  ה ְוסּוְגַית ַרּבִ ָאב ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָהָיה  ֵאיָכה.  אֹוֵמר  ָהָיה   – ם  ּלָ ּכֻ אֹוְמָרם  ָהָיה  ׁשֶ  – ינֹות  ַהּקִ ֲאִמיַרת  ַאַחר  ּבֶֹקר  ּבַ ִקין.  ּזָ ַהּנִ ֶפֶרק  ּדְ יֹוָחָנן 

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה הי' אגה"ק קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י 
וגו'", ובזה נטע בהחסידים  ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים 

מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי 

מָאנט מדת אמת.

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ "ּכַ ֲאָמר  ַהּמַ  – ִליָאְזָנא  ּבְ  – ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  כּו'",  ְנֵכָאה  "ְורּוַח 

יום 
ראשון

יום 
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יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פד
ּוָבֶזה ָנַטע  ְוגֹו'",  ִנים  ַהּפָ י ַהאי –  בֹות "ְוֻכּלֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף ַהּתֵ ּכְ "י ְולֹא  ֵפרּוׁש ַרׁשִ ּכְ ּגֹו'  ִנים"  ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ

י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ לֹשׁ ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ
ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ ִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ּבְ ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך  ׁשְ ּבִ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל  ּבְ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש,  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
"ַנֲחמּו  ָהָיה  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ְוַהּמַ ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ִאם  ק  ְמֻסּפָ ָהָיה  בּוַעִים  ׁשְ ַסח תקכ"ה.  ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  ׁשֶ בּוַעִים  ְ ַהּשׁ ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון  אֹו  ְלבֹואֹו,  ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ הּוא  ִאם  ָסֵפק  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ַנֲחמּו". 

ר. ֵ ֵאר ְוִנְתַקּשׁ ָ ְלִהּשׁ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס 
וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט 
הָאלט א אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א 
חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא 

הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

ם-טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ל  מֹו ׁשֶ ְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשׁ ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵקן – ָאַמר  ַהּזָ י – ַאְדמֹו"ר  ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ רּוׁש ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך":  ּפֵ מֹוָך" הּוא  ּכָ ְלֵרֲעָך 
ֶאת  אֹוֲהִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲהֵרי  ַעל,  ִמּמַ ֱאלַֹקּה  ֵחֶלק  תֹוכֹו  ּבְ ֲהֵרי  לֹו  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

רּוְך-הּוא. דֹוׁש-ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר-ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תּוב  ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגֹו'", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ְדֵרגֹות:  ַהּמַ ל  ּכָ אן  ּכָ ּוְמָבֵאר  ַמְדֵרגֹות,  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ּגּוָפא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּבְ ָאְמָנם  ר".  ְמַדּבֵ
ּתֹוָרה.  ם ּבַ ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ּבְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבֹוָאּה ְלַמּטָ ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ְבֶלְכּתְ
ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְיֵמי  ַעד  ֶזה  עֹוָלם  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ּוַמְתִחיל  ִמי,  ׁשְ ּגַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְחּתֹון  ַהּתַ ָלעֹוָלם 
ּוְבקּוֶמָך  ָאבֹות, ַעד  ּדְ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָעָליו  ֹמר  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ ְוַגם ָאז  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ְיֵמי  בֹוא  ּבְ ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  מנ"א ז' ראשון יום לזריקה? הדם נפסל מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
...Búeö íBéa" :øîàpL ,íBia àlà ïúBà ïéáéø÷î ïéà úBðaøwä©¨§¨¥©§¦¦¨¤¨©¤¤¡©§©Ÿ
íBéa àlà íîc ïé÷øBæ ïéàå ...äìéla àìå "íBia" ,"áéø÷äì§©§¦©§Ÿ©©§¨§¥§¦¨¨¤¨§
äò÷ML ïåéëå ..."Bçáæ úà Báéø÷ä íBéa" :øîàpL ,äèéçMä©§¦¨¤¤¡©§©§¦¤¦§§¥¨¤¨§¨

.ícä ìñôð ,änçä©©¨¦§©©¨
להקשות: יש

הקרבן  עבודת שאין למדים צוותו" "ביום מהפסוק
שמשקיעת  ונמצא דמים, זריקת גם נכללת ובזה בלילה,
זריקת  בלילה כי הדם, לזריקת אפשרות יותר אין החמה

ב'לינה' נפסלים הלילה ולאחר פסולה, פסולי דמים (הל'

ה"ג). פ"ג ("ביום המוקדשין נוסף לימוד צריך מדוע כן, ואם
החמה? בשקיעת הדם את לפסול הקריבו")

רש"י ביום)ותירץ ד"ה א, נו, :(זבחים
נצרך  הדם את פוסלת החמה ששקיעת המיוחד הלימוד
לומר  מקום היה כי המזבח, בראש הדם את העלו כאשר
נפסל  הדם אין כי בבוקר למחרת הדם את לזרוק שמותר
היו  אם בלינה נפסלים אינם ואיברים שחלבים כמו בלינה,

המזבח א)בראש פז, זבהים רבה, הקריבו"(לדעת "ביום והכתוב ,
החמה. שקיעת לאחר נפסל הדם אופן שבכל מלמד

לדעתו  שהרי כן, לפרש אפשר אי הרמב"ם בשיטת אבל
בעזרה לינה כמו פוסלת המזבח בראש שם לינה פסוהמ"ק (הל'

לפסול הי"א) כדי מיוחד לימוד צריך מדוע הקושיא וחוזרת ,

החמה? בשקיעת הדם את
והביאור:

דבר  מחמת לפסול הקרבן בגוף פסול בין להבחין יש
אבל  מיד, יישרף - נותר או פיגול נעשה הקרבן אם צדדי:
בקרבן  הבעלים שנטמאו כגון הקרבן, בגוף אינו הפסול אם
'תעובר  אלא קדשים, בזיון זהו כי מיד לשרפו אין פסח,
כדי  הלילה כל משאירו או שיסריח עד מניחו צורתו',

לשרפו. יוכל ואז בלינה, שיפסל
או  (נטמא הדם בגוף הוא הפסול אם - בדם הדין והוא

נותר) אם נעשה אבל העזרה), שברצפת (תעלה לאמה ישפך
שופכים  אין הבעלים) שמתו (כגון אחר בדבר הוא הפסול

בלינה. שיפסל ממתינים אלא מיד הדם את
היטב: מתבאר זה לפי

לזרוק  אפשרות אין הקריבו..." מ"ביום הלימוד לולי גם
הדם  בגוף פסול זה אין אך החמה, שקיעת לאחר הדם את
אי  וממילא בלילה), לזרוק (האיסור צדדית מניעה אלא
הדם  כאשר הבוקר, עד לאמה הדם את לשפוך יהיה אפשר

בלינה. יפסל
שהדם  לקבוע זבחו" את הקריבו מ"ביום הלימוד בא לכן
"כיון  כי לשפכו, ויש החמה בשקיעת מיד 'נותר' נעשה

הדם". נפסל - החמה ששקעה
(b"it i `zzrny ,ycewd jxc ,dyn ikxc)

ה'תשע"ג  מנ"א ח' שני יום אחת  תנופה רבים, בעלים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéðL§©¦
éðî ãçàä ,úeôzLa íéîìL eàéáäLïä elôà ;Bøáç úeLøa ó ¤¥¦§¨¦§ª¨¨¤¨¥¦¦§£¥£¦¥

éðî ãçà ,äàî.ïlk éãé ìò ó ¥¨¤¨¥¦©§¥ª¨
בגמרא מבואר הדבר א)בטעם צד, אפשר (מנחות אי :

בין  חציצה תהווה האחד של ידו שהרי ביחד כולם שיניפו
"תנופה  כי זה אחר בזה להניף אין וכן לקרבן, חבירו של ידו

תנופות". ולא רחמנא אמר (אחת)
בברייתא נאמר אימורים בהנפת ב)אך סא, מניח (שם "כהן

הרמב"ם פסק וכן ומניף", הבעלים ידי תחת ו)ידו הל' .(לעיל
חציצה? משום בו שאין זה דין נשתנה מה קשה ולכאורה

התוספות כהן)וביארו ד"ה ב סא, :(מנחות
ממש, הבעלים יד תחת ידו מניח שהכהן הכוונה אין
התחתון, בחלקם עצמם, האימורים על ידו שמניח אלא

הרמב"ם כוונת גם וזו הבעלים. ליד ביכורים סמוך רוקח (מעשה

יב) .ג,
שותפים  הנפת בין לחלק יש אכן אחרת, דעה לפי אך
גזירת  באימורים באימורים: והבעלים הכהן להנפת בשלמים

זו  אין ולכן הבעלים וגם הכהן גם שיניפו היא הכתוב
אך  אחת, כיד שניהם יד את החשיבה התורה כי חציצה,
הרי  מניפים שניהם שיהיו הכתוב גזירת שאין בשותפים

חציצה זוהי יחדיו יח,כשמניפים מכות ריטב"א ב. לו, קידושין (תוס'

.ב)
אינו  במינו 'מין כי חציצה כאן אין בעצם שביארו: ויש
אינם  ששותפים לכך והטעם יד, בפני חוצצת יד ואין חוצץ'
בעצמו, להניף צריך אחד וכל מאחר הוא יחד להניף יכולים
יד  תחת מונחת שידו וכיון מכוחו, ההרמה שתהא היינו
חבירו, כוח עם יחד אלא לבד מכוחו ההרמה אין חברו,
העליון  שתנופת היינו חציצה משום שאסור בגמרא והנאמר
שחיוב  שותפים ולכן בכוחו. מלהניף התחתון בעד 'חוצצת'
להניף  יכולים אינם בעצמו מהם אחד כל על חל ההנפה
המצוה, היא כך הרי הכהן עם הבעלים בתנופת אבל ביחד,
עצמו  בפני אחד כל מכוח ולא שניהם מכוח מונף שיהא

חיסרון בזה ב)ואין מז, סוכה אמת .(שפת

ה'תשע"ג  מנ"א ט' שלישי יום להחמיץ? אסור מנחה איזו

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰õnçîä©§©¥
íàL ,úe÷ìî da ïéà íéëñð úçðî ìáà ...ä÷Bì ¯ íéðtä íçì¤¤©¨¦¤£¨¦§©§¨¦¥¨©§¤¦

ìL ïîLa dìab íàå ;õnçúzL íã÷ äìñôð éøä ¯ íéîa dìab¦§¨§©¦£¥¦§§¨Ÿ¤¤¦§©¥§¦¦§¨§¤¤¤
.ïéöéîçî ïðéàå ,ïä úBøt éî ¯ íéëñð§¨¦¥¥¥§¥¨©§¦¦
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ה'תשע"ג  מנ"א ז' ראשון יום לזריקה? הדם נפסל מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
...Búeö íBéa" :øîàpL ,íBia àlà ïúBà ïéáéø÷î ïéà úBðaøwä©¨§¨¥©§¦¦¨¤¨©¤¤¡©§©Ÿ
íBéa àlà íîc ïé÷øBæ ïéàå ...äìéla àìå "íBia" ,"áéø÷äì§©§¦©§Ÿ©©§¨§¥§¦¨¨¤¨§
äò÷ML ïåéëå ..."Bçáæ úà Báéø÷ä íBéa" :øîàpL ,äèéçMä©§¦¨¤¤¡©§©§¦¤¦§§¥¨¤¨§¨

.ícä ìñôð ,änçä©©¨¦§©©¨
להקשות: יש

הקרבן  עבודת שאין למדים צוותו" "ביום מהפסוק
שמשקיעת  ונמצא דמים, זריקת גם נכללת ובזה בלילה,
זריקת  בלילה כי הדם, לזריקת אפשרות יותר אין החמה

ב'לינה' נפסלים הלילה ולאחר פסולה, פסולי דמים (הל'

ה"ג). פ"ג ("ביום המוקדשין נוסף לימוד צריך מדוע כן, ואם
החמה? בשקיעת הדם את לפסול הקריבו")

רש"י ביום)ותירץ ד"ה א, נו, :(זבחים
נצרך  הדם את פוסלת החמה ששקיעת המיוחד הלימוד
לומר  מקום היה כי המזבח, בראש הדם את העלו כאשר
נפסל  הדם אין כי בבוקר למחרת הדם את לזרוק שמותר
היו  אם בלינה נפסלים אינם ואיברים שחלבים כמו בלינה,

המזבח א)בראש פז, זבהים רבה, הקריבו"(לדעת "ביום והכתוב ,
החמה. שקיעת לאחר נפסל הדם אופן שבכל מלמד

לדעתו  שהרי כן, לפרש אפשר אי הרמב"ם בשיטת אבל
בעזרה לינה כמו פוסלת המזבח בראש שם לינה פסוהמ"ק (הל'

לפסול הי"א) כדי מיוחד לימוד צריך מדוע הקושיא וחוזרת ,

החמה? בשקיעת הדם את
והביאור:

דבר  מחמת לפסול הקרבן בגוף פסול בין להבחין יש
אבל  מיד, יישרף - נותר או פיגול נעשה הקרבן אם צדדי:
בקרבן  הבעלים שנטמאו כגון הקרבן, בגוף אינו הפסול אם
'תעובר  אלא קדשים, בזיון זהו כי מיד לשרפו אין פסח,
כדי  הלילה כל משאירו או שיסריח עד מניחו צורתו',

לשרפו. יוכל ואז בלינה, שיפסל
או  (נטמא הדם בגוף הוא הפסול אם - בדם הדין והוא

נותר) אם נעשה אבל העזרה), שברצפת (תעלה לאמה ישפך
שופכים  אין הבעלים) שמתו (כגון אחר בדבר הוא הפסול

בלינה. שיפסל ממתינים אלא מיד הדם את
היטב: מתבאר זה לפי

לזרוק  אפשרות אין הקריבו..." מ"ביום הלימוד לולי גם
הדם  בגוף פסול זה אין אך החמה, שקיעת לאחר הדם את
אי  וממילא בלילה), לזרוק (האיסור צדדית מניעה אלא
הדם  כאשר הבוקר, עד לאמה הדם את לשפוך יהיה אפשר

בלינה. יפסל
שהדם  לקבוע זבחו" את הקריבו מ"ביום הלימוד בא לכן
"כיון  כי לשפכו, ויש החמה בשקיעת מיד 'נותר' נעשה

הדם". נפסל - החמה ששקעה
(b"it i `zzrny ,ycewd jxc ,dyn ikxc)

ה'תשע"ג  מנ"א ח' שני יום אחת  תנופה רבים, בעלים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéðL§©¦
éðî ãçàä ,úeôzLa íéîìL eàéáäLïä elôà ;Bøáç úeLøa ó ¤¥¦§¨¦§ª¨¨¤¨¥¦¦§£¥£¦¥

éðî ãçà ,äàî.ïlk éãé ìò ó ¥¨¤¨¥¦©§¥ª¨
בגמרא מבואר הדבר א)בטעם צד, אפשר (מנחות אי :

בין  חציצה תהווה האחד של ידו שהרי ביחד כולם שיניפו
"תנופה  כי זה אחר בזה להניף אין וכן לקרבן, חבירו של ידו

תנופות". ולא רחמנא אמר (אחת)
בברייתא נאמר אימורים בהנפת ב)אך סא, מניח (שם "כהן

הרמב"ם פסק וכן ומניף", הבעלים ידי תחת ו)ידו הל' .(לעיל
חציצה? משום בו שאין זה דין נשתנה מה קשה ולכאורה

התוספות כהן)וביארו ד"ה ב סא, :(מנחות
ממש, הבעלים יד תחת ידו מניח שהכהן הכוונה אין
התחתון, בחלקם עצמם, האימורים על ידו שמניח אלא

הרמב"ם כוונת גם וזו הבעלים. ליד ביכורים סמוך רוקח (מעשה

יב) .ג,
שותפים  הנפת בין לחלק יש אכן אחרת, דעה לפי אך
גזירת  באימורים באימורים: והבעלים הכהן להנפת בשלמים

זו  אין ולכן הבעלים וגם הכהן גם שיניפו היא הכתוב
אך  אחת, כיד שניהם יד את החשיבה התורה כי חציצה,
הרי  מניפים שניהם שיהיו הכתוב גזירת שאין בשותפים

חציצה זוהי יחדיו יח,כשמניפים מכות ריטב"א ב. לו, קידושין (תוס'

.ב)
אינו  במינו 'מין כי חציצה כאן אין בעצם שביארו: ויש
אינם  ששותפים לכך והטעם יד, בפני חוצצת יד ואין חוצץ'
בעצמו, להניף צריך אחד וכל מאחר הוא יחד להניף יכולים
יד  תחת מונחת שידו וכיון מכוחו, ההרמה שתהא היינו
חבירו, כוח עם יחד אלא לבד מכוחו ההרמה אין חברו,
העליון  שתנופת היינו חציצה משום שאסור בגמרא והנאמר
שחיוב  שותפים ולכן בכוחו. מלהניף התחתון בעד 'חוצצת'
להניף  יכולים אינם בעצמו מהם אחד כל על חל ההנפה
המצוה, היא כך הרי הכהן עם הבעלים בתנופת אבל ביחד,
עצמו  בפני אחד כל מכוח ולא שניהם מכוח מונף שיהא

חיסרון בזה ב)ואין מז, סוכה אמת .(שפת

ה'תשע"ג  מנ"א ט' שלישי יום להחמיץ? אסור מנחה איזו

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰õnçîä©§©¥
íàL ,úe÷ìî da ïéà íéëñð úçðî ìáà ...ä÷Bì ¯ íéðtä íçì¤¤©¨¦¤£¨¦§©§¨¦¥¨©§¤¦

ìL ïîLa dìab íàå ;õnçúzL íã÷ äìñôð éøä ¯ íéîa dìab¦§¨§©¦£¥¦§§¨Ÿ¤¤¦§©¥§¦¦§¨§¤¤¤
.ïéöéîçî ïðéàå ,ïä úBøt éî ¯ íéëñð§¨¦¥¥¥§¥¨©§¦¦



v"ndqeפו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

חמץ" תעשה לא המנחה... "כל יא)מהפסוק ב, למדו (ויקרא
א) נז, מה (מנחות תנאים ונחלקו להחמיצן. אסור המנחות שרוב

- הגלילי יוסי רבי לדעת תקריבו": "אשר התוספת מלמדת
mikqpלרבות zgpn הוא חימוץ שאיסור לומר מקום היה כי ,

נאכלים, שייריהן אלא כולן מוקטרות שאינן במנחות רק
- עקיבא רבי ולדעת כולה. המוקטרת נסכים במנחת ולא

להחמיץ שאסור miptdלרבות mgl לכהנים שנאכל אף ,
המזבח. על בחלקן הקרבות מנחות לשאר דומה ואינו

הפנים  לחם ש"המחמץ עקיבא כרבי הרמב"ם ופסק
מלקות" בה אין נסכים מנחת אבל משנה)לוקה... .(כסף

הגמרא למסקנת : ביהודה' ה'נודע הדעות (שם)והקשה
הפנים  לחם מרבה הפסוק הגלילי יוסי רבי לדעת - הפוכות
ונמצא  נסכים. מנחת מרבה הפסוק עקיבא רבי ולדעת
כרבי  לפסוק במקום הגלילי, יוסי כרבי פסק שהרמב"ם

מחבירו עקיבא כרבי שהלכה ב)עקיבא, מו, !(עירובין
ומבאר:

לחם  ולא נסכים מנחת מרבה שהפסוק סובר עקיבא רבי

שם)הפנים מנחות הגמ' המיוחדים (מסקנת המקדש כלי לדעתו כי
לרוב  סולת מודדים שבו 'עישרון' כגון יבש, למדידת

א),המנחות פז, הפנים (שם לחם אין וממילא קדושים, אינם
יכול  שאינו ונמצא השולחן. על אותו שיסדרו עד מתקדש
לא  השולחן על סידורו קודם כי לעולם, חימוץ לידי לבוא
אפוי. כבר הוא סידורו ולאחר מנחה, שם עליו ואין נתקדש
מנחת  חימוץ לאסור בא שהריבוי עקיבא רבי מפרש ולכן

מים. לה להוסיף שמותר לסבור ויצטרך נסכים,
שמידת  פסק הרמב"ם אבל עקיבא, רבי לדעת זה וכל

הי"ט)dycwzpהיבש פ"א המקדש כלי לרבות (הל' אפשר כן ואם ,
הפ  היבש לחם מידת לכלי בהכנסתו כי חימוץ, לאיסור נים

נסכים, מנחת לרבות ואין חימוץ, לידי לבוא ויכול מתקדש
לה  להוסיף ואין שמן עם רק באה נסכים שמנחת מסתבר כי
מים  ובלי שתתחמץ", קודם נפסלה - במים גיבלה ו"אם מים

מחמיצין". ואינן הן פירות "מי -
(ak iq w"ecdn dcedia rcep)

ה'תשע"ג  מנ"א י' רביעי יום צבור? קרבן או יחיד מנחת - גדול כהן חביתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ãöéëå§¥©
ïBøOò éöça eäöBçå ,íìL ïBøOò àéáî ?ìBãb ïäë ézáç úiNò£¦©£¦¥Ÿ¥¨¥¦¦¨¨¥§¥©£¦¦¨

.Lc÷naL¤©¦§¨
) א)הגמרא נא, גדול מנחות כהן חביתי לדמות יש האם דנה

חובה, שהיא התמידים למנחת או נדבה הבאה שמן למנחת
כיון  התמידים למנחת גדול כהן חביתי לדמות סברא ויש
שמן  לנדבת בדומה יחיד, מנחת היא גדול כהן שחביתי
חביתי  כן ואם ציבור, קרבן שהיא התמידים למנחת ובניגוד

ציבור. קרבן ולא יחיד מנחת הם גדול כהן
במשנה ב)אמנם, שם, שמת (שם הגדול בכהן נחלקו

יורשיו  האם במקומו, אחר כהן נתמנה וטרם היום באמצע
הסוברת  שלדעה ומסתבר הציבור, או החביתין את מביאים

ציבור. קרבן היא זו מנחה החביתין את מביא הציבור כי

למלך' ה'משנה ה"ג)ואכן, פ"א פסח קרבן חביתי (הל' האם דן
לכאן  ראיות ומביא יחיד או ציבור קרבן הינם גדול כהן
אחד  שמצד לכך שונים הסברים מצינו ובאחרונים ולכאן
הם  שני ומצד שמן) לנדבת (בדומה יחיד קרבן שהם נראה

ציבור. קרבן
דוד' ב)ה'מקדש ס"ק ל ציבור (סי' קרבן הם שהחביתין כתב

הגמרא dyrnlyאלא זה ולפי הגדול הכהן על מוטל חיובם
כי  בפועל, המציאות מצד יחיד למנחת החביתין בין משווה
ואילו  יחיד ידי על מובאים החביתין מעשית מבחינה
ציבור  קרבן שזהו משמע שמהן דעות מביאה המשנה
כי  הציבור), על מוטל הגדול הכהן מות לאחר (וחיובם

ציבור. מנחת היא זו מנחה במקורה

ה'תשע"ג  מנ"א י"א חמישי יום יותר? או בדיוק להביא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...øãBpä©¥
àéáäå ,'Nák' ...éìò éøä' :øîà ?ãöék .àöé ¯ ìBãb àéáäå ,ïè÷̈¨§¥¦¨¨¨¥©¨©£¥¨©¤¤§¥¦

.àöé ...ìéà©¦¨¨
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא נאמר הרי להבין: יש
והביא  כבש נדר אם חובתו ידי יוצא ואיך נדרת", כאשר

איל?
' מתפרש כבש להביא שהנדר לומר ניתן lklלכאורה

zegtd,כוונתו בכלל מכבש יותר שהוא איל גם אך כבש',
אף איל להביא יכול היה כן אם מזו,dligzklאבל יתירה ,

הרמב"ם כתב שהרי איל, שיביא הל'עדיף מזבח)(סוף אסורי

ביותר  המשובח היפה מן קרבנו יביא עצמו... לזכות "הרוצה
כאן  הרמב"ם מלשון ואילו ממנו", שיביא המין שבאותו

חובתו. ידי יצא בדיעבד שרק משמע
כבש' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן לפרש יש ולכן
שנדר  מניחים אנו מקום, ומכל בכלל, האיל אין אמנם
יותר  להביא מעוניין שאינו משום לא איל, ולא כבש להביא
הביא  אם ולכן יותר, ידו השיגה לא שעה שבאותה כיון אלא
נאמר: בפסוק כי איל יביא לא לכתחילה אבל יצא, איל
ולכן, נדרת". כאשר ועשית תשמור, שפתיך "מוצא
שפתיך" "מוצא משום שנדר, כפי כבש יביא לכתחילה

את ויקיים באיל חובה ידי יוצא –zpeekובדיעבד נדרו
לגמרי  מתאימה שאינה אף נדרת", כאשר ב"ועשית הנכללת

שפתיו. למוצא
(1 'nr ,fk zegiy ihewl)
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ה'תשע"ג  מנ"א י"ב שישי יום התמיד  הקרבת זמן

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰éúîéàå§¥¨©
,änçä äìòzL íã÷ BúBà ïéèçBL ¯ ø÷a ìL ?ïúèéçL ïîæ§©§¦¨¨¤Ÿ¤£¦Ÿ¤¤©£¤©©¨
øeavä úà äòL ä÷çc úçà íòôe ;çøænä ìk éðt øéàiMî¦¤¨¦§¥¨©¦§¨©©©©¨£¨¨¨¤©¦
ãéîz .íBia úBòL òaøàa øçL ìL ãéîz eáéø÷äå ,éðL úéáa§©¦¥¦§¦§¦¨¦¤©©§©§©¨©¨¦
óBñ ãò ,äìòîå äöçîe LMî ...BúBà ïéèçBL ,íéaøòä ïéa ìL¤¥¨©§©¦£¦¦¥¤¡¨¨©£¨©

.íBiä©
תפילה ה"א)בהלכות תפילת (פ"ג שזמן הרמב"ם פסק

עד  ובדיעבד רביעית שעה סוף עד לכתחילה הוא שחרית
נתקנה  שחרית ותפילת מאחר משנה': ה'לחם והקשה חצות.
שזמנה  מניין שעות, ארבע עד שזמנו החתמיד קרבן כנגד

מנה  חצות? עד
והביאור:

"משש  שזמנו הרמב"ם כתב הערביים בין של בתמיד
פירט  שחר של בתמיד אך היום", סוף עד ומעלה ומחצה
שפעם  והוסיף מזרח", כל פני "משיאור הזמן, תחילת את
לא  מדוע ולכאורה, ביום. שעות בארבע אותו הקריבו אחת
שפירש  כשם שעות, ארבע בסוף זמנו שסיום בפירוש כתב

הערביים? בין של תמיד זמן סוף את
על  נמשך אכן הערביים בין של תמיד זמן שלדעתו אלא

צללי  משינטו – הראשון ערבים: שני (בין זמן משך פני
שחר  של תמיד אך החמה), בשקיעת - והשני ערב,
לאחר  ולא המזרח, משיאיר ממש, בבוקר זמנו לכתחילה
משך  לו אין כי זמנו סוף את הרמב"ם כתב לא ולכן מכן,

הזמן. כשמגיע מיד להקריבו צריך ולכתחילה זמן
זה  ודבר מכן, לאחר אף להקריבו ניתן בדיעבד אמנם,
שעות  בארבע הקריבוהו אחת שפעם מכך הרמב"ם לומד
אין  כי דברים, כסיפור אלא כהלכה זאת כתב לא ולכן ביום.
יש  ומזה אירע שכך אלא הרביעית לשעה הלכתית משמעות
אין  ומאידך זמנו, לאחר גם להקריב ניתן שבדיעבד ללמוד
יתכן  כי להקריבו, אין שעות ארבע שלאחר מכך ללמוד

יותר. מאוחר גם מקריבים היו צורך היה שאם
תפילה: בהלכות הרמב"ם דברי מיושבים ובזה

ארבע  סוף עד הוא התמיד שכנגד תפילה זמן לכתחילה
הוקרב  שבו ביותר המאוחר הזמן זהו למעשה כי שעות,
הקרבת  זמן סוף שהוא חצות, עד ובדיעבד פעם, אי התמיד
זמן  מתחיל מכן ולאחר הדין, מעיקר שחר של התמיד

הערביים. בין של התמיד הקרבת
(jli`e gvw 'r ,d jlnd xd :dagxdae .a ,ek zekxa oeivl oey`x d`x)

ה'תשע"ג  מנ"א י"ג קודש שבת ימים? שמונה חנוכה קבעו מדוע

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øð ÷éìãîe©§¦¥
,äák àlL BàönL øðå .ïúáèä àéä úBøpä ú÷ìãäå .äákL¤¨¨§©§¨©©¥¦£¨¨¨§¥¤§¨¤Ÿ¨¨

.Bðwúî§©§
הרשב"א ושט)לדעת עט סי' ח"א הנרות (שו"ת הדלקת מצות

את  אהרן "ובהעלות בתורה ככתוב הערביים, בין רק היא
הערבים" בין ח)הנרות ל, שנאמר(שמות ומה "בבקר (שם).

אלא  הנרות בהדלקת מדבר אינו הנרות" את בהיטיבו בבקר
וכדומה. הפתילות והגבהת מהדשן המנורה בזיכי בניקוי

דולקים  הנרות שיהיו היא המצוה הרמב"ם לדעת ואילו
גם  להדליקם צריך שכבו נרות ולכן וביום, בלילה תמיד
בבקר  "בבקר שנאמר וזהו מתקנו כבה שלא ונר בבוקר
כדי  הנר את להיטיב היינו 'הטבה' כי – הנרות" את בהטיבו
וחוזר  אותו שמרפאים כחולה הראשון, לאיתנו שיחזור
שיש  אלא כבה שלא ונר מדליקו, שכבה נר ולכן, לבריאותו.

הנר 'הטבת' זוהי שהרי מתקנו, – אורו את משנה,לתקן (כסף

.משנה)לחם 
שלמה' 'בנין נב)ובספר ההבדל (סי הרמב"ם לדעת מבאר:

הוא  הבוקר של להדלקה הערביים בין של ההדלקה בין
הנרות  אם ולכן חיובית, מצוה היא הערביים בין שהדלקת
אבל  ולהדליקם, ולחזור תחילה לכבותם צריך דולקים
כבויים  מצאם שאם אלא להדליק חיובית מצוה אין בבוקר
לכבותו  צריך אין כבה שלא נר אבל להדליקם, צריך

הפתילה. בתיקון די אלא ולהדליקו
ומוסיף:

הידועה  יוסף' ה'בית קושית את ליישב יש הרמב"ם, לפי
תר"ע) סי' :(או"ח

ימים  שבעה היה הנס והרי חנוכה ימי שמונת קבעו מדוע
ליום  להדליק כדי שמצאו השמן בפך היה שהרי בלבד,

אחד?
להדליק  כדי בו די היה שמצאו בפך שהיה השמן כי
והרי  ביום, גם להדליק כדי מספיק לא אבל אחד לילה
צריך  שכך וכיון ביום, גם להדליק צריך הרמב"ם לשיטת
דלקו  ללילה שבנוסף בכך נס היה הראשון ביום שגם לומר

ביום. גם הנרות
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חמץ" תעשה לא המנחה... "כל יא)מהפסוק ב, למדו (ויקרא
א) נז, מה (מנחות תנאים ונחלקו להחמיצן. אסור המנחות שרוב

- הגלילי יוסי רבי לדעת תקריבו": "אשר התוספת מלמדת
mikqpלרבות zgpn הוא חימוץ שאיסור לומר מקום היה כי ,

נאכלים, שייריהן אלא כולן מוקטרות שאינן במנחות רק
- עקיבא רבי ולדעת כולה. המוקטרת נסכים במנחת ולא

להחמיץ שאסור miptdלרבות mgl לכהנים שנאכל אף ,
המזבח. על בחלקן הקרבות מנחות לשאר דומה ואינו

הפנים  לחם ש"המחמץ עקיבא כרבי הרמב"ם ופסק
מלקות" בה אין נסכים מנחת אבל משנה)לוקה... .(כסף

הגמרא למסקנת : ביהודה' ה'נודע הדעות (שם)והקשה
הפנים  לחם מרבה הפסוק הגלילי יוסי רבי לדעת - הפוכות
ונמצא  נסכים. מנחת מרבה הפסוק עקיבא רבי ולדעת
כרבי  לפסוק במקום הגלילי, יוסי כרבי פסק שהרמב"ם

מחבירו עקיבא כרבי שהלכה ב)עקיבא, מו, !(עירובין
ומבאר:

לחם  ולא נסכים מנחת מרבה שהפסוק סובר עקיבא רבי

שם)הפנים מנחות הגמ' המיוחדים (מסקנת המקדש כלי לדעתו כי
לרוב  סולת מודדים שבו 'עישרון' כגון יבש, למדידת

א),המנחות פז, הפנים (שם לחם אין וממילא קדושים, אינם
יכול  שאינו ונמצא השולחן. על אותו שיסדרו עד מתקדש
לא  השולחן על סידורו קודם כי לעולם, חימוץ לידי לבוא
אפוי. כבר הוא סידורו ולאחר מנחה, שם עליו ואין נתקדש
מנחת  חימוץ לאסור בא שהריבוי עקיבא רבי מפרש ולכן

מים. לה להוסיף שמותר לסבור ויצטרך נסכים,
שמידת  פסק הרמב"ם אבל עקיבא, רבי לדעת זה וכל

הי"ט)dycwzpהיבש פ"א המקדש כלי לרבות (הל' אפשר כן ואם ,
הפ  היבש לחם מידת לכלי בהכנסתו כי חימוץ, לאיסור נים

נסכים, מנחת לרבות ואין חימוץ, לידי לבוא ויכול מתקדש
לה  להוסיף ואין שמן עם רק באה נסכים שמנחת מסתבר כי
מים  ובלי שתתחמץ", קודם נפסלה - במים גיבלה ו"אם מים

מחמיצין". ואינן הן פירות "מי -
(ak iq w"ecdn dcedia rcep)

ה'תשע"ג  מנ"א י' רביעי יום צבור? קרבן או יחיד מנחת - גדול כהן חביתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ãöéëå§¥©
ïBøOò éöça eäöBçå ,íìL ïBøOò àéáî ?ìBãb ïäë ézáç úiNò£¦©£¦¥Ÿ¥¨¥¦¦¨¨¥§¥©£¦¦¨

.Lc÷naL¤©¦§¨
) א)הגמרא נא, גדול מנחות כהן חביתי לדמות יש האם דנה

חובה, שהיא התמידים למנחת או נדבה הבאה שמן למנחת
כיון  התמידים למנחת גדול כהן חביתי לדמות סברא ויש
שמן  לנדבת בדומה יחיד, מנחת היא גדול כהן שחביתי
חביתי  כן ואם ציבור, קרבן שהיא התמידים למנחת ובניגוד

ציבור. קרבן ולא יחיד מנחת הם גדול כהן
במשנה ב)אמנם, שם, שמת (שם הגדול בכהן נחלקו

יורשיו  האם במקומו, אחר כהן נתמנה וטרם היום באמצע
הסוברת  שלדעה ומסתבר הציבור, או החביתין את מביאים

ציבור. קרבן היא זו מנחה החביתין את מביא הציבור כי

למלך' ה'משנה ה"ג)ואכן, פ"א פסח קרבן חביתי (הל' האם דן
לכאן  ראיות ומביא יחיד או ציבור קרבן הינם גדול כהן
אחד  שמצד לכך שונים הסברים מצינו ובאחרונים ולכאן
הם  שני ומצד שמן) לנדבת (בדומה יחיד קרבן שהם נראה

ציבור. קרבן
דוד' ב)ה'מקדש ס"ק ל ציבור (סי' קרבן הם שהחביתין כתב

הגמרא dyrnlyאלא זה ולפי הגדול הכהן על מוטל חיובם
כי  בפועל, המציאות מצד יחיד למנחת החביתין בין משווה
ואילו  יחיד ידי על מובאים החביתין מעשית מבחינה
ציבור  קרבן שזהו משמע שמהן דעות מביאה המשנה
כי  הציבור), על מוטל הגדול הכהן מות לאחר (וחיובם

ציבור. מנחת היא זו מנחה במקורה

ה'תשע"ג  מנ"א י"א חמישי יום יותר? או בדיוק להביא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...øãBpä©¥
àéáäå ,'Nák' ...éìò éøä' :øîà ?ãöék .àöé ¯ ìBãb àéáäå ,ïè÷̈¨§¥¦¨¨¨¥©¨©£¥¨©¤¤§¥¦

.àöé ...ìéà©¦¨¨
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא נאמר הרי להבין: יש
והביא  כבש נדר אם חובתו ידי יוצא ואיך נדרת", כאשר

איל?
' מתפרש כבש להביא שהנדר לומר ניתן lklלכאורה

zegtd,כוונתו בכלל מכבש יותר שהוא איל גם אך כבש',
אף איל להביא יכול היה כן אם מזו,dligzklאבל יתירה ,

הרמב"ם כתב שהרי איל, שיביא הל'עדיף מזבח)(סוף אסורי

ביותר  המשובח היפה מן קרבנו יביא עצמו... לזכות "הרוצה
כאן  הרמב"ם מלשון ואילו ממנו", שיביא המין שבאותו

חובתו. ידי יצא בדיעבד שרק משמע
כבש' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן לפרש יש ולכן
שנדר  מניחים אנו מקום, ומכל בכלל, האיל אין אמנם
יותר  להביא מעוניין שאינו משום לא איל, ולא כבש להביא
הביא  אם ולכן יותר, ידו השיגה לא שעה שבאותה כיון אלא
נאמר: בפסוק כי איל יביא לא לכתחילה אבל יצא, איל
ולכן, נדרת". כאשר ועשית תשמור, שפתיך "מוצא
שפתיך" "מוצא משום שנדר, כפי כבש יביא לכתחילה

את ויקיים באיל חובה ידי יוצא –zpeekובדיעבד נדרו
לגמרי  מתאימה שאינה אף נדרת", כאשר ב"ועשית הנכללת

שפתיו. למוצא
(1 'nr ,fk zegiy ihewl)

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  מנ"א י"ב שישי יום התמיד  הקרבת זמן

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰éúîéàå§¥¨©
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ãéîz .íBia úBòL òaøàa øçL ìL ãéîz eáéø÷äå ,éðL úéáa§©¦¥¦§¦§¦¨¦¤©©§©§©¨©¨¦
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.íBiä©
תפילה ה"א)בהלכות תפילת (פ"ג שזמן הרמב"ם פסק

עד  ובדיעבד רביעית שעה סוף עד לכתחילה הוא שחרית
נתקנה  שחרית ותפילת מאחר משנה': ה'לחם והקשה חצות.
שזמנה  מניין שעות, ארבע עד שזמנו החתמיד קרבן כנגד

מנה  חצות? עד
והביאור:

"משש  שזמנו הרמב"ם כתב הערביים בין של בתמיד
פירט  שחר של בתמיד אך היום", סוף עד ומעלה ומחצה
שפעם  והוסיף מזרח", כל פני "משיאור הזמן, תחילת את
לא  מדוע ולכאורה, ביום. שעות בארבע אותו הקריבו אחת
שפירש  כשם שעות, ארבע בסוף זמנו שסיום בפירוש כתב

הערביים? בין של תמיד זמן סוף את
על  נמשך אכן הערביים בין של תמיד זמן שלדעתו אלא

צללי  משינטו – הראשון ערבים: שני (בין זמן משך פני
שחר  של תמיד אך החמה), בשקיעת - והשני ערב,
לאחר  ולא המזרח, משיאיר ממש, בבוקר זמנו לכתחילה
משך  לו אין כי זמנו סוף את הרמב"ם כתב לא ולכן מכן,

הזמן. כשמגיע מיד להקריבו צריך ולכתחילה זמן
זה  ודבר מכן, לאחר אף להקריבו ניתן בדיעבד אמנם,
שעות  בארבע הקריבוהו אחת שפעם מכך הרמב"ם לומד
אין  כי דברים, כסיפור אלא כהלכה זאת כתב לא ולכן ביום.
יש  ומזה אירע שכך אלא הרביעית לשעה הלכתית משמעות
אין  ומאידך זמנו, לאחר גם להקריב ניתן שבדיעבד ללמוד
יתכן  כי להקריבו, אין שעות ארבע שלאחר מכך ללמוד

יותר. מאוחר גם מקריבים היו צורך היה שאם
תפילה: בהלכות הרמב"ם דברי מיושבים ובזה

ארבע  סוף עד הוא התמיד שכנגד תפילה זמן לכתחילה
הוקרב  שבו ביותר המאוחר הזמן זהו למעשה כי שעות,
הקרבת  זמן סוף שהוא חצות, עד ובדיעבד פעם, אי התמיד
זמן  מתחיל מכן ולאחר הדין, מעיקר שחר של התמיד

הערביים. בין של התמיד הקרבת
(jli`e gvw 'r ,d jlnd xd :dagxdae .a ,ek zekxa oeivl oey`x d`x)

ה'תשע"ג  מנ"א י"ג קודש שבת ימים? שמונה חנוכה קבעו מדוע

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øð ÷éìãîe©§¦¥
,äák àlL BàönL øðå .ïúáèä àéä úBøpä ú÷ìãäå .äákL¤¨¨§©§¨©©¥¦£¨¨¨§¥¤§¨¤Ÿ¨¨

.Bðwúî§©§
הרשב"א ושט)לדעת עט סי' ח"א הנרות (שו"ת הדלקת מצות

את  אהרן "ובהעלות בתורה ככתוב הערביים, בין רק היא
הערבים" בין ח)הנרות ל, שנאמר(שמות ומה "בבקר (שם).

אלא  הנרות בהדלקת מדבר אינו הנרות" את בהיטיבו בבקר
וכדומה. הפתילות והגבהת מהדשן המנורה בזיכי בניקוי

דולקים  הנרות שיהיו היא המצוה הרמב"ם לדעת ואילו
גם  להדליקם צריך שכבו נרות ולכן וביום, בלילה תמיד
בבקר  "בבקר שנאמר וזהו מתקנו כבה שלא ונר בבוקר
כדי  הנר את להיטיב היינו 'הטבה' כי – הנרות" את בהטיבו
וחוזר  אותו שמרפאים כחולה הראשון, לאיתנו שיחזור
שיש  אלא כבה שלא ונר מדליקו, שכבה נר ולכן, לבריאותו.

הנר 'הטבת' זוהי שהרי מתקנו, – אורו את משנה,לתקן (כסף

.משנה)לחם 
שלמה' 'בנין נב)ובספר ההבדל (סי הרמב"ם לדעת מבאר:

הוא  הבוקר של להדלקה הערביים בין של ההדלקה בין
הנרות  אם ולכן חיובית, מצוה היא הערביים בין שהדלקת
אבל  ולהדליקם, ולחזור תחילה לכבותם צריך דולקים
כבויים  מצאם שאם אלא להדליק חיובית מצוה אין בבוקר
לכבותו  צריך אין כבה שלא נר אבל להדליקם, צריך

הפתילה. בתיקון די אלא ולהדליקו
ומוסיף:

הידועה  יוסף' ה'בית קושית את ליישב יש הרמב"ם, לפי
תר"ע) סי' :(או"ח

ימים  שבעה היה הנס והרי חנוכה ימי שמונת קבעו מדוע
ליום  להדליק כדי שמצאו השמן בפך היה שהרי בלבד,

אחד?
להדליק  כדי בו די היה שמצאו בפך שהיה השמן כי
והרי  ביום, גם להדליק כדי מספיק לא אבל אחד לילה
צריך  שכך וכיון ביום, גם להדליק צריך הרמב"ם לשיטת
דלקו  ללילה שבנוסף בכך נס היה הראשון ביום שגם לומר

ביום. גם הנרות
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב ז' א' יום
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ד  ¤¤ּפרק
ּבּיֹום ‡. אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ולא  "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֹ"ּביֹום
אּלא  ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּלילה.
ּביֹום  זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: הּׁשחיטה, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָּביֹום
נפסל  החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּזביחה

ַָהּדם.
ּכל ·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

מקטירין הּלילה  - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? . ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
וכן [אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

עּמּוד  ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין  חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין ‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן להקטיר [במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין  הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת  את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,
והּלבֹונה,„. הּקמץ, ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות [-והּקטרת, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
שקיעת] לפני ּכל מעט והֹולכין מתאּכלין והן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּׁשמׁש;

עֹולה. ּכאברי ְְְֵֵַַָָהּלילה,
ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים

ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, נסכים ׁשּנאמר: מּקיׁש - ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּנסכים  אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים מה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָלׁשלמים:

- עצמן ּבפני קרבן]הּבאים בלא ּבּלילה [- מתקּדׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּבפני  הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,לפיכ ּבּלילה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוקרבין
ּפֹוסלת  הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ּומקריבן מקּדיׁשן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָעצמן,

העֹולה. ּכאברי ְְֵֵֶָָָּבהן,
.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ

בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ , -] ְְְְִִַָָָ
להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ

הּלילה [הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל  ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.
.Ê ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

החּלין  ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; אפּלּומּכלי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Á לא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם  ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּוא נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין [קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי  למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו
.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר

לאויר [תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,

ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש
.È הּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּבעליו  זביחהּולׁשם ּבׁשעת קּבלת [שחיטה]- ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם  הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָׁשאר
ּבעֹולה  ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹואם

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים
.‡È לׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, לאכילה]ּברּו ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָָ

ּבלבד לריח –וׁשהקטרתֹו אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ
ריח] בהם אין ּברּושאז הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

והּׁשֹוחט  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּוא;
החטא  אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

עליו. ֶָָָׁשּבאּו

ה  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומּקּבלה ּכבר ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשרת  ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל
אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
מקּבלים ·. ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

הּמזּבח  ּבצפֹון אּלא ּדמן ׁשּבארנּואת הּמקֹום ּבכל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשחיטתן  - קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּולֹותיו

העזרה.וקּבּו מן מקֹום ּבכל ּדמן ל ְְֲִִָָָָָָָ
ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ׁשהרי ּומּנין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט  העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום  אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור  וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד  עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מי"ב מנ"א.

ובעת רצון יזכירוהו עוד הפעם וכן אותן שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שיבשר טוב בהנ"ל בטוב הנראה והנגלה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. לפלא גדול מ"ש שלא יכול להשתתף בהתועדות דחג הגאולה מצד וכו' שאם זה שאין לו 

כל מניעות צריך להשתתף בהתועדויות כאלו, עאכו"כ זה שיש איזה מניעה, שהרי ההשתתפות בכחה 

היא לבטל המניעות ולהמשיך ברכות השי"ת בכל המצטרך, וק"ל.

 ב"ה,  כ' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח מנ"א עם המצורף אליו ולפלא שלאחרונה התחילו כל אנ"ש 

לקצר במכתביהם וכנראה שדוקא בשנה דופרצת מתנהגים באופן הפכי בכתיבה וכו'.

ויהי רצון שבארבעים יום שבשנה זו )שקודם ר"ה הבע"ל( יהי' כמבואר באגרת התשובה לרבנו 

הזקן סוף פרק ט': הי' רגיל לקרות דף אחד וכו' בכדי להשלים את כל מה שהי' צריך להעשות בשנה זו, 

שנה תמימה ועבורה שנת שבתון לה' שנת ופרצת והרי השי"ת רצון יראיו יעשה, נאר מ'דארף וועלען 

אויף א אמת.

ויהי רצון בהמשך להענינים שכותב במכתבו שיבשר טוב בשינוי עיקרי בהתאם להכתוב לעיל, 

וכעוסק בצ"צ יבשר טוב בהם ומזה יומשך גם בעניניו הפרטים לבריאות ולהסתדרות בקרוב בשידוך 

טוב בגשמיות וברוחניות, בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ד  ¤¤ּפרק
ּבּיֹום ‡. אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ולא  "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֹ"ּביֹום
אּלא  ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּלילה.
ּביֹום  זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: הּׁשחיטה, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָּביֹום
נפסל  החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּזביחה

ַָהּדם.
ּכל ·. הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

מקטירין הּלילה  - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? . ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
וכן [אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

עּמּוד  ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין  חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין ‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן להקטיר [במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין  הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת  את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,
והּלבֹונה,„. הּקמץ, ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות [-והּקטרת, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
שקיעת] לפני ּכל מעט והֹולכין מתאּכלין והן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּׁשמׁש;

עֹולה. ּכאברי ְְְֵֵַַָָהּלילה,
ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים

ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, נסכים ׁשּנאמר: מּקיׁש - ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּנסכים  אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים מה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָלׁשלמים:

- עצמן ּבפני קרבן]הּבאים בלא ּבּלילה [- מתקּדׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּבפני  הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,לפיכ ּבּלילה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוקרבין
ּפֹוסלת  הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ּומקריבן מקּדיׁשן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָעצמן,

העֹולה. ּכאברי ְְֵֵֶָָָּבהן,
.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ

בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ , -] ְְְְִִַָָָ
להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ

הּלילה [הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל  ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.
.Ê ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

החּלין  ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; אפּלּומּכלי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

.Á לא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם  ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּוא נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין [קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי  למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו
.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר

לאויר [תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,

ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש
.È הּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּבעליו  זביחהּולׁשם ּבׁשעת קּבלת [שחיטה]- ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם  הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָׁשאר
ּבעֹולה  ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹואם

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים
.‡È לׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי

לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, לאכילה]ּברּו ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָָ

ּבלבד לריח –וׁשהקטרתֹו אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ
ריח] בהם אין ּברּושאז הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

והּׁשֹוחט  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּוא;
החטא  אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

עליו. ֶָָָׁשּבאּו

ה  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומּקּבלה ּכבר ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשרת  ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל
אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
מקּבלים ·. ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

הּמזּבח  ּבצפֹון אּלא ּדמן ׁשּבארנּואת הּמקֹום ּבכל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשחיטתן  - קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּולֹותיו

העזרה.וקּבּו מן מקֹום ּבכל ּדמן ל ְְֲִִָָָָָָָ
ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ׁשהרי ּומּנין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט  העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום  אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור  וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד  עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
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ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם
הּקּבלה מקֹום  הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ

אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין
אהל  ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ההיכל? ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הרּוחֹותמֹועד" ּכל להכׁשיר יחד [צדדים]- לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ
ׁשחטם  ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא רּוח. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָלהם
ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ּכׁשרים; - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהיכל
העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין הּגּגֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

.‰- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
אפּלּוּפסּולין  ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

מּוגפֹות ּדלתֹותיו אבל [סגורות]היּו ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶַָָָָָ
ּפֹוסלת. אינּה ׁשעליו ֵֶֶֶֶַָָָָֹהּפרכת

.Â צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה
לעֹולם  ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת וכיצד - . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן  ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה  הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי [אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי [זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובׁשלמים  ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּדין הּמזּבח, והּוא "סביב"; ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Ê הּנאכלֹות ארּבע החּטאֹות על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר  לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח  עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל  הּסמּוכה הּגדֹולה [א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד [זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת  ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן
.Á ּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי

ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
לּתן  ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל

אחרת  קרן על .מהן ֵֶֶֶֶֶַַ
.Ë ּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ּבלבד  החּטאת אצּבעֹואּלא את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיסּפג  לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו
.Èלימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ּומהּלּומּנין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע בערך ּבקרן [- ונֹותן , ְְֵֵֶֶַַ
ׁשהיא  הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדרֹומית
ּבקרן  ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָסמּוכה
ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשליׁשית
ועל  ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּבקרן
ׁשירי  ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד

מזּבח  יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדם
ּדרֹומי. יסֹוד זה ְְִֶָָֹהעלה",

.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ׁשֹופּומּזין הּדם ּוׁשירי ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפֹוגע  ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן
ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו

.·È מהן מּזה וכּמה מּדמן, מּזין ׁשל והיכן וׂשעיר ּפר ? ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
על  הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָיֹום

הּבּדים הארון]ּבין מוטות בין הּפרכת;[- על ּוׁשמֹונה , ְִֵֶֶַַַַָֹ
על  הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּומערב
על  הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָארּבע
יֹום  עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמצעֹו

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהּכּפּורים.
.‚È ּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּפרים

מהן  ּובין אחד הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
מזּבח  קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע הּקדׁשים, ְְְְְֳִִֶַַַַַַַַַָָֹקדׁש

ַָָהּזהב.
.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל

קרנֹות  על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
מּבחּוץ  הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן [- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ

ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית
מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית

.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל [- ִֵַַַַָָָֹ
מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות

ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;
.ÊËזרה עבֹודה בית ׂשעירי בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

בשוגג] ּבהן הדין נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ
לפי  אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּתֹורה
חּטאת  ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

לכל ולׂשרפה [הדינים]הּקהל ּדמים למּתן ּבענין, האמּור ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
הּׂשֹורף. את ְֵֵֶַַּולטּמא

.ÊÈ טעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבכֹור
ּבׁשפיכה  אחת ׁשּירצה מּתנה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה  לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח; זוּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּׁשלׁש
מּתנה  אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ּכמֹו יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחת?

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה הּדין [מסורת ׁשהּוא למדּו, ְְִִִֶַַָָ
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ׁשּנֹותן ּובפסח, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבמעׂשר

.ÁÈ אחר הּמזּבח, ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּתחּלה ׁשּזֹורק  ּדמם אֹותן ין מפׁשיטין - הּזבחים וכל . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין [אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
הּנׂשרפֹות  מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת  עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;
.ËÈ לּכהנים הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ּבקרּבנֹות ּכל ּבין , ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹ
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אׁשר  העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ּבין  ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹצּבּור
עֹולה  וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות אבל ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהקריב";

ּבבׂשרּה הּמזּבח זכה שנפסלה]ׁשּלא הּכהנים [- זכּו לא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹורּה,

.Î אין הפׁשטן, קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים  וכל עֹורֹותיהן לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבת  מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות
ׁשּבת לשבוע]לערב אחת -]. ְֶֶַָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאות עֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּדינן המקדש] זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

"עלת  ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיקרבּו
ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאיׁש",
עבד  אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, עֹולת אחד הּבית. ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבדק
להֹוציא  אּלא "איׁש", נאמר לא לּכהנים; עֹורֹותיהן -ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ְֵֶַההקּדׁש.

ו  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן  ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,
הּכל [לבשר]מחּברין מקטירין הּכל";- "את ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ

הּבׂשר  עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם
ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא [הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;
מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ
ּבהן  אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
לאחר  יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. לא ֲֲִַֹחצֹות,
לּכבׁש„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ,ּכׁשּמנּתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על  ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על [אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על  אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר  ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם [- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ
מּגיע  ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא  הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן

הימנית  לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע  ּכ ואחר עּמּה. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה [חלב]את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש על ונטל [מקום]ּונתנֹו הּׁשחיטה, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּקרבים לאחר.[מעיים]את ּונתנן ְְְִֵֶַַַָָָ
.Â ּבמים ּומדיחן ירחץ הֹול והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר [יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
הּכרׂשמׁש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]קין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין  הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
על [מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ
.Ê ואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל

מן] הּכבד [בליטה את מזיז ולא הּכבד; מן ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכבד
לּדפן  ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמקֹומּה.

הּׁשזרה עם ויֹורד וחֹות יּגע [השדרה]הימנית, ולא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָלּׁשזרה,

ּבּה. ּתלּויה והּכבד ְְְֵֵַַָָָלאחר,
.Áלּגרה לֹו מּכאן [צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ

והּלב  והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי  ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע  הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה [י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] את [חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע
מפׁשיטין  הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין  הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:
.Èמן [כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפי הראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

והּפדר  למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ [חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;

עור] היה ששם החיצוני הצד -].
.·È ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני

לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ
.‚È והאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי

עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת
לחּוץ  עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל .והרגל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

.„Èּבׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי
אצּבעֹותיו  ּבין .וצלעֹותיה ְְְְֵֶֶַָָ

.ÂË ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ

.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על [כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם  אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
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ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם
הּקּבלה מקֹום  הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ

אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין
אהל  ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ההיכל? ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הרּוחֹותמֹועד" ּכל להכׁשיר יחד [צדדים]- לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ
ׁשחטם  ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא רּוח. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָלהם
ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ּכׁשרים; - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהיכל
העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין הּגּגֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

.‰- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
אפּלּוּפסּולין  ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

מּוגפֹות ּדלתֹותיו אבל [סגורות]היּו ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶַָָָָָ
ּפֹוסלת. אינּה ׁשעליו ֵֶֶֶֶַָָָָֹהּפרכת

.Â צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה
לעֹולם  ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת וכיצד - . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן  ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה  הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי [אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי [זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובׁשלמים  ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּדין הּמזּבח, והּוא "סביב"; ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Ê הּנאכלֹות ארּבע החּטאֹות על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר  לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח  עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל  הּסמּוכה הּגדֹולה [א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד [זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא  וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת  ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן
.Á ּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי

ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
לּתן  ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל

אחרת  קרן על .מהן ֵֶֶֶֶֶַַ
.Ë ּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ּבלבד  החּטאת אצּבעֹואּלא את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיסּפג  לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו
.Èלימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ּומהּלּומּנין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע בערך ּבקרן [- ונֹותן , ְְֵֵֶֶַַ
ׁשהיא  הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדרֹומית
ּבקרן  ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָסמּוכה
ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשליׁשית
ועל  ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּבקרן
ׁשירי  ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד

מזּבח  יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדם
ּדרֹומי. יסֹוד זה ְְִֶָָֹהעלה",

.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ׁשֹופּומּזין הּדם ּוׁשירי ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפֹוגע  ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן
ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו

.·È מהן מּזה וכּמה מּדמן, מּזין ׁשל והיכן וׂשעיר ּפר ? ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
על  הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָיֹום

הּבּדים הארון]ּבין מוטות בין הּפרכת;[- על ּוׁשמֹונה , ְִֵֶֶַַַַָֹ
על  הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּומערב
על  הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָארּבע
יֹום  עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמצעֹו

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהּכּפּורים.
.‚È ּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּפרים

מהן  ּובין אחד הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
מזּבח  קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע הּקדׁשים, ְְְְְֳִִֶַַַַַַַַַָָֹקדׁש

ַָָהּזהב.
.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל

קרנֹות  על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
מּבחּוץ  הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן [- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ

ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית
מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית

.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל [- ִֵַַַַָָָֹ
מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות

ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;
.ÊËזרה עבֹודה בית ׂשעירי בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

בשוגג] ּבהן הדין נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ
לפי  אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּתֹורה
חּטאת  ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

לכל ולׂשרפה [הדינים]הּקהל ּדמים למּתן ּבענין, האמּור ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
הּׂשֹורף. את ְֵֵֶַַּולטּמא

.ÊÈ טעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבכֹור
ּבׁשפיכה  אחת ׁשּירצה מּתנה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה  לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח; זוּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּׁשלׁש
מּתנה  אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ּכמֹו יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחת?

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה הּדין [מסורת ׁשהּוא למדּו, ְְִִִֶַַָָ
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ׁשּנֹותן ּובפסח, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבמעׂשר

.ÁÈ אחר הּמזּבח, ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּתחּלה ׁשּזֹורק  ּדמם אֹותן ין מפׁשיטין - הּזבחים וכל . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין [אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
הּנׂשרפֹות  מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת  עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;
.ËÈ לּכהנים הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ּבקרּבנֹות ּכל ּבין , ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹ

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

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - a`Îmgpn 'f '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אׁשר  העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ּבין  ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹצּבּור
עֹולה  וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות אבל ְְְֲִִִִִַַָָָָָָהקריב";

ּבבׂשרּה הּמזּבח זכה שנפסלה]ׁשּלא הּכהנים [- זכּו לא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּבעֹורּה,

.Î אין הפׁשטן, קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים  וכל עֹורֹותיהן לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבת  מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות
ׁשּבת לשבוע]לערב אחת -]. ְֶֶַָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאות עֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּדינן המקדש] זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

"עלת  ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיקרבּו
ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאיׁש",
עבד  אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, עֹולת אחד הּבית. ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבדק
להֹוציא  אּלא "איׁש", נאמר לא לּכהנים; עֹורֹותיהן -ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ְֵֶַההקּדׁש.

ו  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן  ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,
הּכל [לבשר]מחּברין מקטירין הּכל";- "את ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ

הּבׂשר  עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם
ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא [הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;
מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ
ּבהן  אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
לאחר  יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. לא ֲֲִַֹחצֹות,
לּכבׁש„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ,ּכׁשּמנּתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על  ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על [אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על  אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר  ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם [- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ
מּגיע  ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא  הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן

הימנית  לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע  ּכ ואחר עּמּה. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה [חלב]את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש על ונטל [מקום]ּונתנֹו הּׁשחיטה, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּקרבים לאחר.[מעיים]את ּונתנן ְְְִֵֶַַַָָָ
.Â ּבמים ּומדיחן ירחץ הֹול והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר [יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
הּכרׂשמׁש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]קין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין  הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
על [מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ
.Ê ואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל

מן] הּכבד [בליטה את מזיז ולא הּכבד; מן ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכבד
לּדפן  ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמקֹומּה.

הּׁשזרה עם ויֹורד וחֹות יּגע [השדרה]הימנית, ולא , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָלּׁשזרה,

ּבּה. ּתלּויה והּכבד ְְְֵֵַַָָָלאחר,
.Áלּגרה לֹו מּכאן [צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ

והּלב  והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי  ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע  הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה [י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] את [חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע
מפׁשיטין  הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין  הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:
.Èמן [כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפי הראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

והּפדר  למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ [חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;

עור] היה ששם החיצוני הצד -].
.·È ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני

לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ
.‚È והאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי

עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת
לחּוץ  עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל .והרגל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

.„Èּבׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי
אצּבעֹותיו  ּבין .וצלעֹותיה ְְְְֵֶֶַָָ

.ÂË ׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ  עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ

.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על [כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם  אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
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נסכיה  ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים  הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈ ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עׂשר  אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל .לּמזּבח; ְְִִִִֵַַַַַָָָ
.ÁÈ הראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל  הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי  העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין,
מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ועׂשירי  ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה; ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת
ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי עׂשר; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָואחד
עׂשרים  הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּקרבים

.וארּבעה  ְְַָָ
.ËÈ ׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה

"לנתחיה" ּדברים נאמר: ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי
.Î ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד  העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת

המזבח]לּסֹובב גובה באמצע ּדרֹומית [-בערך לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ
מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת את [שחיטה ׁשם ְְִִֵֶָָָָ

ערּפּה מּמּול ּומבּדיל[העורף]ראׁשּה וושט], קנה ;[חותך ְְִִַָָָֹ
ּוממּצה ּפסּולה. הבּדיל, לא ודם [סוחט]ואם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, קיר על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּגּוף
מּצה  ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם מּצה ְְְִִִִַַַָָָָָֹֹואם

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא הּגּוף ְְִֵַַַָָָֹֹּדם
.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ

לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;
ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ

הּיֹוצאין  מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור
הּדׁשן לבית  והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Î"ּבכנפיו אֹותֹו צרי"וׁשּסע ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
הגוף]להבּדיל ואם [לקרוע יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַַֹ

לא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהבּדיל,
ולא  מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא הּמראה, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהסיר

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח שסחט]ספגן [לאחר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרה. ְֵַָָהּדם,

.‚Î ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם [לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ
הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ

ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר [עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיּגיע [שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי  אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ח' ב' יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט [אברים ׁשּבארנּו. ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

להקטירן] תורה האּׁשים;שאמרה ּגּבי על וזֹורקן ְְְִִֵַַָָָּומֹולחן,
נֹותן  לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה .ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכהּנה. לזכרי נאכל ּבׂשרּה ְְְְְֱִֵֶָָָָָֻּוׁשאר
הּדם ·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּומֹוציא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה  ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,
לׂשרפה ‚. מקֹומֹות ּובֹוׁשלׁשה העזרה, ּבתֹו אחד : ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹ

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין
ׁשּלן  אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיצאּו

ׁשּלהן. האמּורין לנּו אֹו ִֵֶֶַָָָָָהּבׂשר,
ׂשֹורפין „. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

מן  ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקרא העזרה  והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשהן  ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית
ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל  אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד [לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף [שחיטה חּטאת ְֲֵֵֵַַַַָָָ
בעוף] ּכמֹומיוחדת מערבית, ּדר ֹומית ּבקרן ְְְֲִִֶֶַָָאֹותּה
ויֹורד אֹו[דוחק]ׁשּבארנּו; הּסימנים ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ואם  הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן. אחד ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻרּבֹו
מּמּול  ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹהבּדיל
למּטה  הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל". ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹערּפֹו,

מתמּצים הּדם ּוׁשירי היסֹוד,[נשפכים]מאמצעֹו, על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
מּכלל  - הּמזּבח" יסֹוד אל יּמצה ּבּדם "והּנׁשאר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וזה  היסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנתינה

הּתחּתֹון. קיר ְִַַהּוא
.Ê מעּכב העֹוף חּטאת ּדם אּלא ּומּצּוי ּבּה לּמזּבח ואין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,
.Á ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ׁשּתי [כנפיה]רגליה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
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- מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו
ְֵָּכׁשרה.

.Ë ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל
- מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע למּטה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָדמּה

מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן והּוא יוצאת]ּכׁשרה, שביציאתו -] ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ֶֶַהּנפׁש.

.È מערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
למּטה  ּוׁשלׁשה למעלה, העֹוף,מׁשּמׁשת חּטאת - מּלמּטה : ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּנאכלֹות  וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל [הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין [- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית  לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡È,ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
דברים  מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹויֹורדין
הּׂשמאל  על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאּלּו

לעקב  וחֹוזרין מלאכּתן, ועֹוׂשין שעלו]לּקרן, בצד -]. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
מערבית  ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? נפנין מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּומּפני
ּכל  את ּומּקיפין ימין, על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּדרֹומית
יתעּׁשן  ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא אֹו והּיין, ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמים
.·È את מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ

מּקרן  ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע  ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית

ועֹוׂשה ׁשם  ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ואם ; ְְְִִִֶֶֶַָֹֹ
ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

ח  ¤¤ּפרק
קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קדם  הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזיה,
ּתכּבס  עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"ואׁשר

קדׁש". ְָָֹּבמקֹום
טעּונין ·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

וגֹורדּכּבּוס  ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ
חּטאת  ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט  ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"
לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן לּה[- היתה ׁשּלא ּבין , ְְֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו הּכׁשר. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשעת
היתה  ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,

ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּבלבד „. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ׁשּיהיה אין והּוא ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלי בגד]על אבל [או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
לפי  ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מ ּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן
ראּוי ‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה  ׁשּלא לקּבל עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
- ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט,
ראּוי  הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר טמאה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻלקּבל
.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז

- הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
ּכּבּוס  טעּון אמרּתי אינֹו לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכדי  ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ּבדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
ַָָהּזיה.

.Ê הּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
הּדם  זרק מּׁשירי לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים
.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון
.Ë ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ;נּתז ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

על  החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל  ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון
.È יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין

רׁשם  לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּסּמנין יפה ׁשבעת וכל . ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ
.‡È טעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

ּבעזרה  מריקה ׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתבּׁשל  אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום  ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף  ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',
ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד
.·È ּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולא מריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ

במים]ּבמזג מעורב והּמריקה [יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ

והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת [מכשירן]- ְְְְִַַַַָָָָ
מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי על ְְְִִֵֵַַַַַָָָּבמים

.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר [החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

טעּון הּכלי, ּבמקצת ּוׁשטיפה.[כולו]ּבּׁשל מריקה ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.„È אם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה

נגעה  ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,
ּבלבדּבֹו ּבחּטאת ולא הכלי]. הּכלים [שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי [- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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נסכיה  ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים  הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈ ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עׂשר  אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל .לּמזּבח; ְְִִִִֵַַַַַָָָ
.ÁÈ הראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל  הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי  העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין,
מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ועׂשירי  ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה; ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת
ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי עׂשר; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָואחד
עׂשרים  הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּקרבים

.וארּבעה  ְְַָָ
.ËÈ ׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה

"לנתחיה" ּדברים נאמר: ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?

מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי
.Î ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד  העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת

המזבח]לּסֹובב גובה באמצע ּדרֹומית [-בערך לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ
מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת את [שחיטה ׁשם ְְִִֵֶָָָָ

ערּפּה מּמּול ּומבּדיל[העורף]ראׁשּה וושט], קנה ;[חותך ְְִִַָָָֹ
ּוממּצה ּפסּולה. הבּדיל, לא ודם [סוחט]ואם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, קיר על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּגּוף
מּצה  ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם מּצה ְְְִִִִַַַָָָָָֹֹואם

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא הּגּוף ְְִֵַַַָָָֹֹּדם
.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ

לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;
ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ

הּיֹוצאין  מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור
הּדׁשן לבית  והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.·Î"ּבכנפיו אֹותֹו צרי"וׁשּסע ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
הגוף]להבּדיל ואם [לקרוע יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַַֹ

לא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהבּדיל,
ולא  מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא הּמראה, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהסיר

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח שסחט]ספגן [לאחר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרה. ְֵַָָהּדם,

.‚Î ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם [לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ
הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ

ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר [עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיּגיע [שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי  אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ח' ב' יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט [אברים ׁשּבארנּו. ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

להקטירן] תורה האּׁשים;שאמרה ּגּבי על וזֹורקן ְְְִִֵַַָָָּומֹולחן,
נֹותן  לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את לּתן רצה .ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכהּנה. לזכרי נאכל ּבׂשרּה ְְְְְֱִֵֶָָָָָֻּוׁשאר
הּדם ·. וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּומֹוציא  האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה  ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,
לׂשרפה ‚. מקֹומֹות ּובֹוׁשלׁשה העזרה, ּבתֹו אחד : ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹ

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין
ׁשּלן  אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיצאּו

ׁשּלהן. האמּורין לנּו אֹו ִֵֶֶַָָָָָהּבׂשר,
ׂשֹורפין „. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

מן  ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקרא העזרה  והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשהן  ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית
ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל  אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד [לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף [שחיטה חּטאת ְֲֵֵֵַַַַָָָ
בעוף] ּכמֹומיוחדת מערבית, ּדר ֹומית ּבקרן ְְְֲִִֶֶַָָאֹותּה
ויֹורד אֹו[דוחק]ׁשּבארנּו; הּסימנים ׁשּיחּת עד ּבצּפרנֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ואם  הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן. אחד ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻרּבֹו
מּמּול  ראׁשֹו את "ּומלק ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹהבּדיל
למּטה  הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל". ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹערּפֹו,

מתמּצים הּדם ּוׁשירי היסֹוד,[נשפכים]מאמצעֹו, על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
מּכלל  - הּמזּבח" יסֹוד אל יּמצה ּבּדם "והּנׁשאר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וזה  היסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין קיר על ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנתינה

הּתחּתֹון. קיר ְִַַהּוא
.Ê מעּכב העֹוף חּטאת ּדם אּלא ּומּצּוי ּבּה לּמזּבח ואין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,
.Á ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ׁשּתי [כנפיה]רגליה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
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- מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו
ְֵָּכׁשרה.

.Ë ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל
- מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע למּטה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָדמּה

מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן והּוא יוצאת]ּכׁשרה, שביציאתו -] ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ֶֶַהּנפׁש.

.È מערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
למּטה  ּוׁשלׁשה למעלה, העֹוף,מׁשּמׁשת חּטאת - מּלמּטה : ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּנאכלֹות  וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל [הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין [- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית  לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡È,ּומּקיפין ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
דברים  מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹויֹורדין
הּׂשמאל  על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאּלּו

לעקב  וחֹוזרין מלאכּתן, ועֹוׂשין שעלו]לּקרן, בצד -]. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
מערבית  ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? נפנין מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּומּפני
ּכל  את ּומּקיפין ימין, על נפנין ׁשאם ּתחּלה; ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּדרֹומית
יתעּׁשן  ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשּיּגיעּו עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ׁשּמא אֹו והּיין, ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמים
.·È את מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ

מּקרן  ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע  ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית

ועֹוׂשה ׁשם  ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ואם ; ְְְִִִֶֶֶַָֹֹ
ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

ח  ¤¤ּפרק
קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קדם  הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזיה,
ּתכּבס  עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"ואׁשר

קדׁש". ְָָֹּבמקֹום
טעּונין ·. - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

וגֹורדּכּבּוס  ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ
חּטאת  ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט  ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"
לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן לּה[- היתה ׁשּלא ּבין , ְְֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו הּכׁשר. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשעת
היתה  ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,

ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּבלבד „. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ׁשּיהיה אין והּוא ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלי בגד]על אבל [או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
לפי  ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מ ּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן
ראּוי ‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

טמאה  ׁשּלא לקּבל עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
- ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט,
ראּוי  הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר טמאה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻלקּבל
.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז

- הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
ּכּבּוס  טעּון אמרּתי אינֹו לא מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכדי  ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ּבדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
ַָָהּזיה.

.Ê הּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
הּדם  זרק מּׁשירי לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים
.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון
.Ë ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ;נּתז ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

על  החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל  ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם

נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון
.È יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין

רׁשם  לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּסּמנין יפה ׁשבעת וכל . ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ
.‡È טעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי

ּבעזרה  מריקה ׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּתבּׁשל  אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום  ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף  ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',
ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד
.·È ּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולא מריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ

במים]ּבמזג מעורב והּמריקה [יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ

והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת [מכשירן]- ְְְְִַַַַָָָָ
מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי על ְְְִִֵֵַַַַַָָָּבמים

.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר [החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

טעּון הּכלי, ּבמקצת ּוׁשטיפה.[כולו]ּבּׁשל מריקה ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.„È אם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה

נגעה  ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,
ּבלבדּבֹו ּבחּטאת ולא הכלי]. הּכלים [שוטף ּכל אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן בחום]ׁשּמׁשּתּמׁשין קדׁשי [- ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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עקב  ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים
'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד [שלא וכן . ְֲִֵַַָ

זמן  עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהאסּכלה
ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל [- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
ּכלי  ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, ּומבּׁשל, חלילה]חרׂש. וחוזר ּבין [- - ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
סֹוף  עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלי

ֲִָאכילה.
.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ

הדחה  אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם  ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה
.ÊË נגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה

מקּדׁשת  אינּה הבלעה ׁשאר ּבלא ואחד חּטאת ואחד . ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה  "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה
.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא [עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש
.ÁÈ קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

ּבהן יׁש אם - קּלים שבהם]וקדׁשים טעם [בחמור ּבנֹותן ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
החמור] כנגד בקל שישים פי שאין נאכל [- הּכל הרי -ֱֲֵֶַָֹ

ׁשּבהן ביותר]ּכחמּור הקדוש כדיני מריקה [- הּכלי וטעּון , ְְְִִֶֶֶַָָָָ
טעם  נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּוׁשטיפה;
לכל  ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין הּקּלים אין - ּבזה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

לכלום]ּדבר ּוׁשטיפה.[- מריקה טעּון הּכלי אּלא , ְְְִִִֶַָָָָָָ
.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד

ּכיצד  לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו
ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ

להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם [חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ
מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּכדי  מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה  מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר
.Îגדול]מעיל ונטמא [כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,
מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ

מעט  הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות
בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדיּבפנים  נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]. קטן [גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול  נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין  ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ  ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד [שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ

מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין  וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

ט  ¤¤ּפרק
האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ

ּבין  האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על [אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּוׁשאר  .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָָֻּבׂשרם
ׁשּיתּבאר ·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

מעׂשיו  ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות
הּמזּבח  על ּדמֹו לכל ּוזריקת האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ָָּדבר.
ארּבעה ‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית

יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין
ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד

ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
כהּנה  לזכרי נאכל - מּפני והּׁשאר וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים ‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

הּנקרא  הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם  נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום  הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר' 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם .מלאת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ,וכיצד ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבׂשר. את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט,
החזה  עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים, ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח  ּתנּופה, הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
.Ê ּומֹוריד ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ואם וכיצד . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ

אחד  עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל  ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל
.Á על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד

ויֹותרת  הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם  מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,
.Ë חזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה

הּנׁשים  ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל הּכהן וׁשֹוק, ולֹוקח . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּבא  הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
ידי  על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח והּכהן ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהּנזיר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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.È עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה
הּכרׂש עד למּטה צלעֹות [כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

אר  ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל ּכּבהאיל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּוא  ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע
מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק

.‡È ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
"ּכי  ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;

הּתרּומה" ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה הּׁשלמים את ּוׁשאר ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
לאחר  אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל

האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר
.·È והּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

הּבׂשר  ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
לּבעלים  נאכל הן - והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּׁשֹוק  החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין
נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע  ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

מספק]ּכתרּומה  מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ
.„È נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים
מנחה  קרּוי נזיר איל .עם ְִִִֵָָָ

.ÂË ּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּׁשאין  מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;

ּבסמיכה  הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ
.ÊË הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה

לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,
ּבלבד  והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ּכמֹוּולעֹולם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈ עׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
סלת  ועׂשרה עּׂשרֹון חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;
.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי [- ְְְְְִֵֵֵַַָ

ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,
יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני [- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אין  - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּתה  מּדתּה על אּלא עּׂשרֹון מׁשּגיחין מֹודד הּוא והרי , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מהן  עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות  עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה ועׂשר [רכות , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
מרּבכת בשמן]חּלֹות .[שקועה ְֶֶַֻ

.ËÈ ּברֹותחין אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ואֹופה וכיצד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר כעין אֹותּה, -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ּומרּבין מחבת] הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו הּוא וזה ְְְְִֶַָָָָָָּבׁשמנּה.

.Î לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה

מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשמן.
לרקיקין  ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית .לרבּוכה, ְְְְִִִִִִַַָָָ

.‡Îלֹותת ׁשל [מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
מֹוׁשחן  והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע  הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,
.·Î לא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן  החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא 'ארּבעים' ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּבצק  ּכׁשהן קרּבן מּכל ּפרּוסה אחת מפריׁשין ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס.[חתיכה] יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‚Î ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות  עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשר ׁשוֹות  ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וׁשמן  ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
והּכהן  מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן ְִִֵֵֵֶַַַַָלֹוקח
.„Î ׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני

זה  את זה מעּכבין חּוץ - ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ
ֲָָָלעזרה.

.‰Î ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומֹולחם,ּדמן האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּוׁש לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ּבׂשר ּומקטירם. אר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ
ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט' ג' יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאכילת

ּובעלים  אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ"ואכלּו
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת
ואׁשם ‚. חּטאת לזכרי ואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

"לכל  ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים  ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם  הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת
זכרים „. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה

וכן  ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,
ׁשּנאמר:[המופרש]הּמּורם נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נתּתי  - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּכל
."ולבנתי ּולבני ְְְְִֶֶָֹל

הּבכֹור ‰. ּכחזה וכן ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
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עקב  ּוׁשטיפה מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָקדׁשים
'נותר']אכילה בכלי הנשאר יהיה הּׁשּפּוד [שלא וכן . ְֲִֵַַָ

זמן  עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהאסּכלה
ׁשנּיה קורבנות]אכילה של יגעיל [- לאכל, ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

מּתכֹות, ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּׁשּפּוד
ּכלי  ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבין

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, ּומבּׁשל, חלילה]חרׂש. וחוזר ּבין [- - ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
סֹוף  עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלי

ֲִָאכילה.
.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ

הדחה  אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם  ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה
.ÊË נגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה

מקּדׁשת  אינּה הבלעה ׁשאר ּבלא ואחד חּטאת ואחד . ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה  "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה
.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא [עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש
.ÁÈ קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

ּבהן יׁש אם - קּלים שבהם]וקדׁשים טעם [בחמור ּבנֹותן ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
החמור] כנגד בקל שישים פי שאין נאכל [- הּכל הרי -ֱֲֵֶַָֹ

ׁשּבהן ביותר]ּכחמּור הקדוש כדיני מריקה [- הּכלי וטעּון , ְְְִִֶֶֶַָָָָ
טעם  נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּוׁשטיפה;
לכל  ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין הּקּלים אין - ּבזה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

לכלום]ּדבר ּוׁשטיפה.[- מריקה טעּון הּכלי אּלא , ְְְִִִֶַָָָָָָ
.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד

ּכיצד  לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו
ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ

להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם [חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ
מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּכדי  מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה  מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר
.Îגדול]מעיל ונטמא [כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,
מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ

מעט  הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות
בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדיּבפנים  נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]. קטן [גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול  נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין  ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ  ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד [שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ

מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין  וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

ט  ¤¤ּפרק
האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ

ּבין  האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על [אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּוׁשאר  .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל - ְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָָֻּבׂשרם
ׁשּיתּבאר ·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

מעׂשיו  ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות
הּמזּבח  על ּדמֹו לכל ּוזריקת האׁשמֹות ּכׁשאר ואכילתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ָָּדבר.
ארּבעה ‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית

יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין
ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד

ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
כהּנה  לזכרי נאכל - מּפני והּׁשאר וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים ‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

הּנקרא  הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם  נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום  הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר' 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם .מלאת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ,וכיצד ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבׂשר. את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט,
החזה  עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים, ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח  ּתנּופה, הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
.Ê ּומֹוריד ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ואם וכיצד . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ

אחד  עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל  ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל
.Á על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד

ויֹותרת  הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם  מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,
.Ë חזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה

הּנׁשים  ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל הּכהן וׁשֹוק, ולֹוקח . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּבא  הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
ידי  על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח והּכהן ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהּנזיר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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.È עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה
הּכרׂש עד למּטה צלעֹות [כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

אר  ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל ּכּבהאיל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּוא  ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע
מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק

.‡È ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
"ּכי  ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;

הּתרּומה" ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה הּׁשלמים את ּוׁשאר ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
לאחר  אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל

האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר
.·È והּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

הּבׂשר  ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
לּבעלים  נאכל הן - והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּׁשֹוק  החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין
נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע  ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

מספק]ּכתרּומה  מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ
.„È נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ּכתֹודת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּבעלים
מנחה  קרּוי נזיר איל .עם ְִִִֵָָָ

.ÂË ּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים
ּׁשאין  מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;

ּבסמיכה  הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ
.ÊË הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה

לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,
ּבלבד  והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ּכמֹוּולעֹולם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈ עׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
סלת  ועׂשרה עּׂשרֹון חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;
.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי [- ְְְְְִֵֵֵַַָ

ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,
יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני [- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אין  - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,
עּתה  מּדתּה על אּלא עּׂשרֹון מׁשּגיחין מֹודד הּוא והרי , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מהן  עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות  עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה ועׂשר [רכות , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
מרּבכת בשמן]חּלֹות .[שקועה ְֶֶַֻ

.ËÈ ּברֹותחין אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ואֹופה וכיצד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר כעין אֹותּה, -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ּומרּבין מחבת] הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו הּוא וזה ְְְְִֶַָָָָָָּבׁשמנּה.

.Î לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה

מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשמן.
לרקיקין  ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית .לרבּוכה, ְְְְִִִִִִַַָָָ

.‡Îלֹותת ׁשל [מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
מֹוׁשחן  והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע  הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,
.·Î לא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן  החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא 'ארּבעים' ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּבצק  ּכׁשהן קרּבן מּכל ּפרּוסה אחת מפריׁשין ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס.[חתיכה] יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‚Î ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות  עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשר ׁשוֹות  ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וׁשמן  ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
והּכהן  מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן ְִִֵֵֵֶַַַַָלֹוקח
.„Î ׁשּבּתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשני

זה  את זה מעּכבין חּוץ - ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעׂשה . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ
ֲָָָלעזרה.

.‰Î ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומֹולחם,ּדמן האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּוׁש לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ּבׂשר ּומקטירם. אר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ
ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט' ג' יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאכילת

ּובעלים  אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר אֹותם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ"ואכלּו
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
ׁשּנאמר:·. עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת
ואׁשם ‚. חּטאת לזכרי ואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

"לכל  ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים  ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם  הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת
זכרים „. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה

וכן  ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,
ׁשּנאמר:[המופרש]הּמּורם נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נתּתי  - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּכל
."ולבנתי ּולבני ְְְְִֶֶָֹל

הּבכֹור ‰. ּכחזה וכן ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
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נאכלין  וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה  ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
- החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים קדׁשים ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהם

ְְִִּכלפנים.
.Â יֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים

החּמה  ׁשּתׁשקע עד את הּמחרת הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
זבח  מּבׂשר יאכל האכל ואם . . ּומּמחרת יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין  ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק  ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים  הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים
.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הּלילה  עם הּזביחה ּביֹום אּלא "ּביֹום נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין  הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור  ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש
.Á נאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה  חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë אין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין  הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין . ְְֲִִִִֶַַָָ

ו:] ׁשמׁשֹו[טבל וטהר]העריב - השמש הביא [שקעה ולא ְְֱִִִֵֶֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו - בו ּכּפרתֹו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַַָָָֻ

ונקבה] זכר ספק סימן ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֳִִֵֶֶַָָֹאסּור
האנּדרֹוגינֹוס אבל יחד]ערל. ונקבה זכר סימני בו ,[יש ְְֲִֵַָָָ

קּלים. ּבקדׁשים אֹוכל ׁשהּוא לי ְִִִֵֵֶֶַָָָיראה
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושל ּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ

ּבין וכדומה] - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻ
ּולׁשּנֹות  מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין קּלים ְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָמּקדׁשים
ולתת  ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ּולאכלם ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻּבאכילתן,
יביאּו ׁשּלא תרּומה, ּתבלי לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלתֹוכן

פּסּול לידי הּתרּומה הקרבן]את עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵֶַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡È מ אכילה להם חּלין היתה עּמּה אֹוכלין - ּועטת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה [לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי  ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה תאבון]ׁשּלא ּבׁשירי [בלא וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ְַָהּמנחֹות.
.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין

ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלות מאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא [שאין ; ְְֲִִָָֹ

ׁשל  וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם
אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - זמן ׁשלמים [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ותודה] נזיר מאיל ארוך ׁשל אכילתם מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִֶָָֹ
ׁשּממעט  מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם חּטאת עם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמׁש,
חּטאת  אבל אכילתן. ּובמקֹום אכילתן, ּובזמן ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבאֹוכליהן,
זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, עם זה מתּבּׁשלין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואׁשם
קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם זה וׁשֹוק וחזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהּבכֹור

ּפּגּול ׁשל שנפסל]אֹו קרבן עם [- ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, אֹו ְְִִִֶֶַָָ
ּומּתרֹות  לזרים אסּורֹות החתיכֹות אֹותן - אחרֹות ְֲֲֲֲִִִֵַָָָֻחתיכֹות

ֲִַֹלּכהנים.
.‚È ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר

ּתאוה ּבׂשר חולין]עם אסּור [- הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָ
לטהֹורים. ּומּתר ְְִִִִֵָֻלטמאים

.„È ּבעֹולה לֹונאמר לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור : ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר  יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר  יהיה", לֹו הּׁשלמים, ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר  הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבמנחה:
הּוא  זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא אּלּו ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכגֹון  הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - טמא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיה
ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל חלּקה, לענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאבל
ּבין  - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל חֹולקים וכּלם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּיֹום;

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹזה
.ÂË האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה

הּמנחה  "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה" לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן . . ּבּתּנּור ּתאפה ,אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל [משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי  לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא  - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי  ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
מּכאן  עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה  אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
ּכל  אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת
.ÊË ּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

חלק חּטאת  ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא , ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈ קּלים ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ּפי אין על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד  ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
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ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל
.ÁÈ ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן

ּׁשּירצה  .מה ְִֶֶַ
.ËÈ חֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

על  אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
- לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי חֹולק [-אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] שיטהר ּכּפּוריםטמא ּומחּסר הביא , שטרם טהור -] ְִִַֻ

והאֹונןקרבנו] קרובו], שמת ּכהן [- ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵַָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹול

.Î מּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
אֹוכל  ואינֹו עֹובד ׁשהּוא איׁשּגדֹול, וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Î טמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

ּבּבׂשר  ואת חֹולק הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עד  - למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב
הקטר  אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.
.·Î ּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר
מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂש, אם לפיכ. ְִִִִִֵַָָָ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור הציבור קרּבן רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
חֹולקין טמא] אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעם
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ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
מּפי  - ּתּדר" אׁשר ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבׁשערי

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
העֹולה. ְַָָּבׂשר

ׁשל ·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב
לכזית  מצטרפין חמׁשּתן - .נסכיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ

האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני [אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
ּבמנחת  נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח  ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל  ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
"וכל  ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּכזית
תאכל, לא . . מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹחּטאת

ּתּׂשרף". ִֵֵָָּבאׁש
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם

ּתּוכל  לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשערי
הּמקֹום  ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל

לה'] אֹו[- ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב  ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
מצטרפין  ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻוהּבׂשר

.לכזית  ְִִַ
.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל

ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
הּׁשמּועה  מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹותירׁש
חּוץ  ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָלמדּו,
לירּוׁשלים  חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין והּוא ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָלעזרה;
ּכחֹומת  קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת - לֹוקה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשירי  אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד קדׁשים. לקדׁשי ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהעזרה

ְָמנחֹות.
.Â ּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר

ונאסר  נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל  לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא  טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
.Ê ּכׁשר זה הרי - להיכל  קּלים קדׁשים ּבׂשר .נכנס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Á אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָזר

ּכּפר  אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻזריקת
ּובעת  אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא וזר . . ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם
אכל  אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם - לאכל ֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשראּוי
ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּזר
לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל זר מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
קדם  אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה אכלם אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוכן

זרּות. מּׁשּום לא ּבלבד, ְְִִִַָָֹזריקה
.Ë אחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום
מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה היא,[- נבלה ְְִֵֶָָָ

ׁשני  הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻֻּוכׁשהּתרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, הּבאין ְְְִִִֵֶֶַַָָאּסּורין
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הּקרּבנֹות ‡. מן הן ּבפני הּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

ועמר ·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

קרב ‚. והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עצרת לּמזּבח, ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

לגּבי [שבועות] קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָ
ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן חמץ, והן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
- הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ואל לה', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹאֹותם
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נאכלין  וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
הּתרּומה  ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל
קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ְְְֱֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
יׂשראל, מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיא
ּופסח, למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכנגּדֹו
- החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים קדׁשים ְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהם

ְְִִּכלפנים.
.Â יֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים

החּמה  ׁשּתׁשקע עד את הּמחרת הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
זבח  מּבׂשר יאכל האכל ואם . . ּומּמחרת יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין  ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק  ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים  הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים
.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הּלילה  עם הּזביחה ּביֹום אּלא "ּביֹום נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין  הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור  ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש
.Á נאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה  חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë אין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין  הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין . ְְֲִִִִֶַַָָ

ו:] ׁשמׁשֹו[טבל וטהר]העריב - השמש הביא [שקעה ולא ְְֱִִִֵֶֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו - בו ּכּפרתֹו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַַָָָֻ

ונקבה] זכר ספק סימן ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֳִִֵֶֶַָָֹאסּור
האנּדרֹוגינֹוס אבל יחד]ערל. ונקבה זכר סימני בו ,[יש ְְֲִֵַָָָ

קּלים. ּבקדׁשים אֹוכל ׁשהּוא לי ְִִִֵֵֶֶַָָָיראה
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושל ּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ

ּבין וכדומה] - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻ
ּולׁשּנֹות  מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין קּלים ְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָמּקדׁשים
ולתת  ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ּולאכלם ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻּבאכילתן,
יביאּו ׁשּלא תרּומה, ּתבלי לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלתֹוכן

פּסּול לידי הּתרּומה הקרבן]את עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵֶַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡È מ אכילה להם חּלין היתה עּמּה אֹוכלין - ּועטת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה [לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי  ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה תאבון]ׁשּלא ּבׁשירי [בלא וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ְַָהּמנחֹות.
.·Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין

ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלות מאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא [שאין ; ְְֲִִָָֹ

ׁשל  וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם
אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - זמן ׁשלמים [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ותודה] נזיר מאיל ארוך ׁשל אכילתם מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִֶָָֹ
ׁשּממעט  מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם חּטאת עם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמׁש,
חּטאת  אבל אכילתן. ּובמקֹום אכילתן, ּובזמן ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבאֹוכליהן,
זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, עם זה מתּבּׁשלין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואׁשם
קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם זה וׁשֹוק וחזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהּבכֹור

ּפּגּול ׁשל שנפסל]אֹו קרבן עם [- ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, אֹו ְְִִִֶֶַָָ
ּומּתרֹות  לזרים אסּורֹות החתיכֹות אֹותן - אחרֹות ְֲֲֲֲִִִֵַָָָֻחתיכֹות

ֲִַֹלּכהנים.
.‚È ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר

ּתאוה ּבׂשר חולין]עם אסּור [- הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָ
לטהֹורים. ּומּתר ְְִִִִֵָֻלטמאים

.„È ּבעֹולה לֹונאמר לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור : ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר  יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר  יהיה", לֹו הּׁשלמים, ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר  הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבמנחה:
הּוא  זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא אּלּו ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכגֹון  הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - טמא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיה
ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל חלּקה, לענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאבל
ּבין  - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל חֹולקים וכּלם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּיֹום;

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹזה
.ÂË האפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה

הּמנחה  "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה" לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן . . ּבּתּנּור ּתאפה ,אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל [משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי  לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא  - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי  ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
מּכאן  עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה  אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
ּכל  אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת
.ÊË ּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

חלק חּטאת  ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא , ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈ קּלים ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ּפי אין על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד  ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
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ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל
.ÁÈ ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן

ּׁשּירצה  .מה ְִֶֶַ
.ËÈ חֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

על  אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
- לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי חֹולק [-אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] שיטהר ּכּפּוריםטמא ּומחּסר הביא , שטרם טהור -] ְִִַֻ

והאֹונןקרבנו] קרובו], שמת ּכהן [- ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵַָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ּכהן ּבין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹול

.Î מּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
אֹוכל  ואינֹו עֹובד ׁשהּוא איׁשּגדֹול, וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Î טמא אפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
אינֹו - חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת

ּבּבׂשר  ואת חֹולק הּׁשלמים ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עד  - למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב
הקטר  אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיהיה

ֲִָחלבים.
.·Î ּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר
מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂש, אם לפיכ. ְִִִִִֵַָָָ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור הציבור קרּבן רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
חֹולקין טמא] אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל הּטהֹורין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעם
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ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
מּפי  - ּתּדר" אׁשר ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבׁשערי

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
העֹולה. ְַָָּבׂשר

ׁשל ·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב
לכזית  מצטרפין חמׁשּתן - .נסכיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ

האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני [אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
ּבמנחת  נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח  ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל  ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
"וכל  ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּכזית
תאכל, לא . . מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹחּטאת

ּתּׂשרף". ִֵֵָָּבאׁש
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם

ּתּוכל  לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשערי
הּמקֹום  ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל

לה'] אֹו[- ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב  ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
מצטרפין  ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻוהּבׂשר

.לכזית  ְִִַ
.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל

ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
הּׁשמּועה  מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹותירׁש
חּוץ  ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָלמדּו,
לירּוׁשלים  חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין והּוא ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָלעזרה;
ּכחֹומת  קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת - לֹוקה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשירי  אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד קדׁשים. לקדׁשי ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהעזרה

ְָמנחֹות.
.Â ּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר

ונאסר  נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל  לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא  טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
.Ê ּכׁשר זה הרי - להיכל  קּלים קדׁשים ּבׂשר .נכנס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Á אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָזר

ּכּפר  אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻזריקת
ּובעת  אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא וזר . . ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם
אכל  אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם - לאכל ֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשראּוי
ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּזר
לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל זר מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
קדם  אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה אכלם אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוכן

זרּות. מּׁשּום לא ּבלבד, ְְִִִַָָֹזריקה
.Ë אחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום
מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה היא,[- נבלה ְְִֵֶָָָ

ׁשני  הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻֻּוכׁשהּתרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, הּבאין ְְְִִִֵֶֶַַָָאּסּורין
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הּקרּבנֹות ‡. מן הן ּבפני הּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

ועמר ·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

קרב ‚. והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עצרת לּמזּבח, ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

לגּבי [שבועות] קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָ
ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן חמץ, והן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
- הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ואל לה', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹאֹותם
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לגּבי  קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין הּפנים לחם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּמזּבח,

לּמזּבח „. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ
ּכׁשּיתחּיב  העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)

ידֹו תּגיע ולא יותר]חּטאת מהיקר לקנות ביכולתו שאין -]. ְִַַַָָֹ
נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה מנחת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ(ב)
ּתחּלה  ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיה
הּנקראת  והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ'מנחת
ּבאה  והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיא
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנדר

הּמרחׁשת מנחת עמוק](ז) ּונדבה.[טיגון ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור מאפה מנחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ(ח)

רקיקין מנחת ודקות](ט) רכות ּבנדר [חלות ּבאה והיא , ְְְְִִִִֶֶַָָ
ְָָּונדבה.

מהן ‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
מעּׂשרֹון  ּומעּוטֹוּפחּותה מעט], כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר  להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל  - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבות ּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ

מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה
ט  -ואינן הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; עּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן
.Ê ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג - ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה
ׁשאין  עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים  "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
.Á הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל  מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשמן  מהן ׁשּיתּבאר.אחת ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ
.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהן ּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

נאכל קומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
אּלא  נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה  וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
חֹוטא  מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
ואינן  הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻאֹו

ְִָנקמצֹות.
.Èמנחתּה - יׂשראל הּכהנת ּכמנחת ּוׁשיריה נקמצת , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ֱִֶָנאכלין.
.‡È- ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולדֹות

ּכמנחת מנחתם נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

והּׁשירים  עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.
הּדׁשן  ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ

.·È אין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל
הּבעל חלק  מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהן ׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק [למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ
כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב [שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ

ּבכל  - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,
ּכׁשרה  ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; .מקֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ּבכלי  הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת  ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ
.„È ׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכל  מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא  חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר  והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ביחמוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש ולֹוקין [- חּיב. , ְְִֵַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ּכל ֲֲִִֶַַָָָָעל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על  לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד  מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף
.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר הע ּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ

הּוא  הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב
ֲֶַַהּמעׂשה.

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל [כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
'מּצה  ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיני

ְֶֶֻמתּבלת'.
.ÁÈ ּפטּור - ּפסּולה מנחה ּתקריבּוהמחּמץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חמצּה הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלה'
ׁשּנפסלה  אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא

לֹוקה אינֹו - שני]ּביציאתּה חימוץ ׁשל [על ּבראׁשֹו חמצּה ; ְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוכבר  לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמזּבח

ּכׁשרה. והיא זֹו, ְְְִֵָָָקרבה
.ËÈ לֹוקה - הּפנים לחם הּמנחה".המחּמץ "ּכל  ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרי  - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי  - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות
.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במים החּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ

פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ
והיא  הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
ּומׁשּמרין  הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשל

תחמיץ]אֹותּה .[שלא ָ
.‡Î ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל
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אנׁשי  ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
הן  זריזין .ּפנים ְְִִִֵ

.·Î את אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּמנחֹות  הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאׁשם
.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות וליׁשתן [בנפה]ּכל ּבחּוץ, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָ

עד  ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית מחבת]ׁשּיבֹואּו היּו[מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם בהן]ּבעזרה; הניתן .[את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

היה. מּתכת ׁשל מקּדׁש, ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָותּנּור

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י' ד' יום

יג  ¤¤ּפרק
האמּורה ‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

ַָּבּתֹורה.
ׁשלם ·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ,וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

קרבה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין  ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי  ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל אֹותּה[שורה]הּכבׂש. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּתים  נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ולׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּברֹותחין,

חּלֹות. ְֵֶַעׂשרה
הּׁשלׁשת ‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת

חּלה  לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית החּלה לּגין ואֹופה ; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
רביעית  ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין  "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל  מבושל -]. ֵָָָ
ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
עד  ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
עם  החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
קמץ  חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹחצי
אּלא  חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבֹונה
ּכליל  ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ּכּלּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקריבּה

ִִָלאּׁשים.
הּסלת ‰. סלת מנחת עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּומֹודד  לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
מקּדׁש ׁשל עליו ּבעּׂשרֹון נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובֹולל  הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל
.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן [מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּובֹולל

ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן

.Ê ׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,
.Á ּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה הּסלת מנחת ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ

ׁשרת, ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבּׁשמן,
ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותן

רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת מּצת דקות "חּלֹות [חלות ְְְִִִֶֶַַַֹֹ
את ורכות] ּומֹוׁשח ּבפֹוׁשרין, הּסלת את לׁשין - ְְִִִֵֶֶֶַַָֹהיא

ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻהרקיקין
אֹותם. מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָויראה

.Ë מֹוׁשחן ּומֹוׁשחן וכיצד עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא ? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.È אֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
חּלֹות  עׂשר עּׂשרֹון ּכׁשרה.ּכל חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם ; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

והּׁשנים  לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוכיצד
ּומבּדיל זכרי [חותך]לארּבעה, ׁשל הּמנחה היתה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

למזבח]כה ּנה שכולה וכּלן [- ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו , ְְְִֵֵַָָֻֻ
ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ּכזיתים, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּפתיתתן

.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן ,[המנחה ִִַַָָֹֹֹ
הּדברים  ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את מׁשח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, אּלא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָהאּלּו
.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר

ּבקלתֹות מיני [כלים]ּביתֹו ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ראּוי ׁשהּוא ּכלי - היתה [להיות]מּתכֹות ואם ׁשרת. לכלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נ ֹותנּה - הּסלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמנחת
ׁשם  אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּמקּדׁש,
והּכהן  ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה, ׁשמנּה עליה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונֹותן
ּכנגד  מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה הּמזּבח, אצל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוליכּה
אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּדּה
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה, ׁשּנתרּבה מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקֹומץ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת, לכלי הּקמץ ונֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּׁשמנּה".
את  ּומלּקט וחֹוזר קדֹוׁש. אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוקמץ
על  אֹותֹו ּומעלה ׁשּבּכלי, הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ׁשרת. מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּגּבי
על  מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואם

האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ְִִִֵַַַַָָֹֻּכּלּה,
.‚È מנח קֹומצין ּכל ּכיצד ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? ֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפסאדם  ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]: ּבראׁשי [סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ
הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָֹאצּבעֹותיו

ׁשהרחיק [התקבל]הּורצה ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְִִִִֶֶַָֹ
ּפסּול. זה הרי - וקמץ ְְְֲֵֶֶַָָָאצּבעֹותיו

.„Èה]אין ּומקצת [מידת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶָָֹ
זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את מעּכב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּקמץ
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לגּבי  קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין הּפנים לחם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּמזּבח,

לּמזּבח „. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ
ּכׁשּיתחּיב  העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)

ידֹו תּגיע ולא יותר]חּטאת מהיקר לקנות ביכולתו שאין -]. ְִַַַָָֹ
נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה מנחת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ(ב)
ּתחּלה  ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיה
הּנקראת  והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ'מנחת
ּבאה  והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיא
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנדר

הּמרחׁשת מנחת עמוק](ז) ּונדבה.[טיגון ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור מאפה מנחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ(ח)

רקיקין מנחת ודקות](ט) רכות ּבנדר [חלות ּבאה והיא , ְְְְִִִִֶֶַָָ
ְָָּונדבה.

מהן ‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
מעּׂשרֹון  ּומעּוטֹוּפחּותה מעט], כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר  להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל  - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבות ּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ

מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה
ט  -ואינן הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; עּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן
.Ê ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג - ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה
ׁשאין  עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים  "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
.Á הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל  מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשמן  מהן ׁשּיתּבאר.אחת ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ
.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהן ּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

נאכל קומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
אּלא  נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה  וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
חֹוטא  מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
ואינן  הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻאֹו

ְִָנקמצֹות.
.Èמנחתּה - יׂשראל הּכהנת ּכמנחת ּוׁשיריה נקמצת , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ֱִֶָנאכלין.
.‡È- ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולדֹות

ּכמנחת מנחתם נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

והּׁשירים  עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.
הּדׁשן  ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ

.·È אין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל
הּבעל חלק  מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהן ׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק [למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ
כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב [שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ

ּבכל  - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,
ּכׁשרה  ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; .מקֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ּבכלי  הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת  ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ
.„È ׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכל  מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא  חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר  והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ביחמוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש ולֹוקין [- חּיב. , ְְִֵַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ּכל ֲֲִִֶַַָָָָעל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על  לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד  מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף
.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר הע ּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ

הּוא  הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב
ֲֶַַהּמעׂשה.

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל [כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
'מּצה  ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיני

ְֶֶֻמתּבלת'.
.ÁÈ ּפטּור - ּפסּולה מנחה ּתקריבּוהמחּמץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חמצּה הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלה'
ׁשּנפסלה  אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא

לֹוקה אינֹו - שני]ּביציאתּה חימוץ ׁשל [על ּבראׁשֹו חמצּה ; ְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוכבר  לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמזּבח

ּכׁשרה. והיא זֹו, ְְְִֵָָָקרבה
.ËÈ לֹוקה - הּפנים לחם הּמנחה".המחּמץ "ּכל  ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרי  - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי  - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות
.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במים החּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ

פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ
והיא  הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
ּומׁשּמרין  הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשל

תחמיץ]אֹותּה .[שלא ָ
.‡Î ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל
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אנׁשי  ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
הן  זריזין .ּפנים ְְִִִֵ

.·Î את אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּמנחֹות  הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאׁשם
.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות וליׁשתן [בנפה]ּכל ּבחּוץ, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָ

עד  ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית מחבת]ׁשּיבֹואּו היּו[מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם בהן]ּבעזרה; הניתן .[את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

היה. מּתכת ׁשל מקּדׁש, ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָותּנּור

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י' ד' יום

יג  ¤¤ּפרק
האמּורה ‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

ַָּבּתֹורה.
ׁשלם ·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ,וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

קרבה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין  ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי  ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל אֹותּה[שורה]הּכבׂש. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּתים  נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ולׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּברֹותחין,

חּלֹות. ְֵֶַעׂשרה
הּׁשלׁשת ‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת

חּלה  לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית החּלה לּגין ואֹופה ; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
רביעית  ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין  "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל  מבושל -]. ֵָָָ
ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
עד  ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
עם  החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
קמץ  חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹחצי
אּלא  חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבֹונה
ּכליל  ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ּכּלּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקריבּה

ִִָלאּׁשים.
הּסלת ‰. סלת מנחת עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּומֹודד  לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
מקּדׁש ׁשל עליו ּבעּׂשרֹון נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובֹולל  הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל
.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן [מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּובֹולל

ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן

.Ê ׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,
.Á ּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה הּסלת מנחת ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ

ׁשרת, ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבּׁשמן,
ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותן

רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת מּצת דקות "חּלֹות [חלות ְְְִִִֶֶַַַֹֹ
את ורכות] ּומֹוׁשח ּבפֹוׁשרין, הּסלת את לׁשין - ְְִִִֵֶֶֶַַָֹהיא

ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻהרקיקין
אֹותם. מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָויראה

.Ë מֹוׁשחן ּומֹוׁשחן וכיצד עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא ? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.È אֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
חּלֹות  עׂשר עּׂשרֹון ּכׁשרה.ּכל חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם ; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

והּׁשנים  לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוכיצד
ּומבּדיל זכרי [חותך]לארּבעה, ׁשל הּמנחה היתה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

למזבח]כה ּנה שכולה וכּלן [- ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו , ְְְִֵֵַָָֻֻ
ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ּכזיתים, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּפתיתתן

.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן ,[המנחה ִִַַָָֹֹֹ
הּדברים  ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את מׁשח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, אּלא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָהאּלּו
.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר

ּבקלתֹות מיני [כלים]ּביתֹו ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ראּוי ׁשהּוא ּכלי - היתה [להיות]מּתכֹות ואם ׁשרת. לכלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נ ֹותנּה - הּסלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמנחת
ׁשם  אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּמקּדׁש,
והּכהן  ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה, ׁשמנּה עליה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונֹותן
ּכנגד  מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה הּמזּבח, אצל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוליכּה
אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּדּה
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה, ׁשּנתרּבה מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקֹומץ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת, לכלי הּקמץ ונֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּׁשמנּה".
את  ּומלּקט וחֹוזר קדֹוׁש. אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוקמץ
על  אֹותֹו ּומעלה ׁשּבּכלי, הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ׁשרת. מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּגּבי
על  מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואם

האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ְִִִֵַַַַָָֹֻּכּלּה,
.‚È מנח קֹומצין ּכל ּכיצד ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? ֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפסאדם  ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]: ּבראׁשי [סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ
הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָֹאצּבעֹותיו

ׁשהרחיק [התקבל]הּורצה ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְִִִִֶֶַָֹ
ּפסּול. זה הרי - וקמץ ְְְֲֵֶֶַָָָאצּבעֹותיו

.„Èה]אין ּומקצת [מידת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶָָֹ
זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את מעּכב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּקמץ
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את  מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין והּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּסלת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין - ְְְִִֵֵֶַָָֹֻּכּלֹו

יד  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

ּונדבה  ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני אֹומחמּׁשה ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מיני  מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות מנחה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנֹודר
עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמנחֹות
עצים  אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו

"ּולקרּבן [למזבח]לּמערכה ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני - ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ִֵָהעצים".

ׁשלמים;·. אֹו עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
ּפרידה מביאין [יחידה]אפּלּו יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

ּודברים  ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻֻאֹותּה
קּבלה ּדברי  מסיני]אּלּו הן.[ממשה ְִֵֵֵַָָ

אֹותּה‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה .הּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עלי „. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה

'הרי  אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',
'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה הּנדר;ּדמי הּוא זה - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

קרּבנֹו‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה
נ  אֹו ּבאחריּותֹוואבד חּיב ׁשּנדר;גנב, ּכמֹו ׁשּיקריב עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

חּיב  אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמתנּדב
ְֲַָּבאחריּותֹו.

.Â עלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת 'הרי קרּבן', אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעלי
ְֲַָָּבאחריּותּה.

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
זרה  עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולה קרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לא  - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על  ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ׁשאגּלח  מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,
.Á חטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבאין חּטאת ואינן , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה  ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:
אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו
.Ë אם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:

עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי  על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני  .ׁשהּנֹודר ִֵֶַָ
.È ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:

על  להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלי'
ּבׁשעת  רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ּומתּכּפר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹידֹו,
מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר אּלא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהקרבה
רצה  ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר
עד  לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל הפרׁשה. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

סֹוף  ועד מּתחּלה .ׁשּירצה ְְְִִִֶֶַָ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי בעת האֹומר: [שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן כעסם] חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
הנ"ל] ּכלּום [בשלושה נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי ;ְְְְְִִִֵֵֵַֹ

מכעס] נודרים זה [שאינם הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָנדר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
עֹולה',כוונתו] עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשוין.

ואמר  עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו 'ׁשלמים', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואמר
ואמר  ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל  וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
זה  הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבנדיבת  - יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: להביא, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחּיב
קדׁשים  מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּלב

ְְִָונדבֹותם.
.‚È ּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ
ׁשּיביא  הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא

עׂשה;לּׁשם. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה  הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
ואין  ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻעֹובר

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו על ְֲִִֵֶֶֶַַָלֹוקין
.„È ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש

תעׂשה  ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
רגלים  ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ואחד עד האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר [- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
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הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה  ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד .מּיד, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ

ּבין  אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר הפריׁשעד ולא ,[בהמה]ׁשּנדר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹּבין

.ÊÈ ּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין  - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין  ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ  קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה  אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר .ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

טו  ¤¤ּפרק
והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה ׁשלמים'[- ְְְִִֵֶָָָָָ

לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ּדבריו -ְְְְִִִִַָָָָָָָָ
ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; ּדבריו שהתכון]נתּכּון, -] ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ּבׂשפתיו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָוהֹוציא
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף - מיד]עֹולה' הרי [- , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכדי  ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ׁשאין ׁשלמים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָולדּה
ִּדּבּור.

.·- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ [הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ
והּוא האברים; אֹותן המחּיב [בתנאי:]מּדמי זה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קצּובים ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה, ׁשּקנה זו עֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי עֹולה'שווה זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש הֹואיל -ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻ
אם  ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר הקּדיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָעֹולה;

נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו ְְִִֵֵַַֹֻנתקּדׁש
.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
'וחציּה 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' 'חציּה ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

ּתמּות  היא הרי - הּמתֹות.חּטאת' ּבחּטאֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
וחזר „. ׁשּלֹו, חציּה מהם אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

ּוקרבה;[קנה]ולקח קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר החצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
היתה ּדחּויה ׁשּמּתח ּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ

ּפי  על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
ּבעלי  אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קד ּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי נדחים, לפיכ[ראויה]חּיים - להקרבה ּכּלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה ועֹוׂשה  גםּתקרב; באחרת זו יחליף אם השניה [- ְְְִַָָ

קדושה] .תהיה
.‰- לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה היתה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאם

ויביא  ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא
עֹולה  .ּבדמיה ְֶָָָ

.Â הּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָאמר
אמר  לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין

מזּבח  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אּלּוּכלּום, 'הרי אמר: ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו, - ְְְְִִִֵֶָָָָלעֹולה'

.Ê ּולאחר יֹום, ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה 'ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
ּכל  ּדמיה 'לׁשלמים ׁשאמר: אֹו לׁשלמים', יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
קּימים; ּדבריו - לעֹולה' יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום, ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹׁשלׁשים

יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ּכמֹוואם ּבהן מביא ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשּנדר  ּכמֹו מביא יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקריבן ואם .ׁשּנדר; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

.Á הרי זכר, ילדה 'אם ואמר: מעּברת, ּבהמה לֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
ו  עֹולה, יקרב הּוא זכר, ילדה - ׁשלמים' זבחי נקבה, אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב נקבה, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹולה;
זכרים  ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהּזכר
ודמיו  עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב האחד -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻחּלין;

חּלין  ודמיה ׁשלמים, לצרכי ּתּמכר טמטּום ּוׁשנּיה ילדה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָֻֻ
ונקבה] זכר סימן בו ניכר סימני ואנּדרֹוגינֹוס[שאין בו [יש ְְְִַ

יחד] ונקבה ּכמֹוזכר חּלין הן והרי קדׁשים, אינן -ְְֲִִֵֵֵֵַָֻ
- ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ּבמעי עּבר והּמקּדיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו;

קדֹוׁש. זה ֲֵֶָהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"א ה' יום

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
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את  מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין והּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּסלת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין - ְְְִִֵֵֶַָָֹֻּכּלֹו

יד  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

ּונדבה  ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני אֹומחמּׁשה ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מיני  מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות מנחה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנֹודר
עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמנחֹות
עצים  אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו

"ּולקרּבן [למזבח]לּמערכה ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני - ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ִֵָהעצים".

ׁשלמים;·. אֹו עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
ּפרידה מביאין [יחידה]אפּלּו יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

ּודברים  ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻֻאֹותּה
קּבלה ּדברי  מסיני]אּלּו הן.[ממשה ְִֵֵֵַָָ

אֹותּה‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה .הּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עלי „. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה

'הרי  אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',
'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה הּנדר;ּדמי הּוא זה - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

קרּבנֹו‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה
נ  אֹו ּבאחריּותֹוואבד חּיב ׁשּנדר;גנב, ּכמֹו ׁשּיקריב עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

חּיב  אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמתנּדב
ְֲַָּבאחריּותֹו.

.Â עלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת 'הרי קרּבן', אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעלי
ְֲַָָּבאחריּותּה.

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
זרה  עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולה קרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לא  - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על  ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ׁשאגּלח  מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,
.Á חטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבאין חּטאת ואינן , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה  ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:
אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו
.Ë אם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:

עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי  על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני  .ׁשהּנֹודר ִֵֶַָ
.È ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:

על  להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלי'
ּבׁשעת  רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ּומתּכּפר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹידֹו,
מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר אּלא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהקרבה
רצה  ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר
עד  לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל הפרׁשה. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

סֹוף  ועד מּתחּלה .ׁשּירצה ְְְִִִֶֶַָ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי בעת האֹומר: [שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן כעסם] חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
הנ"ל] ּכלּום [בשלושה נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי ;ְְְְְִִִֵֵֵַֹ

מכעס] נודרים זה [שאינם הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָנדר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
עֹולה',כוונתו] עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשוין.

ואמר  עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו 'ׁשלמים', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואמר
ואמר  ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל  וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
זה  הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבנדיבת  - יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: להביא, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחּיב
קדׁשים  מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּלב

ְְִָונדבֹותם.
.‚È ּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ
ׁשּיביא  הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא

עׂשה;לּׁשם. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה  הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
ואין  ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻעֹובר

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו על ְֲִִֵֶֶֶַַָלֹוקין
.„È ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש

תעׂשה  ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
רגלים  ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ואחד עד האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר [- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
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הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה  ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד .מּיד, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ

ּבין  אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר הפריׁשעד ולא ,[בהמה]ׁשּנדר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹּבין

.ÊÈ ּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין  - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין  ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ  קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה  אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר .ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

טו  ¤¤ּפרק
והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה ׁשלמים'[- ְְְִִֵֶָָָָָ

לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ּדבריו -ְְְְִִִִַָָָָָָָָ
ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; ּדבריו שהתכון]נתּכּון, -] ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ּבׂשפתיו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָוהֹוציא
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף - מיד]עֹולה' הרי [- , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכדי  ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ׁשאין ׁשלמים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָולדּה
ִּדּבּור.

.·- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ [הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ
והּוא האברים; אֹותן המחּיב [בתנאי:]מּדמי זה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קצּובים ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה, ׁשּקנה זו עֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי עֹולה'שווה זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש הֹואיל -ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻ
אם  ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר הקּדיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָעֹולה;

נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו ְְִִֵֵַַֹֻנתקּדׁש
.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
'וחציּה 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' 'חציּה ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

ּתמּות  היא הרי - הּמתֹות.חּטאת' ּבחּטאֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
וחזר „. ׁשּלֹו, חציּה מהם אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

ּוקרבה;[קנה]ולקח קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר החצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
היתה ּדחּויה ׁשּמּתח ּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ

ּפי  על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
ּבעלי  אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קד ּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי נדחים, לפיכ[ראויה]חּיים - להקרבה ּכּלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה ועֹוׂשה  גםּתקרב; באחרת זו יחליף אם השניה [- ְְְִַָָ

קדושה] .תהיה
.‰- לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה היתה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאם

ויביא  ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא
עֹולה  .ּבדמיה ְֶָָָ

.Â הּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָאמר
אמר  לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין

מזּבח  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אּלּוּכלּום, 'הרי אמר: ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו, - ְְְְִִִֵֶָָָָלעֹולה'

.Ê ּולאחר יֹום, ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה 'ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
ּכל  ּדמיה 'לׁשלמים ׁשאמר: אֹו לׁשלמים', יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
קּימים; ּדבריו - לעֹולה' יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום, ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹׁשלׁשים

יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ּכמֹוואם ּבהן מביא ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשּנדר  ּכמֹו מביא יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקריבן ואם .ׁשּנדר; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

.Á הרי זכר, ילדה 'אם ואמר: מעּברת, ּבהמה לֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
ו  עֹולה, יקרב הּוא זכר, ילדה - ׁשלמים' זבחי נקבה, אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב נקבה, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹולה;
זכרים  ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהּזכר
ודמיו  עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב האחד -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻחּלין;

חּלין  ודמיה ׁשלמים, לצרכי ּתּמכר טמטּום ּוׁשנּיה ילדה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָֻֻ
ונקבה] זכר סימן בו ניכר סימני ואנּדרֹוגינֹוס[שאין בו [יש ְְְִַ

יחד] ונקבה ּכמֹוזכר חּלין הן והרי קדׁשים, אינן -ְְֲִִֵֵֵֵַָֻ
- ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ּבמעי עּבר והּמקּדיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו;

קדֹוׁש. זה ֲֵֶָהרי

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"א ה' יום

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
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ׁ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 ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.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
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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,
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
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ׁ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 ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.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
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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,
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
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ׁ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
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"ג  מנחםֿאב י"ב ו' 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

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 - a`Îmgpn a"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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:
.·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
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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)
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ׁ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
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"ג  מנחםֿאב י"ב ו' 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
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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:
.·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
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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)
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ׁ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
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
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ּ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

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"ג  מנחםֿאב י"ג ש"ק 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
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ׁ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
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
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ּ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

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"ג  מנחםֿאב י"ג ש"ק 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
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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
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 , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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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
.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
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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
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 , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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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
.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
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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.

.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 , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ
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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,



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn b"iÎ'f -

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ז' א' יום

-dcearxtq
oitqEnE oicinY zFkld¦§§¦¦¨¦

ו  ¤¤ּפרק
לעלֹות ‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר  ׁשעל הממּנה יבֹוא על [גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל [מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
ּפיס  ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו כהּנה. ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבגדי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה וׁשני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהראׁשֹון
הּסדר  על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ׁשּזכה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּומתחיל

מסּדר ּכ ואחר המזבח]ׁשאמרנּו. ּגדֹולה,[על מערכה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָ
גזרי  ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, מערכה מסּדר ּכ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואחר
ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ּגדֹולה מערכה על ּומּניחן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעצים
ׁשּצריכין  הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין הּכלים, ללׁשּכת ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנכנסין

את ּומׁשקין הּיֹום. ּכל ׁשּזכה [קרבן]להן וזה מים, הּתמיד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּכהנים  אחריו וילכּו הּמטּבחים; לבית מֹוׁשכֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּבׁשחיטתֹו,
ׁשער  ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין האברין, להעלֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּזכּו
הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, ּפתיחת ּובׁשעת הּגדֹול. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָההיכל
ּבדּׁשּון  ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני להיכל נכנסין ּכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואחר

הּמנֹורה.[ניקוי] ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני הּפנימי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח
ׁשֹוחט ·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

הּתמיד  ׁשּקּבלֹו.את זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר . ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמטּבחים  ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים ונֹותנין בחלקו לּכבׁש. -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מחצי התחתון] אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ּבמערבֹו; ,ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשל ּבמזרחֹו; ּולמּטן, -[קרבנות]ּכבׁש חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָ

הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מּלמעלה, הּמזּבח על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנֹותנין
מעבר]רגלי חדׁש.[- ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

ּובֹוזקין האברים; את ׁשם ּגּבי [מפזרים]ּומֹולחין על מלח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשם  הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכבׁש

ּבעצים הליכתן עצים]ּבעת הובלת על [- ואף לּמערכה; ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ואין  הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהן ּבין חֹוצץ ׁשהּמלח ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּפי

חֹוׁשׁשין  אינן עבֹודה, הּזאת חציצה]ההֹולכה זה אין -]. ְֲִֵַַָָָָֹ
ללׁשּכת „. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר

והן הּגזית  אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת וקֹוראין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּפֹותחין
ו'ׂשים  ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ׁשמֹוע', אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'והיה
אנׁשי  ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ּובׁשּבת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלֹום';
ּבּבית  ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשמר
ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ּפיס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַֹמפיסין
הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר; ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונכנס
הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומטיב

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות על ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹועֹומד
הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו

ּוׁשלׁשה  ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע  קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי  ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר  נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּובא  רץ והּוא הּמעמדּבׁשיר, וראׁש של ; משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ְֶּכׁשהּוא 'ישראלים'

הּטמאים את מעמיד היה קֹולּה, ׁשער [מצורעים]ׁשֹומע על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ
החׁשד מּפני רוצים הּמזרח שאינם בהם יחשדו שלא -] ְְֲִִֵַַָָ

ּכּפרתן [אלא],להיכנס] הביאּו לא ׁשעדין הּכל ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּידעּו
נכנסו] לא את [ולכן ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, הּכבׁש מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאברים
ּכהנים  ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ׁשעל אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹמתחילין
ואחר  ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם אחת ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּברכה
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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.

.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 , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

oitqene oicinz zekld - dcear xtq - a`Îmgpn 'f '` mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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,
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ו  ¤¤ּפרק
לעלֹות ‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר  ׁשעל הממּנה יבֹוא על [גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל [מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
ּפיס  ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו כהּנה. ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבגדי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה וׁשני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהראׁשֹון
הּסדר  על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ׁשּזכה זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּומתחיל

מסּדר ּכ ואחר המזבח]ׁשאמרנּו. ּגדֹולה,[על מערכה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָ
גזרי  ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, מערכה מסּדר ּכ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואחר
ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ּגדֹולה מערכה על ּומּניחן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעצים
ׁשּצריכין  הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין הּכלים, ללׁשּכת ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנכנסין

את ּומׁשקין הּיֹום. ּכל ׁשּזכה [קרבן]להן וזה מים, הּתמיד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּכהנים  אחריו וילכּו הּמטּבחים; לבית מֹוׁשכֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּבׁשחיטתֹו,
ׁשער  ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין האברין, להעלֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּזכּו
הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, ּפתיחת ּובׁשעת הּגדֹול. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָההיכל
ּבדּׁשּון  ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני להיכל נכנסין ּכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואחר

הּמנֹורה.[ניקוי] ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני הּפנימי, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח
ׁשֹוחט ·. ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

הּתמיד  ׁשּקּבלֹו.את זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר . ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמטּבחים  ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים ונֹותנין בחלקו לּכבׁש. -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מחצי התחתון] אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ּבמערבֹו; ,ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשל ּבמזרחֹו; ּולמּטן, -[קרבנות]ּכבׁש חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָ

הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מּלמעלה, הּמזּבח על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנֹותנין
מעבר]רגלי חדׁש.[- ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

ּובֹוזקין האברים; את ׁשם ּגּבי [מפזרים]ּומֹולחין על מלח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשם  הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכבׁש

ּבעצים הליכתן עצים]ּבעת הובלת על [- ואף לּמערכה; ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ואין  הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהן ּבין חֹוצץ ׁשהּמלח ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּפי

חֹוׁשׁשין  אינן עבֹודה, הּזאת חציצה]ההֹולכה זה אין -]. ְֲִֵַַָָָָֹ
ללׁשּכת „. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר

והן הּגזית  אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת וקֹוראין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּפֹותחין
ו'ׂשים  ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ׁשמֹוע', אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'והיה
אנׁשי  ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ּובׁשּבת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלֹום';
ּבּבית  ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשמר
ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ּפיס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַֹמפיסין
הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר; ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונכנס
הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומטיב

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות על ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹועֹומד
הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו

ּוׁשלׁשה  ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע  קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי  ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר  נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּובא  רץ והּוא הּמעמדּבׁשיר, וראׁש של ; משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ְֶּכׁשהּוא 'ישראלים'

הּטמאים את מעמיד היה קֹולּה, ׁשער [מצורעים]ׁשֹומע על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ
החׁשד מּפני רוצים הּמזרח שאינם בהם יחשדו שלא -] ְְֲִִֵַַָָ

ּכּפרתן [אלא],להיכנס] הביאּו לא ׁשעדין הּכל ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּידעּו
נכנסו] לא את [ולכן ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, הּכבׁש מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאברים
ּכהנים  ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ׁשעל אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹמתחילין
ואחר  ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם אחת ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּברכה
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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 ְְְְִֵֶַַַַַָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ח' ב' יום

ז  ¤¤ּפרק
ּתמיד ‡. אחר החדׁש ראׁש מּוסף מקריבין  - חדׁשים ְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבראׁשי

ואיל  ׁשנים, ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל
חּטאת. עּזים ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאחד,

ּ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
הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד,
מקריבין  - ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּביֹום

הּתנּופה עמר עם לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על [-יתר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העומר] ׁשּבארנּו.קרבן ּכמֹו צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ;ְְְְִִֵֶֶַָ

הּטמאה „. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, .ּוזמּנֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

יׂשראל ‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
מן  לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם

ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ
יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין

.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [חל מצותֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּביןפסח] ּבׁשּבת.[חל]ּבחל  ְְֵַָֹ

.Ê העמר לקצירת ּכׁשר הּלילה ּבּיֹום,וכל קצרּוהּו ואם ; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ֵָּכׁשר.

.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת ;[תבואה ְִִַָָָָ
העמרין מן יביאּו מצאּו, התלושות]לא .[מהערמות ְֳִִִָָָָֹ

.Ëהּלח מן  לבֹוא לחה]מצותֹו יביאּו[תבואה מצאּו, לא ; ְְִִִַַָָָָֹ
הּיבׁש .מן ִֵַָ

.È ׁשּבּדרֹום הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם נרהיה היה [חורש]: ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
החצי  נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,
.‡È בא היה הּׂשעֹורים מן זה, קּבלה עמר זה ודבר ; ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹוצאין  טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד רּבנ ּו. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּמׁשה
ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין ּדין, בית אותם]ׁשלּוחי קושרין -] ְְְִִִֵֵ

העירֹות  ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמחּבר
ּבעסק  נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות לׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּסמּוכֹות

ּבׁשלׁשה [המולה] ׂשעֹורים, סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ְְְְְִִִִָָָֹֹּגדֹול;
מּגלֹות. ּובׁשלׁש קּפֹות ּובׁשלׁש אֹומר אנׁשים ׁשחׁשכה, ּכיון ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֻ

הּׁשמׁש'? 'ּבא ׁשם: העֹומדים לכל הּקֹוצר [שקעה להן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
'הן'!השמש] לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶֶַָאֹומרין

לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? ְְִִֵֶֶֶַַָָ'ּבא
לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל ְְִִֵֵֶֶַַָָ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵָָֻֻ'הן'!
אֹומר  ׁשּבת, היה ואם 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵֵַָָָָֻ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִִֵֶַַָָָלהן:
להן: אֹומר ּכ ואחר 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִֵֵֵֶַַַָָָ'הן'!
לֹו: אֹומרים והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
ּפעמים  ׁשלׁשה 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? ְְְְְְְִִֵֶָָֹֹֹֹ'קצר'!
הּטֹועין  אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָעל

יׂשראל[צדוקים] מּכלל -]ׁשּיצאּו ׁשהן [בימי ׁשני, ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה העומר]אֹומרין הקרבת [לגבי ְִֶֶֶַָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הּׁשּבת", במובן "מּמחרת שבת -] ְֳִִֵַַַַַָָ
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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' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; .קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט' ג' יום

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 ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
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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 ְְְְִֵֶַַַַַָ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ח' ב' יום

ז  ¤¤ּפרק
ּתמיד ‡. אחר החדׁש ראׁש מּוסף מקריבין  - חדׁשים ְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבראׁשי

ואיל  ׁשנים, ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל
חּטאת. עּזים ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאחד,

ּ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
הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד,
מקריבין  - ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּביֹום

הּתנּופה עמר עם לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על [-יתר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העומר] ׁשּבארנּו.קרבן ּכמֹו צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ;ְְְְִִֵֶֶַָ

הּטמאה „. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, .ּוזמּנֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

יׂשראל ‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
מן  לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם

ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ
יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין

.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר [חל מצותֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּביןפסח] ּבׁשּבת.[חל]ּבחל  ְְֵַָֹ

.Ê העמר לקצירת ּכׁשר הּלילה ּבּיֹום,וכל קצרּוהּו ואם ; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ֵָּכׁשר.

.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת ;[תבואה ְִִַָָָָ
העמרין מן יביאּו מצאּו, התלושות]לא .[מהערמות ְֳִִִָָָָֹ

.Ëהּלח מן  לבֹוא לחה]מצותֹו יביאּו[תבואה מצאּו, לא ; ְְִִִַַָָָָֹ
הּיבׁש .מן ִֵַָ

.È ׁשּבּדרֹום הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם נרהיה היה [חורש]: ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
החצי  נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,
.‡È בא היה הּׂשעֹורים מן זה, קּבלה עמר זה ודבר ; ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹוצאין  טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד רּבנ ּו. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּמׁשה
ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין ּדין, בית אותם]ׁשלּוחי קושרין -] ְְְִִִֵֵ

העירֹות  ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמחּבר
ּבעסק  נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות לׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּסמּוכֹות

ּבׁשלׁשה [המולה] ׂשעֹורים, סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ְְְְְִִִִָָָֹֹּגדֹול;
מּגלֹות. ּובׁשלׁש קּפֹות ּובׁשלׁש אֹומר אנׁשים ׁשחׁשכה, ּכיון ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֻ

הּׁשמׁש'? 'ּבא ׁשם: העֹומדים לכל הּקֹוצר [שקעה להן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
'הן'!השמש] לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶֶַָאֹומרין

לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? ְְִִֵֶֶֶַַָָ'ּבא
לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל ְְִִֵֵֶֶַַָָ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵָָֻֻ'הן'!
אֹומר  ׁשּבת, היה ואם 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה ְְִִֵֵֵַָָָָֻ'הן'!
לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִִֵֶַַָָָלהן:
להן: אֹומר ּכ ואחר 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת ְְִֵֵֵֶַַַָָָ'הן'!
לֹו: אֹומרים והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
ּפעמים  ׁשלׁשה 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? ְְְְְְְִִֵֶָָֹֹֹֹ'קצר'!
הּטֹועין  אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָעל

יׂשראל[צדוקים] מּכלל -]ׁשּיצאּו ׁשהן [בימי ׁשני, ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה העומר]אֹומרין הקרבת [לגבי ְִֶֶֶַָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הּׁשּבת", במובן "מּמחרת שבת -] ְֳִִֵַַַַַָָ
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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' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; .קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט' ג' יום

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 ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
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ּ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
ּבימי  ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; מקריבין ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד,
למחר  הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן והּׁשּבתֹות. ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּמֹועדֹות
- זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא אחר, למֹועד ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
יקריבּו אם כבׂשים, ׁשני אּלא מצאּו לא קרּבנֹו. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבטל
הּדבר  הרי - למחר ּתמידין להן אין הּיֹום למּוסף ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
רצּו ואם הקריבּו; הּיֹום, למּוסף הקריבּום אם ְְְְִִִִִִַַָָׁשקּול:

יּניחּו. לתמידין, למחר ְְְִִִִִַַָָָלהּניחם

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י' ד' 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,
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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

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"א ה' יום

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
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ּ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
ּבימי  ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; מקריבין ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד,
למחר  הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן והּׁשּבתֹות. ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּמֹועדֹות
- זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא אחר, למֹועד ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
יקריבּו אם כבׂשים, ׁשני אּלא מצאּו לא קרּבנֹו. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבטל
הּדבר  הרי - למחר ּתמידין להן אין הּיֹום למּוסף ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
רצּו ואם הקריבּו; הּיֹום, למּוסף הקריבּום אם ְְְְִִִִִִַַָָׁשקּול:

יּניחּו. לתמידין, למחר ְְְִִִִִַַָָָלהּניחם

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י' ד' 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,
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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

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"א ה' יום
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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
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ׁ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 הראׁשֹון מׁשמר טֹוב ּביֹום ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - חג ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשל
ארּבעה  ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב מׁשמר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
מקריבין  מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ּכבׂשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָעׂשר
- ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ׁשנים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים
מׁשמר  ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשנים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָהיּו

ּכבׂש עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד, לתׁשעה מקריב ים ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
מקריבין  וארּבעה ׁשנים, ׁשנים מקריבין חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָמׁשמרֹות;
ּוׁשני  ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו - ּבּׁשליׁשי אחד. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
ׁשם  נׁשּתּירּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאילים
מקריבין  ארּבעה מׁשמרֹות; לעׂשרה ּכבׂשים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָָארּבעה
היּו - ּברביעי אחד. אחד מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשנים
מקריב  מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשם
מׁשמר; עׂשר לאחד ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָאחד,
אחד. אחד מקריבין ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּכל  וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו - ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבחמיׁשי
לׁשנים  ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָמׁשמר
ועׂשרה  ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָעׂשר
ּוׁשני  ּפרים ׁשמֹונה היּו - ּבּׁשּׁשי אחד. אחד ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמקריבין
ארּבעה  נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאילים
מהם  אחד מׁשמר מׁשמר; עׂשר לׁשלׁשה ּכבׂשים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹעׂשר
אחד. אחד מקריבין מׁשמר עׂשר ּוׁשנים ׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמקריב
וׂשעיר  אילים ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו - ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָּבּׁשביעי
מׁשמר  ּכל נמצא הּמׁשמרֹות; ּכמנין ּכבׂשים, עׂשר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָוארּבעה

אחת  ּבהמה .מקריב ְְִֵַַַָ
.‚È ּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל

חלילה  חֹוזרין אּלא לפּיס למחר, חֹוזרין - ּובּׁשמיני . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„È היה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
נס  מנחת וׁשּׁשים ׁשם אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל כים ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

אֹותן  מערבין היּו ולא .עּׂשרֹון; ְְְִִָָָָֹ
.ÂË הּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם

לבּדם  כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ּבין לבּדם, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊË ּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין  אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין  נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד  .הּכל ְֶַָֹ
.ÊÈ ּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות  - עצמֹו ּבפני ומין .מין ְְְִִִֵֵַָ
.ÁÈ הרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיון

מנחֹות  הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
מּתר  זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל

ׁשּלהן  יין .לערב ְִֵֶֶַָָ
.ËÈ נסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין

ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים  נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין  כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים  פרים .נסּכי ְְִִִֵֵָ
.Î אחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם

ׁשהקטירּה אחר אֹו הּסלת ׁשּבארנּו.ׁשּנתערבה ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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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
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.
.‚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
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ׁ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 הראׁשֹון מׁשמר טֹוב ּביֹום ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - חג ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשל
ארּבעה  ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב מׁשמר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
מקריבין  מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ּכבׂשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָעׂשר
- ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ׁשנים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים
מׁשמר  ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשנים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָהיּו

ּכבׂש עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד, לתׁשעה מקריב ים ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
מקריבין  וארּבעה ׁשנים, ׁשנים מקריבין חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָמׁשמרֹות;
ּוׁשני  ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו - ּבּׁשליׁשי אחד. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
ׁשם  נׁשּתּירּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאילים
מקריבין  ארּבעה מׁשמרֹות; לעׂשרה ּכבׂשים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָָארּבעה
היּו - ּברביעי אחד. אחד מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשנים
מקריב  מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשם
מׁשמר; עׂשר לאחד ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָאחד,
אחד. אחד מקריבין ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּכל  וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו - ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבחמיׁשי
לׁשנים  ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָמׁשמר
ועׂשרה  ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָעׂשר
ּוׁשני  ּפרים ׁשמֹונה היּו - ּבּׁשּׁשי אחד. אחד ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמקריבין
ארּבעה  נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָאילים
מהם  אחד מׁשמר מׁשמר; עׂשר לׁשלׁשה ּכבׂשים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹעׂשר
אחד. אחד מקריבין מׁשמר עׂשר ּוׁשנים ׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמקריב
וׂשעיר  אילים ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו - ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָּבּׁשביעי
מׁשמר  ּכל נמצא הּמׁשמרֹות; ּכמנין ּכבׂשים, עׂשר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָוארּבעה

אחת  ּבהמה .מקריב ְְִֵַַַָ
.‚È ּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל

חלילה  חֹוזרין אּלא לפּיס למחר, חֹוזרין - ּובּׁשמיני . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„È היה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
נס  מנחת וׁשּׁשים ׁשם אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל כים ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

אֹותן  מערבין היּו ולא .עּׂשרֹון; ְְְִִָָָָֹ
.ÂË הּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּולעֹולם

לבּדם  כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ונסּכי ּבין לבּדם, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְִִֵָָָּבקרּבנֹות

.ÊË ּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין  אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין  נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד  .הּכל ְֶַָֹ
.ÊÈ ּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות  - עצמֹו ּבפני ומין .מין ְְְִִִֵֵַָ
.ÁÈ הרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיון

מנחֹות  הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב מּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
מּתר  זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל נסכים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל

ׁשּלהן  יין .לערב ְִֵֶֶַָָ
.ËÈ נסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין

ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים  נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין  כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים  פרים .נסּכי ְְִִִֵֵָ
.Î אחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם

ׁשהקטירּה אחר אֹו הּסלת ׁשּבארנּו.ׁשּנתערבה ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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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
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.
.‚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
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.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 קּבלה [חבל]קּבלת קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיהיה  הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הרי  - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ּכּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשלם

ּפסּול. ֶָזה
.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"ג  מנחםֿאב י"ג ש"ק יום

ב  ¤¤ּפרק
מּתנה ‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

אחת [זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת
"ודם  ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על  הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח
יצא ·. - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:וכל , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל -[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת חּסר ִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאם
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.„- הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה  לאחר הּמּתנֹות ארּבע .יׁשלים ְְְִִַַַַַַַַָָ

ּבּלילה ‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם .אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
.Â מּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם

ּבחּוץ  .מעלה ֲֶַַ
.Ê לאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

הּזיה  לֹו עלתה לא - .הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ
.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות -]- ּבחּטאת קרנֹות ְְִַַַָָָ

הּנעׂשית ּבחּטאת הדם]ּבין מזבח ּבפנים[-שזורקין [על ְְֲִִֵֵַַַָ
והפרוכת] אבל הזהב ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְֲֲֵֵַַַַַָָָ

ּכׁשרים. הּקדׁשים, ְְֳִִִֵַָָּבׁשאר
.Ë ולפניםנ הּקרן מן הּדם מתחתיה]תן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ

ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ּבין ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין  אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם  ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

הּכבׁש על ּבחּוץ היסֹוד,[או]הּנּתנין ּכנגד בקרן ׁשּלא -] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאין מזרחית ּפסּול;דרומית הּזבח ּבׂשר הרי -ְֲֵֶַַַָ

לּמזּבח  ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו כן ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואף
ׁשהּגיע  ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ׁשהּגיע ּפי על אף -ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
הּזֹורק  זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לכּפר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹומֹו
ונתן  לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל לעבֹודה; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכׁשר
ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטן, למעלן הּנּתנין את ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּפסּול
היסֹוד  ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּנּתנין

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבׂשר נפסל לא בו]- הּנפׁש;[שיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹ
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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 לא ּדם - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ְְְִִֵֶַַַָָֹֻ

ׁשּבּמזרק  הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם מּמּנּו; ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָיּזה
אֹו[בספל] יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַָָָ

ראּויין  אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - חּלין ְְִִִִִִַַָָֻּדם
הרי  ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ּדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבּטל
יּזה  מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; יּזה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ִֶמּמּנּו.
.‚Î ּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם

ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן  וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

ּפסּולין  הּתמציתהּזבחים ּבדם נתערב אינה . שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרב האמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על  אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי
.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כלי הּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

חל מדידה] ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּפסּולין  - ּבידֹו .אֹו ְְִָ

.ÂÎ ׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הקטרה  ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
הּורצה  עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,לפיכ .ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.[התקבל]
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.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 קּבלה [חבל]קּבלת קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיהיה  הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הרי  - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ּכּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשלם

ּפסּול. ֶָזה
.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"ג  מנחםֿאב י"ג ש"ק יום

ב  ¤¤ּפרק
מּתנה ‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

אחת [זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת
"ודם  ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על  הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח
יצא ·. - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:וכל , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל -[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ

הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת חּסר ִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאם
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי

.„- הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה  לאחר הּמּתנֹות ארּבע .יׁשלים ְְְִִַַַַַַַַָָ

ּבּלילה ‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם .אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
.Â מּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם

ּבחּוץ  .מעלה ֲֶַַ
.Ê לאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

הּזיה  לֹו עלתה לא - .הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ
.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות -]- ּבחּטאת קרנֹות ְְִַַַָָָ

הּנעׂשית ּבחּטאת הדם]ּבין מזבח ּבפנים[-שזורקין [על ְְֲִִֵֵַַַָ
והפרוכת] אבל הזהב ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְֲֲֵֵַַַַַָָָ

ּכׁשרים. הּקדׁשים, ְְֳִִִֵַָָּבׁשאר
.Ë ולפניםנ הּקרן מן הּדם מתחתיה]תן ולא בצידה -]- ְְִִִֶֶַַַָָ

ּבׁשאר ּבין ּבחּטאת ּבין ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּפסל. - החיצֹון ְִִֵַַַַָּבּמזּבח

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין  אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
ּדם  ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

הּכבׁש על ּבחּוץ היסֹוד,[או]הּנּתנין ּכנגד בקרן ׁשּלא -] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאין מזרחית ּפסּול;דרומית הּזבח ּבׂשר הרי -ְֲֵֶַַַָ

לּמזּבח  ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו כן ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואף
ׁשהּגיע  ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ׁשהּגיע ּפי על אף -ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
הּזֹורק  זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לכּפר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹומֹו
ונתן  לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל אם אבל לעבֹודה; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכׁשר
ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטן, למעלן הּנּתנין את ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּפסּול
היסֹוד  ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּנּתנין

ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבׂשר נפסל לא בו]- הּנפׁש;[שיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹ
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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 לא ּדם - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ְְְִִֵֶַַַָָֹֻ

ׁשּבּמזרק  הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם מּמּנּו; ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָיּזה
אֹו[בספל] יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַָָָ

ראּויין  אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - חּלין ְְִִִִִִַַָָֻּדם
הרי  ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ּדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבּטל
יּזה  מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; יּזה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ִֶמּמּנּו.
.‚Î ּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם

ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן  וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

ּפסּולין  הּתמציתהּזבחים ּבדם נתערב אינה . שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרב האמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על  אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי
.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כלי הּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

חל מדידה] ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּפסּולין  - ּבידֹו .אֹו ְְִָ

.ÂÎ ׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הקטרה  ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
הּורצה  עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,לפיכ .ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.[התקבל]
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a`Îmgpnקכ 'hÎ'f iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn b"iÎ'f -

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ז' ראשון יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ז 'ֿ ט 'מנחם ֿ אב 

.‰Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ycwnd)ּבׂשר miptl qpkp oncy), ְְֲִִַַַַָ
מּדמּה יּובא אׁשר ֿ חּטאת "וכל יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד ֿ אהל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאל

(bk ,e `xwie)ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל .ְְְִִֵֶֶָָָ
(ev zyxt)טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא :ִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ֿ תעׂשה ּבלא עליו לּתן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹׂשרפה,

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול ֿ ראׁשֹו g)את ,d my)הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ח' שני יום

.ËÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÓ˜ .‰Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(hnw)*

(mipey miqetca*)

― הפ"ט ּבׂשרהּמצוה לאכֹול הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: קדׁשים,הּקדׁשים, קדׁש ם ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבהם" ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ
(bl ,hkספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)ׁשאכילת "מּנין : ְְֲִִִִֶַַָ

נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? ּכל על ּכּפרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֹקדׁשים
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה ֿ עון את לׂשאת (xwie`לכם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

(fi ,i."מתּכּפרין ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
אינּה ― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה (oicnּומּתנאי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

(dxezּתאסר ֿ כן ואחרי חצֹות. עד ולילה ליֹום ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
מצוה אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָאכילת
לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאּלא
― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּכהנים,
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהם
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ֿ ּׁשּלא מה ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ֿ ּכהּנתכם" f)את ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש ֿ ּכ(ugex)עבֹודת ואחר ידיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּכ ֿ ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת אף ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹובד,
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".

ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה חּטאתהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכאן אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ְְְֲֲֲִִַַָָָָָָָֹואׁשם

"וצאנ ּבקר" זה: fi)ּבפסּוק ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא

d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ֿ תעׁשה, ּבלא עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ֿ ּדבר ּכל ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ֿ קדׁש ּכי bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל
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― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קרּבנֹו ׁשלמים ֿ זבח "ואם ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ

יקריבּנּו" ֿ ּתֹודה על אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
(aiÎ`iהּמע ארּבעת מעׂשה. ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ֿ מעׂשי ּכל הם ― והּׁשלמים והאׁשם והחּטאת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָהעֹולה
אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ֿ קרּבן ׁשּכל לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור
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a`Îmgpn 'i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא ֿ האׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמן
אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפעמים.
לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה מן אליהן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּנסּפח

(zakrn oziiyre)עליהם ׁשחּיבים ּודברים ,xeq`y) ְֲִִֵֶֶַָָ
(ozeyrlּפסל עׂשה ׁשאם ּודברים ,(oaxwd z`)והּנעׂשה , ְְֲִִֶַַַָָָָָ

ְְִּכתּקנֹו.

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ֿ תעׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז הּמנחההּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
"ונפׁש אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ֿ סּוג ּבכל הּנזּכר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאפן
ֿ הּמחבת על ֿ מנחה ואם וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ֿ תקריב ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָּכי

מרחׁשת" ֿ מנחת ואם וגֹו'; קרּבנ(f ,d .` ,a my)ואמר . ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: e,להׁשלמת `xwie) ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹ

(fּבּמּסכּתא מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני .ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְֶֶֶֶַַַָָֻהמיחדת

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יׂשים "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

i`)מן"ׁש ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן ֿ מנחת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על ֿ תעׂשה לא ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י' רביעי יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ù

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני ֿ זכר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא
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קכי a`Îmgpn 'hÎ'f iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd a`Îmgpn b"iÎ'f -

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ז' ראשון יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי ז 'ֿ ט 'מנחם ֿ אב 

.‰Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ycwnd)ּבׂשר miptl qpkp oncy), ְְֲִִַַַַָ
מּדמּה יּובא אׁשר ֿ חּטאת "וכל יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד ֿ אהל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאל

(bk ,e `xwie)ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל .ְְְִִֵֶֶָָָ
(ev zyxt)טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא :ִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ֿ תעׂשה ּבלא עליו לּתן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹׂשרפה,

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול ֿ ראׁשֹו g)את ,d my)הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ח' שני יום

.ËÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÓ˜ .‰Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(hnw)*

(mipey miqetca*)

― הפ"ט ּבׂשרהּמצוה לאכֹול הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: קדׁשים,הּקדׁשים, קדׁש ם ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבהם" ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ
(bl ,hkספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)ׁשאכילת "מּנין : ְְֲִִִִֶַַָ

נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? ּכל על ּכּפרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֹקדׁשים
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה ֿ עון את לׂשאת (xwie`לכם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

(fi ,i."מתּכּפרין ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
אינּה ― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה (oicnּומּתנאי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

(dxezּתאסר ֿ כן ואחרי חצֹות. עד ולילה ליֹום ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
מצוה אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָאכילת
לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאּלא
― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּכהנים,
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהם
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ֿ ּׁשּלא מה ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ֿ ּכהּנתכם" f)את ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש ֿ ּכ(ugex)עבֹודת ואחר ידיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּכ ֿ ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת אף ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹובד,
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".

ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה חּטאתהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכאן אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ְְְֲֲֲִִַַָָָָָָָֹואׁשם

"וצאנ ּבקר" זה: fi)ּבפסּוק ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא

d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ֿ תעׁשה, ּבלא עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ֿ ּדבר ּכל ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ֿ קדׁש ּכי bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ט' שלישי יום

.ÂÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÊÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.ÁÏ˜ .‚˜ .·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קרּבנֹו ׁשלמים ֿ זבח "ואם ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ

יקריבּנּו" ֿ ּתֹודה על אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
(aiÎ`iהּמע ארּבעת מעׂשה. ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ֿ מעׂשי ּכל הם ― והּׁשלמים והאׁשם והחּטאת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָהעֹולה
אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ֿ קרּבן ׁשּכל לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור
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ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא ֿ האׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמן
אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפעמים.
לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה מן אליהן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּנסּפח

(zakrn oziiyre)עליהם ׁשחּיבים ּודברים ,xeq`y) ְֲִִֵֶֶַָָ
(ozeyrlּפסל עׂשה ׁשאם ּודברים ,(oaxwd z`)והּנעׂשה , ְְֲִִֶַַַָָָָָ

ְְִּכתּקנֹו.

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ֿ תעׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז הּמנחההּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
"ונפׁש אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ֿ סּוג ּבכל הּנזּכר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאפן
ֿ הּמחבת על ֿ מנחה ואם וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ֿ תקריב ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָּכי

מרחׁשת" ֿ מנחת ואם וגֹו'; קרּבנ(f ,d .` ,a my)ואמר . ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: e,להׁשלמת `xwie) ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹ

(fּבּמּסכּתא מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני .ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְֶֶֶֶַַַָָֻהמיחדת

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יׂשים "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

i`)מן"ׁש ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן ֿ מנחת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על ֿ תעׂשה לא ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י' רביעי יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ù

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני ֿ זכר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא
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― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"א חמישי יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הם(ixtqa)מצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ֿ תעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא

אּלּו(hiw:)זבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמה

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה 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
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

weqta)אמרּו xn`p)מּק ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם יׁש: ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
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"ג  מנחםֿאב י"ב שישי יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שישי י "א ֿ י "ב מנחם ֿ אב 
.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) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
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(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 ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
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"ג  מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום
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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 ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (et.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
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
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― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב י"א חמישי יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ֿ האזהרה את ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ֿ הּקרּבנֹות, מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ֿ מקֹום" ּבכל עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ֿ תעׂשה" ולא ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על ֿ תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ֿ ּתעלה "ּפן ׁשּנאמר ֿ תעׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלא
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ֿ ּׁשאמר מה על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הם(ixtqa)מצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ֿ תעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא

אּלּו(hiw:)זבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ֿ הּקדׁשים ׁשּכל , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ֿ תעׂשה ולא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ֿ ּׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמה

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה 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
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
ֿ הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ֿ יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, ֿ הּקדׁשים מן ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)מחּיבי ֿ ּכל ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה ֿ עז אֹו אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ואל לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ֿ ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ֿ מקֹום ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ֿ תעׂשה; לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ֿ ּפתח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואל
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

weqta)אמרּו xn`p)מּק ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם יׁש: ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
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"ג  מנחםֿאב י"ב שישי יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שישי י "א ֿ י "ב מנחם ֿ אב 
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― 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) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
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(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 ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
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). ְִִ
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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 ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (et.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
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

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



a`Îmgpnקכד b"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ 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). ְ
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' ב

             

        
         
         
        

        
        

        
          

       
        

         
         

        
          

        
         

        
           

         
       









































המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' א

giÎfi wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnfickÎgi

çé:éða-úà úéîäìe éðBò-úà øékæäì éìà úàa íéäìàä Léà Cìå él-äî eäiìà-ìà øîàzåèéîàiåø ©Ÿ Æ¤Æ¤¥´¦½̈©¦¬¨−̈¦´¨¡Ÿ¦®¨¯¨¥©²§©§¦¬¤£¦−§¨¦¬¤§¦«©¬Ÿ¤
ða-úà éì-éðz äéìà:Búhî-ìò eäákLiå íL áLé àeä-øLà äiìòä-ìà eäìòiå d÷éçî eäçwiå C ¥¤−¨§¦«¦´¤§¥®©¦¨¥´¥¥À̈©«©£¥ÆÆ¤¨£¦À̈£¤ÆŸ¥´½̈©©§¦¥−©¦¨«

ëúéîäì úBòøä dnò øøBbúî éðà-øLà äðîìàä-ìò íâä éäìà ýåýé øîàiå ýåýé-ìà àø÷iå©¦§¨¬¤§−̈©Ÿ©®§¨´¡Ÿ½̈£Â©©¨©§¨º̈£¤£¦̧¦§¥¬¦¨²£¥−¨§¨¦¬
:dða-úààëìL ãìiä-ìò ããîúiåãìiä-Lôð àð áLz éäìà ýåýé øîàiå ýåýé-ìà àø÷iå íéîòt L ¤§¨«©¦§Ÿ¥³©©¤Æ¤Æ¨´Ÿ§¨¦½©¦§¨¬¤§−̈©Ÿ©®§¨´¡Ÿ½̈¨¬¨¨²¤«¤©¤¬¤

:Baø÷-ìò äfäáë:éçiå Baø÷-ìò ãìiä-Lôð áLzå eäiìà ìB÷a ýåýé òîLiåâëãìiä-úà eäiìà çwiå ©¤−©¦§«©¦§©¬§−̈§´¥¦¨®©¨¯¨¤«¤©¤²¤©¦§−©¤«¦©¦©̧¥¦¹̈¤©¤À¤
ða éç éàø eäiìà øîàiå Bnàì eäðziå äúéaä äiìòä-ïî eäãøiå:Cãëäzò eäiìà-ìà äMàä øîàzå ©Ÿ¦¥³¦¨£¦¨Æ©©½§¨©«¦§¥−§¦®©ŸÆ¤Æ¥´¦½̈§¦−©¬§¥«©³Ÿ¤¨«¦¨Æ¤¥´¦½̈©¨Æ

éôa ýåýé-øáãe äzà íéäìà Léà ék ézòãé äæ:úîà E ¤´¨©½§¦¦²¦¬¡Ÿ¦−¨®¨§©§¨¬§¦−¡¤«
`ÎmiklngihÎ`

àäðzàå áàçà-ìà äàøä Cì øîàì úéLéìMä äðMa eäiìà-ìà äéä ýåýé-øáãe íéaø íéîé éäéå©§¦Æ¨¦´©¦½§©§À̈¨¨Æ¤¥´¦½̈©¨¨¬©§¦¦−¥®Ÿ¥µ¥¨¥´¤©§½̈§¤§¨¬
:äîãàä éðt-ìò øèîá:ïBøîLa ÷æç áòøäå áàçà-ìà úBàøäì eäiìà Cìiåâáàçà àø÷iå ¨−̈©§¥¬¨£¨¨«©¥Æ¤Æ¥«¦½̈§¥¨−¤©§¨®§¨¨−̈¨¨¬§Ÿ§«©¦§¨´©§½̈

:ãàî ýåýé-úà àøé äéä eäéãáòå úéaä-ìò øLà eäéãáò-ìàãýåýé éàéáð úà ìáæéà úéøëäa éäéå ¤Ÿ©§−̈£¤´©©¨®¦§Ÿ©§À̈¨¨¬¨¥²¤§−̈§«Ÿ©§¦Æ§©§¦´¦¤½¤¥−§¦¥´§¨®
å íçì íìkìëå äøòna Léà íéMîç íàéaçiå íéàáð äàî eäéãáò çwiå:íéîäáàçà øîàiå ©¦©̧Ÿ©§¹̈¥¨´§¦¦À©«©§¦¥º£¦¦¬¦Æ©§¨½̈§¦§§−̈¤¬¤¨¨«¦©³Ÿ¤©§¨Æ

àBìå ãøôå ñeñ äiçðe øéöç àöîð | éìeà íéìçpä-ìk ìàå íénä éðéòî-ìk-ìà õøàa Cì eäéãáò-ìà¤´Ÿ©§½̈¥³¨Æ̈¤Æ¤¨©§§¥´©©½¦§¤−¨©§¨¦®©´¦§¨´¨¦À§©¤Æ´¨¤½¤§¬
:äîäaäî úéøëðåCìä eäéãáòå Bcáì ãçà Cøãa Cìä áàçà da-øáòì õøàä-úà íäì e÷lçéå ©§¦−¥©§¥¨«©«§©§¬¨¤²¤¨−̈¤©«£¨¨®©§º̈¨©̧§¤³¤¤¨Æ§©½§«Ÿ©§¨²¨©¬
:Bcáì ãçà-Cøãaæäæ äzàä øîàiå åéðt-ìò ìtiå eäøkiå Búàø÷ì eäiìà äpäå Cøca eäéãáò éäéå §¤¤¤−̈§©«©§¦³Ÿ©§Æ̈Æ©¤½¤§¦¥¬¥¦−̈¦§¨®©©¦¥ÆÆ©¦´Ÿ©¨½̈©¾Ÿ¤©©¨¬¤−

:eäiìà éðãàçéðãàì øîà Cì éðà Bì øîàiå:eäiìà äpä Eèïúð äzà-ék éúàèç äî øîàiå £Ÿ¦¬¥¦¨«©¬Ÿ¤−¨®¦¥²¡¬Ÿ©Ÿ¤−¦¥¬¥¦¨«©−Ÿ¤¤´¨¨®¦¦«©º̈Ÿ¥¯
:éðúéîäì áàçà-ãéa Ecáò-úà¤©§§²§©©§−̈©£¦¥«¦

i"yx
(ÁÈ).ÈÂÚ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï שוקלין היו אלי, באת שלא עד

לכאן, משבאת לנס. ראוי והייתי עירי, ומעשה מעשי
ניכרת צדקתי ואין לכלום, נחשבתי אחרים לא (ספרים

אומרנזכרת) הוא בלוט וכן יט), יט לא (בראשית ואנכי :
זכותי  תהא שלא אברהם, אצל ההרה, להמלט אוכל

אצלו יא)נזכרת נ רבה מלשון ÂÓ˙ÈÂ„„.(Î‡):(בראשית

עליו: נשתטח ‡Ï·ÊÈ.(„)מדה, ˙È¯Î‰· È‰ÈÂ להגיד
ה': את ירא עובדיהו היה איך ‡È˘בא ÌÈ˘ÓÁ

.˙Á‡ ‰¯ÚÓ·:אחרת במערה איש ÂÏÂ‡(‰)וחמשים
.‰Ó‰·‰Ó ˙È¯Î:ממנו בהמתנו כל תכרת לא

(Ë).È˙ÈÓ‰Ï על ישאך ה' ורוח ואומר: שמפרש כמו
אדע: לא אשר

cec zcevn
(ÁÈ).ÍÏÂ ÈÏ ‰Óאשר והשנאה  האיבה מה לומר: רוצה 

להזכיר אלי באת ומדוע לך, עשיתי ומה  לי, עשית מה בינינו ,
אנשי מול  לצדקת נחשבת הייתי הנה, באת לא  עד כי עוני, את 

מתמקו זה ידי  ועל  עוני, ונזכרה רשעה , אני  למולך  אבל מי 
בנה: בעבור לה ' יעתיר הנביא, על תתרעם כאשר וחשבה  בני,

(Î).‰ÓÏ‡‰ ÏÚ Ì‚‰האלמנה על  גם וכי  המטר, את  שהעצרתי על  בארץ, משוטט ונד נע  ללכת  לי שהרעות  די לא  לומר: רצה
מי אמצא  שלא  עד  אשמתי, גדלה  כך  כל וכי זה, בעבור  בנה  את להמית לה והרעות  בביתה, אותי הכניסה  אשר  על  לך  יחרה 

אותי: מדד ÂÓ˙ÈÂ„„.(Î‡)יכניס  וכאילו  השונמית, בבן אלישע שעשה  כמה וכו', עיניו  על ועיניו פיו, על  פיו שם לומר : רוצה 
הילד: אברי  אל מאיבריו החיות  ולהשפיע הילד , למדת ˜¯·Â.עצמו ÏÚ: קרבו È˙Ú„È.(Î„)אל ‰Ê ‰˙Úקראתו מאז כי אף

וכו': תכלה  לא הקמח  כד  לה, שאמר מה שמע נביא  מפי אולי חשבה  כי בלבה , מסופקת היתה  מקום מכל  האלהים, Â„·¯איש 
.˙Ó‡ ÍÈÙ· כאשר‰' זולתך , נביא מפי שמעת  ולא בך  דבר  אשר בפיך , ה ' דבר היה בראשונה  שגם  הדבר אמת לומר: רוצה

מאז: ‡Á‡·.(‡)חשבתי Ï‡ ‰‡¯‰ ÍÏשלא אליהו שנשבע  ולפי ידיך על  אותו  ואתן המטר, בעבור פניך שיחלה  הדבר  סבב
כזאת: לו צוה לכן דברו, לפי  אם  כי המטר Â‰È„·ÂÚ.(‚)יהיה  Ï‡:בענין למטה  שנאמר כמו עמו ‰·È˙.ללכת ÏÚממונה

המלך : בית  על ‡È˘.(„)היה ÌÈ˘ÓÁ: לבד וחמשים לבד, חמשים  לומר : È¯Î˙.(‰)רוצה ‡Ï:הבהמות מן נכרתים נהיה  ולא
(Ê).ÂÈÙ ÏÚ ÏÂÙÈÂ:לאליהו Ô˙Â.(Ë)להשתחות ‰˙‡ ÈÎ:אחאב ביד שאמות  סיבה  תהיה אתה לומר : רצה

oeiv zcevn
(Î).¯¯Â‚˙Óוכן ומדור , גרות  ד)מלשון לב לבן(בראשית עם

מדידה :ÂÓ˙ÈÂ„„.(Î‡)גרתי: גופו:˜¯·Â.מלשון  תוך
(„)‡È·ÁÈÂ.Ì: במחבואה ÈÁÂ‰.דשא :ÈˆÁ¯.(‰)הטמינם

וכן ה)ונזון, מה שלחני:(שם למחיה



קכה a`Îmgpn b"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ 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). ְ
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giÎfi wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnfickÎgi

çé:éða-úà úéîäìe éðBò-úà øékæäì éìà úàa íéäìàä Léà Cìå él-äî eäiìà-ìà øîàzåèéîàiåø ©Ÿ Æ¤Æ¤¥´¦½̈©¦¬¨−̈¦´¨¡Ÿ¦®¨¯¨¥©²§©§¦¬¤£¦−§¨¦¬¤§¦«©¬Ÿ¤
ða-úà éì-éðz äéìà:Búhî-ìò eäákLiå íL áLé àeä-øLà äiìòä-ìà eäìòiå d÷éçî eäçwiå C ¥¤−¨§¦«¦´¤§¥®©¦¨¥´¥¥À̈©«©£¥ÆÆ¤¨£¦À̈£¤ÆŸ¥´½̈©©§¦¥−©¦¨«

ëúéîäì úBòøä dnò øøBbúî éðà-øLà äðîìàä-ìò íâä éäìà ýåýé øîàiå ýåýé-ìà àø÷iå©¦§¨¬¤§−̈©Ÿ©®§¨´¡Ÿ½̈£Â©©¨©§¨º̈£¤£¦̧¦§¥¬¦¨²£¥−¨§¨¦¬
:dða-úààëìL ãìiä-ìò ããîúiåãìiä-Lôð àð áLz éäìà ýåýé øîàiå ýåýé-ìà àø÷iå íéîòt L ¤§¨«©¦§Ÿ¥³©©¤Æ¤Æ¨´Ÿ§¨¦½©¦§¨¬¤§−̈©Ÿ©®§¨´¡Ÿ½̈¨¬¨¨²¤«¤©¤¬¤

:Baø÷-ìò äfäáë:éçiå Baø÷-ìò ãìiä-Lôð áLzå eäiìà ìB÷a ýåýé òîLiåâëãìiä-úà eäiìà çwiå ©¤−©¦§«©¦§©¬§−̈§´¥¦¨®©¨¯¨¤«¤©¤²¤©¦§−©¤«¦©¦©̧¥¦¹̈¤©¤À¤
ða éç éàø eäiìà øîàiå Bnàì eäðziå äúéaä äiìòä-ïî eäãøiå:Cãëäzò eäiìà-ìà äMàä øîàzå ©Ÿ¦¥³¦¨£¦¨Æ©©½§¨©«¦§¥−§¦®©ŸÆ¤Æ¥´¦½̈§¦−©¬§¥«©³Ÿ¤¨«¦¨Æ¤¥´¦½̈©¨Æ

éôa ýåýé-øáãe äzà íéäìà Léà ék ézòãé äæ:úîà E ¤´¨©½§¦¦²¦¬¡Ÿ¦−¨®¨§©§¨¬§¦−¡¤«
`ÎmiklngihÎ`

àäðzàå áàçà-ìà äàøä Cì øîàì úéLéìMä äðMa eäiìà-ìà äéä ýåýé-øáãe íéaø íéîé éäéå©§¦Æ¨¦´©¦½§©§À̈¨¨Æ¤¥´¦½̈©¨¨¬©§¦¦−¥®Ÿ¥µ¥¨¥´¤©§½̈§¤§¨¬
:äîãàä éðt-ìò øèîá:ïBøîLa ÷æç áòøäå áàçà-ìà úBàøäì eäiìà Cìiåâáàçà àø÷iå ¨−̈©§¥¬¨£¨¨«©¥Æ¤Æ¥«¦½̈§¥¨−¤©§¨®§¨¨−̈¨¨¬§Ÿ§«©¦§¨´©§½̈

:ãàî ýåýé-úà àøé äéä eäéãáòå úéaä-ìò øLà eäéãáò-ìàãýåýé éàéáð úà ìáæéà úéøëäa éäéå ¤Ÿ©§−̈£¤´©©¨®¦§Ÿ©§À̈¨¨¬¨¥²¤§−̈§«Ÿ©§¦Æ§©§¦´¦¤½¤¥−§¦¥´§¨®
å íçì íìkìëå äøòna Léà íéMîç íàéaçiå íéàáð äàî eäéãáò çwiå:íéîäáàçà øîàiå ©¦©̧Ÿ©§¹̈¥¨´§¦¦À©«©§¦¥º£¦¦¬¦Æ©§¨½̈§¦§§−̈¤¬¤¨¨«¦©³Ÿ¤©§¨Æ

àBìå ãøôå ñeñ äiçðe øéöç àöîð | éìeà íéìçpä-ìk ìàå íénä éðéòî-ìk-ìà õøàa Cì eäéãáò-ìà¤´Ÿ©§½̈¥³¨Æ̈¤Æ¤¨©§§¥´©©½¦§¤−¨©§¨¦®©´¦§¨´¨¦À§©¤Æ´¨¤½¤§¬
:äîäaäî úéøëðåCìä eäéãáòå Bcáì ãçà Cøãa Cìä áàçà da-øáòì õøàä-úà íäì e÷lçéå ©§¦−¥©§¥¨«©«§©§¬¨¤²¤¨−̈¤©«£¨¨®©§º̈¨©̧§¤³¤¤¨Æ§©½§«Ÿ©§¨²¨©¬
:Bcáì ãçà-Cøãaæäæ äzàä øîàiå åéðt-ìò ìtiå eäøkiå Búàø÷ì eäiìà äpäå Cøca eäéãáò éäéå §¤¤¤−̈§©«©§¦³Ÿ©§Æ̈Æ©¤½¤§¦¥¬¥¦−̈¦§¨®©©¦¥ÆÆ©¦´Ÿ©¨½̈©¾Ÿ¤©©¨¬¤−

:eäiìà éðãàçéðãàì øîà Cì éðà Bì øîàiå:eäiìà äpä Eèïúð äzà-ék éúàèç äî øîàiå £Ÿ¦¬¥¦¨«©¬Ÿ¤−¨®¦¥²¡¬Ÿ©Ÿ¤−¦¥¬¥¦¨«©−Ÿ¤¤´¨¨®¦¦«©º̈Ÿ¥¯
:éðúéîäì áàçà-ãéa Ecáò-úà¤©§§²§©©§−̈©£¦¥«¦

i"yx
(ÁÈ).ÈÂÚ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï שוקלין היו אלי, באת שלא עד

לכאן, משבאת לנס. ראוי והייתי עירי, ומעשה מעשי
ניכרת צדקתי ואין לכלום, נחשבתי אחרים לא (ספרים

אומרנזכרת) הוא בלוט וכן יט), יט לא (בראשית ואנכי :
זכותי  תהא שלא אברהם, אצל ההרה, להמלט אוכל

אצלו יא)נזכרת נ רבה מלשון ÂÓ˙ÈÂ„„.(Î‡):(בראשית

עליו: נשתטח ‡Ï·ÊÈ.(„)מדה, ˙È¯Î‰· È‰ÈÂ להגיד
ה': את ירא עובדיהו היה איך ‡È˘בא ÌÈ˘ÓÁ

.˙Á‡ ‰¯ÚÓ·:אחרת במערה איש ÂÏÂ‡(‰)וחמשים
.‰Ó‰·‰Ó ˙È¯Î:ממנו בהמתנו כל תכרת לא

(Ë).È˙ÈÓ‰Ï על ישאך ה' ורוח ואומר: שמפרש כמו
אדע: לא אשר

cec zcevn
(ÁÈ).ÍÏÂ ÈÏ ‰Óאשר והשנאה  האיבה מה לומר: רוצה 

להזכיר אלי באת ומדוע לך, עשיתי ומה  לי, עשית מה בינינו ,
אנשי מול  לצדקת נחשבת הייתי הנה, באת לא  עד כי עוני, את 

מתמקו זה ידי  ועל  עוני, ונזכרה רשעה , אני  למולך  אבל מי 
בנה: בעבור לה ' יעתיר הנביא, על תתרעם כאשר וחשבה  בני,

(Î).‰ÓÏ‡‰ ÏÚ Ì‚‰האלמנה על  גם וכי  המטר, את  שהעצרתי על  בארץ, משוטט ונד נע  ללכת  לי שהרעות  די לא  לומר: רצה
מי אמצא  שלא  עד  אשמתי, גדלה  כך  כל וכי זה, בעבור  בנה  את להמית לה והרעות  בביתה, אותי הכניסה  אשר  על  לך  יחרה 

אותי: מדד ÂÓ˙ÈÂ„„.(Î‡)יכניס  וכאילו  השונמית, בבן אלישע שעשה  כמה וכו', עיניו  על ועיניו פיו, על  פיו שם לומר : רוצה 
הילד: אברי  אל מאיבריו החיות  ולהשפיע הילד , למדת ˜¯·Â.עצמו ÏÚ: קרבו È˙Ú„È.(Î„)אל ‰Ê ‰˙Úקראתו מאז כי אף

וכו': תכלה  לא הקמח  כד  לה, שאמר מה שמע נביא  מפי אולי חשבה  כי בלבה , מסופקת היתה  מקום מכל  האלהים, Â„·¯איש 
.˙Ó‡ ÍÈÙ· כאשר‰' זולתך , נביא מפי שמעת  ולא בך  דבר  אשר בפיך , ה ' דבר היה בראשונה  שגם  הדבר אמת לומר: רוצה

מאז: ‡Á‡·.(‡)חשבתי Ï‡ ‰‡¯‰ ÍÏשלא אליהו שנשבע  ולפי ידיך על  אותו  ואתן המטר, בעבור פניך שיחלה  הדבר  סבב
כזאת: לו צוה לכן דברו, לפי  אם  כי המטר Â‰È„·ÂÚ.(‚)יהיה  Ï‡:בענין למטה  שנאמר כמו עמו ‰·È˙.ללכת ÏÚממונה

המלך : בית  על ‡È˘.(„)היה ÌÈ˘ÓÁ: לבד וחמשים לבד, חמשים  לומר : È¯Î˙.(‰)רוצה ‡Ï:הבהמות מן נכרתים נהיה  ולא
(Ê).ÂÈÙ ÏÚ ÏÂÙÈÂ:לאליהו Ô˙Â.(Ë)להשתחות ‰˙‡ ÈÎ:אחאב ביד שאמות  סיבה  תהיה אתה לומר : רצה

oeiv zcevn
(Î).¯¯Â‚˙Óוכן ומדור , גרות  ד)מלשון לב לבן(בראשית עם

מדידה :ÂÓ˙ÈÂ„„.(Î‡)גרתי: גופו:˜¯·Â.מלשון  תוך
(„)‡È·ÁÈÂ.Ì: במחבואה ÈÁÂ‰.דשא :ÈˆÁ¯.(‰)הטמינם

וכן ה)ונזון, מה שלחני:(שם למחיה
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éðBøçéúeòa E:éðúeúnö Eçé:ãçé éìò eôéwä íBiä-ìk íénë éðeañèééòcéî òøå áäà épnî z÷çøä £¤®¦«¹¤À¦§ª«¦©´¦−©©¦¨©®¦¦−¨©´¨«©¦§©´§¨−¦¤¦Ÿ¥´¨¥®©§«ª¨©¬
:CLçî©§¨«
i"yx

(Â).È˘ÙÁ ÌÈ˙Ó· העולם מן חפשי המתים בין הנני
העולם: מן חפשים המתים שהם Â¯Ê‚.וכל Í„ÈÓ

העולם: מן נגזרו ˙ÂÈ˙Á˙.(Ê)ממצותיך ¯Â·· הוא
עלי:ÎÓÒ‰.(Á)הגלות: ותלה Í¯·˘Óנשענה ÏÎÂ

.‰ÏÒ ˙ÈÚ אפך סערת כל הם הים גלי לשון משברים
תמיד: אותי ענית ÂÓÏ.(Ë)בכולם ˙Â·ÚÂ˙ È˙˘

נמאסת  אני עכשיו בעיניהם חשובה שהייתי האומו'
לצאת:ÏÎ‡להם: יכול ואיני בכלא נחבש .
(‡È).ÌÈ˙ÓÏ‰ מתים קרוין בחייהם שאף הלרשעים

ונסים: פלא עושה אתה ÂÓÂ˜Èהלהם ÌÈ‡Ù¯ Ì‡
.ÍÂ„ÂÈ מעבודתך ידיהם שריפו האומות אלו שמא

בתמיה: ויודוך יקומו ·˜·¯(È·)ומתורתך ¯ÙÂÒÈ‰
.Í„ÒÁ שבחך לספר נוכל כלום אויבנו ביד נמות אם
ÚÂÓ¯.(ÊË)בקבר: ÚÂ‚Â מיתה תשנוק מתוך מת

כמו י"ד)חטופה, ל'(שמות מנחם פירש וינער ה'. וינער
כמו ל"ג)חביט' בשוחד,(ישעיה מתמוך כפיו (שם נוער

שבינ"ב) קומי מעפר א')התנערי החסון (שם והיה
ל"ח)לנעורת ממנה(איוב רשעים ה')וינערו ככה (נחמיה

וריק: נעור אימתך ‡ÂÙ‰.יהא ומבוססת מיושבת
לשון אפונה כ"ה)בלבי. על (משלי אפניו על דבור דבר

Í˘ÁÓ.(ËÈ)מכוניו: ÈÚ„ÂÈÓ ונחדלתי נחשכתי
מהם:

cec zcevn
(Â).È˘ÙÁ ÌÈ˙Ó·חפשים שהמה המתים בין נמנה אני 

ועמלו: העולם זמןÂÚ„.ממקרי באה לא  כי זכרתם לא עדיין
ידך :Ó‰Â‰.התחיה: ממכת  כרותים המה ˘˙È.(Ê)עדיין 

למאוד: העמוק תחתיות  בבור אותי בעומק·ÂÏÂˆÓ˙.שמת
שונות: לצרות משל  הוא  משבריך ÏÎÂ.(Á)המים כל  עם

רב : זמן ר"ל לעולם אותי  אוהבי‰¯Á˜˙.(Ë)ענית  לב חזקת 
לאויבים: נהפכו  כי ממני להיות˘˙È.להתרחק אותי  שמת

בעיניה': אוכל ÂÏÎ‡.מתועב ולא ומאסר הכלא  בבית כמו  אני
„‡·‰.(È)לצאת : ÈÈÚ: העוני גודל מן עיני  ˘È˙ÁË.עצבה

המתפללים: כדרך  כפי אמות‰ÌÈ˙ÓÏ.(È‡)פרשתי הלא  ר"ל
שהבטחת: הנפלאות תעשה להמתים וכי  צרות ‡Ìמקושי

.ÌÈ‡Ù¯המה אם המות  מלאך ע "י ונחלשו  שנרפו המתים אם 
נפלאותיך : על  לעולם רבות‰ÙÂÒÈ¯.(È·)יודוך  דברו כפל 

ומקוננים: הנוהים כדרך  הקבר ·‡·„ÔÂ.פעמים שבוהוא
העולם: מזה  האדם פלאך ‰Ú„ÂÈ.(È‚)נאבד נודע יהיה וכי

הקבר  והוא נשיה בארץ צדקתך נספר וכי  הקבר בחשכת  כשנהיה  הבריו')ע"י מפי נשכח שם האדם בהיות אניÈ‡Â.(È„):(כי הלא 
לפניך: לבוא  תפלתי תקדים  בוקר ובכל אליך  ביד ÓÏ‰.(ÂË)שועתי נפשי תעזוב א "כ  למה  לפניך  מתפלל  ואני  הואיל  ר"ל 

ÚÂÓ¯.(ÊË)האויב: ÚÂ‚Â:השלוה ימי היו ומעט  ארוך  זמן ר"ל  בגויעה  אני נערותי Â‚Â'.מעת  È˙‡˘מעסקי פנוי אהיה ר"ל 
הפחד : נשיאת  אותי:·ÍÈ˙ÂÚ.(ÊÈ)בטורח  כרתה היא  ממך הבאה  כמיםÈÂ·Ò.(ÁÈ)החרדה אותי מסבבים והחרדה החרון

בהם: העומד גוף והחרדה:ÁÈ„.המסבבים לנחמני:‰¯Á˜˙.(ËÈ)החרון  אלי באו לא Í˘ÁÓ.כי ÈÚ„ÂÈÓבמקום המה כאלו
אותם: אראה  שלא חושך 

oeiv zcevn
(Â).„ÂÚ גדול היום  עוד  וכן עדיין כ"ב)כמו  Â¯Ê‚.:(בראשית

לנו נגזרנו כמו לו)נכרתו עםÏÎÂ.(Á):(יחזקאל במקום הוי"ו
במצרים היה ויוסף  א)וכן במצרים:(שמות שהיה  יוסף  עם  ר "ל 

.ÍÈ¯·˘Óמשברים וכן הים  מי כמשברים הנראים הים  גלי הם
מא)יתחטאו  ענוי:ÈÚ˙.:(איוב כמוÈÚ„ÂÈÓ.(Ë)מל ' אוהבי 

ומיודעי נה)אלופי עצבון„‡·‰.(È)להם:ÂÓÏ.:(לעיל ענין
נפש  ודאבון  כ"ח)כמו משטח ˘È˙ÁË.:(דברים כמו פרישה ענין

כו)חרמים וחלשות:¯ÌÈ‡Ù.(È‡):(יחזקאל רפיון מל '
(‚È).‰È˘ אלהים נשני כמו  שכחה  מ"א)ענין  :(בראשית
(ÂË).ÁÊ˙: תעזוב(ÊË).ÍÈÓ‡:ופחד אימה  ‡ÂÙ‰.מלשון

פנוי: בעתתני·ÍÈ˙ÂÚ.(ÊÈ)מל ' פלצות כמו  וחרדה  בעתה מל '
כא) ה'ˆÈÂ˙˙Ó.:(ישעיה יצמיתם כמו כריתה צד)ענין :(לקמן

(ÁÈ).ÂÙÈ˜‰:סבוב מל 'Í˘ÁÓ.אוהבי:ÈÚ„ÂÈÓ.(ËÈ)ענין
חושך :
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àé:äìq EeãBé | eîe÷é íéàôø-íà àìt-äNòz íéúnìäáé:ïBcáàa Eúðeîà Ecñç øáwa øtñéä £©¥¦¬©«£¤¤®¤¦§¹¨¦À¨³Ä¤«¨©§ª©´©¤´¤©§¤®¡¹¨«§À¨«£©«
âé:äiLð õøàa Eú÷ãöå Eàìt CLça òãeéäãééìà | éðàå:jîc÷ú éúlôz ø÷aáe ézòeL ýåýé E £¦¨©´©´Ÿ¤¦§¤®§¹¦§¨«§À§¤´¤§¦¨«©«£¦³¥¤´§Ÿ̈´¦©®§¦¹©ÀŸ¤§¦¨¦¬§©§¤«¨
åèéðt øézñz éLôð çðæz ýåýé äîì:épnî Eæèéîà éúàNð øòpî òåâå éðà éðò:äðeôà Eæéeøáò éìò ¨¨´−§Ÿ̈¦§©´©§¦®©§¦−¨¤´¦¤«¦»̈¦³£¦´§Ÿ¥´©¦®Ÿ©¨−̈¦¥¤´¨«¨−¨©¨«§´

éðBøçéúeòa E:éðúeúnö Eçé:ãçé éìò eôéwä íBiä-ìk íénë éðeañèééòcéî òøå áäà épnî z÷çøä £¤®¦«¹¤À¦§ª«¦©´¦−©©¦¨©®¦¦−¨©´¨«©¦§©´§¨−¦¤¦Ÿ¥´¨¥®©§«ª¨©¬
:CLçî©§¨«
i"yx

(Â).È˘ÙÁ ÌÈ˙Ó· העולם מן חפשי המתים בין הנני
העולם: מן חפשים המתים שהם Â¯Ê‚.וכל Í„ÈÓ

העולם: מן נגזרו ˙ÂÈ˙Á˙.(Ê)ממצותיך ¯Â·· הוא
עלי:ÎÓÒ‰.(Á)הגלות: ותלה Í¯·˘Óנשענה ÏÎÂ

.‰ÏÒ ˙ÈÚ אפך סערת כל הם הים גלי לשון משברים
תמיד: אותי ענית ÂÓÏ.(Ë)בכולם ˙Â·ÚÂ˙ È˙˘

נמאסת  אני עכשיו בעיניהם חשובה שהייתי האומו'
לצאת:ÏÎ‡להם: יכול ואיני בכלא נחבש .
(‡È).ÌÈ˙ÓÏ‰ מתים קרוין בחייהם שאף הלרשעים

ונסים: פלא עושה אתה ÂÓÂ˜Èהלהם ÌÈ‡Ù¯ Ì‡
.ÍÂ„ÂÈ מעבודתך ידיהם שריפו האומות אלו שמא

בתמיה: ויודוך יקומו ·˜·¯(È·)ומתורתך ¯ÙÂÒÈ‰
.Í„ÒÁ שבחך לספר נוכל כלום אויבנו ביד נמות אם
ÚÂÓ¯.(ÊË)בקבר: ÚÂ‚Â מיתה תשנוק מתוך מת

כמו י"ד)חטופה, ל'(שמות מנחם פירש וינער ה'. וינער
כמו ל"ג)חביט' בשוחד,(ישעיה מתמוך כפיו (שם נוער

שבינ"ב) קומי מעפר א')התנערי החסון (שם והיה
ל"ח)לנעורת ממנה(איוב רשעים ה')וינערו ככה (נחמיה

וריק: נעור אימתך ‡ÂÙ‰.יהא ומבוססת מיושבת
לשון אפונה כ"ה)בלבי. על (משלי אפניו על דבור דבר

Í˘ÁÓ.(ËÈ)מכוניו: ÈÚ„ÂÈÓ ונחדלתי נחשכתי
מהם:

cec zcevn
(Â).È˘ÙÁ ÌÈ˙Ó·חפשים שהמה המתים בין נמנה אני 

ועמלו: העולם זמןÂÚ„.ממקרי באה לא  כי זכרתם לא עדיין
ידך :Ó‰Â‰.התחיה: ממכת  כרותים המה ˘˙È.(Ê)עדיין 

למאוד: העמוק תחתיות  בבור אותי בעומק·ÂÏÂˆÓ˙.שמת
שונות: לצרות משל  הוא  משבריך ÏÎÂ.(Á)המים כל  עם

רב : זמן ר"ל לעולם אותי  אוהבי‰¯Á˜˙.(Ë)ענית  לב חזקת 
לאויבים: נהפכו  כי ממני להיות˘˙È.להתרחק אותי  שמת

בעיניה': אוכל ÂÏÎ‡.מתועב ולא ומאסר הכלא  בבית כמו  אני
„‡·‰.(È)לצאת : ÈÈÚ: העוני גודל מן עיני  ˘È˙ÁË.עצבה

המתפללים: כדרך  כפי אמות‰ÌÈ˙ÓÏ.(È‡)פרשתי הלא  ר"ל
שהבטחת: הנפלאות תעשה להמתים וכי  צרות ‡Ìמקושי

.ÌÈ‡Ù¯המה אם המות  מלאך ע "י ונחלשו  שנרפו המתים אם 
נפלאותיך : על  לעולם רבות‰ÙÂÒÈ¯.(È·)יודוך  דברו כפל 

ומקוננים: הנוהים כדרך  הקבר ·‡·„ÔÂ.פעמים שבוהוא
העולם: מזה  האדם פלאך ‰Ú„ÂÈ.(È‚)נאבד נודע יהיה וכי

הקבר  והוא נשיה בארץ צדקתך נספר וכי  הקבר בחשכת  כשנהיה  הבריו')ע"י מפי נשכח שם האדם בהיות אניÈ‡Â.(È„):(כי הלא 
לפניך: לבוא  תפלתי תקדים  בוקר ובכל אליך  ביד ÓÏ‰.(ÂË)שועתי נפשי תעזוב א "כ  למה  לפניך  מתפלל  ואני  הואיל  ר"ל 

ÚÂÓ¯.(ÊË)האויב: ÚÂ‚Â:השלוה ימי היו ומעט  ארוך  זמן ר"ל  בגויעה  אני נערותי Â‚Â'.מעת  È˙‡˘מעסקי פנוי אהיה ר"ל 
הפחד : נשיאת  אותי:·ÍÈ˙ÂÚ.(ÊÈ)בטורח  כרתה היא  ממך הבאה  כמיםÈÂ·Ò.(ÁÈ)החרדה אותי מסבבים והחרדה החרון

בהם: העומד גוף והחרדה:ÁÈ„.המסבבים לנחמני:‰¯Á˜˙.(ËÈ)החרון  אלי באו לא Í˘ÁÓ.כי ÈÚ„ÂÈÓבמקום המה כאלו
אותם: אראה  שלא חושך 

oeiv zcevn
(Â).„ÂÚ גדול היום  עוד  וכן עדיין כ"ב)כמו  Â¯Ê‚.:(בראשית

לנו נגזרנו כמו לו)נכרתו עםÏÎÂ.(Á):(יחזקאל במקום הוי"ו
במצרים היה ויוסף  א)וכן במצרים:(שמות שהיה  יוסף  עם  ר "ל 

.ÍÈ¯·˘Óמשברים וכן הים  מי כמשברים הנראים הים  גלי הם
מא)יתחטאו  ענוי:ÈÚ˙.:(איוב כמוÈÚ„ÂÈÓ.(Ë)מל ' אוהבי 

ומיודעי נה)אלופי עצבון„‡·‰.(È)להם:ÂÓÏ.:(לעיל ענין
נפש  ודאבון  כ"ח)כמו משטח ˘È˙ÁË.:(דברים כמו פרישה ענין

כו)חרמים וחלשות:¯ÌÈ‡Ù.(È‡):(יחזקאל רפיון מל '
(‚È).‰È˘ אלהים נשני כמו  שכחה  מ"א)ענין  :(בראשית
(ÂË).ÁÊ˙: תעזוב(ÊË).ÍÈÓ‡:ופחד אימה  ‡ÂÙ‰.מלשון

פנוי: בעתתני·ÍÈ˙ÂÚ.(ÊÈ)מל ' פלצות כמו  וחרדה  בעתה מל '
כא) ה'ˆÈÂ˙˙Ó.:(ישעיה יצמיתם כמו כריתה צד)ענין :(לקמן

(ÁÈ).ÂÙÈ˜‰:סבוב מל 'Í˘ÁÓ.אוהבי:ÈÚ„ÂÈÓ.(ËÈ)ענין
חושך :
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד נג éëä,דף énð àéðzéøö ìltúnäìL òéñôiL CåéøBçàì úBòéñt L ©§¨©¦¨¦©¦§©¥¨¦¤©§¦©¨Ÿ§¦©£¨

ïk äNò àì íàå ,íBìL ïzé Ck øçàå ו להיפרד, רשות נטל שלא כמי éeàøנראה §©©¨¦¥¨§¦Ÿ¨¨¥¨
ìltúä àlL Bì.כלל מתפלל היה לא אם לו היה נוח -áø] íeMîeäéòîL [ ¤Ÿ¦§©¥¦©§©§¨

ïéîéì íBìL ïúBpL ,eøîà,במרומיו שלום עושה ואומר לימינו פניו הופך -øçàå ¨§¤¥¨§¨¦§©©
Ckפניו תחילה,ìàîNìהופך לימין שפונה והטעם עלינו. שלום יעשה הוא ואומר ¨¦§Ÿ

'Bîì úc Là Bðéîéî' øîàpL עדיף שהימין ורואים לישראל, דת נתן ימינו מיד - ¤¤¡©¦¦¥¨¨
ðéîéîמהשמאל, äááøe óìà Ecvî ìté' øîBàåE יחנו אם אפילו יּגׁש', לא  אלי §¥¦Ÿ¦¦§¤¤§¨¨¦¦¤ִֵֶָֹ

מתגבר  שהימין הרי להזיק, אליך לגשת יוכלו לא מימינך, ורבבה מזיקים, אלף משמאלך

הגמרא: שואלת בלבד. אלף על והשמאל רבבה, øîBàåעל éàî פסוק עוד צריך למה - ©§¥
הגמרא: משיבה עדיף. שימין àîézלהוכיח éëå'וגו 'מימינֹו' התורה לגבי שמהפסוק §¦¥¨ִִ

ש  כיון עדיף שימין להוכיח ïéîéaאין áúéîì àéä àúléîc àçøBà היא הרגילות - §¨§¦§¨¦§¥©§¨¦
שימין  משום לא אך בימין, התורה ניתנה כן ועל לשימוש, תמיד שמוכנה בימין למסור

לכן משמאל, חשוב òîLיותר àz,אחר ממקום äááøeלהוכיח óìà Ecvî ìté' ¨§©¦Ÿ¦¦§¤¤§¨¨
ðéîéî'E יותר הרבה מזיקים שמפילה הימין של חשיבות אלא בימין שימוש זה שאין ¦¦¤

מהשמאל.

dééæç àáøראה -àLéøa àðéîéì àîìL áéäéc éiaàì נתן תפילתו שבסוף - ¨¨©§¥§©©¥§¨¦§¨¨¦¦¨§¥¨
תחילה. לימינו déìשלום øîà,לאביי zøáñרבא éî שלום לתת הברייתא שכוונת ¨©¥¦¨©§§

Cãécתחילה ïéîéìאלא כן לא שלך, לימין -àðéîà à÷ Cãéc ìàîNìBðéîé éåäc §¨¦¦¨¦§Ÿ¦¨¨£¦¨§¨¥§¦
àeä Ceøa LBãwä ìL.מולו עומד àðeä,שאתה áøc déøa àéiç áø øîà ¤©¨¨¨©©¦¨§¥§©¨

ìL eäì éòñôc àáøå éiaàì eäì àðéæç,úçà äòéøëa úBòéñt L היו שלא £¦¨§§©©¥§¨¨§¨§¥§¨Ÿ§¦¦§¦¨©©
לפסוע. שגמרו עד זוקפים

במשנה: ïBöéçä.שנינו úéaa äøö÷ älôz ìltúîe:הגמרא élöîשואלת éàî ¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦©¦©§©¥
הגמרא: משיבה גדול. הכהן של תפילתו היתה מה -,éøîà áøc déîMî eäééåøz ,àcà áø øa ïéáøå àcà áø øa àáø̈¨©©©¨§¨¦©©©¨©§©§¦§¥§©¨§¥

אומר éðôlîשהיה ïBöø éäéäðeçLe äîeLb Bæ äðL àäzL eðéäìà 'ä Eשנה וכי הגמרא: שואלת וחמה. גשומה -äðeçL §¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¥¨¨§¨§¨§¨
,àéä àúeélòî.שחונה שנה שתהיה התפלל àîéà,ומדוע àlà,מתפלל היה חמה äðeçLהשנהíàכך ותהיה כדרכה שלא §©§¨¦¤¨¥¨¦§¨

גשמים.äîeLbגם àäzביותר, הרבה הארץ צריכה חמה שבשנה daמשום íéiñî àáøc déøa àçà áø הכהן בתפילת - §¥§¨©©¨§¥§¨¨§©¥¨
äãeäéגדול úéácî ïèìeL ãéáò éãòé àì ,äãeäé áøc déîMî,יהודה משבט שליט ויתבטל יסור לא -Enò eéäé àìå ¦§¥§©§¨Ÿ©£¥¨¦§¨¦§¥§¨§Ÿ¦§©§

éðôì ñðkz àìå ,äfî äæ ñðøtì ïéëéøö ìàøNéíéëøc éøáBò úlôz E שלא ומתפללים הגשמים, בירידת להם נוח שאין ¦§¨¥§¦¦¦©§¥¤¦¤§Ÿ¦¨¥§¨¤§¦©§¥§¨¦
גשמים. ירדו

àçøBàa ìéæà à÷ äåä àñBc ïa àðéðç éaø,בדרך הלך -déìò àøèî àãL.גשם עליו ירד -íìBò ìL BðBaø ,øîà ©¦£¦¨¤¨£¨¨¨¦§§¨§¨¦§¨£¥¨©¦¤¨
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øòöa Blekגשמים ורוצים שדות להם úçðaשיש àðéðçå.וכרמים שדות לו àøèéî.שאין àúà §©©©£¦¨§©©¨¨¦§¨
déúBìö déì àéðäà éàî ,óñBé áø øîà תפילתו הועילה מה -éaâì ìBãb ïäëcשל àñBc,התפילה ïa àðéðç éaø ¨©©¥©©©§¨¥§¥§Ÿ¥¨§©¥©¦£¦¨¤¨

הגדול. הכהן תפילת ביטל בתפילתו חנינא שרבי
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Lc÷nä úéa ìòå íëéìò ézìltúäL íëéðéòa äL÷ íäì øîà ,Eúlôúa zëøàä äî éðtî Bì eøîà ,àöBé¥¨§¦§¥©¤¡©§¨¦§¦¨§¨©¨¤¨¤§¥¥¤¤¦§©©§¦£¥¤§©¥©¦§¨

éøàî äéä àì ,eðéðL éøäL ,ïk úBNòì ìéâø éäz ìà Bì eøîà .áøçé àlLúéòáäì àlL éãk ,Búlôúa Cúà ¤Ÿ¤¡©¨§©§¦¨¦©£¥¤£¥¨¦Ÿ¨¨©£¦¦§¦¨§¥¤Ÿ§©§¦¤
.ìàøNé¦§¨¥

,ïBøà ìhépMî äðùî,הבדים בין המחתה את ליתן שייך היה íLולא äúéä ïáàמונחת הקדשים íéàéáðבקודש úBîéî ¦¤¦©¨¤¤¨§¨¨¦§¦¦
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד נג éëä,דף énð àéðzéøö ìltúnäìL òéñôiL CåéøBçàì úBòéñt L ©§¨©¦¨¦©¦§©¥¨¦¤©§¦©¨Ÿ§¦©£¨

ïk äNò àì íàå ,íBìL ïzé Ck øçàå ו להיפרד, רשות נטל שלא כמי éeàøנראה §©©¨¦¥¨§¦Ÿ¨¨¥¨
ìltúä àlL Bì.כלל מתפלל היה לא אם לו היה נוח -áø] íeMîeäéòîL [ ¤Ÿ¦§©¥¦©§©§¨

ïéîéì íBìL ïúBpL ,eøîà,במרומיו שלום עושה ואומר לימינו פניו הופך -øçàå ¨§¤¥¨§¨¦§©©
Ckפניו תחילה,ìàîNìהופך לימין שפונה והטעם עלינו. שלום יעשה הוא ואומר ¨¦§Ÿ

'Bîì úc Là Bðéîéî' øîàpL עדיף שהימין ורואים לישראל, דת נתן ימינו מיד - ¤¤¡©¦¦¥¨¨
ðéîéîמהשמאל, äááøe óìà Ecvî ìté' øîBàåE יחנו אם אפילו יּגׁש', לא  אלי §¥¦Ÿ¦¦§¤¤§¨¨¦¦¤ִֵֶָֹ

מתגבר  שהימין הרי להזיק, אליך לגשת יוכלו לא מימינך, ורבבה מזיקים, אלף משמאלך

הגמרא: שואלת בלבד. אלף על והשמאל רבבה, øîBàåעל éàî פסוק עוד צריך למה - ©§¥
הגמרא: משיבה עדיף. שימין àîézלהוכיח éëå'וגו 'מימינֹו' התורה לגבי שמהפסוק §¦¥¨ִִ

ש  כיון עדיף שימין להוכיח ïéîéaאין áúéîì àéä àúléîc àçøBà היא הרגילות - §¨§¦§¨¦§¥©§¨¦
שימין  משום לא אך בימין, התורה ניתנה כן ועל לשימוש, תמיד שמוכנה בימין למסור

לכן משמאל, חשוב òîLיותר àz,אחר ממקום äááøeלהוכיח óìà Ecvî ìté' ¨§©¦Ÿ¦¦§¤¤§¨¨
ðéîéî'E יותר הרבה מזיקים שמפילה הימין של חשיבות אלא בימין שימוש זה שאין ¦¦¤

מהשמאל.

dééæç àáøראה -àLéøa àðéîéì àîìL áéäéc éiaàì נתן תפילתו שבסוף - ¨¨©§¥§©©¥§¨¦§¨¨¦¦¨§¥¨
תחילה. לימינו déìשלום øîà,לאביי zøáñרבא éî שלום לתת הברייתא שכוונת ¨©¥¦¨©§§

Cãécתחילה ïéîéìאלא כן לא שלך, לימין -àðéîà à÷ Cãéc ìàîNìBðéîé éåäc §¨¦¦¨¦§Ÿ¦¨¨£¦¨§¨¥§¦
àeä Ceøa LBãwä ìL.מולו עומד àðeä,שאתה áøc déøa àéiç áø øîà ¤©¨¨¨©©¦¨§¥§©¨

ìL eäì éòñôc àáøå éiaàì eäì àðéæç,úçà äòéøëa úBòéñt L היו שלא £¦¨§§©©¥§¨¨§¨§¥§¨Ÿ§¦¦§¦¨©©
לפסוע. שגמרו עד זוקפים

במשנה: ïBöéçä.שנינו úéaa äøö÷ älôz ìltúîe:הגמרא élöîשואלת éàî ¦§©¥§¦¨§¨¨©©¦©¦©§©¥
הגמרא: משיבה גדול. הכהן של תפילתו היתה מה -,éøîà áøc déîMî eäééåøz ,àcà áø øa ïéáøå àcà áø øa àáø̈¨©©©¨§¨¦©©©¨©§©§¦§¥§©¨§¥

אומר éðôlîשהיה ïBöø éäéäðeçLe äîeLb Bæ äðL àäzL eðéäìà 'ä Eשנה וכי הגמרא: שואלת וחמה. גשומה -äðeçL §¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¥¨¨§¨§¨§¨
,àéä àúeélòî.שחונה שנה שתהיה התפלל àîéà,ומדוע àlà,מתפלל היה חמה äðeçLהשנהíàכך ותהיה כדרכה שלא §©§¨¦¤¨¥¨¦§¨

גשמים.äîeLbגם àäzביותר, הרבה הארץ צריכה חמה שבשנה daמשום íéiñî àáøc déøa àçà áø הכהן בתפילת - §¥§¨©©¨§¥§¨¨§©¥¨
äãeäéגדול úéácî ïèìeL ãéáò éãòé àì ,äãeäé áøc déîMî,יהודה משבט שליט ויתבטל יסור לא -Enò eéäé àìå ¦§¥§©§¨Ÿ©£¥¨¦§¨¦§¥§¨§Ÿ¦§©§

éðôì ñðkz àìå ,äfî äæ ñðøtì ïéëéøö ìàøNéíéëøc éøáBò úlôz E שלא ומתפללים הגשמים, בירידת להם נוח שאין ¦§¨¥§¦¦¦©§¥¤¦¤§Ÿ¦¨¥§¨¤§¦©§¥§¨¦
גשמים. ירדו

àçøBàa ìéæà à÷ äåä àñBc ïa àðéðç éaø,בדרך הלך -déìò àøèî àãL.גשם עליו ירד -íìBò ìL BðBaø ,øîà ©¦£¦¨¤¨£¨¨¨¦§§¨§¨¦§¨£¥¨©¦¤¨
Blek íìBòä ìkשרויàðéðçå úçðaשרוי.àøèéî ÷ñt .øòöadéúéáì àúà ékíìBòä ìk ,íìBò ìL BðBaø ,øîà ¨¨¨§©©©£¦¨§©©¨©¦§¨¦¨¨§¥¥¨©¦¤¨¨¨¨

øòöa Blekגשמים ורוצים שדות להם úçðaשיש àðéðçå.וכרמים שדות לו àøèéî.שאין àúà §©©©£¦¨§©©¨¨¦§¨
déúBìö déì àéðäà éàî ,óñBé áø øîà תפילתו הועילה מה -éaâì ìBãb ïäëcשל àñBc,התפילה ïa àðéðç éaø ¨©©¥©©©§¨¥§¥§Ÿ¥¨§©¥©¦£¦¨¤¨

הגדול. הכהן תפילת ביטל בתפילתו חנינא שרבי

,ïðaø eðzéøàäL ãçà ìBãb ïäëa äNòîúa C,Búlôeðîðå,åéøçà ñðkéì íéðäkä åéçààeäå ïéñðëð íä eìéçúä ¨©¨¨©£¤§Ÿ¥¨¤¨¤¤¡¦¦§¦¨§¦§¤¨©Ÿ£¦¦¨¥©£¨¦§¦¥¦§¨¦§
Lc÷nä úéa ìòå íëéìò ézìltúäL íëéðéòa äL÷ íäì øîà ,Eúlôúa zëøàä äî éðtî Bì eøîà ,àöBé¥¨§¦§¥©¤¡©§¨¦§¦¨§¨©¨¤¨¤§¥¥¤¤¦§©©§¦£¥¤§©¥©¦§¨

éøàî äéä àì ,eðéðL éøäL ,ïk úBNòì ìéâø éäz ìà Bì eøîà .áøçé àlLúéòáäì àlL éãk ,Búlôúa Cúà ¤Ÿ¤¡©¨§©§¦¨¦©£¥¤£¥¨¦Ÿ¨¨©£¦¦§¦¨§¥¤Ÿ§©§¦¤
.ìàøNé¦§¨¥

,ïBøà ìhépMî äðùî,הבדים בין המחתה את ליתן שייך היה íLולא äúéä ïáàמונחת הקדשים íéàéáðבקודש úBîéî ¦¤¦©¨¤¤¨§¨¨¦§¦¦
íéðBLàøäéiúLe[יסוד úàø÷ð[-לשון äúéä,האבן ìLוהיתה õøàä ïî dBábïúBð äéä äéìòå ,úBòaöà L את ¦¦§¦¨¨§¨¦§¥¨©¦¨¨¤¨Ÿ¤§¨§¨¤¨¨¨¥
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המשך בעמוד קלק

ezny in` cenr ck sc ± iyily wxtmigqt
ïéðò åðéà íàåmxqe`l Ð,dxeza dcn ef .aizk ediiteba dlik` xeqi` `dc ,dlik`a

etebl jxved `ly xaczecnd lke .xg` xacl xac cenlze ,xg` oiprl oipr edpz Ð

.ipiqn dynl dkldúàèç ìò ãîéìdztixyy dleqt Ðdpde"nc .dxfra ycwa"sxey

.okid dztixy mewn opirny ded `léìåñôdlere dgpn oebk ,miycw iycw x`y lk Ð

`ly dgpne ,onc jtypy e` ,e`nhpy my`e

xhwp.e`nhpy milw miycw ixeni`e ,dvnew

ozvigny ,ipd hwp `wece.dxfrd zneg jeza

ileqt la`ozlik`y ,milw miycw xyalka

xird.od dxfrl ueg ,elqtp m` ,oztixy s` Ð

:(`,hn migqt) "oixaer el`"a opz inp ikde

did mye .dxfrl ueg epiide ,dxiad iptl otxey

leah" wxta migafa yxetn oke ,jkl oycd zia

.(a,cw) "meiäéì øîàiaxl opaxn `edd Ð

iax :`iyew i`d dil iyw`c ,ipngp xa l`eny

lkl d`pd xeqi` iziin ded `l inp jax ozpei

oixeqi`,"sxyz y`a ycwa"ndil iranc

`xw i`dn `l` ,dxfra sxyzy zxn`ckl

.edl xn`úôøùå áéúë àäãxa e`l :`nl` Ð

.`ed dlik`ïéøåñéà ìëìxn`py ,oznbec Ð

.ozlik`a e`l odaäìéëàì ïéðò åðéà íàåÐ

oipr edpz ,aizk ediiteba `dc.d`pdløîà
øúåðäå àø÷eztxye azknl dil dedc Ð

.y`aøæòìà éáøãëì äéì éòáéî`l ozil Ð

i`c .dyrz"ztxye"ndia opirci ded `l Ð

.zewlnl e`l xeqi`ùãå÷áù ìëìåñôÐ

x`y lr zeaxl ,dxizi "`ed ycew ik" :aizkcn

`veie lebit oebk ,e`la miycw iycw ileqt

jtype.encàî÷ àø÷îe`le ."z`hg lke" Ð

sxyiy xnel jixhvi`c ,"sxyz y`a"n

,sxyz y`a aezkil "lk`z `l"n `l` ,dxfra

ol `wtp `linne ,`ed dlik` xa e`l :`nl`

witnc ,xfrl` iaxc `dn e`l xeqi` inp dia

.miycw ileqt lk "`ed ycew ik lk`i `l"n

úåììëáù åàìllkpy ,df oebk Ðoileqtd lk

.cgiéúøòá àìzenaia dia ol `wtp dxdf` Ð

"lxrd"a.(a,br).ïéøéäæî ïéà.xnege lw oicn

envrn xnege lw oc mc`y it lr s`dpi` Ð

.ol `wtp (a,d) zekn zkqna .e`ll dxdf`

àåä àù÷éäjixcp" ywzi`c ,xnege lw e`le Ð

,"jizeacpeaizkc ,obc xyrnl ,minly epiidc

."`nha epnn izxra `l" :diaiziizedpin ol

izxra `le" .d`neha elk`i `l miycw s`c

ieciec ab lr s` ,"`nha epnn,`ed `nlra

e`l epi`ee`l xeqi` dia ol `wtp `d Ð

lkez `l"c `xw i`dn "lxrd"a zenaia

ileqta ,xne` `ed oldle ,"jixrya lek`l

ectpy miycwendmixac)jixrya" :(eh

"eicgi xedhde `nhd eplk`zxedhe `nh Ð

xya z`neh o`k yi ,zg` dxrwa oilke`

i`xyc jixrya `edd ,miycwe xyrn iab `pngx xn` `we .`nhl sebd z`nehe ,xedhloiycwend ileqta ,mzd d`neh dia jl.lk`z `l `kd Ðàúéèåô ìëà.mind uxy Ð

òáøà ä÷åìmivwya mipdk zxeza miaezk oie`l ipye .dxez dpyna cge ,`xwie xtq `edc ,mipdk zxeza mind uxya e`l cg Ðuxyd lka mkizeytp z` evwyz `l" mzq

"uxeyd`l"ee`nhzux`d uxy oiae mind uxy oia rnyne ,ux`d lr aizk `l `kde ."oda.rax` ixd Ðäìîð.ux`d uxy `edy Ðùîç ä÷åìcge ,mivxy mzqc ixz ipd Ð

`l ux`d lr uxeyd uxyd lkl" cge ,"lk`i `l `ed uwy ux`d lr uxeyd uxyd lke"melk`z`le" cge ,"md uwy ike`nhzuxyd lka mkizeytp z`ynexd."ux`d lr
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íàåaizk `dc ?dlik` xeqi`a dinwe`l ivn ikidc ,xity iz` `l Ð dlik`l oipr epi`

.!"sxyz y`a"àäuinn xfril` epiax axd dywd Ð zellkay e`l lr oiwel oi`

`de ?i`n`e ,oiweld llka ded lebite xzepc e`lc ,xn` (`,bi zekn) "oiweld od el`"ac

y`a xzepd z` ztxye" :aizkc ,`icda yxetny xzep iablc :uxize !`ed zellkay e`l

"`ed ycw ik lk`i `le`l aiyg `l Ð

j` .xzepn oer oer opixnb inp lebite zellkay

xf iab (`,gi a,fi) zeknc `xza wxtac :dyw

iwlile :jixt ,yng dwel dwixf iptl dler lk`y

i`ne .leqt yceway lk xn`c ,xfrl` iaxcn inp

?`ed zellkay e`l `de ,`iyewíàoipr epi`

:xn`z m`e Ð xyrnn xnege lwa iz`c etebl

wxta opixn`ck ,ycewa iriaxl jixhvi` `de

(`,hi) `nw"lk`i `l" aezkil `lc :xnel yie !

.sxyi `l`àùé÷äixw i`n` :dniz Ð `ed

`icda aizk ycewc dil wetiz ?`yiwd dil

`xwadxdf`e ."jp`ve jxwa zexekae" Ð

jixvc :xnel yie !`xw i`dn sili inp xyrnl

`xw iwez `lc ,d`pd xeqi` meyn `yiwd

ipy wxtac ,e`la `diy d`pd xeqi`l "xyade"c

ycw onya d`pd xeqi` opitli `l (`,dk) zayc

.xyrnn `l` `nhpyáéúëãlkez `l

,zellkay e`l aiyg `l i`d Ð jixrya lek`l

lkez `l jxwa zexekae jpbc xyrn" aizk `lcn

"mlk`lcg lk` e`l icegil dpin rny Ð

.`z` `xwa aizkc
drxiv

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

äìéëàì ïéðò Bðéà íàå¯éà .äàðä øeqéàì ïéðò eäðz §¦¥¦§¨©£¦¨§¥¦§¨§¦£¨¨¦
äôéøNa ïàk äî¯!äôéøNa äøBzaL ïéøeqéà ìk óà ©¨¦§¥¨©¨¦¦¤©¨¦§¥¨

Lãwa ,"óøOz Làa Lãwa" :àø÷ øîà¯,äôéøNa ¨©§¨©Ÿ¤¨¥¦¨¥©Ÿ¤¦§¥¨
Lãwa" éàäå .äôéøNa äøBzaL ïéøeqéà ìk ïéàå§¥¨¦¦¤©¨¦§¥¨§©©Ÿ¤
déì éòaéî éàä ?àúàc àeä éëäì "óøOz Làä¥¦¨¥§¨¦©£¨©¦¨¥¥
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äòøéömkizeytp z` evwyz l`" :miyecwa aizkc `dc :qxhpewd yxit Ð yy dwel

'ebe "dnc`d yenxz xy` serae dndaa`lc ixiin milecbac ,dil aiyg `l Ð

.ephw iptn evexiy ici lr `l` d`xp epi`e ,ux`a cp `edy xac uxy oeyle ,uxy aizk

"zynexd dig lke" :opiyxc (a,hp oixcdpq) "zezin rax`" wxtac :dywe.ygpd df Ð

,ygp enk ygexd xaca inp ded dyinxc rnyn

awri epiax axd uxize .epegb lr jledy

,mivxy dpenya ixii` `xw `eddc :y"pilxe`c

:(mye a,fh) "gafn iycw" wxta dlirna opixn`c

`tiqa aizkc ,aezkd xaic jnn milcaena

"`nhl mkl izlcad xy`" `xwcepiide Ð

.mi`nh ody ,mivxy dpenyúåáøìz`

oiaiig oi` `pin` jzrc `wlqc Ð mixeni`d

opiyxce ,mixzip oi`e li`ed d`neh meyn mdilr

xzipd (a,dk) "dgpnd z` unewd" wxta zegpna

ikdl .d`neh meyn mdilr miaiig mixedhl

wxta dlirnac :dyw edin .edpiieaxl jixhvi`

lka "axwi xy`"n mzdyixc (a,i) "serd z`hg"

lke mixeni` mzd silie ,xacn aezkd miycwd

:uxiz oeyny epiaxe .mixedhl xzip oi`y

`ai `lc `pin` jzrc `wlqc ,iieaxl jixhvi`c

.alg xeqi` lr legie d`neh xeqi`

èøôcib"a xn`c `de Ð ig alg lke`l

diga ,dxedh xetv lk` :(a,aw oileg) "dypdÐ

dzzina ,`edy lka`edy ser ip`y !zifka Ð

`de .ez`pd jxck aiyge ,`vne`l ifge ,jx

elyay mc :(`,`k zegpn) "dax unewd"a xn`c

dtwd :`ipzc `dn iia` jixte .eilr xaer epi`

ernbe algd z` dgndy e` ,elk`e mcd z`Ð

dtwdy o`ke ,xe`a dtwdy o`k :ipyne .aiig

`ziixady xnel jixv `kdc jd itle .dnga

algd z`e dnga mcd z` dtwd .ipzw miccvl

dnga i`c .xe`a.xehte ,`ed ig Ðàìà`kd

:wgvi epiaxl dniz Ð `ed `nlra drifc meyn

`xwn sili (mye `,`kw oileg) "ahexde xerd"ac

d lr `l` dlxr meyn aiig oi`cmizifn `vei

mixekae ,mixekan ixt ixt dlxr xnbc ,miapre

,ok m` .xdvie yexiz aizk dnexzae ,dnexzn

?`ed `nlra drif `kd xninl jixhvi` i`n`

ixt ixt mzd slinl jixhvi`c `dc :xnel yie

mixekan,jixhvi` oiwyn x`y ihernl e`l Ð

aygil did `l xdvie yexiz elit` oicd onc

.`kd opixn`ck ,`ed `nlra drifc ixt oiwynl

yexiz ly dwyn aeygpy slinl jixhvi` mzde

xn`c `d xity iz` `zyde .ixtd enk xdvie

`ed `nrh i`dnc ,`ed `nlra drifc oizrnya

i`n` :dniz ,edin .ixtk epi` dwync opirnyc

xwirk mrh `de ?`ed `nlra drifc xn`

!`ziixe`cúøîàikid :dniz Ð xnege lw

slipc ?dey dxfbn iwet`l xnege lw mil`

enk d`pda xq`z `ly dey dxfba dliapn

`ki` (`,fhw oileg) "xyad lk" wxtae ,dliap

xeq` `l alga xyac xaqe ,ikd silic `pz

.(dliapn) `le ,miycwn opixnbc xnege lw ol ilbe .dvignl ueg e`viy miycw opiyxc "dcya xya"nc ,d`pd ixeqi` inp dia aizk "ycw iyp`"c `xw `eddac :mz epiax xne`e .d`pda

epiax axd dywd ."eze` oekilyz alkl" :aizkc ,d`pd xzid `xwa `icda yxetnc meyn ,`lewl iieyw`l jzrc `wlq `kdc :xnel yie !`xnegl opiywn inp xnege lw `la :xn`z m`e

migaf) "migafd lk" wxtae (`,hn dkeq) "daxre alel" wxta dey dxfb yixc xzepc ycw `eddnc ,ycw ycwn d`pd xeqi`e ,dlik` xeqi` xzepn opitli `l i`n` :y"pilxe`c awri

.miycwn oileg oipc oi`e ,oilegn oileg oipc :inp i` .ixab` dyecw `niiwc ,cg` oipr ody opiyxc "ycw iyp`"n "yecw mr" `kdc :xnel yie .(a,gk(lirl)ìëäÐ mxkd i`lka micen

dxfra ehgypy oilega micen lkd :xn`w `lc `dxyaa micen lkd :xn`w `lc `de .`ziixe`c e`l xn`c o`n `ki`c ,cere .ol `wtp "zlk`e zgafe"nc dlik` eda aizkc meyn Ðª

alge.oicd on oixidfn oi`c meyn `ny Ðúøîà` Ð xnege lwxeya yxeg :xninl `ki`c meyn (a,ehw oileg) "xyad lk"a xn`ck ,dlxrn xnege lwa slinl ivn `l dlik` xeqi

dlik` xeqi` `xwn silic ,`zyd la` ,dlik`a exye dxiar eda dcarpc ,gikei dxt it mqege xenge.dlik`a exy edpdc ,gikez xninl `kil Ð
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א



קמ             

          
       

         
         

        
        

        
        

        
          

 
         

         
         

         
      

       
         

       
     

         
         


       

         
         

        
        

        
      

         
   

       
       

         
         

     
         

    
       

        
  

          
       

       
        

       
       
         

       
        

          


         
         

         
      

      
        

        
     

        
        

          
           


         

     
          

         
         

          
      

     
         

       
         

        
          

         
         

         
          

        
        

        
           
         

   
        

      
      

























































































































































































ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtmigqt
øùåëä úòù äì äúéä àì äìøòixtdy Ðdfdhpgxyaa xn`z ,xeqi`a xnbpe xeqi`a

.alga ozipy mcew xyekd zry el yiy algaåçéëåé íøëä éàìëzhigyae Ðoileg

`nipe :jixt onwle ."xyad lk"a dl uxzn mzde .oicd xfge ,gikez dlxr `nipe :jixt

.xyekd zry mdl dzid `l oky mxkd i`lkl dnàúéà íàåi`lkc Ðoiwelg mxkd

.i`d jextil ,oixeqi` x`yn xingdlééáàåÐ

ikid :jl xn`?jextipikiddniiqp,dizlinl

xyaa xn`z :`nip ?dipin alga xya slip `lc

'ek algadaizk dlik` alga xya eh` Ð

jxck `ly elit` eilr oiwel inp mzd !?dia

.dz`pdäìéáðî.dia `aizk dlik` dliape Ð

`dc ,xn`w `wec e`l dliapdtixhnopixnb

`xwc dtixh i`dc meync miyxtn yie .dl

xyaae xa`a ixii`,dhgye da lclecnd

dnda"a opixn`ck(a,br oileg) "clil dywnd

incc ,dliap dil ixwdliapl`lcexzyin

dtixhc ,il d`xp oi`e .dhigya`l inp

`lc meyn i`e .dhigya `ixzyin`inhinÐ

`l inp jpd.e`nhinêãéàå:jl xn` iia` Ð

eteba dlik` aizk `l ikdloiwely jcnll Ð

.'ek alga xyaa xn`z :jixt ivn `l jkld .'ek

íäì äúéä àì ïëù íøëä éàìëì äî êåøôéìå
øùåëä úòùoixq`p oi`y jzrc `wlq `we Ð

,odilecib `l`oklezry odl dzid `l

.xyekdúøîåà úàæikd jixt `lcn ÐÐ

xwir s` ,xq`p oxwir mxkd i`lk dpin rny

zry dl dzid drixfe .dxq`p dnvr drixfd

.dyxypy cr dini lk xyekdmiyxtn yi

,zxq`p drixfd s`y rci inp dywn i`dc

zryny xeaq `l`.izrny jke ,zxq`p drixf

:ikd iyextl ol irainc ,dcinrdl `"` la`

mxkd i`lkl dnzry odl dzid `l oky Ð

xn`z ,mi`lk llkl e`ay dryn xyekd

dryn xyekd zry el dzidy alga xyaa

edxey m`c ,df llkl `ayalga meid lkÐ

exq`p oxwir :ipyne .jka xq`p epi`,eyxypyn

`le.erxfpyn:`cg .da yi minebnb dnke

xqzin `lc `nrhcÐxya `l izk`c meyn

algadfe cal df eli`k `ed ixde ,dil aiyg

eyxyp `ly onf lk ,mi`lk oke .calod ixd Ð

oigpenkgqta ung lirl xn` ik :cere .`cka

gikeizry el dzidy xninl dil irain Ð

xyekd`xwpyn:cere .`zil `de ,gqta ung

aizencnsiqed ,dirny axsiqed `l ,oi` Ð

dizrc` wilqc o`n `kilc llkn ,`l Ð

ztqez dizrc `wlq ded `l` .drixf zryn

,ziyixtck rnyn oxwir oeyle .`l xwir ,oi`

`pyillcz`f :xninl dil ded ikd `xza

dyxyda mxkd i`lk zxne`.exq`píøëá áå÷ð õéöò øéáòîäxaky ,ekeza mirxfe Ð

siqed .egnvgnvdmiz`n mxkaon cg` Ðmiz`ndea eid dlgzny ,eiykr ea yiy

ztqezk mixeriy dryze miryz d`nmiz`n ea yi eiykre ,efoi`y itl ,oixeq` Ð

dlxrdy .xeq`d ztqezd lhal ick oey`xd xzidamiz`na `l` oilha oi` mi`lke

`edy lk zegt `l` ,miz`n siqed `l .xeqi`d cal xzid lyea yic ,xzen Ðick

ixtqae .miz`ne cg`a zelrdldlery dnexzn dil sililtky mi`lke ,d`ne cg`a

z`d`pda oixeq`y eixeq`z` ltk Ð.oziilr.xie` jxc rwxwn wpeic ,aewp hwp `wece

éñåä àì.àì ó.zxq`p drixfd oi` :`nl`äàéìî.oilecib Ð.òøæä.oey`xdòåøæåø÷éòî,dyxyda mxka Ðdyxyd mcew ,edin .zxq`p drixfd s`y rnyn "rxfd" :aizkck

.inc `cka `gpnc o`nkàáå òåøæsiqed .okl mcew Ðsiqed `l ,oi` Ð."d`ln" aizkc ,`l Ðïéàôøúî ìëá.d`pd ixeqi`a elit` Ðìëá øîàð äîìêãåàîxn`i Ðaiagd

aiag dfy minrte aiag dfy minrty itl :yxtne .eice ,odipynon xzei j`xea z` aed` :xnel ,odipy ekxved jkl Ðaiagd.jilr`txznde.da dcenk d`xp dxiy` ivra
úåëéôùå
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äîdlxrn slip :xy` oa wgvi epiax dywd Ð xyekd zry dl dzid `l oky dlxrl

eaikxde ,eizexit exnbp `ly xzid ly oli`n spr lhp oebk ,xyekd zry dl dzidy

did `l dfe ,erhp e` eaikxdy xg` lcby dn `l` xqe` epi`c :wgvi epiax xne`e !erhp e`

licadl leki did m`e .xeqi`d zaexrz iptn `l` xq`p epi` envr sprde ,xyekd zry el

ok ixg` lcby dnn sprd eze`oke .xzen did Ð

xiarn e` ,xq`p exwir did `l i` ,mxkd i`lk

,xyekd zry el did `l aeyg aewp uivr

zry mlern el did `l ok ixg` lcbd xeqi`dy

.xyekdäîÐ zxk yepr oky gqta ungl

dlxrl dnc ,gikei xninl ivn `l lwqpd xeyne

lwqpd xeylexyekd zry did `l oky Ð

.dlik`l

éàìëoileg) "xyad lk" wxta Ð egikei mxkd

,gikez dlxr `nipe :jixt (a,ehw.ipyne

epivn dna slinl ivn dedc :wgvi epiaxl d`xpe

mxkd i`lk dnc :ediicegl mxkd i`lknoky Ð

d`pdae dlik`a dxeq`e dxiar ea dcarps` Ð

slinl dil `gip `l` .'eke alga xya `ia` ip`

.ith mil`c ,xnege lwa ipd lknäîi`lkl

dniz Ð 'ek jxck `ly eilr miwel oky mxkd

dna slip `teb `id :mdxa` oa oeyny epiaxl

`ly alga xya lr ewliy ,mxkd i`lkn epivn

,slinl `kilc :wgvi epiax xne`e !d`pd jxck

eilr xary unge lwqpd xeyc xninl `ki`c

xeq`e dxiar ea carpy ,gikei "d`xi la"a

ez`pd jxck `l` xeq` epi`e ,dlik`aÐ

.eda aizk dlik`c

ïø÷éòmby wgvi epiax xne` Ð oixq`p

,xq`p epnn lcby ywde milerabd

itilwa ewiqdy xepz :(a,ek) onwl opixn`ck

ycg ,mxkd i`lk ly oiywa e` dlxr.uzei Ð

"eltpy dy`d" wxtac :wgvi epiaxl dywe

iqkp lr ze`ved `iven iab (mye `,t zeaezk)

`l` lk` `l elit` dcedi ax yxtn ,'eke ezy`

dlk` :xn`c ,dinrhl dcedi ax .zexenf iliag

ziriaye mi`lke dlxrs` :yexit .dwfg ied Ð

,mivrd wx lek`l leki oi` el` lkay it lr

xne`e !exy mi`lk ivr :`nl` .oixeq` zexitdy

mcew eidy mivr oze`a ixiin mzdc :mz epiax

oze` la` .miz`n siqedy mcewe ,mi`lk zrixf

ok ixg` oilicbysiqedy xg`n oixeq` Ð

.miz`n

ìéàåädyxyd mcew xyekd zry el dzide

.e) zegpnc `nw wxta opixn`c `de Ð

zry mdl did `l mi`lkc ,dtixh iab (mye

xyekddwyne ,l`xyi dwyn lr i`w mzd Ð

.xyekd zry mlerl el did `l

õåçmivr x`yn `txzdl leki oi`y oebk ixiinc :wgvi epiaxl d`xp Ð dxiy` ivrn

.dxf dcear xza irhinl iz`c meyn ,xg` xac mey e` micy ici lr oebk ,dfa `l`

a `nc oa iabe`ipkq xtk yi` awri `ae ygp ekypy (mye a,fk sc) ipy wxt dxf dcear

wxta inlyexia yxtne ,`kyn zeqxewit`c meyn ,l`rnyi iax egipd `le eze`txl
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ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtmigqt
øùåëä úòù äì äúéä àì äìøòixtdy Ðdfdhpgxyaa xn`z ,xeqi`a xnbpe xeqi`a

.alga ozipy mcew xyekd zry el yiy algaåçéëåé íøëä éàìëzhigyae Ðoileg

`nipe :jixt onwle ."xyad lk"a dl uxzn mzde .oicd xfge ,gikez dlxr `nipe :jixt

.xyekd zry mdl dzid `l oky mxkd i`lkl dnàúéà íàåi`lkc Ðoiwelg mxkd

.i`d jextil ,oixeqi` x`yn xingdlééáàåÐ

ikid :jl xn`?jextipikiddniiqp,dizlinl

xyaa xn`z :`nip ?dipin alga xya slip `lc

'ek algadaizk dlik` alga xya eh` Ð

jxck `ly elit` eilr oiwel inp mzd !?dia

.dz`pdäìéáðî.dia `aizk dlik` dliape Ð

`dc ,xn`w `wec e`l dliapdtixhnopixnb

`xwc dtixh i`dc meync miyxtn yie .dl

xyaae xa`a ixii`,dhgye da lclecnd

dnda"a opixn`ck(a,br oileg) "clil dywnd

incc ,dliap dil ixwdliapl`lcexzyin

dtixhc ,il d`xp oi`e .dhigya`l inp

`lc meyn i`e .dhigya `ixzyin`inhinÐ

`l inp jpd.e`nhinêãéàå:jl xn` iia` Ð

eteba dlik` aizk `l ikdloiwely jcnll Ð

.'ek alga xyaa xn`z :jixt ivn `l jkld .'ek

íäì äúéä àì ïëù íøëä éàìëì äî êåøôéìå
øùåëä úòùoixq`p oi`y jzrc `wlq `we Ð

,odilecib `l`oklezry odl dzid `l

.xyekdúøîåà úàæikd jixt `lcn ÐÐ

xwir s` ,xq`p oxwir mxkd i`lk dpin rny

zry dl dzid drixfe .dxq`p dnvr drixfd

.dyxypy cr dini lk xyekdmiyxtn yi

,zxq`p drixfd s`y rci inp dywn i`dc

zryny xeaq `l`.izrny jke ,zxq`p drixf

:ikd iyextl ol irainc ,dcinrdl `"` la`

mxkd i`lkl dnzry odl dzid `l oky Ð

xn`z ,mi`lk llkl e`ay dryn xyekd

dryn xyekd zry el dzidy alga xyaa

edxey m`c ,df llkl `ayalga meid lkÐ

exq`p oxwir :ipyne .jka xq`p epi`,eyxypyn

`le.erxfpyn:`cg .da yi minebnb dnke

xqzin `lc `nrhcÐxya `l izk`c meyn

algadfe cal df eli`k `ed ixde ,dil aiyg

eyxyp `ly onf lk ,mi`lk oke .calod ixd Ð

oigpenkgqta ung lirl xn` ik :cere .`cka

gikeizry el dzidy xninl dil irain Ð

xyekd`xwpyn:cere .`zil `de ,gqta ung

aizencnsiqed ,dirny axsiqed `l ,oi` Ð

dizrc` wilqc o`n `kilc llkn ,`l Ð

ztqez dizrc `wlq ded `l` .drixf zryn

,ziyixtck rnyn oxwir oeyle .`l xwir ,oi`

`pyillcz`f :xninl dil ded ikd `xza

dyxyda mxkd i`lk zxne`.exq`píøëá áå÷ð õéöò øéáòîäxaky ,ekeza mirxfe Ð

siqed .egnvgnvdmiz`n mxkaon cg` Ðmiz`ndea eid dlgzny ,eiykr ea yiy

ztqezk mixeriy dryze miryz d`nmiz`n ea yi eiykre ,efoi`y itl ,oixeq` Ð

dlxrdy .xeq`d ztqezd lhal ick oey`xd xzidamiz`na `l` oilha oi` mi`lke

`edy lk zegt `l` ,miz`n siqed `l .xeqi`d cal xzid lyea yic ,xzen Ðick

ixtqae .miz`ne cg`a zelrdldlery dnexzn dil sililtky mi`lke ,d`ne cg`a

z`d`pda oixeq`y eixeq`z` ltk Ð.oziilr.xie` jxc rwxwn wpeic ,aewp hwp `wece

éñåä àì.àì ó.zxq`p drixfd oi` :`nl`äàéìî.oilecib Ð.òøæä.oey`xdòåøæåø÷éòî,dyxyda mxka Ðdyxyd mcew ,edin .zxq`p drixfd s`y rnyn "rxfd" :aizkck

.inc `cka `gpnc o`nkàáå òåøæsiqed .okl mcew Ðsiqed `l ,oi` Ð."d`ln" aizkc ,`l Ðïéàôøúî ìëá.d`pd ixeqi`a elit` Ðìëá øîàð äîìêãåàîxn`i Ðaiagd

aiag dfy minrte aiag dfy minrty itl :yxtne .eice ,odipynon xzei j`xea z` aed` :xnel ,odipy ekxved jkl Ðaiagd.jilr`txznde.da dcenk d`xp dxiy` ivra
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äîdlxrn slip :xy` oa wgvi epiax dywd Ð xyekd zry dl dzid `l oky dlxrl

eaikxde ,eizexit exnbp `ly xzid ly oli`n spr lhp oebk ,xyekd zry dl dzidy

did `l dfe ,erhp e` eaikxdy xg` lcby dn `l` xqe` epi`c :wgvi epiax xne`e !erhp e`

licadl leki did m`e .xeqi`d zaexrz iptn `l` xq`p epi` envr sprde ,xyekd zry el

ok ixg` lcby dnn sprd eze`oke .xzen did Ð

xiarn e` ,xq`p exwir did `l i` ,mxkd i`lk

,xyekd zry el did `l aeyg aewp uivr

zry mlern el did `l ok ixg` lcbd xeqi`dy

.xyekdäîÐ zxk yepr oky gqta ungl

dlxrl dnc ,gikei xninl ivn `l lwqpd xeyne

lwqpd xeylexyekd zry did `l oky Ð

.dlik`l

éàìëoileg) "xyad lk" wxta Ð egikei mxkd

,gikez dlxr `nipe :jixt (a,ehw.ipyne

epivn dna slinl ivn dedc :wgvi epiaxl d`xpe

mxkd i`lk dnc :ediicegl mxkd i`lknoky Ð

d`pdae dlik`a dxeq`e dxiar ea dcarps` Ð

slinl dil `gip `l` .'eke alga xya `ia` ip`

.ith mil`c ,xnege lwa ipd lknäîi`lkl

dniz Ð 'ek jxck `ly eilr miwel oky mxkd

dna slip `teb `id :mdxa` oa oeyny epiaxl

`ly alga xya lr ewliy ,mxkd i`lkn epivn

,slinl `kilc :wgvi epiax xne`e !d`pd jxck

eilr xary unge lwqpd xeyc xninl `ki`c

xeq`e dxiar ea carpy ,gikei "d`xi la"a

ez`pd jxck `l` xeq` epi`e ,dlik`aÐ

.eda aizk dlik`c

ïø÷éòmby wgvi epiax xne` Ð oixq`p

,xq`p epnn lcby ywde milerabd

itilwa ewiqdy xepz :(a,ek) onwl opixn`ck

ycg ,mxkd i`lk ly oiywa e` dlxr.uzei Ð

"eltpy dy`d" wxtac :wgvi epiaxl dywe

iqkp lr ze`ved `iven iab (mye `,t zeaezk)

`l` lk` `l elit` dcedi ax yxtn ,'eke ezy`

dlk` :xn`c ,dinrhl dcedi ax .zexenf iliag

ziriaye mi`lke dlxrs` :yexit .dwfg ied Ð

,mivrd wx lek`l leki oi` el` lkay it lr

xne`e !exy mi`lk ivr :`nl` .oixeq` zexitdy

mcew eidy mivr oze`a ixiin mzdc :mz epiax

oze` la` .miz`n siqedy mcewe ,mi`lk zrixf

ok ixg` oilicbysiqedy xg`n oixeq` Ð

.miz`n

ìéàåädyxyd mcew xyekd zry el dzide

.e) zegpnc `nw wxta opixn`c `de Ð

zry mdl did `l mi`lkc ,dtixh iab (mye

xyekddwyne ,l`xyi dwyn lr i`w mzd Ð

.xyekd zry mlerl el did `l

õåçmivr x`yn `txzdl leki oi`y oebk ixiinc :wgvi epiaxl d`xp Ð dxiy` ivrn
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קמב
ezny ina cenr dk sc ± iyily wxtmigqt

íéîã úåëéôùåe`l m`e ,jxiag l`xyi bexd :el exn` oebk Ð.bxdiz Ðäî
äñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîìdxrple" :aizkck ,xeht qpe` da yxit `lde Ð

ywedy `vnpe ,o`k cnll `a gvexy ink d`xp `l` ,"xac dyrz `lzeidl o`k

gvexk :xn`w ikde .o`kn cnldide" enk .oiey odipy ,dxrpkmrkediryi) "odkk

."odkk mrd dide" xn`p `le ,(ckäìéöäì ïúéð
zeyx ozip Ðd`exldixg` scex `edy

mixac) aizkck ,scex ly eytpa epnn dpliviy

riyen yi m` `d ,"dl riyen oi`e" :(akÐ

ezbixda elit` ,leki xy` lka driyedl jixv

cg`a livdl leki oi` m`eixa`n.epbxdi Ð

âøäébxdiz e` bexd :ixkp el xn` m` ÐÐ

.ef dxiar xeari l`e bxdi.éàøåã éøîlyen

.ixir÷îåñ êãéã àîãã úéæç éàî:xnelk Ð

dz`y iptn `l` ,jk lr l`yil dz`a melk

xeaqe ,ytp gewit ipta zcner devn oi`y rcei

ef oi` ,jytp gewit iptn dgcz ef s`y dz`

cea` o`k yi mewn lknc ,zexiar x`yl dnec

devnd z` zegcl dxizd `l dxezde ,ytp

dxiar o`ke .l`xyi ly eytp zaig iptn `l`

daiag jytpy xn`i in .dcea` ytpe ,ziyrp

df ly `nlic ?df lyn xzei mewnd iptl

ytpe ziyrp dxiar `vnpe ,eilr ith daiag

.dcea`ééùó.gyen Ðé÷øäåâäìøòãxqea Ð

xzen :xaqwc .d`etx meyn ,miphw mizif

.d`pd ixeqi`a ze`txzdlàúøéîö àúùéàÐ

enk ,mg = `zxinv .i"ieln* oixewy ileg

dxnvc""ixenv.(`,q) `nw `aaaåúàðä êøã
,elyaziy xg`l Ð.cad ziaa opny `veie

úøúåî.yxtnck ,dpnid yextl jixv oi` Ð

:opiqxb ikdøùôàà÷å øùôà àì ïéåëéî à÷å
ïéåëéîxyt` .xiq`c ibilt `l `nlr ilek Ð

eloebk ,zepdil ick axwzdl oiekin `we ,lcail

el xyt` i` elit` e` .dxf dcear ly gix

,`ed oiekzn edine ,lcailaiageel `ed

.zepdiløùôà àìoiekin `w `le ,lcail el Ð

xzidl izxz `ki`c ,zepdil`nlr ilekl Ð

.ixyøùôàã éâéìô éë`le ,lcail el Ð.lcap

iaxe dcedi iaxc `zbelt :oeekin `w `l ,edine

zxixba (`,ak) zay zkqna oerny`qke dhn

,lqtqe.(a,bk) dvia zkqnaeøùôà àìãÐ

leki oi`e ,milk oze`l jixvy oebkodiabdllr

,oerny iax ixy inp miphwa :xaq iia`e .etizk

ikde .etizk lr odiabdl xyt`y it lr s`

iax ixy `l `axle .zay zkqna opixn`

.milecba `l` oernyéøîàã àëéàdcen Ð

xyt`y ab lr s` ,oiekin `w `lc `kid `ax

iaxc ediizbelt ikdac ,oerny iax ixy Ð

iaxl ,`axl oiae iia`l oiae .oerny iaxe dcedi

dcedioerny iaxl ,xeq` Ð.ixy Ðàîìò éìåë
iaxl elit`e ,ixyc ibilt `l `axe iia` Ð

.dcediïéåëéî à÷å øùôà àìã éâéìô éëÐ

,dpeek dil `aiygc oerny iaxc `ail` ,edine

,xyt`ca elit` xiznc:`nl` ,oiekin `w `le li`eddpeek`,oiekn `wc `kid ,citw

xyt` `lc ab lr s`:opiqxb ikd .xeq` Ðàì :øîàã ,äãåäé éáøã àáéìà éâéìô éë
øåñà øùôà ,ïéåëúî ïéà àðù àìå ïéåëúî àðù`l `dc .ixy xyt` `le opiqxb `le Ð

ikd dil opirny i`c .ikd xn`c dil opirny?xqinl `ax bilt ikid Ðéáøë ééáà
.äãåäé,xyt`ca dcedi iax xq`c oeik :xaqwcoiekin `w `lc ab lr s`s` ,xyt` `lc `kid ,jkld .`nrh `ilz xyt` `le xyt`ca `l` ,dpeek dil opiayg `l :dpin rny Ð

oiekin `wc ab lr.dcedi iaxl dil ztki` `l Ð
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óàÐ xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp`id la` .lread :yexit Ð,bxdiz `le lraiz Ð

inp (a,b) zeaezk yixae .(a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa"a xn`ck ,`id mler rwxwc

rnync `dc ,"bxdiz" opiqxb xityc :xne` wgvi epiaxe .ixy qpe`c edl yexcile :jixt

ixy qpe`c zeaezk yixae "dxene xxeq oa"adcar `le ,mler rwxw `idy `kid epiid Ð

dl xne`y oebk ,dyrn zeyrl la` .dyrn

dilr dexrd `iazydyrz l`e bxdiz Ð

xqninl aiigin `l gvexe opitli gvexnc ,dyrn

diytpm` la` ,micia bexdl el xne`yk `l` Ð

bxdiz e` wepizd lr jnvr wexfl gpd xne`Ð

.exiag livdl ick envr xeqnl aiig epi`

dixagc dincc zifg i`n :xninl `ki` ,daxc`c

,edine .ith wneq icic `nc `nlic ?ith wneq

dexra jze` rewzl gpd el mixne` m` dicicl

`pciar `l xninl ivn `lc ,xeari l`e bxdi Ð

`l` ieyiw oi`e ,eze` oirwezy oeikc .dyrn

zenai) "eznai lr `ad" yixa opixn`ck ,zrcl

dywzn `edy dne (`,bp.dyrn ied Ð

àìÐ ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt`

i`w `nlr ilekc yxtl d`xp `nw `pyill

ixyc ibilt `le ,`axe iia``iaxl epiid Ð

`zbelt iwen `ax `dc .xq` dcedi iaxc .oerny

.oeekin `le xyt` `la oerny iaxe dcedi iaxc

.xeq`c oerny iax dcenc xn`w xyt`ac

ilekl ,oiekin `le xyt` `l ixn`c `ki`le

ixyc `nlrdcedi iax epiid `nlr ilek i`d Ð

xcd `l ixn`c `ki`ac xity iz`e .oerny iaxe

`l ikdle ,oey`x oeyln dpyny dn `l` hiwpe

`nlr ilekl oiekine xyt`" ixn`c `ki`ca hwp

wiqtac diyix wiqt ied `lc oebk ixiine ."xeq`

elit`c xninl `kile ,oerny iax dcen diyix

`kdc meyn ,oerny iax `kd ixy diyix wiqta

,opaxc `xeqi` `l` `kilc milkc dxixba ixiin

"oiwilcn dna"a xn`ck ,ci xg`lk xteg `edy

icin dlr iziin `zrnya `dc .(`,hk zay)

jixve .dxt leqte mi`lke dlirn oebk ,`ziixe`c

`l"e .diyix wiqt ied `l iziinc edpd lkc xnel

`lc wgvi epiaxl d`xp ,`zrny ilekc "xyt`

leyliy `dc ,lecb gxeha `l` ekxck xyt`

opixn`c `de .xyt` `l aiyg zetewa oipne`d

,zaya dlgza leral edn iab (a,d) zeaezka

oi`y xac meyn xeq`c dcedi iaxl xn`wc

.oiekin `le xyt` `l iedc ab lr s` ,oeekzn

dna"c ,dinxi iaxk `ibeq `iddc xnel jixve

`le xyt` `l dcedi iaxl xq`c "oiwilcn

miphw xn`c i`na azezi`c ab lr s` .oeekin

mewn lkn ,(azezi`) oerny iaxl elit` mixeq`

dcedi iaxl milecba elit` xq`c i`na`l Ð

.azezi`ééáà:iia` xaqc d`xp Ð dcedi iaxk

`le xyt` `lae ,xeq` oiekin `le xyt`e li`ed

.`ed xyt`c meyn xeqi`c :`nl` .ixy oiekin

(a,hk zay) "oiwilcn dna"a mixtqa didy dne

miphwa zwelgn :`ler xn`c ,`lerc `bilte

xeq` lkd ixac milecba la``kidn xyt` `l ith ixy `zrny ilekac ,`ed yeaiy Ð

milecbe .xyt`c`xza `pyilk epiide ,xzen lkd ixac :qxb `l` .xyt` `l epiid Ð

.ixyc ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt` `lac ,`kdc
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קמג
ezny ina cenr dk sc ± iyily wxtmigqt

íéîã úåëéôùåe`l m`e ,jxiag l`xyi bexd :el exn` oebk Ð.bxdiz Ðäî
äñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîìdxrple" :aizkck ,xeht qpe` da yxit `lde Ð

ywedy `vnpe ,o`k cnll `a gvexy ink d`xp `l` ,"xac dyrz `lzeidl o`k

gvexk :xn`w ikde .o`kn cnldide" enk .oiey odipy ,dxrpkmrkediryi) "odkk

."odkk mrd dide" xn`p `le ,(ckäìéöäì ïúéð
zeyx ozip Ðd`exldixg` scex `edy

mixac) aizkck ,scex ly eytpa epnn dpliviy

riyen yi m` `d ,"dl riyen oi`e" :(akÐ

ezbixda elit` ,leki xy` lka driyedl jixv

cg`a livdl leki oi` m`eixa`n.epbxdi Ð

âøäébxdiz e` bexd :ixkp el xn` m` ÐÐ

.ef dxiar xeari l`e bxdi.éàøåã éøîlyen

.ixir÷îåñ êãéã àîãã úéæç éàî:xnelk Ð

dz`y iptn `l` ,jk lr l`yil dz`a melk

xeaqe ,ytp gewit ipta zcner devn oi`y rcei

ef oi` ,jytp gewit iptn dgcz ef s`y dz`

cea` o`k yi mewn lknc ,zexiar x`yl dnec

devnd z` zegcl dxizd `l dxezde ,ytp

dxiar o`ke .l`xyi ly eytp zaig iptn `l`

daiag jytpy xn`i in .dcea` ytpe ,ziyrp

df ly `nlic ?df lyn xzei mewnd iptl

ytpe ziyrp dxiar `vnpe ,eilr ith daiag

.dcea`ééùó.gyen Ðé÷øäåâäìøòãxqea Ð

xzen :xaqwc .d`etx meyn ,miphw mizif

.d`pd ixeqi`a ze`txzdlàúøéîö àúùéàÐ

enk ,mg = `zxinv .i"ieln* oixewy ileg

dxnvc""ixenv.(`,q) `nw `aaaåúàðä êøã
,elyaziy xg`l Ð.cad ziaa opny `veie

úøúåî.yxtnck ,dpnid yextl jixv oi` Ð

:opiqxb ikdøùôàà÷å øùôà àì ïéåëéî à÷å
ïéåëéîxyt` .xiq`c ibilt `l `nlr ilek Ð

eloebk ,zepdil ick axwzdl oiekin `we ,lcail

el xyt` i` elit` e` .dxf dcear ly gix

,`ed oiekzn edine ,lcailaiageel `ed

.zepdiløùôà àìoiekin `w `le ,lcail el Ð

xzidl izxz `ki`c ,zepdil`nlr ilekl Ð

.ixyøùôàã éâéìô éë`le ,lcail el Ð.lcap

iaxe dcedi iaxc `zbelt :oeekin `w `l ,edine

zxixba (`,ak) zay zkqna oerny`qke dhn

,lqtqe.(a,bk) dvia zkqnaeøùôà àìãÐ

leki oi`e ,milk oze`l jixvy oebkodiabdllr

,oerny iax ixy inp miphwa :xaq iia`e .etizk

ikde .etizk lr odiabdl xyt`y it lr s`

iax ixy `l `axle .zay zkqna opixn`

.milecba `l` oernyéøîàã àëéàdcen Ð

xyt`y ab lr s` ,oiekin `w `lc `kid `ax

iaxc ediizbelt ikdac ,oerny iax ixy Ð

iaxl ,`axl oiae iia`l oiae .oerny iaxe dcedi

dcedioerny iaxl ,xeq` Ð.ixy Ðàîìò éìåë
iaxl elit`e ,ixyc ibilt `l `axe iia` Ð

.dcediïéåëéî à÷å øùôà àìã éâéìô éëÐ

,dpeek dil `aiygc oerny iaxc `ail` ,edine

,xyt`ca elit` xiznc:`nl` ,oiekin `w `le li`eddpeek`,oiekn `wc `kid ,citw

xyt` `lc ab lr s`:opiqxb ikd .xeq` Ðàì :øîàã ,äãåäé éáøã àáéìà éâéìô éë
øåñà øùôà ,ïéåëúî ïéà àðù àìå ïéåëúî àðù`l `dc .ixy xyt` `le opiqxb `le Ð

ikd dil opirny i`c .ikd xn`c dil opirny?xqinl `ax bilt ikid Ðéáøë ééáà
.äãåäé,xyt`ca dcedi iax xq`c oeik :xaqwcoiekin `w `lc ab lr s`s` ,xyt` `lc `kid ,jkld .`nrh `ilz xyt` `le xyt`ca `l` ,dpeek dil opiayg `l :dpin rny Ð

oiekin `wc ab lr.dcedi iaxl dil ztki` `l Ð
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óàÐ xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp`id la` .lread :yexit Ð,bxdiz `le lraiz Ð

inp (a,b) zeaezk yixae .(a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa"a xn`ck ,`id mler rwxwc

rnync `dc ,"bxdiz" opiqxb xityc :xne` wgvi epiaxe .ixy qpe`c edl yexcile :jixt

ixy qpe`c zeaezk yixae "dxene xxeq oa"adcar `le ,mler rwxw `idy `kid epiid Ð

dl xne`y oebk ,dyrn zeyrl la` .dyrn

dilr dexrd `iazydyrz l`e bxdiz Ð

xqninl aiigin `l gvexe opitli gvexnc ,dyrn

diytpm` la` ,micia bexdl el xne`yk `l` Ð

bxdiz e` wepizd lr jnvr wexfl gpd xne`Ð

.exiag livdl ick envr xeqnl aiig epi`

dixagc dincc zifg i`n :xninl `ki` ,daxc`c

,edine .ith wneq icic `nc `nlic ?ith wneq

dexra jze` rewzl gpd el mixne` m` dicicl

`pciar `l xninl ivn `lc ,xeari l`e bxdi Ð

`l` ieyiw oi`e ,eze` oirwezy oeikc .dyrn

zenai) "eznai lr `ad" yixa opixn`ck ,zrcl

dywzn `edy dne (`,bp.dyrn ied Ð

àìÐ ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt`

i`w `nlr ilekc yxtl d`xp `nw `pyill

ixyc ibilt `le ,`axe iia``iaxl epiid Ð

`zbelt iwen `ax `dc .xq` dcedi iaxc .oerny

.oeekin `le xyt` `la oerny iaxe dcedi iaxc

.xeq`c oerny iax dcenc xn`w xyt`ac

ilekl ,oiekin `le xyt` `l ixn`c `ki`le

ixyc `nlrdcedi iax epiid `nlr ilek i`d Ð

xcd `l ixn`c `ki`ac xity iz`e .oerny iaxe

`l ikdle ,oey`x oeyln dpyny dn `l` hiwpe

`nlr ilekl oiekine xyt`" ixn`c `ki`ca hwp

wiqtac diyix wiqt ied `lc oebk ixiine ."xeq`

elit`c xninl `kile ,oerny iax dcen diyix

`kdc meyn ,oerny iax `kd ixy diyix wiqta

,opaxc `xeqi` `l` `kilc milkc dxixba ixiin

"oiwilcn dna"a xn`ck ,ci xg`lk xteg `edy

icin dlr iziin `zrnya `dc .(`,hk zay)

jixve .dxt leqte mi`lke dlirn oebk ,`ziixe`c

`l"e .diyix wiqt ied `l iziinc edpd lkc xnel

`lc wgvi epiaxl d`xp ,`zrny ilekc "xyt`

leyliy `dc ,lecb gxeha `l` ekxck xyt`

opixn`c `de .xyt` `l aiyg zetewa oipne`d

,zaya dlgza leral edn iab (a,d) zeaezka

oi`y xac meyn xeq`c dcedi iaxl xn`wc

.oiekin `le xyt` `l iedc ab lr s` ,oeekzn

dna"c ,dinxi iaxk `ibeq `iddc xnel jixve

`le xyt` `l dcedi iaxl xq`c "oiwilcn

miphw xn`c i`na azezi`c ab lr s` .oeekin

mewn lkn ,(azezi`) oerny iaxl elit` mixeq`

dcedi iaxl milecba elit` xq`c i`na`l Ð

.azezi`ééáà:iia` xaqc d`xp Ð dcedi iaxk

`le xyt` `lae ,xeq` oiekin `le xyt`e li`ed

.`ed xyt`c meyn xeqi`c :`nl` .ixy oiekin

(a,hk zay) "oiwilcn dna"a mixtqa didy dne

miphwa zwelgn :`ler xn`c ,`lerc `bilte

xeq` lkd ixac milecba la``kidn xyt` `l ith ixy `zrny ilekac ,`ed yeaiy Ð

milecbe .xyt`c`xza `pyilk epiide ,xzen lkd ixac :qxb `l` .xyt` `l epiid Ð

.ixyc ibilt `l `nlr ilek oiekin `le xyt` `lac ,`kdc
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המשך בעמוד קסד

ezny in` cenr ek sc ± iyily wxtmigqt
ïàë ãò êì øîà àáøå`lc `l` ,dpeek xza lif` `lc dcedi iaxl dil zrny `l Ð

oiekin oi`y ieyne ,lkd ixacl xeq` oiekznc ,xyt`ca oiekzn oi` meyn dil xht

oiekznkoiekzn oi`yk oiekn ieync ,dpeek dil `aiyg `lc la` .xeq`l `xnegl

xyt` `lc oebk ,`lewl,ixy oiekzn oi`ya Ðixyipe`lc oiekzna dcedi iax inp

llk dpeek aiyglkidd :dil zrny `l `d Ð

,dn` d`n edaebelivejledwegxnlc`n

aegxy jezne .ziad xd iptly aegxalecb

wifgne ,diddaxd mc` ipamy yxec did Ð

.owifgn yxcnd zia jl oi`y ,dngd iptnàìã
øùôà.bgd zekld miaxl yexcln Ðà÷å
ïéåëéîzepdil Ðlvn.ycewdåëåúìãéåùòÐ

.ez`pd jxc df oi`c ,dxq`p eliv z`pd oi`e

.ìåìdiilray daex`.lel ixw zial zcxeid

ïéðîåàäznega wca yiyk Ðiycw zia

.miycwdåðåæé,zepefnk ,d`pd oeyl Ð

envr riaynyzi`xnn.dpdpe dk`lnd iep

øùôà àìã àëä àäå,owzl ecxi `ly Ð

zeaiza oze` zzl jixv ikd elit`eelkei `ly

`nlic ,dp`e dp` lkzqdl,zepdil ipeekin

.xeq`eìå÷.ycwd ody xiy ilk ly ÐçéøåÐ

.zxehwdäìéòî íåùî ïäá ïéà,`ziixe`c Ð

,exy `ziixe`cnc oeike ,ynn mda oi`e li`ed

`kd oebk xyt` `l iki`n` Ðedpigxh`

.i`ed `nlra dlrn `l` ?opaxíéðôá íéãîåòä
xyt` `lc ,ynyl Ðcenrlnedl xeq`e ,my

zeidl.mipeekznõåçá íéãîåòä ïúåàìÐ

la` .`ki` `xeqi` `d dlirn oi` ,xn`w

oicnerlmipta.`kil `xeqi` elit` Ðíèôîä
úøåè÷ä úà.xeaiv ly dpi`y dxf zxehw Ð

äøñåîì åà äá ãîìúäì íàdnehit xg` Ð

ripvdl ezrc m` la` .zxkn xeht xeaivl

oipnnqa d`yre ,da gixdl ekxevlmiaezkd

zeny) aizkc ,zxk aiig Ðxy` yi`" :(l

."zxkpe da gixdl denk dyriäá çéøîäåÐ

xeaiv ly zxehwa,z`hgne zxkn xeht Ð

.gixdl mhtn `l` dxez daiig `lcàìà
ìòîùmy` `iane ,ycewd on dpdpy Ð

.zelirnäàøîå ìå÷xehte ,ynn mda oi` Ð

.mlerlçéøåjkitl ,oipnnqa ynn ea yi Ð

xeht ryedi iax xn` `wce .aiigxg`l Ð

meync ,xn`w ycwna ezxnz dlrzy

da cer deab jxev oi`e ezevn ziyrpcdzvi Ð

d iycw llkn,eziaa da gixna `ziixae .'

.milgbd lr dpnn ozepyåúøîúcenr Ð

.epyrïùãä úîåøú`ln lhep did mei lka Ð

`ide ,gafnd lv` dpzepe dzgnzrlap

,'ebe "oycd z` mixde" :aizkck ,dnewna

enye" :aizkck .da oilrene ,d`pda dxeq`e

"gafnd lv`.dfipb dperh `nl` Ðéãâáå
äðåäëqpkp lecb odky oal icba drax` Ð

oixeq`c ,mixetkd meia miptle iptl mdaaey

."my mgipde" :aizkck ,oda ynzydlàçéð àä
ïðáøì.(`,ck) `nei zkqna ediizbelt Ð

èåéãä ïäëì íä ïéøéùëod ody ,dpyd lk Ð

zpezk :heicd yeniyl oiie`xd micbad

.hpa`e ztpvne miqpkneäôåøò äìâò`dz my rnync ,"my" aizk Ð.dzxeaw.ïéãîìî øîàã ïàîì àìàidlya oixcdpq zkqna ,dcedi iax.(a,fq) "zezin rax`"éèåòéî àëä
éáéúëxnbiz `lc `xninl ,ipda Ð"enye" .ediipin"dtexrd" ,xg`l `le dfl Ð.xg` xac `le Ðä÷áøì äñéðëärax` oixyewy ,dxf frla `"ltew = dwax .dtexr dlbr Ð

.cgia zextäùãå.dizexag mr d`eaz Ðäøéùë.`id dcear e`le ,jkl oiekzp `ly Ð÷ðéúù ïéåëúð íàåäìåñô ùåãúå`ly xyt` `l `kde Ðdpqipki,wpizyoiekzn ike

yecze wpizy.dleqt Ðíå÷î ìëî äá ãáåò àì øùà.xeq` `kd xqzin `l `nlrac ab lr s`c Ð
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éðàùjxc df oi`y ,zxq`p eliv z`pd oi`e :qxhpewd yxit Ð ieyr ekezlc lkid

!xeq` `di d`pd jxck `ly elit`e ,dlik` aizk `l `de :xn`z m`e .ez`pd

wxta xq`c `de ,dlik` aizk dnexzae ,dnexzn "`hg" "`hg" opitli dlirnc :xnel yie

dxiy` zgz ayil (a,gn dxf dcear) "minlvd lk"`ide ,dieyr lvl dxiy`c meyn Ð

aizk `l dxf dcear iabc :cere .d`pd jxc

.dlik`àäåxeq`e oiekinwe xyt` `lc `kd

`ail`c ,oerny iaxk `nwe`l iia` ivn ded Ð

.ibilt dcedi iaxc

àøáñúålew ift oa oerny iax xn`de

dlirn meyn oda oi` gixe d`xne

`l ik ,ixy `ziixe`cnc oeike :qxhpewd yxit Ð

xyt`epiaxl dywe ?opax degxh` i`n` Ð

,`ziixe`c `xeqi` `kilc ,dxixba `d :wgvi

`w i`ne ,oeekine xyt` `la xq`e `ax bilte

oeik :eyexit ikdc :xnel yie ?`axl iia` giken

jxevl `edyk ok m` ,opaxcn `l` ixiq` `lc

miycwd iycw zia owzl oebk`ed `xaq Ð

.`kil opaxc `xeqi` elit`c

äìéòîÐ `ki` `xeqi` `d `kilc `ed

`,bp dkeq) "lilgd" wxtac :dniz

zia ly xe`l mihg zxxea dy` :`ipz (mye

opzck ,ycew ly eid dliztde onyde ,da`eyd

oi` gixe d`xne lewc dpin wiic inlyexiae .mzd

.dlirn meyn oda

ïúåàì`l` `xeqi` `kil Ð uega micnerd

gixdl ick dxfrl onvr eaxwi `ly

dlk dzid `l :(a,gl `nei) opixn` `dc ,xzei

.zxehwd gix iptn milyexia myazdl dkixv

áéúëdniz Ð dtexrd mzd aizke enye `kd

cga ?iherin ixz jixhvi` i`n` :wgvi epiaxl

:xnel yie !ediipin slinl `lc diazk ikdlc ,ibq

`herin cg `l` aizk `l i`civn ded `l Ð

,xqinl jk lk inc `lc `zlin `l` ihernl

xqinl incc `zlin la`jixhvi` ikdl .`l Ð

.ediieexz

äñéðëäiab dil ipz `ztqeza Ð dwaxl
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,oerny iaxl elit` xeq` oiekzn `le xyt`
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`l mi`lk ea ca`y cba epipyy dze` ,ef
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.dpyn `idy itl

äìò,dxt ciqtdl dil `gip `l i`ce `d ,dleqt i`n` :xn`z m`e Ð dleqt xkf dilr

dxiyk xn`p m`c :xnel yie ?hren xac liaya mixwi dincy,dil `gip ded Ð

dwaxl dqipkd :xn`z m`e .dxiykdl oi` jkle

xkf dilr dlrn `py i`n ?dxiyk i`n` ,dyce

,dzyica dil `gip `l mzdc :xnel yie !dleqtc

dyecip ikd e`lac ,dzyica melk giexn oi`y

dxt mzqc :yxit dcedi epiax axde .d`eazd

.dgixhdl dvex mc` oi` `nzqne ,`id dxega

xfril` iax ,zxaern dxt :opzc `de ,xn`z m`e

dilr dlr :xn` `kde .oilqet minkge xiykn

.oilqetc minkgk `kdc :xnel yie !dleqt xkf

dlrd `wec xn`e ,bilt dcedi iax inp ikdc

envrn dlr la` ,xkf dilr,inp i` .dxiyk Ð

dleqt `kd xn`c `dzrya d`exyk epiid Ð

`nw wxta) xykd iab xn`ck .dil `gipe diilr

gnye odilr lhd edcer :(`,bi) (oilegcdf ixd Ð

eabp ,ozei ika`inec ozei opirac .ozei ika opi` Ð

odilr lhd cera rcei did m`y it lr s` .ozic

"dtexr dlbr" wxta opixn`c `de .gny did

oiae dcear zrya oia lqet ler :(`,en dheq)

oilqet opi` mixac x`y ,dcear zrya `ly

da ynyn xkfdy dn ,dcear zrya `l`Ð
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ewiqdy xepz iab (mye `,eq) dxf dcearc `xza

.dnexz ly oenka

äìùéá`weec dlyia Ð milgb iab lr

oitxypd lkc ab lr s` ,carica

dlgzkl elit` xzen oxt`oxt` oia wlgl yi Ð

.milgbl

ïéá,xzen carica `wec mxeb dfe dfc ab lr s` .xzen mxeb dfe dfc Ð ovei oyi oia ycg

feb` oirhep oi` :iqei iax xn`c (a,gn dxf dcear) "minlvd lk" wxt seqa gkenck

iqei iax dcene .dlxr lyrhp m`yied `kdc ,mxeb dfe df dil aiyge .xzen `edy Ð

uzei ycg xn`p m`c ,carick.xepzd ciqti Ð
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ezny ina cenr ek sc ± iyily wxtmigqt

àéîã àì àä.`ed `vexiz Ðóåò äéìò ïëùgxty ,i`w dnec` dxta Ð.dab lr gpe

meyn i`e ,`nlra dilr elit` dilr rnync ,"ler dilr dlr `l" :aizkc ab lr s`

"ler" aizkc`da ,ikd elit` .(`,en) dheq zkqna zecear x`y dia opiaxn `d Ð

.dyce dwaxl dqipkdl oicd `ede .dil `gip `lc ,dxyk diilräìåñô øëæ äéìò äìò
oicd `ede .dil `gipc Ðwpizl.yecizeãáåò

car ,`linn rnyn Ðlr s`e .micia rnyn Ð

aizk dlbra i`dc abiccdn opitli ediieexz Ð

.(`,en) dheq zkqna ,"ler" "ler"c dey dxfba

äðçèùé àì`vena Ð.i`w dcea` cbaãåâîÐ

.`"iliaw*äëøåöìeplk`i `ly ick Ð.yr

.'åëå ïéçøåà åì åðîãæðab lr s` :`nl`

oiekzne li`ed ,xyt` `l epiide .`ed dkxevlc

oigxe`a exiag lya cakzdl,lfb dil aiyg Ð

`l` ,`ed dpeek meyn e`l :ipyne .xiq`e

dgihyac meyn:xnelk .dl ilw efdca`n

`nlc meyn i` ,`yia `pir meyn i` .micia

.dl iapbe ,edpip iapb oigxe`ïëøãë ïéøëåîÐ

oithernz`pdl oiekzn oi`c ,mi`lk zeqka

.dyial.íéòåðöäåoiwgxzny ,miyexton

xerikd.el dnecd oneàáøã àî÷ àðùéìÐ

,oerny iaxl elit` xeq` oiekzn `le xyt`

oirehy yi ?ipn `d ok m`coiywnydpyn lr

`l mi`lk ea ca`y cba epipyy dze` ,ef

zerhe .xeknl xeq` mi`lk :`nl` .iebl epxkni

`wec ca` mzdc ,mciaieb xefgi `ny Ð

epxkniemi`lk ea yiy xiki `le ,l`xyil

.epyaliemi`lk la`xkipdlka xzen Ð

ze`pd.dxiknäìøò éôéì÷ámifeb` itilw Ð

meyn oixeq`e ,ixt llka md s`y ,mipenxe

mxkd i`lk ly oiyw oke .dlxr,xeq` lkd Ð

mi`lkac.ixt aizk `lùãçõúåélr ixdy Ð

.elek miiwzne xnbp dlxr ly df wqid iciïùé
dte`y `l` ,el liren df wqid oi`y Ð.zt ea

ïöåédt`i `ly Ðwqida zt ea.dfúô åá äôà
dwea`yk dl iwen onwl .df wqida Ð,ecbpk

xe`d wlec did xepza zt dzidy dry lky

drya xeqi`d on dpdp didy ,edte`e

xeqi`dy.oiraäøåñà úôä øîåà éáøyic Ð

.zta xeqi` ivr gayúôä íéøîåà íéîëçå
úøúåîzta mivr gay oi` ixaq (`dc) Ð

ycg inp edl zilc oicd `ede ,ynnuzei`l`

,ovei.oizrnya opixn` ikdeäìùéáéáâ ìò
íéìçâ.iaxl elit`e ,zxzen ztd lkd ixac Ð

xeqi`n zt ipdzi` ikc,lhae dlk xak Ð

izk` `niz `lc ,dil `kixhvi` milgbe

oi`e sexb xepza oky lke .dipira `xeqi`

.ecbpk dwea`éáø àäuzei ycg :ipzwc Ðmeyn ,dxeq` ztd :xn`c ,`id iax Ð
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gay oi` :ixn`c .lek`l zt elit` exye ,ith iliwn eed opaxc ,dil zrnyc `ed `cegl

:xaq iaxe .`ed dlk xak day xeqi`e ,wqid gay `l` ,da mivrli`eddwea`eecbpk

xepz iabe .da xenb xeqi`e ,mivr gay yi Ðea mivr gay yic idp ,ycgedin Ð

`l` ,lk`p oi` envr `edwqidl`,cner xget`iezt z`vnpe ,eazt`pdzxnbp ea
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àädlr dizlin xn` `tt axc meyn dl iziin Ð ser dilr oky `dl `l` `inc `l

.dpyn `idy itl

äìò,dxt ciqtdl dil `gip `l i`ce `d ,dleqt i`n` :xn`z m`e Ð dleqt xkf dilr

dxiyk xn`p m`c :xnel yie ?hren xac liaya mixwi dincy,dil `gip ded Ð

dwaxl dqipkd :xn`z m`e .dxiykdl oi` jkle

xkf dilr dlrn `py i`n ?dxiyk i`n` ,dyce

,dzyica dil `gip `l mzdc :xnel yie !dleqtc

dyecip ikd e`lac ,dzyica melk giexn oi`y

dxt mzqc :yxit dcedi epiax axde .d`eazd

.dgixhdl dvex mc` oi` `nzqne ,`id dxega

xfril` iax ,zxaern dxt :opzc `de ,xn`z m`e

dilr dlr :xn` `kde .oilqet minkge xiykn

.oilqetc minkgk `kdc :xnel yie !dleqt xkf

dlrd `wec xn`e ,bilt dcedi iax inp ikdc

envrn dlr la` ,xkf dilr,inp i` .dxiyk Ð

dleqt `kd xn`c `dzrya d`exyk epiid Ð

`nw wxta) xykd iab xn`ck .dil `gipe diilr

gnye odilr lhd edcer :(`,bi) (oilegcdf ixd Ð

eabp ,ozei ika`inec ozei opirac .ozei ika opi` Ð

odilr lhd cera rcei did m`y it lr s` .ozic

"dtexr dlbr" wxta opixn`c `de .gny did

oiae dcear zrya oia lqet ler :(`,en dheq)

oilqet opi` mixac x`y ,dcear zrya `ly

da ynyn xkfdy dn ,dcear zrya `l`Ð

.dcear aeyg

ãåâî`nilb dil cebp enk :mz epiax yxit

.(`,cv oiaexir)

ùãçikde ,zta mivr gay yi :xaqw Ð uzei

mxeb dfe dfe ,xepza mivr gay yi inp

zta mivr gay yie .xeq`ody mivrd epiid Ð

:ixaq opaxe .ecbpk dwea`yk ,ztd ziit` minxeb

,ecbpk dwea`dy it lr s` ,zta mivr gay oi`

zngn `l` mivrd on d`a dpi` zadlyc

oi`c zlgb enk `id ok m`e ,sxypd edyn

epiax axd dywd .i"yx yxit oke ,oira xeqi`d

dpyn ipy wxt zenexz) xn`c `d ,iaxl oxd`

,zaya elit`e ,lk`i bbeya zaya lyand :(b

milgbc ,zta dvwen gay yi `nip ?i`n`e

`l` jiiy `lc :wgvi epiax xne`e !od oivwen

wxta qxhpewd yxit oke ,`weec d`pd ixeqi`a

ewiqdy xepz iab (mye `,eq) dxf dcearc `xza

.dnexz ly oenka

äìùéá`weec dlyia Ð milgb iab lr

oitxypd lkc ab lr s` ,carica

dlgzkl elit` xzen oxt`oxt` oia wlgl yi Ð

.milgbl

ïéá,xzen carica `wec mxeb dfe dfc ab lr s` .xzen mxeb dfe dfc Ð ovei oyi oia ycg

feb` oirhep oi` :iqei iax xn`c (a,gn dxf dcear) "minlvd lk" wxt seqa gkenck

iqei iax dcene .dlxr lyrhp m`yied `kdc ,mxeb dfe df dil aiyge .xzen `edy Ð

uzei ycg xn`p m`c ,carick.xepzd ciqti Ð

ïéáxzen mxeb mbe dfc ab lr s`e Ð ovei oyi oiae ycgdil ibqc oeik ,oyi mewn lkn Ð

dcegl d`pd xeqi` `l` icin ciqtn `le oepiva.oepiv jixv jkl Ð
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המשך בעמוד קסד

ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtmigqt
åðù àìxzen seqa xzid ltp m`e ,`a ip` oexg` xg`c Ðmciwy `l` Ðxeqi`d z`

,ewliqeuingd `l oiicre ewliqe li`edc ,cin xzid ea ltpy oeikn.el jlde lha Ð

liredc ab lr s`eeci lr uenig xenbl oexg`d df lekiy ,zvw daxak ok it lr s` Ð

xeripe xfeg oi` aeye ,el lhamcw `l la` .ea,wliqeleki epi`e ,mdipy ici lr xnbpe

lhail.xeq` mxeb dfe df :`nl` .xeq` Ð

.àá éðà ïåøçà øçàãxza lf`c meyn `nrhe

nbxzida exnb .dyrn x`l elit`e ,xzen Ð

xeqi`a exnb .mxeb dfe df `ki`c ,wliqe mcw

.(xeqi`d z` wliqe mcw elit`e) xeq` Ðìáà
úçà úááexnb `kilc ,zg`k eltp m` Ð

xeqi`a.xzen mxeb dfe dfc ,ixyc inp ikd Ð

äðîéäon Ð.dxiy`dçìîä íéì äàðä êéìåé
dnk lk ,dil opirny mewn lkn .mivr inc Ð

`lcihnnglnd mil d`pd`ed dcen Ð

oia `nw `pzlycg`uzeioyi` oia,oveioia

uzei ycg ipzwc oeik :`nl` .zt xeqi``Ð

lirl `ipzc `de .xeq` mxeb dfe df dil zi`

ovei ycg,iaxc dilr ibiltc ,`id opax Ð

edl `aiyg `lc meyn zxzen ztd ixn`e

mxeba elit`e wqid z`pdmeyn ,ecal cg`

,xepza oky lke .dipira `xeqi`l dizilc

mxeba ez`pd oi`e ,envra `ed lk`p epi`y

minxeb ipya `l` ecal cg`.xzid lye ely Ð

ztl exy `d ?il dnl ovei opaxl :xn`z m`e

diet`dwqidala` ,caric ilin ipd !xeqi`

.xeqi` wqida zet`l exy `w `l dlgzkl

zgkyn ikid opaxl xeqi`c mivr :jixt onwle

ivnc oicd `ede ?`ziixe`cn ixiq`c dl

ycgc `dl `nwe`l`nw `pzk lirlc uzei

,epn opirci `lc meyn `l` ,xfril` iaxc

ezwelgne `ede ,xfril` iax hwpinl dil `gipe

.xn`wïë íà,dil ip`y `nlic zkxtc Ð

dlxr iab lirl `ipzc `dl diinxz o`n`

xn`c `pz zgkyn `lc oeik ,jigxk lr ?uzei

,ezwelgne xfril` iax `l` xeq` mxeb dfe df

,dxf dcear zkqna`pifgex`ya ipzc `nzq

ikd inp ixeqi``le ,dl xn`w xfril` iax Ð

.dil ipyøîåì éöîú íà ééáà øîà`ziixa Ð

zta iax xq`c ikid ikc ,ikd zyxetnikd Ð

.lk`p envr oi`y it lr s`e ,xepza xq` inp

`ziixac `yixe .xeq` mxeb dfe df dil zi`c

dlxrc lirlc.dlek dl xn`w iax Ðéáø åðééä
.øæòéìà`kile .`zegipairainl.iciníàå

.øîåì éöîú,xzen mxeb dfe df dil `xiaqc

xfril` iax `l` `ed iax e`l `eddc `yixe

iax xq`c `ed zta mzde ,`edyic meyn Ð

dlke`yk `vnpe ,dteba mivr gayeteb Ð

mxeba xeqi`d on dpdpd `edxepza la` .cg`

ycgeppive.ixy Ðúåéçåìöå úåñåë úåøò÷ éðä
otxvy ,qxg ly Ðdxiy` ivra,oda mivr gay yi `dc ,iaxl elit` ,ixiq` Ðoz`pdeynzyn `ed oey`x mxeb ici lre ,`ed ipy mxeb `la,xepzl enc `le .eteb z`pd oda

.ipy mxeb `ki`c cr dipin sebl d`pd `ihn `lcéâéìô éëxeq` mxeb dfe df dil zi` xfril` iaxe ,zta `l` xq` `lc ,iax Ð,dxicwe xepza Ð`aiy cr odn dpdp sebd oi`y

.xzid ly `ede ,ipy mxebäøéã÷dtxvy Ð.xeqi` ivra dycg `idykäìåùéá äìá÷î àäãzt ea oipzep oi` xepz la` .xg` mxeb `la da ynzyny yinyz z`pd `ki`e Ð

xg`l `l`dwiqd.xzid mxeb lyäì éðú àëôéà.diipz` `kti`e ,lirlc `ziixa `dl Ð.àîéà úéòá éàåjtd edi`e .exy opaxe xq` iaxc dil zi`e ,diipz` ikd inp l`eny

zewelgna ,`nlrac .xizdl miax ixg` mc` ipa ekli `ly ick dliax lr miax ewlgpy zexg`dkld oi` ,cigi mewna exiagn iaxk dkldc ab lr s`c l`enyl dil `xiaq Ð

.dilr ibilt miaxc ab lr s`e ,ezenk dkldc dil `xiaq `dae .miax mewna xnelk ,eixiagn ezenkäëôàäééðúàå.dpkt`ewizc ikid ik ,dpipy`e,opax mya `xeqi`c `zlin `d

cigi `edy iaxk dkld xne` ip` m`y ,miax ixg` oikled lkdy ,ozenk mc` ipa eyrie`l Ðepin`i.ilúåîîåò íéìçâ,zeieak Ðl`wfgi) aizkck`l mifx`" :(`l."edennr

"ddk" :opinbxzneÐ.`inr.úåùçåì,zexrea milgbzerprpznk ze`xpzeygele.efl efïéøåñà.iaxl Ðåãâðëd cbpk Ð.xepzd ita mivrd xiran zt
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ãòuingdl ick xzida mbe xeqi`a yi i`c .xeqi`a :yexit Ð uingdl ick ea `diyÐ

(`,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta `dc ,ixyc mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

,uingdl ick dfae uingdl ick dfae ,dqirl eltpy dnexz lye oileg ly xe`y :`ipz

evnigeseqa opzc `de .`kdc opaxk oerny iax ied `zyde .xizn oerny iaxe .xeq` Ð

ungn xg` ungn oi` :(`,ai) dxenzc `nw wxt

xe`y ltp m`y .day oeayg itl `l` ,[xqe`]

dqirl dltpe dxfge ,dvnige dqira dnexz ly

uingdl ick xe`ya yi m` ,z`fn dlecb zxg`

dipydici lr dvngzpy it lr s` ,dxeq` Ð

didy dpey`x dqir ici lre ,xeqi` ly xe`y

xne` ,`kdc opaxk mzd dl opinwene .xzid ly

oi`y oebk ixiin mzdc xninl ivn :wgvi epiax

ick yi dnexz ly xe`yae ,uingdl ick dqira

.uingdl

åáøòúð`lc :mz epiax xne` Ð zexg`a

xcqac zexg`a zexg`e opiqxb

`le dxf dcear zkqna `l ,dil qxb `l dpynd

.mirxf xcqa

ïëåoixeqi` lka xqe` xfril` iax did

zi` mewn lkac rnyn `zyd Ð dxezay

dnize .xeq` mxeb mbe dfc xfril` iaxl dil

axl `kdn iywizc :mdxa` oa oeyny epiaxl

lk" wxta dxenza `ipzc ,`ppig xa `ped

gafn iabl oixeq`d lk :(mye a,l) "oixeq`dÐ

.xqe` xfril` iax :dlr `ipze .oixzen odizecle

exairyk zwelgn :`ppig xa `ped ax xn`we

en` jxi xaer xaq xfril` iaxc ,eraxp seqale

exair seqale eraxp la` ,`edlkd ixac Ð

.xzen mxeb dfe df xfril` iaxl `nl` .oixzen

àäáåmeyn iaxc `nrhe Ð eixiagn elit`

.mxeb dfe dfc mrhn `le ,zta mivr gay yic

"minlvd lk" wxta `icda wiqt l`enyc

dfe dfc ,iqei iaxk dkld (`,hn dxf dcear)

.xzen mxeb
llkn
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המשך בעמוד קסד

ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtmigqt
åðù àìxzen seqa xzid ltp m`e ,`a ip` oexg` xg`c Ðmciwy `l` Ðxeqi`d z`

,ewliqeuingd `l oiicre ewliqe li`edc ,cin xzid ea ltpy oeikn.el jlde lha Ð

liredc ab lr s`eeci lr uenig xenbl oexg`d df lekiy ,zvw daxak ok it lr s` Ð

xeripe xfeg oi` aeye ,el lhamcw `l la` .ea,wliqeleki epi`e ,mdipy ici lr xnbpe

lhail.xeq` mxeb dfe df :`nl` .xeq` Ð

.àá éðà ïåøçà øçàãxza lf`c meyn `nrhe

nbxzida exnb .dyrn x`l elit`e ,xzen Ð

xeqi`a exnb .mxeb dfe df `ki`c ,wliqe mcw

.(xeqi`d z` wliqe mcw elit`e) xeq` Ðìáà
úçà úááexnb `kilc ,zg`k eltp m` Ð

xeqi`a.xzen mxeb dfe dfc ,ixyc inp ikd Ð

äðîéäon Ð.dxiy`dçìîä íéì äàðä êéìåé
dnk lk ,dil opirny mewn lkn .mivr inc Ð

`lcihnnglnd mil d`pd`ed dcen Ð

oia `nw `pzlycg`uzeioyi` oia,oveioia

uzei ycg ipzwc oeik :`nl` .zt xeqi``Ð

lirl `ipzc `de .xeq` mxeb dfe df dil zi`

ovei ycg,iaxc dilr ibiltc ,`id opax Ð

edl `aiyg `lc meyn zxzen ztd ixn`e

mxeba elit`e wqid z`pdmeyn ,ecal cg`

,xepza oky lke .dipira `xeqi`l dizilc

mxeba ez`pd oi`e ,envra `ed lk`p epi`y

minxeb ipya `l` ecal cg`.xzid lye ely Ð

ztl exy `d ?il dnl ovei opaxl :xn`z m`e

diet`dwqidala` ,caric ilin ipd !xeqi`

.xeqi` wqida zet`l exy `w `l dlgzkl

zgkyn ikid opaxl xeqi`c mivr :jixt onwle

ivnc oicd `ede ?`ziixe`cn ixiq`c dl

ycgc `dl `nwe`l`nw `pzk lirlc uzei

,epn opirci `lc meyn `l` ,xfril` iaxc

ezwelgne `ede ,xfril` iax hwpinl dil `gipe

.xn`wïë íà,dil ip`y `nlic zkxtc Ð

dlxr iab lirl `ipzc `dl diinxz o`n`

xn`c `pz zgkyn `lc oeik ,jigxk lr ?uzei

,ezwelgne xfril` iax `l` xeq` mxeb dfe df

,dxf dcear zkqna`pifgex`ya ipzc `nzq

ikd inp ixeqi``le ,dl xn`w xfril` iax Ð

.dil ipyøîåì éöîú íà ééáà øîà`ziixa Ð

zta iax xq`c ikid ikc ,ikd zyxetnikd Ð

.lk`p envr oi`y it lr s`e ,xepza xq` inp

`ziixac `yixe .xeq` mxeb dfe df dil zi`c

dlxrc lirlc.dlek dl xn`w iax Ðéáø åðééä
.øæòéìà`kile .`zegipairainl.iciníàå

.øîåì éöîú,xzen mxeb dfe df dil `xiaqc

xfril` iax `l` `ed iax e`l `eddc `yixe

iax xq`c `ed zta mzde ,`edyic meyn Ð

dlke`yk `vnpe ,dteba mivr gayeteb Ð

mxeba xeqi`d on dpdpd `edxepza la` .cg`

ycgeppive.ixy Ðúåéçåìöå úåñåë úåøò÷ éðä
otxvy ,qxg ly Ðdxiy` ivra,oda mivr gay yi `dc ,iaxl elit` ,ixiq` Ðoz`pdeynzyn `ed oey`x mxeb ici lre ,`ed ipy mxeb `la,xepzl enc `le .eteb z`pd oda

.ipy mxeb `ki`c cr dipin sebl d`pd `ihn `lcéâéìô éëxeq` mxeb dfe df dil zi` xfril` iaxe ,zta `l` xq` `lc ,iax Ð,dxicwe xepza Ð`aiy cr odn dpdp sebd oi`y

.xzid ly `ede ,ipy mxebäøéã÷dtxvy Ð.xeqi` ivra dycg `idykäìåùéá äìá÷î àäãzt ea oipzep oi` xepz la` .xg` mxeb `la da ynzyny yinyz z`pd `ki`e Ð

xg`l `l`dwiqd.xzid mxeb lyäì éðú àëôéà.diipz` `kti`e ,lirlc `ziixa `dl Ð.àîéà úéòá éàåjtd edi`e .exy opaxe xq` iaxc dil zi`e ,diipz` ikd inp l`eny

zewelgna ,`nlrac .xizdl miax ixg` mc` ipa ekli `ly ick dliax lr miax ewlgpy zexg`dkld oi` ,cigi mewna exiagn iaxk dkldc ab lr s`c l`enyl dil `xiaq Ð

.dilr ibilt miaxc ab lr s`e ,ezenk dkldc dil `xiaq `dae .miax mewna xnelk ,eixiagn ezenkäëôàäééðúàå.dpkt`ewizc ikid ik ,dpipy`e,opax mya `xeqi`c `zlin `d

cigi `edy iaxk dkld xne` ip` m`y ,miax ixg` oikled lkdy ,ozenk mc` ipa eyrie`l Ðepin`i.ilúåîîåò íéìçâ,zeieak Ðl`wfgi) aizkck`l mifx`" :(`l."edennr

"ddk" :opinbxzneÐ.`inr.úåùçåì,zexrea milgbzerprpznk ze`xpzeygele.efl efïéøåñà.iaxl Ðåãâðëd cbpk Ð.xepzd ita mivrd xiran zt
íéöò
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ãòuingdl ick xzida mbe xeqi`a yi i`c .xeqi`a :yexit Ð uingdl ick ea `diyÐ

(`,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta `dc ,ixyc mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

,uingdl ick dfae uingdl ick dfae ,dqirl eltpy dnexz lye oileg ly xe`y :`ipz

evnigeseqa opzc `de .`kdc opaxk oerny iax ied `zyde .xizn oerny iaxe .xeq` Ð

ungn xg` ungn oi` :(`,ai) dxenzc `nw wxt

xe`y ltp m`y .day oeayg itl `l` ,[xqe`]

dqirl dltpe dxfge ,dvnige dqira dnexz ly

uingdl ick xe`ya yi m` ,z`fn dlecb zxg`

dipydici lr dvngzpy it lr s` ,dxeq` Ð

didy dpey`x dqir ici lre ,xeqi` ly xe`y

xne` ,`kdc opaxk mzd dl opinwene .xzid ly

oi`y oebk ixiin mzdc xninl ivn :wgvi epiax

ick yi dnexz ly xe`yae ,uingdl ick dqira

.uingdl

åáøòúð`lc :mz epiax xne` Ð zexg`a

xcqac zexg`a zexg`e opiqxb

`le dxf dcear zkqna `l ,dil qxb `l dpynd

.mirxf xcqa

ïëåoixeqi` lka xqe` xfril` iax did

zi` mewn lkac rnyn `zyd Ð dxezay

dnize .xeq` mxeb mbe dfc xfril` iaxl dil

axl `kdn iywizc :mdxa` oa oeyny epiaxl

lk" wxta dxenza `ipzc ,`ppig xa `ped

gafn iabl oixeq`d lk :(mye a,l) "oixeq`dÐ

.xqe` xfril` iax :dlr `ipze .oixzen odizecle

exairyk zwelgn :`ppig xa `ped ax xn`we

en` jxi xaer xaq xfril` iaxc ,eraxp seqale

exair seqale eraxp la` ,`edlkd ixac Ð

.xzen mxeb dfe df xfril` iaxl `nl` .oixzen

àäáåmeyn iaxc `nrhe Ð eixiagn elit`

.mxeb dfe dfc mrhn `le ,zta mivr gay yic

"minlvd lk" wxta `icda wiqt l`enyc

dfe dfc ,iqei iaxk dkld (`,hn dxf dcear)

.xzen mxeb
llkn
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קנ
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxtmigqt

àøåñéàã íéöòixqznc Ð?edl zgkyn ikid opaxl ,d`pdaàôéùøùáayil `qk Ð

e` ,eilrmecdlwqid z`pd la` .ynn ici lre ,oira odyk oz`pdc .eilbxez`pd oi` Ð

.exeria zrya e` exeria xg`l `l`íéúàîá äìéèádlkyn `xing `l jkld Ðxrape

.exeqi`÷éñîä ìòî àìäåoebk ,sebd zyecw ea oi`y xac lke .dlirn oaxw aiige Ð

zxy ilk epi`y ilke ,oaxw ly dpi`y dnda

dlirn) opzc ,oilegl `vi ea lrny oeik Ð

`l` oiycwena lren xg` lren oi` :(a,hi

`pixg` icin lk la` .cala zxy ilke dnda

:ol `niiwc ,oilegl `wtp dpey`x dlirnn Ð

dpzypy ,iepiy `l` mewn lka dlirn oi`

,ezyecwnepzpy mcew `d ?dxeq` zt i`n`e

did ztd!oileg wqiddíéîìù éöòáÐ

odinca gwile oxkenl ,minly incl oqitzdy

e`lc ,dlirn mdl oi` milw miycwe .minly

d iycw"oi`e ,milral oleky ,dia opixw "'

z` minc zwixf xg`l `l` oda deabl

,ediilr daikx `din `xeqi`e .oixeni`d

dlirnne,ihirni`c `ed.dlirn zkqna

.äãåäé éáøã àáéìàå`cqg ax dil hyt

cifna ycwd :xn`c ,(`,dp) ipy wxta oiyecwa

cifna epnn dpdp m` .llgzn oi``vi `l Ð

cifnk edcic bbey minlya ,jkld .oilegl

ycwdcinp ikde .edpip dlirn ipa e`l `dc Ð

ewiqdyk `kd :xninl ivn ded.opiwqr cifn

,cifne bbey rnyn ewiqdy edinivnc oeike

cifna oia bbeya oia dnwe`l.dnwe` Ðìë
ïéôøùðädxenzc `xza wxt idliya Ðyxtn

.oixawp el`e oitxyp el`íìåòì ùã÷ä øôàå
øåñàiabe ,'mlerl' ycwd iab hwp ikdl Ð

yi dxiy`c meyn ,mlerl hwp `l dxiy`dl

oi` ycwd la` .dlhae ixkp dtxey m` xzid

xa inx :dxenz idliya yxetn ikde .lehia ea

dirny axe `ngxt``xeq` mlerl ycwd

.ixcdnäæéðâ ïåòèù øôà åúåàáxn`w Ð

`ly ,oycd znexz ly xt` edfe ,xeq` mlerl

.ewiqda dlirn dzidïã äúàù ïéã ìëÐ

ixdy ,eilr xingdl ick epc dz` ezlgzny

,xg` xneg el `ian dz`e .`ed xeng

oic oi` "d`xi la"a `edy ung :zxn`wck

dz`y xnegy `vnp eteqe .dtixy oerhy

.lwdl el mxeb eilr siqenïéã åðéàixdy Ð

`ed ixde ,xeng `diy cnln oicd.eliwníàù
ìèáéå áùé íéöò àöî àìlr s`e .dinza Ð

la`" :dcedi iaxl (a,ai) `nw wxta opixn`c ab

"xac lka ezzayd exeria zryaiab Ð

dvex `edy ina ,`id `lew `din ediizbelt

wewf :opixn`c ,miyly jeza e` ,`xiiya z`vl

oi`yke .xraletxeyl mivr,lhae ayei `di Ð

.epxrai `leåðãåøçà ïéã,xnege lw epi`y Ð

`xnegl oiae `lewl oiae ,dey dxifb `l`Ð

aiydl oi`e ,`ed aezkd zxifbc ,opilf` dxza

."lwdl eteqe xingdl ezlgz" eilr
õîç
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ììëîaiyg ecbpk dwea`ae li`ed ,opaxl :xn`z m`e Ð ecbpk dwea`yk exy opaxc

lfebd"ae (`,n dkeq) "lefbd alel" seqa jixt i`n ,milgbd on d`a zadly enk

d`pd zrya `d ?dey oxeriae oz`pdy ,ogync mivr `ki` `de :(a,`w `nw `aa) "mivr

oxeria xg` d`pd aiyg `l dfk xeriyc meyn :xnel yie !zadlyd mewna xak od oixrean

mzd opitli dpinc dlik`a ixdy ,ziriay oiprl

opihrnn `le ,dey oxeriae d`pd ixnbl `kil

eyrpy xg` `l` oz`pd oi`y mivr x`y `l`

ogyn `lc mivr iaxle .ixnbl milgbded inp Ð

oz`pd ecbpk dwea`yk diciclc ,xqinl dil

d`pd aexe li`ed :xninl `ki`e .dey oxeriae

xeria xg`dxez dxq` `lc xninl ol zi` Ð

iaxl zeygel xn`c o`nl :dniz la` .oda

,ziriaya mivr lka xq` `l i`n` ,mixeq`

edl aiyg `le li`ed .dey oxeriae oz`pd ixdy

.d`pd xwir ied oze`ac ,zeygel odyk zexrean

ùã÷ädn :dniz Ð liha `l sl`a elit`

el yiy xac ycwd `ld ?ef `id xneg

epic oi` df mrhne ,lelig ici lr `ed oixizn

,opaxcn elit` ,lw xeqi`a elit` lha zeidl

.(`,c) dvia yixa opixn`ckéöòáminly

`ail`e ,cifnae ycwd ivra inwe`l ivn dedÐ

xearl `zlnc `gxe` e`lc `l` ,dcedi iaxc

.cifnaåäðéîøåivn ded Ð 'eke oitxypd lk

.minly ivra inwe`lõåçÐ dxiy` ivrn

zceark iediz :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

opixn`ck ,`ixyc ,dil`n dxazypy milelb

) "minlvd lk" wxtaoi`e !(a,`n dxf dcear

dl oi`c ,l`xyi ly dxiy`a ixiin `kdc xnel
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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àøåñéàã íéöòixqznc Ð?edl zgkyn ikid opaxl ,d`pdaàôéùøùáayil `qk Ð

e` ,eilrmecdlwqid z`pd la` .ynn ici lre ,oira odyk oz`pdc .eilbxez`pd oi` Ð

.exeria zrya e` exeria xg`l `l`íéúàîá äìéèádlkyn `xing `l jkld Ðxrape

.exeqi`÷éñîä ìòî àìäåoebk ,sebd zyecw ea oi`y xac lke .dlirn oaxw aiige Ð

zxy ilk epi`y ilke ,oaxw ly dpi`y dnda

dlirn) opzc ,oilegl `vi ea lrny oeik Ð

`l` oiycwena lren xg` lren oi` :(a,hi

`pixg` icin lk la` .cala zxy ilke dnda

:ol `niiwc ,oilegl `wtp dpey`x dlirnn Ð

dpzypy ,iepiy `l` mewn lka dlirn oi`

,ezyecwnepzpy mcew `d ?dxeq` zt i`n`e

did ztd!oileg wqiddíéîìù éöòáÐ

odinca gwile oxkenl ,minly incl oqitzdy

e`lc ,dlirn mdl oi` milw miycwe .minly

d iycw"oi`e ,milral oleky ,dia opixw "'

z` minc zwixf xg`l `l` oda deabl

,ediilr daikx `din `xeqi`e .oixeni`d

dlirnne,ihirni`c `ed.dlirn zkqna

.äãåäé éáøã àáéìàå`cqg ax dil hyt

cifna ycwd :xn`c ,(`,dp) ipy wxta oiyecwa

cifna epnn dpdp m` .llgzn oi``vi `l Ð

cifnk edcic bbey minlya ,jkld .oilegl

ycwdcinp ikde .edpip dlirn ipa e`l `dc Ð

ewiqdyk `kd :xninl ivn ded.opiwqr cifn

,cifne bbey rnyn ewiqdy edinivnc oeike

cifna oia bbeya oia dnwe`l.dnwe` Ðìë
ïéôøùðädxenzc `xza wxt idliya Ðyxtn

.oixawp el`e oitxyp el`íìåòì ùã÷ä øôàå
øåñàiabe ,'mlerl' ycwd iab hwp ikdl Ð
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.ewiqda dlirn dzidïã äúàù ïéã ìëÐ

ixdy ,eilr xingdl ick epc dz` ezlgzny
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ìèáéå áùé íéöò àöî àìlr s`e .dinza Ð

la`" :dcedi iaxl (a,ai) `nw wxta opixn`c ab
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ezny in` cenr gk sc ± iyily wxtmigqt
åøéúåú ìáá åðùé õîç.`vni `le d`xi `l Ðéåìú íùà:oebk ,zxk wtq lr `a Ð

alg,eiptl oneyebbyeehgy m`e .lk` odn dfi` rcei epi`e ,odn cg`arxi`eleqt ea

xzep e`,dxeawa dcedi iaxl ,dxenzc `xza wxt idliya opaxe dcedi iax ibilt Ð

.dtixya opaxl÷ôñä ìò àáä óåòä úàèçcle epi` wtq cle wtq ,dlitd oebk ÐÐ

cr ,`ed cle `ny ,miycwa zlke` dpi`

:i`pz lr d`a dlerd .dzxtk `iazym`

izcli`id ixd Ð,izaegle`l m`e`id ixd Ð

serd z`hge .dacpez`iano`k oi`e .wtqd lr

,xifp zkqna witp i`xwnc ,dxfra oileg meyn

dlik`a dxeq`e .(`,hk) "xn`y in" wxta

dzwilne ,`id oileg `nyibilte .dliap diey

:dxenzc `xza wxta opaxe dcedi iax da

wtqd lr `ad serd z`hgiax ,sxyz Ð

:xne` dcedidplihi.dn`løîåà äúàå
äøåá÷ámy`` Ðdcedi iax xn`wc ,i`w ielz

xzepdy ab lr s`e ,xawidlik`a xeq` epnn

,d`pdae.exizez laa `ede ,zxk yepreàôë
àøâð àèçãjfa sk Ðone`d wwgyekeza Ð

z`e epeyl z` sexyiekg.lcxga`pyil

dtxey enk ,f"rla x"ined* = sexyi :`pixg`

"dxf dcear"a ,dig.(a,hk)àðãñdyer xbp Ð

cqcqa myze" :enk ,mixiq` ilbx ea meyl

.(bi aei`) "ilbxäéãé ìéåãîíéìúùîznxdn Ð

ezk`lnne eci.apb `vnpyk ,exky mlzyn

äàøéâ.mivg dyer Ðàîìéã åà`ed gexl Ð

`ny ,xexit iracmly epwxfiep`vniexg`

.eplk`iemil la`qinnc ,dipira lihn Ð

wenipedwigy oeyl .eil`noeyle zkzna jiiy

xexit.zta jiiyçìîä íéx"in** `xwpd] Ð

.ea zxaer dpitq oi` ,[d"`ihaøåøéô éòáÐ

dpitq ea rbtz `ny,eplhze.ediizrc` e`le

àìäñîîmind oi` Ðzeqnn.eze`àéðú
äáøã äéúååë.xexit ira ungc Ðäéúååë àéðú

óñåé áøã.dwigy ira dxf dcearc ÐéèéçáÐ

evingdyxexit iraxefit :xnelk Ð`ly Ð

wya mpzi,mwxfie`l`mxfti,mind ipt lr

mc` lkei `lyohwll.mind ipt lrn

äðùî.êì äàøé àì øîàðù íåùî`xnba

la meyn dilr xarc ,`qpw meyn dl yxtn

.d`xiàøîâåðîæ éðôì ïéázery yyn Ð

.jygzy cråðîæ øçàìxaer gqtd xaryn Ð

elk` m`e ,e`la eilronwle .zxk yepr epi` Ð

.e`ll yxtnåðîæ êåú.crena Ð
äòùîå
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øæçepiax xne` ,lirlc ipdn ith xg` oic `zyd dil ixwc `dÐ xg` oic epce dcedi iax

cva `l` ,zxk yepre d`pde dlik` xeqi`l jixv oi` `zydc meyn :xy` oa wgvi

.edleka dizilc ,slinl epivn dicegl exizez lacõîçådniz Ð exizez laa `ed ixd

`kd aiyg `de ?`vni lae d`xi laa epi`y xzepn xnege lw lirl ciar ikid :wgvi epiaxl

:wgvi epiax xne`e !d`xi la enk exizez la

xzepc ,xnege lw xity ciarc d`xp mewn lknc

xizedy cinc ,d`xi laa epi`epi` aeye ,xaer Ð

xizedy xg`l elit` ,ung la` .xaerxaer Ð

.d`xi laa dry lka

åøîàepiaxl dniz Ð gikei ielz my` el

,opaxc mdixacl :mdxa` oa oeyny

dtixya mdy exn`cung opitli `l i`n` Ð

:wgvi epiax xne`e ?dtixya `edy xzepn

oixeqi` lk `le ,dtixya xzepd edl rnync

.ung elit`e ,dtixya dxezayäúàåxne`

zxeza yixc dcedi iaxc `nrh Ð dxeawa

"`ed ycw ik"n mipdk`le dtixya `ed Ð

.dtixya ielz my`e ser z`hg

ïðúå:wgvi epiax xne` Ð dxf dcear iab inp

lk" wxtc iqei iax epiid oizipznc opaxc

oizipzn ,inp i` .(a,bn dxf dcear) "minlvd

`id s` :el exn`c ,mzdc opaxk xity iz` `kdc

waci `l" :xn` `pngxe ,mignv lcbne laf dyrp

`kd exyc `de ."'ebe jciaungac meyn epiid Ð

ike .d`pd jxck `l` xeq` epi`e ,lk`i `l aizk

dxf dceara la` .`id d`pd jxc e`l `peeb i`d

` aizk `l.d`pd jxck `ly elit` xeq`e ,dlik

õîçdpey didy epivn `lc Ð zexdp x`ylc

iab la` .glnd mi ung iab mewn meya

dnka ogky` dxf dcearlirlc i`d ik ,oizkec

iab ipzc mi mzq :jkld .glnd mil d`pd jilei

dxf dcearzlren daxl ,edin .glnd mi ied Ð

mia o`k :jenqa xn`wck zexdp x`ya dwigy

.zexdp x`ya o`k glndàëôéàÐ `xazqn

oeik ;`kti` jiiy dnc ,ayein epi` `kti` oeyl

.mze` deyn daxy

äøæ äãåáòÐ dwigy ira dqinn `lc

sqei axlc rnyn dxe`kl

i`n` `nzqnc ,glnd mia elit` dwigy ira

glnd mia epiidc dwigy jixv oi` dax xn`wc

x`ya i` :cere .dwigy irac sqei ax xn`w Ð

`le ,dwigy irac sqei ax xn`w `wec zexdp

`l` dxf dceara dax` bilt `le ,glnd mia

ungaaxc dizeek `ipz xn`w i`n ok m` Ð

itle ?daxl `iyw dwigy inp xn`w i`ne ?sqei

,dwigy ipdn `l zexdp x`ya sqei axl df

`dc ,d`xp oi`e .glnd mil jiledl jixvnwcn

"mind ipt lr xfie"n di`x iziin iqei iaxÐ

glnd mi ipzwc epivn oizkec dnkae ,dwigy xikfn `l oizkec x`yae dxf dceara glnd mi xikfnc mewn lkac :cere .zexdp x`ya dwigy `ipdnc rnynx`ya ipdn ikd elit`e Ð

sc) dlirnae (`,ck) xifpa oke .`xdpl icye ifef 'c lewy :ziag iab `xnba mzd opixn`e .glnd mil d`pd jilei :xne` xfril` iax ,opz (a,hn dxf dcear) "minlvd lk" seqac .zexdp

zne xifpl zern yixtn iab opz (`,`i`l sqei axl mbc d`xp jkl .`xdpa icye ifef drax` lewy :ycwd iab opixn` (`,hk) oikxrae .glnd mi ira ycwd :`nl` .glnd mil jilei Ð

dxf dcearc mzq mil lihnc dil `xiaq daxc `l` .daxl enk ,zexdp x`ya `l` dwigy ira,izkec dnkae dng zxeve dpal zxev iab `yix `pzck dwigy `lae ,glnd mi epiid Ð

edl zilc ,opaxl :xn`z m`e .zexdp x`ya ung `l` sqei axl dax oia `kile .glnd mil lihi `icda ipz `lcn ,dwigy ici lre ,zexdp x`ya dl iwen sqei axe .glnd mil jilei

[wgey] (xxtn) dxf dcearaxne` `ed ixd di`x myn :el exn` ,mzd ipzwc ,zexdp x`ya dwigy ipdn `l opaxlc ?glnd mil jilei dry lk eh` ?dxf dcearn eyri dn gexl dxefe

"mind ipt lr xfie"`nrh i`dl jixhvi`cne .dheqk owceal `l` dyn oiekzp `l Ðyie .xdpd zeci lr eze` mikilen mindy itl :`nrhe .zexdp x`ya dwigy ipdn `lc llkn Ð

.mzd opixn` oke ,mignv lcbn oi`y mewna gexl dxefe xxtn opaxlc :xnel
iax
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:xne` dcedidplihi.dn`løîåà äúàå
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xzepdy ab lr s`e ,xawidlik`a xeq` epnn

,d`pdae.exizez laa `ede ,zxk yepreàôë
àøâð àèçãjfa sk Ðone`d wwgyekeza Ð
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dtxey enk ,f"rla x"ined* = sexyi :`pixg`
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`ny ,xexit iracmly epwxfiep`vniexg`
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xexit.zta jiiyçìîä íéx"in** `xwpd] Ð
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äáøã äéúååë.xexit ira ungc Ðäéúååë àéðú

óñåé áøã.dwigy ira dxf dcearc ÐéèéçáÐ

evingdyxexit iraxefit :xnelk Ð`ly Ð

wya mpzi,mwxfie`l`mxfti,mind ipt lr

mc` lkei `lyohwll.mind ipt lrn

äðùî.êì äàøé àì øîàðù íåùî`xnba

la meyn dilr xarc ,`qpw meyn dl yxtn

.d`xiàøîâåðîæ éðôì ïéázery yyn Ð

.jygzy cråðîæ øçàìxaer gqtd xaryn Ð

elk` m`e ,e`la eilronwle .zxk yepr epi` Ð

.e`ll yxtnåðîæ êåú.crena Ð
äòùîå
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øæçepiax xne` ,lirlc ipdn ith xg` oic `zyd dil ixwc `dÐ xg` oic epce dcedi iax

cva `l` ,zxk yepre d`pde dlik` xeqi`l jixv oi` `zydc meyn :xy` oa wgvi

.edleka dizilc ,slinl epivn dicegl exizez lacõîçådniz Ð exizez laa `ed ixd

`kd aiyg `de ?`vni lae d`xi laa epi`y xzepn xnege lw lirl ciar ikid :wgvi epiaxl

:wgvi epiax xne`e !d`xi la enk exizez la

xzepc ,xnege lw xity ciarc d`xp mewn lknc

xizedy cinc ,d`xi laa epi`epi` aeye ,xaer Ð

xizedy xg`l elit` ,ung la` .xaerxaer Ð

.d`xi laa dry lka

åøîàepiaxl dniz Ð gikei ielz my` el

,opaxc mdixacl :mdxa` oa oeyny

dtixya mdy exn`cung opitli `l i`n` Ð

:wgvi epiax xne`e ?dtixya `edy xzepn

oixeqi` lk `le ,dtixya xzepd edl rnync

.ung elit`e ,dtixya dxezayäúàåxne`

zxeza yixc dcedi iaxc `nrh Ð dxeawa

"`ed ycw ik"n mipdk`le dtixya `ed Ð

.dtixya ielz my`e ser z`hg

ïðúå:wgvi epiax xne` Ð dxf dcear iab inp

lk" wxtc iqei iax epiid oizipznc opaxc

oizipzn ,inp i` .(a,bn dxf dcear) "minlvd

`id s` :el exn`c ,mzdc opaxk xity iz` `kdc

waci `l" :xn` `pngxe ,mignv lcbne laf dyrp

`kd exyc `de ."'ebe jciaungac meyn epiid Ð

ike .d`pd jxck `l` xeq` epi`e ,lk`i `l aizk

dxf dceara la` .`id d`pd jxc e`l `peeb i`d

` aizk `l.d`pd jxck `ly elit` xeq`e ,dlik

õîçdpey didy epivn `lc Ð zexdp x`ylc

iab la` .glnd mi ung iab mewn meya

dnka ogky` dxf dcearlirlc i`d ik ,oizkec

iab ipzc mi mzq :jkld .glnd mil d`pd jilei

dxf dcearzlren daxl ,edin .glnd mi ied Ð

mia o`k :jenqa xn`wck zexdp x`ya dwigy

.zexdp x`ya o`k glndàëôéàÐ `xazqn

oeik ;`kti` jiiy dnc ,ayein epi` `kti` oeyl

.mze` deyn daxy

äøæ äãåáòÐ dwigy ira dqinn `lc

sqei axlc rnyn dxe`kl

i`n` `nzqnc ,glnd mia elit` dwigy ira

glnd mia epiidc dwigy jixv oi` dax xn`wc

x`ya i` :cere .dwigy irac sqei ax xn`w Ð

`le ,dwigy irac sqei ax xn`w `wec zexdp

`l` dxf dceara dax` bilt `le ,glnd mia

ungaaxc dizeek `ipz xn`w i`n ok m` Ð

itle ?daxl `iyw dwigy inp xn`w i`ne ?sqei

,dwigy ipdn `l zexdp x`ya sqei axl df

`dc ,d`xp oi`e .glnd mil jiledl jixvnwcn

"mind ipt lr xfie"n di`x iziin iqei iaxÐ

glnd mi ipzwc epivn oizkec dnkae ,dwigy xikfn `l oizkec x`yae dxf dceara glnd mi xikfnc mewn lkac :cere .zexdp x`ya dwigy `ipdnc rnynx`ya ipdn ikd elit`e Ð

sc) dlirnae (`,ck) xifpa oke .`xdpl icye ifef 'c lewy :ziag iab `xnba mzd opixn`e .glnd mil d`pd jilei :xne` xfril` iax ,opz (a,hn dxf dcear) "minlvd lk" seqac .zexdp

zne xifpl zern yixtn iab opz (`,`i`l sqei axl mbc d`xp jkl .`xdpa icye ifef drax` lewy :ycwd iab opixn` (`,hk) oikxrae .glnd mi ira ycwd :`nl` .glnd mil jilei Ð

dxf dcearc mzq mil lihnc dil `xiaq daxc `l` .daxl enk ,zexdp x`ya `l` dwigy ira,izkec dnkae dng zxeve dpal zxev iab `yix `pzck dwigy `lae ,glnd mi epiid Ð

edl zilc ,opaxl :xn`z m`e .zexdp x`ya ung `l` sqei axl dax oia `kile .glnd mil lihi `icda ipz `lcn ,dwigy ici lre ,zexdp x`ya dl iwen sqei axe .glnd mil jilei

[wgey] (xxtn) dxf dcearaxne` `ed ixd di`x myn :el exn` ,mzd ipzwc ,zexdp x`ya dwigy ipdn `l opaxlc ?glnd mil jilei dry lk eh` ?dxf dcearn eyri dn gexl dxefe

"mind ipt lr xfie"`nrh i`dl jixhvi`cne .dheqk owceal `l` dyn oiekzp `l Ðyie .xdpd zeci lr eze` mikilen mindy itl :`nrhe .zexdp x`ya dwigy ipdn `lc llkn Ð

.mzd opixn` oke ,mignv lcbn oi`y mewna gexl dxefe xxtn opaxlc :xnel
iax
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קנד
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxtmigqt

äìéëàá øåñàù äòùîå`de .e`la epnf iptl oxn`c ,dlrnle zery yyn epiid Ð

`zlin.`nw `pzl o`z` :`xnba yxtnck ,dl xn`w dcedi iax Ð'åëå êîöò ìò äîú
.ixq`c ipd` dnzn `we ,d`pda xzenc xn`w crend jeza elit`c Ðåéìò ìëàú àì

dngy ,dlrnle zery yyn epiidc ,dhigy zryn Ð:opiqxb ikd .aixrdl dhepõîç
íéøöî çñôì ïéðî .åéìàî õîçúðù àìà éì ïéà
.cg` mei `l` ung xeqi` ea ebdp `ly Ð

íåéä äéì êéîñå õîç ìëàé àì øîåì ãåîìú
íéàöåé íúà.meid ung lk`i `l Ðúéòá éàå

ùéøã àì ïéëåîñ àîéà`l` dcedi iax Ð

wxta dil opirny ikde ,cegl dxez dpyna

iqei iaxc dil zil jkld ,(`,c) zenaic `nw

.ililbdäáåç åòáå÷ìmini zray" i`d Ð

zevnl ung xeqi` iyew`l e`l "zevn elk`z

dvn zlik` iyew`l `l` ,`z` dvn zlik`

reawl Ðzxdf`l zexecl daeg dvn zlik`

elit`e ,ungd lr xdfen `edy onf lk ung

mixexne zevn lr" :`niz `lc .gqt oi`y onfa

gqt `ki` i` ,aizk "edelk`iaiigin Ð

`l i`e ,dvn zlik`a.`l Ðåìëàú áøòá
úåöîlr" :aizk `dc ,`ed dxizi `xw Ð

."edelk`i mixexne zevnàîèìêøãá äéäùå
ä÷åçøgqt dyer epi`y it lr s`y Ðaiig Ð

.dvn zlik`aìåëéð àì.aiigzp `l ÐìøòÐ

.dlin zngn eig` eznyøëðä ïácnyn Ð

exkpzpylkl `le ,minyay eia`l eiyrn

.dxezdéàäá áéúë`nh aizke ,xkp oae lxr Ð

ab lr s`e ,zevn lekilc dwegx jxca didye

`yiwid jixhvi` jkld .dipin sili ivnc

oebk ,`aeh ipixg` i`xwne .daeg eraewl

lk`i zevn" oebke ,"elk`z zevn mini zray"

"minid zray z`zeriaw dil `wtp `l Ð

lk`i zevn :`l` ,edpip daeg e`l edpdc ,daeg

dvx m`e .ung `leoefil`lye ungn `ly

dvnnedleka `dc ,rcze .ecia zeyxd Ð

` dvn zaege ,"minid zray z`" :aizkepi

la` .`xza wxta opitlick ,oey`xd dlil `l`

,oey`xd dlil zaeg ol `wtp `xw `eddn

aizkcn`yiwidliablk`z" :aizkcke ,gqt

`yiwid s` ,oey`xd dlil gqt ik ,"zevn eilr

gqt onfa `lyipd`e .dpey`x dlill Ð

"eilr" ipd`e ,dfd onfa daeg eraewl `yiwid

zriawc `xninllkl e`l `yiwidc daeg

.oey`xd dlill `l` ,dray
ìàøùéã
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éáød`xp Ð melk `la eilr xaer epi` epnf xg`le epnf iptl ung xne` oerny

epnf iptl ungc e`la eilr xaer oi`c idp ,oerny iaxlcxeq`c `ed dcen Ð

dnexz oitxey oi` :(`,ci migqt) `nw wxta opixn`cn ,dlrnle zery yyn dlik`a

dcal `d :rnyn ,d`nhd mr dxedhlek`l zxzen i`e .yya oitxey Ðdplk`i Ð

xeq`y dryn xn`wc :cere !dlild cr

d`pda xeq` dlik`a.`nw `pzl o`z` Ð

it lr s` ,dlik`a xeq` oerny iaxlc llkn

d`xpe .yy xg` epiidc ,d`pda xeq` epi`y

:rnyne .wlg "j`"ne "eziayz"n dil `wtpc

la` .dlik` epiidc ,d`pd jxck `ly eziayz

eliyaz zgz ewiqdl.oerny iaxl xzen Ð

?oerny iaxl yya oitxey dnl :xn`z m`e

yie !eliyaz zgz hrn hrn dlild cr epwiqi

iqei iaxl oke .eplk`i `ny opixfbc :xnel

eliyaz zgz ewiqdl ung ixyc ,ililbdÐ

hrn hrn la` ,cgia lkd epiid`ny ,`l Ð

xyr drax`l xe` dil zi` `nzqnc .eplk`i

.'eke oiwcea

íàÐ eilr lk`z `l xnel cenlz dn ok

oa oeyny epiaxl d`xpe ,wegc oeyld

lk`z" xn`p xak `lde :eyexit ikdc mdxa`

"eilr" `edde "zevn eilrzlik`` jgxk lr Ð

i`w gqt"ung eilr lk`z `l" inp ikd Ði`wÐ

jixhvi` i`n` :dywe .gqt zlik` zry` inp

ung lk`z laa `diy iziz `kidn ,ikdl `xw

onwl opikxvn i`xw edlek `dc ?xyr drax`a

.oerny iaxc `ail`

ãçåolpn diwfgle :xn`z m`e Ð epnf iptl

cg `l` `kilc epnf iptl d`pd xeqi`

!epnf jezl opinwen `xaqn `edde "lk`i `l"

rnyn i`xw edpdn cgc oeik :wgvi epiax xne`e

d`pd xeqi`.mdipia wlgp `l Ð

úîçîoa wgvi epiax yxit Ð xg` xac

,epin e`lc xg` xac zngn :xy`

,eil`n ungzpyn ith ung ixwin xe`y ici lrc

`l` .(a,ap zegpn) "zegpnd lk" wxta gkenck

oiyaiiny ,oii ixny ici lr ungzpy oebk

`le ,fpky` ux`a oiyer xy`k xepza mixnyd

da yie zxk dia zilc ,oiia dyelipy dqirl inc

.e`l

êãéàådniz Ð zevn elk`z axran dl `wtp

oiyecwc `nw wxtac :wgvi epiaxl

aizkc "mkizeayen"n dfd onfa ol `wtp (a,fl)

`g` axl dniz :cere !cgk `lc epiide ,dvn iab

"migqt iaxr" idliya dil zi`c ,awri xa

mzd yixce ,opaxc dfd onfa dvn (`,kw migqt)

.mi`pzd lkk `lc i`xw edlekl

ìëea ea lk`i `l xkp oa lke ea lk`i `l lxr

xexne dvna `ed lke` la` lke` epi` `ed

jixhvi` i`n` ,xnen `edy ,xkp oa iab :dniz Ð

lka aiig `dc ,dvn lek`l aiigy `hiyt ?`xw

ivnc ol rnynw i`e !dxeza zexen`d zevn

gqta xeq`c ab lr s` dvn lik`inp `d Ð

lek`l aiig mewn lkn ,eiepnl `l` lk`p oi`c gqta lik` `lc ab lr s`c ,daeyz dyre xnen didyk gqtd hgypc `kidl jixhvi`c :xnel yie ?da zi` dyecw dvn eh`c ,`hiyt

.xexne dvn

ìøò:(`r) mzd ol `irainc `de ."xikye ayez"c ,dey dxfba gqtn dnexz sili (mye `,r zenai) "lxrd"ac ,dnexza inp leqt eyexitle .dlin zngn eig` ezny :qxhpewd yxit

,rcze .oiaiig ea `veikc dlin zngn eig` eznl ,ea `veik lenl aiig oi`y ,ohwc dpnfa `ly oia wlgl yi ?`l e` zlqet dpnfa `ly dlxr ,dnexz ly ony ekeql edn ohw lxr

lke` epi`c ,dlin zngn eig` ezn oicd `ed ,rexwl aiig oi` `xaqnc ab lr s` ,(`,ar my) "lxrd" wxta ,dnexza lke` epi` mehneh `dc.lenl aiig epi`c ab lr s` Ð
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קנה
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxtmigqt

äìéëàá øåñàù äòùîå`de .e`la epnf iptl oxn`c ,dlrnle zery yyn epiid Ð

`zlin.`nw `pzl o`z` :`xnba yxtnck ,dl xn`w dcedi iax Ð'åëå êîöò ìò äîú
.ixq`c ipd` dnzn `we ,d`pda xzenc xn`w crend jeza elit`c Ðåéìò ìëàú àì

dngy ,dlrnle zery yyn epiidc ,dhigy zryn Ð:opiqxb ikd .aixrdl dhepõîç
íéøöî çñôì ïéðî .åéìàî õîçúðù àìà éì ïéà
.cg` mei `l` ung xeqi` ea ebdp `ly Ð

íåéä äéì êéîñå õîç ìëàé àì øîåì ãåîìú
íéàöåé íúà.meid ung lk`i `l Ðúéòá éàå

ùéøã àì ïéëåîñ àîéà`l` dcedi iax Ð

wxta dil opirny ikde ,cegl dxez dpyna

iqei iaxc dil zil jkld ,(`,c) zenaic `nw

.ililbdäáåç åòáå÷ìmini zray" i`d Ð

zevnl ung xeqi` iyew`l e`l "zevn elk`z

dvn zlik` iyew`l `l` ,`z` dvn zlik`

reawl Ðzxdf`l zexecl daeg dvn zlik`

elit`e ,ungd lr xdfen `edy onf lk ung

mixexne zevn lr" :`niz `lc .gqt oi`y onfa

gqt `ki` i` ,aizk "edelk`iaiigin Ð

`l i`e ,dvn zlik`a.`l Ðåìëàú áøòá
úåöîlr" :aizk `dc ,`ed dxizi `xw Ð

."edelk`i mixexne zevnàîèìêøãá äéäùå
ä÷åçøgqt dyer epi`y it lr s`y Ðaiig Ð

.dvn zlik`aìåëéð àì.aiigzp `l ÐìøòÐ

.dlin zngn eig` eznyøëðä ïácnyn Ð

exkpzpylkl `le ,minyay eia`l eiyrn

.dxezdéàäá áéúë`nh aizke ,xkp oae lxr Ð

ab lr s`e ,zevn lekilc dwegx jxca didye

`yiwid jixhvi` jkld .dipin sili ivnc

oebk ,`aeh ipixg` i`xwne .daeg eraewl

lk`i zevn" oebke ,"elk`z zevn mini zray"

"minid zray z`zeriaw dil `wtp `l Ð

lk`i zevn :`l` ,edpip daeg e`l edpdc ,daeg

dvx m`e .ung `leoefil`lye ungn `ly

dvnnedleka `dc ,rcze .ecia zeyxd Ð

` dvn zaege ,"minid zray z`" :aizkepi

la` .`xza wxta opitlick ,oey`xd dlil `l`

,oey`xd dlil zaeg ol `wtp `xw `eddn

aizkcn`yiwidliablk`z" :aizkcke ,gqt

`yiwid s` ,oey`xd dlil gqt ik ,"zevn eilr

gqt onfa `lyipd`e .dpey`x dlill Ð

"eilr" ipd`e ,dfd onfa daeg eraewl `yiwid

zriawc `xninllkl e`l `yiwidc daeg

.oey`xd dlill `l` ,dray
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éáød`xp Ð melk `la eilr xaer epi` epnf xg`le epnf iptl ung xne` oerny

epnf iptl ungc e`la eilr xaer oi`c idp ,oerny iaxlcxeq`c `ed dcen Ð

dnexz oitxey oi` :(`,ci migqt) `nw wxta opixn`cn ,dlrnle zery yyn dlik`a

dcal `d :rnyn ,d`nhd mr dxedhlek`l zxzen i`e .yya oitxey Ðdplk`i Ð

xeq`y dryn xn`wc :cere !dlild cr

d`pda xeq` dlik`a.`nw `pzl o`z` Ð

it lr s` ,dlik`a xeq` oerny iaxlc llkn

d`xpe .yy xg` epiidc ,d`pda xeq` epi`y

:rnyne .wlg "j`"ne "eziayz"n dil `wtpc

la` .dlik` epiidc ,d`pd jxck `ly eziayz

eliyaz zgz ewiqdl.oerny iaxl xzen Ð

?oerny iaxl yya oitxey dnl :xn`z m`e

yie !eliyaz zgz hrn hrn dlild cr epwiqi

iqei iaxl oke .eplk`i `ny opixfbc :xnel

eliyaz zgz ewiqdl ung ixyc ,ililbdÐ

hrn hrn la` ,cgia lkd epiid`ny ,`l Ð

xyr drax`l xe` dil zi` `nzqnc .eplk`i

.'eke oiwcea

íàÐ eilr lk`z `l xnel cenlz dn ok

oa oeyny epiaxl d`xpe ,wegc oeyld

lk`z" xn`p xak `lde :eyexit ikdc mdxa`

"eilr" `edde "zevn eilrzlik`` jgxk lr Ð

i`w gqt"ung eilr lk`z `l" inp ikd Ði`wÐ

jixhvi` i`n` :dywe .gqt zlik` zry` inp

ung lk`z laa `diy iziz `kidn ,ikdl `xw

onwl opikxvn i`xw edlek `dc ?xyr drax`a

.oerny iaxc `ail`

ãçåolpn diwfgle :xn`z m`e Ð epnf iptl

cg `l` `kilc epnf iptl d`pd xeqi`

!epnf jezl opinwen `xaqn `edde "lk`i `l"

rnyn i`xw edpdn cgc oeik :wgvi epiax xne`e

d`pd xeqi`.mdipia wlgp `l Ð

úîçîoa wgvi epiax yxit Ð xg` xac

,epin e`lc xg` xac zngn :xy`

,eil`n ungzpyn ith ung ixwin xe`y ici lrc

`l` .(a,ap zegpn) "zegpnd lk" wxta gkenck

oiyaiiny ,oii ixny ici lr ungzpy oebk

`le ,fpky` ux`a oiyer xy`k xepza mixnyd

da yie zxk dia zilc ,oiia dyelipy dqirl inc

.e`l

êãéàådniz Ð zevn elk`z axran dl `wtp

oiyecwc `nw wxtac :wgvi epiaxl

aizkc "mkizeayen"n dfd onfa ol `wtp (a,fl)

`g` axl dniz :cere !cgk `lc epiide ,dvn iab

"migqt iaxr" idliya dil zi`c ,awri xa

mzd yixce ,opaxc dfd onfa dvn (`,kw migqt)

.mi`pzd lkk `lc i`xw edlekl

ìëea ea lk`i `l xkp oa lke ea lk`i `l lxr

xexne dvna `ed lke` la` lke` epi` `ed

jixhvi` i`n` ,xnen `edy ,xkp oa iab :dniz Ð

lka aiig `dc ,dvn lek`l aiigy `hiyt ?`xw

ivnc ol rnynw i`e !dxeza zexen`d zevn

gqta xeq`c ab lr s` dvn lik`inp `d Ð

lek`l aiig mewn lkn ,eiepnl `l` lk`p oi`c gqta lik` `lc ab lr s`c ,daeyz dyre xnen didyk gqtd hgypc `kidl jixhvi`c :xnel yie ?da zi` dyecw dvn eh`c ,`hiyt

.xexne dvn

ìøò:(`r) mzd ol `irainc `de ."xikye ayez"c ,dey dxfba gqtn dnexz sili (mye `,r zenai) "lxrd"ac ,dnexza inp leqt eyexitle .dlin zngn eig` ezny :qxhpewd yxit

,rcze .oiaiig ea `veikc dlin zngn eig` eznl ,ea `veik lenl aiig oi`y ,ohwc dpnfa `ly oia wlgl yi ?`l e` zlqet dpnfa `ly dlxr ,dnexz ly ony ekeql edn ohw lxr

lke` epi`c ,dlin zngn eig` ezn oicd `ed ,rexwl aiig oi` `xaqnc ab lr s` ,(`,ar my) "lxrd" wxta ,dnexza lke` epi` mehneh `dc.lenl aiig epi`c ab lr s` Ð
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המשך בעמוד קכד

ezny in` cenr hk sc ± iyily wxtmigqt
éøù àøùéî éîð ìàøùéã.epnf xg`l d`pda Ð.àéä äãåäé éáø íìåòìab lr s`c

epnf xg`lc i`xwn dil `wtpcxq``xwxe`ya Ðiebc la` ,xn`w l`xyic.ixy Ð

éìéåäìéëàã øåàù ó"lk`i `l" iabc ung :xnelk Ðxe`ynly evng xzene .dii`xc

.dxezd on ,gqta elit`e ,dlik`a s` iebàéä ïåòîù éáø íìåòì`ziixe`cn xn`c Ð

,ixy iebc :jkld .epnf xg` ung xqzin `l

,opax edeqpwc `qpwn xeq` l`xyic edine

.d`xi laa xarc meynàáøì àîìùáxn`c Ð

laa xarc ,`qpw meyn d`pda xeq`c `nrh

`ed d`ximeyn xeq` oizipzn `pzc epiid Ð

."jl d`xi `l"åãæàååäééîòèìaxe `ax Ð

.awri xa `g`ìòî,dlirn oaxw aiig Ð

,`ed minc xa gqta ycwdc ung :xaqwc

ung xn`c oerny iaxk ,ycwdl dicqt`e

`qpwc ab lr s`e .xzen gqtd xg`lqipwÐ

evnga ilin ipdeilr xare li`ed ,heicd ly

`xizdac ,i`d la` .d`xi laa,diab diidy

ly d`ex dz` la` :(a,d lirl) xn xn`c

deab lye mixg`dil oiafn ded gqtd xg` Ð

.dil ilk`e ,l`xyil xafibìòî àì íéøîåà ùéå
li`edc ,yxtnck Ðaiigzpemeyn zxk

,`ipegp iaxk oinelyzd on xeht ,dlik`

.dlirn oi`e yneg oi` oxw oi`y mewnaeúà
úáùë íéøåôëä íåémeia yicb wilcnd Ð

zxk aiigzne mixetkdoinelyzd on xeht Ð

eytpa aiigzn `edy ,zaya ewilcd eli`k

,mlyln xehtc ol `hiytc .oic zia zzin

zeny) aizkckyepr oeq` didi `le" :(`k

didi oeq` m` `d ,"yprimei s`y .ypri `l Ð

ezziny ,mixetkdmizxkpy ,miny iciaeiig

eipae:(an ziy`xa) xn`py ,iexw `ed oeq` Ð

"edxweopiyxt ikde .mlyln xeht jkld ,"oeq`

yi ."zexrp el`"a dlmirehik :edl `iywc

`ed zxk xac ,xht cifna `ipegp iax xhtÐ

e`l bbeye ,lrn ipzwcn ,opiwqr bbeya `kde

cifn ung iabc ,df `ed zerhe .`ed zxk xa

ly `edy rci `lc ,`ed bbey ycwd iabe ,`ed

.ycwdøîà óñåé áøåjpdl `xiaq ded i` Ð

xeq` epnf jez :xn`c ,oerny iaxk i`pz

d`pdali`ed ,xehtc ecen `nlr ilekc Ð

lr s`e .`ed `penn e`le ,ifg `l `din `zyde

`l` .gqtd xg`l oennl `ed mxeb eteqc ab

epnf jez xn`c ,ibilt ililbd iqei iaxc `ail`

oicetae ,d`pda ixy inpolik`dl miycw

lrn xn`c o`n .ibltin `w mialklxaq Ð

zlik`l zectl dry dze`a did ie`xc

.dil zil `ipegp iaxce .`ed minc xae ,mialk

ïéãåô ïéà øáñ ìòî àì øîàã ïàîåjkld Ð

:(`,`l) dxenza `id i`pzc `zbelte .ifg `l

"gafz""xya" ,dfib `le Ð,alg `le Ð

"zlk`e"mialkl `le Ð.oicet oi`y o`kn Ð

"zlk`e gafz" :yixcc `ki`eoda jl oi` Ð

dfib ihernl ,dgiaf xg`l `l` dlik` xzid

`l la` .algejialkl.yixc `l Ð
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ïéãám` xyt` i`c :dywe .dlik`a xzen :i"yx yxit Ð xzen epnf jez elit`c `ed

iebd el ozp m`c ,dlik` zrya ely `di `liebn lfb m`e .ely `ed ixd Ðixd Ð

ecf`e xn`wc onwl ,cere .elyk iedc ezeixg`a aiigy ungn rxb `le ,ezeixg`a aiig

gqtd eilr xary unga ibiltc ,ediinrhlwgvi epiaxl d`xpe !diteb gqta ebltil Ð

xzen epnf jez elit` xn`wc `dc :xy` oaÐ

ly lke` dz` la` xn`wc `de .d`pda epiid

mixg`.xn`w epnf xg` :inp i` .`wec e`l Ð

yxtl dyw deab lya :edinem`c ,gqtd jeza

e`ct `le`ct m`e ,d`pda xeq` Ðixd Ð

lyn dpdp dz` la` :xnel yi `nye !ely `ed

ycwd xeqi` la` ,ung xeqi` `di `ly ,deab

.yi Ð

ïàîepiaxl dniz Ð `ipegp iax mixne` yi

el`" yixa oeq` oeq` silic o`nc :wgvi

miny icia dzin dil zi`e (`,l zeaezk) "zexrp

t,iaxl ok m` ,`ipegp iaxl minelyzd on xeh

dzina dlirna cifd :(`,bl) onwl xn`cÐ

ab lr s` `de ?minelyzn zxk xhet i`n`

oinelyzn dzin xhet `nlrac,xht `l `kd Ð

s` ,zxk oicd `ede ,aiig bbeyac `xw ol ilbc

bbeya ,cifna `ed zxkac ab lr!aiigzi Ð

`lc `xw ol ilbc ,dzinac :wgvi epiax xne`e

minelyzn `kd dxhtilb `lc ,zxka .ilb Ð

:(a,`l) onwl xn` `de ,:xn`z m`e .ilb `l Ð

bbeya ,gqta ung znexz lke`doxw mlyn Ð

ikd elit`e ,`ipegp iaxk dl 'opinwene .ynege

xhtin `lc ikid ikc meyn .oinelyza aiigin

dnexzc dzin aeig meyn oinelyznikd Ð

xne`e !ung ly zxk meyn xhtin `l inp

,md dxtk zngn dnexz inelyzc :wgvi epiax

,(` dpyn iyy wxt) zenexz zkqna gkenck

legnl odk dvx m` :opzc.legnl leki epi` Ð

`ed dxtkc oeikemw" meyn exhet zxk oi` Ð

sili `lc o`n `dc ,rcze ."dipin daxca dil

oinelyzn miny icia dzin xht `le ,oeq` oeq`

`lc ?mlyn i`n` ung znexz lke` ok m` Ð

oicd `ed zxhet dpi` dziny oeik xninl jiiy

zxk`l` .mewn meya dxht `l dzin `dc Ð

epiax xne` cere .`ed dxtk mrhn jgxk lr

cifd :ixn`c ,opaxc `ail` iz` `kdc :wgvi

.dxdf`a dlirna

éáøbbeya `kdc ab lr s` Ð `id `ipegp

"lrn `le lrn" ipzwcn ,ixii`lkn Ð

zezin iaiig :xn`c ,diwfgk ol `niiw mewn

zxk oicd `ede ,oinelyzd on mixeht oibbey

i`n` :xy` oa wgvi epiax dywd .`ipegp iaxl

dil mwc meyn dlirn oaxwn `kd oixeht

:(a,cv zay) "ripvnd"a xn` `d ?dipin daxca

ilka cifde milke`a bby ,ilka milke` `ivend

.dliwq ilkd lre .z`hg milke`d lr aiig Ð

!oaxwn xht `l dipin daxca dil mw :`nl`

ynege oxwn xhtc oeik :uxizeinp xht Ð

oxw yiyk `l` `a zelirn my` oi`y ,oaxwn

.ynegeïéàdywd Ð 'eke miycwd z` oicet

sebd zyecw eycw `l mlerne li`ed ,oyicwdl onen mcw la` ,onenl oyicwd mcwy `kid `l` ibilt `lc rnyn (a,ci) zexekac ipy wxtac :l`ppg epiax axd`nlr ilek Ð

oeikc ?`ziixe`c dlirn riwtp opaxc `yyg meyn eh` :denzl oi`e .opaxcn oicet oi` :xn`w ikdc ,wgvi epiax uxize !minc zyecwa elit` ,ibiltc rnyn `kde .micetc micen

oicet oi` opax exn`cdtixhe mi`lka 'eke dcarpy xeya eaxrzp :(`,`r migaf) zeaexrzda xn`c `de .icin `iey `l Ðerxi Ðlik`i jgxk lr `zyde .exknie ea`zqiy cr

oicet oi`c `dc oicet oi` xn`c o`nl elit` ,xity iz` ,dil dxeq` dtixh l`xyilc ,mialkl`kd la` ,dlik`l efg `lc `kid epiid Ð`dc .mixkip eid m` mc`l efg Ð

xeq` xerd elit`y ,mialkl lik`dl men lra dtixh xeka xqe` `aiwr iaxy gken (`,cw) "mei leah" wxta ,migafae .xekad lr ieb onfl (`,al) zexekaa ixy `aiwr iax

l`xyil ixyc `kide ,hytd mcew dtixh `vnpyk.li`le iavl ywzi` Ðïéàoicet oi`c ab lr s` :wgvi epiaxl dniz Ð oicetxt` dyrpe sxypy xg`l `dc .lernp Ð
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ly d`ex dz` la` :(a,d lirl) xn xn`c
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li`edc ,yxtnck Ðaiigzpemeyn zxk

,`ipegp iaxk oinelyzd on xeht ,dlik`

.dlirn oi`e yneg oi` oxw oi`y mewnaeúà
úáùë íéøåôëä íåémeia yicb wilcnd Ð

zxk aiigzne mixetkdoinelyzd on xeht Ð

eytpa aiigzn `edy ,zaya ewilcd eli`k
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`ed zxk xac ,xht cifna `ipegp iax xhtÐ
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cifn ung iabc ,df `ed zerhe .`ed zxk xa

ly `edy rci `lc ,`ed bbey ycwd iabe ,`ed

.ycwdøîà óñåé áøåjpdl `xiaq ded i` Ð

xeq` epnf jez :xn`c ,oerny iaxk i`pz

d`pdali`ed ,xehtc ecen `nlr ilekc Ð

lr s`e .`ed `penn e`le ,ifg `l `din `zyde

`l` .gqtd xg`l oennl `ed mxeb eteqc ab

epnf jez xn`c ,ibilt ililbd iqei iaxc `ail`

oicetae ,d`pda ixy inpolik`dl miycw

lrn xn`c o`n .ibltin `w mialklxaq Ð

zlik`l zectl dry dze`a did ie`xc

.dil zil `ipegp iaxce .`ed minc xae ,mialk
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ly lke` dz` la` xn`wc `de .d`pda epiid
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àúòîù àäì.sqei axc Ðïéãåô ïéà àîìò éìåëã`ed oerny iaxc `ail`e Ð

lrn xn`c o`n :ibilt `dae .l`xyi zlik`l s` gqt xg`l dil ixyc ,ibiltc

`ed oennl mxeb dinwle li`ed ,ifg `l `zydc ab lr s` xaq Ð.inc oennk Ð

:opiqxb ikd.éîã ïåîîë àîìò éìåëã øîà á÷òé øá àçà áøàì øîàã ïàîå
ìòîgqtd xg`l s` :xn`c ,dcedi iaxk Ð

:jkld .envr gqta oky lke ,d`pda xeq`

mxeb e`le .ifg `l l`xyilc ,`ki` oenn e`l

`ki` oennl.epnn dpdi `l dcti m`y Ð

ieblemiycwd z` oicet oi`c ,oacfn `l

.mialkl olik`dléáøë ìòî øîàã ïàîå
ïåòîùs` gqtd xg`l `ed ie`x :xn`c Ð

)mc`l,[l`xyil] (.oennl mxeb dil dede

äééàøã øåàùîycwd lye Ðgqta s` Ð

ikd .lrn `l dcedi iaxl xn` `kde ,xzen

.opiqxbïéãåô ïéà àîìò éìåëã øîà éùà áø
éîã ïåîîë åàì ïåîîì íøåâä øáãåÐ

dil opipafn `l iebl `nlr ilekc :xnelk

l`xyil ifgc gqtd xg`lc meyne ,gqtaÐ

e`l oennl mxebd xacc .dil iaiign `l

dlirnc `nrh `kde .inc oennkmeyn Ð

jez s` xn`c ,ililbd iqei iaxk dl xaqc

diwxtnl ifg jkld .d`pda xzen epnf

ewiqdlelrn `l xn`c o`ne .eliyaz zgz

.d`pda xeq` gqta ung ixn`c ,opaxk Ð

ivnc meyn i`eiiedyliaxk onf xg`l

oerny.`ed oenn e`l `din `zyd Ðõîç
'åëå åðîæá.dinwl dilek yxtn Ð`nip i`

øúåî åðéîá àìù åðîæá àìù íòè ïúåðáÐ

`ly xn`wcn ,axe !`nrh aidi `d ,dinza

xeq` epina epnfaxkc dizrc ilb Ðdcedi ia

.xeq` gqtd xg`l s` xn`c ,dil `xiaqàìù
åðéîádil zi`c ab lr s`e .xeq` epnfa inp Ð

mrh ozepa epina `ly oixeqi` lka axlax Ð

unga xfb`ly ,`ed zxkae li`ed ,epnfa

algac ab lr s`e .epin eh` epina`l mce

epin eh` epina `ly xfbilicac `ed mzd Ð

li`ed ,dipin ilica `l ung la` ,dipin

.dpyd zeni lk elke`eåðéîá åðîæá àìù
äãåäé éáøë øåñàgqtd xg`l :xn`c Ð

.xeq` zaexrz s` jkld ,`ziixe`càìù
øúåî åðéîá,zxka epi`c ,epnfa `lyc Ð

`lc ikid ik ,xfb `l epin eh` epina `ly

.oixeqi` x`yae alga xyaa xfbìàåîùå
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lkc ab lr s` ,dy`d oda oiycwn oi` d`pd ixeqi` lkc `nrh inp epiide .dlirn dia

lrne ,inc oennk oennl mxebd xac i` elit`e .xzen oxt` oitxypdifg mzdc .inc `l Ð

`a oiycwn oi`c `d :xnel yi cere .oira enk `edy ,gqtd xg`ld`pd ixeqi`kid epiid Ð

uexizle .xt` `diykl dhext dey dia zilc

.d`pd jxck `ly dipira ifg `d :dyw `nw
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קנט
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxtmigqt

àúòîù àäì.sqei axc Ðïéãåô ïéà àîìò éìåëã`ed oerny iaxc `ail`e Ð

lrn xn`c o`n :ibilt `dae .l`xyi zlik`l s` gqt xg`l dil ixyc ,ibiltc

`ed oennl mxeb dinwle li`ed ,ifg `l `zydc ab lr s` xaq Ð.inc oennk Ð

:opiqxb ikd.éîã ïåîîë àîìò éìåëã øîà á÷òé øá àçà áøàì øîàã ïàîå
ìòîgqtd xg`l s` :xn`c ,dcedi iaxk Ð

:jkld .envr gqta oky lke ,d`pda xeq`

mxeb e`le .ifg `l l`xyilc ,`ki` oenn e`l

`ki` oennl.epnn dpdi `l dcti m`y Ð

ieblemiycwd z` oicet oi`c ,oacfn `l

.mialkl olik`dléáøë ìòî øîàã ïàîå
ïåòîùs` gqtd xg`l `ed ie`x :xn`c Ð

)mc`l,[l`xyil] (.oennl mxeb dil dede

äééàøã øåàùîycwd lye Ðgqta s` Ð

ikd .lrn `l dcedi iaxl xn` `kde ,xzen

.opiqxbïéãåô ïéà àîìò éìåëã øîà éùà áø
éîã ïåîîë åàì ïåîîì íøåâä øáãåÐ

dil opipafn `l iebl `nlr ilekc :xnelk

l`xyil ifgc gqtd xg`lc meyne ,gqtaÐ

e`l oennl mxebd xacc .dil iaiign `l

dlirnc `nrh `kde .inc oennkmeyn Ð

jez s` xn`c ,ililbd iqei iaxk dl xaqc

diwxtnl ifg jkld .d`pda xzen epnf

ewiqdlelrn `l xn`c o`ne .eliyaz zgz

.d`pda xeq` gqta ung ixn`c ,opaxk Ð

ivnc meyn i`eiiedyliaxk onf xg`l

oerny.`ed oenn e`l `din `zyd Ðõîç
'åëå åðîæá.dinwl dilek yxtn Ð`nip i`

øúåî åðéîá àìù åðîæá àìù íòè ïúåðáÐ

`ly xn`wcn ,axe !`nrh aidi `d ,dinza

xeq` epina epnfaxkc dizrc ilb Ðdcedi ia

.xeq` gqtd xg`l s` xn`c ,dil `xiaqàìù
åðéîádil zi`c ab lr s`e .xeq` epnfa inp Ð

mrh ozepa epina `ly oixeqi` lka axlax Ð

unga xfb`ly ,`ed zxkae li`ed ,epnfa

algac ab lr s`e .epin eh` epina`l mce

epin eh` epina `ly xfbilicac `ed mzd Ð

li`ed ,dipin ilica `l ung la` ,dipin

.dpyd zeni lk elke`eåðéîá åðîæá àìù
äãåäé éáøë øåñàgqtd xg`l :xn`c Ð

.xeq` zaexrz s` jkld ,`ziixe`càìù
øúåî åðéîá,zxka epi`c ,epnfa `lyc Ð

`lc ikid ik ,xfb `l epin eh` epina `ly

.oixeqi` x`yae alga xyaa xfbìàåîùå
'åë øîàepina `ly .opiwqr edyna ÐÐ

unga l`eny xfb `lc .oixeqi` x`yk xzen

.epin eh` epina `lyïåòîù éáøëxg`lc Ð

onwle .ixy inp mrh ozepa elit`e ,ixy epnf

.`qpw meyn oerny iax dil xq` `de :jixt
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icin iey `l eiykr `edy enkc oeikc :xnel yie ?d`pda xzene ,ezectl leki`kiiy `l Ð

lkc ab lr s` ,dy`d oda oiycwn oi` d`pd ixeqi` lkc `nrh inp epiide .dlirn dia

lrne ,inc oennk oennl mxebd xac i` elit`e .xzen oxt` oitxypdifg mzdc .inc `l Ð

`a oiycwn oi`c `d :xnel yi cere .oira enk `edy ,gqtd xg`ld`pd ixeqi`kid epiid Ð

uexizle .xt` `diykl dhext dey dia zilc

.d`pd jxck `ly dipira ifg `d :dyw `nw

øãäoilegc `nw wxtac :dniz Ð `g` ax dia

ipn `d dexaq :xn` (a,c):xn`c ,dcedi iax Ð

,cin xzen gqtd xg`l dxiar ixaer ly ovng

elit` dcedi iaxl opiwqn `kde .mitilgny iptn

mzdc :xnel yie !gqtd xg` xeq` ieb ly ung

.`xwirn `g` axl `kdc jzrc `wlqk dexaq

jixv `dc ,cin `weec e`l :yxtn mz epiaxe

df ung `diy oicd `ede .silgdl xeriy `diy

.gqtd xg` zeyrl ie`x

áøepiaxl dywe Ð `nlr ilekc xn` iy`

`nlr ilekc" opiqxb i` ?opiqxb ikid wgvi

"oicetab lr s` ?lrn `l i`n` opaxl ok m` Ð

d`pda xeq` l`xyilcepxkni mewn lkn Ð

elit` "oicet oi`" qixb i`e .envr ycwdd iebl

opiqxbc :xnel yie ?lrn i`n` ililbd iqei iaxl

lik`dl oicet oi`c ab lr s`e "oicet oi`"

eliyaz zgz wiqdl ixy mewn lkn ,mialkl

oicet oi` minc zyecwc `kdc ,ziyixtcke

elik`dl `ly `l` opax exfb `le ,opaxcn

`ziixe`cn oicet oi`c `kid la` ,mialkl

sebd zyecw `ki`c `kid epiidcoicet oi` Ð

zexekac (`nw wxta) `ipz `dc ,wiqdl elit`

ezn m` :(`,eh)i`nn :mzd xn`we .exawi Ð

dcnrd irac meyn ,exawi ezn m` i`dc

dkxrdemiycwd oicet oi`c meyn `nlic Ð

oi`c meyn `nrh i` ,`zyde .mialkl olik`dl

zgz ewiqdl ie`x `de ?exawi i`n` ,oicet

oke .welig oi` `ziixe`cn i`ce `l` !eliyaz

lk alkl jilyn dz` i`e :opiyxc (`,ak) lirl

:`nl` .dwqdl elit` ixiq`e ,dxezay oixeqi`

:xn`z m`e .d`pda wlgl oi` `ziixe`cn

lxeknl leki ycwd `ld ?lrn `l i`n` ,opax

opixfbc :xnel yie !eiptl epwiqiy zpn lr iebl

zkqna xn` `peeb i`dke .iebd eplk`i `ny

zpn lr iebl dnda oixken oi` :(`,eh) dxf dcear

wgvi epiax giken o`kne .'eke dhgeyl

exral ezrce ,gqta ung ddyndyepi` Ð

xaer zxn` i`c .diidy dze`a xaerizk` Ð

`ed eze` dctiyk cin `d ?iqei iaxl lrn i`n`

`l` !d`ex dz` i` jlyc iqei iax dcene ,ely

wzip d`xi `lc meyn `nrhe ,xar `l i`ce

.seqal exranyk xaer epi` jkle ,dyrl
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב

ezny in` cenr l sc ± iyily wxtmigqt
'åë àúëìä àáø øîàopina dxezay oixeqi` lkc `zkld `ax wqtc dpin rny Ð

eh` opina `ly xfbc :`zlin `da `l` ,ixeqi` x`yl ung oia ol ipy `le ,edyna

ltpy alg :dpin opirny .opindxicwllk ol `niiwc `de .dkld oke ,edyna xqe` Ð

miyya dxezay oixeqi`.`ed opina `lya Ðåðéîá àìù ïéá åðéîá ïéá åðîæá àìù
øúåî.mrh ozepa elit` Ðúáåøòú éãé ìò ìáà

àìdipira diidy elit`e Ðxaredilr`l Ð

.dilic zaexrz xqinl qipwàáø àãæàåÐ

inp xn`c dinrhl ,oerny iaxk dkld xn`c

gqtd eilr xary ieb ly ung `nlraxzen Ð

`kile li`ed ,dlik`a s`qpwinl.icin dia

.iebc elit`e xn`w `nzq ung dcedi iax i`e

àìéç éðáit lr s` ,mieb Ðedite`ydf mei

.gqt `ede ,xaryçñôá úåøéã÷ áø øîàåøáùé
epnf xg`l s` ung :xn`c ,dinrhl ax Ð

,edyna dil zi`e ,dcedi iaxk d`pda xeq`

íâôì íòè ïúåð :øáñ÷å`zkld zile .xeq` Ð

`zkld `ax iwe`c :`cg ,inrh ixzn dizeek

zaexrzci`de ,oerny iaxk xzen epnf xg`l

zegtzaexrznmrh ozep ol `niiwc :cere .`ed

dfe ,xzen mbtlexaryngqtd ini eilrÐ

ipteca enrh bted.ilkdàìù åäá ãáòéìå
åðéîáepnfa `ly ungc lirl ax icen `dc Ð

aiyg edyn i`de ,xzen edyna epina `ly

.edléãðë.gqtd xg`l zexcw Ðååùàåëééðéáæ
xzei odinc elrz l` Ð.oiieeynïåòîù éáøë
zexcwd zexzenc Ðzepyid.gqtd xg`l

.äéì àøéáñ ïåòîù éáøë.lirl oxn`ckåçèã
äéáàéçéèezirwxwa ea epzp oney Ðozepe ,

.mgla mrhíìåòìxfg elit` Ð.wqedeåìéôà
àçìéîájxc oi`y ,`glina elit` hwp ikdl Ð

.oztil e` gln `la zt lek`l
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øîàwqt Ð axk `edy lka xeq` epina `ly oiae epina oia epnfa ung `zkld `ax

(`,hw oileg) "xyad lk" wxta xn`c ,dcedi iaxk ,edyna epina oinc oilega i"yx

cere .ikd `zkldc llkn ,dcedi iax ixac oi`xp mzd xn`w iax s`e .liha `l epina oin

`lge `xngc `lg :(`,eq) dxf dcearc `xza wxta `axe iia` ibiltc `dn di`x `iad

`ax ,ixryc `xinge ihigc `xing ,`xkiyc

xnc meyn .mrh ozepa :xn` iia` ,edyna :xn`

`nrh xza :xaq xne ,opilf` `ny xza :xaq

epina oin `axl oia iia`l oia :`nl` .opilf`

epina oin :`zrnya `ax wqt cere .edyna

mpi` el` lkc :xne` mz epiaxe .axk ,edyna

.iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`c ,zei`x

`zbelt dxf dcear zkqnc `xza wxtc `idde

`axe iia`clahc `lge `xingc xninl ivn Ð

mdy yiwl yixe opgei iax ecenc ,jqp oiie

axk edyna opiqxb i` ,`zrnyce .edynayi Ð

.axc dinrhn `le ,axk unga wqety xnel

,edyna epina dxezay oixeqi` lka dil `xiaqc

meyn ,gqta unga `wec `l` dil zil `axe

,ok wqt oe`b i`cedi ax mbe .ungc `xneg

lk :dinwn el`yc .axk `ax wqt unga `wecc

mrh ozepa e` ,axk edyna dxezay oixeqi`

oia epnfa ung `ax xn`cn :aiyde ?opgei iaxk

edyna epina `ly oia epina`da ok m` Ð

oixeqi` x`ya la` .edyna axk dkld [edin]Ð

xne` cere .yiwl yixke opgei iaxk mrh ozepa

rnyn oke ,axk edyna opiqxb `lc :mz epiax

mb `ax xaqe .dil qxb `lc zelecb zeklda

dkld `icda wqt `lc `de ,opgei iaxk unga

opgei iaxkwqt `lc`pin` dedc meyn Ð

`lc ,`l epnfa `ly la` ,epnfa `l` dizeek

`ed `qpw `ax xn` `dc .`axc` `axc iywz

jixhvi` ikdl ,ziyixtck oerny iax qipwc

`xiaq `icdac di`x mz epiax `iane .yxtl

`litw `kile epina `ly oin inp i` ,`nrh` mwinl `kilc epina oin ,'ek `nrha opax exn` :xn`wc ,miyiya epina oin (mye a,fv oileg) "dypd cib" wxta `axl diloi`e .miyiya Ð

`zcg `xnga ixiinc zegclepin aiyg `le lif` `ny xza `axc meyn ,miyiya iede cg` `nrh iedc ,iapire(mye `,bk zegpn) "dax unewd"ae ?epina oin dil ixw i`n` ok m`c Ð

idliya xn`w `xnbc `nzqe .lha epina oin awri oa xfril` iax xaqw (mye `,hr migaf) "zaexrzd" wxtae ,dil zil edi`c llkn ,'eke xg` xace epina oin dcedi iax xaqc :`ax ipyn

lha `l dcedi iaxlc idp ,ihiga ihig ,dilr ekig`c cear xity :(mye a,gl) dvia zkqndxf dcear zkqnc `xza wxta wqt diteb i"yxe .`zkld ikdc llkn .liha lhain opaxl Ð

`axe iia`c `zbelt iab (`,eq).(`,fv oileg) "dypd cib" wxta `axcn iziine ,mrh ozepa zekizga dkizgc wqt `intq` ly zelecb zekldae .mrh ozepa xaqc ,opgei iaxk `zkldc Ð

edyna mzd xn`wc jqp oiied`pda ixyc ,opii mzq la` .d`pd ixeqi`e ,oipnay xac :izxz irac ,i`w oizipzn`c .dxf dcear iptl jqpzpyk `wec :mz epiax xne` Ð.miyya Ð

dxf dcear iptl epnn jqpzpy jqp oii :mz epiax `vn mlr aeh sqei epiax azky mipe`bd zaeyzaexeqi` oxeqi`e oixeq` el` :epipyy enk .sl`a elit` lha epi`e ,d`pda xeq` Ð

epina `ly oiae epina oia jqp oiie lahn ueg ,opii mzqe ,oixeqi` x`yc llkn .'eke jqp oii :`edy lka d`pdzezl`yac ab lr s` ,dyrn mz epiax dyr `l gqta ungae .mrh ozepa Ð

.mrh ozepa unga mb dil zi` `axc `zi` inp i`g` axcøîàax xaqw i` dil `wtqn `xkiya `xakr iab (mye a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta Ð exayi gqta zexicw ax

xzen dil `xiaq i`e .gayn igeay` `xkiya `xakre xzen e` ,xeq` mbtl mrh ozep,xeq` dlgzkl la` ixy carica `wec mbtl mrh ozepc .exayi xity `kd xn`w ikd elit` Ð

ixy mzdc :cere .`nei za eh` `nei za epi`y opixfbc.ilkd ipteca ddyy zngn `l` mbet epi` `kd la` ,oira `edy enk enrh mbety itl Ðåäðéäùìcarile gqtd xg` cr

:wgvi epiaxl dniz Ð opina `ly edaelit`e ,dlgzkl xeqi` oilhan oi` :opz `d mewn lkn ,cgia daxd ynzydl oilibx oi`y ,edyn aiyg dxicwa ungc `nrhc ol `xiaqc idp

ok `l m`c .oilhan oi` opaxc `xeqi`daxny ,aeh meia xepzl lwcd on exypy mivrl inc `le !xeqi`d lhale siqedl lekiy li`ed ?miyy cr exq`y mzpwza minkg elired dn Ð

(a,c dvia) owiqne mipken mivr odilrdxezd on yxey dil zi`c icin la` ,dxezd on yxey el oi` dvwen xeqi` mzdc Ð,`zeaihl izxz `ki`e li`ed :sqei epiax axd yxtne .`l Ð

epina `ly edyne mbtl mrh ozep `edy:yxtn wgvi epiaxe .xzen mbtl mrh ozep axl dil `xiaq i` ,epina `ly carile :eyexit ikdc xnel jixv eixacle .oilhan `peeb i`dka Ð

dpwz mdl oi`e oixeq` eidi m` ,od qxg ly zexicwdy oeikcdpwz dl oi`y it lr s` .dl opixq` `nei za oi`y dxicw xeqi` oiprlc ab lr s`e .caric aeyg df Ðmzdc meyn Ð

`ed epina `lye li`ede ,edyn `l` `kil ,`kd la` .daxd xeqi` rla.inc caricke ,lhal leki Ðàîìéãepin eh` epina `ly xfb `l lirl Ð epina carinl iz``l `dc Ð

oda lyal xizdl ,`kd la` .ung el axrziy giky.xfbinl `ki` Ðåìéôàågzeka elke`l xeq` xepza ilvd mr d`t`y zt :(a,er migqt) "oilev cvik"a xn`c `de Ð `glna

ixy glna la`.i`d ilek xeqi` `kilc gix mrhn `l` `xiq` `l mzd Ð

àîìéãdxrwa elry mibc :(mye a,`iw oileg) "xyad lk" wxta xn`ck ,`ed mrh ozep oa mrh ozep `dc ,gzeka dilkile :dnize Ð gzeka dilkinl iz`yie !gzeka olke`l xzen Ð

dxicwa elyazpy mibc ,df itle .dxrwa elry migzex mibcn ith rla oepvc `txeg meyn :i"yxite ,gzeka elke`l xeq` oikqa ekzgy oepv inp mzd xn`wc :xnelxeq` Ð

,xkip epi`e oikqd lr yexw zipepnydy minrty itl ,xeq` oepvc my qxhpewd yxity xg` yexitle .ith irla xepzd megn ,`kd inp oke .i`cn xzei irla leyia ici lrc ,gzeka olke`l

ynn xya mrh oepva `ki`ezxg` mrt wqed e` dti xepzd gpwzpy oeik ,`kd dyw Ð.dti gpwl leki epi` qxgd lry oneyc :xnel yie ?gzeka elke`l xeq` i`n` Ð
`zklde
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ezny in` cenr l sc ± iyily wxtmigqt
'åë àúëìä àáø øîàopina dxezay oixeqi` lkc `zkld `ax wqtc dpin rny Ð

eh` opina `ly xfbc :`zlin `da `l` ,ixeqi` x`yl ung oia ol ipy `le ,edyna

ltpy alg :dpin opirny .opindxicwllk ol `niiwc `de .dkld oke ,edyna xqe` Ð

miyya dxezay oixeqi`.`ed opina `lya Ðåðéîá àìù ïéá åðéîá ïéá åðîæá àìù
øúåî.mrh ozepa elit` Ðúáåøòú éãé ìò ìáà

àìdipira diidy elit`e Ðxaredilr`l Ð

.dilic zaexrz xqinl qipwàáø àãæàåÐ

inp xn`c dinrhl ,oerny iaxk dkld xn`c

gqtd eilr xary ieb ly ung `nlraxzen Ð

`kile li`ed ,dlik`a s`qpwinl.icin dia

.iebc elit`e xn`w `nzq ung dcedi iax i`e

àìéç éðáit lr s` ,mieb Ðedite`ydf mei

.gqt `ede ,xaryçñôá úåøéã÷ áø øîàåøáùé
epnf xg`l s` ung :xn`c ,dinrhl ax Ð

,edyna dil zi`e ,dcedi iaxk d`pda xeq`

íâôì íòè ïúåð :øáñ÷å`zkld zile .xeq` Ð

`zkld `ax iwe`c :`cg ,inrh ixzn dizeek

zaexrzci`de ,oerny iaxk xzen epnf xg`l

zegtzaexrznmrh ozep ol `niiwc :cere .`ed

dfe ,xzen mbtlexaryngqtd ini eilrÐ

ipteca enrh bted.ilkdàìù åäá ãáòéìå
åðéîáepnfa `ly ungc lirl ax icen `dc Ð

aiyg edyn i`de ,xzen edyna epina `ly

.edléãðë.gqtd xg`l zexcw Ðååùàåëééðéáæ
xzei odinc elrz l` Ð.oiieeynïåòîù éáøë
zexcwd zexzenc Ðzepyid.gqtd xg`l

.äéì àøéáñ ïåòîù éáøë.lirl oxn`ckåçèã
äéáàéçéèezirwxwa ea epzp oney Ðozepe ,

.mgla mrhíìåòìxfg elit` Ð.wqedeåìéôà
àçìéîájxc oi`y ,`glina elit` hwp ikdl Ð

.oztil e` gln `la zt lek`l
ïéùè
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øîàwqt Ð axk `edy lka xeq` epina `ly oiae epina oia epnfa ung `zkld `ax

(`,hw oileg) "xyad lk" wxta xn`c ,dcedi iaxk ,edyna epina oinc oilega i"yx

cere .ikd `zkldc llkn ,dcedi iax ixac oi`xp mzd xn`w iax s`e .liha `l epina oin

`lge `xngc `lg :(`,eq) dxf dcearc `xza wxta `axe iia` ibiltc `dn di`x `iad

`ax ,ixryc `xinge ihigc `xing ,`xkiyc

xnc meyn .mrh ozepa :xn` iia` ,edyna :xn`

`nrh xza :xaq xne ,opilf` `ny xza :xaq

epina oin `axl oia iia`l oia :`nl` .opilf`

epina oin :`zrnya `ax wqt cere .edyna

mpi` el` lkc :xne` mz epiaxe .axk ,edyna

.iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`c ,zei`x

`zbelt dxf dcear zkqnc `xza wxtc `idde

`axe iia`clahc `lge `xingc xninl ivn Ð

mdy yiwl yixe opgei iax ecenc ,jqp oiie

axk edyna opiqxb i` ,`zrnyce .edynayi Ð

.axc dinrhn `le ,axk unga wqety xnel

,edyna epina dxezay oixeqi` lka dil `xiaqc

meyn ,gqta unga `wec `l` dil zil `axe

,ok wqt oe`b i`cedi ax mbe .ungc `xneg

lk :dinwn el`yc .axk `ax wqt unga `wecc

mrh ozepa e` ,axk edyna dxezay oixeqi`

oia epnfa ung `ax xn`cn :aiyde ?opgei iaxk

edyna epina `ly oia epina`da ok m` Ð

oixeqi` x`ya la` .edyna axk dkld [edin]Ð

xne` cere .yiwl yixke opgei iaxk mrh ozepa

rnyn oke ,axk edyna opiqxb `lc :mz epiax

mb `ax xaqe .dil qxb `lc zelecb zeklda

dkld `icda wqt `lc `de ,opgei iaxk unga

opgei iaxkwqt `lc`pin` dedc meyn Ð

`lc ,`l epnfa `ly la` ,epnfa `l` dizeek

`ed `qpw `ax xn` `dc .`axc` `axc iywz

jixhvi` ikdl ,ziyixtck oerny iax qipwc

`xiaq `icdac di`x mz epiax `iane .yxtl

`litw `kile epina `ly oin inp i` ,`nrh` mwinl `kilc epina oin ,'ek `nrha opax exn` :xn`wc ,miyiya epina oin (mye a,fv oileg) "dypd cib" wxta `axl diloi`e .miyiya Ð

`zcg `xnga ixiinc zegclepin aiyg `le lif` `ny xza `axc meyn ,miyiya iede cg` `nrh iedc ,iapire(mye `,bk zegpn) "dax unewd"ae ?epina oin dil ixw i`n` ok m`c Ð

idliya xn`w `xnbc `nzqe .lha epina oin awri oa xfril` iax xaqw (mye `,hr migaf) "zaexrzd" wxtae ,dil zil edi`c llkn ,'eke xg` xace epina oin dcedi iax xaqc :`ax ipyn

lha `l dcedi iaxlc idp ,ihiga ihig ,dilr ekig`c cear xity :(mye a,gl) dvia zkqndxf dcear zkqnc `xza wxta wqt diteb i"yxe .`zkld ikdc llkn .liha lhain opaxl Ð

`axe iia`c `zbelt iab (`,eq).(`,fv oileg) "dypd cib" wxta `axcn iziine ,mrh ozepa zekizga dkizgc wqt `intq` ly zelecb zekldae .mrh ozepa xaqc ,opgei iaxk `zkldc Ð

edyna mzd xn`wc jqp oiied`pda ixyc ,opii mzq la` .d`pd ixeqi`e ,oipnay xac :izxz irac ,i`w oizipzn`c .dxf dcear iptl jqpzpyk `wec :mz epiax xne` Ð.miyya Ð

dxf dcear iptl epnn jqpzpy jqp oii :mz epiax `vn mlr aeh sqei epiax azky mipe`bd zaeyzaexeqi` oxeqi`e oixeq` el` :epipyy enk .sl`a elit` lha epi`e ,d`pda xeq` Ð

epina `ly oiae epina oia jqp oiie lahn ueg ,opii mzqe ,oixeqi` x`yc llkn .'eke jqp oii :`edy lka d`pdzezl`yac ab lr s` ,dyrn mz epiax dyr `l gqta ungae .mrh ozepa Ð

.mrh ozepa unga mb dil zi` `axc `zi` inp i`g` axcøîàax xaqw i` dil `wtqn `xkiya `xakr iab (mye a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta Ð exayi gqta zexicw ax

xzen dil `xiaq i`e .gayn igeay` `xkiya `xakre xzen e` ,xeq` mbtl mrh ozep,xeq` dlgzkl la` ixy carica `wec mbtl mrh ozepc .exayi xity `kd xn`w ikd elit` Ð

ixy mzdc :cere .`nei za eh` `nei za epi`y opixfbc.ilkd ipteca ddyy zngn `l` mbet epi` `kd la` ,oira `edy enk enrh mbety itl Ðåäðéäùìcarile gqtd xg` cr

:wgvi epiaxl dniz Ð opina `ly edaelit`e ,dlgzkl xeqi` oilhan oi` :opz `d mewn lkn ,cgia daxd ynzydl oilibx oi`y ,edyn aiyg dxicwa ungc `nrhc ol `xiaqc idp

ok `l m`c .oilhan oi` opaxc `xeqi`daxny ,aeh meia xepzl lwcd on exypy mivrl inc `le !xeqi`d lhale siqedl lekiy li`ed ?miyy cr exq`y mzpwza minkg elired dn Ð

(a,c dvia) owiqne mipken mivr odilrdxezd on yxey dil zi`c icin la` ,dxezd on yxey el oi` dvwen xeqi` mzdc Ð,`zeaihl izxz `ki`e li`ed :sqei epiax axd yxtne .`l Ð

epina `ly edyne mbtl mrh ozep `edy:yxtn wgvi epiaxe .xzen mbtl mrh ozep axl dil `xiaq i` ,epina `ly carile :eyexit ikdc xnel jixv eixacle .oilhan `peeb i`dka Ð

dpwz mdl oi`e oixeq` eidi m` ,od qxg ly zexicwdy oeikcdpwz dl oi`y it lr s` .dl opixq` `nei za oi`y dxicw xeqi` oiprlc ab lr s`e .caric aeyg df Ðmzdc meyn Ð

`ed epina `lye li`ede ,edyn `l` `kil ,`kd la` .daxd xeqi` rla.inc caricke ,lhal leki Ðàîìéãepin eh` epina `ly xfb `l lirl Ð epina carinl iz``l `dc Ð
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`edy ilk Ð,mitrxn,y"iliih* oixewy

oipbhne oite`e.xkk eaéãéãìàãáò àúãçÐ

ikxevl.miycg mipikq oiyeräéì øùôà øîì
.dz` xiyr ixdy Ðàðéèá åäééú÷obdl Ð

`ly mdilrmtxyi.xe`dàúëìäå`l Ð

jixvedpiaze`lediilfxt `l` ,`xepaik

.oigzexa dlrbda edl ibq inp ediizwõò
øåøô.oiqibny.dxcwd ea.åèìåô êë åòìåáë

ilka ehlet jk ,oey`x ilk jezn erleak

.oey`xàééðå÷.`ed qxg lye ,frla x"inelt**

.xa`a gehe.é÷åøémixtegy rwxwn oiieyr

rleae fr `ede ,frla m"el`*** ,sixv dpnn

:opiqxb ikd .mlerléàãåã êì éòáéú àì é÷åøé
éòìáå éôøöîã éøéñàéôøöîã ..sixv Ð

.éðôåèø÷.mirwaéòéùã êì éòáéú éëody Ð

.miwlgéúééãéîãoihlet Ðoiwyndoptecn

iziicinc oeike .y"hchyxh**** frlae ,oevigd

irlae li`ede ,irla i`ce Ðopi` aey Ð

oeiky ,qxg ilk lr dcird dxezdy .oihlet

rlayicin `vei epi` Ðeitecixdy ,mlerl

zekzne ur ilka" jl azk,"shyiexiarz"

wxene" ,"y`a,"sheyeqxg ilka la`Ð

.xayiõîç,dpyd lk oing ici lr eyinyz Ð

jqp oii la`.opev `l` ea ynzyp `l Ðúéá
úñåøçyiy xac lke ,uneg ea oipzepy ilk Ð

elea lahl ieyre ,gnw ea ozil oilibxe ,iediw

.dpyd zeni lk xyagnwdezngn ungzn

.iediwdoeylezqexgy"exibii`5* ,iediw Ð

.frlaøåàù úéázgpne dxey dy`dy ilk Ð

z` ea,xe`ydezpzepe`edy minrte .dqira

.dlila my ddeyéðâà..u"iin6* ,zeaixr

äðùîäåìäù éåâìàøùé úàlr zern Ð

gqtd eilr xare ,gqtd mcew evngxzen Ð

epidxdyk dl iwen `xnba dinwle .d`pda

.gqtd zeni lk iebd lv` ddeye ,eziaa elv`

`piiaeb xqegne ,dirxt `le dipnf `hnc oeikc

oezp elv` ixdy ,ded `l inp`zlin i`lbi` Ð

drync rxtnl.dicic ded elv` epidxdy

äåìäù ìàøùé'åë éåâä úàepidxdc oeik ,inp Ð

dirxt `le dipnf `hne elv``zry `iddn Ð

.dizeyxa dil mw ditfe`càøîâáåç ìòá
,exiag z` delnd Ðm`y ,eiqkp el cariye

`lrxt`ipelt mei cr jldab Ðribde ,iqkpn

.rxt `le onfäáåâ àåä òøôîì øîà ééáàÐ

eziiabdabyeiykrdrync `zlin i`lbi` Ð

.ezwfga elld eiqkp ecnr edeeldyøîà àáøå
dinwle .`adle okin `l` ezwfga opi` Ð

.dpin `wtp i`nl yxtnäåì ùéã÷àã àëéä ìë
.onfd jeza eiqkp Ðäåì ïéáæ åàoxken Ð

.mixg`léâéìô àì àîìò éìåëdel zeyxa eid eiykr cr :xn`c ,`axl elit` Ðoi`c `ed dcen Ðezxiknycwd eyicwd oi`e ,dxikn mixg`lixdy Ðoipkyenns`e .delnl od

ely ody ab lr`xwie) xn` `pngxe ,ezeyxa opi` Ðezeyxa ezia dn ,"ycw ezia z` yicwi ik yi`e" :(fk.ezeyxa lk s` Ðéøèå äåìî éúàãó.mpga zegewld on Ð
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àúëìäåcetyde oikqd :dxf dcearc `ztqeza `ipzc ,dniz Ð oigzexa ici`e ici`

`lkq`dedpaily oebk :xn` (mye a,g) oilegc `nw wxtae .xe`a opaln Ð

oilevy mikex` mipikqa ixiinc inlyexia xn`c :mz epiax uxize !oeail jixv :`nl` .xe`a

`xeqi` oiae rla `xizd oia wlgl yi :cere .oilegc `edd oke ,cetyc `inec ,xya mda

dcear zkqn idliya iy` ax wlgnck ,rla

oeail `kd iy` ax edl jixvnc `de .dxfÐ

.did envr lr xingn

äøåúäicin `vei epi`y qxg ilk lr dcird

m`e Ð xayi dia aizkc mlerl eitec

epiide ,iziicinc edl opifgc dil wetiz :xn`z

dlrbd iptl i`c ,dlrbd xg`inp milk x`y Ð

,dlrbd mcew ixiin mlerlc :xnel yie !iziicin

(`,cl) dxf dceara qxhpewd yxity enkeÐ

uegan iziicinc oeike .uega iziicincirla Ð

ici lr eitec icin `vei `lde :xn`z m`e .ith

(mye `,ev) "z`hg mc" wxta migafac ,zepeyak

zexicw i`n`e ,zepeyakl edpixcdile :jixt

zepeyak oi`y itl :ipyne ?exayi ycwna

zepeyak yi `d .milyexiadxfga exy Ð

`l dxicw (la`) :xn` lirl oke .zepeyaklÐ

ikd e`l `d .dlr qiig `nlczexicw ixy Ð

ixneb `iln i` :xn` oke .miptan wqidaxity Ð

icin `vei aiyg `l dfc :mz epiax xne`e .inc

ewiqdy oeikc ,eitecoky ,ycg ilkk dyrp Ð

oyaka eze` epzep eze` oiyeryk qxg ilk jxc

aizkcn di`x iziin ikide :xn`z m`e .ewiqdl

e`lz elit`c ,`ed aezkd zxifb `nlic ?"xayi"

citw i` `ng xa `ax mzd ira xepzd xie`a

:xnel yie .`l e` ,rela `la leyia` `pngx

elit` dwixne dtihy liren zyegp ilklc

qxg ilka citwdy dn ok m` .relae leyiaa

rela `la leyia`leyiak e`yry itl epiid Ð

`nhpy xepz :zeywdl yi mz epiaxle .relake

cg`k aiygc oeik ?dylyl oiwleg i`n`Ð

oeyny epiaxl d`xpe !`l eze wqid dil caril

,wiqdl dkxc oi`y dxcwa ixiinc :mdxa` oa

zepeyakl dze` oixifgnykzeycg mipt f` Ð

ewiqn drye dry lk ,xepz la` .o`kl e`a

miptanjixve ,inc zeycg miptk e`le Ð

.dxiay
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המשך בעמוד קכד
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' א

             

         
        

          
       

       
          
        

  
        

      
        
         

        
        

         
        

         
        

          
        

          
       

       
          

        
       

        
        

        
        

       
        

         

        
           

 
        

        
       

         
        

       
         

         
         

     
        

       
       

       
        

       
       

      
        

      
         
         


      

           
          

          
           

         
    





































































































































המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א

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

.àéìe Bcáòì íãà øîBà íàíä íbL ét ìò óà ïîöòî øpä íé÷éìãîe äìéla õeçì Bnò Cìéì BúçôL ¦¥¨¨§©§§¦§¨¥¥¦©©©§¨©§¦¦©¥¥©§¨©©¦¤©¥
ãáìa ïîöò Cøöì íéðekúîe äæ øðì ïéëéøö[lCøBöì àéä äëéìää øwòL ïåék éøëð Cøöì àø÷ð äæ ïéà §¦¦§¥¤¦§©§¦§Ÿ¤©§¨¦§©¥¤¦§¨§Ÿ¤¨§¦¥¨¤¦¨©£¦¨¦§¤

éøö) Cëéôìe BìéáLáe ìàøNéBìL øpä íà e÷éìãé àlL ía úBçîì C[`l(eäe÷éìãäå íäa äçéî àì íàå ¦§¨¥¦§¦§¦¨¨¦¦§¨¤Ÿ©§¦¦©¥¤§¦Ÿ¦¨¨¤§¦§¦
Búëéìä ìéáMa ÷ìãeäL øpä øBàî äðäé àlL úéaa øpä eçépiL ãò õeçì íänò Cìéì øeñà[aløpä elôà ¨¥¥¦¨¤©©¤©¦©¥©©¦¤Ÿ¥¨¤¥©¥¤§©¦§¦£¦¨£¦©¥

øàaúpL Bîk íéøòî Bðéà íà BøBàì LnzLäì øzî e÷éìãäå Ba eçébLä àìå ía äçéî íàå) éøëð ìL¤¨§¦§¦¦¨¨§Ÿ¦§¦§¦§¦ª¨§¦§©¥§¦¥©£¦§¤¦§¨¥
äìòîì75:( §©§¨

יא  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

`zax `zkld
ãáìá ïîöò [ì הכי בלאו לשניהם מתכוונים הם שאם -

ז. סעיף כדלעיל אסור,
åìù øðä [àì- בו למחות יש נכרי של כשהנר ואף -

ההליכה. להתיר מנת על
מעצם  בו למחות יש במהדוראֿבתרא רבינו ולמסקנת

הישראל  להנאת הנר שמדליק .72העובדה
åúëéìä ìéáùá [áì לצורך ישראל עם ההולך נכרי -

הקשת  ידי על חשמלית דלת פותח ובהליכתו ישראל,
לישראל  אסור חשמלית, תאורה שמדליק או קוד
התאורה  או הדלת פתיחת אם ואפילו - עמו לעבור

מסוים  במקום דריכתו ידי על .73נעשית
להמתין  או בנכרי, למחות עליו לעבור שיוכל מנת ועל

אחר  אדם שם שיעבור .74עד

zetqede mipeiv
מעצמו,72) העושה בנכרי הוא שכן ס"ג על לעיל עיין

צריך  - בשבת זו ממלאכה יהנה שהישראל כדי הוא שאם
אף  מותר נהנה שאינו ובמקום נכרי, של כשהנר אף למחות

ישראל. בשל
שנה  שכיר שגם במהדו"ב המסקנה סי"א, רמד בסימן ועיין
נכרי  דין לו יש שפחתו) או עבדו שהוא דידן (כבנדון

קבלנותו). להשלים הנאה (בטובת מעצמו העושה
ואיסור 73) ישראל, בשביל הנכרי של הליכתו שעיקר כיון

מהאור, ליהנות הנכרי או הישראל של כוונתו אין אפילו זה
יוכל  האור, ויידלק זה במקום יעבור שהנכרי ידי שעל אלא
בכוונת  שסוכ"ס כיון - האור שיידלק בלא לעבור הישראל
(דלעיל  דנכרי פס"ר של היתר כאן ואין האור להדליק הנכרי

ס"י). רנג סימן

מנת  על להכנס דלת) פתיחת (לענין לו לומר יכול אבל
כך  שלשם אף מבפנים, ידני באופן מבפנים הדלת לפתוח
שהנכרי  חשמלי, באופן הדלת ולפתוח לעבור הנכרי צריך
הנאת  ואין לעבור) זקוק הוא גם (שהרי לצרכו הדלת פותח

הדלת. מפתיחת לישראל הגוף
ואפילו 74) - מצוה לדבר לעבור מותר דלת ובפתיחת

בשביל  הולך (שאינו וכשנכרי שיפתחנה, מהנכרי לבקש
ידי  על אם אף אחריו לעבור מותר מעצמו עובר ישראל)
כוונתו  שאין ובלבד - מלהסגר הדלת מעכבים שעוברים

לכך.
ידי  על האור ייכבה או דלת תסגר שבו למקום נקלע אם וכן

לכך. כוונתו כשאין משם לצאת מותר - משם שיצא
ה.75) וסעיף ג סעיף

•
zay zekld - jexr ogley

·Ï עצמה בשבת אבל שבת למוצאי החלב לאכול זה וכל
מעצמו  הנכרי חלבה אפילו לטלטלו אפילו אסור
משקים  על חכמים שגזרו מפני הנכרי בהמת היא ואפילו
עד  לאסרם נכרי ע"י או מאליהם בשבת מהפירות שזבו
גזרה  ובכלל ושכ"ה ש"כ בסי' שיתבאר מטעם שבת למוצאי
הנולד  משקה ג"כ שהוא בשבת שנחלב החלב ג"כ הוא זו
שמוקצה  בטלטול ג"כ אסור באכילה שאסור וכיון בשבת

ביום. לבו ראוי שאינו כיון הוא

משקה  תורת החלב על שאין האוכלין לתוך חלבה אם ואף

אם  הערב עד אסור אעפ"כ שזבו משקין גזרת בכלל ואינו
שאפשר  בענין זמן לאחר אלא השבת בכניסת מיד נחלב לא
החלב  שאותו בשבת שם נולד הוא שבדד החלב שרוב
חדש  מעשה שהוא מפני מוקצה הוא בשבת בה שניתוסף
עליו  דעתו שהיה ואף חלב ונעשה נעכר שדם בשבת שנולד
עדיין  אז היה שלא כיון כלום מועיל זה אין יום מבעוד
שהיה  מפני שמותר בשבת נולד לשאר דומה ואינו בעולם
שיתבאר  כמו בשבת שנשתנה אלא יום מבעוד בעולם כבר
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zay zekld - jexr ogley

.àéìe Bcáòì íãà øîBà íàíä íbL ét ìò óà ïîöòî øpä íé÷éìãîe äìéla õeçì Bnò Cìéì BúçôL ¦¥¨¨§©§§¦§¨¥¥¦©©©§¨©§¦¦©¥¥©§¨©©¦¤©¥
ãáìa ïîöò Cøöì íéðekúîe äæ øðì ïéëéøö[lCøBöì àéä äëéìää øwòL ïåék éøëð Cøöì àø÷ð äæ ïéà §¦¦§¥¤¦§©§¦§Ÿ¤©§¨¦§©¥¤¦§¨§Ÿ¤¨§¦¥¨¤¦¨©£¦¨¦§¤

éøö) Cëéôìe BìéáLáe ìàøNéBìL øpä íà e÷éìãé àlL ía úBçîì C[`l(eäe÷éìãäå íäa äçéî àì íàå ¦§¨¥¦§¦§¦¨¨¦¦§¨¤Ÿ©§¦¦©¥¤§¦Ÿ¦¨¨¤§¦§¦
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øàaúpL Bîk íéøòî Bðéà íà BøBàì LnzLäì øzî e÷éìãäå Ba eçébLä àìå ía äçéî íàå) éøëð ìL¤¨§¦§¦¦¨¨§Ÿ¦§¦§¦§¦ª¨§¦§©¥§¦¥©£¦§¤¦§¨¥
äìòîì75:( §©§¨

יא  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

`zax `zkld
ãáìá ïîöò [ì הכי בלאו לשניהם מתכוונים הם שאם -

ז. סעיף כדלעיל אסור,
åìù øðä [àì- בו למחות יש נכרי של כשהנר ואף -

ההליכה. להתיר מנת על
מעצם  בו למחות יש במהדוראֿבתרא רבינו ולמסקנת

הישראל  להנאת הנר שמדליק .72העובדה
åúëéìä ìéáùá [áì לצורך ישראל עם ההולך נכרי -

הקשת  ידי על חשמלית דלת פותח ובהליכתו ישראל,
לישראל  אסור חשמלית, תאורה שמדליק או קוד
התאורה  או הדלת פתיחת אם ואפילו - עמו לעבור

מסוים  במקום דריכתו ידי על .73נעשית
להמתין  או בנכרי, למחות עליו לעבור שיוכל מנת ועל

אחר  אדם שם שיעבור .74עד

zetqede mipeiv
מעצמו,72) העושה בנכרי הוא שכן ס"ג על לעיל עיין

צריך  - בשבת זו ממלאכה יהנה שהישראל כדי הוא שאם
אף  מותר נהנה שאינו ובמקום נכרי, של כשהנר אף למחות

ישראל. בשל
שנה  שכיר שגם במהדו"ב המסקנה סי"א, רמד בסימן ועיין
נכרי  דין לו יש שפחתו) או עבדו שהוא דידן (כבנדון

קבלנותו). להשלים הנאה (בטובת מעצמו העושה
ואיסור 73) ישראל, בשביל הנכרי של הליכתו שעיקר כיון

מהאור, ליהנות הנכרי או הישראל של כוונתו אין אפילו זה
יוכל  האור, ויידלק זה במקום יעבור שהנכרי ידי שעל אלא
בכוונת  שסוכ"ס כיון - האור שיידלק בלא לעבור הישראל
(דלעיל  דנכרי פס"ר של היתר כאן ואין האור להדליק הנכרי

ס"י). רנג סימן

מנת  על להכנס דלת) פתיחת (לענין לו לומר יכול אבל
כך  שלשם אף מבפנים, ידני באופן מבפנים הדלת לפתוח
שהנכרי  חשמלי, באופן הדלת ולפתוח לעבור הנכרי צריך
הנאת  ואין לעבור) זקוק הוא גם (שהרי לצרכו הדלת פותח

הדלת. מפתיחת לישראל הגוף
ואפילו 74) - מצוה לדבר לעבור מותר דלת ובפתיחת

בשביל  הולך (שאינו וכשנכרי שיפתחנה, מהנכרי לבקש
ידי  על אם אף אחריו לעבור מותר מעצמו עובר ישראל)
כוונתו  שאין ובלבד - מלהסגר הדלת מעכבים שעוברים

לכך.
ידי  על האור ייכבה או דלת תסגר שבו למקום נקלע אם וכן

לכך. כוונתו כשאין משם לצאת מותר - משם שיצא
ה.75) וסעיף ג סעיף

•
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·Ï עצמה בשבת אבל שבת למוצאי החלב לאכול זה וכל
מעצמו  הנכרי חלבה אפילו לטלטלו אפילו אסור
משקים  על חכמים שגזרו מפני הנכרי בהמת היא ואפילו
עד  לאסרם נכרי ע"י או מאליהם בשבת מהפירות שזבו
גזרה  ובכלל ושכ"ה ש"כ בסי' שיתבאר מטעם שבת למוצאי
הנולד  משקה ג"כ שהוא בשבת שנחלב החלב ג"כ הוא זו
שמוקצה  בטלטול ג"כ אסור באכילה שאסור וכיון בשבת

ביום. לבו ראוי שאינו כיון הוא

משקה  תורת החלב על שאין האוכלין לתוך חלבה אם ואף

אם  הערב עד אסור אעפ"כ שזבו משקין גזרת בכלל ואינו
שאפשר  בענין זמן לאחר אלא השבת בכניסת מיד נחלב לא
החלב  שאותו בשבת שם נולד הוא שבדד החלב שרוב
חדש  מעשה שהוא מפני מוקצה הוא בשבת בה שניתוסף
עליו  דעתו שהיה ואף חלב ונעשה נעכר שדם בשבת שנולד
עדיין  אז היה שלא כיון כלום מועיל זה אין יום מבעוד
שהיה  מפני שמותר בשבת נולד לשאר דומה ואינו בעולם
שיתבאר  כמו בשבת שנשתנה אלא יום מבעוד בעולם כבר
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שכיון  מפני הוא האוכלין לתוך לחלוב ביו"ט שהתירו ומה
היה  שאם שבה החלב עם ביו"ט לאכילה ראויה שהבהמה
מפני  ביו"ט בה שניתוסף החלב גם ואוכל שוחטה היה רוצה
בחייה  ממנה כשנחלב גם א"כ אצלה ובטל אליה טפל שהוא
מאוכל  הנפרד כאוכל שהוא מפני נולד משום אסור אינו

אחד דבר כמו הם הבהמה גוף עם תורת שהוא ששניהם
נולד  תורת ואין מאוכל שנפרד אוכל זה והרי עליהם אוכל
הבהמה  שאין בשבת משא"כ חדש מעשה שהוא אע"פ עליו
גמור  נולד נקרא ממנה שנחלב החלב הרי לאכילה ראויה

בשבת: בעולם שנולד

„Ï ישראל של מחלב בשבת השפחות שעושות הגבינות
שלא  מעצמן שעושות אע"פ ישראל בבית עושות אם
חן  למצוא עצמן לטובת מתכוונות שבודאי הישראל מדעת
בידן  למחות צריך אעפ"כ ד"ש בסי' כמ"ש הישראל בעיני
שעושות  כיון עושות הן שלדעתו שיאמרו העין מראית מפני
מחלב  שעושות שכיון ועוד רנ"ב בסי' שנתבאר וכמו בביתו
בכך  חפץ שהוא מבינות הן להן ושותק רואה והוא שלו

שם: כמ"ש עושות הן ולדעתו

‰Ï כשמוליכה הבהמה על ורוכב נכרי נער לו שיש מי
את  נושא שהחי מפני למנעו צריך אינו להשקותה
הרבים  לרשות החי את להוציא לאדם אף איסור ואין עצמו
למנעו  צריך אבל גזרו לא ובבהמתו סופרים מדברי אלא

דבר: שום ולא מעליו שפשטם בגדיו עליה יתן שלא

ÂÏ חוששים ואין נכרי לרועה חמור או סוס למסור מותר
יהא  שלא שמתיירא מפני בשבת מלאכה בהם שיעשה
בהמתו  למשאיל דומה ואינו בהם ישתמש אם כגנב נתפס
בשבת  שתנוח עמו ומתנה בחול מלאכה בה לעשות לנכרי
שנתבאר  כמו כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור ואעפ"כ
גם  בה יעשה אם כגנב נתפס אינו ששם  לפי רמ"ו בסי'
שהיא  שאלתו זמן משך בתוך היא שהשבת כיון בשבת
לו  מסורה הבהמה שאין הרועה משא"כ למלאכה לו מסורה
נתפס  הוא הרי בלבד לרעותה אלא בחול אף למלאכה כלל
שעושה  לו נודע או אותו רואה ואם בה ישתמש אם כגנב

בידו: למחות חייב בשבת מלאכה בה

ÊÏ הרועה אצל השמשות בבין שביתה בהמתו שקנתה מי
הרועה  מתחום יצאה ובשבת העיר לתחום חוץ השובת
שם  לה שאין מפני לביתו בידו להביא אסור שלו לתחום
בו  שקנה לתחום חוץ היוצא אדם כדין אמות ד' אלא
מותר  אבל שצ"ו בסי' שיתבאר כמו השמשות בין שביתה
בידים  מוליכה שאינו כיון ביתו עד אחריו שתבא לקרותה לו
למונעה  מוזהר ואיננו קריאתו ע"י מעצמה הולכת היא אלא
כמו  בהמתו תחומי איסורי על מוזהר אדם שאין מזה
לתחום  וחוץ שלו לתחום חוץ יצאתה אם ואפילו שיתבאר
לו  נתיר אם חוששים ואין אצלו שתבא לקרותה יכול שלה

כ  לתחום חוץ אצלה לילך יבא שמא לביתו זה  להביאה די
בשבילה  איסור לעשות כך כל בהמתו על בהול שאין מפני

של"ב: בסי' שיתבאר כמו

ÁÏ שבבין אע"פ בשבת אפילו לרועה בהמה למסור מותר
בעלה  הישראל אצל שביתה הבהמה קנתה השמשות
לתחום  חוץ לרעות הרועה יוליכנה ובשבת רוח לכל אלפים
ואפילו  בהמתו תחום על מוזהר אדם שאין כלום בכך אין
מן  זה שתחום אומרים שיש מיל לי"ב חוץ יוליכנה אם
הוא  אלא מלאכה עשיית בשם נקרא אינו מקום מכל התורה
בהמתו  שתשבות אלא מצווה אדם ואין עצמו בפני איסור
קנתה  ולא לתחום חוץ מהליכה ולא מלאכה מעשיית
להוליכה  אדם לכל שאסור לענין אלא אצלו שביתה הבהמה
בעצמו  שם לילך שיכול מי אפילו שלה לתחום חוץ בידים
מוליכה  שהנכרי מה אבל שם תחומין עירובי שהניח כגון
שהישראל  אע"פ הישראל אמירת בלא מעצמו לתחום חוץ
באה  והיא לה קורא שהוא ממה חמור זה אין לו מסרה

חכמים. שהתירו אחריו

שלא  ידוע אם אפילו בשבת לו למסרה שאוסר מי ויש
לחוש  וטוב לאלפים חוץ אלא מיל לי"ב חוץ יוליכנה

לדבריו.

נהגו  אם ו' ביום אף למסור שלא להחמיר שנהגו ובמקום
כן  נהגו ואם להם להתיר אין וגדר סייג לעשות כדי כן
מתירים  בדבר איסור שיש סבורים שהיו טעות מחמת
הרועה  אם ואף גמור מותר שהוא להם ומודיעים בפניהם
לו  שמסרה כיון עצמה בשבת הישראל מבית הבהמה מוליך
כמו  הישראל אצל כלל שביתה קנתה לא שבת מערב
הרועה  כרגלי שביתה שקנתה ואף שצ"ז בסימן שיתבאר
אלא  שביתה קונין אין נכרי שחפצי כיון מקום מכל הנכרי
כמו  ישראל בעלים משום נכרים בעלים על שגזרו משום
כשהנכרי  אף לגזור כך כל להחמיר אין ת"א בסי' שיתבאר
כיון  לו מוסרה שהישראל אף מעצמו לתחום חוץ מוליכה

ענין: בכל מתירים שרבים

לבֿלח  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

ממצוא ‡ דבר ודבר חפצך ממצוא דרכיך מעשות וכבדתו
בשבת  לבקשם אסורים חפציך חכמים דרשו חפצך
ולא  תורה של לא מלאכה שום בו עושה שאינו בדבר אפילו
המותר  מעשה איזה שעושה אלא סופרים מדברי שבות
בשביל  הוא זה הילוך או זה ומעשה בלבדה הליכה אפילו
בשבת  לעשותו שאסור דבר איזה השבת אחר לעשות כדי
עצמו  מזמין שנמצא סופרים מדברי בין התורה מן בין
בשבת  האסור לדבר לבד בהרהור לא ממש בפועל בשבת
השבת  אחר צריכה היא מה לראות בשדהו שמהלך כגון
או  בשבת האסורים מדברים בהם וכיוצא וניכוש מעידור
למהר  כדי שתחשך עד שם ויושב המדינה לפתח שהולך
הוא  זה הילוך שהרי לעיר שחוץ למרחץ בלילה לצאת

בשבת: האסורים חפצים בשביל

א  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: על תוכןתוכןתוכןתוכן החול, בימות בנפש שבת עשיית

השבת  ליום כהכנה תפלה, ידי

ìëàé úáù áøòá çøèù éî ì"æø åøîà äðä êà
úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå áéúë êëì ,'åë

.'åë úåùòì
" השבתושמרו בלשון את גו'"לעשות בנ"י

השבת" את "לעשות צריך שהאדם זה ג"כ נכלל
עצמו את שמכין החול ע"י השבת,בימות ליום

בשבת, יאכל (דוקא) שבת בערב שטרח מי כמאמר
ביום  ית'" בקדושתו "להתקדש אפשר שאי היינו,
בימות  לכך להתכונן והטירחא היגיעה בלי השבת,

החול.

פרטים:] שני כוללת זו [הכנה

.úáùì ìåçî øåîùéù øîåìë
ב" הפנימי השבת ושמרו הפירוש את בנ"י

מלאכה  מעשיית השמירה רק לא הוא גו'" לעשות
"שישמור אלא השבת, [וכפי מחול ביום לשבת"

"שאנו  - שבת" "שומרי הלשון האריז"ל שפירש
שאנו  היינו לשבת"], מחול .. משמרים בנ"י
חפץ  על השומר כאדם תמיד, השבת על שומרים

להשתמש תמיד יקר שיצטרך בשעה מוכן שיהי' ,
בו.

בחול  בההכנה ביטוי לידי באה זו ושמירה
השבת. ליום

úáùä úà åùôðá úåùòìå åîöòá ï÷úì íâ
.êë úîàá äéäéù

את  בנ"י "(ושמרו - הכתוב מדגיש זאת ועוד
תיקון,לעשות השבת) לשון עשי' - השבת" את
האדםוהיינו, על במשך לתקן שמוטל נפשו את

ראוי' שתהא המעשה, ימי "להתקדש באמתששת
ית'". בקדושתו

ב" הפנימי הפירוש ישראל ושמרו כלומר: בני
השבת האדם לעשות את שהכנת הוא, השבת" את

בנ"י בחול  "ושמרו בלשון (הנרמזת השבת ליום
"שבת  בחינת שעושה בכך היא כנ"ל) השבת", את

[עוד] החול בנפשו ".בימות

úåîéá åùôðá úáù úåùòì úàæä äøéîùäå
.äìôúä éãé ìò àåä ,ìåçä

בימות  בנפשו "שבת" אדם עושה וכיצד
שכן, יום. שבכל התפילה ידי על זה הרי החול?
צרכיו  מכל עצמו את מנתק האדם התפילה בשעת
כוחו  בכל ומשתדל הזה עולם וענייני הגשמיים
לה'. קדש שהיא השבת מעין שזהו באלקות, לידבק

בימות  ההכנה ענין יותר בפרטיות יבאר [להלן

בתפלה  תלוי' זו שהכנה והטעם השבת, ליום החול

דוקא:]

íìåñ àéä äìôúä éë åøîà íéðå÷úá äðä éë
éëàìîå äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî

.åá íéãøåéå íéìåò íéäìà
יעקב  שראה שהסולם פירש, זהר בתיקוני
ויורדים  עולים אלקים "מלאכי ידו שעל בחלומו,

על רומז כסולם התפילה בו", היא התפילה (כי
נותנת  שהתפילה מפני בו, ולרדת לעלות שאפשר
ויגיעו  שיתעלו עד עצמם את להגבי' בנבראים כח
ידי  על - ומאידך "השמימה", - למעלה לשרשם
העליונים  הגילויים כל "יורדים" התפילה

למטה). וה"המשכות"

" ענין ומבאר וירידת[והולך מלאכי עליית

אדם:]אלקים  כל של התפילה בעבודת "

,íéëàìî íäù ,úåöîä íä íéäìà éëàìî
åéä ùâéå 'ô àîåçðúá ù"îëå ,àëìîã éçåìù
ìù åçåìùå ,éçåìù ïäù úåöîä úà ïéãáëî

.åúåîë íãà
נקראו  ולכן "שליח", פירושו "מלאך" -

מפ  זה, בשם ועל המלאכים הקב"ה; שלוחי שהם ני
"שלוחי  הן המצוות שגם רז"ל שאמרו מה פי
[שלוחי] "מלאכי לפרש ניתן ה', שלוחי - דמלכא"

על גם .המצוות אלקים"

" בשם נק' שהמצוות הענין תוכן "שלוחי [וביאור

אלקים "( ""מלאכי וענין כמותו ) אדם של גבי שלוחו "

מצוות:]

åîë î"ãò åðééäå ,àëìîã íéøáà íä íøå÷îáå
èùôúî óåâä éøáà éãé ìòù[ת]ìåòôì äîùðä

èùôúîå êùîð úåöîä éãé ìò êë ,äúìåòô
.'úé åúåäìà éåìéâ

הן  מצוותֿעשה דרמ"ח זהר בתקוני איתא
(שהמצוות  זה משל וביאור דמלכא", אברין "רמ"ח
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קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

שכיון  מפני הוא האוכלין לתוך לחלוב ביו"ט שהתירו ומה
היה  שאם שבה החלב עם ביו"ט לאכילה ראויה שהבהמה
מפני  ביו"ט בה שניתוסף החלב גם ואוכל שוחטה היה רוצה
בחייה  ממנה כשנחלב גם א"כ אצלה ובטל אליה טפל שהוא
מאוכל  הנפרד כאוכל שהוא מפני נולד משום אסור אינו

אחד דבר כמו הם הבהמה גוף עם תורת שהוא ששניהם
נולד  תורת ואין מאוכל שנפרד אוכל זה והרי עליהם אוכל
הבהמה  שאין בשבת משא"כ חדש מעשה שהוא אע"פ עליו
גמור  נולד נקרא ממנה שנחלב החלב הרי לאכילה ראויה

בשבת: בעולם שנולד

„Ï ישראל של מחלב בשבת השפחות שעושות הגבינות
שלא  מעצמן שעושות אע"פ ישראל בבית עושות אם
חן  למצוא עצמן לטובת מתכוונות שבודאי הישראל מדעת
בידן  למחות צריך אעפ"כ ד"ש בסי' כמ"ש הישראל בעיני
שעושות  כיון עושות הן שלדעתו שיאמרו העין מראית מפני
מחלב  שעושות שכיון ועוד רנ"ב בסי' שנתבאר וכמו בביתו
בכך  חפץ שהוא מבינות הן להן ושותק רואה והוא שלו

שם: כמ"ש עושות הן ולדעתו

‰Ï כשמוליכה הבהמה על ורוכב נכרי נער לו שיש מי
את  נושא שהחי מפני למנעו צריך אינו להשקותה
הרבים  לרשות החי את להוציא לאדם אף איסור ואין עצמו
למנעו  צריך אבל גזרו לא ובבהמתו סופרים מדברי אלא

דבר: שום ולא מעליו שפשטם בגדיו עליה יתן שלא

ÂÏ חוששים ואין נכרי לרועה חמור או סוס למסור מותר
יהא  שלא שמתיירא מפני בשבת מלאכה בהם שיעשה
בהמתו  למשאיל דומה ואינו בהם ישתמש אם כגנב נתפס
בשבת  שתנוח עמו ומתנה בחול מלאכה בה לעשות לנכרי
שנתבאר  כמו כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור ואעפ"כ
גם  בה יעשה אם כגנב נתפס אינו ששם  לפי רמ"ו בסי'
שהיא  שאלתו זמן משך בתוך היא שהשבת כיון בשבת
לו  מסורה הבהמה שאין הרועה משא"כ למלאכה לו מסורה
נתפס  הוא הרי בלבד לרעותה אלא בחול אף למלאכה כלל
שעושה  לו נודע או אותו רואה ואם בה ישתמש אם כגנב

בידו: למחות חייב בשבת מלאכה בה

ÊÏ הרועה אצל השמשות בבין שביתה בהמתו שקנתה מי
הרועה  מתחום יצאה ובשבת העיר לתחום חוץ השובת
שם  לה שאין מפני לביתו בידו להביא אסור שלו לתחום
בו  שקנה לתחום חוץ היוצא אדם כדין אמות ד' אלא
מותר  אבל שצ"ו בסי' שיתבאר כמו השמשות בין שביתה
בידים  מוליכה שאינו כיון ביתו עד אחריו שתבא לקרותה לו
למונעה  מוזהר ואיננו קריאתו ע"י מעצמה הולכת היא אלא
כמו  בהמתו תחומי איסורי על מוזהר אדם שאין מזה
לתחום  וחוץ שלו לתחום חוץ יצאתה אם ואפילו שיתבאר
לו  נתיר אם חוששים ואין אצלו שתבא לקרותה יכול שלה

כ  לתחום חוץ אצלה לילך יבא שמא לביתו זה  להביאה די
בשבילה  איסור לעשות כך כל בהמתו על בהול שאין מפני

של"ב: בסי' שיתבאר כמו

ÁÏ שבבין אע"פ בשבת אפילו לרועה בהמה למסור מותר
בעלה  הישראל אצל שביתה הבהמה קנתה השמשות
לתחום  חוץ לרעות הרועה יוליכנה ובשבת רוח לכל אלפים
ואפילו  בהמתו תחום על מוזהר אדם שאין כלום בכך אין
מן  זה שתחום אומרים שיש מיל לי"ב חוץ יוליכנה אם
הוא  אלא מלאכה עשיית בשם נקרא אינו מקום מכל התורה
בהמתו  שתשבות אלא מצווה אדם ואין עצמו בפני איסור
קנתה  ולא לתחום חוץ מהליכה ולא מלאכה מעשיית
להוליכה  אדם לכל שאסור לענין אלא אצלו שביתה הבהמה
בעצמו  שם לילך שיכול מי אפילו שלה לתחום חוץ בידים
מוליכה  שהנכרי מה אבל שם תחומין עירובי שהניח כגון
שהישראל  אע"פ הישראל אמירת בלא מעצמו לתחום חוץ
באה  והיא לה קורא שהוא ממה חמור זה אין לו מסרה

חכמים. שהתירו אחריו

שלא  ידוע אם אפילו בשבת לו למסרה שאוסר מי ויש
לחוש  וטוב לאלפים חוץ אלא מיל לי"ב חוץ יוליכנה

לדבריו.

נהגו  אם ו' ביום אף למסור שלא להחמיר שנהגו ובמקום
כן  נהגו ואם להם להתיר אין וגדר סייג לעשות כדי כן
מתירים  בדבר איסור שיש סבורים שהיו טעות מחמת
הרועה  אם ואף גמור מותר שהוא להם ומודיעים בפניהם
לו  שמסרה כיון עצמה בשבת הישראל מבית הבהמה מוליך
כמו  הישראל אצל כלל שביתה קנתה לא שבת מערב
הרועה  כרגלי שביתה שקנתה ואף שצ"ז בסימן שיתבאר
אלא  שביתה קונין אין נכרי שחפצי כיון מקום מכל הנכרי
כמו  ישראל בעלים משום נכרים בעלים על שגזרו משום
כשהנכרי  אף לגזור כך כל להחמיר אין ת"א בסי' שיתבאר
כיון  לו מוסרה שהישראל אף מעצמו לתחום חוץ מוליכה

ענין: בכל מתירים שרבים

לבֿלח  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

ממצוא ‡ דבר ודבר חפצך ממצוא דרכיך מעשות וכבדתו
בשבת  לבקשם אסורים חפציך חכמים דרשו חפצך
ולא  תורה של לא מלאכה שום בו עושה שאינו בדבר אפילו
המותר  מעשה איזה שעושה אלא סופרים מדברי שבות
בשביל  הוא זה הילוך או זה ומעשה בלבדה הליכה אפילו
בשבת  לעשותו שאסור דבר איזה השבת אחר לעשות כדי
עצמו  מזמין שנמצא סופרים מדברי בין התורה מן בין
בשבת  האסור לדבר לבד בהרהור לא ממש בפועל בשבת
השבת  אחר צריכה היא מה לראות בשדהו שמהלך כגון
או  בשבת האסורים מדברים בהם וכיוצא וניכוש מעידור
למהר  כדי שתחשך עד שם ויושב המדינה לפתח שהולך
הוא  זה הילוך שהרי לעיר שחוץ למרחץ בלילה לצאת

בשבת: האסורים חפצים בשביל

א  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: על תוכןתוכןתוכןתוכן החול, בימות בנפש שבת עשיית

השבת  ליום כהכנה תפלה, ידי

ìëàé úáù áøòá çøèù éî ì"æø åøîà äðä êà
úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå áéúë êëì ,'åë

.'åë úåùòì
" השבתושמרו בלשון את גו'"לעשות בנ"י

השבת" את "לעשות צריך שהאדם זה ג"כ נכלל
עצמו את שמכין החול ע"י השבת,בימות ליום

בשבת, יאכל (דוקא) שבת בערב שטרח מי כמאמר
ביום  ית'" בקדושתו "להתקדש אפשר שאי היינו,
בימות  לכך להתכונן והטירחא היגיעה בלי השבת,

החול.

פרטים:] שני כוללת זו [הכנה

.úáùì ìåçî øåîùéù øîåìë
ב" הפנימי השבת ושמרו הפירוש את בנ"י

מלאכה  מעשיית השמירה רק לא הוא גו'" לעשות
"שישמור אלא השבת, [וכפי מחול ביום לשבת"

"שאנו  - שבת" "שומרי הלשון האריז"ל שפירש
שאנו  היינו לשבת"], מחול .. משמרים בנ"י
חפץ  על השומר כאדם תמיד, השבת על שומרים

להשתמש תמיד יקר שיצטרך בשעה מוכן שיהי' ,
בו.

בחול  בההכנה ביטוי לידי באה זו ושמירה
השבת. ליום

úáùä úà åùôðá úåùòìå åîöòá ï÷úì íâ
.êë úîàá äéäéù

את  בנ"י "(ושמרו - הכתוב מדגיש זאת ועוד
תיקון,לעשות השבת) לשון עשי' - השבת" את
האדםוהיינו, על במשך לתקן שמוטל נפשו את

ראוי' שתהא המעשה, ימי "להתקדש באמתששת
ית'". בקדושתו

ב" הפנימי הפירוש ישראל ושמרו כלומר: בני
השבת האדם לעשות את שהכנת הוא, השבת" את

בנ"י בחול  "ושמרו בלשון (הנרמזת השבת ליום
"שבת  בחינת שעושה בכך היא כנ"ל) השבת", את

[עוד] החול בנפשו ".בימות

úåîéá åùôðá úáù úåùòì úàæä äøéîùäå
.äìôúä éãé ìò àåä ,ìåçä

בימות  בנפשו "שבת" אדם עושה וכיצד
שכן, יום. שבכל התפילה ידי על זה הרי החול?
צרכיו  מכל עצמו את מנתק האדם התפילה בשעת
כוחו  בכל ומשתדל הזה עולם וענייני הגשמיים
לה'. קדש שהיא השבת מעין שזהו באלקות, לידבק

בימות  ההכנה ענין יותר בפרטיות יבאר [להלן

בתפלה  תלוי' זו שהכנה והטעם השבת, ליום החול

דוקא:]

íìåñ àéä äìôúä éë åøîà íéðå÷úá äðä éë
éëàìîå äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî

.åá íéãøåéå íéìåò íéäìà
יעקב  שראה שהסולם פירש, זהר בתיקוני
ויורדים  עולים אלקים "מלאכי ידו שעל בחלומו,

על רומז כסולם התפילה בו", היא התפילה (כי
נותנת  שהתפילה מפני בו, ולרדת לעלות שאפשר
ויגיעו  שיתעלו עד עצמם את להגבי' בנבראים כח
ידי  על - ומאידך "השמימה", - למעלה לשרשם
העליונים  הגילויים כל "יורדים" התפילה

למטה). וה"המשכות"

" ענין ומבאר וירידת[והולך מלאכי עליית

אדם:]אלקים  כל של התפילה בעבודת "

,íéëàìî íäù ,úåöîä íä íéäìà éëàìî
åéä ùâéå 'ô àîåçðúá ù"îëå ,àëìîã éçåìù
ìù åçåìùå ,éçåìù ïäù úåöîä úà ïéãáëî

.åúåîë íãà
נקראו  ולכן "שליח", פירושו "מלאך" -

מפ  זה, בשם ועל המלאכים הקב"ה; שלוחי שהם ני
"שלוחי  הן המצוות שגם רז"ל שאמרו מה פי
[שלוחי] "מלאכי לפרש ניתן ה', שלוחי - דמלכא"

על גם .המצוות אלקים"

" בשם נק' שהמצוות הענין תוכן "שלוחי [וביאור

אלקים "( ""מלאכי וענין כמותו ) אדם של גבי שלוחו "

מצוות:]

åîë î"ãò åðééäå ,àëìîã íéøáà íä íøå÷îáå
èùôúî óåâä éøáà éãé ìòù[ת]ìåòôì äîùðä

èùôúîå êùîð úåöîä éãé ìò êë ,äúìåòô
.'úé åúåäìà éåìéâ

הן  מצוותֿעשה דרמ"ח זהר בתקוני איתא
(שהמצוות  זה משל וביאור דמלכא", אברין "רמ"ח
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שכוחות  שכמו כביכול), הקב"ה של "אברים" נק'
שבכל  הגוף, אברי ידי על ומתגלים נמשכים הנפש
והכח  מהנפש לו המיוחד הכח מתפשט אבר
השכל  (כמו ההוא האבר ידי על ופועל מתגלה
וכו'), בפה דיבור באוזן, שמיעה בעין, ראי' במוח,
למטה  ומתפשט מאיר האלקי שהאור בנמשל, כך
מצוה  כל ידי שעל הקב"ה, של מצוותיו ידי על
כביכול) הקב"ה של "אבר" כמו (שהיא ומצוה
השייך  ב"ה סוף אין אור של מיוחד גילוי נמשך

העולם. בזה זו, למצוה

- "שלוחי" נק' שהמצוות הענין תוכן וזהו
שניתנו  ידי על כי - כמותו אדם של ושלוחו
הקב"ה  של שאורו הכח ניתן למטה, המצוות
עולם  הוא רחוק", ל"מקום יתפשט (ה"משלח")
למקום  שנשלח השליח כעין והוא הגשמי, הזה

המשלח. במקום שם ועומד המשלח מן רחוק

.äìôúä éãé ìò àåä ïøå÷îì äìòîì ïúééìòå
מדריגות: שתי יש שבמצוות נמצא, הנ"ל ע"פ

האלקי  אור האור של מקורו אשר למצוה, השייך
למעלה, הוא תוקפו) בכל מתגלה הוא (ששם זה
ידו  שעל למטה, המצוה ומעשה עליונים; בעולמות

זה אלקי אור .למטה נמשך

שגם  היא, למטה המצוות נתינת ענין תכלית
תוקף  באותו שבמצוות האלקי האור יתגלה למטה

שהוא כפי למעלה הגילוי .במקורו

האלקי  האור המצוות במעשה שיתגלה כדי אך
שהוא כפי במצוות צורך במקורו המלובש יש -

היי  למקורן, המצוות את את "להעלות" "לקשר" נו
ששם מעשה  למעלה, שרשן עם דלמטה המצוות

כפי  למטה האור נמשך ועי"ז אורן, מקור הוא
בשרשו. שהוא

ידי על נפעלת זו כמבואר כוונת עלי' המצוות,
כמו  הן ואהבתו) ה' (יראת ורחימו דדחילו בזהר,
"פרחין  ומצוות התורה ידם שעל "כנפיים",

למעלה). ועולים (פורחים לעילא"

הוא  התפלה ענין כל כי - לתפלה הקשר וזהו
ה'שבלב עבודה אהבת רגשי האדם בלב לעורר ,

המצוות  כוונת של הפנימי התוכן גם וזהו ויראתו;
ה' את אהבתו מחמת המצוות את שעושה כאמור,
בשביל  דבר עושה אדם שאין ד"כמו יראתו, או

ירא  או אוהבו כן אם אלא רצונו למלאות חבירו
באמת  ית' לשמו לעשות אפשר אי כך ממנו,
אהבתו  והתעוררות זכרון בלי לבד, רצונו למלאות

ויראתו".

לה' והיראה האהבה התעוררות ידי על ולפיכך,
כל  את ומקשרת "מעלה" התפלה הרי התפלה, בעת

"לעילא". האדם של המצוות

גו' עולים אלקים "מלאכי נאמר זה "בו ועל
היינו  אלקים" "מלאכי פירוש, בסולם], [היינו
דתפלה. ה"סולם" ידי על למקורן" "עולות המצוות

" החול בימי האדם עבודת ענין את לשמור [וזהו "

ו  השבת "השבת את ימי "לעשות ששת במשך דכאשר ,

- כדבעי מתפלל וגם במצוות, עוסק האדם המעשה

" ידי על האור סולם שאז בנפשו מתגלה התפלה "

הוא  בזה הרי - במקורו שהוא כפי המצוות של האלקי

שבת  קדושת לגילוי מוכנה שתהי' נפשו את מתקן

ב  סוף אין אור פנימית גילוי (כנ "(שהיא א')),"ה פרק ל

" ית'וזוכה בקדושתו ."להתקדש

את  מעלה שהתפלה ההדגשה מהי שלכאורה, אלא

"המצוות  כדי בנפשו למקורן שבת דמשמע "לעשות ,

(אלא  המצוות אור ידי על הוא לשבת ההכנה שעיקר

בתיקון  די לא מדוע - להעלותם) בכדי לתפלה שצריך

שפועל מתקשר עצם נפשו שהאדם במה התפלה, ענין

ויראה? אהבה והתעוררות הנפש בדביקות בתפלה לה'

ממשיך:]. ולזה

ìë íãå÷ øîåì åð÷ú ì"æç äðä ,äæ ïéðò øàáìå
éúåöîá åðùã÷ øùà äåöîúåöîä éãé ìòù ,å

.ïåéìòä ùã÷á íéìòúî
קדשנו  "אשר אומרים אנו מצוה כל לפני

של במצותיו  הן שהמצוות פשיטא הרי ולכאורה ,"
אלא  במצוות"), קדשנו "אשר (והול"ל הקב"ה
"קדשנו  של דהכוונה הוא, בזה הפנימי הפירוש

שקדשנו היא האלקי במצוותיו" המתפשט באור
הקב"ה  של מצוותיו להיותם המצוות, במעשה
השייך  אלקי אור יש מצוה דבכל לעיל (וכמבואר
מתקדשים  אנו מצוה קיום ידי ועל זו); למצוה

"במצות  המאירים ית' ואורו ".יו בקדושתו

"אשר המצוות קדשנו וזהו ידי שעל במצותיו",
אדם במצוותיו)ית'בקדושתו מתעלה (המתפשטת

"קדש ".העליון -
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לה' האדם מתקשר שבתפלה אף ולפיכך,
ההתקדשות  מ"מ ודביקות, ויראה באהבה ומתעורר
מעשיות, מצוות קיום ע"י רק נפעלת ית' בקדושתו

עצמו  את להכין לאדם ניתן ידן על רק ולכן
- השבת ענין שזהו לפי השבת", את "לשמור

ית'". בקדושתו "להתקדש

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye

•

1
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5

6

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

המן Â‰ÊÂ(כג) כו'. הסוס ואת הלבוש את המן ויקח
ה"ז  הנ"ל. מלכות לבוש בחי' הנה כי דוקא.
ה' כמ"ש שבקדושה. דמלוכה והתנשאות גאות בחי'
לאחר  דקדושה המן בחי' ע"י וזהו לבש. גאות מלך
למעלה  הלב והתנשאות הגבהה בחי' שהיא הברור.
להביא  שבידו מלכות לבוש יביאו המן שאמר וזהו כו'.
ס"ג  ב"פ הוא סוס ובחי' זאת. דהתנשאות לבוש בחי'
כו'. וגסות בגאות הסוס טבע כי סוס בגי' שעולה
סג. כלו וכמ"ש הגסות ענין הוא ס"ג בחי' ולהיות
כנ"ל. ס"ד חלק שהוא שבשמינית משמיני יותר כשיש
ב"פ  היינו דקדושה. ס"ג בבחי' עולה הברור לאחר אך
עליו  שרכב סוס והוא סוס. בגימטריא שהוא ס"ג
מבחי' (שלמעלה דוקא דמלוכה בהתנשאות המלך.
ההוא  ביום וזהו כנ"ל) החכמה אותיות שהן סוסים

כו' ומצל רץ שהסוס מה כל הסוס. מצלות על יהיה
הסוס. ואת הלבוש את המן ויקח וזהו במ"א). כמ"ש
אינו  מלכות כתר אבל בלבד. וסוס לבוש דוקא אבל
ניתן  בראשו. מל' כתר נתן ואשר מ"ש כי המן. ע"י
במ"ת  כמ"ש והיינו הנותן. הוא מי הזכיר ולא מלמעלה
עטרה  הנותן היא שאמו דוקא. אמו לו שעטרה בעטרה
שקראה  עד מחבבה זז שלא כנ"י והיינו ראשו. על זו
ונעשה  ונשמע דנעשה רצון בטול בחי' ע"י והיינו אמי
מן  למעלה הוא הביטול שזה כנ"ל. לנשמע קודם
כי  כלל. המן בחי' זה לנגד בזלע"ז ואין כו'. החכמה
ויקח  רק נאמר לא ע"כ כו' התנשאות בחי' הוא המן
כתר  ניתן ואשר בלבד. הסוס ואת הלבוש את המן
שאין  מפני דוקא ישראל ע"י הוא בראשו מלכות

וד"ל: וכלל כלל דוגמתו בזלע"ז

mixetd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰˙ÚÓÂ אורייתא כי שמבואר התו' מדריגת בענין י"ל
תו' בין ההפרש ושורש חד, כולא וקוב"ה
מאמר  בהקדים יובן והענין דמלכא, איברי' שנק' למצות
וצ"ל  חד, וגרמוהי איהו בהון חד וחיוהי איהו  הזוהר
מאחר  וגרמוהי, לאיהו וחיוהי איהו שבין החילוק מהו
ב' יש וגרמוהי וחיוהי איהו בפי' והנה חד, שכולא
הוא  וחיוהי הכלים נקראים גרמוהי כי הא' פירושים,
חסד  עליונות הספירות הו"ע הכלים ופי' האורות,
באוא"ס  זה יתכן לא המדות ענין הנה כי כנ"ל, וגבורה
או  חסד בשם לקוראו יתכן ולא פשוט עצמות שהוא
בהמדות  נמצא הרי וגם מה, דבר בחי' שהוא כו' גבורה
זה  יתכן ולא הגבורה הוא והיפוכו חסד הפכים ב'
בחי' רק כו', פשוטה אחדות האמת אחד שהוא באוא"ס
כלי  נק' חסד כלים, בחי' בשם נק' עליונות המדות

אבל  אא"ס, עצמות לגבי וכדומה, גבורה וכן החסד
שייך  ולא כלל איהו מדות אילין מכל לאו הוא אא"ס
הם  בהכלים נמשך א"ס כשהאור ומ"מ וכו', לפניו זה
האור  לאחדים והיו עמהם מתאחד אז עליונות הספי'
איהו  שאמר וזהו וכדומה, שמתחסד חסיד ונק' הכלי עם
בהכלים  שנמשך אא"ס בחי' הוא איהו חד, וגרמוהי
שמתאחדים  חד וכולא הכלים חיצוניות הם וגרמוהי
יחד  התאחדותם ענין שייך הוא איך ולהבין גמור, ביחוד
מה  ע"פ יובן הענין כו', הפכים דברים שהם מאחר

בזוהר וכמ"ש שקרא גופא בשם הספירות עצם את
ב' הם הרי שהנה ונפש גוף ענין וע"ד לון, תקינת גופין
הוא  והגוף רוחניות בחי' היא שהנפש אמיתים הפכים
הנפש  יחד בהתאחדותם ועכ"ז הפכים ב' וה"ז גשמי'
מרגשת  שהנפש גמור אחדות נעשה ה"ז הגוף תוך
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שכוחות  שכמו כביכול), הקב"ה של "אברים" נק'
שבכל  הגוף, אברי ידי על ומתגלים נמשכים הנפש
והכח  מהנפש לו המיוחד הכח מתפשט אבר
השכל  (כמו ההוא האבר ידי על ופועל מתגלה
וכו'), בפה דיבור באוזן, שמיעה בעין, ראי' במוח,
למטה  ומתפשט מאיר האלקי שהאור בנמשל, כך
מצוה  כל ידי שעל הקב"ה, של מצוותיו ידי על
כביכול) הקב"ה של "אבר" כמו (שהיא ומצוה
השייך  ב"ה סוף אין אור של מיוחד גילוי נמשך

העולם. בזה זו, למצוה

- "שלוחי" נק' שהמצוות הענין תוכן וזהו
שניתנו  ידי על כי - כמותו אדם של ושלוחו
הקב"ה  של שאורו הכח ניתן למטה, המצוות
עולם  הוא רחוק", ל"מקום יתפשט (ה"משלח")
למקום  שנשלח השליח כעין והוא הגשמי, הזה

המשלח. במקום שם ועומד המשלח מן רחוק

.äìôúä éãé ìò àåä ïøå÷îì äìòîì ïúééìòå
מדריגות: שתי יש שבמצוות נמצא, הנ"ל ע"פ

האלקי  אור האור של מקורו אשר למצוה, השייך
למעלה, הוא תוקפו) בכל מתגלה הוא (ששם זה
ידו  שעל למטה, המצוה ומעשה עליונים; בעולמות

זה אלקי אור .למטה נמשך

שגם  היא, למטה המצוות נתינת ענין תכלית
תוקף  באותו שבמצוות האלקי האור יתגלה למטה

שהוא כפי למעלה הגילוי .במקורו

האלקי  האור המצוות במעשה שיתגלה כדי אך
שהוא כפי במצוות צורך במקורו המלובש יש -

היי  למקורן, המצוות את את "להעלות" "לקשר" נו
ששם מעשה  למעלה, שרשן עם דלמטה המצוות

כפי  למטה האור נמשך ועי"ז אורן, מקור הוא
בשרשו. שהוא

ידי על נפעלת זו כמבואר כוונת עלי' המצוות,
כמו  הן ואהבתו) ה' (יראת ורחימו דדחילו בזהר,
"פרחין  ומצוות התורה ידם שעל "כנפיים",

למעלה). ועולים (פורחים לעילא"

הוא  התפלה ענין כל כי - לתפלה הקשר וזהו
ה'שבלב עבודה אהבת רגשי האדם בלב לעורר ,

המצוות  כוונת של הפנימי התוכן גם וזהו ויראתו;
ה' את אהבתו מחמת המצוות את שעושה כאמור,
בשביל  דבר עושה אדם שאין ד"כמו יראתו, או

ירא  או אוהבו כן אם אלא רצונו למלאות חבירו
באמת  ית' לשמו לעשות אפשר אי כך ממנו,
אהבתו  והתעוררות זכרון בלי לבד, רצונו למלאות

ויראתו".

לה' והיראה האהבה התעוררות ידי על ולפיכך,
כל  את ומקשרת "מעלה" התפלה הרי התפלה, בעת

"לעילא". האדם של המצוות

גו' עולים אלקים "מלאכי נאמר זה "בו ועל
היינו  אלקים" "מלאכי פירוש, בסולם], [היינו
דתפלה. ה"סולם" ידי על למקורן" "עולות המצוות

" החול בימי האדם עבודת ענין את לשמור [וזהו "

ו  השבת "השבת את ימי "לעשות ששת במשך דכאשר ,

- כדבעי מתפלל וגם במצוות, עוסק האדם המעשה

" ידי על האור סולם שאז בנפשו מתגלה התפלה "

הוא  בזה הרי - במקורו שהוא כפי המצוות של האלקי

שבת  קדושת לגילוי מוכנה שתהי' נפשו את מתקן

ב  סוף אין אור פנימית גילוי (כנ "(שהיא א')),"ה פרק ל

" ית'וזוכה בקדושתו ."להתקדש

את  מעלה שהתפלה ההדגשה מהי שלכאורה, אלא

"המצוות  כדי בנפשו למקורן שבת דמשמע "לעשות ,

(אלא  המצוות אור ידי על הוא לשבת ההכנה שעיקר

בתיקון  די לא מדוע - להעלותם) בכדי לתפלה שצריך

שפועל מתקשר עצם נפשו שהאדם במה התפלה, ענין

ויראה? אהבה והתעוררות הנפש בדביקות בתפלה לה'

ממשיך:]. ולזה

ìë íãå÷ øîåì åð÷ú ì"æç äðä ,äæ ïéðò øàáìå
éúåöîá åðùã÷ øùà äåöîúåöîä éãé ìòù ,å

.ïåéìòä ùã÷á íéìòúî
קדשנו  "אשר אומרים אנו מצוה כל לפני

של במצותיו  הן שהמצוות פשיטא הרי ולכאורה ,"
אלא  במצוות"), קדשנו "אשר (והול"ל הקב"ה
"קדשנו  של דהכוונה הוא, בזה הפנימי הפירוש

שקדשנו היא האלקי במצוותיו" המתפשט באור
הקב"ה  של מצוותיו להיותם המצוות, במעשה
השייך  אלקי אור יש מצוה דבכל לעיל (וכמבואר
מתקדשים  אנו מצוה קיום ידי ועל זו); למצוה

"במצות  המאירים ית' ואורו ".יו בקדושתו

"אשר המצוות קדשנו וזהו ידי שעל במצותיו",
אדם במצוותיו)ית'בקדושתו מתעלה (המתפשטת

"קדש ".העליון -
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לה' האדם מתקשר שבתפלה אף ולפיכך,
ההתקדשות  מ"מ ודביקות, ויראה באהבה ומתעורר
מעשיות, מצוות קיום ע"י רק נפעלת ית' בקדושתו

עצמו  את להכין לאדם ניתן ידן על רק ולכן
- השבת ענין שזהו לפי השבת", את "לשמור

ית'". בקדושתו "להתקדש

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

המן Â‰ÊÂ(כג) כו'. הסוס ואת הלבוש את המן ויקח
ה"ז  הנ"ל. מלכות לבוש בחי' הנה כי דוקא.
ה' כמ"ש שבקדושה. דמלוכה והתנשאות גאות בחי'
לאחר  דקדושה המן בחי' ע"י וזהו לבש. גאות מלך
למעלה  הלב והתנשאות הגבהה בחי' שהיא הברור.
להביא  שבידו מלכות לבוש יביאו המן שאמר וזהו כו'.
ס"ג  ב"פ הוא סוס ובחי' זאת. דהתנשאות לבוש בחי'
כו'. וגסות בגאות הסוס טבע כי סוס בגי' שעולה
סג. כלו וכמ"ש הגסות ענין הוא ס"ג בחי' ולהיות
כנ"ל. ס"ד חלק שהוא שבשמינית משמיני יותר כשיש
ב"פ  היינו דקדושה. ס"ג בבחי' עולה הברור לאחר אך
עליו  שרכב סוס והוא סוס. בגימטריא שהוא ס"ג
מבחי' (שלמעלה דוקא דמלוכה בהתנשאות המלך.
ההוא  ביום וזהו כנ"ל) החכמה אותיות שהן סוסים

כו' ומצל רץ שהסוס מה כל הסוס. מצלות על יהיה
הסוס. ואת הלבוש את המן ויקח וזהו במ"א). כמ"ש
אינו  מלכות כתר אבל בלבד. וסוס לבוש דוקא אבל
ניתן  בראשו. מל' כתר נתן ואשר מ"ש כי המן. ע"י
במ"ת  כמ"ש והיינו הנותן. הוא מי הזכיר ולא מלמעלה
עטרה  הנותן היא שאמו דוקא. אמו לו שעטרה בעטרה
שקראה  עד מחבבה זז שלא כנ"י והיינו ראשו. על זו
ונעשה  ונשמע דנעשה רצון בטול בחי' ע"י והיינו אמי
מן  למעלה הוא הביטול שזה כנ"ל. לנשמע קודם
כי  כלל. המן בחי' זה לנגד בזלע"ז ואין כו'. החכמה
ויקח  רק נאמר לא ע"כ כו' התנשאות בחי' הוא המן
כתר  ניתן ואשר בלבד. הסוס ואת הלבוש את המן
שאין  מפני דוקא ישראל ע"י הוא בראשו מלכות

וד"ל: וכלל כלל דוגמתו בזלע"ז

mixetd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰˙ÚÓÂ אורייתא כי שמבואר התו' מדריגת בענין י"ל
תו' בין ההפרש ושורש חד, כולא וקוב"ה
מאמר  בהקדים יובן והענין דמלכא, איברי' שנק' למצות
וצ"ל  חד, וגרמוהי איהו בהון חד וחיוהי איהו  הזוהר
מאחר  וגרמוהי, לאיהו וחיוהי איהו שבין החילוק מהו
ב' יש וגרמוהי וחיוהי איהו בפי' והנה חד, שכולא
הוא  וחיוהי הכלים נקראים גרמוהי כי הא' פירושים,
חסד  עליונות הספירות הו"ע הכלים ופי' האורות,
באוא"ס  זה יתכן לא המדות ענין הנה כי כנ"ל, וגבורה
או  חסד בשם לקוראו יתכן ולא פשוט עצמות שהוא
בהמדות  נמצא הרי וגם מה, דבר בחי' שהוא כו' גבורה
זה  יתכן ולא הגבורה הוא והיפוכו חסד הפכים ב'
בחי' רק כו', פשוטה אחדות האמת אחד שהוא באוא"ס
כלי  נק' חסד כלים, בחי' בשם נק' עליונות המדות

אבל  אא"ס, עצמות לגבי וכדומה, גבורה וכן החסד
שייך  ולא כלל איהו מדות אילין מכל לאו הוא אא"ס
הם  בהכלים נמשך א"ס כשהאור ומ"מ וכו', לפניו זה
האור  לאחדים והיו עמהם מתאחד אז עליונות הספי'
איהו  שאמר וזהו וכדומה, שמתחסד חסיד ונק' הכלי עם
בהכלים  שנמשך אא"ס בחי' הוא איהו חד, וגרמוהי
שמתאחדים  חד וכולא הכלים חיצוניות הם וגרמוהי
יחד  התאחדותם ענין שייך הוא איך ולהבין גמור, ביחוד
מה  ע"פ יובן הענין כו', הפכים דברים שהם מאחר

בזוהר וכמ"ש שקרא גופא בשם הספירות עצם את
ב' הם הרי שהנה ונפש גוף ענין וע"ד לון, תקינת גופין
הוא  והגוף רוחניות בחי' היא שהנפש אמיתים הפכים
הנפש  יחד בהתאחדותם ועכ"ז הפכים ב' וה"ז גשמי'
מרגשת  שהנפש גמור אחדות נעשה ה"ז הגוף תוך

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



c"agקע i`iyp epizeax zxezn

נבין  ועפ"ז כו', מהם ומתפעלת וכו' בכאב הגוף במקרי
סותרים  הפכים ב' שהם הכלים בתוך אא"ס יחוד בערך
גמור  ביחוד מתאחדים אז בהם אא"ס בהשראת שמ"מ
ועד"מ  הפרש באין חד שכולא חד וגרמוהי איהו וז"ש
יחוד  הו"ע חד וחיוהי איהו ופי' וכנ"ל, ונפש מגוף
עצמותו  אא"ס עצמות עם הכלים שבתוך האא"ס
ממעלת  וגבוה ונפלא עצום יחוד הוא זה ויחוד ומהותו
בחי' ולהבין כו', וגרמוהי איהו הכלים עם אא"ס יחוד
השמש  זיו ביטול דוגמת ה"ז וחיוהי איהו זה יחוד
האור  כי מעולם נפרד דבר שום הי' שלא עצמו בשמש
מתחלה  שהם ונפש גוף כדוגמת ולא המאור מעין

עצם  עם הזיו משא"כ מתאחדים שאח"כ רק נפרדים
והזיו  בריאותן, עצם מתחלת באחדות הם הרי המאור
ביטול  הו"ע כמו"כ במציאות, בביטול בשמש בטל
כלי  בתוך אור המשכת לגדר ששייך מה אא"ס ויחוד
ונפלא  עצום והתכללות יחוד שהוא אא"ס עצמות לגבי
היחוד  כעין לא הוא הזה והיחוד חד, וחיוהי איהו וז"ש
איהו  במאמר הב' והפירוש וכנ"ל, וגרמוהי איהו של
יחוד  הו"ע שגרמוהי בע"ח מ"ש הוא וגרמוהי וחיוהי
שבחכמה  אא"ס יחוד הוא וחיוהי ואיהו במדות, אא"ס
מעלתו  גבוה הוא חד וחיוהי איהו בחי' וג"כ כנ"ל,

במדות. אא"ס יחוד וגרמוהי איהו מבחי'

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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Í‡ הלא עשה ימים ששת שאמר מהו צ"ל עדיין
אך  א', ברגע וכמו"כ להבראות יכול א' במאמר
מדות  ששה מבחי' הוא העולם בריאת דהנה הוא הענין
חכ' מבחי' וגם יבנה חסד עולם אמרתי כי וכמ"ש
בראשית  אלקי', ברא בראשית וזהו במדות, המלובש

ו  וח"ת, ח"ע חכ' בחי' ב' שיש ראשית, ב' עיקר הוא
המצמצם  אלקי' ש' בחי' כו' ח"ת מבחי' הוא הבריאה
זו  ירידה מבחי' והמכוון כו', נפרד ודבר יש שיהי' בכדי
המעשה  בחי' כל שיתעלו המעשה בחי' להעלות בכדי
האדם  לצורך הם שהמלאכות אחד, בהוי' לקשרה ג"כ

בתפלתו  נפשו את נושא האדם וכאשר וקיומו, וחיותו
ע"י  כו' אתה ברוך ובתפלה כו' ואהבת בק"ש אחד לה'
הרי  המאכל, על ברכות שמברך או ההיא, האכילה כח
וקיומו  חיותו שהם שבמלאכות החיונית כחות כל גם
הכח  ניתן וע"י בהם כי באחד ונכללי' עמו מתעלי'
בק"ש  חיים באלקי' נפשו ולקשר להעלות לאדם
לפי  אתברירו דבחכ' החכ' ע"י הוא זו והעלאה ותפלה,
להיות  יוכל החכ' ע"י ולכן ביטול, בחי' היא שהחכ'
שבת  בחי' שהוא שבת לבחי' שיבוא עד כו' היש ביטול
כו'. מלאכה בעשיית אסור ואז כו', ביטול בחי' להוי'

dpya minrt yely
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ïë ìò הענין éøäמסקנת úåøéôñ øùò úðéçáá ïäù íâä
úåáøòúääå úåãçàä úéìëúáå úåèéùôä úéìëúá íä

.('åë.המוסגר מאמר כאן עד
אפשר: בדרך הענין  וסיכום ביאור

מצד רק  היא לעשר ההתחלקות שכל טוען הרמ"ק
אבל בתכלית. פשוטים הם האורות מצד אך הכלים,
ועל לעשר . התחלקות יש עצמו  באור שגם האר"י  דעת
באורות, לעשר התחלקות יש  אם - נ"ע הרבי הקשה  זה

מגדר  להיפך זה פשיטות שהרי פשוט, אינו האור הרי 
והתחלקות?

פשוטים הם במהותם שהאורות לומר, צריך ולכן 
כמו  אינה שם שישנה לעשר וההתחלקות בתכלית,
מצד ממש , התחלקות שזה  הכלים, של ההתחלקות
הוא במהותו  האור  אלא הגבול", "כח של המציאות
אצל כוונה שיש כיון זאת, ובכל מחולק, ולא פשוט
שהם בכלים יתלבש הצמצום לאחר שהאור הבורא
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הכנה כביכול באור נעשה הרי  ממש , גבול של בחינה
נראה שהוא בזה  שמתבטאת הכנה  לכלים, להיכנס

בחינות. לעשר כנחלק
רק זה באור, העשר של החלוקה הרמ "ק, לדעת כלומר,
הביאור  לפי  ואילו כביכול, ממש  הכלים של המבט מצד
הכניסה על המחשבה  מצד נוצרת ההתחלקות הרי  כאן
כי בתכלית, פשוט  הוא במהותו אז  גם אבל לכלים.

דביקות. - אור הוא עניינו 
דוקא ולאו קץ אין ספירות של גילוי  להיות יכול אמנם
המקבל הזולת , של ההשערה היתה לא  אז אבל עשר,
רוצים שאנו וכיון הצמצום. לאחר העולמות ) (שהם 
העולמות על מחשבה  יש הצמצום  לפני  שגם להכריח
התחלקות כעין שיש לומר אנו  חייבים  הצמצום, שלאחר
הצמצום, לפני  שהוא  כפי באור, גם בחינות, עשר של

הגנוזות. ספירות עשר וזה
êøã ìòåדרגתïåîã÷ íãà העו שהוא  הראשון - לם

הצמצום, àéùå÷äאחרי  òåãéã39'áî áëøåî íù åäæù
ã íéëôä íéðéðò תוארå ùåãéçä ìò äøåî íãà תואר אילו

ïåîã÷ íãà íù åäî ïë íàå ùãåçî éúìá àåä ïåîã÷
זה את זה סותר דלכאורה -.

øçà íå÷îá øàáúðåלזה äáùçîההסבר úðéçá åäæù
ìëì ïåîã÷ óåñ ïéà øåàá äìòù úåîìåòä ìò äðåùàøä

,'åë íéîåã÷äשל במחשבתו שעלה ה'אדם' כלומר -
על אך הקדמון , זה הרי - חשב מי כלומר: ה'קדמון '.

גבול. אדם, של בחינה על - חשב מה
ïåîã÷ óåñ ïéà øåàá äìòù íãà úðéçá åäæù úåéäìå

,ïåîã÷ úðéçáá àåä äæ íâ íéîåã÷ä ìëìמצד כלומר -
נהיה גם הוא הרי ה'אדם' על  חשב שה'קדמון' זה

'קדמון '. בפסוקéøäãבדרגת 40äùòנאמר íé÷ìà íìöá
äèîìù íãàá íâ åäæù íãàä úàשל בצלמו שנברא

ïåéìòäהבורא, íãà úðéçáá ïëù ìëåשהואíãà úðéçá
åäæå ,'åë åæ äáùçî áùçù íé÷ìà íìöá àåäù ïåîã÷
éøä íå÷î ìëî íãà úðéçáá åúåéä íòã ïåîã÷ íãà íù

'åë ïåîã÷ úðéçáá àåä

úåéä íò ïåîã÷ íãà úðéçáã øçà íå÷îá øàåáîå)
,'åë èéáîå äôåö øîàîëå èøôá øáã ìë íù ìåìëù
שבמציאות הפרטים  שכל אחת, בסקירה הכל את וסוקר

קדמון  אדם במחשבת ונמצאים ïéàקיימים  íå÷î ìëî
òé÷øä åîëå ,íìòäá åìéôà ììë úå÷ìçúä íù

ì ÷ìçúîùושישים מאות 41àåäåשלש  úåìòîעם ביחד
ãçàזה íöò42.('åë

úåøéôñ øùòäá ïëù-ìëîá ïàë ïáåé äæ êøã ìòå
íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá ïäù åîë úåæåðâäשהרי -

שהוא אומרים הצמצום  לאחר שזה קדמון באדם  אם
ש כל לפני'קדמון ', ספירות בעשר הוא שכך כן 

íå÷îהצמצום , ìëî úåøéôñ øùò úðéçáá íúåéä íòã
úåãçàúäå úåáøòúä úðéçáá ïäå úåèéùô úðéçáá íä

,'åë ùîî
äàîéúñ àçåî úðéçá íâ éøäùהנעלמת (החכמה

äîëçשבכתר) úðéçá éáâì úåèéùô úðéçáá àéä
úåèéùô úðéçáá àåä äîëçä øåà ïëå ,úåìéöàã äàìéò

,ã"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå 'åë äîëçä éìë éáâì-
שהוא איזה בה שיש דרגה שגם מוצאים אנו כלומר,
הנה יותר נמוכה דרגה מול אותה כשמייחסים הרי  גדר,

לעומתה, פשוטה שהיא  לומר ïéàשייך øåàá ïëù ìëå
úðéçáá ïä úåøåàä éùøù éøä íåöîöä éðôìù óåñ

.'åë ùîî úåèéùôיחסי באופן רק ולא -.
קיצור.

úåèéùô úðéçáá úåæåðâä úåøéôñ øùòä êéà äøåàëìå
,øùò ïäù øçàî éøîâì

úðéçáá íä éøä úåøåàä éùøù ïäù úåéäì ïéðòä
.íöòä åîëå íöòäá úå÷éáã

íä ïë ìò ,åúåîöòá úåììëúä úðéçáá àåä äæ ìë íâå
,ùîî úåãçàúäå úåáøòúä úðéçááå úåèéùô úðéçáá

.ïåîã÷ íãà úðéçá êøã ìòå
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לשונו:39. וזה שלא, עמ' ח"א תרל"א שמואל תורת ראה
mipey mipipr 'an akxen `ed dxe`kly ,edn w"` my l"v oiprd oiadle
`xaie y"nk yil oi`n `xapd lr `l` ltep epi` mc` myy ,f"lf miicbpe

eketid eyexit oencw mye ,enlva mc`d z` 'iwl``le oencw `edy
,oencw ok oi`y dn ,el mcw eze` `xead 'idiy gxkda `xap lkly ,`xap
epnny 'zi ez`n mi`vnp lkdy minecwd lkl oencw `ed d"a q"` okle
`ed m` p"nne ,cgi 'igad 'a eaikxd w"` 'izae ,mi`vnpd lk e`vnp 'zi

.mc` epi` oencw `ed m`e oencw epi` mc` 'iga
כז.40. א, בראשית פי על
י"א.41. פרק לרמב"ם החודש קידוש הל' ראה

לשונו:42. וזה א'שנח, עמ' ג' חלק זה המשך y"nkeראה
dnc) w"`c ghyd 'iga edfy riwx iagxnk gay epizeztye oipra `"na
enke ,'ek ghy 'igaa `ed `"k zllekd dcewp enk df oi` lkd llek w"`y
mixwqp mlek n"ne `wec hxta mlek zexecd lk seq cr hiane dtev
`ed w"`c l"zpynke ,'ek w"`c w"dgn 'igaa edfy recie 'ek '` dxiwqa
'`y edfe ,'ek q"` 'igaa `ed dfd ghydy ,('ek zeedzdd zlgzd 'iga
ea oi` ixd zelrn q"yl wlgzn riwxd n"cr enk riwxd iagxnk
'iga k"enke ,'ek zewlgzd ea oi`y ghy f"d k"` ynn zelrn zewlgzd

.'ek q"` 'igaa `ed `linne zewlgzd 'igaa epi` w"`c ghyd



קעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

נבין  ועפ"ז כו', מהם ומתפעלת וכו' בכאב הגוף במקרי
סותרים  הפכים ב' שהם הכלים בתוך אא"ס יחוד בערך
גמור  ביחוד מתאחדים אז בהם אא"ס בהשראת שמ"מ
ועד"מ  הפרש באין חד שכולא חד וגרמוהי איהו וז"ש
יחוד  הו"ע חד וחיוהי איהו ופי' וכנ"ל, ונפש מגוף
עצמותו  אא"ס עצמות עם הכלים שבתוך האא"ס
ממעלת  וגבוה ונפלא עצום יחוד הוא זה ויחוד ומהותו
בחי' ולהבין כו', וגרמוהי איהו הכלים עם אא"ס יחוד
השמש  זיו ביטול דוגמת ה"ז וחיוהי איהו זה יחוד
האור  כי מעולם נפרד דבר שום הי' שלא עצמו בשמש
מתחלה  שהם ונפש גוף כדוגמת ולא המאור מעין

עצם  עם הזיו משא"כ מתאחדים שאח"כ רק נפרדים
והזיו  בריאותן, עצם מתחלת באחדות הם הרי המאור
ביטול  הו"ע כמו"כ במציאות, בביטול בשמש בטל
כלי  בתוך אור המשכת לגדר ששייך מה אא"ס ויחוד
ונפלא  עצום והתכללות יחוד שהוא אא"ס עצמות לגבי
היחוד  כעין לא הוא הזה והיחוד חד, וחיוהי איהו וז"ש
איהו  במאמר הב' והפירוש וכנ"ל, וגרמוהי איהו של
יחוד  הו"ע שגרמוהי בע"ח מ"ש הוא וגרמוהי וחיוהי
שבחכמה  אא"ס יחוד הוא וחיוהי ואיהו במדות, אא"ס
מעלתו  גבוה הוא חד וחיוהי איהו בחי' וג"כ כנ"ל,

במדות. אא"ס יחוד וגרמוהי איהו מבחי'

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ הלא עשה ימים ששת שאמר מהו צ"ל עדיין
אך  א', ברגע וכמו"כ להבראות יכול א' במאמר
מדות  ששה מבחי' הוא העולם בריאת דהנה הוא הענין
חכ' מבחי' וגם יבנה חסד עולם אמרתי כי וכמ"ש
בראשית  אלקי', ברא בראשית וזהו במדות, המלובש

ו  וח"ת, ח"ע חכ' בחי' ב' שיש ראשית, ב' עיקר הוא
המצמצם  אלקי' ש' בחי' כו' ח"ת מבחי' הוא הבריאה
זו  ירידה מבחי' והמכוון כו', נפרד ודבר יש שיהי' בכדי
המעשה  בחי' כל שיתעלו המעשה בחי' להעלות בכדי
האדם  לצורך הם שהמלאכות אחד, בהוי' לקשרה ג"כ

בתפלתו  נפשו את נושא האדם וכאשר וקיומו, וחיותו
ע"י  כו' אתה ברוך ובתפלה כו' ואהבת בק"ש אחד לה'
הרי  המאכל, על ברכות שמברך או ההיא, האכילה כח
וקיומו  חיותו שהם שבמלאכות החיונית כחות כל גם
הכח  ניתן וע"י בהם כי באחד ונכללי' עמו מתעלי'
בק"ש  חיים באלקי' נפשו ולקשר להעלות לאדם
לפי  אתברירו דבחכ' החכ' ע"י הוא זו והעלאה ותפלה,
להיות  יוכל החכ' ע"י ולכן ביטול, בחי' היא שהחכ'
שבת  בחי' שהוא שבת לבחי' שיבוא עד כו' היש ביטול
כו'. מלאכה בעשיית אסור ואז כו', ביטול בחי' להוי'

dpya minrt yely

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïë ìò הענין éøäמסקנת úåøéôñ øùò úðéçáá ïäù íâä
úåáøòúääå úåãçàä úéìëúáå úåèéùôä úéìëúá íä

.('åë.המוסגר מאמר כאן עד
אפשר: בדרך הענין  וסיכום ביאור

מצד רק  היא לעשר ההתחלקות שכל טוען הרמ"ק
אבל בתכלית. פשוטים הם האורות מצד אך הכלים,
ועל לעשר . התחלקות יש עצמו  באור שגם האר"י  דעת
באורות, לעשר התחלקות יש  אם - נ"ע הרבי הקשה  זה

מגדר  להיפך זה פשיטות שהרי פשוט, אינו האור הרי 
והתחלקות?

פשוטים הם במהותם שהאורות לומר, צריך ולכן 
כמו  אינה שם שישנה לעשר וההתחלקות בתכלית,
מצד ממש , התחלקות שזה  הכלים, של ההתחלקות
הוא במהותו  האור  אלא הגבול", "כח של המציאות
אצל כוונה שיש כיון זאת, ובכל מחולק, ולא פשוט
שהם בכלים יתלבש הצמצום לאחר שהאור הבורא
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הכנה כביכול באור נעשה הרי  ממש , גבול של בחינה
נראה שהוא בזה  שמתבטאת הכנה  לכלים, להיכנס

בחינות. לעשר כנחלק
רק זה באור, העשר של החלוקה הרמ "ק, לדעת כלומר,
הביאור  לפי  ואילו כביכול, ממש  הכלים של המבט מצד
הכניסה על המחשבה  מצד נוצרת ההתחלקות הרי  כאן
כי בתכלית, פשוט  הוא במהותו אז  גם אבל לכלים.

דביקות. - אור הוא עניינו 
דוקא ולאו קץ אין ספירות של גילוי  להיות יכול אמנם
המקבל הזולת , של ההשערה היתה לא  אז אבל עשר,
רוצים שאנו וכיון הצמצום. לאחר העולמות ) (שהם 
העולמות על מחשבה  יש הצמצום  לפני  שגם להכריח
התחלקות כעין שיש לומר אנו  חייבים  הצמצום, שלאחר
הצמצום, לפני  שהוא  כפי באור, גם בחינות, עשר של

הגנוזות. ספירות עשר וזה
êøã ìòåדרגתïåîã÷ íãà העו שהוא  הראשון - לם

הצמצום, àéùå÷äאחרי  òåãéã39'áî áëøåî íù åäæù
ã íéëôä íéðéðò תוארå ùåãéçä ìò äøåî íãà תואר אילו

ïåîã÷ íãà íù åäî ïë íàå ùãåçî éúìá àåä ïåîã÷
זה את זה סותר דלכאורה -.

øçà íå÷îá øàáúðåלזה äáùçîההסבר úðéçá åäæù
ìëì ïåîã÷ óåñ ïéà øåàá äìòù úåîìåòä ìò äðåùàøä

,'åë íéîåã÷äשל במחשבתו שעלה ה'אדם' כלומר -
על אך הקדמון , זה הרי - חשב מי כלומר: ה'קדמון '.

גבול. אדם, של בחינה על - חשב מה
ïåîã÷ óåñ ïéà øåàá äìòù íãà úðéçá åäæù úåéäìå

,ïåîã÷ úðéçáá àåä äæ íâ íéîåã÷ä ìëìמצד כלומר -
נהיה גם הוא הרי ה'אדם' על  חשב שה'קדמון' זה

'קדמון '. בפסוקéøäãבדרגת 40äùòנאמר íé÷ìà íìöá
äèîìù íãàá íâ åäæù íãàä úàשל בצלמו שנברא

ïåéìòäהבורא, íãà úðéçáá ïëù ìëåשהואíãà úðéçá
åäæå ,'åë åæ äáùçî áùçù íé÷ìà íìöá àåäù ïåîã÷
éøä íå÷î ìëî íãà úðéçáá åúåéä íòã ïåîã÷ íãà íù

'åë ïåîã÷ úðéçáá àåä

úåéä íò ïåîã÷ íãà úðéçáã øçà íå÷îá øàåáîå)
,'åë èéáîå äôåö øîàîëå èøôá øáã ìë íù ìåìëù
שבמציאות הפרטים  שכל אחת, בסקירה הכל את וסוקר

קדמון  אדם במחשבת ונמצאים ïéàקיימים  íå÷î ìëî
òé÷øä åîëå ,íìòäá åìéôà ììë úå÷ìçúä íù

ì ÷ìçúîùושישים מאות 41àåäåשלש  úåìòîעם ביחד
ãçàזה íöò42.('åë

úåøéôñ øùòäá ïëù-ìëîá ïàë ïáåé äæ êøã ìòå
íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá ïäù åîë úåæåðâäשהרי -

שהוא אומרים הצמצום  לאחר שזה קדמון באדם  אם
ש כל לפני'קדמון ', ספירות בעשר הוא שכך כן 

íå÷îהצמצום , ìëî úåøéôñ øùò úðéçáá íúåéä íòã
úåãçàúäå úåáøòúä úðéçáá ïäå úåèéùô úðéçáá íä

,'åë ùîî
äàîéúñ àçåî úðéçá íâ éøäùהנעלמת (החכמה

äîëçשבכתר) úðéçá éáâì úåèéùô úðéçáá àéä
úåèéùô úðéçáá àåä äîëçä øåà ïëå ,úåìéöàã äàìéò

,ã"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå 'åë äîëçä éìë éáâì-
שהוא איזה בה שיש דרגה שגם מוצאים אנו כלומר,
הנה יותר נמוכה דרגה מול אותה כשמייחסים הרי  גדר,

לעומתה, פשוטה שהיא  לומר ïéàשייך øåàá ïëù ìëå
úðéçáá ïä úåøåàä éùøù éøä íåöîöä éðôìù óåñ

.'åë ùîî úåèéùôיחסי באופן רק ולא -.
קיצור.

úåèéùô úðéçáá úåæåðâä úåøéôñ øùòä êéà äøåàëìå
,øùò ïäù øçàî éøîâì

úðéçáá íä éøä úåøåàä éùøù ïäù úåéäì ïéðòä
.íöòä åîëå íöòäá úå÷éáã

íä ïë ìò ,åúåîöòá úåììëúä úðéçáá àåä äæ ìë íâå
,ùîî úåãçàúäå úåáøòúä úðéçááå úåèéùô úðéçáá

.ïåîã÷ íãà úðéçá êøã ìòå
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לשונו:39. וזה שלא, עמ' ח"א תרל"א שמואל תורת ראה
mipey mipipr 'an akxen `ed dxe`kly ,edn w"` my l"v oiprd oiadle
`xaie y"nk yil oi`n `xapd lr `l` ltep epi` mc` myy ,f"lf miicbpe

eketid eyexit oencw mye ,enlva mc`d z` 'iwl``le oencw `edy
,oencw ok oi`y dn ,el mcw eze` `xead 'idiy gxkda `xap lkly ,`xap
epnny 'zi ez`n mi`vnp lkdy minecwd lkl oencw `ed d"a q"` okle
`ed m` p"nne ,cgi 'igad 'a eaikxd w"` 'izae ,mi`vnpd lk e`vnp 'zi

.mc` epi` oencw `ed m`e oencw epi` mc` 'iga
כז.40. א, בראשית פי על
י"א.41. פרק לרמב"ם החודש קידוש הל' ראה

לשונו:42. וזה א'שנח, עמ' ג' חלק זה המשך y"nkeראה
dnc) w"`c ghyd 'iga edfy riwx iagxnk gay epizeztye oipra `"na
enke ,'ek ghy 'igaa `ed `"k zllekd dcewp enk df oi` lkd llek w"`y
mixwqp mlek n"ne `wec hxta mlek zexecd lk seq cr hiane dtev
`ed w"`c l"zpynke ,'ek w"`c w"dgn 'igaa edfy recie 'ek '` dxiwqa
'`y edfe ,'ek q"` 'igaa `ed dfd ghydy ,('ek zeedzdd zlgzd 'iga
ea oi` ixd zelrn q"yl wlgzn riwxd n"cr enk riwxd iagxnk
'iga k"enke ,'ek zewlgzd ea oi`y ghy f"d k"` ynn zelrn zewlgzd

.'ek q"` 'igaa `ed `linne zewlgzd 'igaa epi` w"`c ghyd



c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

מהפסוק  אחרים, ושימחתי שמחתי דרשו מדוע ב' שגזרת. מה אומרו מהו א' שאלות:
לברכה  הקללה מהפכין מצוה שעושי במה הפלא מהו ג' צויתני. אשר

"‰ÙÈ˜L‰1עּמ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון «¿ƒ»ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
יׂשראל" "עׂשינּו2את ז"ל: רׁש"י ּופרׁש , ְִִִֵֵֵֶַַָָ

לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמה
ּבעּתם".3ׁשאמרּת גׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו ּבחּקתי אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עלינּו", ּׁשּגזרּת מה "עׂשינּו אמרֹו מהּו להבין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוצרי
ּׁשּצּויתנּו", "מה הּמקרא ּבלׁשֹון אמרֹו ולא ּגזרה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשֹון

ּבּכתּוב  ולּמה 4ּדהלא צּויתני", אׁשר ּככל "עׂשיתי אמּור ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹ
ּברׁש"י)6ּובּספרי 5ּבּמׁשנה  מה (ׁשהביא "עׂשינּו אֹומר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּכתּוב  ּדעל להבין, צרי ועֹוד כּו'. "אׁשר א ּׁשּגזרּת" ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו אחרים",7צּויתני" וׂשּמחּתי "ׂשמחּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָ

הֹובאת  והּנה יפה. ּבעין הּוא לאחרים ּׁשּנתן ּדמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהינּו
ּוכמֹו לבב, ּבטּוב ׁשּבא ׂשמחה ּדבר הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָהּבּכּורים

הּוא 8ׁשּכתּוב  הּכרם לקיטת וכן יקצֹורּו". "ּברּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
הרי  מּמילא ּובדר ּבמּוחׁש, הוי' ּברּכת ׁשרֹואה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׂשמחה,
ּדנתינה  זה ענין לּמה להבין וצרי יפה. ּבעין ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָהּנתינה
והּנה  צּויתני". "אׁשר מהּכתּוב ּדרׁשּו יפה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבעין

ה)ּבירּוׁשלמי הלכה ה ּפרק ׁשני ר'(מעׂשר "אמר איתא, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
עֹוׂשי  ׁשל ּכחן ּגדֹול ּכּמה ּוראה ּבא אחא, ר' ּבר ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹהּונא

עֹוד  ולא ּברכה, ּבלׁשֹון וזה ארּורה הׁשקפה ׁשּכל ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹמצוה,
אחא  ר' ּבר הּונא ּדר' והינּו הּזה". הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מקֹום  ּדבכל מצוה, עֹוׂשי ׁשל הּכח ּגדל על הּנה מתּפּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ארּורה, היא אל 9הׁשקפה הוי' "וּיׁשקף ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ולא  ּברכה, ּבלׁשֹון הׁשקפה נאמר וכאן מצרים", ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמחנה
ּכאׁשר  עכׁשו ּדגם הּזה", "הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב אּלא ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
וצרי לברכה. מּקללה להחליף ּבכחֹו מצוה, עֹוׂשה ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹאדם
אחא, ר' ּבר הּונא ר' ׁשּמתּפּלא הּזה הּפלא מהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהבין
וכאׁשר  מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין הּוא מצוה עֹוׂשי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרי
העליֹונה, ּברכה ממׁשיכין אז מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָעֹוׂשין
ּומקּים  מצוה עֹוׂשה האדם ּדכאׁשר הּמּדה, היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדכ
להפ ּביכלּתֹו הּוא זֹו מצוה ּבכח הּנה יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹרצֹונֹו
ּבעּקרים  איתא ּדהּנה הּוא, הענין א לברכה. ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָָָמּקללה
ׁשל  הּׂשכר הרי הּדין ׁשּורת ּדלפי לו, ּפרק ד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמאמר
וׂשכר  זמּני ׂשכר להיֹות צרי היה העבֹודה ּוׂשכר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָֹהּמצות
ּגבּולי, היא האדם ׁשעבֹודת לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּגבּולי,
הּׂשכר  ּגם הּנה לזאת ּגבּולי, האדם ׁשעבֹודת ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאחר

ּוזמּני. ּגבּולי להיֹות ְְְִִִִַָצרי
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בספר  (וכן ואילך. 952 ע' תרפ"ט המאמרים בספר נדפס (*
תש"י]). אלול ח"י [קונטרס ואילך 272 ע' ה'תש"י המאמרים
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר לשון בציטוט המסומנות ההערות
תרפ"ט. המאמרים דספר מהמו"ל הם הממוספרים המקומות מראי

נ"ע 1) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר הראשון הוא זה מאמר
בנוגע  פרטים עוד הראשונה. בפעם הברית לארצות בבואו
שם. תרפ"ט המאמרים ספר ראה זה מאמר של ומקורות לאמירה

טו.2) כו, תבוא

בחוקותי.3) פרשת ריש
יד.4) שם, תבוא
יג.5) משנה ה פרק שני מעשר
הפסוק.6) על
יד 7) שם תבוא רש"י ופירוש ספרי יב. משנה שם שני מעשר

בו). ושימחתי שמחתי אלו: (ובמקומות
ה.8) קכו, תהלים
כד.9) יד, בשלח

ככל.א. עשיתי השקיפה, שלפני

•
mixeaic ihewl

ÌÈÚ˙Ó Â‡ ÌÈ‚È‰Ó
בה" ויושבי תבל ומלואה הארץ "לה' ו"מלא 5הרי

כבודו" הארץ וכל 6כל העולם בורא הוא הקב"ה .

הוא  זאת עם כולו. העולם את מנהיג  והוא הנבראים
"ארצי". בתואר ישראל ארץ  את מכנה

התורה  אומרת ישראל ארץ ה'7על עיני "תמיד  :
1

2

3

4

5

א.5) כד, תהלים
ג.6) ו, ישעיה

יב.7) יא, דברים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

יהודים  שנה". אחרית ועד השנה מראשית בה אלוקיך
אותה, לאהוב אכן וצריכים ישראל ארץ את אוהבים
ואכן  ישראל ארץ עבור נפשם את מוסרים יהודים

כן. לעשות צריכים
ידי  על ניכר, בחלק עתה, מונהגת ישראל ארץ
ובמצוות. בתורה המורדים ואנשים אלוקים עוזבי
השבת  מחוללת ישראל בארץ שונים במקומות
בני  ללעג. מושמות מעשיות ומצוות המשפחה, וטהרת

לקלס. הם ישיבות  ותלמידי תורה
העומדים  הדת וחסרי האלוקים עוזבי האנשים
שלהם  והמועד השבת חילול פי שעל למרות בראש
ישראל  לארץ קשר שום להם אין הטריפות ואכילת
הפשוט  היהודי על כופים  לעד היקרה היהודית
והם  האלוקים, ועזוב הדת חסר חינוכם את הממוצע
נערצים  רבנים שלהם הברזל בצבת מחזיקים

מסויימים.
יהודים!

ושואל  ותבונתכם לבכם תשומת את מפנה הריני
פסולת  שמשליך מי על מגיבים הייתם כיצד אתכם:
הייתם  מה האהוב? הפרטי ביתכם תוך אל וזוהמה
ומושם  מזוהם החביב  שבתיכם העובדה לנוכח חשים
שכל  מסוגל האם אז? עושים הייתם ומה לחרפה?
גבוהה, מוסרית תחושה חדור שיהיה ככל אנושי,
היקר  המפואר הבית בעלי שאתם, כך עם להשלים
מלכלכי  כלפי סבלנות שתגלו בלבד זו לא לכם,
את  ותעודדו אותם תכבדו אף אלא ביתכם ומזהמי

אלה?! פעולותיהם
בלי  משפחה חיי טריפות, אכילת שבת, חילול 

שנא  אשר ה' תועבת הם באלה, וכיוצא ,8טהרה,
אותם!. השונא הקב"ה בעיני המאוסה זוהמה
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לא.8) יב, דברים

•
v"iixden x"enc` w"k onei

רנ"ס  מורי :77ספורי

חותנו  משך לד א) צדק צמח אדמו"ר כ"ק של לחדרו הסמוך בחדר ישן מלמד, פסח ר' החסיד
שכ"ק  שמע הימים באחד מוהר"ש. אדמו"ר כ"ק בנו עם שלמד בזמן תר"ב בקיץ חדשים איזה

הפסוק  את – לילה חצות אחר שלישית שעה בהשכמה הי' זה – תהלים אומר גם 78אדמו"ר
און  ארט א האט באשאפען האסט דו וואס פויגעלע קלענסטע די לה, קן ודרור בית מצאה ַַַָָָָצפור
את  ניגן ואח"כ רם, בקול וידבר ניט, ארט קיין האסט גרויסע אלע פון גרעסטער דער אליין ַַָָדו

שעות. כשתי קמא בבא גמרא למד ואח"כ בבות הארבע בעל אדמו"ר כ"ק של הניגון

מתפרנס  הי' שאביו ולהיות המנגדים, מגזע ביחאוו עיר יליד הי' יהושע חיים ר' אביו אבי ָב)
נתן  יהושע חיים בנו ואת לשם מושבו העתיק סלוצק, לעיר סמוך רחיים בתי שכירות מעסק
חמש  בן וכשהי' בלימודו, חיל ויעש רבה בהתמדה שנים איזה שם וילמוד בסלוצק לישיבה
נתגברה  ההיא בעת עצומה. בשקידה שם וילמוד במינסק הישיבות לאחת ונכנס הלך שנה עשרה
בראש  עומד שהוא דליאזנא המגיד על ליטא גאוני הרעישו ביותר הבעש"ט, שיטת על ההתנגדות
מיודעי  הרבה אסף ואשר בליטא, ממעזריטש המגיד ותלמידו הבעש"ט תורת להפיץ התעמולה
הכת  על סרה וידברו הגאונים מוריהם רצון עשו הישיבות ובני הכת. מנהגי את ומלמדם התורה 
מנגדי  עם להתוכח למינסק בא דליאזנא המגיד אשר וישמע היום ויהי בראשה. והעומדים

.69 ע' ה'ש"ת] [קיץ השיחות בס' גם צ"ל כן לד)
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סקאבלא. ניסן ר' = ד.77) פד, תהלים (78
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h"txz'd mixn`nd xtq

מהפסוק  אחרים, ושימחתי שמחתי דרשו מדוע ב' שגזרת. מה אומרו מהו א' שאלות:
לברכה  הקללה מהפכין מצוה שעושי במה הפלא מהו ג' צויתני. אשר

"‰ÙÈ˜L‰1עּמ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון «¿ƒ»ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
יׂשראל" "עׂשינּו2את ז"ל: רׁש"י ּופרׁש , ְִִִֵֵֵֶַַָָ

לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמה
ּבעּתם".3ׁשאמרּת גׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו ּבחּקתי אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עלינּו", ּׁשּגזרּת מה "עׂשינּו אמרֹו מהּו להבין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוצרי
ּׁשּצּויתנּו", "מה הּמקרא ּבלׁשֹון אמרֹו ולא ּגזרה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשֹון

ּבּכתּוב  ולּמה 4ּדהלא צּויתני", אׁשר ּככל "עׂשיתי אמּור ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹ
ּברׁש"י)6ּובּספרי 5ּבּמׁשנה  מה (ׁשהביא "עׂשינּו אֹומר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּכתּוב  ּדעל להבין, צרי ועֹוד כּו'. "אׁשר א ּׁשּגזרּת" ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו אחרים",7צּויתני" וׂשּמחּתי "ׂשמחּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָ

הֹובאת  והּנה יפה. ּבעין הּוא לאחרים ּׁשּנתן ּדמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהינּו
ּוכמֹו לבב, ּבטּוב ׁשּבא ׂשמחה ּדבר הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָהּבּכּורים

הּוא 8ׁשּכתּוב  הּכרם לקיטת וכן יקצֹורּו". "ּברּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
הרי  מּמילא ּובדר ּבמּוחׁש, הוי' ּברּכת ׁשרֹואה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׂשמחה,
ּדנתינה  זה ענין לּמה להבין וצרי יפה. ּבעין ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָהּנתינה
והּנה  צּויתני". "אׁשר מהּכתּוב ּדרׁשּו יפה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבעין

ה)ּבירּוׁשלמי הלכה ה ּפרק ׁשני ר'(מעׂשר "אמר איתא, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
עֹוׂשי  ׁשל ּכחן ּגדֹול ּכּמה ּוראה ּבא אחא, ר' ּבר ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹהּונא

עֹוד  ולא ּברכה, ּבלׁשֹון וזה ארּורה הׁשקפה ׁשּכל ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹמצוה,
אחא  ר' ּבר הּונא ּדר' והינּו הּזה". הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מקֹום  ּדבכל מצוה, עֹוׂשי ׁשל הּכח ּגדל על הּנה מתּפּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ארּורה, היא אל 9הׁשקפה הוי' "וּיׁשקף ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ולא  ּברכה, ּבלׁשֹון הׁשקפה נאמר וכאן מצרים", ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמחנה
ּכאׁשר  עכׁשו ּדגם הּזה", "הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב אּלא ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
וצרי לברכה. מּקללה להחליף ּבכחֹו מצוה, עֹוׂשה ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹאדם
אחא, ר' ּבר הּונא ר' ׁשּמתּפּלא הּזה הּפלא מהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהבין
וכאׁשר  מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין הּוא מצוה עֹוׂשי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרי
העליֹונה, ּברכה ממׁשיכין אז מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָעֹוׂשין
ּומקּים  מצוה עֹוׂשה האדם ּדכאׁשר הּמּדה, היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדכ
להפ ּביכלּתֹו הּוא זֹו מצוה ּבכח הּנה יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹרצֹונֹו
ּבעּקרים  איתא ּדהּנה הּוא, הענין א לברכה. ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָָָמּקללה
ׁשל  הּׂשכר הרי הּדין ׁשּורת ּדלפי לו, ּפרק ד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמאמר
וׂשכר  זמּני ׂשכר להיֹות צרי היה העבֹודה ּוׂשכר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָֹהּמצות
ּגבּולי, היא האדם ׁשעבֹודת לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּגבּולי,
הּׂשכר  ּגם הּנה לזאת ּגבּולי, האדם ׁשעבֹודת ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאחר

ּוזמּני. ּגבּולי להיֹות ְְְִִִִַָצרי
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בספר  (וכן ואילך. 952 ע' תרפ"ט המאמרים בספר נדפס (*
תש"י]). אלול ח"י [קונטרס ואילך 272 ע' ה'תש"י המאמרים
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר לשון בציטוט המסומנות ההערות
תרפ"ט. המאמרים דספר מהמו"ל הם הממוספרים המקומות מראי

נ"ע 1) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר הראשון הוא זה מאמר
בנוגע  פרטים עוד הראשונה. בפעם הברית לארצות בבואו
שם. תרפ"ט המאמרים ספר ראה זה מאמר של ומקורות לאמירה

טו.2) כו, תבוא

בחוקותי.3) פרשת ריש
יד.4) שם, תבוא
יג.5) משנה ה פרק שני מעשר
הפסוק.6) על
יד 7) שם תבוא רש"י ופירוש ספרי יב. משנה שם שני מעשר

בו). ושימחתי שמחתי אלו: (ובמקומות
ה.8) קכו, תהלים
כד.9) יד, בשלח

ככל.א. עשיתי השקיפה, שלפני

•
mixeaic ihewl

ÌÈÚ˙Ó Â‡ ÌÈ‚È‰Ó
בה" ויושבי תבל ומלואה הארץ "לה' ו"מלא 5הרי

כבודו" הארץ וכל 6כל העולם בורא הוא הקב"ה .

הוא  זאת עם כולו. העולם את מנהיג  והוא הנבראים
"ארצי". בתואר ישראל ארץ  את מכנה

התורה  אומרת ישראל ארץ ה'7על עיני "תמיד  :
1

2

3

4

5

א.5) כד, תהלים
ג.6) ו, ישעיה

יב.7) יא, דברים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

יהודים  שנה". אחרית ועד השנה מראשית בה אלוקיך
אותה, לאהוב אכן וצריכים ישראל ארץ את אוהבים
ואכן  ישראל ארץ עבור נפשם את מוסרים יהודים

כן. לעשות צריכים
ידי  על ניכר, בחלק עתה, מונהגת ישראל ארץ
ובמצוות. בתורה המורדים ואנשים אלוקים עוזבי
השבת  מחוללת ישראל בארץ שונים במקומות
בני  ללעג. מושמות מעשיות ומצוות המשפחה, וטהרת

לקלס. הם ישיבות  ותלמידי תורה
העומדים  הדת וחסרי האלוקים עוזבי האנשים
שלהם  והמועד השבת חילול פי שעל למרות בראש
ישראל  לארץ קשר שום להם אין הטריפות ואכילת
הפשוט  היהודי על כופים  לעד היקרה היהודית
והם  האלוקים, ועזוב הדת חסר חינוכם את הממוצע
נערצים  רבנים שלהם הברזל בצבת מחזיקים

מסויימים.
יהודים!

ושואל  ותבונתכם לבכם תשומת את מפנה הריני
פסולת  שמשליך מי על מגיבים הייתם כיצד אתכם:
הייתם  מה האהוב? הפרטי ביתכם תוך אל וזוהמה
ומושם  מזוהם החביב  שבתיכם העובדה לנוכח חשים
שכל  מסוגל האם אז? עושים הייתם ומה לחרפה?
גבוהה, מוסרית תחושה חדור שיהיה ככל אנושי,
היקר  המפואר הבית בעלי שאתם, כך עם להשלים
מלכלכי  כלפי סבלנות שתגלו בלבד זו לא לכם,
את  ותעודדו אותם תכבדו אף אלא ביתכם ומזהמי

אלה?! פעולותיהם
בלי  משפחה חיי טריפות, אכילת שבת, חילול 

שנא  אשר ה' תועבת הם באלה, וכיוצא ,8טהרה,
אותם!. השונא הקב"ה בעיני המאוסה זוהמה
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•
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רנ"ס  מורי :77ספורי

חותנו  משך לד א) צדק צמח אדמו"ר כ"ק של לחדרו הסמוך בחדר ישן מלמד, פסח ר' החסיד
שכ"ק  שמע הימים באחד מוהר"ש. אדמו"ר כ"ק בנו עם שלמד בזמן תר"ב בקיץ חדשים איזה

הפסוק  את – לילה חצות אחר שלישית שעה בהשכמה הי' זה – תהלים אומר גם 78אדמו"ר
און  ארט א האט באשאפען האסט דו וואס פויגעלע קלענסטע די לה, קן ודרור בית מצאה ַַַָָָָצפור
את  ניגן ואח"כ רם, בקול וידבר ניט, ארט קיין האסט גרויסע אלע פון גרעסטער דער אליין ַַָָדו

שעות. כשתי קמא בבא גמרא למד ואח"כ בבות הארבע בעל אדמו"ר כ"ק של הניגון

מתפרנס  הי' שאביו ולהיות המנגדים, מגזע ביחאוו עיר יליד הי' יהושע חיים ר' אביו אבי ָב)
נתן  יהושע חיים בנו ואת לשם מושבו העתיק סלוצק, לעיר סמוך רחיים בתי שכירות מעסק
חמש  בן וכשהי' בלימודו, חיל ויעש רבה בהתמדה שנים איזה שם וילמוד בסלוצק לישיבה
נתגברה  ההיא בעת עצומה. בשקידה שם וילמוד במינסק הישיבות לאחת ונכנס הלך שנה עשרה
בראש  עומד שהוא דליאזנא המגיד על ליטא גאוני הרעישו ביותר הבעש"ט, שיטת על ההתנגדות
מיודעי  הרבה אסף ואשר בליטא, ממעזריטש המגיד ותלמידו הבעש"ט תורת להפיץ התעמולה
הכת  על סרה וידברו הגאונים מוריהם רצון עשו הישיבות ובני הכת. מנהגי את ומלמדם התורה 
מנגדי  עם להתוכח למינסק בא דליאזנא המגיד אשר וישמע היום ויהי בראשה. והעומדים

.69 ע' ה'ש"ת] [קיץ השיחות בס' גם צ"ל כן לד)
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כשבא 79שיטתו  הכת. ראש את לתפוס במה וקושיות שאלות הכינו המצוינים הישיבה ובני כ"ק לה ,
כ"ק  הי' יום יום ימים שבוע ובמשך בשאלותיהם, והתלמידים המורים הגאונים הקיפוהו אדמו"ר
בגמרא  הלשונות וכל הבימה, מעל המדרש בבית ביום שעות איזה שאלותיהם על משיב אדמו"ר

ע"פ  אומר הי' והרא"ש רמב"ם ותוספות וכשהעריך 80רש"י הבקיאים, את שהפליא מה ככתיבתם,
שיאמר  מינסק גאוני בקשוהו וכאשר לו, להשיב מה ידעו לא הוא, שאלותיו את אדמו"ר כ"ק
בעיר  שלו בהישיבה תלמידיו גדולי מאת לשמוע יוכלו זאת אשר אדמו"ר כ"ק להם ענה להם
לליאזנא. אדמו"ר כ"ק עם  הלכו דמינסק בהישיבות כשרונות בעלי מבחירי מנינים וכששה מגורו,
סבת  היתה וזה בראשם, והעומדים החסידים על חרם להטיל החליטו לווילנא הידיעה וכשבאה

ההוא. דזמן החרם
משה  יוסף ר' עם נשתדך תקמ"ו בשנת אשר עד במינסק אביו אבי ישב שנים חמש ג)
הי' תקס"ג ובשנת החסידים. לעדת נתקרב ושם שנה, עשרה כחמש שלחנו על וישב מדריבין
בנות  שלש לו היו כי – קיימא בר זכר בבן וברכו בליאדי אדמו"ר כ"ק אצל הראשונה ַבפעם
אצל  והתחנך כשרון ובעל בריא ילד ויהי בינוש יוסף ר' אביו נולד שנה וכעבור – לו הי' לא ובן
אברהם  ר' החסיד עם נשתדך תקפ"ו, בשנת עשרים, בן וכשהי' מעשה, ואנשי חסידים מלמדים 

מליאדי  .81מלמד ַ

מחזה  וראיתי שמה, מהנעשה לראות למנין נכנסתי – לסיפור סיפור בין – הסיפורים באמצע
ידו  חזהו, עד בטליתו  מכוסה דרומית מזרחית בכותל במקומו יושב אאמו"ר כ"ק מאד: נהדרה
ר' החסיד ניגונו. תנועות לפי צרדה באצבע לזמן מזמן מכה הימנית ובידו שוקו על השמאלית
ובוכה, ומתפלל כתפו על טליתו דרום, בכותל השלחן אצל הספסל על לו יושב הענדיל חנוך

טשערנין  מרדכי מאיר ר' החסיד ובוכה. מנגן תיבות איזה חלון לו אומר אצל צפון בכותל יושב
זרחי  משה ר' האברכים עצומות. בעינים ומתפלל נראות פניו אבל ראשו על טליתו ,82האמצעי

ובפיות  נטויות באזנים והפתח, הכיור אצל עומדים העניעס חנה נחום ור' בעשעס מענדיל ר'
חאלאּפעניצער  דובער ר' עומד הקריאה שלחן ואצל בדמעות לז פתוחים ומתמוגג תהלים אומר ַָ

משרת  מענדיל הבחור מהחדר 83ובנו הכניסה מימין העומד התנור אצל העומד הספסל על יושב
פרש"י. עם חומש ולומד למנין השני

כ"ק  של ניגונו קול הוד שמיעת לרגלי סיפוריהם לספר המספרים מפסיקים לזמן מזמן
המלא  זמירתו מנועם – דמעות זולגות גם עיניהם ולעיתים – מתרגשים וכולם בתפלתו, אאמו"ר 

הנפש. ושפיכת געגועים

ואילך. ל' ע' ח"ד "התמים" ג"כ ראה לה)

ואילך. קב ע' ח"ז ב"התמים" אודותו ראה לו)

ואילך]. 141 ע' תש"ז השיחות [ספר טו אות כז) (לקוט תש"ז תמוז יב שיחת אודותו ראה לז)
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(קה"ת, במינסק הגדול ויכוח – רבינו רשימת ראה (79
תשס"ט).

פה. על = (80
ע' תש"ב ואילך. 65 ס"ע ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה (81

.240 ע' תש"ח .120
.32 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה (82

השיחות  ספר אודותו ראה קאנטאר. מענדל מנחם ר' (83
וש"נ. .142 ע' תש"ז

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב  מ"ח לחדש י"ט א' ב"ה,

הנודעים  המפורסמים, הגבירים כבוד

בעזפאלאוו  מר צדקה, אוהבי לתהלה,

אדוני  גארדאן, והאחים כהן, האחים

מרום  אלוקי בוילנא, ראם דפוס בית

ישגא, ושלומם בעזרם, יהא

וברכה, שלום

בתורה  עשירה היתה אשר אחוזתכם ארץ מדינתינו

גאונים  והעמידה חכמים, בישיבת והראשונה וחכמה,

המאורעות  לרגלי כהיום, הנה לתהלה, בעמינו נודעים

כולה  המדינה נתרוקנה המלחמה, שנות השנים במשך

ספרים  ועוד תהלים, חומשים, סדורים, ואפילו מספרים,

בישראל. וילד נער לכל ביותר המוכרחים

ארבעה  בשנת הי' זה , מעין בספרים, מחסור מקרה

ושמו  אחד, איש ויהי ושבעה, שמונים מאות שבע אלפים

ויקח  בעושר, ויברכהו ה', וירממהו יוסף, ב"ר שמואל ר'

שכרם, להם ויתן בעולם) נודע טרם (ודפוס סופרים האיש

ויחלקם  וגמרא, וכתובים, נביאים, חומשים, ויכתוב

בישראל, שמו ונקרא חנם, תורה והוגי לומדי בין ביעקב

לב  על חקוק לתהלה שמו זכרון וישאר הנגיד, שמואל רבי

לעד. ישראל

האלמנה  דפוס בית אדוני אליכם, פונה הנני ובזה

והתלמודֿתורה'ס  החדרים, כל בשם בוילנא ראם והאחים

הם  התלמידים רוב אשר רוסיא, מדינת ארצנו, שבמרחבי

כל  בשביל עולם לזכר לה' נדבה תת תואילו כי עניים, בני

אלפים  וחמשה עשרים סך תורה'ס, והתלמוד החדרים,

נוסח  אלפים עשרים פה", כל "תפלת בשם הנק' סידורים

אלפים  עשרת אשכנז, נוסח אלפים וחמשה אר"י,

וכשני  והפטור') רש"י תרגום (עם קווארטא הנק' חומשים,

תלים'ס. אלפים

על  יחולו העניים, ואבותיהם ישראל, בני נערי וברכת

ומכופלת. כפולה בברכה תתברכו זאת ובגלל ראשכם,

לעשות  המה נאותים כי תשובתם, אקבל כאשר

ואודיעם  ישראל, ערי לכל במכתב אודיע אז זאת, בקשתי

והתלמוד  החדרים תלמידי בשביל זאת נדבתם דבר

דפוס  לבית לוילנא ישר יכתבו כי להם, ואכתוב תורה'ס,

שלי, חשבון על המשלוח הוצאות אתן נדר בלי ואני ראם,

קבלה  תכתוב תורה תלמוד וכל וחדר, חדר כל ובקבלת

שיקבלו. השילוח על הדפוס פקודת לבית

והלחץ  הנורא, המצב אל התבוננו ישראל, גבירי

העניים, הנערים עזרת היא בעזרתינו, ובואו הגדול,

נא  רחמו ישראל, לאלקי ולהתפלל חומש, ללמוד התאבים

באמת  ונשא, רם באל המאמינים הצאן, צעירי את

האלקים. יעזרכם ואז להם, ועזרו ובתמים

ויקר,ברגשי  כבוד

אדמו"ר  כ"ק בשם הנודע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בן

רחמים  המבקש זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

ותהלים, סידור חומש, דורשי ישראל, בני נערי בעד

יי"ש.
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כשבא 79שיטתו  הכת. ראש את לתפוס במה וקושיות שאלות הכינו המצוינים הישיבה ובני כ"ק לה ,
כ"ק  הי' יום יום ימים שבוע ובמשך בשאלותיהם, והתלמידים המורים הגאונים הקיפוהו אדמו"ר
בגמרא  הלשונות וכל הבימה, מעל המדרש בבית ביום שעות איזה שאלותיהם על משיב אדמו"ר

ע"פ  אומר הי' והרא"ש רמב"ם ותוספות וכשהעריך 80רש"י הבקיאים, את שהפליא מה ככתיבתם,
שיאמר  מינסק גאוני בקשוהו וכאשר לו, להשיב מה ידעו לא הוא, שאלותיו את אדמו"ר כ"ק
בעיר  שלו בהישיבה תלמידיו גדולי מאת לשמוע יוכלו זאת אשר אדמו"ר כ"ק להם ענה להם
לליאזנא. אדמו"ר כ"ק עם  הלכו דמינסק בהישיבות כשרונות בעלי מבחירי מנינים וכששה מגורו,
סבת  היתה וזה בראשם, והעומדים החסידים על חרם להטיל החליטו לווילנא הידיעה וכשבאה

ההוא. דזמן החרם
משה  יוסף ר' עם נשתדך תקמ"ו בשנת אשר עד במינסק אביו אבי ישב שנים חמש ג)
הי' תקס"ג ובשנת החסידים. לעדת נתקרב ושם שנה, עשרה כחמש שלחנו על וישב מדריבין
בנות  שלש לו היו כי – קיימא בר זכר בבן וברכו בליאדי אדמו"ר כ"ק אצל הראשונה ַבפעם
אצל  והתחנך כשרון ובעל בריא ילד ויהי בינוש יוסף ר' אביו נולד שנה וכעבור – לו הי' לא ובן
אברהם  ר' החסיד עם נשתדך תקפ"ו, בשנת עשרים, בן וכשהי' מעשה, ואנשי חסידים מלמדים 

מליאדי  .81מלמד ַ

מחזה  וראיתי שמה, מהנעשה לראות למנין נכנסתי – לסיפור סיפור בין – הסיפורים באמצע
ידו  חזהו, עד בטליתו  מכוסה דרומית מזרחית בכותל במקומו יושב אאמו"ר כ"ק מאד: נהדרה
ר' החסיד ניגונו. תנועות לפי צרדה באצבע לזמן מזמן מכה הימנית ובידו שוקו על השמאלית
ובוכה, ומתפלל כתפו על טליתו דרום, בכותל השלחן אצל הספסל על לו יושב הענדיל חנוך

טשערנין  מרדכי מאיר ר' החסיד ובוכה. מנגן תיבות איזה חלון לו אומר אצל צפון בכותל יושב
זרחי  משה ר' האברכים עצומות. בעינים ומתפלל נראות פניו אבל ראשו על טליתו ,82האמצעי

ובפיות  נטויות באזנים והפתח, הכיור אצל עומדים העניעס חנה נחום ור' בעשעס מענדיל ר'
חאלאּפעניצער  דובער ר' עומד הקריאה שלחן ואצל בדמעות לז פתוחים ומתמוגג תהלים אומר ַָ

משרת  מענדיל הבחור מהחדר 83ובנו הכניסה מימין העומד התנור אצל העומד הספסל על יושב
פרש"י. עם חומש ולומד למנין השני

כ"ק  של ניגונו קול הוד שמיעת לרגלי סיפוריהם לספר המספרים מפסיקים לזמן מזמן
המלא  זמירתו מנועם – דמעות זולגות גם עיניהם ולעיתים – מתרגשים וכולם בתפלתו, אאמו"ר 

הנפש. ושפיכת געגועים

ואילך. ל' ע' ח"ד "התמים" ג"כ ראה לה)

ואילך. קב ע' ח"ז ב"התמים" אודותו ראה לו)

ואילך]. 141 ע' תש"ז השיחות [ספר טו אות כז) (לקוט תש"ז תמוז יב שיחת אודותו ראה לז)
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(קה"ת, במינסק הגדול ויכוח – רבינו רשימת ראה (79
תשס"ט).

פה. על = (80
ע' תש"ב ואילך. 65 ס"ע ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה (81

.240 ע' תש"ח .120
.32 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה (82

השיחות  ספר אודותו ראה קאנטאר. מענדל מנחם ר' (83
וש"נ. .142 ע' תש"ז

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב  מ"ח לחדש י"ט א' ב"ה,

הנודעים  המפורסמים, הגבירים כבוד

בעזפאלאוו  מר צדקה, אוהבי לתהלה,

אדוני  גארדאן, והאחים כהן, האחים

מרום  אלוקי בוילנא, ראם דפוס בית

ישגא, ושלומם בעזרם, יהא

וברכה, שלום

בתורה  עשירה היתה אשר אחוזתכם ארץ מדינתינו

גאונים  והעמידה חכמים, בישיבת והראשונה וחכמה,

המאורעות  לרגלי כהיום, הנה לתהלה, בעמינו נודעים

כולה  המדינה נתרוקנה המלחמה, שנות השנים במשך

ספרים  ועוד תהלים, חומשים, סדורים, ואפילו מספרים,

בישראל. וילד נער לכל ביותר המוכרחים

ארבעה  בשנת הי' זה , מעין בספרים, מחסור מקרה

ושמו  אחד, איש ויהי ושבעה, שמונים מאות שבע אלפים

ויקח  בעושר, ויברכהו ה', וירממהו יוסף, ב"ר שמואל ר'

שכרם, להם ויתן בעולם) נודע טרם (ודפוס סופרים האיש

ויחלקם  וגמרא, וכתובים, נביאים, חומשים, ויכתוב

בישראל, שמו ונקרא חנם, תורה והוגי לומדי בין ביעקב

לב  על חקוק לתהלה שמו זכרון וישאר הנגיד, שמואל רבי

לעד. ישראל

האלמנה  דפוס בית אדוני אליכם, פונה הנני ובזה

והתלמודֿתורה'ס  החדרים, כל בשם בוילנא ראם והאחים

הם  התלמידים רוב אשר רוסיא, מדינת ארצנו, שבמרחבי

כל  בשביל עולם לזכר לה' נדבה תת תואילו כי עניים, בני

אלפים  וחמשה עשרים סך תורה'ס, והתלמוד החדרים,

נוסח  אלפים עשרים פה", כל "תפלת בשם הנק' סידורים

אלפים  עשרת אשכנז, נוסח אלפים וחמשה אר"י,

וכשני  והפטור') רש"י תרגום (עם קווארטא הנק' חומשים,

תלים'ס. אלפים

על  יחולו העניים, ואבותיהם ישראל, בני נערי וברכת

ומכופלת. כפולה בברכה תתברכו זאת ובגלל ראשכם,

לעשות  המה נאותים כי תשובתם, אקבל כאשר

ואודיעם  ישראל, ערי לכל במכתב אודיע אז זאת, בקשתי

והתלמוד  החדרים תלמידי בשביל זאת נדבתם דבר

דפוס  לבית לוילנא ישר יכתבו כי להם, ואכתוב תורה'ס,

שלי, חשבון על המשלוח הוצאות אתן נדר בלי ואני ראם,

קבלה  תכתוב תורה תלמוד וכל וחדר, חדר כל ובקבלת

שיקבלו. השילוח על הדפוס פקודת לבית

והלחץ  הנורא, המצב אל התבוננו ישראל, גבירי

העניים, הנערים עזרת היא בעזרתינו, ובואו הגדול,

נא  רחמו ישראל, לאלקי ולהתפלל חומש, ללמוד התאבים

באמת  ונשא, רם באל המאמינים הצאן, צעירי את

האלקים. יעזרכם ואז להם, ועזרו ובתמים

ויקר,ברגשי  כבוד

אדמו"ר  כ"ק בשם הנודע הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בן

רחמים  המבקש זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

ותהלים, סידור חומש, דורשי ישראל, בני נערי בעד

יי"ש.
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אגרות קודש

]י"ג מנ"א תשי"ט[

... ג( נבהלתי בקבלי מכתב מ... ע"ד ההתועדות בביהכנ"ס שהשתתף בה הוא, בהנוגע לסגנון 

דבריו שהשתמש בבטוים מסוימים בהנוגע לפלוני ופלוני וכו'.

ד( והנה בודאי למותר להאריך - עד כמה שהיתה המס"נ של רבותינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

על הפצת המעינות חוצה, ודייקו גם כן בתיבת חוצה, לא רק בתיבת המעינות, שמזה מובן עד כמה 

אי  בביטוים  שהשתמשות  להדגיש  למותר  ובודאי  הפצה.  נגד  ולוחם  המנגד  ענין  כל  בהחלט  מופרך 

מתאימים באיזה מקום שיהי', אפילו כשאין אף אחד מן המתועדים רוצה למצוא חסרון, ובכ"ז הרי 

דבור הנאמר ברבים, אחריות גדולה בזה. עאכו"כ שבין המתועדים כאלה שאין עינם טובה בחסידות 

ועניני'. וענין הפצת המעינות, כיון שזהו ציווי רבותינו, ז.א. ענין מן התורה, הרי גם ספיקו לחומרא, 

עאכו"כ שההפצה היא הצלת נפשות ישראל, כפקוח נפש, ועאכו"כ בהתועדות האמורה שהענין הוא 

ודאי ולא ספק.



קעו

ה( ישנם כאלו שביטוים הנ"ל באים כתוצאה ממה שטעמו יי"ש יותר מעט מהמדה, אבל גם 

בזה איני רואה כל הכרח, ואדרבה - ע"פ כו"כ שיחות מכ"ק מו"ח אדמו"ר מגונה הדבר )באם לא לומר 

ביטוי חריף יותר( מצ"ע ג"כ.

ו( איני יודע אם הייתי כותב הנ"ל באם הי' שייך רק להעבר, אבל כיון שחוששני גם בהנוגע 

ע"פ  בביטוים האמורים, מלבד שהיא אסורה  וברורה, שהשתמשות  גלוי'  דעתי  מודיע  הריני  להבא, 

התורה ]כפס"ד של רבנו הזקן או"ח סי' קנ"ו סעי' י-יא ובסוף הלכות אונאה סעי' כה[, ה"ה גם מנגדת 

לעבודת כ"ק רבותינו נשיאינו, ובאם לקיחת משקה יש לומר שתפגע בהאמור, הרי גם מזה יש להבדל 

במקום שיש חשש הנ"ל.

ז( מובן שברשותו, ואולי עוד יותר מרשות, לפרסם את האמור, ובפרט שגם אני מעורב בתוך 

כל הענין, שהרי מכתבי תלונה מ... שנתקבלו אלי, הם בטענה בראש - שכל הנ"ל נדבר עי"ז שבחרו בו 

בשליחות למדינה פלונית בשליחותי מיוחדת שלי.

ח( מובן ג"כ שבהנ"ל אין כל ענין של קפידה רוגזה וכו' - כ"א הודעה על טעות שטעיתי, שאמרתי 

המובילות  הדרכים  ובאותן  הכוונה,  מבין  שאני  כפי  הכוונה,  כפי  בו  התלוי  כל  יעשה  בודאי  שפלוני 

לכוונה זו, וכנראה שבנוגע לדרכים עכ"פ - טעיתי טעות גמורה.

להצלחה  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו  רצון  בעת 

מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"ט

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ובהמשך למכתב הקודם שנענה בו על קצת השאלות.

בהנוגע להתיירים המבקרים בכפר חב"ד, מובן שנכון הענין דקבלת פ' במאד.

את  האפשרי  ככל  לתקן  שיש  ג"כ  שמובן  אלא  כהנה,  ועוד  כבר  שכתבתי  טעמים  ומכמה 

המגרעות שמזכיר אודותן, כמובן בדרכי נועם ובדרכי שלום, ותמי' גם הספק האם להזמינם לבקור, 

שהרי אדרבה צריך להשתדל בזה כו"כ ]אולי במקרה יוצא לגמרי מן הכלל יש להשתדל שיהי' הביקור 

באופן שבו ביום יוכלו לנסוע חזרה ולא ללון בכפר חב"ד. וד"ל[.

במ"ש ע"ד חוברת מבארת פרשת החינוך דחב"ד באה"ק ת"ו ובפרט דבתי ספר הרשת, - בודאי 

להעשות  חב"ד  ענין  באה העת שצריך  נחוצה, אלא שכבר  וגם  טובה  דא  בכגון  ידיעה מקורית  אשר 

בסדר, ולא שמי שהוא ידפיס איזה חוברת בלי ידיעות מספיקות, או שתודפס בלא הגהה, והרי ישנם 

כמה מבני אנ"ש אשר כשרון הכתיבה בידם, וצריכים לזרזם בהאמור, ומה שלא להמשיך )פארציהען( 

הדבר, כיון שכבר נתעורר הענין הטוב.

בטח יענה בפרטיות בכל הנקודות שבמכ' הקודמים וגם אשר בזה, ות"ח מראש.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש



קעז אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לה,  שנראה  עתה,  רוחה  ומצב  עלי'  עבר  מאשר  פרקים  ראשי  כותבת  בו  למכתבה,  במענה 

שנמצאת היא במצב של ירידה חלילה, והעדר הרגש לבני אדם אשר בסביבתה, וחוסר התאמה בין 

הנהגתה בפועל ורצונה וכו'.

אלא  מהנהגתם  רק  לא  ולומד  סביבתו,  אחרי  נמשך  בטבע  האדם  באשר  לראש,  לכל  והנה 

זה גם בסביבה עצמה, אין דיעותיהם שוות  גם מהידיעות שלהם ומהשקפת עולם שלהם, ביחד עם 

בתכלית, - עלי' להסתדר בסביבה המתאימה לדרכה אשר בחרה בחיים, דרך האושר האמיתי, דרך 

תורתנו תורת חיים, ובסביבה זו עצמה להתקרב לאלו המתאימים ביותר להשקפת חיים תורנית, אשר 

היא - התורה - גם כן המביאה שלום בין הרגשות השונים אשר בנפש פנימה, וכן בין האדם והסביבה, 

ובכללות לעולם שמחוצה לו, ובסגנון חז"ל, התורה היא העושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של 

מטה.

זו, אין התקון  נכונה ח"ו בהערכה  וגם פשוט, שאפילו אם  - מובן  ירידה  במ"ש אודות מצב 

נוסף והבאת  וכו' כי אם אדרבה צריך לעורר אומץ  נפילת רוח או נמיכות נחיתות  לענין בהרגש של 

כחות פנימים נעלמים לידי גילוי להתגבר על הירידה, ועד כדי להוסיף גם בערך המצב שלפני הירידה, 

וכתפקיד של האדם אשר צריך הוא כל ימי חייו, ללכת מחיל אל חיל, להיות מהלך קדימה וכיון שזהו 

תפקיד של האדם, בודאי אשר בורא האדם נותן לו מלכתחלה הכחות למלאות תפקידו זה ככל הדרוש.

נקודה חשובה חסרה במכתבה, ואפשר שגם בה פתרון עכ"פ לחלק מהתופעות בלתי רצויות, 

אודותן כותבת במכתבה, והיא, היחסים שלה למשפחתה ולהקרובים ביותר וכן בהנוגע לשטח שידוכין, 

ובטח תמלא גם עד"ז בהזדמנות הבאה.

לשאלתה בסיום מכתבה בהנוגע להתחומין של השכל ושל הרגש, צודקת בהנחה כי אין לדכא 

את הרגש, כי אם ככל עניני האדם לפעול גם בו בכדי לעלות להשלימות הדרושה, אלא שפעולת הרגש 

צריכה להיות תחת השגחת השכל. במלות אחרות, בסגנון חז"ל, המוח צריך להיות שליט על הלב, 

ששני דיוקים בזה: א( שהמוח צריך להיות שליט, ב( שהלב צריך לפעול, אלא שתחת שלטון המוח.

מובן שאין לקבוע מסמרות לכל בני אדם ולכל המצבים וכו' עד כאן תחום השכל ומכאן תחום 

הרגש ולהיפך, כי שונה הדבר מאחד לשני, ושונה הדבר ממצב זה למצב אחר, וכמו בכל עניני האדם 

תמיד יש למצוא הוראה בתורה איך על אדם פלוני להתנהג במאורע פלוני ולהגדיר גבולים בהאמור, 

ובמקום ספק הרי כבר נאמר ותשועה ברוב יועץ עם מכירים וידידים, אלה אשר גם השקפת עולמם 

מבוססת על יסוד האמיתי יסודי התורה והמצוה.

אינה כותבת על אודות תכנית הלימודים שלה, ובטח יש לה קביעות עתים בלימוד המוכרח 

בכדי לדעת את המעשה אשר תעשה ואלה אשר לא תעשינה, וכן הלימוד הנוגע לביסוס השקפת עולם 

מתאימה למסורת אבותינו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קמקעח

שער הבכורות
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

קלהתרשים של החיל, העזרה ובית המקדש )לפי שיטת הרמב"ם ז"ל( בקירוב בלבדתרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד קמ

שער הבכורות

הסורג
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 



קעט קמ

שער הבכורות

הסורג

הסורג
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גב
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ור
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

קלהתרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד קמ

שער הבכורות

הסורג

הסורג

יב
סב

ף 
קי

 מ
ם)

חי
טפ

ה 
שר

 ע
הו

גב
ג (

ור
הס

שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנונימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 



`zeaקפ iwxtl mixe`ia

e dpyn c wxt
ìlçî Bôeâ ,äøBzä úà ìlçîä ìëå .úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦§¨©§©¥¤©¨§ª¨

:úBéøaä ìò©©§¦

ycew zegiyn zecewp
ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
להלכה  (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

ערוך  הדיוק 1בשולחן ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם ,(
.גופו " . ה גופו מכובד על הדיוק ג. (ולא בריות מחולל". "

רבי  – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא אדם" בני "על
יוסי.

והביאור:

במדרש  מסופר יוסי רבי (שרית 2על שמטרוניתא
הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה נוכרית)
שלא  לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים לה עונה
נוגעות  היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית לענות צריך הי'

להשיבה)) חייב הי' (שאז נח בני מצוות שבע בכל 3לקיום ,
שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר הי' באם כי לה. ענה זאת
היפך  של יחס אצלה נוצר והיה מתקבלת התשובה היתה לא

לתורה  תהי'4הכבוד שהתורה רצה יוסי שרבי ומאחר .
תמיד  לה השיב לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת

שכלית  .5תשובה

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨
העולם. אומות אצל גם מכובדת תהי'

ãaëî Bôeb שאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨
שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופו להם

העולם" אומות לגופי בחומריותו המכובד 6"הנדמה הוא ,
עליהן.

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו 7– אלה , ©©§¦
וזה  הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם שאין

העולם. אומות גם כולל

במשנה  ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
לחתוך  קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל הקודמת
המותרים  ו"קרדום" "עטרה" על מדובר זה במאמר בה":

דין  פי חסידות)8על (במדת עליהם מזהיר שהתנא אלא ,

היפך היותם רבי כבוד משום מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
שתהי' להשתדל – התורה בכבוד יותר נעלית דרגה  על יוסי

העמים. בעיני גם מכובדת

על  גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
בזה  שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
שאמרו  מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל  בני לגבי

שהי'9רז"ל  היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
וענין  ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו למסור מקפיד
אצלם  יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה והוא אתם. שלמד
הענין), את מקבלים היו הדבר טעם ידיעת בלי גם (שהרי
של  כבודה אצלם והגדיל הוסיף זה ידי שעל משום אלא

והשגה  הבנה שענינה .10תורה,

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦
" הדיוק א. במשנתנו: הדיוק גופו השאלות ב. מכובד".

".הבריות "על

והביאור:

כלפי  גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
העולם  הגוים 11אומות לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

אודות  כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא פרנסה בעניני קשיים
בעלמא" אנשי 12"בריות לסבול יכולים אינם שבטבעם ,

רק  קיים זה חשש אולם רוחניים. בענינים העוסקים צורה
חלק  שהיא הנשמה, עניני לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי

ממש  ממעל שליטה 13אלקה של אפשרות שאין כשם הרי ,
נשמה  על שליטה אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על

יהודית.

הת  את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופו והתנא גם ורה,
שכאשר  במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על  מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד  גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1.1.1.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2.2.2.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3.3.3.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4.4.4.4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה
בה. יש טעם

נאה5.5.5.5. תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום
ומשובחת.

פמ"ט.6.6.6.6. תניא

פל"ב.7.7.7.7. תניא ראה

הט"ו.8.8.8.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9.9.9.9. סז, גיטין
השומעים10.10.10.10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
הקודם.11.11.11.11. ביאור ראה
פל"ב.12.12.12.12. תניא ראה
רפ"ב.13.13.13.13. תניא
בלבד.14.14.14.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת
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ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד

ּכפי (רמב"ן) ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר יׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתבּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת

ּבכח  (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן האכלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואּלּו

העֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת אף ְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו,
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:úBéøaä ìò©©§¦

ycew zegiyn zecewp
ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
להלכה  (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

ערוך  הדיוק 1בשולחן ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם ,(
.גופו " . ה גופו מכובד על הדיוק ג. (ולא בריות מחולל". "

רבי  – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא אדם" בני "על
יוסי.

והביאור:

במדרש  מסופר יוסי רבי (שרית 2על שמטרוניתא
הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה נוכרית)
שלא  לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים לה עונה
נוגעות  היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית לענות צריך הי'

להשיבה)) חייב הי' (שאז נח בני מצוות שבע בכל 3לקיום ,
שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר הי' באם כי לה. ענה זאת
היפך  של יחס אצלה נוצר והיה מתקבלת התשובה היתה לא

לתורה  תהי'4הכבוד שהתורה רצה יוסי שרבי ומאחר .
תמיד  לה השיב לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת

שכלית  .5תשובה

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨
העולם. אומות אצל גם מכובדת תהי'

ãaëî Bôeb שאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨
שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופו להם

העולם" אומות לגופי בחומריותו המכובד 6"הנדמה הוא ,
עליהן.

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו 7– אלה , ©©§¦
וזה  הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם שאין

העולם. אומות גם כולל

במשנה  ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
לחתוך  קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל הקודמת
המותרים  ו"קרדום" "עטרה" על מדובר זה במאמר בה":

דין  פי חסידות)8על (במדת עליהם מזהיר שהתנא אלא ,

היפך היותם רבי כבוד משום מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
שתהי' להשתדל – התורה בכבוד יותר נעלית דרגה  על יוסי

העמים. בעיני גם מכובדת

על  גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
בזה  שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
שאמרו  מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל  בני לגבי

שהי'9רז"ל  היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
וענין  ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו למסור מקפיד
אצלם  יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה והוא אתם. שלמד
הענין), את מקבלים היו הדבר טעם ידיעת בלי גם (שהרי
של  כבודה אצלם והגדיל הוסיף זה ידי שעל משום אלא

והשגה  הבנה שענינה .10תורה,

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦
" הדיוק א. במשנתנו: הדיוק גופו השאלות ב. מכובד".

".הבריות "על

והביאור:

כלפי  גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
העולם  הגוים 11אומות לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

אודות  כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא פרנסה בעניני קשיים
בעלמא" אנשי 12"בריות לסבול יכולים אינם שבטבעם ,

רק  קיים זה חשש אולם רוחניים. בענינים העוסקים צורה
חלק  שהיא הנשמה, עניני לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי

ממש  ממעל שליטה 13אלקה של אפשרות שאין כשם הרי ,
נשמה  על שליטה אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על

יהודית.

הת  את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופו והתנא גם ורה,
שכאשר  במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על  מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד  גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1.1.1.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2.2.2.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3.3.3.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4.4.4.4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה
בה. יש טעם

נאה5.5.5.5. תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום
ומשובחת.

פמ"ט.6.6.6.6. תניא

פל"ב.7.7.7.7. תניא ראה

הט"ו.8.8.8.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9.9.9.9. סז, גיטין
השומעים10.10.10.10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
הקודם.11.11.11.11. ביאור ראה
פל"ב.12.12.12.12. תניא ראה
רפ"ב.13.13.13.13. תניא
בלבד.14.14.14.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת
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ã ycew zegiyn zecewp ã(91 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד

ּכפי (רמב"ן) ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר יׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתבּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת

ּבכח  (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן האכלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואּלּו

העֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת אף ְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו,

(ìàøùé)éðùäíéwç íëúà ézãnì | äàø§¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ
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:ìôørå ïðr CLç íéîMäáéíëéìà ýåýé øaãéå ©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−
äðeîúe íérîL ízà íéøác ìB÷ Làä CBzî¦´¨¥®³§¨¦Æ©¤´«Ÿ§¦½§¨²

:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéàâéBúéøa-úà íëì ãbiå ¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«©©¥̧¨¤¹¤§¦À
íéøácä úøNr úBNrì íëúà äeö øLà£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½£¤−¤©§¨¦®

:íéðáà úBçì éðL-ìr íázëiåãéäeö éúàå ©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«§Ÿ¦À¦¨³
íéwç íëúà ãnìì àåää úra ýåýé§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½ª¦−
ízà øLà õøàa íúà íëúNrì íéètLîe¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéøáråèãàî ízøîLðå «Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§¦§©§¤¬§−Ÿ
íBéa äðeîz-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨§½̈§À

:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øacæè-ït ¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«¤
ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNrå ïeúçLz©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤

:äá÷ð Bà øëæ úéðázæéøLà äîäa-ìk úéðáz ©§¦¬¨−̈¬§¥¨«©§¦¾¨§¥−̈£¤´
ðk øBtö-ìk úéðáz õøàaóeòz øLà ó ¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈£¤¬¨−
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:íéîMaçéúéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz ©¨¨«¦©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²
:õøàì úçzî íéna-øLà äâc-ìkèéàOz-ïôe ¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤¤¦¨̧
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zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
ýåýé ÷ìç øLà ízãárå íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§®̈£¤̧¨©¹§Ÿ̈³
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äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøár̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈
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à ýåýé:änL íëúçëíéäìà íL-ízãárå §Ÿ̈²¤§¤−¨«¨©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½
àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå õr íãà éãé äNrî©«£¥−§¥´¨®̈¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ

:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLéèëízLwáe ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«¦©§¤¬
éäìà ýåýé-úà íMîepLøãú ék úàöîe E ¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´¦§§¤½

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëaììk Eeàöîe Eì øva §¨§¨«§−§¨©§¤«©©´§½§¨¾−Ÿ
-ãr záLå íéîiä úéøçàa älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ©

éäìà ýåýé:Bì÷a zrîLå Eàìíeçø ìà ék §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«¦´¥³©Æ

éäìà ýåýéçkLé àìå EúéçLé àìå Etøé àì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ
éúáà úéøa-úà:íäì òaLð øLà Eáìék ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«¦´

éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL-ïîì E §©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦
õøàä-ìr íãà | íéäìà àøa øLà íBiä©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤
äéäðä íéîMä äö÷-ãrå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨®̈¦£¦«§À̈

:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä øáckâìòîLä ©¨¨³©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ£¨´©¬
-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ ír̈Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤

:éçiå äzà zrîLãìàBáì íéäìà äqðä | Bà ¨©¬§¨©−̈©¤«¦´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â
úúàa úqîa éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì̈©̧©´»¦¤´¤¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ
äéeèð rBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈
ýåýé íëì äNr-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðérì íéøöîa íëéäìà:Eäìúàøä äzà ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«©¨Æ¨§¥´¨
Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úrãì: ¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«

åì-ìrå jøqéì Bì÷-úà EréîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zrîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzîæìéúáà-úà áäà ék úçúåE ¦¬¨¥«§©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½
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:íéîiä-ìkô ¨©¨¦«
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לכֹוכבים  ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולם

'ּכגרזן  רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבחירה ּבעלי הֹורים ואּלּו ּבֹו'; החֹוצב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה

iriax ,iyily - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàïcøiä øára íéør L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæîáîçöøé øLà çöBø änL ñðì ¦§§−̈¨«¤¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³

ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ
ìL:éçå ìàä íéørä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

âîéðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®
ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãrìba úîàø-úàå§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈

:éMðîìãîéðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå ©«§©¦«§−Ÿ©®̈£¤¨´¤½¦§¥−
:ìàøNé éðaäîíéètLnäå íéwçäå úãrä älà §¥¬¦§¨¥«¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®

íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈
íéøönî:åîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øára ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½

ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

æîïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîLçîïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãråèîøár äáørä-ìëå §©©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤

úcLà úçz äáørä íé ãrå äçøæî ïcøiä©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ
:äbñtäô ©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום  אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף (קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהֹוליד

אּלא  עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכח

ּבטבע  זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא הּקּב"ה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּצד

ָָָהאדם.

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNrì ízøîLe íúà ízãîìeáýåýé §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnr úøk eðéäìàâ-úà àì ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤

eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À

:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧
-úà íëì ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−¤
íúéìr-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ£¦¤¬

:øîàì øäañ*éäìà äåäé éëðàøLà E ¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´
éúàöBääéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E «¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´

| ìñô Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk̈§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤
-àì õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤«Ÿ
äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³

éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²§©
lLíéôìàì ãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà äåäéúà äåäé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàñíBé-úà øBîL £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤Á
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMäúLL E ©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥´¤

éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé̈¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹
éäìà äåäéì | úaLäëàìî-ìë äNòú àì E ©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈

ðáe äzàEøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹
øLà Eøâå Ezîäa-ìëåéøòLaçeðé ïòîì E §¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©

| úééä ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨
éäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàaãéa íMî E §¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³

éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æçE £¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:úaMä íBé-úà úBNòìñéáà-úà ãakE ©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ

éäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©
éîé ïëéøàé-øLà äîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà äåäé:Cì ïúð Eñ:çöøz àìñàìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«§−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìåñãò Eòøá äðòú-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:àåLñEòø úLà ãîçú àìåñäeàúú àìå ¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹

ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Eòøì øLàô £¤¬§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הרמּב"ם ד)ּכתב ו, אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
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:íéîMaçéúéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz ©¨¨«¦©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²
:õøàì úçzî íéna-øLà äâc-ìkèéàOz-ïôe ¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤¤¦¨̧

éðérçøiä-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤©¨¥¹©
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
ýåýé ÷ìç øLà ízãárå íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§®̈£¤̧¨©¹§Ÿ̈³

éäìàìëì íúà E:íéîMä-ìk úçz íénrä ¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
ëìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−

:äfä íBik äìçð írì Bì úBéäì íéøönî¦¦§®̈¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«
àëpàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìr éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³

äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøár̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈
éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eáëéëðà ék £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«¦´¨«Ÿ¦¬

ízàå ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®§©¤Æ
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò́Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

âëýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNrå íënr úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:Eãëýåýé ék §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦µ§Ÿ̈´
éäìà:àp÷ ìà àeä äìëà Là Eôäë-ék ¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«¦«

õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
íúéNrå ìk úðeîz ìñt íúéNrå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬

éäìà-ýåýé éðéra òøä:Bñérëäì Eåëéúãérä ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«©«¦ŸÁ¦Á
ãáà-ék õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá̈¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¦«¨´Ÿ
íéøár ízà øLà õøàä ìrî øäî ïeãáàzŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯
íéîé ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ

:ïeãîMz ãîMä ék äéìræëíëúà ýåýé õéôäå ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
âäðé øLà íéBba øtñî éúî ízøàLðå íénrä«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯

à ýåýé:änL íëúçëíéäìà íL-ízãárå §Ÿ̈²¤§¤−¨«¨©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½
àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå õr íãà éãé äNrî©«£¥−§¥´¨®̈¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ

:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLéèëízLwáe ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«¦©§¤¬
éäìà ýåýé-úà íMîepLøãú ék úàöîe E ¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´¦§§¤½

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëaììk Eeàöîe Eì øva §¨§¨«§−§¨©§¤«©©´§½§¨¾−Ÿ
-ãr záLå íéîiä úéøçàa älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ©

éäìà ýåýé:Bì÷a zrîLå Eàìíeçø ìà ék §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«¦´¥³©Æ

éäìà ýåýéçkLé àìå EúéçLé àìå Etøé àì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ
éúáà úéøa-úà:íäì òaLð øLà Eáìék ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«¦´

éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL-ïîì E §©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦
õøàä-ìr íãà | íéäìà àøa øLà íBiä©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤
äéäðä íéîMä äö÷-ãrå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨®̈¦£¦«§À̈

:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä øáckâìòîLä ©¨¨³©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ£¨´©¬
-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ ír̈Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤

:éçiå äzà zrîLãìàBáì íéäìà äqðä | Bà ¨©¬§¨©−̈©¤«¦´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â
úúàa úqîa éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì̈©̧©´»¦¤´¤¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ
äéeèð rBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈
ýåýé íëì äNr-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðérì íéøöîa íëéäìà:Eäìúàøä äzà ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«©¨Æ¨§¥´¨
Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úrãì: ¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«

åì-ìrå jøqéì Bì÷-úà EréîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zrîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzîæìéúáà-úà áäà ék úçúåE ¦¬¨¥«§©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½
ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå åéøçà Bòøæa øçáiå©¦§©¬§©§−©«£¨®©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ

:íéøönîçìEnî íéîörå íéìãb íéBb LéøBäì ¦¦§¨«¦§¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−
éðtîäìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì E ¦¨¤®©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈

:äfä íBikèìEááì-ìà úáLäå íBiä zrãéå ©¬©¤«§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼
-ìrå ìrnî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé ék¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©

:ãBr ïéà úçzî õøàäîåéwç-úà zøîLå ¨−̈¤¦¨®©¥−«§¨«©§º̈¤ª¨´
áèéé øLà íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-úàå§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³§©§Æ©½£¤Æ¦©´

éðáìe Eìéøçà Eéøàz ïrîìe E-ìr íéîé C §½§¨¤−©«£¤®§©̧©©«£¦³¨¦Æ©
éäìà ýåýé øLà äîãàäEì ïúð E ¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−

:íéîiä-ìkô ¨©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

לכֹוכבים  ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולם

'ּכגרזן  רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבחירה ּבעלי הֹורים ואּלּו ּבֹו'; החֹוצב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה

iriax ,iyily - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàïcøiä øára íéør L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæîáîçöøé øLà çöBø änL ñðì ¦§§−̈¨«¤¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³

ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ
ìL:éçå ìàä íéørä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

âîéðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®
ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãrìba úîàø-úàå§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈

:éMðîìãîéðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå ©«§©¦«§−Ÿ©®̈£¤¨´¤½¦§¥−
:ìàøNé éðaäîíéètLnäå íéwçäå úãrä älà §¥¬¦§¨¥«¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®

íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈
íéøönî:åîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øára ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½

ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

æîïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîLçîïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãråèîøár äáørä-ìëå §©©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤

úcLà úçz äáørä íé ãrå äçøæî ïcøiä©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ
:äbñtäô ©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום  אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף (קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהֹוליד

אּלא  עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכח

ּבטבע  זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא הּקּב"ה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּצד

ָָָהאדם.

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNrì ízøîLe íúà ízãîìeáýåýé §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnr úøk eðéäìàâ-úà àì ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤

eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À

:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧
-úà íëì ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−¤
íúéìr-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ£¦¤¬

:øîàì øäañ*éäìà äåäé éëðàøLà E ¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´
éúàöBääéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E «¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´

| ìñô Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk̈§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤
-àì õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤«Ÿ
äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³

éäìà-ìòå íéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²§©
lLíéôìàì ãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà äåäéúà äåäé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàñíBé-úà øBîL £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤Á
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMäúLL E ©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥´¤

éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé̈¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹
éäìà äåäéì | úaLäëàìî-ìë äNòú àì E ©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈

ðáe äzàEøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹
øLà Eøâå Ezîäa-ìëåéøòLaçeðé ïòîì E §¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©

| úééä ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨
éäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàaãéa íMî E §¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³

éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æçE £¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:úaMä íBé-úà úBNòìñéáà-úà ãakE ©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ

éäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©
éîé ïëéøàé-øLà äîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà äåäé:Cì ïúð Eñ:çöøz àìñàìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«§−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìåñãò Eòøá äðòú-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:àåLñEòø úLà ãîçú àìåñäeàúú àìå ¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹

ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Eòøì øLàô £¤¬§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הרמּב"ם ד)ּכתב ו, אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ



iyyקפד ,iying - e - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּכתב  ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב

יא) מּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם אב ׁשּבכבֹוד לׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר ּפי על וימּתק ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

על  מׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּקׁשר

ב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ְְִִִֵידי

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬
íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå ìBãb̈−§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½

:éìà íðziåëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ©¦§¥−¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëeðàøä ïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈
Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́§¤¨§½§¤Ÿ¬
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðrîL̈©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìàáëék úeîð änì äzrå ¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ¨´¨¨½¦´
| íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä eðìëàú«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´

ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL £©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−
îå:eðúâëìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´

øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹
éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤
äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
åëéúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²
ìåéúåöî-ìk-úà øîLáèéé ïrîì íéîiä-ìk §¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬

:íìòì íäéðáìå íäìæëCìeáeL íäì øîà ¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−¡´Ÿ¨¤®¬
:íëéìäàì íëìçëéãnr ãîr ät äzàå ¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðàèëúBNrì ízøîLe ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½
ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬

:ìàîNeìíëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa §«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²

ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïrîì eëìz íëúà¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´
:ïeLøéz øLà õøàa íéîéåàäåönä úàæå ¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈

íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéøár ízà øLà õøàa úBNrì íëúà ãnìì§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLáéäìà ýåýé-úà àøéz ïrîìE −̈¨§¦§¨«§©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
ìEeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼

ðáe äzà-ïáe Eðaéiç éîé ìk Eïëøàé ïrîìe E ©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬
éîé:EâøLà úBNrì zøîLå ìàøNé zrîLå ¨¤«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ

ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹
éúáà éäìà:Láãe áìç úáæ õøà Cì Eô ¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ׁשּיראה  ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַָָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמֹוע יו"ד מּדּוע (שו"ע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמֹופיעה

סימן  ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ּתלמּוד ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָלכאֹורה,

ואם. אב ּכּבּוד הּוא ּבתלמּודֹו לּבן ְְְִֵֵַַָָָָּברכה

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨

:Eãàî-ìëáe ELôðåøLà älàä íéøácä eéäå ©§§−§¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
:Eááì-ìr íBiä Eeöî éëðàæéðáì ízðpLåE ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½
Eúéáa EzáLa ía zøaãåCøcá Ezëìáe §¦©§−̈®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáeçEãé-ìr úBàì ízøL÷e §¨§§−§¤«§©§¨¬§−©¨¤®
éðér ïéa úôèèì eéäå:EèúBææî-ìr ízáúëe §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬

éørLáe Eúéa:Eñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¥¤−¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåàéáeè-ìk íéàìî íézáe §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´¨»

záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨

áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
úéaî íéøöî õøàî:íéãárâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½

iriay - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−
:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤
:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«

çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©
òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬

éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®
:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈

øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬
:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½

ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²
:ä÷æç ãéa íéøönîáëíéúôîe úúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â

Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−
:eðéðérìâëàéáä ïrîì íMî àéöBä eðúBàå §¥¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´

òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúàŸ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−
:eðéúáàìãëíéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´

-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨
:äfä íBiäk eðúiçì íéîiääëeðl-äéäz ä÷ãöe ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤¨®

éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýéñ §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.ּכ על נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ׁשיטת  ּולפי הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַֹויׁש

עֹולם; ׁשל ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהרמּב"ן

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד ְֲִִֵֶַָָָוהרי

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´

éðtî | íéaø-íéBbéøîàäå éLbøbäå ézçä E ¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå éføtäå éðrðkäå§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½

:jnî íéîeörå íéaøáéäìà ýåýé íðúðeE ©¦¬©«£¦−¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
éðôìíúà íéøçz íøçä íúékäå Eúøëú-àì §¨¤−§¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ

:ípçú àìå úéøa íäìâEza ía ïzçúú àìå ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eãøéñé-ék «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³

ða-úàäøçå íéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óàääk-íà ék ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàååék ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´

éäìà ýåýéì äzà LBã÷ írýåýé | øça Ea E ©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìræíénrä-ìkî íëaøî àì ©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À
èrîä ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç̈©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬©§©−

:íénrä-ìkîçíëúà ýåýé úáäàî ék ¦¨¨«©¦«¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À
íëéúáàì òaLð øLà äráMä-úà BøîMîe¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½
úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãárè-ék zrãéå £¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈¦«
éäìà ýåýéøîL ïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaäéøîLáéúëåúåöî ©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
éø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéðt-ìà åéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²¤¨−̈

:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤«
àé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤

:íúNrì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz dxez zgny lil zgiy)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
הא  ּתימא אי ּדמית, ּבתר . . אּמ ואת אבי את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ"ּכּבד

ּביקריּה אתחּיב ּדמית ּגב על אף הכי, לאו הּוא, מּניּה ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּפטּור

בחקתי)יּתיר" פרשת סוף וגּלּוי.(זהר אֹור על מֹורה – זהר . ְִִֶַַַֹ

ּכל  את לקּים צריכים ּכי הּתֹורה, ּכללּות על מֹורה – ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבחּקתי

מּצד  לא ה', צּוּוי מּצד והעדּות, הּמׁשּפטים ּגם ְְִִִִִֵַַַַַָָָֹהּתֹורה,

ּבכל  הּוא מֹותֹו לאחר ּגם אב לכּבד החּיּוב אֹומר: הוי ְְְֱִֵֵֵַַַַַַַַָָהּטעם.

ּגּלּוי. ׁשל ּובאפן הּתֹורה ְְְִִֵֶֶַָֹעניני
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ּכתב  ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב

יא) מּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם אב ׁשּבכבֹוד לׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר ּפי על וימּתק ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

על  מׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּקׁשר

ב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ְְִִִֵידי

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬
íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå ìBãb̈−§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½

:éìà íðziåëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ©¦§¥−¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëeðàøä ïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈
Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́§¤¨§½§¤Ÿ¬
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðrîL̈©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìàáëék úeîð änì äzrå ¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ¨´¨¨½¦´
| íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä eðìëàú«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´

ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL £©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−
îå:eðúâëìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´

øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹
éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤
äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
åëéúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²
ìåéúåöî-ìk-úà øîLáèéé ïrîì íéîiä-ìk §¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬

:íìòì íäéðáìå íäìæëCìeáeL íäì øîà ¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−¡´Ÿ¨¤®¬
:íëéìäàì íëìçëéãnr ãîr ät äzàå ¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðàèëúBNrì ízøîLe ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½
ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬

:ìàîNeìíëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa §«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²

ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïrîì eëìz íëúà¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´
:ïeLøéz øLà õøàa íéîéåàäåönä úàæå ¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈

íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéøár ízà øLà õøàa úBNrì íëúà ãnìì§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLáéäìà ýåýé-úà àøéz ïrîìE −̈¨§¦§¨«§©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
ìEeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼

ðáe äzà-ïáe Eðaéiç éîé ìk Eïëøàé ïrîìe E ©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬
éîé:EâøLà úBNrì zøîLå ìàøNé zrîLå ¨¤«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ

ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹
éúáà éäìà:Láãe áìç úáæ õøà Cì Eô ¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ׁשּיראה  ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַָָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמֹוע יו"ד מּדּוע (שו"ע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמֹופיעה

סימן  ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ּתלמּוד ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָלכאֹורה,

ואם. אב ּכּבּוד הּוא ּבתלמּודֹו לּבן ְְְִֵֵַַָָָָּברכה

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨

:Eãàî-ìëáe ELôðåøLà älàä íéøácä eéäå ©§§−§¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
:Eááì-ìr íBiä Eeöî éëðàæéðáì ízðpLåE ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½
Eúéáa EzáLa ía zøaãåCøcá Ezëìáe §¦©§−̈®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáeçEãé-ìr úBàì ízøL÷e §¨§§−§¤«§©§¨¬§−©¨¤®
éðér ïéa úôèèì eéäå:EèúBææî-ìr ízáúëe §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬

éørLáe Eúéa:Eñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¥¤−¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåàéáeè-ìk íéàìî íézáe §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´¨»

záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨

áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
úéaî íéøöî õøàî:íéãárâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½

iriay - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−
:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤
:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«

çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©
òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬

éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®
:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈

øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬
:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½

ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²
:ä÷æç ãéa íéøönîáëíéúôîe úúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â

Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−
:eðéðérìâëàéáä ïrîì íMî àéöBä eðúBàå §¥¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´

òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúàŸ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−
:eðéúáàìãëíéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´

-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨
:äfä íBiäk eðúiçì íéîiääëeðl-äéäz ä÷ãöe ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤¨®

éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýéñ §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.ּכ על נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ׁשיטת  ּולפי הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַֹויׁש

עֹולם; ׁשל ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהרמּב"ן

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד ְֲִִֵֶַָָָוהרי

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´

éðtî | íéaø-íéBbéøîàäå éLbøbäå ézçä E ¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹
íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå éføtäå éðrðkäå§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½

:jnî íéîeörå íéaøáéäìà ýåýé íðúðeE ©¦¬©«£¦−¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
éðôìíúà íéøçz íøçä íúékäå Eúøëú-àì §¨¤−§¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ

:ípçú àìå úéøa íäìâEza ía ïzçúú àìå ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eãøéñé-ék «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³

ða-úàäøçå íéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óàääk-íà ék ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàååék ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´

éäìà ýåýéì äzà LBã÷ írýåýé | øça Ea E ©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìræíénrä-ìkî íëaøî àì ©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À
èrîä ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç̈©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬©§©−

:íénrä-ìkîçíëúà ýåýé úáäàî ék ¦¨¨«©¦«¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À
íëéúáàì òaLð øLà äráMä-úà BøîMîe¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½
úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãárè-ék zrãéå £¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈¦«
éäìà ýåýéøîL ïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaäéøîLáéúëåúåöî ©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
éø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéðt-ìà åéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²¤¨−̈

:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤«
àé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤

:íúNrì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz dxez zgny lil zgiy)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
הא  ּתימא אי ּדמית, ּבתר . . אּמ ואת אבי את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ"ּכּבד

ּביקריּה אתחּיב ּדמית ּגב על אף הכי, לאו הּוא, מּניּה ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּפטּור

בחקתי)יּתיר" פרשת סוף וגּלּוי.(זהר אֹור על מֹורה – זהר . ְִִֶַַַֹ

ּכל  את לקּים צריכים ּכי הּתֹורה, ּכללּות על מֹורה – ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבחּקתי

מּצד  לא ה', צּוּוי מּצד והעדּות, הּמׁשּפטים ּגם ְְִִִִִֵַַַַַָָָֹהּתֹורה,

ּבכל  הּוא מֹותֹו לאחר ּגם אב לכּבד החּיּוב אֹומר: הוי ְְְֱִֵֵֵַַַַַַַַָָהּטעם.

ּגּלּוי. ׁשל ּובאפן הּתֹורה ְְְִִֵֶֶַָֹעניני

BBBBBBBBBBBB



xihtnקפו - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zrãéåíéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®

åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàä̈¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²
ìeéøîLáéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöî §«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤«

éøçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNìàé-úà zøîLå §´§½¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨̧¤

øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧
:íúNrì íBiä Eeöî éëðàttt ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã'nr hl zegiy ihewl - dl`yl dprn)

(239

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

סֹופֹו, עד גֹו' אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

ּתקרא  לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות חג עד ְֵַַַַָָָָאֹותֹו.

.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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סֹופֹו, עד גֹו' אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

ּתקרא  לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות חג עד ְֵַַַַָָָָאֹותֹו.
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל שני, ח' מנחם אב



לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:435:478:418:439:139:1510:2410:2519:5019:4720:1620:1319:2820:25באר שבע )ק(

5:385:428:388:409:109:1210:2210:2319:5319:5020:2020:1719:2120:28חיפה )ק(

5:385:428:388:409:099:1110:2110:2319:5119:4920:1820:1519:0920:24ירושלים )ק(

5:425:468:408:429:129:1410:2410:2519:5119:4820:1820:1519:2920:27תל אביב )ק(

5:045:118:298:329:009:0310:2010:2220:5620:5021:3221:2620:3321:45אוסטריה, וינה )ק(

7:307:269:249:229:569:5410:4610:4517:2217:2717:5017:5417:0818:05אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:155:218:358:389:079:1010:2510:2820:5020:4521:2521:1920:2821:23אוקראינה, אודסה )ק(

4:404:468:038:078:358:389:559:5720:2920:2321:0520:5920:0621:03אוקראינה, דונייצק )ק(

4:494:568:138:178:458:4910:0510:0820:4120:3521:1821:1120:1821:15אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:085:158:358:399:079:1110:2810:3121:1421:0721:5221:4520:5121:49אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:585:058:278:318:599:0310:2010:2321:0821:0221:4721:4020:4521:44אוקראינה, קייב )ק(

5:455:509:039:069:359:3810:5310:5521:1321:0821:4721:4120:5121:59איטליה, מילאנו )ק(

6:086:098:428:439:129:1310:1510:1518:3118:3218:5318:5418:1318:58אקוואדור, קיטו )ח(

7:567:539:539:5210:2610:2411:1711:1618:0318:0718:2918:3317:4818:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:008:5710:5310:5111:2411:2212:1312:1218:4118:4619:1019:1518:2719:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:495:548:568:599:299:3110:4310:4520:3520:3121:0521:0120:1421:05ארה"ב, בולטימור )ק(

5:335:388:448:469:159:1810:3110:3320:3020:2621:0120:5620:0921:10ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:345:398:448:469:169:1810:3110:3320:3020:2621:0020:5620:0821:11ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:046:099:179:209:499:5211:0511:0721:1221:0721:4321:3920:5021:53ארה"ב, דטרויט )ק(

6:276:319:239:259:559:5711:0611:0720:2720:2420:5320:5020:0721:01ארה"ב, היוסטן )ק(

5:485:528:508:529:219:2310:3410:3520:0920:0620:3720:3319:4920:44ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:366:399:279:289:5910:0111:0811:1020:1720:1520:4220:4019:5820:51ארה"ב, מיאמי )ק(

5:295:348:388:419:119:1410:2610:2820:2620:2220:5720:5220:0521:08ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:225:288:368:399:079:1010:2410:2620:3020:2521:0120:5620:0821:10ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:526:519:149:149:439:4310:4210:4218:2518:2718:4818:5018:0918:54בוליביה, לה-פס )ח(

5:405:489:109:149:429:4611:0411:0721:5521:4922:3522:2821:3222:52בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:415:489:119:159:429:4611:0411:0721:5521:4922:3522:2721:3222:50בלגיה, בריסל )ק(

6:436:428:558:549:269:2510:2110:2117:4217:4418:0618:0817:2618:15ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:286:278:408:409:119:1110:0710:0717:2917:3217:5317:5517:1318:02ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:555:028:278:318:589:0210:2110:2421:1721:1021:5721:4920:5322:12בריטניה, לונדון )ק(

4:535:028:308:359:029:0610:2610:2921:3521:2822:1922:1021:1122:37בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:575:058:318:359:029:0610:2510:2821:2721:2022:0922:0121:0322:05גרמניה, ברלין )ק(

5:265:338:558:599:269:3010:4810:5021:3621:2922:1422:0721:1222:11גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:476:458:588:589:289:2810:2410:2317:4017:4318:0418:0717:2418:11דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:076:098:518:529:249:2510:3110:3219:2219:2119:4519:4419:0319:48הודו, בומביי )ח(

6:026:048:478:499:199:2010:2610:2719:1919:1719:4219:4119:0019:45הודו, פונה )ח(

4:575:048:198:238:518:5510:1110:1320:4120:3621:1721:1120:1921:15הונגריה, בודפשט )ק(

5:415:468:518:549:239:2610:3910:4120:3820:3421:0921:0520:1721:09טורקיה, איסטנבול )ק(

6:116:159:179:199:499:5111:0311:0420:5120:4721:2021:1620:3021:20יוון, אתונה )ק(

5:215:278:418:449:149:1710:3210:3520:5920:5421:3421:2820:3721:32מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:587:019:499:5010:1810:2011:2611:2720:2620:2520:5020:4920:0720:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:577:539:419:4010:1410:1211:0111:0017:1417:1917:4417:4917:0117:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:148:088:098:388:409:499:5019:0819:0619:3419:3118:4819:35נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:039:329:3210:0410:0511:0611:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:264:348:018:058:328:369:559:5820:5620:4921:3821:3020:3321:34פולין, ורשא )ק(

6:286:278:468:469:199:1910:1710:1718:0118:0218:2318:2417:4418:28פרו, לימה )ח(

6:006:069:209:239:519:5411:1011:1221:3221:2722:0622:0121:1022:17צרפת, ליאון )ק(

5:586:049:239:279:559:5811:1511:1821:5521:4922:3222:2521:3222:45צרפת, פריז )ק(

5:445:458:218:228:518:529:559:5518:2118:2118:4318:4318:0318:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:455:509:009:039:329:3510:4910:5121:0120:5721:3421:2920:4021:44קנדה, טורונטו )ק(

5:155:218:348:379:069:0910:2410:2620:4420:3921:1821:1220:2221:30קנדה, מונטריאול )ק(

5:415:458:418:439:149:1610:2610:2820:0119:5820:2920:2519:4120:29קפריסין, לרנקה )ק(

5:325:419:139:189:459:4911:1011:1322:3022:2223:1723:0722:0623:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:585:078:448:499:149:1910:4110:4422:1222:0323:0122:5121:4723:20רוסיה, מוסקבה )ח(

5:365:438:579:019:299:3310:4910:5121:1721:1121:5221:4620:5421:50רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:385:449:029:059:339:3610:5210:5521:2521:1922:0021:5421:0222:11שווייץ, ציריך )ק(

5:555:578:358:369:079:0810:1310:1418:5218:5219:1519:1418:3419:18תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:435:478:418:439:139:1510:2410:2519:5019:4720:1620:1319:2820:25באר שבע )ק(

5:385:428:388:409:109:1210:2210:2319:5319:5020:2020:1719:2120:28חיפה )ק(

5:385:428:388:409:099:1110:2110:2319:5119:4920:1820:1519:0920:24ירושלים )ק(

5:425:468:408:429:129:1410:2410:2519:5119:4820:1820:1519:2920:27תל אביב )ק(

5:045:118:298:329:009:0310:2010:2220:5620:5021:3221:2620:3321:45אוסטריה, וינה )ק(

7:307:269:249:229:569:5410:4610:4517:2217:2717:5017:5417:0818:05אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:155:218:358:389:079:1010:2510:2820:5020:4521:2521:1920:2821:23אוקראינה, אודסה )ק(

4:404:468:038:078:358:389:559:5720:2920:2321:0520:5920:0621:03אוקראינה, דונייצק )ק(

4:494:568:138:178:458:4910:0510:0820:4120:3521:1821:1120:1821:15אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:085:158:358:399:079:1110:2810:3121:1421:0721:5221:4520:5121:49אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:585:058:278:318:599:0310:2010:2321:0821:0221:4721:4020:4521:44אוקראינה, קייב )ק(

5:455:509:039:069:359:3810:5310:5521:1321:0821:4721:4120:5121:59איטליה, מילאנו )ק(

6:086:098:428:439:129:1310:1510:1518:3118:3218:5318:5418:1318:58אקוואדור, קיטו )ח(

7:567:539:539:5210:2610:2411:1711:1618:0318:0718:2918:3317:4818:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:008:5710:5310:5111:2411:2212:1312:1218:4118:4619:1019:1518:2719:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:495:548:568:599:299:3110:4310:4520:3520:3121:0521:0120:1421:05ארה"ב, בולטימור )ק(

5:335:388:448:469:159:1810:3110:3320:3020:2621:0120:5620:0921:10ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:345:398:448:469:169:1810:3110:3320:3020:2621:0020:5620:0821:11ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:046:099:179:209:499:5211:0511:0721:1221:0721:4321:3920:5021:53ארה"ב, דטרויט )ק(

6:276:319:239:259:559:5711:0611:0720:2720:2420:5320:5020:0721:01ארה"ב, היוסטן )ק(

5:485:528:508:529:219:2310:3410:3520:0920:0620:3720:3319:4920:44ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:366:399:279:289:5910:0111:0811:1020:1720:1520:4220:4019:5820:51ארה"ב, מיאמי )ק(

5:295:348:388:419:119:1410:2610:2820:2620:2220:5720:5220:0521:08ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:225:288:368:399:079:1010:2410:2620:3020:2521:0120:5620:0821:10ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:526:519:149:149:439:4310:4210:4218:2518:2718:4818:5018:0918:54בוליביה, לה-פס )ח(

5:405:489:109:149:429:4611:0411:0721:5521:4922:3522:2821:3222:52בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:415:489:119:159:429:4611:0411:0721:5521:4922:3522:2721:3222:50בלגיה, בריסל )ק(

6:436:428:558:549:269:2510:2110:2117:4217:4418:0618:0817:2618:15ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:286:278:408:409:119:1110:0710:0717:2917:3217:5317:5517:1318:02ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:555:028:278:318:589:0210:2110:2421:1721:1021:5721:4920:5322:12בריטניה, לונדון )ק(

4:535:028:308:359:029:0610:2610:2921:3521:2822:1922:1021:1122:37בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:575:058:318:359:029:0610:2510:2821:2721:2022:0922:0121:0322:05גרמניה, ברלין )ק(

5:265:338:558:599:269:3010:4810:5021:3621:2922:1422:0721:1222:11גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:476:458:588:589:289:2810:2410:2317:4017:4318:0418:0717:2418:11דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:076:098:518:529:249:2510:3110:3219:2219:2119:4519:4419:0319:48הודו, בומביי )ח(

6:026:048:478:499:199:2010:2610:2719:1919:1719:4219:4119:0019:45הודו, פונה )ח(

4:575:048:198:238:518:5510:1110:1320:4120:3621:1721:1120:1921:15הונגריה, בודפשט )ק(

5:415:468:518:549:239:2610:3910:4120:3820:3421:0921:0520:1721:09טורקיה, איסטנבול )ק(

6:116:159:179:199:499:5111:0311:0420:5120:4721:2021:1620:3021:20יוון, אתונה )ק(

5:215:278:418:449:149:1710:3210:3520:5920:5421:3421:2820:3721:32מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:587:019:499:5010:1810:2011:2611:2720:2620:2520:5020:4920:0720:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:577:539:419:4010:1410:1211:0111:0017:1417:1917:4417:4917:0117:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:148:088:098:388:409:499:5019:0819:0619:3419:3118:4819:35נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:039:329:3210:0410:0511:0611:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור, סינגפור )ח(

4:264:348:018:058:328:369:559:5820:5620:4921:3821:3020:3321:34פולין, ורשא )ק(

6:286:278:468:469:199:1910:1710:1718:0118:0218:2318:2417:4418:28פרו, לימה )ח(

6:006:069:209:239:519:5411:1011:1221:3221:2722:0622:0121:1022:17צרפת, ליאון )ק(

5:586:049:239:279:559:5811:1511:1821:5521:4922:3222:2521:3222:45צרפת, פריז )ק(

5:445:458:218:228:518:529:559:5518:2118:2118:4318:4318:0318:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:455:509:009:039:329:3510:4910:5121:0120:5721:3421:2920:4021:44קנדה, טורונטו )ק(

5:155:218:348:379:069:0910:2410:2620:4420:3921:1821:1220:2221:30קנדה, מונטריאול )ק(

5:415:458:418:439:149:1610:2610:2820:0119:5820:2920:2519:4120:29קפריסין, לרנקה )ק(

5:325:419:139:189:459:4911:1011:1322:3022:2223:1723:0722:0623:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:585:078:448:499:149:1910:4110:4422:1222:0323:0122:5121:4723:20רוסיה, מוסקבה )ח(

5:365:438:579:019:299:3310:4910:5121:1721:1121:5221:4620:5421:50רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:385:449:029:059:339:3610:5210:5521:2521:1922:0021:5421:0222:11שווייץ, ציריך )ק(

5:555:578:358:369:079:0810:1310:1418:5218:5219:1519:1418:3419:18תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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