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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד סיון, ובו שאלה אודות בנו... שי' שאינו שוקד בלימודו כו' ושואל חוו"ד 

בזה.

הנה אינני רואה מקום לשאלה וכבר ידוע פסק רז"ל עד דידך על צוורי דבריך כו' שזה מתחיל 

משנת הששה עשר שזהו גיל בנו שי' שכותב במכתבו ובמילא עליו הדבר מוטל לנקוט בהאמצעים ודרכי 

נועם שבנו ילמוד במסירה ונתינה אליבא דנפשי' ואז יצליח.

מ"ש אודות עניני הישיבה, הנה לפלא עליו שכיון שגם הוא מהר"מ והמשגיחים דהישיבה הרי 

גם עליו מוטלת האחריות בעד ההנהלה בכללותה וכמו בכל עניני צבור שאין הפירוש בזה דהיחיד פטור 

מהם וכידוע, וכל אחד מהר"מ והמשגיחים שעוסק במקצועו במסירה ואליבא דאמת הרי א"א שלא 

יפעול זה גם על שאר הנהלת הישיבה ואופן העבודה דשאר הר"מ והמשגיחים וכל הנ"ל הוא נוסף על 

הפס"ד )קידושין מ, ב והובא ברמב"ם( דלעולם יראה אדם עצמו שקול כו' ובפעולה אחת שלו מכריע 

את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות או כו' ואחכה למכתבו מפורט מאשר מוסיף הוא בהענינים 

שתחת רשותו ומוסיף ככל האפשרי וכן הצעות מפורטות בהנוגע להטבת המצב בהענינים והמקצועות 

שתחת הנהלת אחרים, ומובן שכל המפרט יותר ה"ז משובח.

בברכה.



ד

,gxw zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÁwiÂ'וגֹו עצמֹו1קרח את לקח רׁש"י ּופירׁש , «ƒ«ְְִֵֵֶַַַַָֹ

העדה  מּתֹו נחלק להיֹות אחד ְְֱִִֵֶֶַָָָָלצד

אּונקלּוס  ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּונה, על ְְְְְְִֵֵֶֶַַָלעֹורר

ּבמחלֹוקת. להחזיק העדה מּׁשאר נחלק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָואתּפלג,

ּבּמׁשנה  אמרּו זה ׁשאינּה2ועל כּו' מחלֹוקת ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

עדתֹו. וכל קרח מחלֹוקת זֹו כּו' ׁשמים ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹלׁשם

זה  ענין נקרא לּמה הּטעם מהּו להבין, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוצרי

מחלֹוקת  זֹו היתה לא הרי מחלֹוקת, ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָֹּבׁשם

טענה  לֹו היתה אּלא וסיּבה, טעם ללא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּגרידא,

עם  ׁשחלק רׁש"י, ּבפירּוׁש וכּמּובא ׂשכל, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעלּֿפי

ׁשל  נׂשיאּותֹו על טענה לֹו ׁשהיתה ּבגלל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

ּבני  על נׂשיא מׁשה ׁשּמינהּו עּוזיאל ּבן ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאליצפן

עלּֿפי  ּובפרט מּכּלם, הּקטן ׁשהיה אף ְְִִִֶַַַָָָָָָָֻקהת,

וחסידּות  ּבקּבלה לוי,3המבאר ׁשהיה ׁשּקרח ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן על חלק ּגבּורה, ְְְֲִִֶַַַַַָָֹּבחינת

החסדים  על הּגבּור ֹות להגּביר ׁשרצה לפי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהחסד,

לעתידֿלבא  ׁשּיהיה ּכמֹו עיקר, הּגבּורֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּיהיּו

עכׁשו  ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו הּגבּורֹות, ְְְְִֶֶַַַַָׁשּיתעּלּו

למעלה  הם ּבׁשרׁשם ׁשהּגבּורֹות עּתיק, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת

ׂשכל,4מהחסדים  עלּֿפי טענה לֹו ׁשהיתה וכיון . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ואהרן, מׁשה על לחלֹוק רק ׁשּנתּכּון ּבאֹופן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹולא

ּבׁשם  זה נקרא לּמה אםּֿכן ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמחלֹוקת

ֲֶַמחלֹוקת.

הּמׁשנה Ô·eÈÂב) ּבמאמר הּבאּור ּכל 2ּבהק ּדם ¿»ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

סֹופּה ׁשמים לׁשם ׁשהיא ְֲִִֵֶֶַַָָמחלֹוקת

לׁשם  ׁשהיא מחלֹוקת היא איזֹו כּו', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַלהתקּים

וׁשּמאי  הּלל מחלֹוקת זֹו והקׁשה 5ׁשמים, , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
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א).1) (טז, פרשתנו מי"ז.2)ריש פ"ה ע'3)אבות ח"ב תער"ב (המשך העת"ר קרח ויקח סד"ה ג. נד, פרשתנו לקו"ת

ובכ"מ. ובכ"מ.4)א'מג). א. יו"ד, שה"ש ס"ע 5)לקו"ת ח"ב תרל"ב (סה"מ תרל"ב מחלוקת כל ד"ה ראה - לקמן בהבא

(המשך  תער"ב מחלוקת כל רד"ה תרחצ. ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). שנא ס"ע תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואילך). שעג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â Á¯˜ ÁwiÂ1, בהקשר "ויקח" הביטוי פשר מה הוא בפסוק והקושי «ƒ«…«¿

רבנו? משה על לחלוק קם כאשר קורח לקח מי את או מה את – ≈≈L¯ÈÙeזה
„Á‡ „ˆÏ BÓˆÚ ˙‡ Á˜Ï È"L¯ בני כלל היו שבו מהצד אחר צד «ƒ»«∆«¿¿«∆»

BÚÏ¯¯ישראל ‰„Ú‰ CBzÓ ˜ÏÁ ˙BÈ‰Ïלערער,‰e‰k‰ ÏÚ ƒ¿∆¡»ƒ»≈»¿≈««¿»
ÒeÏ˜e‡ Ìb¯zL e‰ÊÂ את ¿∆∆ƒ¿≈¿¿

"ויקח" יצא Ït˙‡Â‚,המילה ¿ƒ¿¿≈
‰Ú„‰לחלוק, ¯‡MÓ ˜ÏÁ∆¿«ƒ¿»»≈»

˙˜BÏÁÓa ˜ÈÊÁ‰Ï ולבוא ¿«¬ƒ¿«¬∆
רבנו. משה כנגד Ê‰בתלונות ÏÚÂ¿«∆

‰Lna e¯Ó‡2˙˜BÏÁÓ Ïk »¿«ƒ¿»»«¬∆
BÊ 'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L 'eÎ∆≈»¿≈»«ƒ

B˙„Ú ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ שאין «¬∆…«¿»¬»
להתקיים  .סופה

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««««
‰Ê ÔÈÚ ‡¯˜ ‰nÏ טענות של »»ƒ¿»ƒ¿»∆

בהמשך  המפורטות רבנו משה על קורח

Ï‡הפרשה  È¯‰ ,˙˜BÏÁÓ ÌLa¿≈«¬∆¬≈…
,‡„È¯b ˙˜BÏÁÓ BÊ ‰˙È‰»¿»«¬∆¿≈»
‰˙È‰ ‡l‡ ,‰aÈÒÂ ÌÚË ‡ÏÏ¿…««¿ƒ»∆»»¿»

BÏ לקורח‰ÚË רבנו משה כלפי «¬»
,ÏÎN ÈtŒÏÚ הגיוני נימוק עם «ƒ≈∆

,È"L¯ Le¯ÈÙa ‡·enÎÂ¿«»¿≈«ƒ
הבאים LÓ‰בפסוקים ÌÚ ˜ÏÁL∆»«ƒ…∆

‰ÚË BÏ ‰˙È‰L ÏÏ‚a תלונה ƒ¿«∆»¿»«¬»
Ôa ÔÙˆÈÏ‡ ÏL B˙e‡ÈN ÏÚ«¿ƒ∆¡ƒ»»∆

Ï‡ÈÊeÚלוי בן קהת e‰ÈnLבן ƒ≈∆ƒ»
Û‡ ,˙‰˜ Èa ÏÚ ‡ÈN ‰LÓ…∆»ƒ«¿≈¿»«
Ë¯Ù·e ,ÌlkÓ ÔËw‰ ‰È‰L∆»»«»»ƒÀ»ƒ¿»
‰Ïa˜a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»»

˙e„ÈÒÁÂ3,ÈÂÏ ‰È‰L Á¯wL «¬ƒ∆…«∆»»≈ƒ
Ô¯‰‡ ÏÚ ˜ÏÁ ,‰¯e·b ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»«««¬…

,„ÒÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰L היפך ∆¿ƒ««∆∆
Èa‚‰Ï¯הגבורה, ‰ˆ¯L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿«¿ƒ

eÈ‰iL ÌÈ„ÒÁ‰ ÏÚ ˙B¯e·b‰«¿««¬»ƒ∆ƒ¿
,¯˜ÈÚ ˙B¯e·b‰,טפל BÓkוהחסד «¿ƒ»¿

elÚ˙iL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…∆ƒ¿«
Ìb ‡e‰L BÓÎe ,˙B¯e·b‰«¿¿∆«

,˜ÈzÚ ˙ÈÁ·a ÂLÎÚ מבואר «¿»ƒ¿ƒ««ƒ
עליון' 'כתר שבבחינת וחסידות בקבלה

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

בחינת  יש הראש) מעל הוא שהכתר

מ'יומין' ונבדל (שנעתק יומין' 'עתיק

יש  מהספירות) למעלה היא עצמה שמצד (אף יומין' 'עתיק לבחינת וגם וגילוי)

לספירות  יש ב'עתיק' שבהיותן אלא ספירות עשר של מבנה) (דמות, 'פרצוף'

שבעולמות  ובעוד האצילות, בעולם הגילוי לאחר מאשר שונה משמעות

היא  דעתיק' 'גבורה הרי הדין, מידת היא הגבורה אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

תורה  לקוטי (ראה ממותקות" "גבורות

המשכת  ..." עצרת: שמיני הזקן, לרבנו

עליכם  וזרקתי נקרא הרחמים מידות י"ג

יומין  דעתיק גבורה ... טהורים מים

[עלֿדרך  סתימאה במוחא המלובשת

אור  היא דעתיק שגבורה כאן האמור

מים  ונקרא ... שבחכמה] סוף אין

נמשך  ידם ועל שבהם לפי טהורים

מטמא  טהור יתן מי כדכתיב הטהרה

נקראת  זו עליונה שהמשכה הרי כו'...

כאן  האמור דרך [על טהרה לשון כן גם

אסור  מהפכים זו בחינה ידי שעל

בסוד  העיקר היא הטהרה ... למותר])

סתם  בגבורה זה אין אך הגבורה.

דעתיק  גבורה המשכת אם כי דאצילות

דעתיק  גבורה הטהרה... מקור כנ"ל

(... בתכלית הממותקות גבורות שהם

Ì‰ ÌL¯La ˙B¯e·b‰L∆«¿¿»¿»≈
ÌÈ„ÒÁ‰Ó ‰ÏÚÓÏ4 אלא) ¿«¿»≈«¬»ƒ

קודמת  החסד מידת בפועל שבהתגלות

לפניה  באה היא ולכן הגבורה למידת

יאירו  לבוא ולעתיד הספירות) בסדר

בשורשם, שהם כפי הדברים ויתגלו

מקום  יש קורח יש שלטענתו ונמצא

וחסידות. קבלה עלֿפי גם והסבר

ÈtŒÏÚ ‰ÚË BÏ ‰˙È‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿»«¬»«ƒ
˜¯ Ôek˙pL ÔÙB‡a ‡ÏÂ ,ÏÎN≈∆¿…¿∆∆ƒ¿«≈«
,Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚ ˜BÏÁÏ«¬«…∆¿«¬…

,„·Ïa ˙˜BÏÁÓ היתה לא וכוונתו «¬∆ƒ¿«
בלבד, מחלוקת לשם ŒÌ‡ƒלמחלוקת

ÌLa ‰Ê ‡¯˜ ‰nÏ Ôk≈»»ƒ¿»∆¿≈
?˙˜BÏÁÓ«¬∆

¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ עלֿפי ·) ¿»¿∆¿≈«≈
‰Ln‰סידות ח  ¯Ó‡Óa2 בפרקי ¿«¬««ƒ¿»

ÌLÏאבות  ‡È‰L ˙˜BÏÁÓ Ïk»«¬∆∆ƒ¿≈
,'eÎ Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ÌÈÓL»«ƒ»¿ƒ¿«≈
‡È‰L ˙˜BÏÁÓ ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ«¬∆∆ƒ
Ïl‰ ˙˜BÏÁÓ BÊ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ«¬∆ƒ≈
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 מפתח  כללי

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

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

     'ויקח קרח וגוה "מאמר ד  )ג

ה  .......  ז"כשת'ה, מברכים החודש תמוז, שבת פרשת קרח

  , קרח פרשתשבת שיחת   )ד

טו   ...........................  ז"תשכ'ה ,מברכים החודש תמוז

  קרחפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כב  ...............................................  יגכרך ) ק"בלה(

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

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

כט  ................  קרחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לא .............  חקרלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

נז  ...................  קרחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

נח  ......................................  קרחלשבוע פרשת  

סח  ...............  קרחלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

עא ..........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עד   ..............  קרחלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

צו  ..............  קרחלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

בק  ................ קרחלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

וק  ................................  טיקתהלים פרק , דיפרק  במלכים 

  בכורותמסכת  –משניות   )יז

חק  ..................................................  ביאור קהתי

 טוק  ..............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  תעניתמסכת   )יט

טזק  ................................................  י ףעד ד דמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

קמה  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

קמה  ................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כב

קמו  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

קנ  ................................................ ר האמצעי"אדמו

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

קנא  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

קנא  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –המאמרים שיעורים בהמשך   )כו

קנב  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'קונטרסים חלק א –ספר המאמרים   )כז

קנד  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

קנד  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

קנו  .....................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )כט

  אגרות קודש   )ל

קנז  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנח  ........................................  גפרקי אבות פרק   )לא

קנט  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

קסו  ........................  קרחלשבוע פרשת ח זמנים לו  )לג

קסז  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,gxw zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÁwiÂ'וגֹו עצמֹו1קרח את לקח רׁש"י ּופירׁש , «ƒ«ְְִֵֵֶַַַַָֹ

העדה  מּתֹו נחלק להיֹות אחד ְְֱִִֵֶֶַָָָָלצד

אּונקלּוס  ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּונה, על ְְְְְְִֵֵֶֶַַָלעֹורר

ּבמחלֹוקת. להחזיק העדה מּׁשאר נחלק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָואתּפלג,

ּבּמׁשנה  אמרּו זה ׁשאינּה2ועל כּו' מחלֹוקת ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

עדתֹו. וכל קרח מחלֹוקת זֹו כּו' ׁשמים ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹלׁשם

זה  ענין נקרא לּמה הּטעם מהּו להבין, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוצרי

מחלֹוקת  זֹו היתה לא הרי מחלֹוקת, ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָֹּבׁשם

טענה  לֹו היתה אּלא וסיּבה, טעם ללא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּגרידא,

עם  ׁשחלק רׁש"י, ּבפירּוׁש וכּמּובא ׂשכל, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעלּֿפי

ׁשל  נׂשיאּותֹו על טענה לֹו ׁשהיתה ּבגלל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

ּבני  על נׂשיא מׁשה ׁשּמינהּו עּוזיאל ּבן ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאליצפן

עלּֿפי  ּובפרט מּכּלם, הּקטן ׁשהיה אף ְְִִִֶַַַָָָָָָָֻקהת,

וחסידּות  ּבקּבלה לוי,3המבאר ׁשהיה ׁשּקרח ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן על חלק ּגבּורה, ְְְֲִִֶַַַַַָָֹּבחינת

החסדים  על הּגבּור ֹות להגּביר ׁשרצה לפי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהחסד,

לעתידֿלבא  ׁשּיהיה ּכמֹו עיקר, הּגבּורֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּיהיּו

עכׁשו  ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו הּגבּורֹות, ְְְְִֶֶַַַַָׁשּיתעּלּו

למעלה  הם ּבׁשרׁשם ׁשהּגבּורֹות עּתיק, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת

ׂשכל,4מהחסדים  עלּֿפי טענה לֹו ׁשהיתה וכיון . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ואהרן, מׁשה על לחלֹוק רק ׁשּנתּכּון ּבאֹופן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹולא

ּבׁשם  זה נקרא לּמה אםּֿכן ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמחלֹוקת

ֲֶַמחלֹוקת.

הּמׁשנה Ô·eÈÂב) ּבמאמר הּבאּור ּכל 2ּבהק ּדם ¿»ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

סֹופּה ׁשמים לׁשם ׁשהיא ְֲִִֵֶֶַַָָמחלֹוקת

לׁשם  ׁשהיא מחלֹוקת היא איזֹו כּו', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַלהתקּים

וׁשּמאי  הּלל מחלֹוקת זֹו והקׁשה 5ׁשמים, , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
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א).1) (טז, פרשתנו מי"ז.2)ריש פ"ה ע'3)אבות ח"ב תער"ב (המשך העת"ר קרח ויקח סד"ה ג. נד, פרשתנו לקו"ת

ובכ"מ. ובכ"מ.4)א'מג). א. יו"ד, שה"ש ס"ע 5)לקו"ת ח"ב תרל"ב (סה"מ תרל"ב מחלוקת כל ד"ה ראה - לקמן בהבא

(המשך  תער"ב מחלוקת כל רד"ה תרחצ. ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). שנא ס"ע תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואילך). שעג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â Á¯˜ ÁwiÂ1, בהקשר "ויקח" הביטוי פשר מה הוא בפסוק והקושי «ƒ«…«¿

רבנו? משה על לחלוק קם כאשר קורח לקח מי את או מה את – ≈≈L¯ÈÙeזה
„Á‡ „ˆÏ BÓˆÚ ˙‡ Á˜Ï È"L¯ בני כלל היו שבו מהצד אחר צד «ƒ»«∆«¿¿«∆»

BÚÏ¯¯ישראל ‰„Ú‰ CBzÓ ˜ÏÁ ˙BÈ‰Ïלערער,‰e‰k‰ ÏÚ ƒ¿∆¡»ƒ»≈»¿≈««¿»
ÒeÏ˜e‡ Ìb¯zL e‰ÊÂ את ¿∆∆ƒ¿≈¿¿

"ויקח" יצא Ït˙‡Â‚,המילה ¿ƒ¿¿≈
‰Ú„‰לחלוק, ¯‡MÓ ˜ÏÁ∆¿«ƒ¿»»≈»

˙˜BÏÁÓa ˜ÈÊÁ‰Ï ולבוא ¿«¬ƒ¿«¬∆
רבנו. משה כנגד Ê‰בתלונות ÏÚÂ¿«∆

‰Lna e¯Ó‡2˙˜BÏÁÓ Ïk »¿«ƒ¿»»«¬∆
BÊ 'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L 'eÎ∆≈»¿≈»«ƒ

B˙„Ú ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ שאין «¬∆…«¿»¬»
להתקיים  .סופה

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««««
‰Ê ÔÈÚ ‡¯˜ ‰nÏ טענות של »»ƒ¿»ƒ¿»∆

בהמשך  המפורטות רבנו משה על קורח

Ï‡הפרשה  È¯‰ ,˙˜BÏÁÓ ÌLa¿≈«¬∆¬≈…
,‡„È¯b ˙˜BÏÁÓ BÊ ‰˙È‰»¿»«¬∆¿≈»
‰˙È‰ ‡l‡ ,‰aÈÒÂ ÌÚË ‡ÏÏ¿…««¿ƒ»∆»»¿»

BÏ לקורח‰ÚË רבנו משה כלפי «¬»
,ÏÎN ÈtŒÏÚ הגיוני נימוק עם «ƒ≈∆

,È"L¯ Le¯ÈÙa ‡·enÎÂ¿«»¿≈«ƒ
הבאים LÓ‰בפסוקים ÌÚ ˜ÏÁL∆»«ƒ…∆

‰ÚË BÏ ‰˙È‰L ÏÏ‚a תלונה ƒ¿«∆»¿»«¬»
Ôa ÔÙˆÈÏ‡ ÏL B˙e‡ÈN ÏÚ«¿ƒ∆¡ƒ»»∆

Ï‡ÈÊeÚלוי בן קהת e‰ÈnLבן ƒ≈∆ƒ»
Û‡ ,˙‰˜ Èa ÏÚ ‡ÈN ‰LÓ…∆»ƒ«¿≈¿»«
Ë¯Ù·e ,ÌlkÓ ÔËw‰ ‰È‰L∆»»«»»ƒÀ»ƒ¿»
‰Ïa˜a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»»

˙e„ÈÒÁÂ3,ÈÂÏ ‰È‰L Á¯wL «¬ƒ∆…«∆»»≈ƒ
Ô¯‰‡ ÏÚ ˜ÏÁ ,‰¯e·b ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»«««¬…

,„ÒÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰L היפך ∆¿ƒ««∆∆
Èa‚‰Ï¯הגבורה, ‰ˆ¯L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿«¿ƒ

eÈ‰iL ÌÈ„ÒÁ‰ ÏÚ ˙B¯e·b‰«¿««¬»ƒ∆ƒ¿
,¯˜ÈÚ ˙B¯e·b‰,טפל BÓkוהחסד «¿ƒ»¿

elÚ˙iL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…∆ƒ¿«
Ìb ‡e‰L BÓÎe ,˙B¯e·b‰«¿¿∆«

,˜ÈzÚ ˙ÈÁ·a ÂLÎÚ מבואר «¿»ƒ¿ƒ««ƒ
עליון' 'כתר שבבחינת וחסידות בקבלה

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

בחינת  יש הראש) מעל הוא שהכתר

מ'יומין' ונבדל (שנעתק יומין' 'עתיק

יש  מהספירות) למעלה היא עצמה שמצד (אף יומין' 'עתיק לבחינת וגם וגילוי)

לספירות  יש ב'עתיק' שבהיותן אלא ספירות עשר של מבנה) (דמות, 'פרצוף'

שבעולמות  ובעוד האצילות, בעולם הגילוי לאחר מאשר שונה משמעות

היא  דעתיק' 'גבורה הרי הדין, מידת היא הגבורה אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

תורה  לקוטי (ראה ממותקות" "גבורות

המשכת  ..." עצרת: שמיני הזקן, לרבנו

עליכם  וזרקתי נקרא הרחמים מידות י"ג

יומין  דעתיק גבורה ... טהורים מים

[עלֿדרך  סתימאה במוחא המלובשת

אור  היא דעתיק שגבורה כאן האמור

מים  ונקרא ... שבחכמה] סוף אין

נמשך  ידם ועל שבהם לפי טהורים

מטמא  טהור יתן מי כדכתיב הטהרה

נקראת  זו עליונה שהמשכה הרי כו'...

כאן  האמור דרך [על טהרה לשון כן גם

אסור  מהפכים זו בחינה ידי שעל

בסוד  העיקר היא הטהרה ... למותר])

סתם  בגבורה זה אין אך הגבורה.

דעתיק  גבורה המשכת אם כי דאצילות

דעתיק  גבורה הטהרה... מקור כנ"ל

(... בתכלית הממותקות גבורות שהם

Ì‰ ÌL¯La ˙B¯e·b‰L∆«¿¿»¿»≈
ÌÈ„ÒÁ‰Ó ‰ÏÚÓÏ4 אלא) ¿«¿»≈«¬»ƒ

קודמת  החסד מידת בפועל שבהתגלות

לפניה  באה היא ולכן הגבורה למידת

יאירו  לבוא ולעתיד הספירות) בסדר

בשורשם, שהם כפי הדברים ויתגלו

מקום  יש קורח יש שלטענתו ונמצא

וחסידות. קבלה עלֿפי גם והסבר

ÈtŒÏÚ ‰ÚË BÏ ‰˙È‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿»«¬»«ƒ
˜¯ Ôek˙pL ÔÙB‡a ‡ÏÂ ,ÏÎN≈∆¿…¿∆∆ƒ¿«≈«
,Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚ ˜BÏÁÏ«¬«…∆¿«¬…

,„·Ïa ˙˜BÏÁÓ היתה לא וכוונתו «¬∆ƒ¿«
בלבד, מחלוקת לשם ŒÌ‡ƒלמחלוקת

ÌLa ‰Ê ‡¯˜ ‰nÏ Ôk≈»»ƒ¿»∆¿≈
?˙˜BÏÁÓ«¬∆

¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ עלֿפי ·) ¿»¿∆¿≈«≈
‰Ln‰סידות ח  ¯Ó‡Óa2 בפרקי ¿«¬««ƒ¿»

ÌLÏאבות  ‡È‰L ˙˜BÏÁÓ Ïk»«¬∆∆ƒ¿≈
,'eÎ Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ÌÈÓL»«ƒ»¿ƒ¿«≈
‡È‰L ˙˜BÏÁÓ ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ«¬∆∆ƒ
Ïl‰ ˙˜BÏÁÓ BÊ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ«¬∆ƒ≈
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     'ויקח קרח וגוה "מאמר ד  )ג

ה  .......  ז"כשת'ה, מברכים החודש תמוז, שבת פרשת קרח

  , קרח פרשתשבת שיחת   )ד

טו   ...........................  ז"תשכ'ה ,מברכים החודש תמוז

  קרחפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כב  ...............................................  יגכרך ) ק"בלה(

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

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

כט  ................  קרחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לא .............  חקרלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

נז  ...................  קרחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

נח  ......................................  קרחלשבוע פרשת  

סח  ...............  קרחלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא
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:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עד   ..............  קרחלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

צו  ..............  קרחלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

בק  ................ קרחלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז
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  בכורותמסכת  –משניות   )יז

חק  ..................................................  ביאור קהתי

 טוק  ..............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  תעניתמסכת   )יט

טזק  ................................................  י ףעד ד דמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

קמה  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

קמה  ................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כב

קמו  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג
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  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

קנא  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

קנא  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –המאמרים שיעורים בהמשך   )כו

קנב  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'קונטרסים חלק א –ספר המאמרים   )כז

קנד  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

קנד  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

קנו  .....................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )כט

  אגרות קודש   )ל

קנז  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנח  ........................................  גפרקי אבות פרק   )לא

קנט  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

קסו  ........................  קרחלשבוע פרשת ח זמנים לו  )לג

קסז  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



f"kyz'dו ,fenz g"dan ,gxw t"y

וׁשּמאי 6הּמהר"ל  הּלל מחלֹוקת נקט לּמה , ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָ

ּתּנאים, ׁשל מחלֹוקֹות וכּמה ּכּמה יׁש הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו ׁשּכּולם 7ואּלּו ּובוּדאי , ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

הּמׁשנה: מּסּיּום ּגם וכדמּוכח ׁשמים, לׁשם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהם

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת זֹו ׁשמים לׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשאינּה

אבל  ׁשמים, לׁשם אינּה קרח מחלֹוקת ׁשרק ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהינּו,

היא  והאמֹוראים הּתּנאים ּכל ׁשל ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָהּמחלֹוקת

צרי ּגם להתקּים. סֹופן ואםּֿכן ׁשמים, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלׁשם

לׁשם  ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת הּמׁשנה ּבדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהבין

להתקּים. סֹופּה וׁשּמאי הּלל מחלֹוקת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמים

הּפירּוׁש ידּוע היא 8ּדהּנה, ּבזה ׁשהּכּונה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדהּנה, ּכביתֿׁשּמאי. הלכה ּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלעתידֿלבא

מּוחלפת  ּתהיה לא הּזאת ׁשהּתֹורה והרי 9אף , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּכביתֿהּלל  הלכה ׁשּביתֿׁשּמאי 7עכׁשו ועד , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מׁשנה  אינּה ּביתֿהּלל מּכלֿמקֹום 10ּבמקֹום , ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּכביתֿׁשּמאי  הלכה ּתהיה לפי 8לעתידֿלבא , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מן  יֹותר ּגדֹול יהיה ּדלעתידֿלבא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּביתּֿדין

ּדברי  לבּטל (ׁשּיכֹול ּובמנין ּבחכמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהראׁשֹונים

ּכביתֿׁשּמאי 11הראׁשֹונים  הלכה יפסקּו והם ,(12. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

להבין  צרי עדין הּלׁשֹון 13א מׁשמעּות ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

יחּדו, הּדעֹות ׁשּיתקּימּו הּוא להתקּים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָסֹופּה

הלכה  הּזה ׁשּבּזמן ּכיון ,מּמהּֿנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

ּתהיה  לעתידֿלבא ואילּו ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹּכביתֿהּלל

יתקימּו אימתי אםּֿכן ּבלבד, ּכביתֿׁשּמאי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהלכה

ׁשּמחלֹוקת  אֹומרֹו להבין צרי ּגם יחּדו. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשניהם

ׁשמ  לׁשם ׁשּגם ׁשהיא הינּו, להתקּים, סֹופּה ים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מן  אעביר הּטּומאה רּוח את ּכאׁשר ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹלעתידֿלבא

מׁשמע,14הארץ  ׁשּמּזה מחלֹוקת, ׁשל ענין יּׁשאר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הלא  ּדלכאֹורה ּבזה, הּמעלה מהי מּובן, ואינֹו מחלֹוקת, ׁשל ּבענין מעלה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

מה  להבין צרי ּגם ּכלל. מחלֹוקת ׁשל ענין היה לא ׁשּמּלכתחילה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּוטב
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לג). ע' ח"א אבות.6)תער"ב מסכת על חיים דרך ב.7)בספרו יג, בלקו"ת 8)עירובין הובא א. יז, לזח"א מלך מקדש

שם. חלק).9)פרשתנו לפרק הקדמה סנהדרין להרמב"ם המשניות (פירוש העיקרים מי"ג הט' ריש 10)עיקר לו, ברכות

וש"נ. ה"ב.11)ע"ב. פ"ב ממרים הל' רמב"ם (סה"ש 12)ראה ס"ז תצא" מאתי חדשה "תורה בענין קונטרס גם ראה

.(283 ע' ח"ג תנש"א התוועדויות תו"מ .571 ע' ח"ב שאינן 13)תנש"א שבע"פ תורה "הלכות בענין קונטרס גם ראה

רלח). ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים תו"מ .184 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות ס"ח לעולם" ב.14)בטלין יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡nLÂ5Ï"¯‰n‰ ‰L˜‰Â ,6Ë˜ ‰nÏ במשנה , BÏÁÓ˜˙התנא ¿««¿ƒ¿»««¬«»»»««¬∆

LÈ È¯‰ ,‡˜Âc È‡nLÂ Ïl‰ במשנהÏL ˙B˜BÏÁÓ ‰nÎÂ ‰nk ƒ≈¿«««¿»¬≈≈«»¿«»«¬∆
ÌÈ‡pz,ושמאי הלל מלבד ‡ÌÈ˜Ïנוספים, È¯·c el‡Â el‡Â «»ƒ¿≈»≈ƒ¿≈¡…ƒ
ÌÈiÁ7, שורש יש זו, את זו וסותרות חלוקות שהן אף מהדעות, אחת ולכל «ƒ

של  וחכמתו ברצונו בקדושה, ומקור

התורה, נותן הוא ברוך הקדוש

Ì‰ ÌÏekL È‡cÂ·e מחלוקות ¿««∆»≈
ÁÎeÓ„ÎÂ ,ÌÈÓL ÌLÏ וכפי ¿≈»«ƒ¿ƒ¿»

‰Ln‰:שמוכח  ÌeiqÓ Ìb«ƒƒ«ƒ¿»
BÊ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡LÂ¿∆≈»¿≈»«ƒ
,B˙„Ú ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ«¬∆…«¿»¬»
Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ ˜¯L ,eÈ‰«¿∆««¬∆…«
Ï·‡ ,ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡≈»¿≈»«ƒ¬»
ÌÈ‡pz‰ Ïk ÏL ˙˜BÏÁn‰««¬∆∆»««»ƒ

ÌÈ‡¯BÓ‡‰Â הלל מחלוקת רק ולא ¿»¬»ƒ
ŒÌ‡Âושמאי  ,ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ

Ìi˜˙‰Ï ÔÙBÒ Ôk מזכירה ולמה ≈»¿ƒ¿«≈
הלל  מחלוקת את דווקא המשנה

ושמאי?

È¯·„a ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡È‰L ˙˜BÏÁnL ‰Ln‰«ƒ¿»∆«¬∆∆ƒ
˙˜BÏÁÓ BÓk ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ¿«¬∆
.Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ È‡nLÂ Ïl‰ƒ≈¿««»¿ƒ¿«≈

Le¯Èt‰ Úe„È ,‰p‰c8 של ¿ƒ≈»««≈
קבלה  עלֿפי להתקיים" "סופה

‰È‡וחסידות  ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆ƒ
‰ÎÏ‰ ‰È‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆¬»»

Œ˙È·kÈ‡nL היא ההלכה שכעת אף ¿≈««
המחלוקת  סוף ואם הלל, כבית

לפי  יפסקו שבו זמן יבוא כי להתקיים

יהיה  הדעות שלשתי כך שמאי בית

Bz‰L¯‰קיום. Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆«»
˙ÙÏÁeÓ ‰È‰z ‡Ï ˙‡f‰9 «……ƒ¿∆¿∆∆

‰ÎÏ‰לעולם, ÂLÎÚ È¯‰Â«¬≈«¿»¬»»
Ïl‰Œ˙È·k7ועד כך , כדי ¿≈ƒ≈ְַ

Œ˙Èa ÌB˜Óa È‡nLŒ˙ÈaL∆≈««ƒ¿≈
‰LÓ dÈ‡ Ïl‰10 דעה וזו ƒ≈≈»ƒ¿»

ההלכה  בפסיקת בה להתחשב שאין

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡כעת, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆»ƒ»…
È‡nLŒ˙È·k ‰ÎÏ‰ ‰È‰z8, ƒ¿∆¬»»¿≈««

ÔÓ ¯˙BÈ ÏB„b ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÈcŒ˙Èa‰L ÈÙÏ הדיינים ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆»≈ƒ
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ התורה בחכמת (ÏBÎiLבהשגתו ÔÈÓ·e »ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»∆»

ÌÈBL‡¯‰ È¯·c Ïh·Ï11 לבטל יכול שביתֿדין בהלכה לכלל בהתאם ¿«≈ƒ¿≈»ƒƒ
ובמניין), בחכמה ממנו גדול הוא אם רק לו שקדם ביתֿדין של הלכה פסק

Ì‰Â ובמניין בחכמה הגדול הדין בית ¿≈
לבוא  לעתיד ‰ÎÏ‰שיהיה e˜ÒÙÈƒ¿¿¬»»

È‡nLŒ˙È·k12. ¿≈««
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡13, «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ

dÙBÒ ÔBLl‰ ˙eÚÓLÓ È¯‰L∆¬≈«¿»«»»
eÓi˜˙iL ‡e‰ Ìi˜˙‰Ï שתי ¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿

˙BÚc‰ הסותרות,ÂcÁÈ בעת «≈«¿»
אחת, Œ‰nÓובעונה ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»ƒ«

,CLÙp,אופן ÔÓfaLבכל ÔÂÈk «¿»≈»∆«¿«
„·Ïa Ïl‰Œ˙È·k ‰ÎÏ‰ ‰f‰«∆¬»»¿≈ƒ≈ƒ¿«

שמאי, כבית גם נוהגים eÏÈ‡Â¿ƒולא
‰ÎÏ‰ ‰È‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿∆¬»»

„·Ïa È‡nLŒ˙È·k ינהגו ולא ¿≈««ƒ¿«
הלל, ‡È˙ÓÈכבית ÔkŒÌ‡ƒ≈≈»«

?ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÓÈ˜˙Èƒ¿«¿¿≈∆«¿»
B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb במשנה «»ƒ¿»ƒ¿

ÌLÏזו  ‡È‰L ˙˜BÏÁnL∆«¬∆∆ƒ¿≈
,eÈ‰ ,Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ÌÈÓL»«ƒ»¿ƒ¿«≈«¿
הדברים  של הפשוטה המשמעות

"סופה  ושמאי הלל של שהמחלוקת

היא  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡להתקיים" ÌbL∆«∆»ƒ»…
‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡ ¯L‡k«¬∆∆««¿»

ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡14 תהיה ולא «¬ƒƒ»»∆
בלתי  שלילית מציאות שום בעולם

ÏLרצוייה  ÔÈÚ ¯‡MÈƒ»≈ƒ¿»∆
,ÚÓLÓ ‰fnL ,˙˜BÏÁÓ«¬∆∆ƒ∆«¿«

‰ÏÚÓ LiL מסויים ÔÈÚaויתרון ∆≈«¬»¿ƒ¿»
,Ô·eÓ BÈ‡Â ,˙˜BÏÁÓ ÏL∆«¬∆¿≈»

,‰Êa ‰ÏÚn‰ È‰Ó טוב ולמה «ƒ««¬»»∆
לבוא, לעתיד גם תהיה שהמחלוקת

המשיח  ‰Ï‡בימות ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬…
‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓ»∆ƒ¿«¿ƒ»…»»

?ÏÏk ˙˜BÏÁÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆¿»
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'ebe gxw gwie

לׁשם  ׁשאינּה ׁשּמחלֹוקת הּב' ּבבבא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׁשּכתּוב

ׁשּמׁשמעּות  עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת היא ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשמים

ׁשּבהכרח  ― הּמחלֹוקת ענין ׁשּכל הּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלׁשֹון

ׁשמים, לׁשם אינּה ― צדדים ׁשני ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּיהיּו

זה  היה ועדתֹו קרח  מּצד רק ׁשהרי מּובן, ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינֹו

הרי  ואהרן מׁשה מּצד אבל ׁשמים, לׁשם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ׁשמים. לׁשם היתה ְְִֵַַָָָָָָּכּונתם

ענין ÔÈ·‰Ïeג) ׁשרׁש ּתחילה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

וּיּקח  נאמר זה ׁשעל קרח, ֱֲִֶֶֶֶַַַַַַֹמחלֹוקת

ׁשהּדּיּוק  (ּכּנ"ל), ואתּפלג אּונקלּוס ותרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַגֹו',

ּתיבת  לתרּגם ׁשאפׁשר (אף ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדואתּפלג

הּוא  אחר) ּבאֹופן קרח 15מחלֹוקת ׁשעדת לפי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַֹ

הּפּלגה  ּדֹור ּגלּגּול מּלׁשֹון 16היּו ואתּפלג וזהּו , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

הארץ  נפלגה ּבימיו ּכי מה 17הּפּלגה, ּגם וזהּו . ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשם  אנׁשי קראם ׁשאמרּו18ּׁשהּכתּוב ׁשם על , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשם  לנּו ונעׂשה הּפּלגה ּדֹור ואמרּו19ּבעת , ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָ

ז"ל  א20רּבֹותינּו זרה. עבֹודה אּלא ׁשם אין ֲֵֵֵֶַַַָָָָ

הּקֹודם  קרח, מחלֹוקת ּבׁשרׁש נֹוסף ענין ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹיׁשנֹו

ּכּידּוע ל  ֿ 21זה. על הּוא ואתּפלג, ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּזֹוהי  למים, מים ּבין הּמבּדיל רקיע ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדר

והיא  ּבּתֹורה, ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַָָָָהּמחלֹוקת

וכדאיתא  מחלֹוקת, ׁשל ענין לכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹהּׁשרׁש

ׁשּבֹו22ּבּמדרׁש כּו', טֹוב ּכי ּבּׁשני ּכתיב אין לּמה ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחלֹוקת, מים 23נבראת ּבין מבּדיל ויהי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

למים  מים ּבין ׁשההתחּלקּות ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלמים.

עץֿהּדעת  ל(חטא הּׁשרׁש הּפּלגה 24הּוא ,25ו)ּדֹור ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹ

ועדתֹו. קרח למחלֹוקת ְְֲֲֶַַַַָֹועד

ז"ל e‡È·e¯ד) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה (ׁשאז 26הענין, עֹולם ׁשל ּברּיתֹו מּתחּלת ≈ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מים  ּבין התחּלקּות עדין היתה ולא ּבמים, מים העֹולם ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהיה

הּקּב"ה  ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ׁשעלֿידי ּתחּתֹונים למים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעליֹונים
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ת 15) ע' פרשתנו אוה"ת גם כט).16)רפה.ראה טז, (פרשתנו הבחיי בשם קפא אופן עמוקות כה.17)מגלה יו"ד, נח

ב).18) (טז, פרשתנו ד.19)ריש יא, ח.20)נח פל"ח, ע'21)ב"ר פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא - עה"פ אלימלך נועם

ובכ"מ. ואילך). שמב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז רחם פטר כל ד"ה תשכג. ע' ו.22)תרצז. פ"ד, ו.23)ב"ר א, בראשית

רטז.24) ע' תרכ"ז סה"מ גם ואילך.25)ראה 105 ס"ע ח"ח לקו"ש גם רפ"ה.26)ראה ב"ר
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'a‰ ‡··a ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb של השנייה בפיסקא «»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»«

˜¯Áהמשנה  ˙˜BÏÁÓ ‡È‰ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁnL∆«¬∆∆≈»¿≈»«ƒƒ«¬∆…«
ÔBLl‰ ˙eÚÓLnL ,B˙„Ú ÏÎÂ בפשטות המשנה ÏkLשל ‡e‰ ¿»¬»∆«¿»«»∆»

˙˜BÏÁn‰ ÔÈÚ― כאן מדובר ÈLעליה da eÈ‰iL Á¯Î‰aL ƒ¿«««¬∆∆¿∆¿≈«∆ƒ¿»¿≈
,ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡ Z ÌÈ„„¿̂»ƒ≈»¿≈»«ƒ
„vÓ ˜¯ È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡Â¿≈»∆¬≈«ƒ«
‡lL ‰Ê ‰È‰ B˙„ÚÂ Á¯…̃««¬»»»∆∆…
‰LÓ „vÓ Ï·‡ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ¬»ƒ«…∆
ÌLÏ ‰˙È‰ Ì˙ek È¯‰ Ô¯‰‡Â¿«¬…¬≈«»»»»¿»¿≈

ÌÈÓL מתבטאת המשנה ולמה »«ƒ
שכללות  ממנו שמשתמע בלשון

של  העמדה רק ולא הזו, המחלוקת

שמים"? לשם "שלא היא ועדתו, קורח

¯‡·Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿»≈
˙˜BÏÁÓ ÔÈÚ L¯L ‰ÏÈÁz¿ƒ»…∆ƒ¿««¬∆

,Á¯˜,העניינים פנימיות ÏÚLלפי …«∆«
Ìb¯˙Â ,'B‚ ÁwiÂ ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡««ƒ«¿ƒ¿≈
,(Ï"pk) ‚Ït˙‡Â ÒeÏ˜e‡¿¿¿ƒ¿¿≈««
Û‡) ‡˜Âc ‚Ït˙‡Âc ˜eic‰L∆«ƒƒ¿ƒ¿¿≈«¿»«
˙·Èz Ìb¯˙Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¿≈≈«

¯Á‡ ÔÙB‡a ˙˜BÏÁÓ שהרי «¬∆¿∆«≈
"ויקח"בפס  נאמר ‰e‡וק (15ÈÙÏ¿ƒ

ÏebÏb eÈ‰ Á¯˜ ˙„ÚL הנשמות ∆¬«…«»ƒ¿
‰lt‚‰של  ¯Bc16, מסופר עליהם ««»»

לעולם  וירדו שחזרו נח, בפרשת בתורה

ועדתו  בקורח ∆¿e‰ÊÂוהתגלגלו
,‰‚lt‰ ÔBLlÓ ‚Ït˙‡Â כלשון ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««»»

ÏÙ‚‰הכתוב  ÂÈÓÈa Èkƒ¿»»ƒ¿¿»
ı¯‡‰17 התפלגות לשון שהוא »»∆

e˙k‰M·ומחלוקת. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«»
Ì‡¯˜ הפלגה דור אנשי ‡ÈLאת ¿»»«¿≈

ÌL18˙Úa e¯Ó‡L ÌL ÏÚ , ≈«≈∆»¿¿≈
‰‚lt‰ ¯Bc עיר לנו נבנה "הבה ««»»

בשמים", וראשו ∆¬»¿NÚÂ‰ומגדל
ÌL eÏ19eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â , »≈¿»¿«≈

Ï"Ê20‰„B·Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ «≈≈∆»¬»
‰¯Ê מאנשים גלגול היו ועדתו וקורח »»

אלו.

L¯La ÛÒB ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»»¿…∆
‰ÊÏ Ì„Bw‰ ,Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ«¬∆…««≈¿∆

המבול). לאחר (שהיה הפלגה דור מעשה לפני שהתרחש Úe„ik21עניין «»«
·e˙kM ‰Óc בקורחÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‚Ït˙‡Â ¿«∆»¿ƒ¿¿≈«∆∆»ƒ«««¿ƒ

,ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa את אלוקים "ויעש בראשית, מעשה לגבי בתורה כנאמר ≈«ƒ»»ƒ
לרקיע" מעל אשר המים ובין לרקיע מתחת אשר המים בין ויבדל הרקיע

È‰BfL המים בין זו והפרדה הבדלה ∆ƒ
היא  התחתונים, למים העליונים

eÈˆnL ‰BL‡¯‰ ˙˜BÏÁn‰««¬∆»ƒ»∆»ƒ
ÏÎÏ L¯M‰ ‡È‰Â ,‰¯Bza«»¿ƒ«…∆¿»
‡˙È‡„ÎÂ ,˙˜BÏÁÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆¿ƒ¿ƒ»

שמובא  ‡L¯„na22ÔÈוכפי ‰nÏ «ƒ¿»»»≈
a ·È˙k ה יוםÈM העולם לבריאת ¿ƒ«≈ƒ

,'eÎ ·BË Èk שאר בכל שכתוב כמו ƒ
כיוון  הבריאה, השני BaLימי ביום ∆

¯Ó‡pL ,˙˜BÏÁÓ ˙‡¯·23 ƒ¿≈«¬∆∆∆¡«
.ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·Ó È‰ÈÂƒƒ«¿ƒ≈«ƒ»»ƒ
˙e˜lÁ˙‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¿«¿

וההפרדה  ÌÈÓÏההבדלה ÌÈÓ ÔÈa≈«ƒ»»ƒ
ŒıÚ ‡ËÁ)Ï L¯M‰ ‡e‰«…∆¿≈¿≈

˙Úc‰24‰‚lt‰ ¯Bc(Â25„ÚÂ , «««¿««»»¿«
B˙„ÚÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓÏ וכיוון ¿«¬∆…««¬»

לא  לדברים שורש היא זו שהבדלה

השני  ביום נאמר לא לכן רצויים,

טוב". "כי העולם לבריאת

e¯Ó‡ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯26 פסוקים על במדרש «≈«

ÌÏBÚאלה ÏL B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
,ÌÈÓa ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ Ê‡L)∆»»»»»«ƒ¿«ƒ

יחד  מחוברים היו המים …¿ÏÂ‡וכל
ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ„Ú ‰˙È‰»¿»¬«ƒƒ¿«¿≈

ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓלרקיע ÌÈÓÏשמעל «ƒ∆¿ƒ¿«ƒ
ÌÈBzÁz,לרקיע ŒÏÚLשמתחת «¿ƒ∆«

ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ È„È שעלֿידו ¿≈»ƒ«««¿ƒ
הזו  החלוקה ‰È‰נוצרה ‡Ï (…»»

BÒeÏÈ˜ שבחו‰"aw‰ ÏL ƒ∆«»»
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ז f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y

וׁשּמאי 6הּמהר"ל  הּלל מחלֹוקת נקט לּמה , ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָ

ּתּנאים, ׁשל מחלֹוקֹות וכּמה ּכּמה יׁש הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו ׁשּכּולם 7ואּלּו ּובוּדאי , ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

הּמׁשנה: מּסּיּום ּגם וכדמּוכח ׁשמים, לׁשם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהם

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת זֹו ׁשמים לׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשאינּה

אבל  ׁשמים, לׁשם אינּה קרח מחלֹוקת ׁשרק ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהינּו,

היא  והאמֹוראים הּתּנאים ּכל ׁשל ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָהּמחלֹוקת

צרי ּגם להתקּים. סֹופן ואםּֿכן ׁשמים, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלׁשם

לׁשם  ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת הּמׁשנה ּבדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהבין

להתקּים. סֹופּה וׁשּמאי הּלל מחלֹוקת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמים

הּפירּוׁש ידּוע היא 8ּדהּנה, ּבזה ׁשהּכּונה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדהּנה, ּכביתֿׁשּמאי. הלכה ּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלעתידֿלבא

מּוחלפת  ּתהיה לא הּזאת ׁשהּתֹורה והרי 9אף , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּכביתֿהּלל  הלכה ׁשּביתֿׁשּמאי 7עכׁשו ועד , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מׁשנה  אינּה ּביתֿהּלל מּכלֿמקֹום 10ּבמקֹום , ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּכביתֿׁשּמאי  הלכה ּתהיה לפי 8לעתידֿלבא , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מן  יֹותר ּגדֹול יהיה ּדלעתידֿלבא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּביתּֿדין

ּדברי  לבּטל (ׁשּיכֹול ּובמנין ּבחכמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהראׁשֹונים

ּכביתֿׁשּמאי 11הראׁשֹונים  הלכה יפסקּו והם ,(12. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

להבין  צרי עדין הּלׁשֹון 13א מׁשמעּות ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

יחּדו, הּדעֹות ׁשּיתקּימּו הּוא להתקּים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָסֹופּה

הלכה  הּזה ׁשּבּזמן ּכיון ,מּמהּֿנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

ּתהיה  לעתידֿלבא ואילּו ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹּכביתֿהּלל

יתקימּו אימתי אםּֿכן ּבלבד, ּכביתֿׁשּמאי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהלכה

ׁשּמחלֹוקת  אֹומרֹו להבין צרי ּגם יחּדו. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשניהם

ׁשמ  לׁשם ׁשּגם ׁשהיא הינּו, להתקּים, סֹופּה ים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מן  אעביר הּטּומאה רּוח את ּכאׁשר ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹלעתידֿלבא

מׁשמע,14הארץ  ׁשּמּזה מחלֹוקת, ׁשל ענין יּׁשאר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הלא  ּדלכאֹורה ּבזה, הּמעלה מהי מּובן, ואינֹו מחלֹוקת, ׁשל ּבענין מעלה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

מה  להבין צרי ּגם ּכלל. מחלֹוקת ׁשל ענין היה לא ׁשּמּלכתחילה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּוטב
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לׁשם  ׁשאינּה ׁשּמחלֹוקת הּב' ּבבבא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׁשּכתּוב

ׁשּמׁשמעּות  עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת היא ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשמים

ׁשּבהכרח  ― הּמחלֹוקת ענין ׁשּכל הּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלׁשֹון

ׁשמים, לׁשם אינּה ― צדדים ׁשני ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּיהיּו

זה  היה ועדתֹו קרח  מּצד רק ׁשהרי מּובן, ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינֹו

הרי  ואהרן מׁשה מּצד אבל ׁשמים, לׁשם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ׁשמים. לׁשם היתה ְְִֵַַָָָָָָּכּונתם

ענין ÔÈ·‰Ïeג) ׁשרׁש ּתחילה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

וּיּקח  נאמר זה ׁשעל קרח, ֱֲִֶֶֶֶַַַַַַֹמחלֹוקת

ׁשהּדּיּוק  (ּכּנ"ל), ואתּפלג אּונקלּוס ותרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַגֹו',

ּתיבת  לתרּגם ׁשאפׁשר (אף ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדואתּפלג

הּוא  אחר) ּבאֹופן קרח 15מחלֹוקת ׁשעדת לפי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַֹ

הּפּלגה  ּדֹור ּגלּגּול מּלׁשֹון 16היּו ואתּפלג וזהּו , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

הארץ  נפלגה ּבימיו ּכי מה 17הּפּלגה, ּגם וזהּו . ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשם  אנׁשי קראם ׁשאמרּו18ּׁשהּכתּוב ׁשם על , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשם  לנּו ונעׂשה הּפּלגה ּדֹור ואמרּו19ּבעת , ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָ

ז"ל  א20רּבֹותינּו זרה. עבֹודה אּלא ׁשם אין ֲֵֵֵֶַַַָָָָ

הּקֹודם  קרח, מחלֹוקת ּבׁשרׁש נֹוסף ענין ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹיׁשנֹו

ּכּידּוע ל  ֿ 21זה. על הּוא ואתּפלג, ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּזֹוהי  למים, מים ּבין הּמבּדיל רקיע ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדר

והיא  ּבּתֹורה, ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַָָָָהּמחלֹוקת

וכדאיתא  מחלֹוקת, ׁשל ענין לכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹהּׁשרׁש

ׁשּבֹו22ּבּמדרׁש כּו', טֹוב ּכי ּבּׁשני ּכתיב אין לּמה ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחלֹוקת, מים 23נבראת ּבין מבּדיל ויהי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

למים  מים ּבין ׁשההתחּלקּות ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלמים.

עץֿהּדעת  ל(חטא הּׁשרׁש הּפּלגה 24הּוא ,25ו)ּדֹור ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹ

ועדתֹו. קרח למחלֹוקת ְְֲֲֶַַַַָֹועד

ז"ל e‡È·e¯ד) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה (ׁשאז 26הענין, עֹולם ׁשל ּברּיתֹו מּתחּלת ≈ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מים  ּבין התחּלקּות עדין היתה ולא ּבמים, מים העֹולם ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהיה

הּקּב"ה  ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ׁשעלֿידי ּתחּתֹונים למים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעליֹונים
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ת 15) ע' פרשתנו אוה"ת גם כט).16)רפה.ראה טז, (פרשתנו הבחיי בשם קפא אופן עמוקות כה.17)מגלה יו"ד, נח

ב).18) (טז, פרשתנו ד.19)ריש יא, ח.20)נח פל"ח, ע'21)ב"ר פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא - עה"פ אלימלך נועם

ובכ"מ. ואילך). שמב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז רחם פטר כל ד"ה תשכג. ע' ו.22)תרצז. פ"ד, ו.23)ב"ר א, בראשית

רטז.24) ע' תרכ"ז סה"מ גם ואילך.25)ראה 105 ס"ע ח"ח לקו"ש גם רפ"ה.26)ראה ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'a‰ ‡··a ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb של השנייה בפיסקא «»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»«

˜¯Áהמשנה  ˙˜BÏÁÓ ‡È‰ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁnL∆«¬∆∆≈»¿≈»«ƒƒ«¬∆…«
ÔBLl‰ ˙eÚÓLnL ,B˙„Ú ÏÎÂ בפשטות המשנה ÏkLשל ‡e‰ ¿»¬»∆«¿»«»∆»

˙˜BÏÁn‰ ÔÈÚ― כאן מדובר ÈLעליה da eÈ‰iL Á¯Î‰aL ƒ¿«««¬∆∆¿∆¿≈«∆ƒ¿»¿≈
,ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡ Z ÌÈ„„¿̂»ƒ≈»¿≈»«ƒ
„vÓ ˜¯ È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡Â¿≈»∆¬≈«ƒ«
‡lL ‰Ê ‰È‰ B˙„ÚÂ Á¯…̃««¬»»»∆∆…
‰LÓ „vÓ Ï·‡ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ¬»ƒ«…∆
ÌLÏ ‰˙È‰ Ì˙ek È¯‰ Ô¯‰‡Â¿«¬…¬≈«»»»»¿»¿≈

ÌÈÓL מתבטאת המשנה ולמה »«ƒ
שכללות  ממנו שמשתמע בלשון

של  העמדה רק ולא הזו, המחלוקת

שמים"? לשם "שלא היא ועדתו, קורח

¯‡·Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿»≈
˙˜BÏÁÓ ÔÈÚ L¯L ‰ÏÈÁz¿ƒ»…∆ƒ¿««¬∆

,Á¯˜,העניינים פנימיות ÏÚLלפי …«∆«
Ìb¯˙Â ,'B‚ ÁwiÂ ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡««ƒ«¿ƒ¿≈
,(Ï"pk) ‚Ït˙‡Â ÒeÏ˜e‡¿¿¿ƒ¿¿≈««
Û‡) ‡˜Âc ‚Ït˙‡Âc ˜eic‰L∆«ƒƒ¿ƒ¿¿≈«¿»«
˙·Èz Ìb¯˙Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¿≈≈«

¯Á‡ ÔÙB‡a ˙˜BÏÁÓ שהרי «¬∆¿∆«≈
"ויקח"בפס  נאמר ‰e‡וק (15ÈÙÏ¿ƒ

ÏebÏb eÈ‰ Á¯˜ ˙„ÚL הנשמות ∆¬«…«»ƒ¿
‰lt‚‰של  ¯Bc16, מסופר עליהם ««»»

לעולם  וירדו שחזרו נח, בפרשת בתורה

ועדתו  בקורח ∆¿e‰ÊÂוהתגלגלו
,‰‚lt‰ ÔBLlÓ ‚Ït˙‡Â כלשון ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««»»

ÏÙ‚‰הכתוב  ÂÈÓÈa Èkƒ¿»»ƒ¿¿»
ı¯‡‰17 התפלגות לשון שהוא »»∆

e˙k‰M·ומחלוקת. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«»
Ì‡¯˜ הפלגה דור אנשי ‡ÈLאת ¿»»«¿≈

ÌL18˙Úa e¯Ó‡L ÌL ÏÚ , ≈«≈∆»¿¿≈
‰‚lt‰ ¯Bc עיר לנו נבנה "הבה ««»»

בשמים", וראשו ∆¬»¿NÚÂ‰ומגדל
ÌL eÏ19eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â , »≈¿»¿«≈

Ï"Ê20‰„B·Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ «≈≈∆»¬»
‰¯Ê מאנשים גלגול היו ועדתו וקורח »»

אלו.

L¯La ÛÒB ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»»¿…∆
‰ÊÏ Ì„Bw‰ ,Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ«¬∆…««≈¿∆

המבול). לאחר (שהיה הפלגה דור מעשה לפני שהתרחש Úe„ik21עניין «»«
·e˙kM ‰Óc בקורחÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‚Ït˙‡Â ¿«∆»¿ƒ¿¿≈«∆∆»ƒ«««¿ƒ

,ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa את אלוקים "ויעש בראשית, מעשה לגבי בתורה כנאמר ≈«ƒ»»ƒ
לרקיע" מעל אשר המים ובין לרקיע מתחת אשר המים בין ויבדל הרקיע

È‰BfL המים בין זו והפרדה הבדלה ∆ƒ
היא  התחתונים, למים העליונים

eÈˆnL ‰BL‡¯‰ ˙˜BÏÁn‰««¬∆»ƒ»∆»ƒ
ÏÎÏ L¯M‰ ‡È‰Â ,‰¯Bza«»¿ƒ«…∆¿»
‡˙È‡„ÎÂ ,˙˜BÏÁÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆¿ƒ¿ƒ»

שמובא  ‡L¯„na22ÔÈוכפי ‰nÏ «ƒ¿»»»≈
a ·È˙k ה יוםÈM העולם לבריאת ¿ƒ«≈ƒ

,'eÎ ·BË Èk שאר בכל שכתוב כמו ƒ
כיוון  הבריאה, השני BaLימי ביום ∆

¯Ó‡pL ,˙˜BÏÁÓ ˙‡¯·23 ƒ¿≈«¬∆∆∆¡«
.ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·Ó È‰ÈÂƒƒ«¿ƒ≈«ƒ»»ƒ
˙e˜lÁ˙‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¿«¿

וההפרדה  ÌÈÓÏההבדלה ÌÈÓ ÔÈa≈«ƒ»»ƒ
ŒıÚ ‡ËÁ)Ï L¯M‰ ‡e‰«…∆¿≈¿≈

˙Úc‰24‰‚lt‰ ¯Bc(Â25„ÚÂ , «««¿««»»¿«
B˙„ÚÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓÏ וכיוון ¿«¬∆…««¬»

לא  לדברים שורש היא זו שהבדלה

השני  ביום נאמר לא לכן רצויים,

טוב". "כי העולם לבריאת

e¯Ó‡ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯26 פסוקים על במדרש «≈«

ÌÏBÚאלה ÏL B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
,ÌÈÓa ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ Ê‡L)∆»»»»»«ƒ¿«ƒ

יחד  מחוברים היו המים …¿ÏÂ‡וכל
ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ„Ú ‰˙È‰»¿»¬«ƒƒ¿«¿≈

ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓלרקיע ÌÈÓÏשמעל «ƒ∆¿ƒ¿«ƒ
ÌÈBzÁz,לרקיע ŒÏÚLשמתחת «¿ƒ∆«

ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ È„È שעלֿידו ¿≈»ƒ«««¿ƒ
הזו  החלוקה ‰È‰נוצרה ‡Ï (…»»

BÒeÏÈ˜ שבחו‰"aw‰ ÏL ƒ∆«»»
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f"kyz'dח ,fenz g"dan ,gxw t"y

ּפלטרין  ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה

וׁשֹואלין  מׁשּכימין והיּו אּלמים, ּבתֹוכּה ְְְְְְֲִִִִִִַָָוהֹוׁשיב

ּבזה  ּומבאר כּו'. ּברמיזה מל ׁשל ,27ּבׁשלֹומֹו ְְְִִִֶֶֶֶָָָֹ

על  קאי ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּדּיּורים

ּבטלים  ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנבראים

הּקילּוס  מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, כּו'. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבמקֹורם

מים  מלא העֹולם היה ּכאׁשר אּלמים ּדּיּורים ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבין  ההבּדלה אחרּֿכ היתה מּכלֿמקֹום ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּבמים,

ׁשּיּקוּו ּובאֹופן הּמבּדיל, רקיע עלֿידי למים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמים

גֹו' הּיּבׁשה ותראה גֹו' ענין 28הּמים ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבבחינת  הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא

ׁשהּנבראים  הּכּונה אין א ּדוקא. יׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמציאּות

הּכּונ  ּתכלית אּלא יׁש, מציאּות ּבבחינת ה יּׁשארּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לאלקּות. ּכלי ּתהיה ּגּופא הּיׁש ׁשּמציאּות ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹהיא

והּמחלֹוקת, ההבּדלה לענין הּתיקּון ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָוזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכי 22ּכמאמר ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ׁשאף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ

מּכלֿמקֹום  מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ְְֲִִִֵֶֶַָָטֹוב,

אחד  ּפעמים, ׁשני טֹוב ּכי ּבּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶַָָָּכתּוב

כּו' הּמים ההבּדלה 29למלאכת ׁשעלֿידי לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

והתּכּללּות  אחדּות ׁשל ענין נעׂשה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָוהּמחלֹוקת,

נעׂשית  ּגּופא הּיׁש ׁשּמציאּות יֹותר, נעלה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָּבאֹופן
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(27- מנחם (תורת ואילך פ"ג ברא בראשית ד"ה גם וראה בתחלתו). תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז המים יקוו אלקים ויאמר ד"ה

ואילך). 160 ע' מח חלק ט.28)התוועדויות א, שמו.29)בראשית ע' תרכ"ז סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ¯ËÏt ‰aL CÏÓÏ ÏLÓ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰ÏBÚ ארמון ∆∆»ƒ««ƒ»»¿∆∆∆»»«¿¿ƒ

BÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÓÈkLÓ eÈ‰Â ,ÌÈÓl‡ dÎB˙a ·ÈLB‰Â¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿
'eÎ ‰ÊÈÓ¯a CÏÓ ÏL,המים יקוו אלוקים ויאמר המדרש: לשון [וזה ∆∆∆ƒ¿ƒ»

א  בר אבא רבי בשם ברכיה רבי וגו''. מקול ינוסון גערתך 'מן אמר:כתיב מי

אמר  דאת מה והיך למים מדה יעשה

בר  אבא רבי ירושלים. על ינטה וקו

הקדוש  אמר אמר: לוי רבי בשם כהנא

שאני  מה המים לי יקוו הוא, ברוך

שבנה  למלך משל בהם. לעשות עתיד

והיו  אלמים בתוכה והושיב פלטרין

מלך  של בשלומו ושואלים משכימין

המלך  אמר ובמנולין ובאצבע ברמיזה

וכמה. כמה אחת על פקחין היו אלו

דיורין  המלך בה הושיב אתמהא,

אמרו  בפלטין והחזיקו עמדו פקחין,

אמר  היא. שלנו מלך של זו פלטין אין

כך  שהייתה. לכמו פלטין תחזור המלך

היה  לא עולם של ברייתו מתחילת

עולה  הוא ברוך הקדוש של קילוסו

מקולות  דכתיב הוא הדא המים מן אלא

היו  ומה ים משברי אדירים רבים מים

הקדוש  אמר ה'. במרום אדיר אומרין

לא  להן שאין אלו אם מה הוא: ברוך

הן  והרי דיבור ולא אמירה ולא פה

אחת  על אדם כשאברא אותי, מקלסין

בו, ומרד המבול דור עמד וכמה. כמה

הפלגה  דור בו, ומרד אנוש דור  עמד

יפנו  הוא ברוך הקדוש אמר בו. ומרד

בהן  שישבו אותן ויבואו ויעמדו אלו

הגשם  ויהי דכתיב הוא הדא מקודם,

לילה"]. וארבעים יום ארבעים הארץ על

‰Êa ¯‡·Óe27,,החסידות eÈ‰Lבתורת ÌÈÓl‡ ÌÈ¯eicL בארמון ¿…»»∆∆ƒƒƒ¿ƒ∆»
ÊÈÓ¯a‰,המלך  ÔÈÒl˜Ó ברמיזה המלך את משבחים ÏÚוהיו È‡˜ ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»≈«

.'eÎ Ì¯B˜Óa ÌÈÏËa Ì‰L ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·p‰ על «ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»∆≈¿≈ƒƒ¿»
בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב

הגלוי)". (לעולם דאתגליא לעלמא הנסתר) (העולם דאתכסיא "מעלמא

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על מוסבר

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות דרגות יש להבדיל, למעלה, זה דרך על

עולמות  סתימין", "עלמין או דאתכסיא" "עלמא ונקראות ומכוסות נעלמות

שבים  שהנבראים כשם האלוקי למקורם בטלים והם ונסתרים, 'סתומים'

ומתגלה  שיורד המצומצם האלוקי האור ואילו חיותם, מקור למים, בטלים

דאתגליא". "עלמא נקרא לנבראים

¯L‡k ÌÈÓl‡ ÌÈ¯eic ÏL ÒeÏÈw‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆»¿»«¬««ƒ∆ƒƒƒ¿ƒ«¬∆
,ÌÈÓa ÌÈÓ ‡ÏÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ עלמא" בבחינת היה כולו וכל »»»»»≈«ƒ¿«ƒ

ה  של מרידה שום היתה לא שעה שבאותה המדרש כדברי נבראים דאתכסיא",

הוא, ברוך ‰‰·Ïc‰בקדוש CkŒ¯Á‡ ‰˙È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ וההפרדה ƒ»»»¿»««»««¿»»
ÚÈ˜¯ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa≈«ƒ¿«ƒ«¿≈»ƒ«
eÂwiL ÔÙB‡·e ,ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆∆ƒ»
‰Lai‰ ‰‡¯˙Â 'B‚ ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆««»»

'B‚28‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«»¿»
BaL ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ∆

Ì‰ ואינם חיותם למקור בטלים לא ≈
שבים  שהברואים כמו לעפר מחוברים

הם  אלא הים למי »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מחוברים
‡˜Âc LÈ ˙e‡ÈˆÓ ונפרדים ¿ƒ≈«¿»

ממקורם.

ÌÈ‡¯·p‰L ‰ek‰ ÔÈ‡ C‡«≈««»»∆«ƒ¿»ƒ
דאתגליא" "עלמא ¬«e¯‡MÈƒשבבחינת
,LÈ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a בתחושה ƒ¿ƒ«¿ƒ≈

ממקור  נפרדת עצמאית, מציאות של

ÈÏÎz˙באלוקות,החיות  ‡l‡∆»«¿ƒ
Li‰ ˙e‡ÈˆnL ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ∆¿ƒ«≈

‡Ùeb עצמהÈÏk ‰È‰z »ƒ¿∆¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï גילוי יהיה דבר של ובסופו ∆¡…

אלה. בנבראים גם ∆¿e‰ÊÂאלוקות
שהם  הנבראים של לאלוקות הביטול

"עלמא  של (הנבראים "יש" בבחינת

ÔÈÚÏדאתגליא") Ôe˜Èz‰«ƒ¿ƒ¿«
˙˜BÏÁn‰Â ‰Ïc·‰‰ שקשור ««¿»»¿««¬∆

והפירוד, הישות »¬»¿Ó‡Ók¯בעניין
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22במדרשÛ‡L «≈«∆«

aL ה Ï‡העולם לבריאת ÈMיום ∆«≈ƒ…
,˙˜BÏÁÓ ˙‡¯· BaL ÈÙÏ ,·BË Èk ·È˙k לעיל כמובא ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈«¬∆

ÈLÈÏMa ·e˙k ÌB˜ÓŒÏkÓ העולם לבריאת השלישי BË·ביום Èk ƒ»»»«¿ƒƒƒ
'eÎ ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓÏ „Á‡ ,ÌÈÓÚt ÈL29 על ואחד שני יום של ¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿∆∆««ƒ

כי  נאמר לא מה "ומפני רש"י: (ובלשון עצמו שלישי ביום שנבראה הבריאה

נגמ  שלא לפי שני, ביום בה טוב התחיל והרי שלישי, יום עד המים מלאכת ר

מלאכת  שנגמרה השלישי וביום וטובו, במלואו אינו נגמר שלא ודבר בשני

לגמר  אחד פעמים, שתי טוב כי בו כפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל המים

השלישי"), היום מלאכת לגמר ואחד השני היום È„ÈŒÏÚLמלאכת ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈
˙˜BÏÁn‰Â ‰Ïc·‰‰,בתחילה מכן NÚ‰שהיו ÏLלאחר ÔÈÚ ««¿»»¿««¬∆«¬∆ƒ¿»∆
˙eÏlk˙‰Â ˙e„Á‡ ונבדלו שנחלקו הדברים שני ÏÚ‰בין ÔÙB‡a «¿¿ƒ¿«¿¿∆«¬∆

,¯˙BÈ שהם נבראים בבריאת שנעשה מאלוקות הפירוד ידי על ובענייננו, ≈
מכן  לאחר הרי לאלוקות, הביטול בהם ניכר ולא דאתגליא" "עלמא של באופן

היינו  יותר, נעלה באופן הוא שלהם Ùeb‡הביטול Li‰ ˙e‡ÈˆnL עצמו ∆¿ƒ«≈»
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ּבמּתןּֿתֹורה, נתחּדׁש זה וענין לאלקּות. ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹּכלי

עליֹונים  ׁשּבין וההבּדלה הּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאז

לעליֹונים  יעלּו ׁשהּתחּתֹונים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָלתחּתֹונים,

לּתחּתֹונים  ירדּו ׁשל 30והעליֹונים החיּבּור ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי ׁשּנעׂשה וגׁשמּיּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָרּוחנּיּות

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו הּמצֹות ּכי ְְְְְְִִִִִִִִַַַָּומצֹות,

ּכלי  הּגׁשמי הּדבר נעׂשה הּמצֹות קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָועלֿידי

ׁשהּמֹוח  הּתֹורה, ּבלימּוד כן ּוכמֹו ְְֱִֵֶֶַַַָֹלאלקּות,

ׁשּלֹומד, הּתֹורה עם מתאחד האדם ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגׁשמי

ׁשהּתֹורה  וזהּו אלקּות. עם מתאחד ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹועלֿידיֿזה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדוקא, למּטה 31ניּתנה ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע כּו' ירדּתם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלמצרים

ז"ל  רּבֹותינּו לעׂשֹות 32ואמרּו ניּתנה הּתֹורה ׁשּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ונברא, ּבֹורא חיּבּור ענין ׁשהּוא ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶַָָָָׁשלֹום

יתּבר לֹו ּדירה יהיה .33ׁשהעֹולם ְְִִִֵֶֶָָָָ

e‰ÊÂ ּדהּנה ׁשמים. לׁשם ּדמחלֹוקת הענין ,34ּגם ¿∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הּוא  הּקּבלה ּבאֹותּיֹות ׁשמים' 'ׁשם ְְִִִֵַַַַָָָענין

הּוא  'ׁשמים' ּכי ּומלכּות, זעירֿאנּפין ְְְִִִִֵַַַָיחּוד

זעירֿאנּפי  מלכּות.ּבחינת ּבחינת הּוא וׁשם ן, ְְְְְְִִִֵֵַַַַ

ּגׁשמּיּות, עם רּוחנּיּות חיּבּור הּוא ּבעבֹודה ְְְֲִִִִִַָָָָוענינֹו

ו'ׁשם' הרּוחנּיּות, ענין על מֹורה 'ׁשמים' ְְִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּבלבד  הארה הּוא ׁשם ּכי הּזה, עֹולם על ְִִֵֶֶֶַַַָָָמֹורה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ועל עצם, הל35ולא ְְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּזהּו ׁשם, לֹו לקנֹות ׁשנה ת"ק מהל ְֲִֵֶֶַַַָָָָהּקּב"ה

לארץ  הרקיע מן מחלֹוקת 36הּמרחק ענין וזהּו . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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(30.118 ע' ח"ח לקו"ש וראה טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, ואילך.31)שמו"ר סע"ב פח, חנוכה.32)שבת הל' סוף רמב"ם

ובכ"מ.33) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ע'34)ראה פרשתנו אוה"ת גם ראה

35.207)תשד. ע' חכ"ו לקו"ש וראה פכ"ג. שמואל מדרש (ב). א פ"ז, א.36)קה"ר יג, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙ÈNÚ עלמא" בחינת (שהם עצמם התחתונים ובנבראים «¬≈¿ƒ∆¡…

אלוקות) גילוי יהיה Ê‰דאתגליא" ÔÈÚÂ וגילוי של השכינה השראת ¿ƒ¿»∆
התחתונים  בנבראים Ïha˙‰אלוקות Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙ƒ¿«≈¿««»∆»ƒ¿«¿»

ÌÈBzÁz‰L ,ÌÈBzÁ˙Ï ÌÈBÈÏÚ ÔÈaL ‰Ïc·‰‰Â ‰¯Êb‰«¿≈»¿««¿»»∆≈∆¿ƒ¿«¿ƒ∆««¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰Â ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ«¬»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ

ÌÈBzÁzÏ e„¯È30, כדברי ≈¿««¿ƒ
תורה  מתן לפני העולם שמצב המדרש

מדינות  שתי על שגזר למלך דומה

ובני  לסוריא, ירדו לא רומי מדינת שבני

ביטל  כך ואחר לרומי, יעלו לא סוריא

הייתה  תורה מתן עד וכך הגזירה, את

העולמות  בין הבדלה של 'גזירה'

ולא  התחתונים לעולמות העליונים

השכינה  להשראת אפשרות היתה

כאן  הגשמי בעולם אלוקות וגילוי

ה'גזירה' בטלה תורה ובמתן למטה,

בעולם  אלוקות להמשיך הכוח וניתן

הגשמי  ÏLהזה ¯eaÈÁ‰ e‰fL∆∆«ƒ∆
‰NÚpL ˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯»ƒ¿«¿ƒ∆«¬∆
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»ƒ¿

˙Bˆn‰ Èk'ה רצון eLaÏ˙שהן ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ציצית כמו ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

גשמי  בקלף תפילין גשמי, בצמר

‰Bˆn˙וכדומה, Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿
גשמי  חפץ ‰c·¯באמצעות ‰NÚ«¬∆«»»

BÓÎe ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ∆¡…¿
,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÔÎ הוא שגם ≈¿ƒ«»

ורוחניות, גשמיות של חיבור פועל

ÏLכיוון  ÈÓLb‰ ÁBn‰L∆««««¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ÌÚ „Á‡˙Ó Ì„‡‰»»»ƒ¿«≈ƒ«»
„Á‡˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„ÓBlL∆≈¿«¿≈∆ƒ¿«≈

(גשמיות) האדם של הגשמי ÌÚƒהמוח
˙e˜Ï‡.(רוחניות) ¡…

‰hÓÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»ƒ¿»¿«»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡˜Âc31 «¿»¿«¬««≈«

בקשו  והמלאכים התורה, את לקבל למרום עלה רבנו משה שכאשר בגמרא,

רבנו  משה להם אמר התורה, את יקבלו eÎ'שהם Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
,ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ'ה "אנכי בה שנאמר ולתורה לכם מה כן ואם ¿≈∆»«≈≈≈∆

דווקא  למטה ניתנה שהתורה הרי מצרים"? מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â32ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰ ÏkL ¿»¿«≈«∆»«»ƒ¿»«¬»
‡e‰L ,ÌÏBÚa הפכים שני חיבור של במובן eaÈÁ¯השלום, ÔÈÚ »»∆ƒ¿«ƒ

,‡¯·Â ‡¯Ba עצום ופער הערך ריחוק ביניהם שיש ÌÏBÚ‰Lלמרות ≈¿ƒ¿»∆»»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰È33 המדרש ונתבארו כדברי שהובאו הידועים, ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈

'דירה' שתהיה כדי היא העולם בריאת שתכלית בהרחבה, החסידות בתורת

לגילוי  ראוי מקום הוא, ברוך בעולם לקדוש דווקא השכינה, והשראת אלוקות

התחתון. הגשמי הזה

ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ הפנימי ¿∆«»ƒ¿»
,ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁÓc כפי ¿«¬∆¿≈»«ƒ

ומבאר. p‰c34ÔÈÚ‰שהולך , ¿ƒ≈ƒ¿«
˙Bi˙B‡a 'ÌÈÓL ÌL',במילים ≈»«ƒ¿ƒ

eÁÈ„בסגנון  ‡e‰ ‰Ïaw‰««»»ƒ
,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ השפעה ¿≈«¿ƒ«¿

כתוצאה  אלוקי אור של והמשכה

"זעיר  בין פנימי וחיבור מהתאחדות

(הספירות  העליונות המידות אנפין",

הנקראות  הלאה, וכן וגבורה חסד

המאיר  האור לעומת כי קטנות", "פנים

המאיר  האור העליונים, במוחין

המלכות  וספירת מועט) הוא במידות

Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ 'ÌÈÓL' Èkƒ»«ƒ¿ƒ«¿≈
,ÔÈt‡ העליונות ÌLÂהמידות «¿ƒ¿≈

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰ שעניינה ¿ƒ««¿
את  למטה ולהוריד ולגלות להמשיך

(המוחין  שמעליה הספירות של האור

עצם  לא הוא השם וכן והמידות),

והארה. התגלות אלא «¿BÈÚÂ¿ƒהמהות
"שמים" של והחיבור היחוד של

ה'B·Úa„‰ו"שם" בעבודת »¬»
ואחד  אחד כל של ‰e‡הרוחנית

,˙eiÓLb ÌÚ ˙eiÁe¯ ¯eaÈÁƒ»ƒƒ«¿ƒ
לעיל  שנפעל כאמור החידוש אודות

תורה  BÓ¯‰במתן 'ÌÈÓL' Èkƒ»«ƒ∆
'ÌL'Â ,˙eiÁe¯‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿«»»ƒ¿≈
ÌL Èk ,‰f‰ ÌÏBÚ ÏÚ ‰¯BÓ∆«»«∆ƒ≈
,ÌˆÚ ‡ÏÂ „·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰∆»»ƒ¿«¿…∆∆
עצם  לא הוא שמו שבאדם כשם

בעולמות  המאיר האלוקי האור היינו "שמים" כביכול, למעלה, כך מהותו,

בדברים  ומתלבש מצומצם שהוא כפי האלוקי האור הוא ו"שם" עליונים

Ï"Êגשמיים  eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ35CÏ‰Ó ‰"aw‰ CÏ‰ ¿«∆»¿«≈«»««»»«¬«
ı¯‡Ï ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ˜Á¯n‰ e‰fL ,ÌL BÏ ˙B˜Ï ‰L ˜"˙36 »»ƒ¿≈∆∆«∆¿»ƒ»»ƒ«»»∆

למטה  רקיע) (רוחניות, מלמעלה בירידה קשור ה"שם" שעניין הרי

ארץ). (גשמיות,
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ט f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y

ּפלטרין  ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה

וׁשֹואלין  מׁשּכימין והיּו אּלמים, ּבתֹוכּה ְְְְְְֲִִִִִִַָָוהֹוׁשיב

ּבזה  ּומבאר כּו'. ּברמיזה מל ׁשל ,27ּבׁשלֹומֹו ְְְִִִֶֶֶֶָָָֹ

על  קאי ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּדּיּורים

ּבטלים  ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנבראים

הּקילּוס  מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, כּו'. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבמקֹורם

מים  מלא העֹולם היה ּכאׁשר אּלמים ּדּיּורים ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבין  ההבּדלה אחרּֿכ היתה מּכלֿמקֹום ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּבמים,

ׁשּיּקוּו ּובאֹופן הּמבּדיל, רקיע עלֿידי למים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמים

גֹו' הּיּבׁשה ותראה גֹו' ענין 28הּמים ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבבחינת  הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא

ׁשהּנבראים  הּכּונה אין א ּדוקא. יׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמציאּות

הּכּונ  ּתכלית אּלא יׁש, מציאּות ּבבחינת ה יּׁשארּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לאלקּות. ּכלי ּתהיה ּגּופא הּיׁש ׁשּמציאּות ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹהיא

והּמחלֹוקת, ההבּדלה לענין הּתיקּון ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָוזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכי 22ּכמאמר ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ׁשאף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ

מּכלֿמקֹום  מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ְְֲִִִֵֶֶַָָטֹוב,

אחד  ּפעמים, ׁשני טֹוב ּכי ּבּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶַָָָּכתּוב

כּו' הּמים ההבּדלה 29למלאכת ׁשעלֿידי לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

והתּכּללּות  אחדּות ׁשל ענין נעׂשה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָוהּמחלֹוקת,

נעׂשית  ּגּופא הּיׁש ׁשּמציאּות יֹותר, נעלה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָּבאֹופן
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(27- מנחם (תורת ואילך פ"ג ברא בראשית ד"ה גם וראה בתחלתו). תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז המים יקוו אלקים ויאמר ד"ה

ואילך). 160 ע' מח חלק ט.28)התוועדויות א, שמו.29)בראשית ע' תרכ"ז סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ¯ËÏt ‰aL CÏÓÏ ÏLÓ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰ÏBÚ ארמון ∆∆»ƒ««ƒ»»¿∆∆∆»»«¿¿ƒ

BÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÓÈkLÓ eÈ‰Â ,ÌÈÓl‡ dÎB˙a ·ÈLB‰Â¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿
'eÎ ‰ÊÈÓ¯a CÏÓ ÏL,המים יקוו אלוקים ויאמר המדרש: לשון [וזה ∆∆∆ƒ¿ƒ»

א  בר אבא רבי בשם ברכיה רבי וגו''. מקול ינוסון גערתך 'מן אמר:כתיב מי

אמר  דאת מה והיך למים מדה יעשה

בר  אבא רבי ירושלים. על ינטה וקו

הקדוש  אמר אמר: לוי רבי בשם כהנא

שאני  מה המים לי יקוו הוא, ברוך

שבנה  למלך משל בהם. לעשות עתיד

והיו  אלמים בתוכה והושיב פלטרין

מלך  של בשלומו ושואלים משכימין

המלך  אמר ובמנולין ובאצבע ברמיזה

וכמה. כמה אחת על פקחין היו אלו

דיורין  המלך בה הושיב אתמהא,

אמרו  בפלטין והחזיקו עמדו פקחין,

אמר  היא. שלנו מלך של זו פלטין אין

כך  שהייתה. לכמו פלטין תחזור המלך

היה  לא עולם של ברייתו מתחילת

עולה  הוא ברוך הקדוש של קילוסו

מקולות  דכתיב הוא הדא המים מן אלא

היו  ומה ים משברי אדירים רבים מים

הקדוש  אמר ה'. במרום אדיר אומרין

לא  להן שאין אלו אם מה הוא: ברוך

הן  והרי דיבור ולא אמירה ולא פה

אחת  על אדם כשאברא אותי, מקלסין

בו, ומרד המבול דור עמד וכמה. כמה

הפלגה  דור בו, ומרד אנוש דור  עמד

יפנו  הוא ברוך הקדוש אמר בו. ומרד

בהן  שישבו אותן ויבואו ויעמדו אלו

הגשם  ויהי דכתיב הוא הדא מקודם,

לילה"]. וארבעים יום ארבעים הארץ על

‰Êa ¯‡·Óe27,,החסידות eÈ‰Lבתורת ÌÈÓl‡ ÌÈ¯eicL בארמון ¿…»»∆∆ƒƒƒ¿ƒ∆»
ÊÈÓ¯a‰,המלך  ÔÈÒl˜Ó ברמיזה המלך את משבחים ÏÚוהיו È‡˜ ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»≈«

.'eÎ Ì¯B˜Óa ÌÈÏËa Ì‰L ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·p‰ על «ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»∆≈¿≈ƒƒ¿»
בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב

הגלוי)". (לעולם דאתגליא לעלמא הנסתר) (העולם דאתכסיא "מעלמא

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על מוסבר

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות דרגות יש להבדיל, למעלה, זה דרך על

עולמות  סתימין", "עלמין או דאתכסיא" "עלמא ונקראות ומכוסות נעלמות

שבים  שהנבראים כשם האלוקי למקורם בטלים והם ונסתרים, 'סתומים'

ומתגלה  שיורד המצומצם האלוקי האור ואילו חיותם, מקור למים, בטלים

דאתגליא". "עלמא נקרא לנבראים

¯L‡k ÌÈÓl‡ ÌÈ¯eic ÏL ÒeÏÈw‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆»¿»«¬««ƒ∆ƒƒƒ¿ƒ«¬∆
,ÌÈÓa ÌÈÓ ‡ÏÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ עלמא" בבחינת היה כולו וכל »»»»»≈«ƒ¿«ƒ

ה  של מרידה שום היתה לא שעה שבאותה המדרש כדברי נבראים דאתכסיא",

הוא, ברוך ‰‰·Ïc‰בקדוש CkŒ¯Á‡ ‰˙È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ וההפרדה ƒ»»»¿»««»««¿»»
ÚÈ˜¯ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa≈«ƒ¿«ƒ«¿≈»ƒ«
eÂwiL ÔÙB‡·e ,ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆∆ƒ»
‰Lai‰ ‰‡¯˙Â 'B‚ ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆««»»

'B‚28‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«»¿»
BaL ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ∆

Ì‰ ואינם חיותם למקור בטלים לא ≈
שבים  שהברואים כמו לעפר מחוברים

הם  אלא הים למי »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מחוברים
‡˜Âc LÈ ˙e‡ÈˆÓ ונפרדים ¿ƒ≈«¿»

ממקורם.

ÌÈ‡¯·p‰L ‰ek‰ ÔÈ‡ C‡«≈««»»∆«ƒ¿»ƒ
דאתגליא" "עלמא ¬«e¯‡MÈƒשבבחינת
,LÈ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a בתחושה ƒ¿ƒ«¿ƒ≈

ממקור  נפרדת עצמאית, מציאות של

ÈÏÎz˙באלוקות,החיות  ‡l‡∆»«¿ƒ
Li‰ ˙e‡ÈˆnL ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ∆¿ƒ«≈

‡Ùeb עצמהÈÏk ‰È‰z »ƒ¿∆¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï גילוי יהיה דבר של ובסופו ∆¡…

אלה. בנבראים גם ∆¿e‰ÊÂאלוקות
שהם  הנבראים של לאלוקות הביטול

"עלמא  של (הנבראים "יש" בבחינת

ÔÈÚÏדאתגליא") Ôe˜Èz‰«ƒ¿ƒ¿«
˙˜BÏÁn‰Â ‰Ïc·‰‰ שקשור ««¿»»¿««¬∆

והפירוד, הישות »¬»¿Ó‡Ók¯בעניין
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22במדרשÛ‡L «≈«∆«

aL ה Ï‡העולם לבריאת ÈMיום ∆«≈ƒ…
,˙˜BÏÁÓ ˙‡¯· BaL ÈÙÏ ,·BË Èk ·È˙k לעיל כמובא ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈«¬∆

ÈLÈÏMa ·e˙k ÌB˜ÓŒÏkÓ העולם לבריאת השלישי BË·ביום Èk ƒ»»»«¿ƒƒƒ
'eÎ ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓÏ „Á‡ ,ÌÈÓÚt ÈL29 על ואחד שני יום של ¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿∆∆««ƒ

כי  נאמר לא מה "ומפני רש"י: (ובלשון עצמו שלישי ביום שנבראה הבריאה

נגמ  שלא לפי שני, ביום בה טוב התחיל והרי שלישי, יום עד המים מלאכת ר

מלאכת  שנגמרה השלישי וביום וטובו, במלואו אינו נגמר שלא ודבר בשני

לגמר  אחד פעמים, שתי טוב כי בו כפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל המים

השלישי"), היום מלאכת לגמר ואחד השני היום È„ÈŒÏÚLמלאכת ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈
˙˜BÏÁn‰Â ‰Ïc·‰‰,בתחילה מכן NÚ‰שהיו ÏLלאחר ÔÈÚ ««¿»»¿««¬∆«¬∆ƒ¿»∆
˙eÏlk˙‰Â ˙e„Á‡ ונבדלו שנחלקו הדברים שני ÏÚ‰בין ÔÙB‡a «¿¿ƒ¿«¿¿∆«¬∆

,¯˙BÈ שהם נבראים בבריאת שנעשה מאלוקות הפירוד ידי על ובענייננו, ≈
מכן  לאחר הרי לאלוקות, הביטול בהם ניכר ולא דאתגליא" "עלמא של באופן

היינו  יותר, נעלה באופן הוא שלהם Ùeb‡הביטול Li‰ ˙e‡ÈˆnL עצמו ∆¿ƒ«≈»
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ּבמּתןּֿתֹורה, נתחּדׁש זה וענין לאלקּות. ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹּכלי

עליֹונים  ׁשּבין וההבּדלה הּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאז

לעליֹונים  יעלּו ׁשהּתחּתֹונים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָלתחּתֹונים,

לּתחּתֹונים  ירדּו ׁשל 30והעליֹונים החיּבּור ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי ׁשּנעׂשה וגׁשמּיּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָרּוחנּיּות

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו הּמצֹות ּכי ְְְְְְִִִִִִִִַַַָּומצֹות,

ּכלי  הּגׁשמי הּדבר נעׂשה הּמצֹות קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָועלֿידי

ׁשהּמֹוח  הּתֹורה, ּבלימּוד כן ּוכמֹו ְְֱִֵֶֶַַַָֹלאלקּות,

ׁשּלֹומד, הּתֹורה עם מתאחד האדם ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגׁשמי

ׁשהּתֹורה  וזהּו אלקּות. עם מתאחד ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹועלֿידיֿזה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדוקא, למּטה 31ניּתנה ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע כּו' ירדּתם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלמצרים

ז"ל  רּבֹותינּו לעׂשֹות 32ואמרּו ניּתנה הּתֹורה ׁשּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ונברא, ּבֹורא חיּבּור ענין ׁשהּוא ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶַָָָָׁשלֹום

יתּבר לֹו ּדירה יהיה .33ׁשהעֹולם ְְִִִֵֶֶָָָָ

e‰ÊÂ ּדהּנה ׁשמים. לׁשם ּדמחלֹוקת הענין ,34ּגם ¿∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הּוא  הּקּבלה ּבאֹותּיֹות ׁשמים' 'ׁשם ְְִִִֵַַַַָָָענין

הּוא  'ׁשמים' ּכי ּומלכּות, זעירֿאנּפין ְְְִִִִֵַַַָיחּוד

זעירֿאנּפי  מלכּות.ּבחינת ּבחינת הּוא וׁשם ן, ְְְְְְִִִֵֵַַַַ

ּגׁשמּיּות, עם רּוחנּיּות חיּבּור הּוא ּבעבֹודה ְְְֲִִִִִַָָָָוענינֹו

ו'ׁשם' הרּוחנּיּות, ענין על מֹורה 'ׁשמים' ְְִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּבלבד  הארה הּוא ׁשם ּכי הּזה, עֹולם על ְִִֵֶֶֶַַַָָָמֹורה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ועל עצם, הל35ולא ְְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּזהּו ׁשם, לֹו לקנֹות ׁשנה ת"ק מהל ְֲִֵֶֶַַַָָָָהּקּב"ה

לארץ  הרקיע מן מחלֹוקת 36הּמרחק ענין וזהּו . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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(30.118 ע' ח"ח לקו"ש וראה טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, ואילך.31)שמו"ר סע"ב פח, חנוכה.32)שבת הל' סוף רמב"ם

ובכ"מ.33) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ע'34)ראה פרשתנו אוה"ת גם ראה

35.207)תשד. ע' חכ"ו לקו"ש וראה פכ"ג. שמואל מדרש (ב). א פ"ז, א.36)קה"ר יג, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙ÈNÚ עלמא" בחינת (שהם עצמם התחתונים ובנבראים «¬≈¿ƒ∆¡…

אלוקות) גילוי יהיה Ê‰דאתגליא" ÔÈÚÂ וגילוי של השכינה השראת ¿ƒ¿»∆
התחתונים  בנבראים Ïha˙‰אלוקות Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙ƒ¿«≈¿««»∆»ƒ¿«¿»

ÌÈBzÁz‰L ,ÌÈBzÁ˙Ï ÌÈBÈÏÚ ÔÈaL ‰Ïc·‰‰Â ‰¯Êb‰«¿≈»¿««¿»»∆≈∆¿ƒ¿«¿ƒ∆««¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰Â ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ«¬»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ

ÌÈBzÁzÏ e„¯È30, כדברי ≈¿««¿ƒ
תורה  מתן לפני העולם שמצב המדרש

מדינות  שתי על שגזר למלך דומה

ובני  לסוריא, ירדו לא רומי מדינת שבני

ביטל  כך ואחר לרומי, יעלו לא סוריא

הייתה  תורה מתן עד וכך הגזירה, את

העולמות  בין הבדלה של 'גזירה'

ולא  התחתונים לעולמות העליונים

השכינה  להשראת אפשרות היתה

כאן  הגשמי בעולם אלוקות וגילוי

ה'גזירה' בטלה תורה ובמתן למטה,

בעולם  אלוקות להמשיך הכוח וניתן

הגשמי  ÏLהזה ¯eaÈÁ‰ e‰fL∆∆«ƒ∆
‰NÚpL ˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯»ƒ¿«¿ƒ∆«¬∆
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»ƒ¿

˙Bˆn‰ Èk'ה רצון eLaÏ˙שהן ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ציצית כמו ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

גשמי  בקלף תפילין גשמי, בצמר

‰Bˆn˙וכדומה, Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿
גשמי  חפץ ‰c·¯באמצעות ‰NÚ«¬∆«»»

BÓÎe ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ∆¡…¿
,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÔÎ הוא שגם ≈¿ƒ«»

ורוחניות, גשמיות של חיבור פועל

ÏLכיוון  ÈÓLb‰ ÁBn‰L∆««««¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ÌÚ „Á‡˙Ó Ì„‡‰»»»ƒ¿«≈ƒ«»
„Á‡˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„ÓBlL∆≈¿«¿≈∆ƒ¿«≈

(גשמיות) האדם של הגשמי ÌÚƒהמוח
˙e˜Ï‡.(רוחניות) ¡…

‰hÓÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»ƒ¿»¿«»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡˜Âc31 «¿»¿«¬««≈«

בקשו  והמלאכים התורה, את לקבל למרום עלה רבנו משה שכאשר בגמרא,

רבנו  משה להם אמר התורה, את יקבלו eÎ'שהם Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
,ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ'ה "אנכי בה שנאמר ולתורה לכם מה כן ואם ¿≈∆»«≈≈≈∆

דווקא  למטה ניתנה שהתורה הרי מצרים"? מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â32ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰ ÏkL ¿»¿«≈«∆»«»ƒ¿»«¬»
‡e‰L ,ÌÏBÚa הפכים שני חיבור של במובן eaÈÁ¯השלום, ÔÈÚ »»∆ƒ¿«ƒ

,‡¯·Â ‡¯Ba עצום ופער הערך ריחוק ביניהם שיש ÌÏBÚ‰Lלמרות ≈¿ƒ¿»∆»»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰È33 המדרש ונתבארו כדברי שהובאו הידועים, ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈

'דירה' שתהיה כדי היא העולם בריאת שתכלית בהרחבה, החסידות בתורת

לגילוי  ראוי מקום הוא, ברוך בעולם לקדוש דווקא השכינה, והשראת אלוקות

התחתון. הגשמי הזה

ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ הפנימי ¿∆«»ƒ¿»
,ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁÓc כפי ¿«¬∆¿≈»«ƒ

ומבאר. p‰c34ÔÈÚ‰שהולך , ¿ƒ≈ƒ¿«
˙Bi˙B‡a 'ÌÈÓL ÌL',במילים ≈»«ƒ¿ƒ

eÁÈ„בסגנון  ‡e‰ ‰Ïaw‰««»»ƒ
,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ השפעה ¿≈«¿ƒ«¿

כתוצאה  אלוקי אור של והמשכה

"זעיר  בין פנימי וחיבור מהתאחדות

(הספירות  העליונות המידות אנפין",

הנקראות  הלאה, וכן וגבורה חסד

המאיר  האור לעומת כי קטנות", "פנים

המאיר  האור העליונים, במוחין

המלכות  וספירת מועט) הוא במידות

Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ 'ÌÈÓL' Èkƒ»«ƒ¿ƒ«¿≈
,ÔÈt‡ העליונות ÌLÂהמידות «¿ƒ¿≈

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰ שעניינה ¿ƒ««¿
את  למטה ולהוריד ולגלות להמשיך

(המוחין  שמעליה הספירות של האור

עצם  לא הוא השם וכן והמידות),

והארה. התגלות אלא «¿BÈÚÂ¿ƒהמהות
"שמים" של והחיבור היחוד של

ה'B·Úa„‰ו"שם" בעבודת »¬»
ואחד  אחד כל של ‰e‡הרוחנית

,˙eiÓLb ÌÚ ˙eiÁe¯ ¯eaÈÁƒ»ƒƒ«¿ƒ
לעיל  שנפעל כאמור החידוש אודות

תורה  BÓ¯‰במתן 'ÌÈÓL' Èkƒ»«ƒ∆
'ÌL'Â ,˙eiÁe¯‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿«»»ƒ¿≈
ÌL Èk ,‰f‰ ÌÏBÚ ÏÚ ‰¯BÓ∆«»«∆ƒ≈
,ÌˆÚ ‡ÏÂ „·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰∆»»ƒ¿«¿…∆∆
עצם  לא הוא שמו שבאדם כשם

בעולמות  המאיר האלוקי האור היינו "שמים" כביכול, למעלה, כך מהותו,

בדברים  ומתלבש מצומצם שהוא כפי האלוקי האור הוא ו"שם" עליונים

Ï"Êגשמיים  eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ35CÏ‰Ó ‰"aw‰ CÏ‰ ¿«∆»¿«≈«»««»»«¬«
ı¯‡Ï ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ˜Á¯n‰ e‰fL ,ÌL BÏ ˙B˜Ï ‰L ˜"˙36 »»ƒ¿≈∆∆«∆¿»ƒ»»ƒ«»»∆

למטה  רקיע) (רוחניות, מלמעלה בירידה קשור ה"שם" שעניין הרי

ארץ). (גשמיות,
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f"kyz'dי ,fenz g"dan ,gxw t"y

כּו' וההבּדלה הּמחלֹוקת ׁשּכּונת ׁשמים, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשם

הּגׁשמּיּות  עם הרּוחנּיּות חיּבּור לפעֹול ּכדי ְְְִִִִִִֵַַָָהיא

ּכלי  ּתהיה הּגׁשמּיּות  ׁשּגם וכּנ"ל ׁשמים), ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ(ׁשם

ׁשמים  לׁשם ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת וזהּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹלאלקּות.

ּכונת  ּתתקּים ׁשּלבּסֹוף להתקּים, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָסֹופּה

והתּכּללּות  אחדּות לידי להביא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמחלֹוקת,

עם  ּתתחּבר הּגׁשמּיּות ׁשּגם יֹותר, נעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹופן

והאלקּות. ְֱִָָָֹהרּוחנּיּות

היא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) איזֹו ּׁשאמרּו מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַָָ

זֹו ׁשמים לׁשם ׁשהיא ְֲִִֵֶֶַַָמחלֹוקת

וׁשּמאי  הּלל החיּבּור 37מחלֹוקת ּכללּות ּכי , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּתחּתֹונים  ורּוחנּיּות, ּגׁשמּיּות ׁשמים', ְְְְִִִִֵַַַָָּד'ׁשם

ּב' ׁשהם אֹופּנים, ּב' עלֿידי נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַועליֹונים,

ּגם  ׁשּזהּו והּלל, ׁשּמאי חלּוקים ׁשּבהם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּקּוין

והאמֹוראים, הּתּנאים ּכל ׁשל הּמחלֹוקת ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשרׁש

להקל  אֹו הּגבּורה קו מּצד ולאסר ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹלהחמיר

ּבידי  ואסּור קׁשּור זה ׁשאין (הינּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָּולהּתיר

כּו' ּכמבֹואר 38החיצֹונים החסד, קו מּצד ( ְִִִֶֶַַַַַָ

ּתֹורה' מרּקדין 39ּב'לּקּוטי ּכיצד ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִִִֵֵַַַַָ

ּכמֹות  ּכּלה אֹומרים ּביתֿׁשּמאי הּכּלה, ְְְִִֵֵַַַַַָָלפני

וחסּודה  נאה ּכּלה אֹומרים ּוביתֿהּלל ,40ׁשהיא, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ולכן  הּגבּורֹות, מּבחינת ׁשרׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּביתֿׁשּמאי 

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכענין ׁשּמאי, ּכל 41נקרא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

אֹורח  ּומה הּׁשם אי ּדרכיו ׁשּׁשֹוקל ּדהינּו ֹותיו, ְְְְֵֵֶַַַָָָָ

ער ׁשּלפי ׁשהיא, ּכמֹות ּכּלה וזהּו כּו', ְְְִִֶֶֶֶֶַָהּוא

מּלמעלה  ההמׁשכה ּתהיה ּכ מּלמּטה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָהעלּיה

החסדים, מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו ּביתֿהּלל אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָכּו'.

לפי  ההמׁשכה ּתהיה ׁשּלא ּביתֿׁשּמאי, על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹחֹולק

המׁשכה  ּתהיה ּתחּלה אּדרּבה, אּלא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָההעלאה,

נרֹו ּבהּלֹו מּלׁשֹון הּלל, נקרא ּכן ועל כּו', למּטה האֹור 42מּלמעלה ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

סּומא, ואפילּו חּגרת אפילּו מּיׂשראל, אחד לכל ּדוקא מּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגילּוי
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מ).37) ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב מחלוקת כל סד"ה גם פ"ז.38)ראה תניא ואילך.39)ראה סע"ב מח, שה"ש

ואילך.40) סע"ב טז, א.41)כתובות ה, קטן ג.42)מועד כט, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙˜BÏÁn‰ ˙ekL ,ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¬∆¿≈»«ƒ∆«»«««¬∆

'eÎ ‰Ïc·‰‰Â הדברים eaÈÁ¯בשורש ÏBÚÙÏ È„k ‡È‰ ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
ÌL) ˙eiÓLb‰ ÌÚ ˙eiÁe¯‰ עם שעניינו שעניינם ÌÈÓLגשמיות »»ƒƒ««¿ƒ≈»«ƒ

‰eiÓLb˙רוחניות  ÌbL Ï"pÎÂ בבחינת ), ונפרד שהיא È‰z‰"יש" ¿««∆«««¿ƒƒ¿∆
˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ .˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…¿∆∆«¬∆
dÙBÒ ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L∆ƒ¿≈»«ƒ»

ÛBq·lL ,Ìi˜˙‰Ï,לבוא לעתיד ¿ƒ¿«≈∆¿«
המשיח  Âk˙בימות Ìi˜˙zƒ¿«≈«»«
,˙˜BÏÁn‰ בשורשה שהיא כפי ««¬∆

˙e„Á‡ È„ÈÏ ‡È·‰Ï¿»ƒƒ≈«¿
˙eÏlk˙‰Â באלוקות הנבראים של ¿ƒ¿«¿

ÌbL ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈∆«
˙eiÓLb‰ ביותר aÁ˙z¯הנחותה ««¿ƒƒ¿«≈

.˙e˜Ï‡‰Â ˙eiÁe¯‰ ÌÚƒ»»ƒ¿»¡…
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»««
˙˜BÏÁÓ ‡È‰ BÊÈ‡ e¯Ó‡M∆»¿≈ƒ«¬∆
BÊ ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L∆ƒ¿≈»«ƒ

È‡nLÂ Ïl‰ ˙˜BÏÁÓ37, וזה «¬∆ƒ≈¿««
לעיל  האמורה לשאלה המענה גם

על  דווקא מדברת המשנה מדוע

שבוודאי  אף ושמאי הלל מחלוקת

לשם  היו התנאים כל של המחלוקות

ÌL'cשמים ¯eaÈÁ‰ ˙eÏÏk Èkƒ¿»«ƒ¿≈
,˙eiÁe¯Â ˙eiÓLb ,'ÌÈÓL»«ƒ«¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈBÈÏÚÂ ÌÈBzÁz שהוא «¿ƒ¿∆¿ƒ
כמבואר  המחלוקת, עניין של התיקון

a'לעיל, È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÔÈew‰ 'a Ì‰L ,ÌÈpÙB‡«ƒ∆≈««ƒ
,Ïl‰Â È‡nL ÌÈ˜eÏÁ Ì‰aL∆»∆¬ƒ««¿ƒ≈
ÏL ˙˜BÏÁn‰ L¯L Ìb e‰fL∆∆«…∆««¬∆∆
,ÌÈ‡¯BÓ‡‰Â ÌÈ‡pz‰ Ïk»««»ƒ¿»¬»ƒ
Â˜ „vÓ ¯Ò‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï¿«¬ƒ¿∆¡…ƒ««
¯Èz‰Ïe Ï˜‰Ï B‡ ‰¯e·b‰«¿»¿»≈¿«ƒ
¯eÒ‡Â ¯eL˜ ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰)«¿∆≈∆»¿»

'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰ È„Èa38 הם ƒ≈«ƒƒ
ניתן  אלא והסטראֿאחרא, הקליפות

לקדושה  אותם ˜Âלהעלות „vÓ (ƒ««
„ÒÁ‰ רבנו כדברי להתיר, הנוטה «∆∆

התניא: לספר המלקט' ב'הקדמת הזקן

הנגלות  והיתר איסור בהלכות אף ..."

מחלוקת  ראינו מצאנו ולבנינו לנו

הקצה  אל הקצה מן ואמוראים תנאים

ואלו  הנהגתן ממש החסד ממידת ששורשן ונשמות חיים... אלוקים דברי ואלו

כנודע" כו' להקל חסד כלפי להטות כן Bz¯‰'גם ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók39 «¿»¿ƒ≈»
הזקן  ‰lk‰,במאמר לרבנו ÈÙÏ ÔÈ„w¯Ó „ˆÈk ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈««»

,‡È‰L ˙BÓk ‰lk ÌÈ¯ÓB‡ È‡nLŒ˙Èa בשבח אותה לשבח מבלי ≈««¿ƒ«»¿∆ƒ
בה  ‡ÌÈ¯ÓBשאין Ïl‰Œ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ

חסרונות,שעל  לה יש אם גם כלה, כל

שהיא  ‡‰אומרים ‰lk«»»»
‰„eÒÁÂ40È‡nLŒ˙ÈaL , «¬»∆≈««
ÌL¯L שלהם הנשמות של »¿»

,˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ,הדין מידת ƒ¿ƒ««¿
להחמיר, ˜¯‡הנוטה ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ÔÈÚk ,È‡nL««¿ƒ¿«∆»¿«≈
Ï"Ê41ÌM‰ Ïk ומודד מעריך «»«»

Ï˜BML eÈ‰c ,ÂÈ˙BÁ¯B‡¿»¿«¿∆≈
,'eÎ ‡e‰ ‰Óe CÈ‡ ÂÈÎ¯c¿»»≈«

e‰ÊÂ שבח של הפנימית המשמעות ¿∆
È‰L‡,הכלה  ˙BÓk ‰lk כפי «»¿∆ƒ

ה' בעבודת לביטוי בא ÈÙlL∆¿ƒשהדבר
Ck ,‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ C¯Ú∆∆»¬ƒ»ƒ¿«»»
'eÎ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zƒ¿∆««¿»»ƒ¿«¿»

ושקולה. מוגבלת Œ˙Èaבמידה Ï·‡¬»≈
L¯ML Ïl‰ נשמתB הוא ƒ≈∆…∆

ÏÚ ˜ÏBÁ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¬»ƒ≈«
,È‡nLŒ˙Èa הלל בית דעת ולפי ≈««

באופן  היא ה' È‰z‰עבודת ‡lL∆…ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקות של  ««¿»»

‰‰ÏÚ‡‰למטה  ÈÙÏ וההתקרבות ¿ƒ««¬»»
מלמעלה, מלמטה לאלוקות האדם של

‰È‰z ‰lÁz ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»¿ƒ»ƒ¿∆
,'eÎ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
ÔBLlÓ ,Ïl‰ ‡¯˜ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿

B¯ Bl‰a42, בהלו" הפסוק כלשון ¿ƒ≈
הנר  את הדליקו היינו ראשי", עלי נרו

‰‡B¯והאירו, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»
ÏÎÏ ‡˜Âc ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Â¿«ƒƒ¿«¿»«¿»¿»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ שהוא מצב בכל ∆»ƒƒ¿»≈
,‡ÓeÒ eÏÈÙ‡Â ˙¯bÁ eÏÈÙ‡¬ƒƒ∆∆«¬ƒ»
יש  הלל בית שלדעת המשנה כלשון
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'ebe gxw gwie

נאה  ּכּלה ּבבחינת להיֹות יבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹועלֿידיֿזה

זֹו ׁשמים לׁשם ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת וזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָוחסּודה.

עם  העֹולם חיּבּור ּכי והּלל, ׁשּמאי ְֲִִִִֵֶַַַָָמחלֹוקת

ׁשל  ּתכליתּה ׁשּזֹוהי ׁשמים, (ׁשם ְֱִִִֵֶֶַַָָֹאלקּות

הּקּוין  ּב' עלֿידי נעׂשה ׁשמים) לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּמחלֹוקת

והמׁשכה  (ׁשּמאי) למעלה מּלמּטה ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָּדהעלאה

ּכללּות  ועלּֿדר (הּלל). למּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּלמעלה

מדקדק  היה ׁשּמׁשה ואהרן, מׁשה ׁשּבין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהחילּוק

עלּֿדר כּו', הּתֹורה עלּֿפי הּוא אם ּדבר ְִִֶֶַַַָָָָּבכל

כּו' ׁשלֹום  אֹוהב היה ואהרן אֹורחֹותיו. ְְֲֵַַָָָָָֹהּׁשם

כּו' הּברּיֹות את ּכתיב 43אֹוהב את 44(ׁשּלכן וּיבּכּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא יׂשראל), ּבית ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאהרן

למּטה  מּלמעלה ׁשּמׁשה 34והּגילּוי ּגם ּולהעיר . ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

מּלמעלה  המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ּתֹורה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָענינֹו

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא ּתפּלה ענינֹו ואהרן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹלמּטה,

למעלה  מּלמּטה אמרּו45העלאה זה ועל . ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאי  מחלֹוקת ׁשמים, לׁשם ׁשהיא ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמחלֹוקת

ּב' יהיּו לעתידֿלבא ּכי להתקּים, סֹופּה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹוהּלל,

יחד  ּגם והמׁשכה ּדהעלאה ּכמבֹואר 64האֹופּנים , ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָ

ּתֹורה' כדּכד,47ּב'לּקּוטי וׂשמּתי ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְִִִִֵַַַַָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר אמר 48ּבפירּוׁש חד כּו' ּפליגי ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

להוי  הּקּב"ה להּו אמר יׁשּפה, אמר וחד ְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָׁשֹוהם

הּבחינֹות, ּב' יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ּוכדין, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּכדין

למעלה, מּלמּטה העֹולמֹות עלּית ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּתהיה

ּגילּוי  יהיה וגם למעלה, יעלה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּתחּתֹון

יׁש ּכי למּטה, יֹורד ׁשהעליֹון למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלמעלה

הּתחּתֹון  ּדעלּית הּמעלה מהם, אחד ּבכל ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָמעלה

ׁשּיׁש לכ נֹוסף הּנה ׁשּלֹו, הּזיּכּו ׁשעלֿידי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהיא

ׁשּלֹו ּבקב אדם ׁשרֹוצה העילּוי ּגם הרי 49ּבזה , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
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(43.255 ע' חכ"ד לקו"ש גם וראה מי"ב. פ"א ובפרש"י.44)אבות כט כ, רכו.45)חוקת ע' וארא גם 46)אוה"ת ראה

הנ"ל. תער"ב מחלוקת כל סד"ה תשה. ע' פרשתנו ב.47)אוה"ת כח, ראה א.48)פ' עה, בתרא לח,49)בבא מציעא בבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסרונות, לה שיש כלה על אפילו וחסודה" נאה "כלה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לומר

‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lk ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ‡·È:'תורה ה'לקוטי (ובלשון »…ƒ¿ƒ¿ƒ««»»»«¬»
שמאי  נקרא כן על עליונות הגבורות מבחינת שרשם שמאי בית להיות ..."

דהיינו  אורחותיו השם כל כו' דרך ושם פסוק על ז"ל רבותינו שאמרו כעניין

היינו  הוא. ומה איך דרכיו ששוקל

המשכה  יהיה כך מרע סור ערך שלפי

הנפש  כלות כלה, מבחינת כך אחר

שהיא  כמות כלה וזהו שמלמעלה.

כמו  מלמטה כלומר העלייה שהיא

רב  אם מרע מסור אתכפיא מבחינת

בחינת  המשכת יהיה וכך מעט ואם

בית  אבל בנפשו... הנפש כלות גילוי

על  חולק החסדים מבחינת שרשו הלל

לפי  המשכה יהיה שלא שמאי בית

תהיה  תחילה אדרבה אלא ההעלאה

יפלו  וממילא למטה מלמעלה המשכה

והיינו  המה לה' שלא החיצונים כל

כי  מרע לסור קודם יהיה טוב שהעשה

החושך  מן הרבה דוחה האור מן מעט

נרו  בהילו מלשון הלל נקרא כן ועל

שבח  מלשון הלל וגם ראשי. עלי

שבחים  עלֿידי דהיינו והילול

יפול  ממילא ה' גדולת בהתבוננות

הרע").

ÌLÏ ‡È‰L ˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆∆ƒ¿≈
È‡nL ˙˜BÏÁÓ BÊ ÌÈÓL»«ƒ«¬∆««

,Ïl‰Â מהמחלוקות יותר במיוחד, ¿ƒ≈
התנאים, שאר eaÈÁ¯של Èkƒƒ

ÌL) ˙e˜Ï‡ ÌÚ ÌÏBÚ‰»»ƒ¡…≈
,ÌÈÓL ביחד ורוחניות גשמיות »«ƒ

ÏL d˙ÈÏÎz È‰BfL∆ƒ«¿ƒ»∆
ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁn‰ שתמורת ««¬∆¿≈»«ƒ

ויחוד  חיבור יהיה NÚ‰הפירוד («¬∆
ÈŒÏÚ‰‡ÏÚ‰c ÔÈew‰ 'a È„ «¿≈««ƒ¿«¬»»

(È‡nL) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»««
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

(Ïl‰)'ה עבודת ידי על היינו ƒ≈
יחד. גם העבודה אופני שני בחיבור

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿»«ƒ
Ô¯‰‡Â,ההבדל  ‰LÓ ÔÈaL∆≈…∆¿«¬…

,'eÎ ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ‡e‰ Ì‡ ¯·c ÏÎa ˜„˜„Ó ‰È‰ ‰LnL∆…∆»»¿«¿≈¿»»»ƒ«ƒ«»
ÂÈ˙BÁ¯B‡ ÌM‰ C¯cŒÏÚ העלאה בדרך ה' עבודת שמאי, לבית בדומה «∆∆«»¿»

למעלה. ‰Bi¯a˙מלמטה ˙‡ ·‰B‡ 'eÎ ÌBÏL ·‰B‡ ‰È‰ Ô¯‰‡Â¿«¬…»»≈»≈∆«¿ƒ

'eÎ43·È˙k ÔÎlL)44Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk Ô¯‰‡ ˙‡ ek·iÂ ופירש ∆»≈¿ƒ«ƒ¿∆«¬……≈ƒ¿»≈
ומטיל  שלום רודף אהרן שהיה לפי והנשים, "האנשים בעלי רש"י: בין אהבה

לאשתו"), איש ובין ÈeÏÈb‰Âמריבה ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»¿«ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ34‡È‰L ‰¯Bz BÈÚ ‰LnL Ìb ¯ÈÚ‰Ïe . ƒ¿«¿»¿«»¿»ƒ«∆…∆ƒ¿»»∆ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»
‰lÙz BÈÚ Ô¯‰‡Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¬…ƒ¿»¿ƒ»
‰‡ÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆«¬»»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ45, שגם הרי ƒ¿«»¿«¿»
שני  את בעצם יש באהרן וגם במשה

המשכה. והן העלאה הן העניינים,

˙˜BÏÁnL e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»¿∆«¬∆
˙˜BÏÁÓ ,ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L∆ƒ¿≈»«ƒ«¬∆
,Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ,Ïl‰Â È‡nL««¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈
'a eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Èkƒ∆»ƒ»…ƒ¿

ÌÈpÙB‡‰ בין וחיבור ה' עבודת של »«ƒ
וגשמיות, רוחניות ומטה, מעלה

„ÁÈ Ìb ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰c46, ¿«¬»»¿«¿»»«««
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók47 «¿»¿ƒ≈»

,„k„Î ÈzÓNÂ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«¿…
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa¿≈«¬««≈

Ï"Ê48'eÎ È‚ÈÏt בפירוש נחלקו «¿ƒ≈
לבוא  לעתיד על האמור הייעוד

שמשותייך" כדכוד ‡Ó¯"ושמתי „Á«»«
מסוג טובה לאבן »Ì‰BLשהכוונה

Ó‡ „ÁÂ¯ טובה לאבן שהכוונה ¿«»«
‰aw"‰מסוג e‰Ï ¯Ó‡ ,‰tLÈ»¿∆»«¿«»»

,ÔÈ„Îe ÔÈ„k ÈÂ‰Ï זה גם שיהיה ∆¡≈¿≈¿≈
הרמז  וזהו כשניהם, היינו זה, וגם

"כדכוד" …«ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ·‡במילה
˙BÈÁa‰ 'a eÈ‰È,כאחת ƒ¿«¿ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ«»»
ÔBzÁz‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆««¿
‰È‰È Ì‚Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¿»¿«ƒ¿∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈbƒƒ¿«¿»¿«»

,‰hÓÏ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L והמעלה ∆»∆¿≈¿«»
היא יחד האופנים שני של Èkƒבחיבור

‰ÏÚÓ LÈ ויתרון„Á‡ ÏÎa ≈«¬»¿»∆»
˙iÏÚc ‰ÏÚn‰ ,Ì‰Ó≈∆««¬»«¬ƒ«

ÔBzÁz‰ בדרך לאלוקות והתקרבות ««¿
למעלה  מלמטה ŒÏÚLהעלאה ‡È‰ƒ∆«

CekÈf‰ È„È העידון,BlL,עצמו מצד התחתון CÎÏשל ÛÒB ‰p‰ ¿≈«ƒ∆ƒ≈»¿»
‰Êa LiL שלו בכוחות האדם מצד B¯Lˆ‰להתקרבות ÈeÏÈÚ‰ Ìb ∆≈»∆«»ƒ∆∆
·˜a Ì„‡ אחדBlL49, אדם אומרת, זאת חברו, של קבים מתשעה »»¿«∆
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יי f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y

כּו' וההבּדלה הּמחלֹוקת ׁשּכּונת ׁשמים, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשם

הּגׁשמּיּות  עם הרּוחנּיּות חיּבּור לפעֹול ּכדי ְְְִִִִִִֵַַָָהיא

ּכלי  ּתהיה הּגׁשמּיּות  ׁשּגם וכּנ"ל ׁשמים), ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ(ׁשם

ׁשמים  לׁשם ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת וזהּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹלאלקּות.

ּכונת  ּתתקּים ׁשּלבּסֹוף להתקּים, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָסֹופּה

והתּכּללּות  אחדּות לידי להביא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמחלֹוקת,

עם  ּתתחּבר הּגׁשמּיּות ׁשּגם יֹותר, נעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹופן

והאלקּות. ְֱִָָָֹהרּוחנּיּות

היא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) איזֹו ּׁשאמרּו מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַָָ

זֹו ׁשמים לׁשם ׁשהיא ְֲִִֵֶֶַַָמחלֹוקת

וׁשּמאי  הּלל החיּבּור 37מחלֹוקת ּכללּות ּכי , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּתחּתֹונים  ורּוחנּיּות, ּגׁשמּיּות ׁשמים', ְְְְִִִִֵַַַָָּד'ׁשם

ּב' ׁשהם אֹופּנים, ּב' עלֿידי נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַועליֹונים,

ּגם  ׁשּזהּו והּלל, ׁשּמאי חלּוקים ׁשּבהם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּקּוין

והאמֹוראים, הּתּנאים ּכל ׁשל הּמחלֹוקת ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשרׁש

להקל  אֹו הּגבּורה קו מּצד ולאסר ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹלהחמיר

ּבידי  ואסּור קׁשּור זה ׁשאין (הינּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָּולהּתיר

כּו' ּכמבֹואר 38החיצֹונים החסד, קו מּצד ( ְִִִֶֶַַַַַָ

ּתֹורה' מרּקדין 39ּב'לּקּוטי ּכיצד ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִִִֵֵַַַַָ

ּכמֹות  ּכּלה אֹומרים ּביתֿׁשּמאי הּכּלה, ְְְִִֵֵַַַַַָָלפני

וחסּודה  נאה ּכּלה אֹומרים ּוביתֿהּלל ,40ׁשהיא, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ולכן  הּגבּורֹות, מּבחינת ׁשרׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּביתֿׁשּמאי 

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכענין ׁשּמאי, ּכל 41נקרא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

אֹורח  ּומה הּׁשם אי ּדרכיו ׁשּׁשֹוקל ּדהינּו ֹותיו, ְְְְֵֵֶַַַָָָָ

ער ׁשּלפי ׁשהיא, ּכמֹות ּכּלה וזהּו כּו', ְְְִִֶֶֶֶֶַָהּוא

מּלמעלה  ההמׁשכה ּתהיה ּכ מּלמּטה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָהעלּיה

החסדים, מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו ּביתֿהּלל אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָכּו'.

לפי  ההמׁשכה ּתהיה ׁשּלא ּביתֿׁשּמאי, על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹחֹולק

המׁשכה  ּתהיה ּתחּלה אּדרּבה, אּלא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָההעלאה,

נרֹו ּבהּלֹו מּלׁשֹון הּלל, נקרא ּכן ועל כּו', למּטה האֹור 42מּלמעלה ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

סּומא, ואפילּו חּגרת אפילּו מּיׂשראל, אחד לכל ּדוקא מּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגילּוי
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מ).37) ע' ח"א תער"ב (המשך תער"ב מחלוקת כל סד"ה גם פ"ז.38)ראה תניא ואילך.39)ראה סע"ב מח, שה"ש

ואילך.40) סע"ב טז, א.41)כתובות ה, קטן ג.42)מועד כט, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙˜BÏÁn‰ ˙ekL ,ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¬∆¿≈»«ƒ∆«»«««¬∆

'eÎ ‰Ïc·‰‰Â הדברים eaÈÁ¯בשורש ÏBÚÙÏ È„k ‡È‰ ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
ÌL) ˙eiÓLb‰ ÌÚ ˙eiÁe¯‰ עם שעניינו שעניינם ÌÈÓLגשמיות »»ƒƒ««¿ƒ≈»«ƒ

‰eiÓLb˙רוחניות  ÌbL Ï"pÎÂ בבחינת ), ונפרד שהיא È‰z‰"יש" ¿««∆«««¿ƒƒ¿∆
˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ .˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…¿∆∆«¬∆
dÙBÒ ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L∆ƒ¿≈»«ƒ»

ÛBq·lL ,Ìi˜˙‰Ï,לבוא לעתיד ¿ƒ¿«≈∆¿«
המשיח  Âk˙בימות Ìi˜˙zƒ¿«≈«»«
,˙˜BÏÁn‰ בשורשה שהיא כפי ««¬∆

˙e„Á‡ È„ÈÏ ‡È·‰Ï¿»ƒƒ≈«¿
˙eÏlk˙‰Â באלוקות הנבראים של ¿ƒ¿«¿

ÌbL ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈∆«
˙eiÓLb‰ ביותר aÁ˙z¯הנחותה ««¿ƒƒ¿«≈

.˙e˜Ï‡‰Â ˙eiÁe¯‰ ÌÚƒ»»ƒ¿»¡…
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»««
˙˜BÏÁÓ ‡È‰ BÊÈ‡ e¯Ó‡M∆»¿≈ƒ«¬∆
BÊ ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L∆ƒ¿≈»«ƒ

È‡nLÂ Ïl‰ ˙˜BÏÁÓ37, וזה «¬∆ƒ≈¿««
לעיל  האמורה לשאלה המענה גם

על  דווקא מדברת המשנה מדוע

שבוודאי  אף ושמאי הלל מחלוקת

לשם  היו התנאים כל של המחלוקות

ÌL'cשמים ¯eaÈÁ‰ ˙eÏÏk Èkƒ¿»«ƒ¿≈
,˙eiÁe¯Â ˙eiÓLb ,'ÌÈÓL»«ƒ«¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈBÈÏÚÂ ÌÈBzÁz שהוא «¿ƒ¿∆¿ƒ
כמבואר  המחלוקת, עניין של התיקון

a'לעיל, È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈
ÔÈew‰ 'a Ì‰L ,ÌÈpÙB‡«ƒ∆≈««ƒ
,Ïl‰Â È‡nL ÌÈ˜eÏÁ Ì‰aL∆»∆¬ƒ««¿ƒ≈
ÏL ˙˜BÏÁn‰ L¯L Ìb e‰fL∆∆«…∆««¬∆∆
,ÌÈ‡¯BÓ‡‰Â ÌÈ‡pz‰ Ïk»««»ƒ¿»¬»ƒ
Â˜ „vÓ ¯Ò‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï¿«¬ƒ¿∆¡…ƒ««
¯Èz‰Ïe Ï˜‰Ï B‡ ‰¯e·b‰«¿»¿»≈¿«ƒ
¯eÒ‡Â ¯eL˜ ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰)«¿∆≈∆»¿»

'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰ È„Èa38 הם ƒ≈«ƒƒ
ניתן  אלא והסטראֿאחרא, הקליפות

לקדושה  אותם ˜Âלהעלות „vÓ (ƒ««
„ÒÁ‰ רבנו כדברי להתיר, הנוטה «∆∆

התניא: לספר המלקט' ב'הקדמת הזקן

הנגלות  והיתר איסור בהלכות אף ..."

מחלוקת  ראינו מצאנו ולבנינו לנו

הקצה  אל הקצה מן ואמוראים תנאים

ואלו  הנהגתן ממש החסד ממידת ששורשן ונשמות חיים... אלוקים דברי ואלו

כנודע" כו' להקל חסד כלפי להטות כן Bz¯‰'גם ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók39 «¿»¿ƒ≈»
הזקן  ‰lk‰,במאמר לרבנו ÈÙÏ ÔÈ„w¯Ó „ˆÈk ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈««»

,‡È‰L ˙BÓk ‰lk ÌÈ¯ÓB‡ È‡nLŒ˙Èa בשבח אותה לשבח מבלי ≈««¿ƒ«»¿∆ƒ
בה  ‡ÌÈ¯ÓBשאין Ïl‰Œ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ

חסרונות,שעל  לה יש אם גם כלה, כל

שהיא  ‡‰אומרים ‰lk«»»»
‰„eÒÁÂ40È‡nLŒ˙ÈaL , «¬»∆≈««
ÌL¯L שלהם הנשמות של »¿»

,˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ,הדין מידת ƒ¿ƒ««¿
להחמיר, ˜¯‡הנוטה ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ÔÈÚk ,È‡nL««¿ƒ¿«∆»¿«≈
Ï"Ê41ÌM‰ Ïk ומודד מעריך «»«»

Ï˜BML eÈ‰c ,ÂÈ˙BÁ¯B‡¿»¿«¿∆≈
,'eÎ ‡e‰ ‰Óe CÈ‡ ÂÈÎ¯c¿»»≈«

e‰ÊÂ שבח של הפנימית המשמעות ¿∆
È‰L‡,הכלה  ˙BÓk ‰lk כפי «»¿∆ƒ

ה' בעבודת לביטוי בא ÈÙlL∆¿ƒשהדבר
Ck ,‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ C¯Ú∆∆»¬ƒ»ƒ¿«»»
'eÎ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zƒ¿∆««¿»»ƒ¿«¿»

ושקולה. מוגבלת Œ˙Èaבמידה Ï·‡¬»≈
L¯ML Ïl‰ נשמתB הוא ƒ≈∆…∆

ÏÚ ˜ÏBÁ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¬»ƒ≈«
,È‡nLŒ˙Èa הלל בית דעת ולפי ≈««

באופן  היא ה' È‰z‰עבודת ‡lL∆…ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקות של  ««¿»»

‰‰ÏÚ‡‰למטה  ÈÙÏ וההתקרבות ¿ƒ««¬»»
מלמעלה, מלמטה לאלוקות האדם של

‰È‰z ‰lÁz ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»¿ƒ»ƒ¿∆
,'eÎ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
ÔBLlÓ ,Ïl‰ ‡¯˜ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿

B¯ Bl‰a42, בהלו" הפסוק כלשון ¿ƒ≈
הנר  את הדליקו היינו ראשי", עלי נרו

‰‡B¯והאירו, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»
ÏÎÏ ‡˜Âc ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Â¿«ƒƒ¿«¿»«¿»¿»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ שהוא מצב בכל ∆»ƒƒ¿»≈
,‡ÓeÒ eÏÈÙ‡Â ˙¯bÁ eÏÈÙ‡¬ƒƒ∆∆«¬ƒ»
יש  הלל בית שלדעת המשנה כלשון
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נאה  ּכּלה ּבבחינת להיֹות יבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹועלֿידיֿזה

זֹו ׁשמים לׁשם ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת וזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָוחסּודה.

עם  העֹולם חיּבּור ּכי והּלל, ׁשּמאי ְֲִִִִֵֶַַַָָמחלֹוקת

ׁשל  ּתכליתּה ׁשּזֹוהי ׁשמים, (ׁשם ְֱִִִֵֶֶַַָָֹאלקּות

הּקּוין  ּב' עלֿידי נעׂשה ׁשמים) לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּמחלֹוקת

והמׁשכה  (ׁשּמאי) למעלה מּלמּטה ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָּדהעלאה

ּכללּות  ועלּֿדר (הּלל). למּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּלמעלה

מדקדק  היה ׁשּמׁשה ואהרן, מׁשה ׁשּבין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהחילּוק

עלּֿדר כּו', הּתֹורה עלּֿפי הּוא אם ּדבר ְִִֶֶַַַָָָָּבכל

כּו' ׁשלֹום  אֹוהב היה ואהרן אֹורחֹותיו. ְְֲֵַַָָָָָֹהּׁשם

כּו' הּברּיֹות את ּכתיב 43אֹוהב את 44(ׁשּלכן וּיבּכּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא יׂשראל), ּבית ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאהרן

למּטה  מּלמעלה ׁשּמׁשה 34והּגילּוי ּגם ּולהעיר . ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

מּלמעלה  המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ּתֹורה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָענינֹו

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא ּתפּלה ענינֹו ואהרן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹלמּטה,

למעלה  מּלמּטה אמרּו45העלאה זה ועל . ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאי  מחלֹוקת ׁשמים, לׁשם ׁשהיא ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמחלֹוקת

ּב' יהיּו לעתידֿלבא ּכי להתקּים, סֹופּה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹוהּלל,

יחד  ּגם והמׁשכה ּדהעלאה ּכמבֹואר 64האֹופּנים , ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָ

ּתֹורה' כדּכד,47ּב'לּקּוטי וׂשמּתי ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְִִִִֵַַַַָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר אמר 48ּבפירּוׁש חד כּו' ּפליגי ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

להוי  הּקּב"ה להּו אמר יׁשּפה, אמר וחד ְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָׁשֹוהם

הּבחינֹות, ּב' יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ּוכדין, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּכדין

למעלה, מּלמּטה העֹולמֹות עלּית ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּתהיה

ּגילּוי  יהיה וגם למעלה, יעלה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּתחּתֹון

יׁש ּכי למּטה, יֹורד ׁשהעליֹון למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלמעלה

הּתחּתֹון  ּדעלּית הּמעלה מהם, אחד ּבכל ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָמעלה

ׁשּיׁש לכ נֹוסף הּנה ׁשּלֹו, הּזיּכּו ׁשעלֿידי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהיא

ׁשּלֹו ּבקב אדם ׁשרֹוצה העילּוי ּגם הרי 49ּבזה , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

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

(43.255 ע' חכ"ד לקו"ש גם וראה מי"ב. פ"א ובפרש"י.44)אבות כט כ, רכו.45)חוקת ע' וארא גם 46)אוה"ת ראה

הנ"ל. תער"ב מחלוקת כל סד"ה תשה. ע' פרשתנו ב.47)אוה"ת כח, ראה א.48)פ' עה, בתרא לח,49)בבא מציעא בבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסרונות, לה שיש כלה על אפילו וחסודה" נאה "כלה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לומר

‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lk ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ‡·È:'תורה ה'לקוטי (ובלשון »…ƒ¿ƒ¿ƒ««»»»«¬»
שמאי  נקרא כן על עליונות הגבורות מבחינת שרשם שמאי בית להיות ..."

דהיינו  אורחותיו השם כל כו' דרך ושם פסוק על ז"ל רבותינו שאמרו כעניין

היינו  הוא. ומה איך דרכיו ששוקל

המשכה  יהיה כך מרע סור ערך שלפי

הנפש  כלות כלה, מבחינת כך אחר

שהיא  כמות כלה וזהו שמלמעלה.

כמו  מלמטה כלומר העלייה שהיא

רב  אם מרע מסור אתכפיא מבחינת

בחינת  המשכת יהיה וכך מעט ואם

בית  אבל בנפשו... הנפש כלות גילוי

על  חולק החסדים מבחינת שרשו הלל

לפי  המשכה יהיה שלא שמאי בית

תהיה  תחילה אדרבה אלא ההעלאה

יפלו  וממילא למטה מלמעלה המשכה

והיינו  המה לה' שלא החיצונים כל

כי  מרע לסור קודם יהיה טוב שהעשה

החושך  מן הרבה דוחה האור מן מעט

נרו  בהילו מלשון הלל נקרא כן ועל

שבח  מלשון הלל וגם ראשי. עלי

שבחים  עלֿידי דהיינו והילול

יפול  ממילא ה' גדולת בהתבוננות

הרע").

ÌLÏ ‡È‰L ˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆∆ƒ¿≈
È‡nL ˙˜BÏÁÓ BÊ ÌÈÓL»«ƒ«¬∆««

,Ïl‰Â מהמחלוקות יותר במיוחד, ¿ƒ≈
התנאים, שאר eaÈÁ¯של Èkƒƒ

ÌL) ˙e˜Ï‡ ÌÚ ÌÏBÚ‰»»ƒ¡…≈
,ÌÈÓL ביחד ורוחניות גשמיות »«ƒ

ÏL d˙ÈÏÎz È‰BfL∆ƒ«¿ƒ»∆
ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁn‰ שתמורת ««¬∆¿≈»«ƒ

ויחוד  חיבור יהיה NÚ‰הפירוד («¬∆
ÈŒÏÚ‰‡ÏÚ‰c ÔÈew‰ 'a È„ «¿≈««ƒ¿«¬»»

(È‡nL) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»««
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

(Ïl‰)'ה עבודת ידי על היינו ƒ≈
יחד. גם העבודה אופני שני בחיבור

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿»«ƒ
Ô¯‰‡Â,ההבדל  ‰LÓ ÔÈaL∆≈…∆¿«¬…

,'eÎ ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ‡e‰ Ì‡ ¯·c ÏÎa ˜„˜„Ó ‰È‰ ‰LnL∆…∆»»¿«¿≈¿»»»ƒ«ƒ«»
ÂÈ˙BÁ¯B‡ ÌM‰ C¯cŒÏÚ העלאה בדרך ה' עבודת שמאי, לבית בדומה «∆∆«»¿»

למעלה. ‰Bi¯a˙מלמטה ˙‡ ·‰B‡ 'eÎ ÌBÏL ·‰B‡ ‰È‰ Ô¯‰‡Â¿«¬…»»≈»≈∆«¿ƒ

'eÎ43·È˙k ÔÎlL)44Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk Ô¯‰‡ ˙‡ ek·iÂ ופירש ∆»≈¿ƒ«ƒ¿∆«¬……≈ƒ¿»≈
ומטיל  שלום רודף אהרן שהיה לפי והנשים, "האנשים בעלי רש"י: בין אהבה

לאשתו"), איש ובין ÈeÏÈb‰Âמריבה ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»¿«ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ34‡È‰L ‰¯Bz BÈÚ ‰LnL Ìb ¯ÈÚ‰Ïe . ƒ¿«¿»¿«»¿»ƒ«∆…∆ƒ¿»»∆ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»
‰lÙz BÈÚ Ô¯‰‡Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¬…ƒ¿»¿ƒ»
‰‡ÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆«¬»»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ45, שגם הרי ƒ¿«»¿«¿»
שני  את בעצם יש באהרן וגם במשה

המשכה. והן העלאה הן העניינים,

˙˜BÏÁnL e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»¿∆«¬∆
˙˜BÏÁÓ ,ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L∆ƒ¿≈»«ƒ«¬∆
,Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ,Ïl‰Â È‡nL««¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈
'a eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Èkƒ∆»ƒ»…ƒ¿

ÌÈpÙB‡‰ בין וחיבור ה' עבודת של »«ƒ
וגשמיות, רוחניות ומטה, מעלה

„ÁÈ Ìb ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰c46, ¿«¬»»¿«¿»»«««
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók47 «¿»¿ƒ≈»

,„k„Î ÈzÓNÂ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«¿…
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa¿≈«¬««≈

Ï"Ê48'eÎ È‚ÈÏt בפירוש נחלקו «¿ƒ≈
לבוא  לעתיד על האמור הייעוד

שמשותייך" כדכוד ‡Ó¯"ושמתי „Á«»«
מסוג טובה לאבן »Ì‰BLשהכוונה

Ó‡ „ÁÂ¯ טובה לאבן שהכוונה ¿«»«
‰aw"‰מסוג e‰Ï ¯Ó‡ ,‰tLÈ»¿∆»«¿«»»

,ÔÈ„Îe ÔÈ„k ÈÂ‰Ï זה גם שיהיה ∆¡≈¿≈¿≈
הרמז  וזהו כשניהם, היינו זה, וגם

"כדכוד" …«ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ·‡במילה
˙BÈÁa‰ 'a eÈ‰È,כאחת ƒ¿«¿ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ«»»
ÔBzÁz‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆««¿
‰È‰È Ì‚Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¿»¿«ƒ¿∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈbƒƒ¿«¿»¿«»

,‰hÓÏ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L והמעלה ∆»∆¿≈¿«»
היא יחד האופנים שני של Èkƒבחיבור

‰ÏÚÓ LÈ ויתרון„Á‡ ÏÎa ≈«¬»¿»∆»
˙iÏÚc ‰ÏÚn‰ ,Ì‰Ó≈∆««¬»«¬ƒ«

ÔBzÁz‰ בדרך לאלוקות והתקרבות ««¿
למעלה  מלמטה ŒÏÚLהעלאה ‡È‰ƒ∆«

CekÈf‰ È„È העידון,BlL,עצמו מצד התחתון CÎÏשל ÛÒB ‰p‰ ¿≈«ƒ∆ƒ≈»¿»
‰Êa LiL שלו בכוחות האדם מצד B¯Lˆ‰להתקרבות ÈeÏÈÚ‰ Ìb ∆≈»∆«»ƒ∆∆
·˜a Ì„‡ אחדBlL49, אדם אומרת, זאת חברו, של קבים מתשעה »»¿«∆
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f"kyz'dיב ,fenz g"dan ,gxw t"y

 ֿ מה יֹותר, ּבפנימּיּות האֹור עם מתאחד ְְִִִִִֵֵַַָהּוא

לא  ׁשהּכלי ּכיון למּטה, העליֹון ּבירידת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשאיןּֿכן

העליֹון, אֹור ּגילּוי ּבֹו ׁשּנמׁש אף הּנה ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָנזּדּכ

הּכלי. עם ּכלּֿכ מתאחד הּגילּוי אין ְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּכלֿמק ֹום

ׁשהמׁשכת  היא למּטה העליֹון ׁשּבירידת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּמעלה

לבא  ּבכחֹו ׁשּלכן יֹותר, ּגבֹוּה מּמקֹום היא ְִִֵֵֶַָָָָָֹֹהאֹור

יֹותר. למּטה ְְְִֵַַָּולהתּגּלֹות

ׁשמים,‡Cו) לׁשם ׁשאינּה מחלֹוקת ּגם יׁש «ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת ְֲֲִֶֶַַָָֹׁשּזֹוהי

'ׁשם'50והינּו ׁשל ּבחיּבּור רצּו לא ועדתֹו ׁשּקרח , ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

רצּו אּלא (אלקּות), 'ׁשמים' עם הּיׁש) ְֱִִִֵֶַַָָָֹ(מציאּות

ׁשם. אנׁשי  נקראּו ׁשּלכן  נפרד, ּדבר הּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיּׁשאר

אּלא  ׁשם אין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו זה ְְֵֵֵֶֶַַַָָועל

ּבזה  והענין רּבֹותינּו51עבֹודהֿזרה. אמרּו ּדהּנה , ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ

עבֹודהֿזרה 52ז"ל  עֹובדי לארץ ׁשּבחּוץ יׂשראל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּגזרּו ּבחּוץֿלארץ ּכי הּדבר, וטעם הן. ְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָּבטהרה

וגּוׁשּה אוירּה על נמׁש53טּומאה ׁשּׁשם לפי , ְְְְֲִִִֶַָָָָָ

ר  לבּוׁשים עלֿידי האלקי כּו'הּׁשפע ועד 54ּבים , ְְְֱִִִֵֶַַַַַָֹ

יכֹול  ׁשהאדם ּבאֹופן הּטבע ּבלבּוׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָלהתלּבׁשּות

עלֿידי  ּבפרנסה התעּסקּותֹו את ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלהחׁשיב

ּבהׁשּפעה  עיקרי ענין הּוא ּכאילּו כּו' ְְְְְִִִִַַָָָָּתחּבּולֹות

ולּירח, לּׁשמׁש הּמׁשּתחוה ּכמֹו זה הרי ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו,

ּכמֹו הּׁשפע, נמׁש ׁשעלֿידם ּבׂשר לעיני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבראֹותֹו

ּגרׁש55ׁשּכתּוב  ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואֹות מּמגד ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָ

הּׁשפע, ׁשלּוחי רק ׁשהם מתּבֹונן ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָירחים,

ּבֹו החֹוצב ּביד ּכגרזן אּלא ועלּֿדרֿזה 56ואינם , ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר כּו', לּמּזלֹות ּבנֹוגע 57ּגם ְְֲֵֵַַַַַַַַָ

מּלמעלה  מּזל לֹו ׁשאין למּטה עׂשב ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ּביד  ּכגרזן אּלא ׁשאינם ּגדל, לֹו ואֹומר ּבֹו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה
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תרצז.50)א. ע' פרשתנו אוה"ת גם ואילך).51)ראה שנו (ס"ע שם תרע"ח ואילך). שעה (ע' שם תרל"ב סה"מ ראה

א.52) ח, זרה א.53)עבודה טו, ב).54)שבת (קלט, סכ"ה אגה"ק תניא גם יד.55)ראה לג, יו"ד,56)ברכה ישעי' ע"פ

אגה"ק 57)טו. א). (צו, פ"ו אגה"ת תניא פ"י. ח"ב מו"נ ב. קעא, ח"ב (בהשמטות). א רנא, ח"א זהר ו. פ"י, ב"ר ראה

א). (קלב, סוס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חברו  של הרבה פני על עליו) יגע עצמו שהוא דבר (היינו משלו מעט מעדיף

יגיעה) ללא קיבל eiÓÈÙa˙(שהוא ¯B‡‰ ÌÚ „Á‡˙Ó ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿ƒƒ
,¯˙BÈ האלוקי שהאור לכך כלי נעשה הוא עצמו, את ועידן שזיכך לאחר כי ≈

בפנימיות  בו ‰ÔBÈÏÚיאיר ˙„È¯Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó מלמעלה,‰hÓÏ «∆≈≈ƒƒ«»∆¿¿«»
התייגע  מצידו שהאדם כך,מבלי על

,CkcÊ ‡Ï ÈÏk‰L ÔÂÈk ומהותו ≈»∆«¿ƒ…ƒ¿«≈
האדם  שהייתה,של כפי נשארה עצמו

ÈeÏÈb Ba CLÓpL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆ƒ¿»ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ ¯B‡ שמדובר למרות הרי »∆¿

נעלה, אור ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒבהמשכת
CkŒÏk „Á‡˙Ó ÈeÏÈb‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»

ÈÏk‰ ÌÚ לא מזוכך לא כלי כי ƒ«¿ƒ
פנימי. באופן האור את לקלוט מסוגל

‰ÏÚn‰Â היתרון˙„È¯ÈaL האור ¿««¬»∆ƒƒ«
ÔBÈÏÚ‰ מלמעלה‡È‰ ‰hÓÏ »∆¿¿«»ƒ

ÌB˜nÓ ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»ƒƒ»
,¯˙BÈ dB·b,עצמו שהאדם מדרגה »«≈

יכול  לא והזיכוך, העידון לאחר גם

לשם, BÁÎaלהגיע ÔÎlL האור של ∆»≈¿…
מעלתו, מפני …«Ï·‡הזה,

¯˙BÈ ‰hÓÏ ˙Blb˙‰Ïe עד ¿ƒ¿«¿«»≈
הזה  באדם לעולם להארה ועד הגשמי

ויתרון  מעלה שיש וכיוון הזדכך, שלא

"העלאה" של האופנים משני אחד בכל

העבודה  לבוא לעתיד ו"המשכה",

יחד. בשניהם תהיה

C‡ (Â שמים לשם מחלוקת לעומת «
בין  חיבור פועלת דבר של שבסופו

(רוחניות) ו"שמים" (גשמיות) "שם"

ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁÓ Ìb LÈ≈««¬∆∆≈»¿≈
Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ È‰BfL ,ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ«¬∆…«

eÈ‰Â ,B˙„Ú ÏÎÂ50Á¯wL , ¿»¬»¿«¿∆…«
B˙„ÚÂ ואהרן למשה ובניגוד בניגוד «¬»

ושמאי  eaÈÁa¯להלל eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ
Li‰ ˙e‡ÈˆÓ) 'ÌL' ÏL∆≈¿ƒ«≈

(‡e˜Ï˙הגשמי  'ÌÈÓL' ÌÚ (ƒ»«ƒ¡…
מעולמות  ¯ˆeשלמעלה ‡l‡ ,(∆»»
Li‰ ¯‡MiL הגשמי¯·c ∆ƒ»≈«≈»»

,„¯Ù,לאלוקות בטל ÔÎlLשאינו ƒ¿»∆»≈
e‡¯˜ שקורח הפלגה דור אנשי ƒ¿¿

מהם ועדתו  גלגול Ï"Êהיו eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌL ÈL‡«¿≈≈¿«∆»¿«≈«

‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡51e¯Ó‡ ‰p‰c , ≈≈∆»¬»»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯52ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ ישראל בארץ גרים ואינם «≈«ƒ¿»≈∆¿»»∆

Ô‰ ‰¯‰Ëa ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È„·BÚ במובן זרה עבודה עובדי אינם כלומר, ¿≈¬»»»¿»√»≈
עבודה  כעובדי נחשבים הם לארץ בחוץ ישיבתם בגלל אבל והחמור, הפשוט

(בדקות). "בטהרה" »»¿ÌÚËÂזרה
e¯Êb ı¯‡ÏŒıeÁa Èk ,¯·c‰«»»ƒ¿»»∆»¿

‡d¯ÈÂחכמים  ÏÚ ‰‡ÓeË¿»«¬ƒ»
dLe‚Â53,,שלה העפר ÈÙÏגושי ¿»¿ƒ
ÌML,לארץ CLÓבחוץ ∆»ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ È˜Ï‡‰ ÚÙM‰«∆«»¡…ƒ«¿≈
'eÎ ÌÈa¯ ÌÈLe·Ï54, המכסים ¿ƒ«ƒ

האור  את »¿ÚÂ„ומעלימים
Ú·h‰ Le·Ïa ˙eLaÏ˙‰Ï עד ¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆«

ומכוסה  מלובש האלוקי שהאור כך כדי

את  מנהיג הוא ברוך שהקדוש בעובדה

הטבע  בדרך ∆¿ÔÙB‡aהעולם
˙‡ ·ÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡‰L∆»»»»¿«¬ƒ∆
È„ÈŒÏÚ ‰Ò¯Ùa B˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿¿«¿»»«¿≈

'eÎ ˙BÏeaÁz בעצמו עושה שהוא «¿
È¯˜ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

,BÊ ‰ÚtL‰a דעתו ולפי ¿«¿»»
הממשיכות  הן שעושה התחבולות

השפע  את לו ‰¯Èומורידות ÔÎÏÂ¿»≈¬≈
LÓMÏ ‰ÂÁzLn‰ BÓk ‰Ê∆¿«ƒ¿«¬∆«∆∆

,Á¯iÏÂ זרה עבודה אותם ועובד ¿«»≈«
¯Na ÈÈÚÏ B˙B‡¯a כפי ƒ¿¿≈≈»»

חיצוני  במבט נתפסים שהדברים

BÓk ,ÚÙM‰ CLÓ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»«∆«¿
·e˙kL55˙B‡e·z „‚nÓ ∆»ƒ∆∆¿

,ÌÈÁ¯È L¯b „‚nÓe LÓL»∆ƒ∆∆∆∆¿»ƒ
ÔBa˙Ó BÈ‡Â לאמת לב שם ולא ¿≈ƒ¿≈

,ÚÙM‰ ÈÁeÏL ˜¯ Ì‰L∆≈«¿≈«∆«
·ˆBÁ‰ „Èa ÔÊ¯‚k ‡l‡ ÌÈ‡Â¿≈»∆»¿«¿∆¿««≈

Ba56, חשיבות שום להם אין אבל

בא  שהשפע היא והאמת עצמם מצד

הוא  ברוך מהקדוש ורק »¿ŒÏÚÂאך
˙BÏfnÏ Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿≈«««»

,'eÎ הנבראים של החיות שורש

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók57ÔÈ‡ ¿«¬««≈«≈
ÏfÓ BÏ ÔÈ‡L ‰hÓÏ ·NÚ EÏ¿≈∆¿«»∆≈«»

ÔÊ¯‚kשורש  ‡l‡ ÌÈ‡L ,Ï„b BÏ ¯ÓB‡Â Ba ‰kn‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»««∆¿≈¿«∆≈»∆»¿«¿∆
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הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבֹו, ראּוי 58החֹוצב ׁשאין ְְֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלא  אליו, לקרבם אמצעים להיֹותם ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָלעבדם

מה  ּכל ויּניחּו הּמחׁשבֹות יכונּו ּבלבד ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָאליו

את  מחׁשיבים ּכאׁשר ואדרּבה, ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָּׁשּזּולתֹו.

 ֿ עלֿידי הּנה ּבפניֿעצמם, למציאּות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהממּוצעים

ׁשּמחלֹוקת  וזהּו כּו'. מּמקֹורם אֹותם מפרידים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָזה

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת זֹו ׁשמים לׁשם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינּה

וההבּדלה  הּמחלֹוקת ענין ּכל ועדתֹו קרח ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשאצל

ּכדי  ׁשמים', ל'ׁשם זה אין יׁש, מציאּות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָלהיֹות

וההתּכּללּות  החיּבּור את ּב'יׁש' ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַַלפעֹול

ּבב' ואהרן, מׁשה אצל ׁשהּוא (ּכמֹו ְְְֱֲֵֶֶֶֶַֹֹֹּבאלקּות

למעלה, ּומּלמּטה למּטה ּדמּלמעלה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָהאֹופּנים

ויּׁשאר  ההבּדלה ׁשּתּׁשאר רצֹונם אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּנ"ל),

הּגבּורֹות  מּבחינת ׁשהיּו מּפני נפרד, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּיׁש

החסדים. התּכּללּות ללא ְְְְֲִִִַַַָֹּבלבד,

‰ÊŒÏÚÂ ׁשמים לׁשם ׁשאינּה ׁשּמחלֹוקת נאמר ¿«∆ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

להתק  סֹופּה ׁשל אין ענין זה ׁשאין ּים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדכיון  אּדרּבה, אּלא חסֿוׁשלֹום, הּברכה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיפ

נּדח  מּמּנּו יּדח יּׁשאר 59ׁשּלא ׁשּלא ּבהכרח הרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּיׁש. יתּברר לבּסֹוף אּלא והּפרּוד, ההבּדלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָענין

והּפירּוד  ההבּדלה ּבענין הּכּונה ׁשּתכלית ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָלפי

ׁשעלֿידיֿזה  והּתיקּון, הּבירּור ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַהיא

מנּגד  ׁשהיה ענין ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול עילּוי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

ׁשּזהּו לאלקּות, ּכלי להיֹות נתהּפ ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹלקדּוׁשה,

ׁשּלכן  ד) (סעיף וכּנ"ל הּתׁשּובה, ענין ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּכללּות

טֹוב  ּכי ּפעמים ּב' הּׁשליׁשי ּבּיֹום .60נאמר ְְֱִִִִֶַַַָ

ענין  יׁשנֹו אצלם ׁשּגם ּכפׁשּוטּה, ועדתֹו קרח למחלֹוקת ּבנֹוגע ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹועלּֿדרֿזה

נאמר 61הּתׁשּובה  ועליהם ׁשעלֿידיֿזה 62, אּלא עֹוד ולא וּיעל, ׁשאֹול מֹוריד ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מה  ׁשּזהּו הּכהּונה, ּבענין יֹותר ּגדֹול עילּוי ניתוּסף הּכהּונה, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנחלקּו

הּפרׁשה  ּבהמׁש מׁשמרת 63ּׁשּכתּוב את ל נתּתי הּנה ואני אהרן אל ה' וידּבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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חלק).58) לפרק הקדמה סנהדרין המשניות (פירוש העיקרים מי"ג החמישי תניא 59)עיקר וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' פה.60)ספל"ט. ע' אחרי ואילך. סע"א לד, בראשית אוה"ת כו,61)ראה פינחס פרש"י ראה

ב.62)יא. קט, א. קח, סנהדרין וראה ו. ב, ח.63)שמואלֿא יח, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ba ·ˆBÁ‰ „Èa עצמם מצד ומציאות כוח להם kL˙·ואין BÓÎe ¿««≈¿∆»«

Ì"aÓ¯‰58Ì„·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L,המזלות את È„kאפילו לעבוד »«¿«∆≈»¿»¿»¿≈
ÂÈÏ‡ Ì·¯˜Ï ÌÈÚˆÓ‡ Ì˙BÈ‰Ï,הוא ברוך הקדוש ‡ÂÈÏאל ‡l‡ ƒ¿»∆¿»ƒ¿»¿»≈»∆»≈»

eÁÈpÈÂ ˙B·LÁn‰ eÂÎÈ „·Ïa יעזבו.B˙ÏefM ‰Ó Ïk ƒ¿«¿«¿««¬»¿«ƒ»«∆»
ÌÈ·ÈLÁÓ ¯L‡k ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¬∆«¬ƒƒ

ÌÈÚˆeÓÓ‰ והירח ‡˙ השמש ∆«¿»ƒ
בפועל  השפע עובר שדרכם והמזלות

,ÌÓˆÚŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓÏ שיש ƒ¿ƒƒ¿≈«¿»
חלילה, משלהם, כוח ≈p‰ƒ‰להם
ÌÈ„È¯ÙÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ומנתקים «¿≈∆«¿ƒƒ

.'eÎ Ì¯B˜nÓ Ì˙B‡»ƒ¿»
ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆∆≈»¿≈
ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ BÊ ÌÈÓL»«ƒ«¬∆…«¿»
Ïk B˙„ÚÂ Á¯˜ Ïˆ‡L ,B˙„Ú¬»∆≈∆…««¬»»
‰Ïc·‰‰Â ˙˜BÏÁn‰ ÔÈÚƒ¿«««¬∆¿««¿»»

מאלוקות  e‡ÈˆÓ˙הפירוד ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ
,'ÌÈÓL ÌL'Ï ‰Ê ÔÈ‡ ,LÈ≈≈∆¿≈»«ƒ

כוונה  Ìbמתוך ÏBÚÙÏ È„k¿≈ƒ¿«
¯eaÈÁ‰ ˙‡ 'LÈ'a«≈∆«ƒ
BÓk) ˙e˜Ï‡a ˙eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆¡…¿
'·a ,Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ïˆ‡ ‡e‰L∆≈∆…∆¿«¬…¿
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÌÈpÙB‡‰»«ƒ¿ƒ¿«¿»¿«»

"המשכה" אהרן, של «»¿hÓlÓeƒ‰דרכו
,‰ÏÚÓÏ"העלאה" משה, של דרכו ¿«¿»

¯‡MzL ÌBˆ¯ ‡l‡ ,(Ï"pk««∆»¿»∆ƒ»≈
‰Ïc·‰‰ גשמיות ורוחניות בין ««¿»»

tÓ ,„¯Ù ¯·c Li‰ ¯‡MÈÂÈ ¿ƒ»≈«≈»»ƒ¿»ƒ¿≈
eÈ‰L וכן לוי משבט שהיה קורח ∆»

Ïa·„,עדתו  ˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒ¿«
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙eÏlk˙‰ ‡ÏÏ¿…ƒ¿«¿«¬»ƒ
וההבדלה. הפירוד שורש היא והגבורה

˙˜BÏÁnL ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«∆«¬∆
dÙBÒ ÔÈ‡ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L∆≈»¿≈»«ƒ≈»
ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L ,Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆≈∆ƒ¿»∆

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Î¯a‰ CÙÈ‰ ואין ≈∆«¿»»«¿»
סוף  ועדתו לקורח לאחל המשנה כוונת

רצוי  ÔÂÈÎcבלתי ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»¿≈»
Ác epnÓ ÁcÈ ‡lL59, וישנה ∆…ƒ«ƒ∆ƒ»

אחד  כל דבר של שבסופו הבטחה

מן  יוצא ללא ישראל, מבני ואחד

חלילה, לתמיד מאלוקות יורחק ולא תשובה יעשה Á¯Î‰aהכלל, È¯‰¬≈¿∆¿≈«
¯¯a˙È ÛBq·Ï ‡l‡ ,„e¯t‰Â ‰Ïc·‰‰ ÔÈÚ ¯‡MÈ ‡lL∆…ƒ»≈ƒ¿«««¿»»¿«≈∆»¿«ƒ¿»≈

Li‰.חיותו למקור ‰ek‰ויתבטל ˙ÈÏÎzL ÈÙÏ והמטרהÔÈÚa «≈¿ƒ∆«¿ƒ««»»¿ƒ¿«
„e¯Èt‰Â ‰Ïc·‰‰ מלכתחילה,Ôe˜Èz‰Â ¯e¯Èa‰ ÏÈ·La ‡È‰ ««¿»»¿«≈ƒƒ¿ƒ«≈¿«ƒ

דבר  של בסופו ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLשיהיה
,¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆ƒ»≈
כלל  פירוד היה לא אילו מאשר

כיוון  ÔÈÚמלכתחילה, ÌbL∆«ƒ¿»
Ct‰˙ ,‰Le„˜Ï „bÓ ‰È‰L∆»»¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈
e‰fL ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ∆¡…∆∆

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk מי שגם ¿»ƒ¿««¿»
והתקרב  חזר רחוק »»¿Ï"pÎÂשהיה

ÌBia ¯Ó‡ ÔÎlL („ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆»≈∆¡««
·BË Èk ÌÈÓÚt 'a ÈLÈÏM‰60 «¿ƒƒ¿»ƒƒ

שנעשה  מה בשביל היא אחת ופעם

למים  מים בין ההבדלה שני, ביום

בנבראים, הפירוד ענין שורש שהיא

עליה  גם נאמר שלישי, ביום ולמחרת,

הפירוד  דבר של בסופו כי טוב", "כי

אליה  באים היו שלא לעלייה מביא

בלעדיו.

˙˜BÏÁÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«¬∆
ÌbL ,dËeLÙk B˙„ÚÂ Á¯…̃««¬»ƒ¿»∆«

‰·eLz‰ ÔÈÚ BLÈ ÌÏˆ‡61, ∆¿»∆¿ƒ¿««¿»
¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ62ÏB‡L „È¯BÓ «¬≈∆∆¡«ƒ¿

,ÏÚiÂ"ל"שאול שירדו פי על ואף «»«
ועלו  חזרו הם גם דבר של …¿ÏÂ‡בסופו

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ „BÚ∆»∆«¿≈∆
,‰e‰k‰ ÏÚ e˜ÏÁpL ידי על ∆∆¿¿««¿»

עצמם  והפירוד ≈»¿ÛqÂ˙Èƒהירידה
ÔÈÚa ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚƒ»≈¿ƒ¿«

,‰e‰k‰,המחלוקת קודם היה שלא «¿»
CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿∆¿≈

‰L¯t‰63Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ «»»»«¿«≈∆«¬…
˙‡ EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â«¬ƒƒ≈»«ƒ¿∆

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



יג f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y

 ֿ מה יֹותר, ּבפנימּיּות האֹור עם מתאחד ְְִִִִִֵֵַַָהּוא

לא  ׁשהּכלי ּכיון למּטה, העליֹון ּבירידת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשאיןּֿכן

העליֹון, אֹור ּגילּוי ּבֹו ׁשּנמׁש אף הּנה ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָנזּדּכ

הּכלי. עם ּכלּֿכ מתאחד הּגילּוי אין ְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּכלֿמק ֹום

ׁשהמׁשכת  היא למּטה העליֹון ׁשּבירידת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּמעלה

לבא  ּבכחֹו ׁשּלכן יֹותר, ּגבֹוּה מּמקֹום היא ְִִֵֵֶַָָָָָֹֹהאֹור

יֹותר. למּטה ְְְִֵַַָּולהתּגּלֹות

ׁשמים,‡Cו) לׁשם ׁשאינּה מחלֹוקת ּגם יׁש «ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת ְֲֲִֶֶַַָָֹׁשּזֹוהי

'ׁשם'50והינּו ׁשל ּבחיּבּור רצּו לא ועדתֹו ׁשּקרח , ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

רצּו אּלא (אלקּות), 'ׁשמים' עם הּיׁש) ְֱִִִֵֶַַָָָֹ(מציאּות

ׁשם. אנׁשי  נקראּו ׁשּלכן  נפרד, ּדבר הּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיּׁשאר

אּלא  ׁשם אין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו זה ְְֵֵֵֶֶַַַָָועל

ּבזה  והענין רּבֹותינּו51עבֹודהֿזרה. אמרּו ּדהּנה , ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ

עבֹודהֿזרה 52ז"ל  עֹובדי לארץ ׁשּבחּוץ יׂשראל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּגזרּו ּבחּוץֿלארץ ּכי הּדבר, וטעם הן. ְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָּבטהרה

וגּוׁשּה אוירּה על נמׁש53טּומאה ׁשּׁשם לפי , ְְְְֲִִִֶַָָָָָ

ר  לבּוׁשים עלֿידי האלקי כּו'הּׁשפע ועד 54ּבים , ְְְֱִִִֵֶַַַַַָֹ

יכֹול  ׁשהאדם ּבאֹופן הּטבע ּבלבּוׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָלהתלּבׁשּות

עלֿידי  ּבפרנסה התעּסקּותֹו את ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלהחׁשיב

ּבהׁשּפעה  עיקרי ענין הּוא ּכאילּו כּו' ְְְְְִִִִַַָָָָּתחּבּולֹות

ולּירח, לּׁשמׁש הּמׁשּתחוה ּכמֹו זה הרי ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו,

ּכמֹו הּׁשפע, נמׁש ׁשעלֿידם ּבׂשר לעיני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבראֹותֹו

ּגרׁש55ׁשּכתּוב  ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואֹות מּמגד ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָ

הּׁשפע, ׁשלּוחי רק ׁשהם מתּבֹונן ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָירחים,

ּבֹו החֹוצב ּביד ּכגרזן אּלא ועלּֿדרֿזה 56ואינם , ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר כּו', לּמּזלֹות ּבנֹוגע 57ּגם ְְֲֵֵַַַַַַַַָ

מּלמעלה  מּזל לֹו ׁשאין למּטה עׂשב ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ּביד  ּכגרזן אּלא ׁשאינם ּגדל, לֹו ואֹומר ּבֹו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

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

תרצז.50)א. ע' פרשתנו אוה"ת גם ואילך).51)ראה שנו (ס"ע שם תרע"ח ואילך). שעה (ע' שם תרל"ב סה"מ ראה

א.52) ח, זרה א.53)עבודה טו, ב).54)שבת (קלט, סכ"ה אגה"ק תניא גם יד.55)ראה לג, יו"ד,56)ברכה ישעי' ע"פ

אגה"ק 57)טו. א). (צו, פ"ו אגה"ת תניא פ"י. ח"ב מו"נ ב. קעא, ח"ב (בהשמטות). א רנא, ח"א זהר ו. פ"י, ב"ר ראה

א). (קלב, סוס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חברו  של הרבה פני על עליו) יגע עצמו שהוא דבר (היינו משלו מעט מעדיף

יגיעה) ללא קיבל eiÓÈÙa˙(שהוא ¯B‡‰ ÌÚ „Á‡˙Ó ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿ƒƒ
,¯˙BÈ האלוקי שהאור לכך כלי נעשה הוא עצמו, את ועידן שזיכך לאחר כי ≈

בפנימיות  בו ‰ÔBÈÏÚיאיר ˙„È¯Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó מלמעלה,‰hÓÏ «∆≈≈ƒƒ«»∆¿¿«»
התייגע  מצידו שהאדם כך,מבלי על

,CkcÊ ‡Ï ÈÏk‰L ÔÂÈk ומהותו ≈»∆«¿ƒ…ƒ¿«≈
האדם  שהייתה,של כפי נשארה עצמו

ÈeÏÈb Ba CLÓpL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆ƒ¿»ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ ¯B‡ שמדובר למרות הרי »∆¿

נעלה, אור ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒבהמשכת
CkŒÏk „Á‡˙Ó ÈeÏÈb‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»

ÈÏk‰ ÌÚ לא מזוכך לא כלי כי ƒ«¿ƒ
פנימי. באופן האור את לקלוט מסוגל

‰ÏÚn‰Â היתרון˙„È¯ÈaL האור ¿««¬»∆ƒƒ«
ÔBÈÏÚ‰ מלמעלה‡È‰ ‰hÓÏ »∆¿¿«»ƒ

ÌB˜nÓ ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»ƒƒ»
,¯˙BÈ dB·b,עצמו שהאדם מדרגה »«≈

יכול  לא והזיכוך, העידון לאחר גם

לשם, BÁÎaלהגיע ÔÎlL האור של ∆»≈¿…
מעלתו, מפני …«Ï·‡הזה,

¯˙BÈ ‰hÓÏ ˙Blb˙‰Ïe עד ¿ƒ¿«¿«»≈
הזה  באדם לעולם להארה ועד הגשמי

ויתרון  מעלה שיש וכיוון הזדכך, שלא

"העלאה" של האופנים משני אחד בכל

העבודה  לבוא לעתיד ו"המשכה",

יחד. בשניהם תהיה

C‡ (Â שמים לשם מחלוקת לעומת «
בין  חיבור פועלת דבר של שבסופו

(רוחניות) ו"שמים" (גשמיות) "שם"

ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁÓ Ìb LÈ≈««¬∆∆≈»¿≈
Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ È‰BfL ,ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ«¬∆…«

eÈ‰Â ,B˙„Ú ÏÎÂ50Á¯wL , ¿»¬»¿«¿∆…«
B˙„ÚÂ ואהרן למשה ובניגוד בניגוד «¬»

ושמאי  eaÈÁa¯להלל eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ
Li‰ ˙e‡ÈˆÓ) 'ÌL' ÏL∆≈¿ƒ«≈

(‡e˜Ï˙הגשמי  'ÌÈÓL' ÌÚ (ƒ»«ƒ¡…
מעולמות  ¯ˆeשלמעלה ‡l‡ ,(∆»»
Li‰ ¯‡MiL הגשמי¯·c ∆ƒ»≈«≈»»

,„¯Ù,לאלוקות בטל ÔÎlLשאינו ƒ¿»∆»≈
e‡¯˜ שקורח הפלגה דור אנשי ƒ¿¿

מהם ועדתו  גלגול Ï"Êהיו eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌL ÈL‡«¿≈≈¿«∆»¿«≈«

‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡51e¯Ó‡ ‰p‰c , ≈≈∆»¬»»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯52ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ ישראל בארץ גרים ואינם «≈«ƒ¿»≈∆¿»»∆

Ô‰ ‰¯‰Ëa ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È„·BÚ במובן זרה עבודה עובדי אינם כלומר, ¿≈¬»»»¿»√»≈
עבודה  כעובדי נחשבים הם לארץ בחוץ ישיבתם בגלל אבל והחמור, הפשוט

(בדקות). "בטהרה" »»¿ÌÚËÂזרה
e¯Êb ı¯‡ÏŒıeÁa Èk ,¯·c‰«»»ƒ¿»»∆»¿

‡d¯ÈÂחכמים  ÏÚ ‰‡ÓeË¿»«¬ƒ»
dLe‚Â53,,שלה העפר ÈÙÏגושי ¿»¿ƒ
ÌML,לארץ CLÓבחוץ ∆»ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ È˜Ï‡‰ ÚÙM‰«∆«»¡…ƒ«¿≈
'eÎ ÌÈa¯ ÌÈLe·Ï54, המכסים ¿ƒ«ƒ

האור  את »¿ÚÂ„ומעלימים
Ú·h‰ Le·Ïa ˙eLaÏ˙‰Ï עד ¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆«

ומכוסה  מלובש האלוקי שהאור כך כדי

את  מנהיג הוא ברוך שהקדוש בעובדה

הטבע  בדרך ∆¿ÔÙB‡aהעולם
˙‡ ·ÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡‰L∆»»»»¿«¬ƒ∆
È„ÈŒÏÚ ‰Ò¯Ùa B˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿¿«¿»»«¿≈

'eÎ ˙BÏeaÁz בעצמו עושה שהוא «¿
È¯˜ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

,BÊ ‰ÚtL‰a דעתו ולפי ¿«¿»»
הממשיכות  הן שעושה התחבולות

השפע  את לו ‰¯Èומורידות ÔÎÏÂ¿»≈¬≈
LÓMÏ ‰ÂÁzLn‰ BÓk ‰Ê∆¿«ƒ¿«¬∆«∆∆

,Á¯iÏÂ זרה עבודה אותם ועובד ¿«»≈«
¯Na ÈÈÚÏ B˙B‡¯a כפי ƒ¿¿≈≈»»

חיצוני  במבט נתפסים שהדברים

BÓk ,ÚÙM‰ CLÓ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»«∆«¿
·e˙kL55˙B‡e·z „‚nÓ ∆»ƒ∆∆¿

,ÌÈÁ¯È L¯b „‚nÓe LÓL»∆ƒ∆∆∆∆¿»ƒ
ÔBa˙Ó BÈ‡Â לאמת לב שם ולא ¿≈ƒ¿≈

,ÚÙM‰ ÈÁeÏL ˜¯ Ì‰L∆≈«¿≈«∆«
·ˆBÁ‰ „Èa ÔÊ¯‚k ‡l‡ ÌÈ‡Â¿≈»∆»¿«¿∆¿««≈

Ba56, חשיבות שום להם אין אבל

בא  שהשפע היא והאמת עצמם מצד

הוא  ברוך מהקדוש ורק »¿ŒÏÚÂאך
˙BÏfnÏ Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿≈«««»

,'eÎ הנבראים של החיות שורש

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók57ÔÈ‡ ¿«¬««≈«≈
ÏfÓ BÏ ÔÈ‡L ‰hÓÏ ·NÚ EÏ¿≈∆¿«»∆≈«»

ÔÊ¯‚kשורש  ‡l‡ ÌÈ‡L ,Ï„b BÏ ¯ÓB‡Â Ba ‰kn‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»««∆¿≈¿«∆≈»∆»¿«¿∆
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'ebe gxw gwie

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבֹו, ראּוי 58החֹוצב ׁשאין ְְֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלא  אליו, לקרבם אמצעים להיֹותם ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָלעבדם

מה  ּכל ויּניחּו הּמחׁשבֹות יכונּו ּבלבד ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָאליו

את  מחׁשיבים ּכאׁשר ואדרּבה, ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָּׁשּזּולתֹו.

 ֿ עלֿידי הּנה ּבפניֿעצמם, למציאּות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהממּוצעים

ׁשּמחלֹוקת  וזהּו כּו'. מּמקֹורם אֹותם מפרידים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָזה

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת זֹו ׁשמים לׁשם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינּה

וההבּדלה  הּמחלֹוקת ענין ּכל ועדתֹו קרח ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשאצל

ּכדי  ׁשמים', ל'ׁשם זה אין יׁש, מציאּות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָלהיֹות

וההתּכּללּות  החיּבּור את ּב'יׁש' ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַַלפעֹול

ּבב' ואהרן, מׁשה אצל ׁשהּוא (ּכמֹו ְְְֱֲֵֶֶֶֶַֹֹֹּבאלקּות

למעלה, ּומּלמּטה למּטה ּדמּלמעלה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָהאֹופּנים

ויּׁשאר  ההבּדלה ׁשּתּׁשאר רצֹונם אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּנ"ל),

הּגבּורֹות  מּבחינת ׁשהיּו מּפני נפרד, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּיׁש

החסדים. התּכּללּות ללא ְְְְֲִִִַַַָֹּבלבד,

‰ÊŒÏÚÂ ׁשמים לׁשם ׁשאינּה ׁשּמחלֹוקת נאמר ¿«∆ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

להתק  סֹופּה ׁשל אין ענין זה ׁשאין ּים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדכיון  אּדרּבה, אּלא חסֿוׁשלֹום, הּברכה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיפ

נּדח  מּמּנּו יּדח יּׁשאר 59ׁשּלא ׁשּלא ּבהכרח הרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּיׁש. יתּברר לבּסֹוף אּלא והּפרּוד, ההבּדלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָענין

והּפירּוד  ההבּדלה ּבענין הּכּונה ׁשּתכלית ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָלפי

ׁשעלֿידיֿזה  והּתיקּון, הּבירּור ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַהיא

מנּגד  ׁשהיה ענין ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול עילּוי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

ׁשּזהּו לאלקּות, ּכלי להיֹות נתהּפ ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹלקדּוׁשה,

ׁשּלכן  ד) (סעיף וכּנ"ל הּתׁשּובה, ענין ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּכללּות

טֹוב  ּכי ּפעמים ּב' הּׁשליׁשי ּבּיֹום .60נאמר ְְֱִִִִֶַַַָ

ענין  יׁשנֹו אצלם ׁשּגם ּכפׁשּוטּה, ועדתֹו קרח למחלֹוקת ּבנֹוגע ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹועלּֿדרֿזה

נאמר 61הּתׁשּובה  ועליהם ׁשעלֿידיֿזה 62, אּלא עֹוד ולא וּיעל, ׁשאֹול מֹוריד ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מה  ׁשּזהּו הּכהּונה, ּבענין יֹותר ּגדֹול עילּוי ניתוּסף הּכהּונה, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנחלקּו

הּפרׁשה  ּבהמׁש מׁשמרת 63ּׁשּכתּוב את ל נתּתי הּנה ואני אהרן אל ה' וידּבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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חלק).58) לפרק הקדמה סנהדרין המשניות (פירוש העיקרים מי"ג החמישי תניא 59)עיקר וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' פה.60)ספל"ט. ע' אחרי ואילך. סע"א לד, בראשית אוה"ת כו,61)ראה פינחס פרש"י ראה

ב.62)יא. קט, א. קח, סנהדרין וראה ו. ב, ח.63)שמואלֿא יח, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ba ·ˆBÁ‰ „Èa עצמם מצד ומציאות כוח להם kL˙·ואין BÓÎe ¿««≈¿∆»«

Ì"aÓ¯‰58Ì„·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L,המזלות את È„kאפילו לעבוד »«¿«∆≈»¿»¿»¿≈
ÂÈÏ‡ Ì·¯˜Ï ÌÈÚˆÓ‡ Ì˙BÈ‰Ï,הוא ברוך הקדוש ‡ÂÈÏאל ‡l‡ ƒ¿»∆¿»ƒ¿»¿»≈»∆»≈»

eÁÈpÈÂ ˙B·LÁn‰ eÂÎÈ „·Ïa יעזבו.B˙ÏefM ‰Ó Ïk ƒ¿«¿«¿««¬»¿«ƒ»«∆»
ÌÈ·ÈLÁÓ ¯L‡k ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¬∆«¬ƒƒ

ÌÈÚˆeÓÓ‰ והירח ‡˙ השמש ∆«¿»ƒ
בפועל  השפע עובר שדרכם והמזלות

,ÌÓˆÚŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓÏ שיש ƒ¿ƒƒ¿≈«¿»
חלילה, משלהם, כוח ≈p‰ƒ‰להם
ÌÈ„È¯ÙÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ומנתקים «¿≈∆«¿ƒƒ

.'eÎ Ì¯B˜nÓ Ì˙B‡»ƒ¿»
ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆∆≈»¿≈
ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ BÊ ÌÈÓL»«ƒ«¬∆…«¿»
Ïk B˙„ÚÂ Á¯˜ Ïˆ‡L ,B˙„Ú¬»∆≈∆…««¬»»
‰Ïc·‰‰Â ˙˜BÏÁn‰ ÔÈÚƒ¿«««¬∆¿««¿»»

מאלוקות  e‡ÈˆÓ˙הפירוד ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ
,'ÌÈÓL ÌL'Ï ‰Ê ÔÈ‡ ,LÈ≈≈∆¿≈»«ƒ

כוונה  Ìbמתוך ÏBÚÙÏ È„k¿≈ƒ¿«
¯eaÈÁ‰ ˙‡ 'LÈ'a«≈∆«ƒ
BÓk) ˙e˜Ï‡a ˙eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆¡…¿
'·a ,Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ïˆ‡ ‡e‰L∆≈∆…∆¿«¬…¿
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÌÈpÙB‡‰»«ƒ¿ƒ¿«¿»¿«»

"המשכה" אהרן, של «»¿hÓlÓeƒ‰דרכו
,‰ÏÚÓÏ"העלאה" משה, של דרכו ¿«¿»

¯‡MzL ÌBˆ¯ ‡l‡ ,(Ï"pk««∆»¿»∆ƒ»≈
‰Ïc·‰‰ גשמיות ורוחניות בין ««¿»»

tÓ ,„¯Ù ¯·c Li‰ ¯‡MÈÂÈ ¿ƒ»≈«≈»»ƒ¿»ƒ¿≈
eÈ‰L וכן לוי משבט שהיה קורח ∆»

Ïa·„,עדתו  ˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒ¿«
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙eÏlk˙‰ ‡ÏÏ¿…ƒ¿«¿«¬»ƒ
וההבדלה. הפירוד שורש היא והגבורה

˙˜BÏÁnL ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«∆«¬∆
dÙBÒ ÔÈ‡ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L∆≈»¿≈»«ƒ≈»
ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L ,Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆≈∆ƒ¿»∆

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Î¯a‰ CÙÈ‰ ואין ≈∆«¿»»«¿»
סוף  ועדתו לקורח לאחל המשנה כוונת

רצוי  ÔÂÈÎcבלתי ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»¿≈»
Ác epnÓ ÁcÈ ‡lL59, וישנה ∆…ƒ«ƒ∆ƒ»

אחד  כל דבר של שבסופו הבטחה

מן  יוצא ללא ישראל, מבני ואחד

חלילה, לתמיד מאלוקות יורחק ולא תשובה יעשה Á¯Î‰aהכלל, È¯‰¬≈¿∆¿≈«
¯¯a˙È ÛBq·Ï ‡l‡ ,„e¯t‰Â ‰Ïc·‰‰ ÔÈÚ ¯‡MÈ ‡lL∆…ƒ»≈ƒ¿«««¿»»¿«≈∆»¿«ƒ¿»≈

Li‰.חיותו למקור ‰ek‰ויתבטל ˙ÈÏÎzL ÈÙÏ והמטרהÔÈÚa «≈¿ƒ∆«¿ƒ««»»¿ƒ¿«
„e¯Èt‰Â ‰Ïc·‰‰ מלכתחילה,Ôe˜Èz‰Â ¯e¯Èa‰ ÏÈ·La ‡È‰ ««¿»»¿«≈ƒƒ¿ƒ«≈¿«ƒ

דבר  של בסופו ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLשיהיה
,¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆ƒ»≈
כלל  פירוד היה לא אילו מאשר

כיוון  ÔÈÚמלכתחילה, ÌbL∆«ƒ¿»
Ct‰˙ ,‰Le„˜Ï „bÓ ‰È‰L∆»»¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈
e‰fL ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ∆¡…∆∆

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk מי שגם ¿»ƒ¿««¿»
והתקרב  חזר רחוק »»¿Ï"pÎÂשהיה

ÌBia ¯Ó‡ ÔÎlL („ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆»≈∆¡««
·BË Èk ÌÈÓÚt 'a ÈLÈÏM‰60 «¿ƒƒ¿»ƒƒ

שנעשה  מה בשביל היא אחת ופעם

למים  מים בין ההבדלה שני, ביום

בנבראים, הפירוד ענין שורש שהיא

עליה  גם נאמר שלישי, ביום ולמחרת,

הפירוד  דבר של בסופו כי טוב", "כי

אליה  באים היו שלא לעלייה מביא

בלעדיו.

˙˜BÏÁÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«¬∆
ÌbL ,dËeLÙk B˙„ÚÂ Á¯…̃««¬»ƒ¿»∆«

‰·eLz‰ ÔÈÚ BLÈ ÌÏˆ‡61, ∆¿»∆¿ƒ¿««¿»
¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ62ÏB‡L „È¯BÓ «¬≈∆∆¡«ƒ¿

,ÏÚiÂ"ל"שאול שירדו פי על ואף «»«
ועלו  חזרו הם גם דבר של …¿ÏÂ‡בסופו

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ „BÚ∆»∆«¿≈∆
,‰e‰k‰ ÏÚ e˜ÏÁpL ידי על ∆∆¿¿««¿»

עצמם  והפירוד ≈»¿ÛqÂ˙Èƒהירידה
ÔÈÚa ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚƒ»≈¿ƒ¿«

,‰e‰k‰,המחלוקת קודם היה שלא «¿»
CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿∆¿≈

‰L¯t‰63Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ «»»»«¿«≈∆«¬…
˙‡ EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â«¬ƒƒ≈»«ƒ¿∆
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f"kyz'dיד ,fenz g"dan ,gxw t"y

ּבספרי  ואיתא וגֹו', הדיֹוט 64ּתרּומֹותי מׁשל ְְְְְְִִִֶָָָָ

ּפרתי  רגל נׁשּברה לטֹובתי ׁשל 65אֹומר לטֹובתֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

ּכנגּדֹו, הּכהּונה על וערער קרח ּבא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹאהרן,

ׂשדה 66מׁשל  לֹו ונתן ּבןּֿבית לֹו ׁשהיה למל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

העלה  ולא חתם ולא ּכתב ולא ּבמּתנה ְְְְֱֶַַַַַָָָָָֹֹֹאחת

לֹו אמר כּו', עליו וערער אחד ּבא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבערכאין,

ּבערכאין, ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב הריני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּמל

על  אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאף

ּכהּונה  מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן הּכתּוב ּבא ְְְְַַַַָָָָָהּכהּונה,
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כ.64) ד.65)שם, פ"ה, ויק"ר ח.66)ראה שם, בפרש"י (המו"ל).67)הובא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯ÙÒa ‡˙È‡Â ,'B‚Â È˙BÓe¯z ˙¯ÓLÓ64¯ÓB‡ ËBÈ„‰ ÏLÓ ƒ¿∆∆¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈

È˙¯t Ï‚¯ ‰¯aL È˙·BËÏ65, בתלמוד) ז"ל חכמינו (וכסיפור ¿»ƒƒ¿¿»∆∆»»ƒ
שעלו  עקיבא ור' יהושע ורבי אליעזר בר' מעשה הוריות): במסכת ירושלמי

נותן  שהיה יהודה אבא שם והיה חכמים מגבית עסק על אנטוכיא לחולת

ירד  אחת פעם טובה. בעין צדקה

מהן  ונתייאש רבותינו וראה מנכסיו

לו  אמרה חולניות. ופניו לביתו לו עלה

לה  אמר חולניות פניך מה מפני אשתו

אעשה. מה יודע ואיני כאן רבותינו

לו  אמרה ממנו צדקת שהייתה אשתו

ומכור  לך אחת, שדה לך נשתיירה

ובא  כן ועשה הלך להן, ותן חצייה

עליו  והתפללו להן, ונתן רבותינו אצל

הקדוש  יהודה, אבא לו: אמרו רבותינו

כשהלכו  חסרונותיך. ימלא הוא ברוך

עם  שדהו. חצי בתוך לחרוש ירד להם,

והאיר  להעלותה ירד ונשברה. פרתו שקעה שדהו חצי בתוך חורש כשהוא

(בסופו  פרתי. רגל נשברה לטובתי אמר אוצר. ומצא עיניו הוא ברוך הקדוש

הייתה  אהרן של הכהונה על המחלוקת דבר ‡‰¯Ô,של ÏL B˙·BËÏ¿»∆«¬…
ÏLÓ ,Bc‚k ‰e‰k‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÂ Á¯˜ ‡a66‰È‰L CÏÓÏ »…«¿ƒ¿≈««¿»¿∆¿»»¿∆∆∆»»

‰„N BÏ Ô˙Â ˙ÈaŒÔa BÏ∆«ƒ¿»«»∆
‡ÏÂ ·˙k ‡ÏÂ ‰zÓa ˙Á‡««¿«»»¿…»«¿…
,ÔÈ‡Î¯Úa ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ Ì˙Á»«¿…∆¡»¿«¿»ƒ
,'eÎ ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÂ „Á‡ ‡a»∆»¿ƒ¿≈»»
·˙Bk ÈÈ¯‰ CÏn‰ BÏ ¯Ó‡»««∆∆¬≈ƒ≈

EÏ Ì˙BÁÂ,ÔÈ‡Î¯Úa ‰ÏÚÓe ¿≈¿«¬∆¿«¿»ƒ
Á¯˜ ‡aL ÈÙÏ Ô‡k Û‡«»¿ƒ∆»…«
ÏÚ Ô¯‰‡ „‚k ¯Ú¯ÚÂ¿ƒ¿≈¿∆∆«¬…«
BÏ Ô˙Â ·e˙k‰ ‡a ,‰e‰k‰«¿»»«»¿»«

e‰k‰לאהרן  ˙BzÓ „"Î«¿¿»
'eÎ67 פרשת שבהמשך הפרטים ככל

קורח.
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f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y
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.f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כפשוטה ‡. קיחה מלשון אינו ש"ויקח" - קרח" "ויקח בפירוש חידוש דבר ישנו הפרשה בהתחלת
מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני בחיבורו: כלל שקובע רש"י אפילו שלכן, מקום), אינו 1(כבכל ,

. העדה מתוך נחלק להיות אחד לצד עצמו את "לקח אלא כפשוטו, "ויקח" אונקלוס מפרש שתרגם וזהו .
במחלוקת". להחזיק העדה משאר נחלק ואתפלג,

פשט  של ענין ולא דרוש, של ענין שזהו והיינו, כו'", נדרשת יפה זו "פרשה מקדים שרש"י ואע"פ
אלא  כפשוטו, "ויקח" לפרש אפשר אי שכאן מובן, הדרוש, ע"ד לפירוש זקוק שרש"י גופא מזה הרי -

מחלוקת  .2מלשון

משה ·. על וגם אהרן על היתה קרח של האחדות) ענין (היפך שהמחלוקת - השיחה שענינם 3המשך ,
ענין ש"ניתנה zecg`dהוא התורה, נקראת שמו שעל - "אוהב 5בעולם"melyלעשות4(משה - ואהרן ;6

לתורה") ומקרבן הבריות את אוהב כו' ע"י 7שלום בעולם בפועל ובאה משה, ע"י בעצם שנפעלת ,
-8אהרן 

ואילך. 102 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

המשנה ‚. ממאמר להקשות שאין כי,9ומובן, - להתקיים" סופה שמים לשם שהיא מחלוקת "כל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ח.1) ג, בראשית פרש"י
(2- מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ה קרח ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 38 ע' חמ"ד התוועדויות
תלינו 3) כי הוא מה "ואהרן הכתובים: כפשטות - אהרן על

פרשתנו): (ריש רש"י כלשון - משה ועל יא); טז, (פרשתנו עליו"
משה". עם לחלוק קרח ראה "ומה

ואילך. סע"א (קי, סנהדרין במסכת הגמרא מדברי גם וכמובן
אומרים  תשובה) (שעשו קרח שבני שמע חנה בר בר שרבה וש"נ)
צריך  התשובה ענין שהרי - בדאים" והן אמת ותורתו "משה

היינו, ב), פו, (יומא מקום" באותו פרק "באותו oiprלהיות eze`a
על  וכן משה, על חלקו לכן שמקודם מובן, ומזה החטא, הי' שבו

ד"אמת": בר"ת כמרומז שיחת zזוזהnהרן`אהרן, גם (ראה כלת
176 ס"ע ח"מ התוועדויות - מנחם (תורת ס"ה תשכ"ד קרח ש"פ

וש"נ). ואילך).
בסופן.4) חנוכה הל' רמב"ם
ב'5) יום (שיחת מ"ת דזמן  בהתוועדות משנ"ת ובהקדם

שכדי  (48 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת - סכ"א דחה"ש
ד"ויחן  ההקדמה להיות הוצרכה התורה את לקבל יוכלו שבנ"י
בלב  אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ב), יט, (יתרו ישראל" שם
"ניתנה  שהתורה דכיון - שם) מכילתא וראה עה"פ. (פרש"י אחד"
שבנ"י  כדי הנה האחדות, הו"ע ששלום בעולם", שלום לעשות
מעין  שהוא ומצב במעמד להיות עליהם התורה, את יקבלו

ובאחדות. בשלום - התורה ודוגמת
שמקבל, הדבר בדוגמת להיות המקבל של שהצורך ולהעיר,
התורה  שע"י (פ"ה) בתניא מבואר כי, - בתורה ביותר מודגש
התורה  שמקבל וכיון כו'", כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד נעשה

cg`znלהיות שעליו בודאי הרי התורה, znbeceעם oirn התורה
הנהגתו ע"י ואחדות.עצמה, שלום של באופן

אצל גם האחדות ענין ישנו על dynולכן נקראת (שהתורה
הדרגות  חילוקי (למרות בנ"י כל את ומאחד שכולל - שמו)

הכתוב בפירוש כידוע הקצה), אל הקצה מן (בהעלותך שביניהם
העם רגלי אלף מאות "שש כא) שמשה יא, בקרבו", אנכי אשר

להיות  בלבד), רגל שבבחי' (אלו העם" "רגלי על גם פעל רבינו
.41 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה בקרבו" "אנכי

וש"נ).
- לתניא) ותיקונים בהערות הנסמן (ראה בתקו"ז וכדאיתא
משה  של שהארתו - לסז"ך) הביאור סוף (אגה"ק בתניא הובא
(כללות  נשמות ריבוא לששים ודרא דרא "בכל מתפשטת רבינו
(פרש"י  כחמה" משה "פני - משה של (ענינו שמש כמו נש"י),

לששים לארץ מתחת המאיר כ)) כז, כוכבים"פינחס ריבוא
שמאיר הוא כוכב של שענינו -(ולהעיר, בנמשל וענינו בלילה,

בתורת  בהנסמן (ראה ללילה שנמשל בגלות גם היא משה שהארת
פא)). ע' ריש אדר סה"מ התוועדויות - מנחם

מי"ב.6) פ"א אבות
שושבינא 7) משה, של שהפעולה - ביניהם חילוק שיש אלא

למטה  מלמעלה בדרך היא כפי *דמלכא, בנ"י על שמביט והיינו, ,
תורה  לומד הוא אם מדקדק ולכן התורה, מצד למעלה, מצד שהם
שושבינא  אהרן, של הפעולה ואילו כו'; מצוות ומקיים

למעלה  מלמטה בדרך היא בנ"י *דמטרוניתא, על שמביט והיינו, ,
בלימוד  ומצבם מעמדם על לדקדק מבלי העולם, מצד שהם כפי

כולם  את ומעלה ומקרב המצוות, וקיום "בהעלותך **התורה -
שם). לקו"ת וראה בהעלותך. (ר"פ הנרות" את

ואילו 8) בגלוי; בתושב"כ נתפרשה אהרן, על המחלוקת ולכן,
(בהעלם). בתושבע"פ רק נאמרה משה, על המחלוקת

מי"ז.9) פ"ה אבות

*(dk d`x z"ewl) dtyie mdy oiay weligd c"re,(jli`e c;gn y"dy my) i`nye lld,(b"rx.
**(xn`p oxd` zxihta `wec okle"l`xyi zia lk 'eb ekaie"k zweg),i"yxtae hk.jli`e 253 'r c"kg y"ewl d`xe.(p"ye.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט סיון, בו כותב אודות העלמות והסתרים השונים שישנם אצלו ומפרטם 

- מקור אחד להם, והוא הסתת הצד דלעומת זה, שמפריע את  לסעיפים. הנה כל הסעיפים שחושב 

האדם בכל הדרכים, למנוע את האדם מעבודתו את בוראו, וכיון שהסיבה אחת היא, הרי יש לתקן 

על ידי שינוי עיקרי אחד, והוא - המסירה והנתינה ללימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, מבלי כל 

תירוצים. וכשיחליט באמת אליבא דנפשי' לעשות כזה, ויכיר את האמת שזה נוגע לכל מעמדו ומצבו 

בחיים, ולא רק בענינים הרוחנים אלא גם בחיים הגשמיים, הרי רואים הצלחת השי"ת. וכבר ידוע 

הפס"ד שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך. אלא שכדי להרבות בסייעתא דשמיא, צריך לשמור שלשת 

השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע )בחומש תהלים ותניא( 

 - ולעבודתו, שצדקה גם ברוחניות  ולהוסיף בצדקה עם הזולת, היינו לקרבו לתורת השם  הידועים. 

תרומם גוי, וכמבואר בתורה אור לרבנו הזקן בתחלתו.

המורם מהנ"ל, ילמוד בשקידה במסירה ונתינה בנגלה דתורה ובתורת החסידות, יוסיף אומץ 

בעבודת התפלה ובקיום המצות בהידור, ולהשפיע על הזולת לקרבם לאילנא דחיי, שאז יקוים היעוד 

- לאט לאט אגרשנו. ויוכל לבשר טוב בכל הענינים שנגע במכתבו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



טו f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y

ּבספרי  ואיתא וגֹו', הדיֹוט 64ּתרּומֹותי מׁשל ְְְְְְִִִֶָָָָ

ּפרתי  רגל נׁשּברה לטֹובתי ׁשל 65אֹומר לטֹובתֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

ּכנגּדֹו, הּכהּונה על וערער קרח ּבא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹאהרן,

ׂשדה 66מׁשל  לֹו ונתן ּבןּֿבית לֹו ׁשהיה למל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

העלה  ולא חתם ולא ּכתב ולא ּבמּתנה ְְְְֱֶַַַַַָָָָָֹֹֹאחת

לֹו אמר כּו', עליו וערער אחד ּבא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבערכאין,

ּבערכאין, ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב הריני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּמל

על  אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאף

ּכהּונה  מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן הּכתּוב ּבא ְְְְַַַַָָָָָהּכהּונה,
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כ.64) ד.65)שם, פ"ה, ויק"ר ח.66)ראה שם, בפרש"י (המו"ל).67)הובא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯ÙÒa ‡˙È‡Â ,'B‚Â È˙BÓe¯z ˙¯ÓLÓ64¯ÓB‡ ËBÈ„‰ ÏLÓ ƒ¿∆∆¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈

È˙¯t Ï‚¯ ‰¯aL È˙·BËÏ65, בתלמוד) ז"ל חכמינו (וכסיפור ¿»ƒƒ¿¿»∆∆»»ƒ
שעלו  עקיבא ור' יהושע ורבי אליעזר בר' מעשה הוריות): במסכת ירושלמי

נותן  שהיה יהודה אבא שם והיה חכמים מגבית עסק על אנטוכיא לחולת

ירד  אחת פעם טובה. בעין צדקה

מהן  ונתייאש רבותינו וראה מנכסיו

לו  אמרה חולניות. ופניו לביתו לו עלה

לה  אמר חולניות פניך מה מפני אשתו

אעשה. מה יודע ואיני כאן רבותינו

לו  אמרה ממנו צדקת שהייתה אשתו

ומכור  לך אחת, שדה לך נשתיירה

ובא  כן ועשה הלך להן, ותן חצייה

עליו  והתפללו להן, ונתן רבותינו אצל

הקדוש  יהודה, אבא לו: אמרו רבותינו

כשהלכו  חסרונותיך. ימלא הוא ברוך

עם  שדהו. חצי בתוך לחרוש ירד להם,

והאיר  להעלותה ירד ונשברה. פרתו שקעה שדהו חצי בתוך חורש כשהוא

(בסופו  פרתי. רגל נשברה לטובתי אמר אוצר. ומצא עיניו הוא ברוך הקדוש

הייתה  אהרן של הכהונה על המחלוקת דבר ‡‰¯Ô,של ÏL B˙·BËÏ¿»∆«¬…
ÏLÓ ,Bc‚k ‰e‰k‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÂ Á¯˜ ‡a66‰È‰L CÏÓÏ »…«¿ƒ¿≈««¿»¿∆¿»»¿∆∆∆»»

‰„N BÏ Ô˙Â ˙ÈaŒÔa BÏ∆«ƒ¿»«»∆
‡ÏÂ ·˙k ‡ÏÂ ‰zÓa ˙Á‡««¿«»»¿…»«¿…
,ÔÈ‡Î¯Úa ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ Ì˙Á»«¿…∆¡»¿«¿»ƒ
,'eÎ ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÂ „Á‡ ‡a»∆»¿ƒ¿≈»»
·˙Bk ÈÈ¯‰ CÏn‰ BÏ ¯Ó‡»««∆∆¬≈ƒ≈

EÏ Ì˙BÁÂ,ÔÈ‡Î¯Úa ‰ÏÚÓe ¿≈¿«¬∆¿«¿»ƒ
Á¯˜ ‡aL ÈÙÏ Ô‡k Û‡«»¿ƒ∆»…«
ÏÚ Ô¯‰‡ „‚k ¯Ú¯ÚÂ¿ƒ¿≈¿∆∆«¬…«
BÏ Ô˙Â ·e˙k‰ ‡a ,‰e‰k‰«¿»»«»¿»«

e‰k‰לאהרן  ˙BzÓ „"Î«¿¿»
'eÎ67 פרשת שבהמשך הפרטים ככל

קורח.
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.f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כפשוטה ‡. קיחה מלשון אינו ש"ויקח" - קרח" "ויקח בפירוש חידוש דבר ישנו הפרשה בהתחלת
מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני בחיבורו: כלל שקובע רש"י אפילו שלכן, מקום), אינו 1(כבכל ,

. העדה מתוך נחלק להיות אחד לצד עצמו את "לקח אלא כפשוטו, "ויקח" אונקלוס מפרש שתרגם וזהו .
במחלוקת". להחזיק העדה משאר נחלק ואתפלג,

פשט  של ענין ולא דרוש, של ענין שזהו והיינו, כו'", נדרשת יפה זו "פרשה מקדים שרש"י ואע"פ
אלא  כפשוטו, "ויקח" לפרש אפשר אי שכאן מובן, הדרוש, ע"ד לפירוש זקוק שרש"י גופא מזה הרי -

מחלוקת  .2מלשון

משה ·. על וגם אהרן על היתה קרח של האחדות) ענין (היפך שהמחלוקת - השיחה שענינם 3המשך ,
ענין ש"ניתנה zecg`dהוא התורה, נקראת שמו שעל - "אוהב 5בעולם"melyלעשות4(משה - ואהרן ;6

לתורה") ומקרבן הבריות את אוהב כו' ע"י 7שלום בעולם בפועל ובאה משה, ע"י בעצם שנפעלת ,
-8אהרן 

ואילך. 102 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

המשנה ‚. ממאמר להקשות שאין כי,9ומובן, - להתקיים" סופה שמים לשם שהיא מחלוקת "כל
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ח.1) ג, בראשית פרש"י
(2- מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ה קרח ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 38 ע' חמ"ד התוועדויות
תלינו 3) כי הוא מה "ואהרן הכתובים: כפשטות - אהרן על

פרשתנו): (ריש רש"י כלשון - משה ועל יא); טז, (פרשתנו עליו"
משה". עם לחלוק קרח ראה "ומה

ואילך. סע"א (קי, סנהדרין במסכת הגמרא מדברי גם וכמובן
אומרים  תשובה) (שעשו קרח שבני שמע חנה בר בר שרבה וש"נ)
צריך  התשובה ענין שהרי - בדאים" והן אמת ותורתו "משה

היינו, ב), פו, (יומא מקום" באותו פרק "באותו oiprלהיות eze`a
על  וכן משה, על חלקו לכן שמקודם מובן, ומזה החטא, הי' שבו

ד"אמת": בר"ת כמרומז שיחת zזוזהnהרן`אהרן, גם (ראה כלת
176 ס"ע ח"מ התוועדויות - מנחם (תורת ס"ה תשכ"ד קרח ש"פ

וש"נ). ואילך).
בסופן.4) חנוכה הל' רמב"ם
ב'5) יום (שיחת מ"ת דזמן  בהתוועדות משנ"ת ובהקדם

שכדי  (48 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת - סכ"א דחה"ש
ד"ויחן  ההקדמה להיות הוצרכה התורה את לקבל יוכלו שבנ"י
בלב  אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ב), יט, (יתרו ישראל" שם
"ניתנה  שהתורה דכיון - שם) מכילתא וראה עה"פ. (פרש"י אחד"
שבנ"י  כדי הנה האחדות, הו"ע ששלום בעולם", שלום לעשות
מעין  שהוא ומצב במעמד להיות עליהם התורה, את יקבלו

ובאחדות. בשלום - התורה ודוגמת
שמקבל, הדבר בדוגמת להיות המקבל של שהצורך ולהעיר,
התורה  שע"י (פ"ה) בתניא מבואר כי, - בתורה ביותר מודגש
התורה  שמקבל וכיון כו'", כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד נעשה

cg`znלהיות שעליו בודאי הרי התורה, znbeceעם oirn התורה
הנהגתו ע"י ואחדות.עצמה, שלום של באופן

אצל גם האחדות ענין ישנו על dynולכן נקראת (שהתורה
הדרגות  חילוקי (למרות בנ"י כל את ומאחד שכולל - שמו)

הכתוב בפירוש כידוע הקצה), אל הקצה מן (בהעלותך שביניהם
העם רגלי אלף מאות "שש כא) שמשה יא, בקרבו", אנכי אשר

להיות  בלבד), רגל שבבחי' (אלו העם" "רגלי על גם פעל רבינו
.41 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה בקרבו" "אנכי

וש"נ).
- לתניא) ותיקונים בהערות הנסמן (ראה בתקו"ז וכדאיתא
משה  של שהארתו - לסז"ך) הביאור סוף (אגה"ק בתניא הובא
(כללות  נשמות ריבוא לששים ודרא דרא "בכל מתפשטת רבינו
(פרש"י  כחמה" משה "פני - משה של (ענינו שמש כמו נש"י),

לששים לארץ מתחת המאיר כ)) כז, כוכבים"פינחס ריבוא
שמאיר הוא כוכב של שענינו -(ולהעיר, בנמשל וענינו בלילה,

בתורת  בהנסמן (ראה ללילה שנמשל בגלות גם היא משה שהארת
פא)). ע' ריש אדר סה"מ התוועדויות - מנחם

מי"ב.6) פ"א אבות
שושבינא 7) משה, של שהפעולה - ביניהם חילוק שיש אלא

למטה  מלמעלה בדרך היא כפי *דמלכא, בנ"י על שמביט והיינו, ,
תורה  לומד הוא אם מדקדק ולכן התורה, מצד למעלה, מצד שהם
שושבינא  אהרן, של הפעולה ואילו כו'; מצוות ומקיים

למעלה  מלמטה בדרך היא בנ"י *דמטרוניתא, על שמביט והיינו, ,
בלימוד  ומצבם מעמדם על לדקדק מבלי העולם, מצד שהם כפי

כולם  את ומעלה ומקרב המצוות, וקיום "בהעלותך **התורה -
שם). לקו"ת וראה בהעלותך. (ר"פ הנרות" את

ואילו 8) בגלוי; בתושב"כ נתפרשה אהרן, על המחלוקת ולכן,
(בהעלם). בתושבע"פ רק נאמרה משה, על המחלוקת

מי"ז.9) פ"ה אבות

*(dk d`x z"ewl) dtyie mdy oiay weligd c"re,(jli`e c;gn y"dy my) i`nye lld,(b"rx.
**(xn`p oxd` zxihta `wec okle"l`xyi zia lk 'eb ekaie"k zweg),i"yxtae hk.jli`e 253 'r c"kg y"ewl d`xe.(p"ye.
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שלולי  דכיון והיינו, שמים", "לשם הוא הענין עצם גם אזי שמים", "לשם הוא המכוון תכלית כאשר
לקמן  שיתבאר כפי שמים", ל"שם להגיע אפשר אי שמים",10המחלוקת "לשם הענין עצם גם נעשה אזי ,

"ואתפליג" של ענין מלכתחילה שזהו קרח, מחלוקת כמו מחלוקת, סתם אבל להתקיים"; "סופה 11ולכן

ואהרן. משה של ענינם היפך התורה, היפך שהוא ענין זה הרי -
פרט  על שחלק קרח, במחלוקת (כמו תורה של אחד לפרט בנוגע מחלוקת של ענין ישנו כאשר וגם

התורה. ענין בכללות פוגע זה הרי בתורה), אחד

שהוא - נוסף חלק להשאר יכול אזי ממנו, חלק מבטלים כאשר גם הנה כו', ופשרות שקר של בענין
אחת  נקודה יש ואם אמת, ("דורךֿאוןֿדורך") כולו שכל באופן זה הרי - אמת של בענין אבל אמיתי;

אמת  כולו הענין להיות יכול לא אזי אמת, .12שאינה

בירושלמי  אות 13וכדאיתא בי"ת, האל"ף אותיות התחלת היא א' שאות ת', מ' א' האותיות לג' בנוגע
מנצפ"ך  האותיות את גם (כשמונים הא"ב אמצע היא -14מ' הא"ב של האחרונה האות היא ת' ואות ,(

כולו. הענין כל את חודר האמת שענין כיון

כל  על מחלוקת זו הרי בתורה, אחד פרט על חולקים כאשר לכן אמת, תורת היא שהתורה וכיון
כולה. התורה

המבואר  שייך 15וע"ד והשגה, הבנה של בענין - התחלקות. של ענין שייך לא הרצון שבענין
בזה  שיש או להרבה; מקצת בין התחלקות שייך לא הנפש, הטיית שענינו ברצון, משא"כ התחלקות,

כלל. הרצון בזה שאין או כולו, הרצון

הלימוד  ע"י (לא היתה התורה שקבלת מזה כמובן - הרצון ענין עם שקשורה לתורה בנוגע ועד"ז
לנשמע  נעשה הקדמת ע"י דוקא אלא) והשגה, לבעל 16בהבנה הרצון ומסירת הביטול ענין שזהו ,

נשמתן"17הרצון  פרחה ודיבור דיבור כל ש"על באופן דמ"ת הענין הי' וכמו"כ של 18; הענין היפך שזהו ,
ענין  שכללות לפי והיינו בכלי, התיישבות של באופן במוח נמצאת שהנשמה באופן שהיא והשגה הבנה
על  מחלוקת זו הרי רצון, שענינה בתורה, אחד פרט על חלק קרח כאשר ולכן, כו'. הרצון הו"ע התורה

התורה. ענין כללות

בכולו  תופס אתה במקצתו תופס כשאתה שהעצם היתה 19וע"ד שהמחלוקת שאע"פ בנדו"ד, הוא וכן ,
הענין. לכל נוגע זה הרי אחד, בפרט

חלק  לו שאין סברא שיש עד דוקא, קרח מחלוקת שבענין ("שטורעם") הרעש לגודל הטעם וזהו
הבא  עוזי'20לעולם למחלוקת ועד קרח, לאחרי והן קרח, לפני הן מחלוקת, של ענינים עוד שהיו אף -
הכהונה  בנ"י 21על בין מחלוקת התורה, על מחלוקת המחלוקת; ענין כללות היא קרח שמחלוקת כיון -

להקב"ה. בנ"י ובין עצמם

שבזה  ועד התורה, היפך שזהו מיד אומר ענין, כל של הפנימיות את ורואה שיודע רבינו, משה ולכן,
כמ"ש  משה, של מציאותו כל ענין 22תלוי' כל על פעל שזה כיון - גו'" שלחני ה' כי תדעון "בזאת

כל  על מחלוקת זו הרי אחת, ונקודה אחד, ענין על היא המחלוקת כאשר שגם לעיל כאמור התורה,
כולה. התורה
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(10105 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד במאמר
ואילך).
פרשתנו.11) ריש ת"א
(12.38 ע' ריש נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
יו"ד.13) פ"א, דב"ר ה"א. פ"א סנהדרין
שם.14) לדב"ר הרש"ש חידושי
תורת 15) גם וראה ב. שנ, א. שיא, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

וש"נ. .33 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
א.16) פח, שבת
ובכ"מ.17) א. כב, שה"ש לקו"ת ראה
ב.18) פח, שבת
וש"נ.19) סרכ"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה
ב.20) קט, סנהדרין ראה
יג.21) נח תנחומא וראה ואילך. טז כו, הימיםֿב דברי
כח.22) טז, פרשתנו

f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

בתניא „. להמבואר בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק של והלהט ההתלהבות גודל על ההסברה גם וזוהי
ישראל: אהבת ענין מעלת גודל אודות  ל"ב פרק

כמוך" לרעך ש"ואהבת אמת הן מובן: אינו בתורה"23לכאורה גדול "כלל הרי 24הוא אעפ"כ, אבל ,
ההתלהבות  גודל ומהו מצוות), תרי"ב כל שבתורה, הפרטיים הענינים (מלבד בתורה כללים עוד יש

דוקא? ישראל אהבת בענין והלהט

ישנו  שכאשר מזה כמובן כולה, התורה בכל ופועל נוגע האחדות שענין לפי שזהו - הוא הענין אך
כנ"ל. התורה, ענין כל היפך זה הרי אחד, בפרט אפילו מחלוקת, של ענין

מזה:‰. וההוראה
מ"ת, מזמן שבועות כמה שעברו לאחרי שגם למדים, קרח, מחלוקת אודות השבוע  בפרשת מהמסופר
תאמין  "אל לאח"ז, יהי' מה בעצמו בטוח להיות יהודי יכול לא ישראל, של אחדותם מודגשת שבו

האחדות.25בעצמך" לענין בנוגע מיוחדת בנתינתֿכח צורך יש אלא ,

לכללות  בנוגע תמוז שבתקופת כח הנתינת מלבד - תמוז בחודש מיוחדת כח נתינת יש זה ובענין
ע  מורה שזה ביותר, השמש אור מאיר שבו ה', (אלקים)"עבודת הוי' (ומגן) ד"שמש הגילוי תוקף -26ל

הידוע  ובלשון נסי, באופן אדמו"ר, מו"ח כ"ק גאולת היתה ועד 27שבו כו'", לעשות ה' והגדיל "הפליא :
עד  דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא אשר הארבעים, שנת זו, בשנה ובפרט כו'", ארץ אפסי כל ש"ראו

שנין" בנוגע 28ארבעין לכאו"א מיוחדת כח נתינת ישנה בודאי הרי - כו'" "קאי הארבעים בשנת אבל ,
האחדות. לענין בנוגע ובמיוחד כולל הגאולה, בעל של הוראותיו מקיום החל תמוז, י"ב עניני לכל

"מדה  של באופן מהקב"ה ההמשכה גם שתהי' פועלים אזי בנ"י, אצל האחדות ענין ישנו וכאשר
מדה" שנתבטלו 29כנגד ענינים שיש אף עתה, גם שישנו ענין שזהו טובה",30- ל"מדה בנוגע ועאכו"כ ,

יותר) (ועוד מאות" חמש הפורענות ממדת הטוב מדת ויהי'31ש"מרובה בעולם, האחדות ענין שיומשך -
הרמב"ם  כפס"ד התורה, ענין כללות שזהו בעולם, בעולם,4שלום שלום לעשות ניתנה התורה ש "כל

שלום"32שנאמר  נתיבותי' וכל נועם דרכי .33דרכי '

***

.Â עולם נברא (שבו ה' אות צורת בשינוי אופנים ג' שהם "קרח", האותיות בג' הרמז אודות דובר
לב'34הזה  מחובר ואינו שנפסק השמאל (קו ומעשה מימין) וקו למעלה (קו דיבור מחשבה על שמורה ,(

התורה  להוראת בניגוד המדה, מכפי יותר למטה המעשה ענין ירידת - ק' ענין 35הקוין): חסרון - ר' ,
ודיבור 36המעשה  למחשבה מעשה בין ההפסק שלילת - וח' ,-

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.37הוגה 107 ס"ע הנ"ל בלקו"ש
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יח.23) יט, קדושים
עה"פ.24) ופרש"י תו"כ
מ"ד.25) פ"ב אבות
וש"נ.26) .310 ע' חי"ח לקו"ש ראה
(בהוצאה 27) שלו (אג"ק כסלו לי"ט בנוגע אדה"ז אגרת

ואילך). רל ס"ע החדשה)
רע"ב.28) ה, ע"ז
ואילך.29) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ב.30) ח, סוטה ראה
סוטה 31) תוספתא ובתוס'. א יא, סוטה ובפרש"י. א עו, יומא
רפ"ד.

יז.32) ג, משלי
(33) הסיום ).l"endחסר
ב.34) כט, מנחות

רז"ל 35) אמרו  זה שעל ההולדה, לענין בנוגע ולדוגמא:
כל  שיכלו עד בא דוד בן "אין וש"נ) ובפרש"י. א סב, (יבמות
הוא  שהעיקר שטוען - גוף" ששמו) אוצר שב(אותו נשמות
תנאף" ד"לא האיסור בזה יש אם נפק"מ ללא בפועל, המעשה

יג). כ, (יתרו
קו,36) (סנהדרין בעי" לבא ש"רחמנא שכיון שטוען והיינו,

ו"ה' ועוד), ובפרש"י. בכך ב די ז), טז, (שמואלֿא ללבב" יראה
טובות,שחושב החלטות בלבו ומחליט הקב"ה, אין אודות אבל

בפועל. במעשה הדברים שיבואו צורך
הקב"ה  הי' המחשבה ענין שבשביל זה, על להקשות שיש ואף
בגופים  לנשמות צריך הי' ולא המלאכים, בעבודת להסתפק יכול
שכיון  הוא, טוען אעפ"כ אבל בשכלו, מובן לא אמנם זה הרי -

המעשה. בענין צורך אין ללבב", יראה ש"ה'
תשכ"ד.37) קרח ש"פ שיחת בשילוב
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שלולי  דכיון והיינו, שמים", "לשם הוא הענין עצם גם אזי שמים", "לשם הוא המכוון תכלית כאשר
לקמן  שיתבאר כפי שמים", ל"שם להגיע אפשר אי שמים",10המחלוקת "לשם הענין עצם גם נעשה אזי ,

"ואתפליג" של ענין מלכתחילה שזהו קרח, מחלוקת כמו מחלוקת, סתם אבל להתקיים"; "סופה 11ולכן

ואהרן. משה של ענינם היפך התורה, היפך שהוא ענין זה הרי -
פרט  על שחלק קרח, במחלוקת (כמו תורה של אחד לפרט בנוגע מחלוקת של ענין ישנו כאשר וגם

התורה. ענין בכללות פוגע זה הרי בתורה), אחד

שהוא - נוסף חלק להשאר יכול אזי ממנו, חלק מבטלים כאשר גם הנה כו', ופשרות שקר של בענין
אחת  נקודה יש ואם אמת, ("דורךֿאוןֿדורך") כולו שכל באופן זה הרי - אמת של בענין אבל אמיתי;

אמת  כולו הענין להיות יכול לא אזי אמת, .12שאינה

בירושלמי  אות 13וכדאיתא בי"ת, האל"ף אותיות התחלת היא א' שאות ת', מ' א' האותיות לג' בנוגע
מנצפ"ך  האותיות את גם (כשמונים הא"ב אמצע היא -14מ' הא"ב של האחרונה האות היא ת' ואות ,(

כולו. הענין כל את חודר האמת שענין כיון

כל  על מחלוקת זו הרי בתורה, אחד פרט על חולקים כאשר לכן אמת, תורת היא שהתורה וכיון
כולה. התורה

המבואר  שייך 15וע"ד והשגה, הבנה של בענין - התחלקות. של ענין שייך לא הרצון שבענין
בזה  שיש או להרבה; מקצת בין התחלקות שייך לא הנפש, הטיית שענינו ברצון, משא"כ התחלקות,

כלל. הרצון בזה שאין או כולו, הרצון

הלימוד  ע"י (לא היתה התורה שקבלת מזה כמובן - הרצון ענין עם שקשורה לתורה בנוגע ועד"ז
לנשמע  נעשה הקדמת ע"י דוקא אלא) והשגה, לבעל 16בהבנה הרצון ומסירת הביטול ענין שזהו ,

נשמתן"17הרצון  פרחה ודיבור דיבור כל ש"על באופן דמ"ת הענין הי' וכמו"כ של 18; הענין היפך שזהו ,
ענין  שכללות לפי והיינו בכלי, התיישבות של באופן במוח נמצאת שהנשמה באופן שהיא והשגה הבנה
על  מחלוקת זו הרי רצון, שענינה בתורה, אחד פרט על חלק קרח כאשר ולכן, כו'. הרצון הו"ע התורה

התורה. ענין כללות

בכולו  תופס אתה במקצתו תופס כשאתה שהעצם היתה 19וע"ד שהמחלוקת שאע"פ בנדו"ד, הוא וכן ,
הענין. לכל נוגע זה הרי אחד, בפרט

חלק  לו שאין סברא שיש עד דוקא, קרח מחלוקת שבענין ("שטורעם") הרעש לגודל הטעם וזהו
הבא  עוזי'20לעולם למחלוקת ועד קרח, לאחרי והן קרח, לפני הן מחלוקת, של ענינים עוד שהיו אף -
הכהונה  בנ"י 21על בין מחלוקת התורה, על מחלוקת המחלוקת; ענין כללות היא קרח שמחלוקת כיון -

להקב"ה. בנ"י ובין עצמם

שבזה  ועד התורה, היפך שזהו מיד אומר ענין, כל של הפנימיות את ורואה שיודע רבינו, משה ולכן,
כמ"ש  משה, של מציאותו כל ענין 22תלוי' כל על פעל שזה כיון - גו'" שלחני ה' כי תדעון "בזאת

כל  על מחלוקת זו הרי אחת, ונקודה אחד, ענין על היא המחלוקת כאשר שגם לעיל כאמור התורה,
כולה. התורה
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(10105 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד במאמר
ואילך).
פרשתנו.11) ריש ת"א
(12.38 ע' ריש נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
יו"ד.13) פ"א, דב"ר ה"א. פ"א סנהדרין
שם.14) לדב"ר הרש"ש חידושי
תורת 15) גם וראה ב. שנ, א. שיא, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

וש"נ. .33 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
א.16) פח, שבת
ובכ"מ.17) א. כב, שה"ש לקו"ת ראה
ב.18) פח, שבת
וש"נ.19) סרכ"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה
ב.20) קט, סנהדרין ראה
יג.21) נח תנחומא וראה ואילך. טז כו, הימיםֿב דברי
כח.22) טז, פרשתנו

f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

בתניא „. להמבואר בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק של והלהט ההתלהבות גודל על ההסברה גם וזוהי
ישראל: אהבת ענין מעלת גודל אודות  ל"ב פרק

כמוך" לרעך ש"ואהבת אמת הן מובן: אינו בתורה"23לכאורה גדול "כלל הרי 24הוא אעפ"כ, אבל ,
ההתלהבות  גודל ומהו מצוות), תרי"ב כל שבתורה, הפרטיים הענינים (מלבד בתורה כללים עוד יש

דוקא? ישראל אהבת בענין והלהט

ישנו  שכאשר מזה כמובן כולה, התורה בכל ופועל נוגע האחדות שענין לפי שזהו - הוא הענין אך
כנ"ל. התורה, ענין כל היפך זה הרי אחד, בפרט אפילו מחלוקת, של ענין

מזה:‰. וההוראה
מ"ת, מזמן שבועות כמה שעברו לאחרי שגם למדים, קרח, מחלוקת אודות השבוע  בפרשת מהמסופר
תאמין  "אל לאח"ז, יהי' מה בעצמו בטוח להיות יהודי יכול לא ישראל, של אחדותם מודגשת שבו

האחדות.25בעצמך" לענין בנוגע מיוחדת בנתינתֿכח צורך יש אלא ,

לכללות  בנוגע תמוז שבתקופת כח הנתינת מלבד - תמוז בחודש מיוחדת כח נתינת יש זה ובענין
ע  מורה שזה ביותר, השמש אור מאיר שבו ה', (אלקים)"עבודת הוי' (ומגן) ד"שמש הגילוי תוקף -26ל

הידוע  ובלשון נסי, באופן אדמו"ר, מו"ח כ"ק גאולת היתה ועד 27שבו כו'", לעשות ה' והגדיל "הפליא :
עד  דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא אשר הארבעים, שנת זו, בשנה ובפרט כו'", ארץ אפסי כל ש"ראו

שנין" בנוגע 28ארבעין לכאו"א מיוחדת כח נתינת ישנה בודאי הרי - כו'" "קאי הארבעים בשנת אבל ,
האחדות. לענין בנוגע ובמיוחד כולל הגאולה, בעל של הוראותיו מקיום החל תמוז, י"ב עניני לכל

"מדה  של באופן מהקב"ה ההמשכה גם שתהי' פועלים אזי בנ"י, אצל האחדות ענין ישנו וכאשר
מדה" שנתבטלו 29כנגד ענינים שיש אף עתה, גם שישנו ענין שזהו טובה",30- ל"מדה בנוגע ועאכו"כ ,

יותר) (ועוד מאות" חמש הפורענות ממדת הטוב מדת ויהי'31ש"מרובה בעולם, האחדות ענין שיומשך -
הרמב"ם  כפס"ד התורה, ענין כללות שזהו בעולם, בעולם,4שלום שלום לעשות ניתנה התורה ש "כל

שלום"32שנאמר  נתיבותי' וכל נועם דרכי .33דרכי '

***

.Â עולם נברא (שבו ה' אות צורת בשינוי אופנים ג' שהם "קרח", האותיות בג' הרמז אודות דובר
לב'34הזה  מחובר ואינו שנפסק השמאל (קו ומעשה מימין) וקו למעלה (קו דיבור מחשבה על שמורה ,(

התורה  להוראת בניגוד המדה, מכפי יותר למטה המעשה ענין ירידת - ק' ענין 35הקוין): חסרון - ר' ,
ודיבור 36המעשה  למחשבה מעשה בין ההפסק שלילת - וח' ,-

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.37הוגה 107 ס"ע הנ"ל בלקו"ש
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יח.23) יט, קדושים
עה"פ.24) ופרש"י תו"כ
מ"ד.25) פ"ב אבות
וש"נ.26) .310 ע' חי"ח לקו"ש ראה
(בהוצאה 27) שלו (אג"ק כסלו לי"ט בנוגע אדה"ז אגרת

ואילך). רל ס"ע החדשה)
רע"ב.28) ה, ע"ז
ואילך.29) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ב.30) ח, סוטה ראה
סוטה 31) תוספתא ובתוס'. א יא, סוטה ובפרש"י. א עו, יומא
רפ"ד.

יז.32) ג, משלי
(33) הסיום ).l"endחסר
ב.34) כט, מנחות

רז"ל 35) אמרו  זה שעל ההולדה, לענין בנוגע ולדוגמא:
כל  שיכלו עד בא דוד בן "אין וש"נ) ובפרש"י. א סב, (יבמות
הוא  שהעיקר שטוען - גוף" ששמו) אוצר שב(אותו נשמות
תנאף" ד"לא האיסור בזה יש אם נפק"מ ללא בפועל, המעשה

יג). כ, (יתרו
קו,36) (סנהדרין בעי" לבא ש"רחמנא שכיון שטוען והיינו,

ו"ה' ועוד), ובפרש"י. בכך ב די ז), טז, (שמואלֿא ללבב" יראה
טובות,שחושב החלטות בלבו ומחליט הקב"ה, אין אודות אבל

בפועל. במעשה הדברים שיבואו צורך
הקב"ה  הי' המחשבה ענין שבשביל זה, על להקשות שיש ואף
בגופים  לנשמות צריך הי' ולא המלאכים, בעבודת להסתפק יכול
שכיון  הוא, טוען אעפ"כ אבל בשכלו, מובן לא אמנם זה הרי -

המעשה. בענין צורך אין ללבב", יראה ש"ה'
תשכ"ד.37) קרח ש"פ שיחת בשילוב



f"kyz'dיח ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

.Ê ודיבור מחשבה בין להיות שצריך וההפסק העיכוב אודות לעיל להאמור בהמשך להוסיף ויש
המאסר: ענין בדוגמת הוא וההפסק העיכוב שענין - למעשה

למטה  ירידתה קודם שהרי ההליכה, ענין שיהי' כדי היא בגוף הנשמה ירידת שתכלית - ובהקדים
כמ"ש  עמידה, של ומצב במעמד הנשמה ירידתה 38היתה ע"י ודוקא לפניו", עמדתי אשר גו' ה' "חי

ההליכה  ענין אצלה נעשה .39למטה

בעה"ב  אינו במאסר שהיושב כיון ההליכה, ענין להיות יכול לא אזי מאסר, של ענין כשיש אמנם,
עצמו. על

וים  מדבר חולה עליהם, להודות שחייבים הענינים משאר המאסר ענין שונה יכול 40ובזה שבהם -
ההליכה. ענין להיות יכול לא במאסר ורק ההליכה, ענין להיות

[ומ"ש  מאסר של ענין התורה בעונשי מצינו שלא לכך הטעם גם ז 41וזהו הרי במשמר", ה "ויניחוהו
היא  שהתורה (כשם חסד של ענין הם התורה עונשי גם כי, - עונש] בתור ולא דינו, שיתברר עד רק

כו' התיקון בשביל חסד), המכוון,42תורת תכלית שזהו הליכה, של ענין להיות יכול לא שבמאסר וכיון ,
מאסר  של עונש בתורה נמצא לא .43לכן

.Á נשיא אצל ועאכו"כ יהודי, אצל מאסר של ענין שיהי' יתכן כיצד השאלה: נשאלת עפ"ז אך
ישראל?!

מארז"ל  ע"ד שזהו - הוא הענין שזהו 44אך שאע"פ והיינו, כתיתה", ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית
להגילוי  להגיע אחרת אפשרות שאין כיון שמנו", ש"מוציא העילוי נעשה עי"ז דוקא הרי כתישה, של ענין

המאסר. לענין בנוגע גם הוא וכן בלבד. הכתישה ענין ע"י אלא שמנו", ד"מוציא

רק הוא הזית כתישת שענין  זהnbec`ולהעיר, אין אבל xaqdeלדבר, xe`iaשל באופן dpadלדבר
dbyde.דוקא כתישה ע"י יבוא שמנו" ד"מוציא שהענין הקב"ה של רצונו שזהו רק יודעים ;

מדובר  שהרי - כתישה של ענין זאת בכל זה הרי הקב"ה, של רצונו הוא שכן שיודעים שאע"פ ומובן,
דבר שזהו לומר אפשר זה שעל שבמאסר, הגוף יסורי אודות רק rbepלא epi`y הוא שכן בידעו לצדיק,

לא  שבמאסר (וכנ"ל ושליחותו עבודתו למלא יכול שאינו העובדה אודות מדובר אלא הקב"ה, של רצונו
ענ  להיות אדמו"ר יכול מו"ח כ"ק ובלשון המכוון), תכלית הליכה, של מקוה 45ין לבנות מניחים שאין ,

דבר שזהו xzeiaוכו', el rbepy של ענין זאת בכל זה הרי העליון, רצון הוא שכן שיודע אע"פ ולכן ,
כתישה.

.Ë:למעשה ודיבור מחשבה שבין וההפסק העיכוב לענין בנוגע גם מובן ומזה
להתעכב  צריך בפועל למעשה שבא קודם הנה והדיבור, המחשבה שלאחרי ליהודי אומרים כאשר

בפועל  למעשה הדבר את להביא כיצד עוה"פ והרי 46ולחשוב זמן, ביטול הוא זה שעיכוב לטעון, יכול -
מיני'" פנוי אתר "לית הרי למקום שבנוגע כשם כי ה', לעבודת רגע כל לנצל בנוגע 47צריך גם הוא כן ,

המעשה, ענין ומיד תיכף צ"ל והדיבור המחשבה לאחרי מיד אלא כו', להתעכב מיותר רגע אין ולכן לזמן,
אבינו  דאברהם "זריזותי' שדוקא הזריזות, ענין מעלת לגודל בנוגע וכמבואר דוקא, זריזות של באופן

הגמרא  (כלשון כו'"48ע"ה לעד העומדת היא (49.
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ועוד.38) א. יז, מלכיםֿא
ובכ"מ.39) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
ב.40) נד, ברכות
לד.41) טו, שלח וראה יב. כד, אמור
וש"נ.42) .369 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.43) 194 ס"ע ח"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
תור 44) סה"ש וראה סע"ב. נג, 26.מנחות ע' שלום ת

ועוד.45) לט. ע' ח"ב שלו אג"ק (לדוגמא) ראה
תשל"ג 46) קרח דש"פ גו' אהרן מטה פרח והנה ד"ה גם ראה

ואילך). שפו ע' סיון סה"מ התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ה
וש"נ.

בתניא 47) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
פ"ז. שעהיוה"א

א 48) טז, חולין
סכ"א.49) אגה"ק תניא

f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

ואף  למעשה, ודיבור המחשבה בין והפסק עיכוב שיהי' הוא העליון שרצון לו, אומרים זה ועל
ענין  לאמיתית יבוא וההפסק העיכוב ע"י דוקא הרי הליכה, של ענין אין וההפסק העיכוב שבשעת
וההפסק  העיכוב בענין גם מיני'" פנוי אתר ש"לית ולראות להכיר "כלי" להיות שצריך אלא ההליכה,

גופא.

הוא  - וההפסק העיכוב ענין גיסא, ולאידך הזריזות. ענין גיסא, מחד - אלו ענינים ב' על והכח
נאמר  שעלי' האש,50מהתורה ענין והן החסד, קו הימין, ענין הן בה שיש היינו, למו", דת אש "מימינו

ועי"ז  הגבורה, והן קו החסד קו הן הקוין, ב' להיות יוכלו בעבודתו שגם מישראל לכאו"א כח נתינת יש
הגבורה. קו

יש  חדש ענין שלימוד שאף - התורה ללימוד בנוגע גם מצינו וההפסק העיכוב שענין להוסיף, ויש
הגמרא  (כדברי יותר ועריבות טעם ולחזור 51בו להפסיק צריך חדשים, ענינים ללמוד שממשיך קודם הנה ,(

חדשים  ענינים ללמוד יכול אינו הישנות, על חוזר שאינו זמן וכל הישנות, .52על

כו'. התעכבות מתוך אלא צדיקים", "אך עד מ"הודו" במהירות לחטפה שלא - לתפלה בנוגע ועד"ז

וכידוע  הראש, באמצע בדיוק מונחות שהתפילין ולוודא להתעכב שיש - תפילין להנחת בנוגע וכן
הזקן  לרבינו בנוגע שהתפילין 53הסיפור לבדוק כדי הטבק קופסת ממכסה שנעשתה במראה מביט שהי' ,

שלמעלה  בדוגמא הי' למטה שבהיותו הזקן, לרבינו בנוגע אמורים הדברים ואם הראש. באמצע 54מונחות

וכמה. כמה אחת על כערכנו, לאנשים בנוגע -

.È המאסר ענין מכללות ההוראה גם עילוי 55וזוהי ניתוסף עי"ז שדוקא - והפסק עיכוב של שהו"ע ,
שמנו". "מוציא בבחי' יותר, גדול

יכול  זאת שתמורת בשעה בה לשליחות, לצאת ממנו תובעים מדוע לטענה מקום שאין גם מובן ומזה
ההפסק  ע"י דוקא נעשה ההליכה ענין אמיתית כי - ערוך שבאין בעילוי ולהתעלות התורה בלימוד לעסוק

כו'.

ישנו  שאז תמוז, מי"ב הארבעים שנת - זו בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה שבכל (ס"ה) לעיל וכאמור
דרבי'". אדעתי' איניש ד"קאי העילוי

אמר שליט"א אדמו"ר אין (כ"ק - הארבעים שנת לפני כו'" ד"קאי הענין הי' אם גם בבתֿשחוק:)
"קאי"... הוא ואילו קאי", "לא אמרו שהם דרבנן, איסור זה

במשך  דפים ריבוי מה"לוח" שתלש בכך תלוי אינו דרבי'" אדעתא איניש ד"קאי שהענין ולהעיר,
שתלוי ענין זהו אלא שנה... אפשר ezcearaל"ט אי הזמן, כל במשך ישן אם אבל שנה, ל"ט במשך
דרבי'". אדעתי' "קאי יהי' שלפתע

ית' לו לעשות לבב, ובטוב בשמחה שליחותו את ולמלא כדבעי, עבודתו לעבוד אחד כל צריך ולכן
בתחתונים. דירה

***

.‡È.'גו קרח ויקח ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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ב.50) לג, ברכה
רע"א.51) כט, יומא ראה
וש"נ.52) ואילך. ה"ב פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' גם ראה
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.Ê ודיבור מחשבה בין להיות שצריך וההפסק העיכוב אודות לעיל להאמור בהמשך להוסיף ויש
המאסר: ענין בדוגמת הוא וההפסק העיכוב שענין - למעשה

למטה  ירידתה קודם שהרי ההליכה, ענין שיהי' כדי היא בגוף הנשמה ירידת שתכלית - ובהקדים
כמ"ש  עמידה, של ומצב במעמד הנשמה ירידתה 38היתה ע"י ודוקא לפניו", עמדתי אשר גו' ה' "חי

ההליכה  ענין אצלה נעשה .39למטה

בעה"ב  אינו במאסר שהיושב כיון ההליכה, ענין להיות יכול לא אזי מאסר, של ענין כשיש אמנם,
עצמו. על

וים  מדבר חולה עליהם, להודות שחייבים הענינים משאר המאסר ענין שונה יכול 40ובזה שבהם -
ההליכה. ענין להיות יכול לא במאסר ורק ההליכה, ענין להיות

[ומ"ש  מאסר של ענין התורה בעונשי מצינו שלא לכך הטעם גם ז 41וזהו הרי במשמר", ה "ויניחוהו
היא  שהתורה (כשם חסד של ענין הם התורה עונשי גם כי, - עונש] בתור ולא דינו, שיתברר עד רק

כו' התיקון בשביל חסד), המכוון,42תורת תכלית שזהו הליכה, של ענין להיות יכול לא שבמאסר וכיון ,
מאסר  של עונש בתורה נמצא לא .43לכן

.Á נשיא אצל ועאכו"כ יהודי, אצל מאסר של ענין שיהי' יתכן כיצד השאלה: נשאלת עפ"ז אך
ישראל?!

מארז"ל  ע"ד שזהו - הוא הענין שזהו 44אך שאע"פ והיינו, כתיתה", ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית
להגילוי  להגיע אחרת אפשרות שאין כיון שמנו", ש"מוציא העילוי נעשה עי"ז דוקא הרי כתישה, של ענין

המאסר. לענין בנוגע גם הוא וכן בלבד. הכתישה ענין ע"י אלא שמנו", ד"מוציא

רק הוא הזית כתישת שענין  זהnbec`ולהעיר, אין אבל xaqdeלדבר, xe`iaשל באופן dpadלדבר
dbyde.דוקא כתישה ע"י יבוא שמנו" ד"מוציא שהענין הקב"ה של רצונו שזהו רק יודעים ;

מדובר  שהרי - כתישה של ענין זאת בכל זה הרי הקב"ה, של רצונו הוא שכן שיודעים שאע"פ ומובן,
דבר שזהו לומר אפשר זה שעל שבמאסר, הגוף יסורי אודות רק rbepלא epi`y הוא שכן בידעו לצדיק,

לא  שבמאסר (וכנ"ל ושליחותו עבודתו למלא יכול שאינו העובדה אודות מדובר אלא הקב"ה, של רצונו
ענ  להיות אדמו"ר יכול מו"ח כ"ק ובלשון המכוון), תכלית הליכה, של מקוה 45ין לבנות מניחים שאין ,

דבר שזהו xzeiaוכו', el rbepy של ענין זאת בכל זה הרי העליון, רצון הוא שכן שיודע אע"פ ולכן ,
כתישה.

.Ë:למעשה ודיבור מחשבה שבין וההפסק העיכוב לענין בנוגע גם מובן ומזה
להתעכב  צריך בפועל למעשה שבא קודם הנה והדיבור, המחשבה שלאחרי ליהודי אומרים כאשר

בפועל  למעשה הדבר את להביא כיצד עוה"פ והרי 46ולחשוב זמן, ביטול הוא זה שעיכוב לטעון, יכול -
מיני'" פנוי אתר "לית הרי למקום שבנוגע כשם כי ה', לעבודת רגע כל לנצל בנוגע 47צריך גם הוא כן ,

המעשה, ענין ומיד תיכף צ"ל והדיבור המחשבה לאחרי מיד אלא כו', להתעכב מיותר רגע אין ולכן לזמן,
אבינו  דאברהם "זריזותי' שדוקא הזריזות, ענין מעלת לגודל בנוגע וכמבואר דוקא, זריזות של באופן

הגמרא  (כלשון כו'"48ע"ה לעד העומדת היא (49.
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ובכ"מ.39) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
ב.40) נד, ברכות
לד.41) טו, שלח וראה יב. כד, אמור
וש"נ.42) .369 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.43) 194 ס"ע ח"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
תור 44) סה"ש וראה סע"ב. נג, 26.מנחות ע' שלום ת

ועוד.45) לט. ע' ח"ב שלו אג"ק (לדוגמא) ראה
תשל"ג 46) קרח דש"פ גו' אהרן מטה פרח והנה ד"ה גם ראה

ואילך). שפו ע' סיון סה"מ התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ה
וש"נ.

בתניא 47) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
פ"ז. שעהיוה"א

א 48) טז, חולין
סכ"א.49) אגה"ק תניא

f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

ואף  למעשה, ודיבור המחשבה בין והפסק עיכוב שיהי' הוא העליון שרצון לו, אומרים זה ועל
ענין  לאמיתית יבוא וההפסק העיכוב ע"י דוקא הרי הליכה, של ענין אין וההפסק העיכוב שבשעת
וההפסק  העיכוב בענין גם מיני'" פנוי אתר ש"לית ולראות להכיר "כלי" להיות שצריך אלא ההליכה,

גופא.

הוא  - וההפסק העיכוב ענין גיסא, ולאידך הזריזות. ענין גיסא, מחד - אלו ענינים ב' על והכח
נאמר  שעלי' האש,50מהתורה ענין והן החסד, קו הימין, ענין הן בה שיש היינו, למו", דת אש "מימינו

ועי"ז  הגבורה, והן קו החסד קו הן הקוין, ב' להיות יוכלו בעבודתו שגם מישראל לכאו"א כח נתינת יש
הגבורה. קו

יש  חדש ענין שלימוד שאף - התורה ללימוד בנוגע גם מצינו וההפסק העיכוב שענין להוסיף, ויש
הגמרא  (כדברי יותר ועריבות טעם ולחזור 51בו להפסיק צריך חדשים, ענינים ללמוד שממשיך קודם הנה ,(

חדשים  ענינים ללמוד יכול אינו הישנות, על חוזר שאינו זמן וכל הישנות, .52על

כו'. התעכבות מתוך אלא צדיקים", "אך עד מ"הודו" במהירות לחטפה שלא - לתפלה בנוגע ועד"ז

וכידוע  הראש, באמצע בדיוק מונחות שהתפילין ולוודא להתעכב שיש - תפילין להנחת בנוגע וכן
הזקן  לרבינו בנוגע שהתפילין 53הסיפור לבדוק כדי הטבק קופסת ממכסה שנעשתה במראה מביט שהי' ,

שלמעלה  בדוגמא הי' למטה שבהיותו הזקן, לרבינו בנוגע אמורים הדברים ואם הראש. באמצע 54מונחות

וכמה. כמה אחת על כערכנו, לאנשים בנוגע -

.È המאסר ענין מכללות ההוראה גם עילוי 55וזוהי ניתוסף עי"ז שדוקא - והפסק עיכוב של שהו"ע ,
שמנו". "מוציא בבחי' יותר, גדול

יכול  זאת שתמורת בשעה בה לשליחות, לצאת ממנו תובעים מדוע לטענה מקום שאין גם מובן ומזה
ההפסק  ע"י דוקא נעשה ההליכה ענין אמיתית כי - ערוך שבאין בעילוי ולהתעלות התורה בלימוד לעסוק

כו'.

ישנו  שאז תמוז, מי"ב הארבעים שנת - זו בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה שבכל (ס"ה) לעיל וכאמור
דרבי'". אדעתי' איניש ד"קאי העילוי

אמר שליט"א אדמו"ר אין (כ"ק - הארבעים שנת לפני כו'" ד"קאי הענין הי' אם גם בבתֿשחוק:)
"קאי"... הוא ואילו קאי", "לא אמרו שהם דרבנן, איסור זה

במשך  דפים ריבוי מה"לוח" שתלש בכך תלוי אינו דרבי'" אדעתא איניש ד"קאי שהענין ולהעיר,
שתלוי ענין זהו אלא שנה... אפשר ezcearaל"ט אי הזמן, כל במשך ישן אם אבל שנה, ל"ט במשך
דרבי'". אדעתי' "קאי יהי' שלפתע

ית' לו לעשות לבב, ובטוב בשמחה שליחותו את ולמלא כדבעי, עבודתו לעבוד אחד כל צריך ולכן
בתחתונים. דירה

***

.‡È.'גו קרח ויקח ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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.·È.'ח פסוק י"ח בקאּפיטל יהי' השבוע בפרשת רש"י בפירוש שהביאור כולם כבר יודעים ַמסתמא
עדיין  זה שענין - תפילין למבצע בנוגע שלפנ"ז בהתוועדויות המדובר על ולעורר לחזור יש לפנ"ז אך
מצד  מיוחד ענין ניתוסף  ובזה  יום, בכל תפילין להניח צריך מישראל אחד שכל ובפשטות, עומד, בתקפו

בנ"י  נגד שהתאחדו כאלו שיש ההוה, שונאים 56מצב היו ש"מעולם ומדין, למואב בנוגע שמצינו (ע"ד
. מות) (שנאת זה את ביניהם"זה שלום עשו ישראל של מיראתן אלא את 57. לפעול צורך יש ולכן ,(

תפילין  מצות דקיום הסגולה ע"י ממך", ד"ויראו .58הענין

ואילך  סל"ז השבועות דחג ב' יום בשיחת נכלל - זה בענין ששאלו לשאלות מענה - הענין ].59[המשך

.‚È רש"י בפירוש "ב 60הביאור לך", נתתי הנה "ואני הפסוק כמו על זה, הוא שמחה לשון שמחה,
בלבו  ושמח וראך לקראתך יוצא הוא ולא 61הנה חתם ולא כתב ולא לאוהבו, שדה שנתן למלך משל .

הריני  לנגדך, ויערער יבא שירצה מי כל המלך, א"ל השדה, על (עליו) וערער אחד בא בערכאין, העלה
הכתוב  בא הכהונה, על אהרן כנגד וערער קרח שבא לפי כאן, אף בערכאין, ומעלה לך וחותם כותב

לכאן", זו פרשה נסמכה ולכך עולם, מלח בברית כהונה מתנות כ"ד לו ונתן
ורק - בעבר), כבר, ("נתתי" לפנ"ז נאמרה שלא מתנה ניתוספה לא שכאן רש"י שיטת בין החילוק

"dknqp"'גו יתנו אשר ש"ראשיתם הספרי לדעת לכאן", זו לחיים 62פרשה זרוע הגז, ראשית על קאי
רש"י 63וקיבה  לפירוש על 62(משא"כ שכר הם וקיבה לחיים זרוע ואילו גדולה", תרומה היא ש"ראשיתם

פינחס  .64מעשה יד תחת "זרוע :. תפלה תחת לחיים קבתה". אל האשה תחת והקיבה רק 65. לא ולכן ,(
" אלא כאן;dxn`p"נסמכה", "

ד" החידוש הכהונה;dpdביאור על הערעור לאחרי מתנות ריבוי בנתינת שמתבטאת השמחה, בענין - "

עולם": מלח בברית כהונה מתנות "כ"ד - בערכאין" ומעלה לך וחותם ד"כותב הענינים ג' ביאור
עוסקים  אינם שהכהנים בשעה שגם - מהשדה מקום בריחוק כשנמצא גם ערעור לבטל (שטר), "כותב"
דוקא; ביהמ"ק עם קשורים אינם מהם שכו"כ כהונה מתנות כ "ד מקבלים בביתֿהמקדש, בעבודה
"ומעלה  מהבכורות); שניטלה (כמו מהם תינטל שלא הכהונה על "ברית" - הנותן חרטת שלילת "חותם",

ביהמ"ק  חורבן לאחרי גם ישאר הכהונה שענין עולם", מלח "(ברית) - ;66בערכאין"
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התוועדויות 56) - מנחם (תורת ס"ה סיון ח"י שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 100 ע' נ חלק

ד).57) (כב, בלק ר"פ פרש"י
א.58) ו, ברכות
ואילך.59) 63 ס"ע
רש"י 60) פירוש לומדים שכאשר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

יש ראשונה, בהשקפה אפילו -xyrזה העיון ולאחרי קושיות,
קושיות! יותר יש

על61) שנוסף זה i`xd'וי"ל, הרי שמחה, לשון הוא ש"הנה"
xaqdeגם xe`ia בשמחה היתה לאהרן כהונה מתנות שנתינת לכך

נתן  בלבו", "שמח אדרבה, אלא כבודו, על הקפיד שלא דכיון -
מתנות  שנתינת מדה", כנגד "מדה של באופן שכרו הקב"ה לו

בשמחה. היתה כהונה
יב.62) שם,
ההלכה63) ע"ד לימוד שגם וכיו"ב,ולהעיר, לשון מיתור

שתוכן באופן להיות הלימוד צריך בא שממנה לתיבה שייך הענין
ובינתכם" חכמתכם היא "כי והשגה, הבנה ענינה התורה (שהרי

ע"פ הדבר מובן ובנדו"ד, ו)), ד, במורה (ואתחנן הרמב"ם מ"ש
מראשית  - "לחיים המצוות: טעמי בביאור פל"ט) (ח"ג נבוכים
שיסתעף  מה תחילת והוא הימין, הוא - והזרוע החיים, בעל הגוף
ג' שכל והיינו, כולם", המעים בני ראשית - וקיבה הגוף, מן

שייך  זה אין (אבל "ראשית" נקראים וקיבה לחיים זרוע הענינים
הפשט). ע"ד ללימוד

בנוגע 64) בליץ") ("א "הברקה" יש זה שבענין ַולהעיר,
להלכה:

סיבה  של באופן שהם ענינים לב' בנוגע השקו"ט ידועה
אחת  בבת לבוא שיכולים או זה, אחר זה באים הם אם ומסובב,
מנחם  תורת גם וראה לה. כלל ענגל) (להר"י לתורה ציונים (ראה
כאחד, באים וידו שטרו לגבי ונפק"מ ,(26 ע' ח"ח התוועדויות -

וכיו"ב.
וקיבה לחיים זרוע נתינת מעשה mipdklובנדו"ד: בשכר היתה

גופא שעי"ז odkפינחס dyrp שהרגו עד פינחס נתכהן "לא (שהרי
הכהונה) (ענין שהסיבה כך, יג)), כה, פינחס (פרש"י לזמרי"

אחת. בבת באים וקיבה) לחיים (זרוע והמסובב
ג.65) יח, שופטים פ' פרש"י
כמשל 66) - לבנ"י הקב"ה שנותן הענינים לכל בנוגע ועד"ז

שטוען  מערער ישנו כאשר שגם - לאוהבו שדה שנותן המלך
מגיע  ולמה ועוד), רע"ב. קע, זח"ב (ראה כו'" והללו כו' "הללו
בין  עולם" מלח "ברית שיש כיון בכך, מתחשבים  לא וכו', להם

ודעת  מטעם שלמעלה באופן ואוהבו, חשבונות *המלך ללא ,
כלל.

התורה "ע"ד )* חוקת חוקת)"זאת מטו"ד ,(ר"פ שלמעלה גםאבל ,שזהו"ע שנמשך והשגה באופן בהבנה ,בהבנה התורה בלימוד
כו',והשגה  ומחשבה דיבור במעשה המצוות .ובקיום

f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

מספר שלc"kביאור באופן הי' קרח של שהערעור כיון כהונה, באופן daipbמתנות בה' מרידה (לא
ישנו  ולכן השבטים, כל את בגניבה ששיתף ובאופן שכלית), טענה של במסוה אלא גזילה, כמו גלוי,

ד" עלltkהחיוב "a"i כ"ד - השבטים) לשאר בנוגע רק הוא לעתיד בנוגע דערעור החשש (כי השבטים
ברשות  בהיותה התבואה על חל שחיובה הלוים, שנותנים מעשר תרומת גם (כולל כהונה מתנות

הישראל);

הערעור  ע"י שדוקא הגאולה, לחודש התורה 67והשייכות הרבצת של בעבודה ניתוסף המאסר, של
בב"ד) ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר (ע"ד עולם" "ברית של באופן היהדות -וחיזוק
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תמיד 67) שמנסה היצה"ר, של ל"ערעור" בנוגע ועד"ז
בתניא  כמבואר נגדו, ללחום תמיד וצריך האדם, על להתגבר
לטעון: האדם יכול דלכאורה - הבינוני לעבודת בנוגע (פכ"ז)
זה  ערעור ע"י שדוקא - כזו קשה עבודה ככה, ה' עשה למה

יותר. גדול עילוי אצלו ניתוסף
- לראש x"dvidnולכל cenll במשך תפקידו שממלא גופא,

ואם  מנוחה, ללא כו'), שישן בשעה (גם המעתֿלעת שעות כל
שהיא היצה"ר לעבודת בנוגע אמורים "מלאכה הדברים בבחי'

כאו"א  בעבודת כן שצ"ל עאכו"כ הרי לגופה", צריכה שאינה
לגופה". הצריכה "מלאכה שהיא מישראל,

חוקת.68) ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב



כי f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

.·È.'ח פסוק י"ח בקאּפיטל יהי' השבוע בפרשת רש"י בפירוש שהביאור כולם כבר יודעים ַמסתמא
עדיין  זה שענין - תפילין למבצע בנוגע שלפנ"ז בהתוועדויות המדובר על ולעורר לחזור יש לפנ"ז אך
מצד  מיוחד ענין ניתוסף  ובזה  יום, בכל תפילין להניח צריך מישראל אחד שכל ובפשטות, עומד, בתקפו

בנ"י  נגד שהתאחדו כאלו שיש ההוה, שונאים 56מצב היו ש"מעולם ומדין, למואב בנוגע שמצינו (ע"ד
. מות) (שנאת זה את ביניהם"זה שלום עשו ישראל של מיראתן אלא את 57. לפעול צורך יש ולכן ,(

תפילין  מצות דקיום הסגולה ע"י ממך", ד"ויראו .58הענין

ואילך  סל"ז השבועות דחג ב' יום בשיחת נכלל - זה בענין ששאלו לשאלות מענה - הענין ].59[המשך

.‚È רש"י בפירוש "ב 60הביאור לך", נתתי הנה "ואני הפסוק כמו על זה, הוא שמחה לשון שמחה,
בלבו  ושמח וראך לקראתך יוצא הוא ולא 61הנה חתם ולא כתב ולא לאוהבו, שדה שנתן למלך משל .

הריני  לנגדך, ויערער יבא שירצה מי כל המלך, א"ל השדה, על (עליו) וערער אחד בא בערכאין, העלה
הכתוב  בא הכהונה, על אהרן כנגד וערער קרח שבא לפי כאן, אף בערכאין, ומעלה לך וחותם כותב

לכאן", זו פרשה נסמכה ולכך עולם, מלח בברית כהונה מתנות כ"ד לו ונתן
ורק - בעבר), כבר, ("נתתי" לפנ"ז נאמרה שלא מתנה ניתוספה לא שכאן רש"י שיטת בין החילוק

"dknqp"'גו יתנו אשר ש"ראשיתם הספרי לדעת לכאן", זו לחיים 62פרשה זרוע הגז, ראשית על קאי
רש"י 63וקיבה  לפירוש על 62(משא"כ שכר הם וקיבה לחיים זרוע ואילו גדולה", תרומה היא ש"ראשיתם

פינחס  .64מעשה יד תחת "זרוע :. תפלה תחת לחיים קבתה". אל האשה תחת והקיבה רק 65. לא ולכן ,(
" אלא כאן;dxn`p"נסמכה", "

ד" החידוש הכהונה;dpdביאור על הערעור לאחרי מתנות ריבוי בנתינת שמתבטאת השמחה, בענין - "

עולם": מלח בברית כהונה מתנות "כ"ד - בערכאין" ומעלה לך וחותם ד"כותב הענינים ג' ביאור
עוסקים  אינם שהכהנים בשעה שגם - מהשדה מקום בריחוק כשנמצא גם ערעור לבטל (שטר), "כותב"
דוקא; ביהמ"ק עם קשורים אינם מהם שכו"כ כהונה מתנות כ "ד מקבלים בביתֿהמקדש, בעבודה
"ומעלה  מהבכורות); שניטלה (כמו מהם תינטל שלא הכהונה על "ברית" - הנותן חרטת שלילת "חותם",

ביהמ"ק  חורבן לאחרי גם ישאר הכהונה שענין עולם", מלח "(ברית) - ;66בערכאין"
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התוועדויות 56) - מנחם (תורת ס"ה סיון ח"י שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 100 ע' נ חלק

ד).57) (כב, בלק ר"פ פרש"י
א.58) ו, ברכות
ואילך.59) 63 ס"ע
רש"י 60) פירוש לומדים שכאשר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

יש ראשונה, בהשקפה אפילו -xyrזה העיון ולאחרי קושיות,
קושיות! יותר יש

על61) שנוסף זה i`xd'וי"ל, הרי שמחה, לשון הוא ש"הנה"
xaqdeגם xe`ia בשמחה היתה לאהרן כהונה מתנות שנתינת לכך

נתן  בלבו", "שמח אדרבה, אלא כבודו, על הקפיד שלא דכיון -
מתנות  שנתינת מדה", כנגד "מדה של באופן שכרו הקב"ה לו

בשמחה. היתה כהונה
יב.62) שם,
ההלכה63) ע"ד לימוד שגם וכיו"ב,ולהעיר, לשון מיתור

שתוכן באופן להיות הלימוד צריך בא שממנה לתיבה שייך הענין
ובינתכם" חכמתכם היא "כי והשגה, הבנה ענינה התורה (שהרי

ע"פ הדבר מובן ובנדו"ד, ו)), ד, במורה (ואתחנן הרמב"ם מ"ש
מראשית  - "לחיים המצוות: טעמי בביאור פל"ט) (ח"ג נבוכים
שיסתעף  מה תחילת והוא הימין, הוא - והזרוע החיים, בעל הגוף
ג' שכל והיינו, כולם", המעים בני ראשית - וקיבה הגוף, מן

שייך  זה אין (אבל "ראשית" נקראים וקיבה לחיים זרוע הענינים
הפשט). ע"ד ללימוד

בנוגע 64) בליץ") ("א "הברקה" יש זה שבענין ַולהעיר,
להלכה:

סיבה  של באופן שהם ענינים לב' בנוגע השקו"ט ידועה
אחת  בבת לבוא שיכולים או זה, אחר זה באים הם אם ומסובב,
מנחם  תורת גם וראה לה. כלל ענגל) (להר"י לתורה ציונים (ראה
כאחד, באים וידו שטרו לגבי ונפק"מ ,(26 ע' ח"ח התוועדויות -

וכיו"ב.
וקיבה לחיים זרוע נתינת מעשה mipdklובנדו"ד: בשכר היתה

גופא שעי"ז odkפינחס dyrp שהרגו עד פינחס נתכהן "לא (שהרי
הכהונה) (ענין שהסיבה כך, יג)), כה, פינחס (פרש"י לזמרי"

אחת. בבת באים וקיבה) לחיים (זרוע והמסובב
ג.65) יח, שופטים פ' פרש"י
כמשל 66) - לבנ"י הקב"ה שנותן הענינים לכל בנוגע ועד"ז

שטוען  מערער ישנו כאשר שגם - לאוהבו שדה שנותן המלך
מגיע  ולמה ועוד), רע"ב. קע, זח"ב (ראה כו'" והללו כו' "הללו
בין  עולם" מלח "ברית שיש כיון בכך, מתחשבים  לא וכו', להם

ודעת  מטעם שלמעלה באופן ואוהבו, חשבונות *המלך ללא ,
כלל.

התורה "ע"ד )* חוקת חוקת)"זאת מטו"ד ,(ר"פ שלמעלה גםאבל ,שזהו"ע שנמשך והשגה באופן בהבנה ,בהבנה התורה בלימוד
כו',והשגה  ומחשבה דיבור במעשה המצוות .ובקיום

f"kyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y zgiy

מספר שלc"kביאור באופן הי' קרח של שהערעור כיון כהונה, באופן daipbמתנות בה' מרידה (לא
ישנו  ולכן השבטים, כל את בגניבה ששיתף ובאופן שכלית), טענה של במסוה אלא גזילה, כמו גלוי,

ד" עלltkהחיוב "a"i כ"ד - השבטים) לשאר בנוגע רק הוא לעתיד בנוגע דערעור החשש (כי השבטים
ברשות  בהיותה התבואה על חל שחיובה הלוים, שנותנים מעשר תרומת גם (כולל כהונה מתנות

הישראל);

הערעור  ע"י שדוקא הגאולה, לחודש התורה 67והשייכות הרבצת של בעבודה ניתוסף המאסר, של
בב"ד) ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר (ע"ד עולם" "ברית של באופן היהדות -וחיזוק
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תמיד 67) שמנסה היצה"ר, של ל"ערעור" בנוגע ועד"ז
בתניא  כמבואר נגדו, ללחום תמיד וצריך האדם, על להתגבר
לטעון: האדם יכול דלכאורה - הבינוני לעבודת בנוגע (פכ"ז)
זה  ערעור ע"י שדוקא - כזו קשה עבודה ככה, ה' עשה למה

יותר. גדול עילוי אצלו ניתוסף
- לראש x"dvidnולכל cenll במשך תפקידו שממלא גופא,

ואם  מנוחה, ללא כו'), שישן בשעה (גם המעתֿלעת שעות כל
שהיא היצה"ר לעבודת בנוגע אמורים "מלאכה הדברים בבחי'

כאו"א  בעבודת כן שצ"ל עאכו"כ הרי לגופה", צריכה שאינה
לגופה". הצריכה "מלאכה שהיא מישראל,

חוקת.68) ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

 מתפללי בית הכנסת בית יוסף

 אשר בירושלים עיה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בהימים  ההתועדות  וכן  שלהם  השנה  יום  חגיגת  אודות  כותבים  בו  המכתב  קבלתי  בנועם 

שלאחר זה ובהם בחג השבועות זמן מתן תורתנו. וביחוד נהניתי לקרות בהמכתב אודות השיעורים 

הנלמדים הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות.

וחפץ ה' בידם יצליח אשר יהי' ביתם בית תפלה ובית לימוד וכדרז"ל על הכתוב אוהב ה' שערי 

ציון מכל משכנות יעקב, ושמא מילתא הוא בית יוסף, יוסף ה' לי בן אחר וביארו בתורת דא"ח אשר 

מאחר עושים בן כאשר מהפך מחשוכא לנהורא והוא ע"י התבוננות הנפש השכלית בגדולת ה' כו' עד 

שגם נה"ב מסכימה ע"ז נעשה יתרון האור מן החשך יתרון ממש כשהחשך נהפך לאור כו' שעי"ז נמשך 

תוספת אור לאין קץ גם למעלה וכמבואר בארוכה כ"ז בד"ה בן פורת יוסף לאדמו"ר הצ"צ )נדפס בס' 

)שזהו שם  אור התורה שפ"ו ע"ב( ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה שמוסיף אור 

הכללי להארות והמשכות של מעלה( לאין קץ גם למטה בהמצטרך לכל המתעסקים בהנ"ל הם ובני 

ביתם הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל אשר בודאי יחוגו אותו באופן המתאים בבית הכנסת 

שלהם ויה"ר שיהי' בהצלחה מופלגה בהנוגע להבפועל.



כב

gxw zyxt zegiy ihewl יג כרך

שבפרשתנו ‡. הכתובים בשמירת 1מן המדברים
המצוות  בספר הרמב"ם למד "שצונו 2המקדש,

לכבדו  תמיד סביבו וללכת המקדש לשמור
אמרו  והוא ולגדלו, ובניך 3ולרוממו ואתה לאהרן

לי  תהיו אתם לומר רוצה העדות, אהל לפני אתך
אחר, בלשון הציווי זה נכפל וכבר תמיד. לפני

אמרו  וכו'".4והוא מועד אהל משמרת את ושמרו
היד  בספר ֿ 5והנה המצות את הרמב"ם מבאר

"שמירת  לשונו: וזה המקדש, דשמירת עשה
פחד  שם שאין ואףֿעלֿפי מצותֿעשה, המקדש
כבוד  אלא שמירתו שאין מלסטים, ולא מאויבים
לפלטרין  שומרין עליו שיש פלטרין דומה אינו לו,

שומרין" עליו "ושמירה 6שאין ב בהלכה וממשיך .
הכהנים  הם והשומרים הלילה, כל מצותה זו
העדות, אהל לפני אתך ובניך ואתה שנאמר והלוים
ושמרו  נאמר והרי לי, שומרים תהיו אתם כלומר

ונאמר  מועד, אהל משמרת קדמה 7את והחונים
שומרי  ובניו ואהרן משה מזרחה מועד אהל לפני

הקודש". משמרת

להבין: וצריך

ההלכות  בספר השינוי טעם המצוות 8א) מבספר
לבסוף  הכתובים את מביא הוא היד שבספר -9

הכהנים  הם ש"השומרים ולראיה ב) (בהלכה
לומר  כוונתו דבפשטות כו'", שנאמר והלוים
שמירה  שחיוב הפרט למדים אנו אלה שמכתובים
בספר  מהֿשאיןֿכן - והלוים הכהנים על מוטל זו
חובת  עצם על ולימוד מקור שהם - המצוות

.10השמירה 

מאויבים  פחד מפני אינה השמירה מצות אם ב)
המקדש  של "לכבודו" אלא היתה 11ולסטים הרי ,

הלילה  וכל היום כל שמירתו להיות ,12צריכה
כל מצוותה זו "ושמירה כתב ,dlild"13והרמב"ם

שמירה  מצות אין ועוד.14וביום .

נזכר  לא הרמב"ם, שהביא הנ"ל בכתובים ג)
בפשטות  ומשמעותם דוקא, בלילה שמצוותה

זמן  בכל תהיה בספר 15שהשמירה שכתב (וכמו
לפני לי תהיו "אתם שם ").cinzהמצוות

" המצוות בספר שכתב במה eaiaqד) zkll
שייכותה 16תמיד" ומהי זו, הליכה של ענינה מהו -

המקדש. שמירת למצות

השווה ·. ההתחלה ביאור בהקדים ויובן
הכהנים  מקומות "בשלשה ומדות, תמיד במסכתות
מהן  באחת שלכאורה המקדש", בבית שומרים

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

ואילך.1) א יח,
שפ"ח.2) מצוה בחינוך ועד"ז כב. מ"ע
ב.3) שם,
ד.4) שם,
הבחירה.5) בית מהל' רפ"ח
בכסף 6) כנסמן שם) (פרשתנו - בליקוט הובא - זוטא מספרי
משנה.
לח.7) ג, במדבר
שכתבו 8) ספהמ"צ (משא"כ בלה"ק וכתבו הוא שבתראי

בערבית).
שנאמר 9) המקדש מן לירא מ"ע שלפניו: פרק ריש שם וראה

כו'.
שכתב 10) מה כל על קאי מהכתובים שהראי' לומר ואין

בתחלה  כתבו ולא שבה"א, המקדש שמירת עצם על גם לפנ"ז,
והלוים, הכהנים הם שהשומרים הפרט גם שיכלול בכדי בה"א,

הכהנים  הם "והשומרים לשונו בפשטות כן משמע לא א) כי:
הדיןpy`'והלוים ב) לא rvn`ayכו'", הלילה") כל (ש"מצותה

מש"כ גם לכלול הו"ל לפי"ז ג) אלה, מכתובים בה"ד `k"gנלמד
בספרי  למדין זה שגם מבחוץ" והלויים מבפנים שומרים "הכהנים
אתך  ובניך "אתה עצמו זה מפסוק זוטא) בספרי ועד"ז (עה"פ,

שם. בסהמ"צ שהביא וכמו גו'",
בפי'11) הוא ועד"ז תמיד. ריש פיהמ"ש שם. בסהמ"צ כ"כ

כבודו". בשביל המקדש את "ושומרים תמיד מס' ריש הראב"ד
ומדות. תמיד ריש רע"ב שם. מאירי שם. רא"ש

לפי 12) שם, הרא"ש דעת וכ"ה הראב"ד. פי' המפרש. כדעת
ל  ראה אבל האחרונים. המצות דעת מנין וראה .51 הערה קמן

בכל  נמרץ, הכי בקיצור שנכתב שאף היד, ספר שבראש להרמב"ם
זה בית "לשמור במ"ע וכתב דייק (כט,cinzזה שם ובראב"ד ."

ברוחות. חילוקים הביא א)
וקאפאח,13) העליר תרגום וע"פ ס"ז. מל"ת בסהמ"צ וכ"כ

לילה  בכל תמיד) סביבו "(ללכת שם כב מ"ע בסהמ"צ גם הוא כן
הרמב"ן  דעת וכן שם. חינוך קסה. עשין בסמ"ג וכ"כ הלילה", כל
כג, עירובין תוס' מדות. ריש ותויו"ט רע"ב ר"ש נג). א, (במדבר
ריש  שבע באר רבנן. ד"ה כ י, יומא תוס' אמה. ע' שהוא ד"ה א

רפ"ח. הבחירה בית הל' מל"מ תמיד.
באיזו 14) שמצאו "ואפשר (ומסיים שם במנ"ח שהקשה וכמו

"ב"ד", בשם מדות לריש שבמשניות ובליקוטים וצ"ע"). ברייתא
מצותה  זו דשמירה אלא כתב לא בחיבורו נמי ש"הרמב"ם ומסיים
ביום  מצוה שאינה אלא השמירה מן היום מיעט ולא הלילה, כל

.13 בהערה הובא בסהמ"צ לשונו וראה בלילה". כמו
תורת 15) לילה. נזכר לא דבקרא תמיד ריש תפא"י עד"ז ראה

כהנים  שמירת בין חילוק ושם: רפא). (ע' מדות מס' בביאור לו"י
ז"ל  "והמפרש ד"ה מ"א מדות למס' כהנים ובעזרת ולוים.

בתמיד".
בהוצאת 16) אבל .(13 הערה (כנ"ל העליר בהוצאת וכ"ה

בתדירות". תמיד "ולבקרו קאפאח

gxw zyxt - zegiy ihewl

לאחרי  תיכף באה מדות שמס' (ובפרט היא מיותרת
תמיד). מס'

דבעי  "משום מבאר תמיד למס' וב"המפרש"
תחילה  נקט הכהנים, עבודת דתמיד במעשה לאורי
הסדר  כל מסדר שהוא עד שכיבתן ומקום שמירתן

.17כו'"

קשה  זו, משנה כבר באה סוף דסוף  כיון אבל
מסכת  בריש הפעם עוד לשנותה הוצרך למה

ב)מסכת 18מדות  שנאמר ל(מה בהמשך (שבאה
להתחיל  והוהֿליה כו'"), מקומות "בג' תמיד

המקדש" בבית שומרים הלוים מקומות ,19"בכ"א
שמירת  לאשמעינן דצריך דכיון לומר דיש אף

בשלימותו. שמירה דין מביא לויים,

לומר:‚. יש בזה והביאור
אופנים: בב' לבארה יש המקדש שמירת מצות
פרט  שהיא ב) המקדש, בית בעניני פרט שהיא א)

את 20בעבודת  לשמור שעליהם והלוים, הכהנים
המקדש.

דבר  הוי המקדש, שמירת מצות אחר: בסגנון
צ"ל  המקדש "חפצא", חובת עצמו, למקדש הנוגע
הכהנים  על הוטל זו שמירה שחיוב (אלא נשמר
"גברא", חובת היא שמלכתחילה או והלוים),
שהחיוב  (אלא והלוים, הכהנים (ועבודות) ממצוות

המקדש) את לשמור .21הוא

מצות  בטעמי שתלוי לומר יש לכאורה והנה
מטעם  הוא המקדש שמירת מצות אם השמירה,
שיש  פלטרין דומה "אינו הרמב"ם וכלשון "כבוד",
הרי  שומרין", עליו שאין לפלטרין שומרין עליו

שמירת  אם אבל גופא. במקדש בפלטרין, פרט זהו
זר  יכנס שלא מטעם הוא veike`וטמא22המקדש

dfa23'וכו הכלים לשמור בכדי או פרט 24, זה הרי ,
כו' והלוים הכהנים .25בחיובי

המשנה  שנשנית זה לבאר אפשר היה זה ולפי
מסכת  בראש הן שומרים, הכהנים מקומות בג'

מדות: מסכת בראש והן תמיד

בה  מדובר כשמה, הוא ענינה מדות מסכת
עניניו"ycwnd"במדות וכל ובנינו והיינו 26וצורתו ,

שמקומם  והמצוות העבודות לבאר ענינה שאין
המקדש  בית ה(מדות) כיֿאם המקדש, בבית

.27עצמו 

הנעשות  בעבודות המדובר תמיד במסכת אמנם
הרמב"ם  ובלשון המקדש, היו 28בבית היאך

התמיד. מקריבים

הכהנים  מקומות "בג' קאמר המסכתות ובב'
שני  ישנם המקדש שמירת במצות כי כו'", שומרים
במקדש  ענין הכהנים, בעבודת ענין הענינים:

עצמו.

הביא „. לא שהרמב"ם מה מובן ועלֿפיֿזה
על  לראיה הנ"ל הפסוקים הבחירה בית בהלכות
(בספר  הרמב"ם לדעת המקדש: שמירת דין עצם

במקד  וענין פרט היא המקדש שמירת מצות ש היד)
אינו  לו, כבוד אלא שמירתו "אין וכלשונו עצמו.
שאין  לפלטרין שומרין עליו שיש פלטרין דומה
דיני  כל שהביא מזה גם וכדמוכח שומרין", עליו

בהלכות המקדש dxigadשמירת zia מדובר שבהן
הבחירה בית ומצות קדושת דבר על envrעל ולא ,

בו  הנעשות העבודות -29דבר
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סע"ב.17) כו, שם הראב"ד פי' גם ראה
שם.18) תפא"י ראה
הגמרא 19) על שם ובב"ש ער). (ע' לוי"צ בתורת הקשה וכן

דגם  כתב רנשבורג) מהר"ב בהגהות (הובא מתניתן" "מיהו
תוגדל  (ועפ"ז מקומות" בכ"א "והלוים צ"ל תמיד במס' במשנה
שם). נשנית לויים שמירת דגם כיון - בתמיד נשנית דכבר הקושיא

שם. נתן חק בהגהות שם. שטמ"ק ראה אבל
באבני 20) לא, או עבודה חשוב שמירה מצות אם שקו"ט ראה

(להרהמ"מ  יעקב לאביר משכנות בס' בארוכה סתמ"ט. יו"ד נזר
עה"ת  צפע"נ ראה - בכ"מ (להרגצובי) ובצפע"נ ח"א. גלבשטיין)
דספרי  אמבוהא שם. בהערות ובהמובא מה) לז. (ד, נשא ר"פ

ר  זוטא סק"ו.לספרי פרשתנו יש
לאו.21) אי עבודה שמירתה אם תלוי שיהי' מוכרח אין אבל

"שצוה  מתחיל שבכ"מ ואילך, כב ממצוה בסהמ"צ וראה
אף  ואילך). ל"ט במ"ע הוא (וכן "שצונו" ובכמה הכהנים".
לקו"ש  וראה כט). במ"ע חמד"י (וראה הן עבודות ככולם שרובם

.55 54 ובהערות 124 ע' חי"א

הגר"א 22) ביאורי א. שם, פרשתנו ו. ג, במדבר פרש"י ראה
תמיד. ריש

יחד:23) הטעמים ב' צירף שם אך פמ"ה. ח"ג מו"נ ראה
לנו  שיגיע עד כו' המקדש להגדיל המביאים הדברים "ומכלל
באבנ"ז  הוא ועד"ז כו'", טמא ולא שכור לא אליו יבוא שלא יראה

את לטמא שלא שם אבל ה. אות ycwnd.שם
המקדש.24) לכבוד צירפו שם גם אך ד. אות שם אבנ"ז ראה

שם  בהמפרש וראה (הב'). הפרוכת בלשכת ד"ה שם כהנים עזרת
עניות l`"דאי דאין שומרים צריכי דלא הו"א מקרא לן נפקא

אחרים". יקנו המקדש כלי גנבי ואי עשירות, במקום
ד.25) פסוק ובפרשתנו .22 בהערה נסמן פרש"י ראה
בתויו"ט 26) והובא המשניות, לפירוש הרמב"ם הקדמת

מדות. למס' בפתיחה
ערב.27) ס"ע שם יצחק לוי תורת ראה
לפיה"מ.28) בהקדמתו
פ"ג 29) שם (ראה בו" והעובדים המקדש "כלי בהל' שהוא

וכו'. ומוספין תמידין ובהל' ופ"ד),



כג
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שבפרשתנו ‡. הכתובים בשמירת 1מן המדברים
המצוות  בספר הרמב"ם למד "שצונו 2המקדש,

לכבדו  תמיד סביבו וללכת המקדש לשמור
אמרו  והוא ולגדלו, ובניך 3ולרוממו ואתה לאהרן

לי  תהיו אתם לומר רוצה העדות, אהל לפני אתך
אחר, בלשון הציווי זה נכפל וכבר תמיד. לפני

אמרו  וכו'".4והוא מועד אהל משמרת את ושמרו
היד  בספר ֿ 5והנה המצות את הרמב"ם מבאר

"שמירת  לשונו: וזה המקדש, דשמירת עשה
פחד  שם שאין ואףֿעלֿפי מצותֿעשה, המקדש
כבוד  אלא שמירתו שאין מלסטים, ולא מאויבים
לפלטרין  שומרין עליו שיש פלטרין דומה אינו לו,

שומרין" עליו "ושמירה 6שאין ב בהלכה וממשיך .
הכהנים  הם והשומרים הלילה, כל מצותה זו
העדות, אהל לפני אתך ובניך ואתה שנאמר והלוים
ושמרו  נאמר והרי לי, שומרים תהיו אתם כלומר

ונאמר  מועד, אהל משמרת קדמה 7את והחונים
שומרי  ובניו ואהרן משה מזרחה מועד אהל לפני

הקודש". משמרת

להבין: וצריך

ההלכות  בספר השינוי טעם המצוות 8א) מבספר
לבסוף  הכתובים את מביא הוא היד שבספר -9

הכהנים  הם ש"השומרים ולראיה ב) (בהלכה
לומר  כוונתו דבפשטות כו'", שנאמר והלוים
שמירה  שחיוב הפרט למדים אנו אלה שמכתובים
בספר  מהֿשאיןֿכן - והלוים הכהנים על מוטל זו
חובת  עצם על ולימוד מקור שהם - המצוות

.10השמירה 

מאויבים  פחד מפני אינה השמירה מצות אם ב)
המקדש  של "לכבודו" אלא היתה 11ולסטים הרי ,

הלילה  וכל היום כל שמירתו להיות ,12צריכה
כל מצוותה זו "ושמירה כתב ,dlild"13והרמב"ם

שמירה  מצות אין ועוד.14וביום .

נזכר  לא הרמב"ם, שהביא הנ"ל בכתובים ג)
בפשטות  ומשמעותם דוקא, בלילה שמצוותה

זמן  בכל תהיה בספר 15שהשמירה שכתב (וכמו
לפני לי תהיו "אתם שם ").cinzהמצוות

" המצוות בספר שכתב במה eaiaqד) zkll
שייכותה 16תמיד" ומהי זו, הליכה של ענינה מהו -

המקדש. שמירת למצות

השווה ·. ההתחלה ביאור בהקדים ויובן
הכהנים  מקומות "בשלשה ומדות, תמיד במסכתות
מהן  באחת שלכאורה המקדש", בבית שומרים
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ואילך.1) א יח,
שפ"ח.2) מצוה בחינוך ועד"ז כב. מ"ע
ב.3) שם,
ד.4) שם,
הבחירה.5) בית מהל' רפ"ח
בכסף 6) כנסמן שם) (פרשתנו - בליקוט הובא - זוטא מספרי
משנה.
לח.7) ג, במדבר
שכתבו 8) ספהמ"צ (משא"כ בלה"ק וכתבו הוא שבתראי

בערבית).
שנאמר 9) המקדש מן לירא מ"ע שלפניו: פרק ריש שם וראה

כו'.
שכתב 10) מה כל על קאי מהכתובים שהראי' לומר ואין

בתחלה  כתבו ולא שבה"א, המקדש שמירת עצם על גם לפנ"ז,
והלוים, הכהנים הם שהשומרים הפרט גם שיכלול בכדי בה"א,

הכהנים  הם "והשומרים לשונו בפשטות כן משמע לא א) כי:
הדיןpy`'והלוים ב) לא rvn`ayכו'", הלילה") כל (ש"מצותה

מש"כ גם לכלול הו"ל לפי"ז ג) אלה, מכתובים בה"ד `k"gנלמד
בספרי  למדין זה שגם מבחוץ" והלויים מבפנים שומרים "הכהנים
אתך  ובניך "אתה עצמו זה מפסוק זוטא) בספרי ועד"ז (עה"פ,

שם. בסהמ"צ שהביא וכמו גו'",
בפי'11) הוא ועד"ז תמיד. ריש פיהמ"ש שם. בסהמ"צ כ"כ

כבודו". בשביל המקדש את "ושומרים תמיד מס' ריש הראב"ד
ומדות. תמיד ריש רע"ב שם. מאירי שם. רא"ש

לפי 12) שם, הרא"ש דעת וכ"ה הראב"ד. פי' המפרש. כדעת
ל  ראה אבל האחרונים. המצות דעת מנין וראה .51 הערה קמן

בכל  נמרץ, הכי בקיצור שנכתב שאף היד, ספר שבראש להרמב"ם
זה בית "לשמור במ"ע וכתב דייק (כט,cinzזה שם ובראב"ד ."

ברוחות. חילוקים הביא א)
וקאפאח,13) העליר תרגום וע"פ ס"ז. מל"ת בסהמ"צ וכ"כ

לילה  בכל תמיד) סביבו "(ללכת שם כב מ"ע בסהמ"צ גם הוא כן
הרמב"ן  דעת וכן שם. חינוך קסה. עשין בסמ"ג וכ"כ הלילה", כל
כג, עירובין תוס' מדות. ריש ותויו"ט רע"ב ר"ש נג). א, (במדבר
ריש  שבע באר רבנן. ד"ה כ י, יומא תוס' אמה. ע' שהוא ד"ה א

רפ"ח. הבחירה בית הל' מל"מ תמיד.
באיזו 14) שמצאו "ואפשר (ומסיים שם במנ"ח שהקשה וכמו

"ב"ד", בשם מדות לריש שבמשניות ובליקוטים וצ"ע"). ברייתא
מצותה  זו דשמירה אלא כתב לא בחיבורו נמי ש"הרמב"ם ומסיים
ביום  מצוה שאינה אלא השמירה מן היום מיעט ולא הלילה, כל

.13 בהערה הובא בסהמ"צ לשונו וראה בלילה". כמו
תורת 15) לילה. נזכר לא דבקרא תמיד ריש תפא"י עד"ז ראה

כהנים  שמירת בין חילוק ושם: רפא). (ע' מדות מס' בביאור לו"י
ז"ל  "והמפרש ד"ה מ"א מדות למס' כהנים ובעזרת ולוים.

בתמיד".
בהוצאת 16) אבל .(13 הערה (כנ"ל העליר בהוצאת וכ"ה

בתדירות". תמיד "ולבקרו קאפאח
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לאחרי  תיכף באה מדות שמס' (ובפרט היא מיותרת
תמיד). מס'

דבעי  "משום מבאר תמיד למס' וב"המפרש"
תחילה  נקט הכהנים, עבודת דתמיד במעשה לאורי
הסדר  כל מסדר שהוא עד שכיבתן ומקום שמירתן

.17כו'"

קשה  זו, משנה כבר באה סוף דסוף  כיון אבל
מסכת  בריש הפעם עוד לשנותה הוצרך למה

ב)מסכת 18מדות  שנאמר ל(מה בהמשך (שבאה
להתחיל  והוהֿליה כו'"), מקומות "בג' תמיד

המקדש" בבית שומרים הלוים מקומות ,19"בכ"א
שמירת  לאשמעינן דצריך דכיון לומר דיש אף

בשלימותו. שמירה דין מביא לויים,

לומר:‚. יש בזה והביאור
אופנים: בב' לבארה יש המקדש שמירת מצות
פרט  שהיא ב) המקדש, בית בעניני פרט שהיא א)

את 20בעבודת  לשמור שעליהם והלוים, הכהנים
המקדש.

דבר  הוי המקדש, שמירת מצות אחר: בסגנון
צ"ל  המקדש "חפצא", חובת עצמו, למקדש הנוגע
הכהנים  על הוטל זו שמירה שחיוב (אלא נשמר
"גברא", חובת היא שמלכתחילה או והלוים),
שהחיוב  (אלא והלוים, הכהנים (ועבודות) ממצוות

המקדש) את לשמור .21הוא

מצות  בטעמי שתלוי לומר יש לכאורה והנה
מטעם  הוא המקדש שמירת מצות אם השמירה,
שיש  פלטרין דומה "אינו הרמב"ם וכלשון "כבוד",
הרי  שומרין", עליו שאין לפלטרין שומרין עליו

שמירת  אם אבל גופא. במקדש בפלטרין, פרט זהו
זר  יכנס שלא מטעם הוא veike`וטמא22המקדש

dfa23'וכו הכלים לשמור בכדי או פרט 24, זה הרי ,
כו' והלוים הכהנים .25בחיובי

המשנה  שנשנית זה לבאר אפשר היה זה ולפי
מסכת  בראש הן שומרים, הכהנים מקומות בג'

מדות: מסכת בראש והן תמיד

בה  מדובר כשמה, הוא ענינה מדות מסכת
עניניו"ycwnd"במדות וכל ובנינו והיינו 26וצורתו ,

שמקומם  והמצוות העבודות לבאר ענינה שאין
המקדש  בית ה(מדות) כיֿאם המקדש, בבית

.27עצמו 

הנעשות  בעבודות המדובר תמיד במסכת אמנם
הרמב"ם  ובלשון המקדש, היו 28בבית היאך

התמיד. מקריבים

הכהנים  מקומות "בג' קאמר המסכתות ובב'
שני  ישנם המקדש שמירת במצות כי כו'", שומרים
במקדש  ענין הכהנים, בעבודת ענין הענינים:

עצמו.

הביא „. לא שהרמב"ם מה מובן ועלֿפיֿזה
על  לראיה הנ"ל הפסוקים הבחירה בית בהלכות
(בספר  הרמב"ם לדעת המקדש: שמירת דין עצם

במקד  וענין פרט היא המקדש שמירת מצות ש היד)
אינו  לו, כבוד אלא שמירתו "אין וכלשונו עצמו.
שאין  לפלטרין שומרין עליו שיש פלטרין דומה
דיני  כל שהביא מזה גם וכדמוכח שומרין", עליו

בהלכות המקדש dxigadשמירת zia מדובר שבהן
הבחירה בית ומצות קדושת דבר על envrעל ולא ,

בו  הנעשות העבודות -29דבר
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סע"ב.17) כו, שם הראב"ד פי' גם ראה
שם.18) תפא"י ראה
הגמרא 19) על שם ובב"ש ער). (ע' לוי"צ בתורת הקשה וכן

דגם  כתב רנשבורג) מהר"ב בהגהות (הובא מתניתן" "מיהו
תוגדל  (ועפ"ז מקומות" בכ"א "והלוים צ"ל תמיד במס' במשנה
שם). נשנית לויים שמירת דגם כיון - בתמיד נשנית דכבר הקושיא

שם. נתן חק בהגהות שם. שטמ"ק ראה אבל
באבני 20) לא, או עבודה חשוב שמירה מצות אם שקו"ט ראה

(להרהמ"מ  יעקב לאביר משכנות בס' בארוכה סתמ"ט. יו"ד נזר
עה"ת  צפע"נ ראה - בכ"מ (להרגצובי) ובצפע"נ ח"א. גלבשטיין)
דספרי  אמבוהא שם. בהערות ובהמובא מה) לז. (ד, נשא ר"פ

ר  זוטא סק"ו.לספרי פרשתנו יש
לאו.21) אי עבודה שמירתה אם תלוי שיהי' מוכרח אין אבל

"שצוה  מתחיל שבכ"מ ואילך, כב ממצוה בסהמ"צ וראה
אף  ואילך). ל"ט במ"ע הוא (וכן "שצונו" ובכמה הכהנים".
לקו"ש  וראה כט). במ"ע חמד"י (וראה הן עבודות ככולם שרובם

.55 54 ובהערות 124 ע' חי"א

הגר"א 22) ביאורי א. שם, פרשתנו ו. ג, במדבר פרש"י ראה
תמיד. ריש

יחד:23) הטעמים ב' צירף שם אך פמ"ה. ח"ג מו"נ ראה
לנו  שיגיע עד כו' המקדש להגדיל המביאים הדברים "ומכלל
באבנ"ז  הוא ועד"ז כו'", טמא ולא שכור לא אליו יבוא שלא יראה

את לטמא שלא שם אבל ה. אות ycwnd.שם
המקדש.24) לכבוד צירפו שם גם אך ד. אות שם אבנ"ז ראה

שם  בהמפרש וראה (הב'). הפרוכת בלשכת ד"ה שם כהנים עזרת
עניות l`"דאי דאין שומרים צריכי דלא הו"א מקרא לן נפקא

אחרים". יקנו המקדש כלי גנבי ואי עשירות, במקום
ד.25) פסוק ובפרשתנו .22 בהערה נסמן פרש"י ראה
בתויו"ט 26) והובא המשניות, לפירוש הרמב"ם הקדמת

מדות. למס' בפתיחה
ערב.27) ס"ע שם יצחק לוי תורת ראה
לפיה"מ.28) בהקדמתו
פ"ג 29) שם (ראה בו" והעובדים המקדש "כלי בהל' שהוא

וכו'. ומוספין תמידין ובהל' ופ"ד),
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דין  עצם על לראיה אלו כתובים הביא לא ולכן
החיוב  א) רק מבואר אלו בכתובים כי שמירה,

הבית) (את לשמור והלוים, הכהנים של .30"גברא",
בהמשך  באים קרח דפרשת הכתובים ועיקר: ב)
ה' משכן אל הקרב הקרב "כל ישראל בני לטענת

גו'" ובניך 31ימות "אתה הקב"ה ציוה לכן אשר
ובניך  ואתה המקדש.. עון את תשאו אביך ובית
יהיו  והלוים שהכהנים העדות" אהל לפני אתך

למשכן  ישראל בני יכנסו שלא .32שומרים

הענין  עיקר על גמורה הוכחה מזה ואין
המקדש  (רק)33שבשמירת הוא הרמב"ם שלדעת ,

בבית  ופרט חלק כנ"ל, המקדש כבוד בשביל
עצמו. המקדש

תורצו ‰. לא שעדיין זה על (נוסף אמנם
א, בסעיף הנזכרות שברמב"ם האחרות הקושיות

להבין: צריך עצמו) זה ביאור גם הנה
"כבוד", מטעם היא המקדש שמירת אם א)
לפלטרין  שומרין עליו שיש פלטרין דומה ש"אינו
(או  אחדים שומרים רק כשישנם גם הרי כו'",

שומרין, עליו שיש פלטרין הוי אחד) רק אפילו
המקדש" "כבוד הוא מקומות 34שבזה שבג' (ומה

חובת  הוא הלוים, מקומות ובכ"א שומרים הכהנים
והלוים  הכהנים על שהוטל בכ"ד 35גברא, לשמור

בכ"א 36מקומות) המשנה נאמרה טעם מה ואםֿכן ,
(המקדש) מדות במסכת שומרים הלוים 37מקומות

שומרים  של השמירה דיה המקדש שמצד מאחר -
שומרין"? עליו שיש "פלטרין נקרא שיהיה אחדים

ענין  כל של השייכות להבין צריך לאידך ב)
לבאר  הוא בעיקר ענינה תמיד: למסכת השמירה

שכתב cinzd,עבודות וכמו "תמיד", המסכת וכשם
על 38הרמב"ם  לא דיבור בה אין תמיד... ש"מסכת

סיפור  אלא והיתר איסור דבר על ולא חכמה דבר
לעשות  כדי התמיד מקריבין היו היאך אומר שהוא
של  השמירה סדרי בה הובאו ומדוע תמיד". כן
שייך  זה הרי וכו' הכהנים ועבודת הכהנים
יומא, כגון וכו' הכהנים בעבודות הדנות למסכתות
בעיקר  הדנה תמיד למסכת ולאו כו' מנחות זבחים

"עבודת .cinzd"39בסדר
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ובניך 30) "אתה מפסוק הוא*: הכתובים ג' דצורך י"ל ולפ"ז
למדין גו'" את mipdkdyאתך "ושמרו ומהכ' לשמור, צריכים היו

שמירת - מועד" אהל למדים mieldמשמרת גו'" "והחונים ומהכ' .
מקומות, בג' כהנים לשמירת ורמז ביחד, לא הם והלוים שהכהנים
בתחלת  או למשמרת משמרת שומרים א) (כו, בגמרא כדאי'
ומדות  תמיד מס' ריש ברע"ב ועיין גו'". ובניו "אהרן שם הסוגי'
לג' רמז כ"א המקדש שמירת דין עצם על כתובים הביא שלא

הנ"ל. מכתוב מקומות
הגמרא  דקושיית שם, גרשום ורבינו הראב"ד פי' וראה
היו  "שהכהנים הוא "והחונים") הכ' הגמרא הביא (שע"ז מנה"מ

שומרים".
שם.31) פרש"י כח. יז,
כו'",32) יכנסו "שלא שמירתו טעם שזהו ס"ל דלא והטעם

וראה  הגר"א. בביאורי ראה סגורים, השערים שבבהמ"ק לפי י"ל
עולת  כו'", ז"ל רש"י "ובדברי ד"ה שם כהנים עזרת - טעמים עוד
ושם  סק"י. שם תמיד מנחת (וראה מקרא" "והנה ד"ה תמיד
המשניות  בפי' וראה שבס"א). והג' הב' קושיא גם מתרצים

שגם שמשמע שם, תמיד מטעם okynaלהרמב"ם שומרים הי'
כבוד.

מצות 33) עצם על אלו פסוקים הביא שם שבסהמ"צ ומה
ספר  שבראש המצות במנין (וכן בסהמ"צ כי המקדש , שמירת
וע"ז  המצוה, כלל על מהכתוב והראי' המקור להביא דרכו היד)
לשמור  החיוב כתוב אלו בפסוקים סו"ס הרי כי ראי' יש שפיר
כבפנים). כבוד מצד שזהו משמע לא שבכתובים (אף  המקדש את

c"re ד"ה בתחלתו , תמיד למס' נתן חק בהגהות שתי' מה
למש"כ  המשנה על ממש"כ המפרש דברי סתירת על "המפרש",
לבאר  בכדי בעיקר מהכ' הראיות מביא היד בספר (משא"כ בגמרא

המצוה). תוכן
.

mixney `xnbd 'ita ("myead zbexr" lral) cinz zler d`xe (*
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מקומות 34) בכ"ד דשומרים הא הביא שלא מזה וכדמוכח
בהנסמן  וראה המקדש". לשמור "שצונו כ"א שם, בסהמ"צ
גם  ולהעיר "מנה"מ". תמיד הגמרא קושיית בביאור 30 בהערה
שומר  בחד הו"א מקרא.. לן נפקא לא "דאי תמיד ריש מהמפרש

.36 ובהערה הבאה בהערה וראה סגי".
שם.35) הגר"א ביאורי ראה
הם 36) שומרים הכ"ד כל אם הרמב"ם לדעת צ"ע ובכלל

.34 בהערה ראה מה"ת,
שמירתו  "מצות שכ' ה"ד ביהב"ח בהל' מלשונו ולהעיר
בכ"ד  תמיד לילה בכל אותו שומרין עדה וכ"ד כו' הכהנים שיהיו
מצות  בכלל שכולם משמע שלא כו'" מקומות בג' הכהנים מקום.
"ושמרו  איתא ג) (פסוק כאן זוטא שבספרי (אף מה"ת השמירה
וראה  מקומות"). בכ"ד שומרים והלוים שהכהנים מלמד משמרתך
דדוד  אפשר אלא סגי שומר לוי דבחד נראה הכתוב "מן שם מל"מ

" שם תמיד להרמב"ם פיהמ"ש וראה כו'". לכהנים fnxתיקן
תמיד  ריש ברע"ב הוא ועד"ז כו'". מקומות בג' שומרים שיהיו

"דהא שם ה"ה מל"מ ראה אבל opitliומדות. `xwn דכהנים
כו'".ba'ישמרו

מדאורייתא. הוי מקומות הכ"ד דכל דכ' שם מנ"ח ראה אבל
בתחלת  ממש"כ כרמב"ם וכ"מ ומהרמ"ח". מהר"ם נראה "וכן וכ'

שש בכללן יש ביהב"ח: לשמרוzevnהל' ..aiaq הנ"ל ולשונו .
י"ל. -

(37.17 שבהערה בראב"ד וראה .19 בהערה ראה אבל
בהקדמתו 38) מאירי ראה אבל המשניות. לפי' בהקדמתו

תמיד. למס'
לעבודת 39) התמיד סדר "זהו מ"ג סוף בפ"ז שמסיים וכמו

החל  היום, עבודת שאר גם בה שמבואר אף כו'". אלקינו בית
ופ"ב), (ספ"א התמיד שקודם המערכות וסידור הדשן מתרומת
ואולי  ואילך). (בפ"ג וכו' המנורה ודישון הפנימי מזבח ודישון
- וכוונתו לשון, על נופל לשון הוא התמיד" ד"סדר (בדוחק) י"ל

יום.icinzdסדר בכל (ונעשה)
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ששמירת  הפירוש בעצם ביאור עוד צריך גם ג)
(אשר  עצמו המקדש בית במצות פרט היא המקדש
גם  הרי - מדות) מסכת בריש היא נשנית זה משום
רק  זה הרי המקדש, כבוד משום שהוא הביאור לפי

היא ולמה liayaשהשמירה כו' המקדש כבוד
בית  ובנין מדות שענינה מדות במסכת נשנית

envr)zecearהמקדש `le מאחר בו), הנעשות
חיוב  זהו סוף והלוים.zevneשסוף הכהנים

.Â מתרצים שיש מה בהקדים הקושיא 40ויובן
"כבוד" מטעם היא שמירה אם א), (בסעיף הנ"ל
ביום  כי - ביום גם המקדש שומרים היו לא למה
הליכת  עלֿידי כי כבוד, מחמת שמירה צריך אין
בלילה  אבל כבוד. אומר כולו ואנה, אנה הכהנים
לבית  וגדולה כבוד להראות צריל עבודה, בו שאין

וכו'. השמירה עלֿידי המקדש
ביאור: וצריך

הכהנים  הליכת שעלֿידי זה כבוד של ענינו מהו
בשמירת  הכבוד שבין השוה הצד ומהו בעבודתם,

וכו' הכהנים הליכת עלֿידי והנעשה ?המקדש 

ענינה  הכבוד מפני זו דשמירה לי נראה ולכן
הרא"ש  שכתב וכמו מהמקדש, דעתם יסיחו 41שלא

ביום  לא ממנו דעתם יסיחו שלא המקדש "כבוד
בלילה". ולא

הדעת  כהיסח זה הדעת היסח פירוש ואין
טומאה  חשש מחמת כיֿאם 42דקדשים בזה, וכיוצא

וגדלות  רוממות על מורה - זה הדעת היסח שלילת
מסיחים  אינם סביבו, אנשים ישנם תמיד הבית,

לעולם. ממנו דעתם

)jxcÎlre שהן זמן ש"כל וציץ בתפלין הענין
ezrcעליו giqi `l"אחד רגע אפילו מצד 43מהם ,

).44קדושתן 

ממנו  דעתם יסיחו שלא זו שמירה ענין והנה
במסכת  השמירה נשנית ולכן עצמו, בבית ענין הוא
בבית  שמקומה עבודה זו שאין והיינו מדות.
לשון  וכדיוק עצמו, במקדש חשיבות אלא המקדש,

דומה "אינו שומרין oixhltהרמב"ם עליו שיש
 ֿ בפני דבר זה אין שומרין", עליו שאין לפלטרין
בבית  כו' מקומות בג' - עשייתו שמקום עצמו

ב(חשיבות) עשיה זוהי כיֿאם ycwndהמקדש, zia
ואינו  הפלטרין, משנין הפלטרין על בשמירה -

שומרין". עליו שאין ל"פלטרין דומה

שכל  ז"ל רבותינו מאמר עלֿפי - [ועלֿדרךֿזה
כאילו  זה הרי בימיו המקדש בית נבנה שלא מי

בימיו  המקדש 45נחרב בית דחורבן השיטה לפי ,
נמשך  ענין דמסכת 46הוא ב"תועלת" לומר יש -

כשיבנה  כי המקדש.. מדת זוכר "שהוא מדות
ההוא  התבנית ולעשות לשמור יש בימינו, במהרה
ברוח  שהוא מפני והערך והצורות והתבניות
עלי  ה' מיד בכתב הכל שאמר כמו הקודש,

המקדש 24השכיל" דשמירת זו ידיעה עלֿידי הנה ,
גם  זה הרי - ממנו דעתן מסיחין ואין ודמדותיו,
שיש  דפלטרין בדרגתו המקדש בית חורבן עתה

כו']. שומרין עליו

.Ê וש" הרמב"ם שכתב זה יובן מירה עלֿפיֿזה
כל מצותה במסכתdlildזו שנשנית וזה ,"cinz:

בבית  עבודתם עובדים הכהנים היו ביום
בבוקר  התמיד עבודת היא שהתחלתה המקדש

המזרח  פני שהאיר הקרבנות 47משעה ובהקרבת ,
דברים  ששה "ולשם כוונה, להיות צריכה היתה

כו'" נזבח כשהכהנים48הזבח ופשיטא ,mzceara
מהמקדש  הדעת היסח היפך זה .49הרי
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שפ"ח 40) מצוה המצוות באורות כ' ועד"ז תמיד. ריש תפא"י
ואילך)). סע"א (ה, יו"ד סי' שם יעקב לאביר במשכנות (הובא

ועוד.
תמיד.41) מס' ריש
ז"ל 42) "שומרים ד"ה מ"א פ"א כהנים בעזרת שפי' כמו

שבהערה  אבנ"ז וראה (הא')". מקום י"מ "בעשרים וד"ה המפרש"
הגוף) פסול ד"ה שם פרש"י א. לד, (פסחים מהמ"ד ולהעיר .23
פסול  ולא לעצמו (פסול הגוף פסול הוא בקדשים הדעת דהיסח
וקדשים  בתרומה הדעת היסח שגם ולהעיר טומאה). חשש מצד

" הכ' מצד ד"ה zxnynהוא שם (פרש"י שימור" להו עביד -
וראה  שחט. ואם ד"ה ב ב, חולין וריטב"א רמב"ן הדעת. בהיסח

בערכו). תלמודית אנציקלופדיה
(ואדה"ז)43) טושו"ע וראה הי"ד. פ"ד תפלין הל' רמב"ם

וש"נ. ב. לו, ממנחות והוא כח, ר"ס או"ח
השני 44) וכתי' - כו' יפיח שמא מטעם ולא שם. רמב"ם ראה

ישן. שלא ד"ה א מט, שבת ובתוס' תפלין. ד"ה א ח, יומא בתו"י

הדעת. היסח פי' מ' סל"ט ושאג"א שם, אדה"ז שו"ע וראה
תפלין. הנחת ערך ובאנציק'

מעלין 45) בימיו נבנה שאינו דור כל ה"א: פ"א יומא בירוש'
החריבו. הוא כאילו עליו

ספ"ה.46) צפונות במפענח מובא א. טו, מילואים צפענ"ח
ה"ב.47) פ"א ומוספין תמידין הל' רמב"ם מ"ב. פ"ג תמיד

(שמא) ה"ה פ"א תפלה הל' הרמב"ם על חי' להצ"צ פס"ד וראה
ג. ג,

ה"י 48) פ"ד הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ב. מו, זבחים
ואילך.
מחשבה 49) צריך שיהא מצינו לא דברים" שבה"ששה ואף

מקריב שהוא הרי:ycwnaוכוונה כו'
הולכה  קבלה, (שחיטה, עבודות מד' באחת שכשחשב מזה א)
חוץ  כו' להקטירו או דמו (לזרוק למקומו חוץ מחשבת וזריקה)
מהל' פי"ג רמב"ם ב. כט, ב. כז, (זבחים פסול הזבח לעזרה)
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דין  עצם על לראיה אלו כתובים הביא לא ולכן
החיוב  א) רק מבואר אלו בכתובים כי שמירה,

הבית) (את לשמור והלוים, הכהנים של .30"גברא",
בהמשך  באים קרח דפרשת הכתובים ועיקר: ב)
ה' משכן אל הקרב הקרב "כל ישראל בני לטענת

גו'" ובניך 31ימות "אתה הקב"ה ציוה לכן אשר
ובניך  ואתה המקדש.. עון את תשאו אביך ובית
יהיו  והלוים שהכהנים העדות" אהל לפני אתך

למשכן  ישראל בני יכנסו שלא .32שומרים

הענין  עיקר על גמורה הוכחה מזה ואין
המקדש  (רק)33שבשמירת הוא הרמב"ם שלדעת ,

בבית  ופרט חלק כנ"ל, המקדש כבוד בשביל
עצמו. המקדש

תורצו ‰. לא שעדיין זה על (נוסף אמנם
א, בסעיף הנזכרות שברמב"ם האחרות הקושיות

להבין: צריך עצמו) זה ביאור גם הנה
"כבוד", מטעם היא המקדש שמירת אם א)
לפלטרין  שומרין עליו שיש פלטרין דומה ש"אינו
(או  אחדים שומרים רק כשישנם גם הרי כו'",

שומרין, עליו שיש פלטרין הוי אחד) רק אפילו
המקדש" "כבוד הוא מקומות 34שבזה שבג' (ומה

חובת  הוא הלוים, מקומות ובכ"א שומרים הכהנים
והלוים  הכהנים על שהוטל בכ"ד 35גברא, לשמור

בכ"א 36מקומות) המשנה נאמרה טעם מה ואםֿכן ,
(המקדש) מדות במסכת שומרים הלוים 37מקומות

שומרים  של השמירה דיה המקדש שמצד מאחר -
שומרין"? עליו שיש "פלטרין נקרא שיהיה אחדים

ענין  כל של השייכות להבין צריך לאידך ב)
לבאר  הוא בעיקר ענינה תמיד: למסכת השמירה

שכתב cinzd,עבודות וכמו "תמיד", המסכת וכשם
על 38הרמב"ם  לא דיבור בה אין תמיד... ש"מסכת

סיפור  אלא והיתר איסור דבר על ולא חכמה דבר
לעשות  כדי התמיד מקריבין היו היאך אומר שהוא
של  השמירה סדרי בה הובאו ומדוע תמיד". כן
שייך  זה הרי וכו' הכהנים ועבודת הכהנים
יומא, כגון וכו' הכהנים בעבודות הדנות למסכתות
בעיקר  הדנה תמיד למסכת ולאו כו' מנחות זבחים

"עבודת .cinzd"39בסדר
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ובניך 30) "אתה מפסוק הוא*: הכתובים ג' דצורך י"ל ולפ"ז
למדין גו'" את mipdkdyאתך "ושמרו ומהכ' לשמור, צריכים היו

שמירת - מועד" אהל למדים mieldמשמרת גו'" "והחונים ומהכ' .
מקומות, בג' כהנים לשמירת ורמז ביחד, לא הם והלוים שהכהנים
בתחלת  או למשמרת משמרת שומרים א) (כו, בגמרא כדאי'
ומדות  תמיד מס' ריש ברע"ב ועיין גו'". ובניו "אהרן שם הסוגי'
לג' רמז כ"א המקדש שמירת דין עצם על כתובים הביא שלא

הנ"ל. מכתוב מקומות
הגמרא  דקושיית שם, גרשום ורבינו הראב"ד פי' וראה
היו  "שהכהנים הוא "והחונים") הכ' הגמרא הביא (שע"ז מנה"מ

שומרים".
שם.31) פרש"י כח. יז,
כו'",32) יכנסו "שלא שמירתו טעם שזהו ס"ל דלא והטעם

וראה  הגר"א. בביאורי ראה סגורים, השערים שבבהמ"ק לפי י"ל
עולת  כו'", ז"ל רש"י "ובדברי ד"ה שם כהנים עזרת - טעמים עוד
ושם  סק"י. שם תמיד מנחת (וראה מקרא" "והנה ד"ה תמיד
המשניות  בפי' וראה שבס"א). והג' הב' קושיא גם מתרצים

שגם שמשמע שם, תמיד מטעם okynaלהרמב"ם שומרים הי'
כבוד.

מצות 33) עצם על אלו פסוקים הביא שם שבסהמ"צ ומה
ספר  שבראש המצות במנין (וכן בסהמ"צ כי המקדש , שמירת
וע"ז  המצוה, כלל על מהכתוב והראי' המקור להביא דרכו היד)
לשמור  החיוב כתוב אלו בפסוקים סו"ס הרי כי ראי' יש שפיר
כבפנים). כבוד מצד שזהו משמע לא שבכתובים (אף  המקדש את

c"re ד"ה בתחלתו , תמיד למס' נתן חק בהגהות שתי' מה
למש"כ  המשנה על ממש"כ המפרש דברי סתירת על "המפרש",
לבאר  בכדי בעיקר מהכ' הראיות מביא היד בספר (משא"כ בגמרא

המצוה). תוכן
.

mixney `xnbd 'ita ("myead zbexr" lral) cinz zler d`xe (*
.zxnynl zxnyn

מקומות 34) בכ"ד דשומרים הא הביא שלא מזה וכדמוכח
בהנסמן  וראה המקדש". לשמור "שצונו כ"א שם, בסהמ"צ
גם  ולהעיר "מנה"מ". תמיד הגמרא קושיית בביאור 30 בהערה
שומר  בחד הו"א מקרא.. לן נפקא לא "דאי תמיד ריש מהמפרש

.36 ובהערה הבאה בהערה וראה סגי".
שם.35) הגר"א ביאורי ראה
הם 36) שומרים הכ"ד כל אם הרמב"ם לדעת צ"ע ובכלל

.34 בהערה ראה מה"ת,
שמירתו  "מצות שכ' ה"ד ביהב"ח בהל' מלשונו ולהעיר
בכ"ד  תמיד לילה בכל אותו שומרין עדה וכ"ד כו' הכהנים שיהיו
מצות  בכלל שכולם משמע שלא כו'" מקומות בג' הכהנים מקום.
"ושמרו  איתא ג) (פסוק כאן זוטא שבספרי (אף מה"ת השמירה
וראה  מקומות"). בכ"ד שומרים והלוים שהכהנים מלמד משמרתך
דדוד  אפשר אלא סגי שומר לוי דבחד נראה הכתוב "מן שם מל"מ

" שם תמיד להרמב"ם פיהמ"ש וראה כו'". לכהנים fnxתיקן
תמיד  ריש ברע"ב הוא ועד"ז כו'". מקומות בג' שומרים שיהיו

"דהא שם ה"ה מל"מ ראה אבל opitliומדות. `xwn דכהנים
כו'".ba'ישמרו

מדאורייתא. הוי מקומות הכ"ד דכל דכ' שם מנ"ח ראה אבל
בתחלת  ממש"כ כרמב"ם וכ"מ ומהרמ"ח". מהר"ם נראה "וכן וכ'

שש בכללן יש ביהב"ח: לשמרוzevnהל' ..aiaq הנ"ל ולשונו .
י"ל. -

(37.17 שבהערה בראב"ד וראה .19 בהערה ראה אבל
בהקדמתו 38) מאירי ראה אבל המשניות. לפי' בהקדמתו

תמיד. למס'
לעבודת 39) התמיד סדר "זהו מ"ג סוף בפ"ז שמסיים וכמו

החל  היום, עבודת שאר גם בה שמבואר אף כו'". אלקינו בית
ופ"ב), (ספ"א התמיד שקודם המערכות וסידור הדשן מתרומת
ואולי  ואילך). (בפ"ג וכו' המנורה ודישון הפנימי מזבח ודישון
- וכוונתו לשון, על נופל לשון הוא התמיד" ד"סדר (בדוחק) י"ל

יום.icinzdסדר בכל (ונעשה)
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ששמירת  הפירוש בעצם ביאור עוד צריך גם ג)
(אשר  עצמו המקדש בית במצות פרט היא המקדש
גם  הרי - מדות) מסכת בריש היא נשנית זה משום
רק  זה הרי המקדש, כבוד משום שהוא הביאור לפי

היא ולמה liayaשהשמירה כו' המקדש כבוד
בית  ובנין מדות שענינה מדות במסכת נשנית

envr)zecearהמקדש `le מאחר בו), הנעשות
חיוב  זהו סוף והלוים.zevneשסוף הכהנים

.Â מתרצים שיש מה בהקדים הקושיא 40ויובן
"כבוד" מטעם היא שמירה אם א), (בסעיף הנ"ל
ביום  כי - ביום גם המקדש שומרים היו לא למה
הליכת  עלֿידי כי כבוד, מחמת שמירה צריך אין
בלילה  אבל כבוד. אומר כולו ואנה, אנה הכהנים
לבית  וגדולה כבוד להראות צריל עבודה, בו שאין

וכו'. השמירה עלֿידי המקדש
ביאור: וצריך

הכהנים  הליכת שעלֿידי זה כבוד של ענינו מהו
בשמירת  הכבוד שבין השוה הצד ומהו בעבודתם,

וכו' הכהנים הליכת עלֿידי והנעשה ?המקדש 

ענינה  הכבוד מפני זו דשמירה לי נראה ולכן
הרא"ש  שכתב וכמו מהמקדש, דעתם יסיחו 41שלא

ביום  לא ממנו דעתם יסיחו שלא המקדש "כבוד
בלילה". ולא

הדעת  כהיסח זה הדעת היסח פירוש ואין
טומאה  חשש מחמת כיֿאם 42דקדשים בזה, וכיוצא

וגדלות  רוממות על מורה - זה הדעת היסח שלילת
מסיחים  אינם סביבו, אנשים ישנם תמיד הבית,

לעולם. ממנו דעתם

)jxcÎlre שהן זמן ש"כל וציץ בתפלין הענין
ezrcעליו giqi `l"אחד רגע אפילו מצד 43מהם ,

).44קדושתן 

ממנו  דעתם יסיחו שלא זו שמירה ענין והנה
במסכת  השמירה נשנית ולכן עצמו, בבית ענין הוא
בבית  שמקומה עבודה זו שאין והיינו מדות.
לשון  וכדיוק עצמו, במקדש חשיבות אלא המקדש,

דומה "אינו שומרין oixhltהרמב"ם עליו שיש
 ֿ בפני דבר זה אין שומרין", עליו שאין לפלטרין
בבית  כו' מקומות בג' - עשייתו שמקום עצמו

ב(חשיבות) עשיה זוהי כיֿאם ycwndהמקדש, zia
ואינו  הפלטרין, משנין הפלטרין על בשמירה -

שומרין". עליו שאין ל"פלטרין דומה

שכל  ז"ל רבותינו מאמר עלֿפי - [ועלֿדרךֿזה
כאילו  זה הרי בימיו המקדש בית נבנה שלא מי

בימיו  המקדש 45נחרב בית דחורבן השיטה לפי ,
נמשך  ענין דמסכת 46הוא ב"תועלת" לומר יש -

כשיבנה  כי המקדש.. מדת זוכר "שהוא מדות
ההוא  התבנית ולעשות לשמור יש בימינו, במהרה
ברוח  שהוא מפני והערך והצורות והתבניות
עלי  ה' מיד בכתב הכל שאמר כמו הקודש,

המקדש 24השכיל" דשמירת זו ידיעה עלֿידי הנה ,
גם  זה הרי - ממנו דעתן מסיחין ואין ודמדותיו,
שיש  דפלטרין בדרגתו המקדש בית חורבן עתה

כו']. שומרין עליו

.Ê וש" הרמב"ם שכתב זה יובן מירה עלֿפיֿזה
כל מצותה במסכתdlildזו שנשנית וזה ,"cinz:

בבית  עבודתם עובדים הכהנים היו ביום
בבוקר  התמיד עבודת היא שהתחלתה המקדש

המזרח  פני שהאיר הקרבנות 47משעה ובהקרבת ,
דברים  ששה "ולשם כוונה, להיות צריכה היתה

כו'" נזבח כשהכהנים48הזבח ופשיטא ,mzceara
מהמקדש  הדעת היסח היפך זה .49הרי
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שפ"ח 40) מצוה המצוות באורות כ' ועד"ז תמיד. ריש תפא"י
ואילך)). סע"א (ה, יו"ד סי' שם יעקב לאביר במשכנות (הובא

ועוד.
תמיד.41) מס' ריש
ז"ל 42) "שומרים ד"ה מ"א פ"א כהנים בעזרת שפי' כמו

שבהערה  אבנ"ז וראה (הא')". מקום י"מ "בעשרים וד"ה המפרש"
הגוף) פסול ד"ה שם פרש"י א. לד, (פסחים מהמ"ד ולהעיר .23
פסול  ולא לעצמו (פסול הגוף פסול הוא בקדשים הדעת דהיסח
וקדשים  בתרומה הדעת היסח שגם ולהעיר טומאה). חשש מצד

" הכ' מצד ד"ה zxnynהוא שם (פרש"י שימור" להו עביד -
וראה  שחט. ואם ד"ה ב ב, חולין וריטב"א רמב"ן הדעת. בהיסח

בערכו). תלמודית אנציקלופדיה
(ואדה"ז)43) טושו"ע וראה הי"ד. פ"ד תפלין הל' רמב"ם

וש"נ. ב. לו, ממנחות והוא כח, ר"ס או"ח
השני 44) וכתי' - כו' יפיח שמא מטעם ולא שם. רמב"ם ראה

ישן. שלא ד"ה א מט, שבת ובתוס' תפלין. ד"ה א ח, יומא בתו"י

הדעת. היסח פי' מ' סל"ט ושאג"א שם, אדה"ז שו"ע וראה
תפלין. הנחת ערך ובאנציק'

מעלין 45) בימיו נבנה שאינו דור כל ה"א: פ"א יומא בירוש'
החריבו. הוא כאילו עליו

ספ"ה.46) צפונות במפענח מובא א. טו, מילואים צפענ"ח
ה"ב.47) פ"א ומוספין תמידין הל' רמב"ם מ"ב. פ"ג תמיד

(שמא) ה"ה פ"א תפלה הל' הרמב"ם על חי' להצ"צ פס"ד וראה
ג. ג,

ה"י 48) פ"ד הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ב. מו, זבחים
ואילך.
מחשבה 49) צריך שיהא מצינו לא דברים" שבה"ששה ואף

מקריב שהוא הרי:ycwnaוכוונה כו'
הולכה  קבלה, (שחיטה, עבודות מד' באחת שכשחשב מזה א)
חוץ  כו' להקטירו או דמו (לזרוק למקומו חוץ מחשבת וזריקה)
מהל' פי"ג רמב"ם ב. כט, ב. כז, (זבחים פסול הזבח לעזרה)
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המקדש  בבית עבודה שאין בלילה ,50אבל
דעתם  יסיחו "שלא המקדש בשמירת נצטוו

.51ממנו"

למסכת  המקדש שמירת דמצות השייכות וזוהי
תוכן  כי בתחלתה, נשנית טעמא שמהאי תמיד,

התמיד" עבודת ידי על נעשה זו 52שמירה

בכלל). (והקרבנות

שזה  להלכה, נפקאֿמינה עלֿפיֿזה [ולכאורה
כל  פירושו אין בלילה, המקדש את שומרין שהיו

התמיד  עבודת התחלת עד - אלא כולו, ,53הלילה
הזמן ֿ כלֿפנים יותר mlerlyעל מאחרין שאז 54אין  ,

הענין  תוכן מתקיים הכהנים עבודת עלֿידי
בשמירה  צורך ואין המקדש ].55דשמירת

.Á תמיד שבמסכת מה לבאר יש עלֿפיֿזה
ואילו  שומרים, שהכהנים המקומות ג' רק הובאו
בכ"א  שומרים היו שהלוים גם הובא מדות במסכת

מקומות.
מצ cinzבמסכת לבאר בא שמירת לא ות

מצד  אחת epiprהמקדש להדגיש כיֿאם הוא,
בהמשך) (ובאה השווה התמיד עבודת מפעולות
הדעת  היסח שלילת - המקדש בית לשמירת
שיעורין  כמה ישנם הרי הדעת (ובהיסח מהמקדש

שמירת 56ומדריגות  ענין בעיקר נוגע בזה הנה ,(
שומרים  הכהנים שיהיו שמירתו ש"מצות הכהנים

miptan"57 בבית התמיד עבודת וכשהתחילה ,
צורך  אין ובמילא זה, הדעת היסח נשלל המקדש,

מבפנים  הכהנים מקום 58בשמירת אין כן ועל ,
שומרים, היו שהלוים מקומות הכ"א גם להביא

שומרים היו כלל uegan55שהם דומה זה ואין ,59

התמיד  עבודת עלֿידי הנשלל הדעת (אלא 60להיסח
רק  לא פטרה התמיד שעבודת מנה, מאתים שבכלל
הלוים). שמירת את גם אלא הכהנים, שמירת את
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בפועל, מחשבה היא - הפוסלת שמחשבה אף הנה פסוה"מ)
מקריב  הוא אשר נכלל בסתם שבהקרבה מזה ללמוד יש עכ"פ

בעזרה. המזבח על קדשים
הוא  שהזבח הוא מחשבתו, שתהא דצריך דברים מהששה ב)
כו', רצונו ונעשה שאמר להקב"ה נח"ר ולשם הוא, ברוך להשם
ממנו, דעתן מסיחין שאין המקדש לכבוד השמירה גם עד"ז הרי
השוכן  הקב"ה ממה"מ של פלטרין כ"א סתם, מ"פלטרין " אי"ז

כו'. אלא c"reבו ירא אתה המקדש מן ש"לא מקדש מורא מצות
רפ"ז  וראה כא. מ"ע (ספהמ"צ הזה" במקום שכינתו ששכן ממי
להרס"ג) (לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור ראה - ביהב"ח) מהל'
הענין  אותו הוא כו' כבודו משום המקדש דשמירת יג, עשה

מקדש). מורא במצות נכלל הרס"ג (ולדעת מקדש דמורא
יהי' בו "לעבודה הוא ביהמ"ק בנין תכלית הרי לכ"ז נוסף
(ספהמ"צ  כו'" לרגל ההליכה כו' תמיד האש והבערת ההקרבה
מקריבים  כאשר הרמב"ם לדעת וא"כ ביהב"ח) הל' ריש כ. מ"ע
חלק  שהוא ובענין בתכלית היא מחשבתו הרי לשמה, קרבנות

שם). חי"א לקו"ש (וראה עצמו מביהמ"ק
(משנה 50) הלילה כל כשרים ואיברים חלבים שהקטר אף

על  אותם שמעלה ענינו הרי - ה"ב) שם רמב"ם ב. כ, מגילה
נקטרים ותו כשלא mdil`nהמזבח, רק זה הרי הלילה, כל

כשנתותרו). ד"ה ורש"י ב נט, (פסחים ביום להקטיר הספיקו
אלא  לדעת אותן מאחרין אין שמותר.. "אעפ"י ה"ג שם וברמב"ם
לקו"ש  כג. סי' או"ח אבנ"ז וראה ביום". הכל להקטיר משתדלין

.949 ע' ח"ג
רק 51) הי' דשמירתו - ס"ל הרא"ש שגם (בדוחק) י"ל ועפ"ז

בלילה" ולא ביום לא ממנו דעתם יסיחו "שלא ומש"כ בלילה,
שלא  שמירה א"צ וביום בכלל, השמירה חיוב טעם לומר כוונתו

כבפנים. כו' היום עבודת שישנה כיון - דעת להסיח
במתני'52) דהכא (17 בהערה (נסמן הראב"ד מפי' להעיר

זמן  עד לעשות בלילה בו נהגו האיך אלא.. לאשמעינן איצטריך
הבאה. הערה וראה התמיד. הקרבן

הקרבת53) התחלת עד זהו (להרמב"ם) אם cinzdויל"ע
ynn.הדשן תרומת שתותחל עד או הממונה שיבוא עד די או

(רמב"ם  לו" סמוך השחר שיעלה "קודם הי' הממונה בוא שזמן
הדשן  תרומת וזמן תמידין). מהל' רפ"ו הי"א. ביהב"ח מהל' פ"ח
לח"מ  וראה הי"א. פ"ב שם (רמב"ם השחר" עמוד "משיעלה
יבוא  כו' השחר עמוד שיעלה "קודם שהנ"ל ולהעיר שם).
הביא  כו'" העזרה כל את והולכין בודקין והיו וכו' הממונה

כהמשך ביהב"ח בהל' הפרק בסוף דיני meiqeהרמב"ם פרטי לכל
מצותה זו "ושמירה היא הרמב"ם שלשון ולהעיר lkהשמירה.

הלילה".
(54.53 ,47 הערה לעיל ראה

לעיל 55) (ראה כו'" החמה שתעלה "קודם קבוע שזמנה
של  תמיד הקריבו כו' השעה דחקה אחת ש"פעם ואף .(47 הערה
ודאי  הרי - (47 שבהערה (רמב"ם ביום" שעות בארבע שחר
היסח  היפך כו' הסיבה לדעת שיחקרו הביאה השעה" ש"דחקה
זהב  של קופות ששילשלו לההקרבה קדמה אז שגם ועוד הדעת.

שהובא - רפ"ד ברכות היפך n"dita(ירוש' שג"ז - רפ"ו) עדיות
בביהמ"ק). שאינו (אלא הדעת היסח

שם.56) ובאנציק' .44 בהערה שנסמן שאג"א ראה
פרשתנו.57) מספרי ה"ד שם ביהב"ח רמב"ם
שזה 58) א) ל, ב. כה, (תמיד הראב"ד לפי' מיבעי ולא

בזרע  פי' וכן - ) בעזרה קדוש במקום הוא מבפנים שהכהנים
משא"כ  שם), במנ"ח הובא הרמב"ם בדעת (בספרי) אברהם
שם) מנ"ח ועוד. תמיד. בריש (כהמפרש נפרש אם גם אלא לויים.
עכ"פ  היו הרי ממש, העזרה בפנים שומרים היו לא הכהנים שגם
כהנים  עזרת ראה הלויים. מן ולפנים (וכיו"ב) וכו'" ועליות ב"גגין
בסוף  הפרוכת בית לאחורי וד"ה (ה"ב) הפרוכת בלשכת ד"ה שם
ענינים  במפתח (נסמן בכ"מ שם יעקב לאביר משכנות א. משנה

עוד". "וראיתי המתחיל קטע שם דספרי אמבוהא שם).
בל'59) לישנא תרי דנקיט א): (כח, שם הראב"ד מפי' להעיר

חני' בין הוא חילוק א"כ שמירה, ובל' eipaleלשמירהחני' oxd`le
dxiny oeyl.

לשלילת 60) דומה אינה הכהנים שמירת שאפילו ובמכש"כ
היא  הדעת מהיסח שהשלילה התמיד, עבודת שע"י הדעת היסח
.(49 הערה לעיל (ראה ממש וכוונה ממש בפנים עבודה ע"י
(לאו  הוא הדעת היסח שלילת הרי הכהנים בשמירת משא"כ
סביב  שעומדים הדבר עצם כ"א בפועל וכוונה מחשבה ע"י דוקא)
ממנו  דעתם מסיחין אינן ישראל) ש(עם מורה הר"ז המקדש

ט). סו"ס בפנים (כדלקמן
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במסכת המקדש zecnאמנם שמירת בה שמבאר
שעלֿידיֿזה  עצמו, המקדש בית דחשיבות בענינה
ג' הן מבאר שומרין", עליו שיש "פלטרין נעשה
הלוים  שמירת והן שומרים, שהכהנים המקומות
מועטין  שומרין עלֿידי שגם אף כי מקומות. בכ"א
בהוספת  הרי שומרין", עליו שיש "פלטרין נעשה
טעם  מאיזה דגברא, חיובא מצד השומרין מספר
המקדש, מצד בשמירתו כן גם מיתוסף - שיהיה
חלק  כולם המקדש, וגדולת בכבוד פועלים שכולם

שומרין" עליו שיש "פלטרין שנעשה .61בזה

.Ë הכבוד מפני זו שמירה (שגדר הנ"ל עלֿפי
דעתן  מסיחין ואינן סביבו שומרים שיש - הוא
סביבו  "ללכת הרמב"ם שכתב מה לבאר יש ממנו),

המקדש: שמירת למצות בשייכות תמיד"
משמר  כל על מחזר הי' הבית הר "איש תנא
שהוא  ניכר עומד.. שאינו משמר וכל ומשמר..

כו'" במקל חובטו השמירה 62ישן... שענין מכיון -
הרי  ממנו, דעתן מסיחין שאין מה הוא הכבוד מפני
(ממשמר  סביבו הולך שהי' בשעה הבית" הר "איש

ל  שהמשמר להבטיח דעתו למשמר) ו)יסיח (יישן א

תוכן  - שאת ביתר הדעת היסח היפך זה הרי -
המקדש. שמירת מצות

במשנה  דאיתא מה לבאר יש 63ועלֿפיֿזה

והרובין  עליות היו הניצוץ ובית אבטינס ד"בית
שם" איתא 64שומרים ובגמרא רובין 65, להם דקרא

המפרשים  ופירשו עבודה", למיעבד מטו 66"דלא

ומקשים  מי"ג. פחותים היאך 67דהיינו זה, על
מצוה  מיעבד בני שאינן לקטנים זו מצוה .68הניחו

קשה  לכאורה הדעת, היסח מצד שזהו הנ"ל ועלֿפי
בהם  שאין לקטנים אותה הניחו היאך - ביותר

zrc69.

על  מחזר היה הבית" הר ש"איש מכיון אולם,
כו' משמר גביו,70כל על עומד כגדול זה הרי כנ"ל,

גם  מהני מחשבה, שצריך דברים וכמה בכמה שאז
על  העומד הגדול של המחשבה בצירוף קטן מעשה

כוונה 71גביו  צריך שאין בנידוןֿדידן ובפרט .
בפועל  המציאות 72ומחשבה שעצם כיֿאם ,

שמורה  המקדש, כבוד הוי המקדש סביב שעומדים
באופן  גם ומספיק ממנו, דעתם מסיחין אין כי
סביב  שהולך אלא הזמן, כל גביו על עומד  שאינו

ומשמר  משמר כל על ומחזר .73המקדש 

(a"lyz mihtyn t"ye hay e"h ,hay c"ei zegiyn)

•

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

(61c"re שאף בלולב שמצינו ולהעיר מלך. הדרת עם ברוב
ה"ט) פ"ז לולב הל' רמב"ם א. מב, (סוכה בי'" נפק "מדאגבי'
נכנס  בידו, לולבו מביתו יוצא ירושלים אנשי של מנהגן הי'
ב  מא, (שם כו' בידו לולבו מתפלל בידו, לולבו לביהכנ"ס
זריזין  היו "כמה ומסיק הכ"ד) שם רמב"ם פ"ב). סוכה (מתוספתא

zevna" הכא ד"ה שם ובפרש"י "dzgiwle ועד"ז) היא" מצוה
מצוה". בידו "שהאחיזה רסצ"ו או"ח (ואדה"ז) בטושו"ע הוא

תרנב). ור"ס
ה"י.62) שם ביהב"ח הל' רמב"ם מ"ב. פ"א מדות
תמיד.63) ריש
(64- שם שומרין הרובין היו לא המוקד בבית משא"כ

תמיד. במשנה רע"ב ה"ה. שם ברמב"ם וכ"כ המשנה כפשטות
במשנה  שבע באר ראה המפרש, מדברי שמשמע כמו ולא ועוד.

ה"ו. שם מל"מ והרובין. ד"ה
רע"א.65) כז,
סע"ב).66) כח, בגמרא (נדפס שם הראב"ד פי' שם. המפרש

פי' וכן הא'. בפי' שם תמיד במשנה רע"ב וראה שם. הרא"ש פי'
ובפיהמ"ש  שם. משל"מ ראה אבל ברמב"ם. ה"ה) (שם בכס"מ

תמיד. ריש להרמב"ם
שם.67) ביהב"ח מל"מ שם. בגמרא שבע באר
הב"ד 68) על הוא המצוה דעיקר שם במנ"ח שתירץ מה ראה

וראה  ב). (קיד, יג מ"ע ח"א הרי"פ בביאור הוא ועד"ז עיי"ש.
ואילך. קלג סי' ח"א שם ובמשכנות יא. אות שם אבנ"ז

הוא 69) שימור בר לאו "דקטן שם באבנ"ז שהקשה וע"ד
וראה  ראשון". בליל מצה של שימור בענין בפסוקים כמבואר

קנט. ובסי' סקל"ד. שם יעקב לאביר משכנות

השומרים.70) כל על ממונה שהי' מ"ב פ"א מדות רע"ב ראה
שם  מל"מ וראה הכהנים. משמרות על גם מחזר הי' ובפשטות
הי' דהממונה נראה ה"י) (שם רבינו דברי דמסתימת ושם: ה"ו.
כלי  מהל' פ"ז רמב"ם ראה אבל הכהנים. משמרות על אף מחזר
(הב')". הבית הר "איש ד"ה מ"ב כהנים עזרת וראה ה"ד. המקדש

שו"ע 71) לאו. והא ד"ה שם תוס' ואילך. סע"ב כב, גטין ראה
הבאה. בהערה וראה סק"ב. שם ובקו"א ס"ד יא סי' אדה"ז

(72c"re'סי פסח הל' אדה"ז שבשו"ע חולקים" ה"יש סברת
ב"כללי  הובא ה"ט. פ"ה חו"מ הל' צפע"נ וראה ס"א. תס
בשחיטת  למחשבה דומה אינו גם ולכן רסט. ע' התוהמ"צ"
צריכין  "שהקדשים ע"ג עומד גדול גם מהני שלא קדשים
הל' רמב"ם הקודמת. שבהערה תוס' (ראה ממש מחשבה"

ה"ו). פ"א פסוהמ"ק
"שכ"ד73) ה"ך) שם (ביהב"ח הרמב"ם לדעת dcrובפרט

ע"ג. עומדים גדולים זמן שבכל י"ל הרי לילה", בכל אותו שומרין
מה"ת  מקומות ג' צריך אין הרמב"ם שלדעת נאמר אם לזה נוסף
עומד  גדול שמהני שי"ל ודאי בדרבנן הרי ,(36 הערה לעיל (ראה

ע"ג.
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המקדש  בבית עבודה שאין בלילה ,50אבל
דעתם  יסיחו "שלא המקדש בשמירת נצטוו

.51ממנו"

למסכת  המקדש שמירת דמצות השייכות וזוהי
תוכן  כי בתחלתה, נשנית טעמא שמהאי תמיד,

התמיד" עבודת ידי על נעשה זו 52שמירה

בכלל). (והקרבנות

שזה  להלכה, נפקאֿמינה עלֿפיֿזה [ולכאורה
כל  פירושו אין בלילה, המקדש את שומרין שהיו

התמיד  עבודת התחלת עד - אלא כולו, ,53הלילה
הזמן ֿ כלֿפנים יותר mlerlyעל מאחרין שאז 54אין  ,

הענין  תוכן מתקיים הכהנים עבודת עלֿידי
בשמירה  צורך ואין המקדש ].55דשמירת

.Á תמיד שבמסכת מה לבאר יש עלֿפיֿזה
ואילו  שומרים, שהכהנים המקומות ג' רק הובאו
בכ"א  שומרים היו שהלוים גם הובא מדות במסכת

מקומות.
מצ cinzבמסכת לבאר בא שמירת לא ות

מצד  אחת epiprהמקדש להדגיש כיֿאם הוא,
בהמשך) (ובאה השווה התמיד עבודת מפעולות
הדעת  היסח שלילת - המקדש בית לשמירת
שיעורין  כמה ישנם הרי הדעת (ובהיסח מהמקדש

שמירת 56ומדריגות  ענין בעיקר נוגע בזה הנה ,(
שומרים  הכהנים שיהיו שמירתו ש"מצות הכהנים

miptan"57 בבית התמיד עבודת וכשהתחילה ,
צורך  אין ובמילא זה, הדעת היסח נשלל המקדש,

מבפנים  הכהנים מקום 58בשמירת אין כן ועל ,
שומרים, היו שהלוים מקומות הכ"א גם להביא

שומרים היו כלל uegan55שהם דומה זה ואין ,59

התמיד  עבודת עלֿידי הנשלל הדעת (אלא 60להיסח
רק  לא פטרה התמיד שעבודת מנה, מאתים שבכלל
הלוים). שמירת את גם אלא הכהנים, שמירת את
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בפועל, מחשבה היא - הפוסלת שמחשבה אף הנה פסוה"מ)
מקריב  הוא אשר נכלל בסתם שבהקרבה מזה ללמוד יש עכ"פ

בעזרה. המזבח על קדשים
הוא  שהזבח הוא מחשבתו, שתהא דצריך דברים מהששה ב)
כו', רצונו ונעשה שאמר להקב"ה נח"ר ולשם הוא, ברוך להשם
ממנו, דעתן מסיחין שאין המקדש לכבוד השמירה גם עד"ז הרי
השוכן  הקב"ה ממה"מ של פלטרין כ"א סתם, מ"פלטרין " אי"ז

כו'. אלא c"reבו ירא אתה המקדש מן ש"לא מקדש מורא מצות
רפ"ז  וראה כא. מ"ע (ספהמ"צ הזה" במקום שכינתו ששכן ממי
להרס"ג) (לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור ראה - ביהב"ח) מהל'
הענין  אותו הוא כו' כבודו משום המקדש דשמירת יג, עשה

מקדש). מורא במצות נכלל הרס"ג (ולדעת מקדש דמורא
יהי' בו "לעבודה הוא ביהמ"ק בנין תכלית הרי לכ"ז נוסף
(ספהמ"צ  כו'" לרגל ההליכה כו' תמיד האש והבערת ההקרבה
מקריבים  כאשר הרמב"ם לדעת וא"כ ביהב"ח) הל' ריש כ. מ"ע
חלק  שהוא ובענין בתכלית היא מחשבתו הרי לשמה, קרבנות

שם). חי"א לקו"ש (וראה עצמו מביהמ"ק
(משנה 50) הלילה כל כשרים ואיברים חלבים שהקטר אף

על  אותם שמעלה ענינו הרי - ה"ב) שם רמב"ם ב. כ, מגילה
נקטרים ותו כשלא mdil`nהמזבח, רק זה הרי הלילה, כל

כשנתותרו). ד"ה ורש"י ב נט, (פסחים ביום להקטיר הספיקו
אלא  לדעת אותן מאחרין אין שמותר.. "אעפ"י ה"ג שם וברמב"ם
לקו"ש  כג. סי' או"ח אבנ"ז וראה ביום". הכל להקטיר משתדלין

.949 ע' ח"ג
רק 51) הי' דשמירתו - ס"ל הרא"ש שגם (בדוחק) י"ל ועפ"ז

בלילה" ולא ביום לא ממנו דעתם יסיחו "שלא ומש"כ בלילה,
שלא  שמירה א"צ וביום בכלל, השמירה חיוב טעם לומר כוונתו

כבפנים. כו' היום עבודת שישנה כיון - דעת להסיח
במתני'52) דהכא (17 בהערה (נסמן הראב"ד מפי' להעיר

זמן  עד לעשות בלילה בו נהגו האיך אלא.. לאשמעינן איצטריך
הבאה. הערה וראה התמיד. הקרבן

הקרבת53) התחלת עד זהו (להרמב"ם) אם cinzdויל"ע
ynn.הדשן תרומת שתותחל עד או הממונה שיבוא עד די או

(רמב"ם  לו" סמוך השחר שיעלה "קודם הי' הממונה בוא שזמן
הדשן  תרומת וזמן תמידין). מהל' רפ"ו הי"א. ביהב"ח מהל' פ"ח
לח"מ  וראה הי"א. פ"ב שם (רמב"ם השחר" עמוד "משיעלה
יבוא  כו' השחר עמוד שיעלה "קודם שהנ"ל ולהעיר שם).
הביא  כו'" העזרה כל את והולכין בודקין והיו וכו' הממונה

כהמשך ביהב"ח בהל' הפרק בסוף דיני meiqeהרמב"ם פרטי לכל
מצותה זו "ושמירה היא הרמב"ם שלשון ולהעיר lkהשמירה.

הלילה".
(54.53 ,47 הערה לעיל ראה

לעיל 55) (ראה כו'" החמה שתעלה "קודם קבוע שזמנה
של  תמיד הקריבו כו' השעה דחקה אחת ש"פעם ואף .(47 הערה
ודאי  הרי - (47 שבהערה (רמב"ם ביום" שעות בארבע שחר
היסח  היפך כו' הסיבה לדעת שיחקרו הביאה השעה" ש"דחקה
זהב  של קופות ששילשלו לההקרבה קדמה אז שגם ועוד הדעת.

שהובא - רפ"ד ברכות היפך n"dita(ירוש' שג"ז - רפ"ו) עדיות
בביהמ"ק). שאינו (אלא הדעת היסח

שם.56) ובאנציק' .44 בהערה שנסמן שאג"א ראה
פרשתנו.57) מספרי ה"ד שם ביהב"ח רמב"ם
שזה 58) א) ל, ב. כה, (תמיד הראב"ד לפי' מיבעי ולא

בזרע  פי' וכן - ) בעזרה קדוש במקום הוא מבפנים שהכהנים
משא"כ  שם), במנ"ח הובא הרמב"ם בדעת (בספרי) אברהם
שם) מנ"ח ועוד. תמיד. בריש (כהמפרש נפרש אם גם אלא לויים.
עכ"פ  היו הרי ממש, העזרה בפנים שומרים היו לא הכהנים שגם
כהנים  עזרת ראה הלויים. מן ולפנים (וכיו"ב) וכו'" ועליות ב"גגין
בסוף  הפרוכת בית לאחורי וד"ה (ה"ב) הפרוכת בלשכת ד"ה שם
ענינים  במפתח (נסמן בכ"מ שם יעקב לאביר משכנות א. משנה

עוד". "וראיתי המתחיל קטע שם דספרי אמבוהא שם).
בל'59) לישנא תרי דנקיט א): (כח, שם הראב"ד מפי' להעיר

חני' בין הוא חילוק א"כ שמירה, ובל' eipaleלשמירהחני' oxd`le
dxiny oeyl.

לשלילת 60) דומה אינה הכהנים שמירת שאפילו ובמכש"כ
היא  הדעת מהיסח שהשלילה התמיד, עבודת שע"י הדעת היסח
.(49 הערה לעיל (ראה ממש וכוונה ממש בפנים עבודה ע"י
(לאו  הוא הדעת היסח שלילת הרי הכהנים בשמירת משא"כ
סביב  שעומדים הדבר עצם כ"א בפועל וכוונה מחשבה ע"י דוקא)
ממנו  דעתם מסיחין אינן ישראל) ש(עם מורה הר"ז המקדש

ט). סו"ס בפנים (כדלקמן
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במסכת המקדש zecnאמנם שמירת בה שמבאר
שעלֿידיֿזה  עצמו, המקדש בית דחשיבות בענינה
ג' הן מבאר שומרין", עליו שיש "פלטרין נעשה
הלוים  שמירת והן שומרים, שהכהנים המקומות
מועטין  שומרין עלֿידי שגם אף כי מקומות. בכ"א
בהוספת  הרי שומרין", עליו שיש "פלטרין נעשה
טעם  מאיזה דגברא, חיובא מצד השומרין מספר
המקדש, מצד בשמירתו כן גם מיתוסף - שיהיה
חלק  כולם המקדש, וגדולת בכבוד פועלים שכולם

שומרין" עליו שיש "פלטרין שנעשה .61בזה

.Ë הכבוד מפני זו שמירה (שגדר הנ"ל עלֿפי
דעתן  מסיחין ואינן סביבו שומרים שיש - הוא
סביבו  "ללכת הרמב"ם שכתב מה לבאר יש ממנו),

המקדש: שמירת למצות בשייכות תמיד"
משמר  כל על מחזר הי' הבית הר "איש תנא
שהוא  ניכר עומד.. שאינו משמר וכל ומשמר..

כו'" במקל חובטו השמירה 62ישן... שענין מכיון -
הרי  ממנו, דעתן מסיחין שאין מה הוא הכבוד מפני
(ממשמר  סביבו הולך שהי' בשעה הבית" הר "איש

ל  שהמשמר להבטיח דעתו למשמר) ו)יסיח (יישן א

תוכן  - שאת ביתר הדעת היסח היפך זה הרי -
המקדש. שמירת מצות

במשנה  דאיתא מה לבאר יש 63ועלֿפיֿזה

והרובין  עליות היו הניצוץ ובית אבטינס ד"בית
שם" איתא 64שומרים ובגמרא רובין 65, להם דקרא

המפרשים  ופירשו עבודה", למיעבד מטו 66"דלא

ומקשים  מי"ג. פחותים היאך 67דהיינו זה, על
מצוה  מיעבד בני שאינן לקטנים זו מצוה .68הניחו

קשה  לכאורה הדעת, היסח מצד שזהו הנ"ל ועלֿפי
בהם  שאין לקטנים אותה הניחו היאך - ביותר

zrc69.

על  מחזר היה הבית" הר ש"איש מכיון אולם,
כו' משמר גביו,70כל על עומד כגדול זה הרי כנ"ל,

גם  מהני מחשבה, שצריך דברים וכמה בכמה שאז
על  העומד הגדול של המחשבה בצירוף קטן מעשה

כוונה 71גביו  צריך שאין בנידוןֿדידן ובפרט .
בפועל  המציאות 72ומחשבה שעצם כיֿאם ,

שמורה  המקדש, כבוד הוי המקדש סביב שעומדים
באופן  גם ומספיק ממנו, דעתם מסיחין אין כי
סביב  שהולך אלא הזמן, כל גביו על עומד  שאינו

ומשמר  משמר כל על ומחזר .73המקדש 

(a"lyz mihtyn t"ye hay e"h ,hay c"ei zegiyn)
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(61c"re שאף בלולב שמצינו ולהעיר מלך. הדרת עם ברוב
ה"ט) פ"ז לולב הל' רמב"ם א. מב, (סוכה בי'" נפק "מדאגבי'
נכנס  בידו, לולבו מביתו יוצא ירושלים אנשי של מנהגן הי'
ב  מא, (שם כו' בידו לולבו מתפלל בידו, לולבו לביהכנ"ס
זריזין  היו "כמה ומסיק הכ"ד) שם רמב"ם פ"ב). סוכה (מתוספתא

zevna" הכא ד"ה שם ובפרש"י "dzgiwle ועד"ז) היא" מצוה
מצוה". בידו "שהאחיזה רסצ"ו או"ח (ואדה"ז) בטושו"ע הוא

תרנב). ור"ס
ה"י.62) שם ביהב"ח הל' רמב"ם מ"ב. פ"א מדות
תמיד.63) ריש
(64- שם שומרין הרובין היו לא המוקד בבית משא"כ

תמיד. במשנה רע"ב ה"ה. שם ברמב"ם וכ"כ המשנה כפשטות
במשנה  שבע באר ראה המפרש, מדברי שמשמע כמו ולא ועוד.

ה"ו. שם מל"מ והרובין. ד"ה
רע"א.65) כז,
סע"ב).66) כח, בגמרא (נדפס שם הראב"ד פי' שם. המפרש

פי' וכן הא'. בפי' שם תמיד במשנה רע"ב וראה שם. הרא"ש פי'
ובפיהמ"ש  שם. משל"מ ראה אבל ברמב"ם. ה"ה) (שם בכס"מ

תמיד. ריש להרמב"ם
שם.67) ביהב"ח מל"מ שם. בגמרא שבע באר
הב"ד 68) על הוא המצוה דעיקר שם במנ"ח שתירץ מה ראה

וראה  ב). (קיד, יג מ"ע ח"א הרי"פ בביאור הוא ועד"ז עיי"ש.
ואילך. קלג סי' ח"א שם ובמשכנות יא. אות שם אבנ"ז

הוא 69) שימור בר לאו "דקטן שם באבנ"ז שהקשה וע"ד
וראה  ראשון". בליל מצה של שימור בענין בפסוקים כמבואר

קנט. ובסי' סקל"ד. שם יעקב לאביר משכנות

השומרים.70) כל על ממונה שהי' מ"ב פ"א מדות רע"ב ראה
שם  מל"מ וראה הכהנים. משמרות על גם מחזר הי' ובפשטות
הי' דהממונה נראה ה"י) (שם רבינו דברי דמסתימת ושם: ה"ו.
כלי  מהל' פ"ז רמב"ם ראה אבל הכהנים. משמרות על אף מחזר
(הב')". הבית הר "איש ד"ה מ"ב כהנים עזרת וראה ה"ד. המקדש

שו"ע 71) לאו. והא ד"ה שם תוס' ואילך. סע"ב כב, גטין ראה
הבאה. בהערה וראה סק"ב. שם ובקו"א ס"ד יא סי' אדה"ז

(72c"re'סי פסח הל' אדה"ז שבשו"ע חולקים" ה"יש סברת
ב"כללי  הובא ה"ט. פ"ה חו"מ הל' צפע"נ וראה ס"א. תס
בשחיטת  למחשבה דומה אינו גם ולכן רסט. ע' התוהמ"צ"
צריכין  "שהקדשים ע"ג עומד גדול גם מהני שלא קדשים
הל' רמב"ם הקודמת. שבהערה תוס' (ראה ממש מחשבה"

ה"ו). פ"א פסוהמ"ק
"שכ"ד73) ה"ך) שם (ביהב"ח הרמב"ם לדעת dcrובפרט

ע"ג. עומדים גדולים זמן שבכל י"ל הרי לילה", בכל אותו שומרין
מה"ת  מקומות ג' צריך אין הרמב"ם שלדעת נאמר אם לזה נוסף
עומד  גדול שמהני שי"ל ודאי בדרבנן הרי ,(36 הערה לעיל (ראה

ע"ג.



כח

בראשית טז, א – ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה 
שפחה מצרית ושמה הגר

צח

רמז בהגמ' )קידושין כא, ב( "עבד עברי כהן" – אברהם 
)מעבר הנהר( והוא כהן, "מהו שימסור לו רבו שפחה 

כנענית" – ע"ד הגר, דיוק דאברהם ויעקב נשאו שפחות 
משא"כ יצחק

איבעיא להו עבד עברי כהן מהו שימסור לו רבו שפחה 
ישראל,  שנא  ולא  כהנים  שנא  לא  הוא  חידוש  כנענית, 
מצות  הכתוב  בהן  וריבה  הואיל  כהנים  שאני  דילמא  או 

יתירות. רב אמר מותר ושמואל אמר אסור.
קידושין דף כא, ב

שנא  לא  ולכן  החסדים,  מצד  הוא  וקולא  היתר  הנה 
כהנא שהוא מצד החסד1.

וכמו"כ מצינו באברהם2 שהי' עבד ה'.
עבד עברי, כי כתיב עליו3 ואקח את אביכם את  והוא 

אברהם מעבר הנהר.
והוא כהן, כי ניטלה הכהונה מֵׁשם4 וניתנה לאברהם.

ונשא שפחה, דהיינו הגר.
גם כתיב אח"כ5 ואולך אותו בכל ארץ כנען, ארץ הוא6 
נוקבא, וארץ כנען הוא כמו שפחה כנענית, ועיין במד"ר 
משל  אזכור,  והארץ  כו'  וזכרתי  בפסוק  בחקתי7  פרשת 

1( ראה בפנים בתורת לוי יצחק, דמצד בחי' חסד דז"א שיטת רב הוא 
מותר, ומצד בחי' אהבה רבה בחי' בינה מקור הגבורות, שיטת שמואל 

הוא אסור ע"ש.
2( אברהם בחי' חסד: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם 

זהר בראשית מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. ועוד.
ואולך  הנהר  אביכם את אברהם מעבר  את  "ואקח  ג.  כד,  יהושע   )3

אותו בכל ארץ כנען וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק".
4( ראה נדרים לב: ביקש הקב"ה להוציא כהונה מֵׁשם שנא' )בראשית 
לברכת  אברהם  ברכת  שהקדים  כיון  עליון,  לאל  כהן  והוא  יח(  יד, 
המקום הוציאה מאברהם שנא' )שם( ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל 
עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון, אמר לו אברהם וכי מקדימין 

ברכת עבד לברכת קונו, מיד נתנה לאברהם וכו' ע"ש.
5( יהושע שם.

ראי'  מביא  עה  עמוד  מאחז"ל  על  ליקוטים  יצחק  לוי  בלקוטי   )6
ממאחז"ל )תענית ו, ע"ב( "מיטרא בעלה דארעא". וכן "אסתר קרקע 
עולם" )כתובות ג:(. וראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשכ"א 

עמוד 3. לקוטי תורה במדבר ה, ב. לקמן סימן קנב.
7( )ויקרא רבה פרשה לו, ה( וז"ל: )בחוקותי כו, מב( וזכרתי את יעקב 
ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור, למה 

לשפחה המגדלת כו' ע"ש. הרי שהארץ נמשלה לשפחה.
וכן יעקב שהוא כמו בחי' ישראל8 נשא שפחות9, וכתיב 

בי'10 וישב יעקב כו' בארץ כנען.
דבינה  עליונות  גבורות  מבחי'  שהוא  יצחק  משא"כ 
על  במ"ש13  )וכידוע12  הכסף  על  הזהב11  מעלת  עלאה, 
יכירנו, כי אתה  וישראל לא  ידענו  לע"ל כי14 אברהם לא 

אבינו שקאי על יצחק( לא נשא שפחה כלל.
בארץ15,  גור  רק  כנען,  בארץ  שישב  נזכר  לא  וביצחק 
שכון בארץ16, וכתיב ארץ מגורי אביו17 וכדומה, ולא נזכר 

בו הלשון ארץ כנען.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קכו

משל  ר"ל  אמר  עמהם,  הארץ  זכות  ומזכיר  אבות,  זכות  מזכיר  הוא 
למלך שהי' לו שלשה בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן, כל זמן שהי' 
המלך שואל שלום בניו הי' אומר שאלו לי בשלום המגדלת, כן כל זמן 
וזכרתי את בריתי  שהקב"ה מזכיר אבות מזכיר הארץ עמהם, הה"ד 

יעקב וגו' והארץ אזכור.
זה רמז על אברהם  8( פירוש: דמה שכתוב בגמ' "לא שנא כהנים" 
יעקב  על  רמז  הוא  ישראל"  שנא  "לא  ומ"ש  הגר,  ונשא  כהן  שהוא 

דנשא שפחות – בלהה וזלפה, דישראל מותר בשפחה.
9( בראשית ל, ג. ט.

10( שם לז, א.
מלשון  כסף,  בחי'  החסד  מדת  אברהם   )12 הערה  )ראה  כידוע,   )11
נכסוף נכספתה )בראשית לא, ל(, משא"כ זהב הוא בחי' גבורה )ראה 
תורה אור כו, ד. לקוטי תורה פ' בהעלותך לב, ד. לה, ד. אור התורה 
וישב עמוד רנג, ב(, והוא בחי' יצחק, נמצא דכמו מעלת הזהב על כסף 
כן יצחק הוא למעלה מאברהם דיצחק בחי' גבורות עליונות וכו'. ראה 

לקוטי שיחות חלק ו' עמוד 159.
12( ראה אור התורה תצוה עמוד א'תריג. וז"ל: אר"ל לא הי' העולם 
והיינו  כו'  המקדש  בית  בשביל  נברא  ולמה  בזהב  להשתמש  כדאי 
כידוע בענין מעלת הזהב על הכסף שהכסף שרשו מבחי' חסד ע"ש 
)ראה בראשית לא, ל( נכסוף נכספתי ל' אהבה ואהבה היינו חסד, אבל 
)תהלים  נאמר בתורה  ולכן  הזהב שרשו מהבינה שלמעלה מהמדות 
יט, יא( הנחמדים מזהב כו', וזהו שלא הי' העולם ראוי לזהב כי עולם 
שרשו מו"ק מעלה ומטה וד' רוחות וראשיתם החסד )תהלים פט, ג( 
עולם חסד יבנה, ולכן אינו ראוי להשתמש רק בכסף ששרשו מהחסד 
ולא הזהב שהוא נעלה מהכסף ושרשו מהבינה והבינה נק' )ישעי' מ, 
כו( מי ברא אלה בחי' שאינו מושג כלל ונק' ג"כ עוה"ב, ולא נברא 
ה'  מבחי'  שרשו  המקדש  בית  כי  המקדש  בית  בשביל  אלא  הזהב 
עילאה בינה כו' כמ"ש מזה בלקוטי תורה בד"ה יו"ט של ר"ה שחל 
להיות בשבת... והיינו דאמרינן במסכת שבת פ"ט דאמרו ישראל אל 

יצחק כי אברהם בחי' חסד לא ידענו כי אתה אבינו כו'. ע"ש.
13( שבת פט: ראה לקמן סימן רטז הערה 9.

14( ישעי' סג, טז.
15( בראשית כו, ג.

16( שם כו, ב.

17( שם לז, א.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

בן  קהת  בן  יצהר  בן  קרח  ויקח   – א  טז, 
לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני 

ראובן

א. האר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק 

ללמד2  אלה  תיבות  בסופי  רש"ם  שמו  שכן  יפרח1,  כתמר 
הוא  שהרי  אמר  ויפה  יתקן,  הוא  גם  עולם  תקון  שבסוף 
התחילו  שם  שירדו  ראשונה  משעה  גיהנם  במדור  וסיעתו 
אמת  משה  אומרים  הם  וכך  שמים  דין  עליהם  להצדיק 
כך  כל  גדול  ואין בעולם קלקול  ואנו בדאים,  ותורתו אמת 

שוידוי זה לא יספיק לתקנו.
והנה ראשי תיבות אלה צדיק כתמר יפרח הן בגי' ק"כ 

ק"כ  אותיות  חמש  רבנן  כדאמור  אלקים  שם  של  צרופים 
בתים ללמד שכל כתות הדין יגבו חובם תחלה ממנו ואחרי 
כן יפרח, וכן האותיות האמצעיות ד"י ת"ם פ"ר יש בהן רמז 
של  לצרותיו  ד"י  להכריז  עתידים  אלקים  שהק"כ  מפורש 
קרח שהרי ת"ם ונשלם לפייס החמש גבורות שרשי הדינין 
הנביא  שאמר  וכמו  פ"ר,  מספרן  מנצפ"ך  אותיות3  שהן 
ימי אבלך, ע"ד מה שבארנו במאמרו  ושלמו  כ(  )ישעי' ס, 
חקור דין בריש חלק ה' בפירוש מלת גיהנם4 ושם זכרנו מה 
יקר  להוציא  והפושעים  המורדים  עם  אפי'  ית'  חסדו  יקר 
חסדו מזולל, וכן אמר המלך החכם )משלי טז, ד( כל פעל ה' 

למענהו ואמרו חכמים לקלוסו.
עשרה מאמרות – אם כל חי ח"ג פרק לד

כולם  העדה  "כל  קרח6  בטענת  בחסידות5  מבואר  ב. 

קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" – שעצם 
טענתו של קרח היא נכונה, כיון שראה את המעלה שישנה 
להיות  הקב"ה  )דנתאווה  הכוונה  כי   – המקבל  אצל  דוקא 
בתחתונים;  דוקא  נשלמת  בתחתונים(  דירה  יתברך  לו 
אמנם הטעות שלו היתה, כי המעלה בגלוי תהי' רק לעתיד 
לבוא )כאשר נקבה תסובב גבר7(, לאחרי שישנה הקדמת 

וגמר  בהתחתונים,  מעליונים  והשפעה  דהמשכה  העבודה 
הבירור דהתחתון )לוי מבחי' גבורות( שבא על ידי זה שלפני 

זה הוא מקבל מהעליון )כהן איש החסד(.
)“יינה של תורה"(  לומר הפירוש הפנימי  יש  זה  פי  ועל 
בפירוש רש"י הראשון בפרשתנו – “פרשה זו יפה נדרשת 
שבתורה  )שבדרוש8(  הדרוש  חלק  תנחומא":  רבי  במדרש 

1( והאר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק כתמר יפרח: עיין עוד בזה ילקוט 

משיח וגאולה על התורה  פרשת קרח סימן ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. לו. קג. קה. )ועיין 

פרשת תזריע סימן קמט דפי' קרח הוא ֵקֵרַח ע"ש(.

2( ללמד שבסוף התקון גם הוא כתמר יפרח.

3( אותיות מנצפ"ך המורין על דין.

4( בפי' מלת גיהנ' שעל הנשמות שנטהרו בתוכ' אומרים הנם הא אתלבנו.

5( ראה לקוטי תורה פרשתנו נד, ב ואילך. ושם נתבאר. אור התורה פרשתנו עמוד 

רג  עמוד  ג  חלק  מלוקט   – המאמרים  ספר  העת"ר.  קרח  ויקח  סד"ה  תרצב.  תרפו. 

ואילך. ובכמה מקומות.

6( פרשתנו טז, ג.

7( ירמי' לא, כא.

8( כי במדרש עצמו ישנם פירושים על דרך הפשט )כמובן מזה שרש"י בכמה מקומות 

ב"פרשה  וה"יפה"  הטוב  מגלה  תנחומא("  )רבי  "מדרש   –
זו", פרשת קרח )משא"כ על דרך הפשט, בגלוי ובחיצוניות 
היא  קרח  שטענת  כפי   – "יפה"(  אינו  קרח  מעשה   –
למעליותא, מצד )שראה את( הסדר שיהי' בפועל בגאולה 
תנחומין  מלשון  ד"תנחומא"  הענין  כשיהי'  לבוא,  העתידה 

ונחמה על הגלות.
בסגנון אחר: “פרשה זו" )טענת קרח( כפי שהיא כתובה 
הרי   – לבוא  העתידה  בגאולה   – תנחומא"  רבי(  ב")מדרש 
היא בענין “יפה )נדרשת(", שלימות ותכלית הטוב. משא"כ 
והיום  הזה,  בזמן  הם  שהענינים  כפי   – הפשט  דרך  על 
לעשותם )עולם העשי', עולם הפשט( – העולם עדיין אינו 
בסדר דתכלית השלימות, זה יהי' רק לעתיד לבוא, לאחרי 
מלמעלה  מקבל  שהוא  זה  ידי  על  התחתון  בירור  שלימות 

ממנו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ג, משיחות ש"פ 

קרח

מטהו  בו  אבחר  אשר  האיש  והיה   – כ  יז, 
יפרח והשיכותי מעלי את תלונות בני ישראל 

אשר הם מלינם עליכם

במסורה  יפרח.  מטהו  בו  אבחר  אשר  האיש  והי'  ג. 

]ג[  בימיו צדיק.  יפרח  ז(  )תהלים עב,  ואידך  דין.  ג'9,  יפרח 
צדיק כתמר יפרח )שם צב, יג(. על פי מה ששמעתי בשם 
הגאון החתם סופר זצ"ל על הכתוב )שמות לג, כג( וראית 
הלז  המעשה  אחרי  פנים  ההסתר  שזהו  )היינו  אחורי  את 
הידוע במדבר שנאמר שם זה בפרשת תשא, כי מה שרואים 
טובת השם יתברך וצדקתו הוא רק אחור"י לאחרי כן. אבל( 
יכירו ולא ידעו זה, איך  ופני לא יראו )מלפנים בתחלה לא 
הוא הכל כן ראוי להיות שהוא טובה וחסדי השי"ת(, עד כאן 

דבריו ודברי פי חכם חן.
וזהו יש לומר על פי הנודע מהאר"י הקדוש זצ"ל )שער 
הפסוקים תהלים שם( כי צדיק כתמר יפרח, ס"ת קר"ח10, 
רק  שהוא  הי'  החסרון  זהו  אבל  לעתיד,  שיפרח  היינו 

כי משה אמת  בסו"ף,  רק  בסופ"י תיב"ת קר"ח, שהכיר 

ותורתו אמת )תנחומא קרח יא(, אבל בתחלה חלק עליו, 

מה שאין כן במש"ה נאמר )תהלים צב, א( מזמור שיר ליום 

השבת, ר"ת למש"ה )כמבואר בסידור באותו מזמור בכתבי 

תיבות  בראש"י  מיד  השיג  רבינו  משה  כי  היינו  האריז"ל(, 
בתחלה וראש האמת מראש ועד סוף, לא כמו קרח שהשיג 
רק בסופו כנזכר. וזה שכתוב אשר אבחר בו מטהו יפר"ח 

)בתחל"ה כדרך פר"ח החנטה לידע האמת(.

מביא פירוש ממדרש ואינו מזכיר שזהו ממדרש(, וכן לאידך – ישנם דרשות שהובאו 

בספרי פשט )וגם בפירוש רש"י מובאים ענינים של דרש )ורש"י מדגיש שהוא דרש( 

אלא שהם קרובים לדרך הפשט(; ואילו כאן כתב רש"י שפרשה זו נדרשת במדרש רבי 

תנחומא, היינו – דרש שבדרש.

9( במסורה יפרח ג': עיין ילקוט משיח וגאולה פרשת קרח סימן קב. קג.

וגאולה פרשת קרח סימן  עיין בזה ילקוט משיח  צדיק כתמר יפרח, ס"ת קר"ח:   )10

א, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח
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i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑ אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
להחזיק  העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהיֹות

וכן טו)ּבמחלקת. קרח"(איוב "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי כ)מׁש אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑,מחלקּתם על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
מט)ׁשּנאמר הּימים,(בראשית ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד  "ּבקהלם : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיׂשראל"(דה"י ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :.Ì¯È·‡Â Ô˙„Â∑(תנחומא) ּבׁשביל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿»»«¬ƒ»ְִִ

ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ּתימנה, ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהיה
ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאֹוי

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא ו)מׁשה וגֹו'".(שמות קהת "ּובני : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשאני  אני, לא  הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול ; ּכהן ואחד מל אחד ּגד ּלה: ּבניו ׁשני  נטל ּו הּבכֹור  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעמרם

ÈÂÏא  ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
Èa ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈
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על  )שנאמר  צדיק  בימיו  יפרח  המסורה  שכתוב  וזה 
]כמ"ש  דוד  בן  שלמה  מזרע  להיות  שצריך  צדקנו,  משיח 
והיינו  י"ב([,  יסוד  בא"ד  מ"א  )פ"י  חלק  בפרק  הרמב"ם 
שצריכין לעבוד לכתחלה ולידע האמת, ורק זה הי' מגמתינו 
ביאת בן דוד ומלכותו במהרה בימינו. ולאפוקי מדברי קרח 

שנאמר עליו( צדיק כתמר יפרח )בסופי תיבות כנ"ל, היינו 
שרק לבסוף הכיר האמת לאמיתו( כנ"ל.

חיים ושלום11

11( האדמו"ר ר' חיים אלעזר ז"ל שפירא, בעמח"ס שו"ת מנחת אלעזר ועוד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם נחום יצחק אייזיק שי'

שלום וברכה!

למזל  בן  ילדה  פריידא  שטערנא  בתו  אשר  טוב  מבשר  בו  סיון,  מכ"א  מכתבו  לקבל  לי  נעם 

טוב, ויה"ר שהוריו שיחיו יכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה ומוצלחת וכשם שיכניסוהו 

לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ועיני כבודו שי' רואות ורוות מהם ומכל יו"ח שי' 

רוב נחת חסידותי מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת ויוכל לבשר טוב גם בשאר הענינים שמזכיר 

אודותם במכתבו ושאזכיר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומ"ש שאלת עצה כיצד לקרות שם לילד הנולד שי'.

הרי ידוע מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר בכגון דא שאינו מתערב בענינים אלו והוא מובן ע"פ מ"ש 

בכתבי האר"י ז"ל )בשער הגלגולים הק' כג. וראה עמה"מ ש"א ספ"ד( הובא גם באו"ת ס"פ בראשית 

)ובלק"א להה"מ( אשר מלמעלה ניתן לההורים הרעיון איך לכוון לשם הבן או בת הנולדים, שם השייך 

לנשמה זו, וכמבואר בכ"מ בדא"ח וראה ג"כ לקו"ת בהר )מא, ג( אשר אותיות השם שייכים לחיות 

הנשמה והגוף.

בברכת מז"ט.

 

 ב"ה,  כ"ח סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק רב פעלים

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלתי ספרו ענג שבת בשני טופסים נכרך ביחד עם ספר בכורי יחזקאל על מס' 

אבות, ובסופו ג"כ דברי חסידות מלוקטים משיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע )וחבל 

נוסף(  ביאור  איזה  גם  שם  נמצא  הרוב  שע"פ  אתר  על  לעיין  הקורא  יוכל  למען  המקור  הורה  שלא 

והשי"ת יצליחו למלאות חלקו בהפצת אור התורה ומאור שבתורה בסביבתו ובתוך מושפעיו מתוך 

הרחבת הדעת.

בברכה.
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ß oeiq f"i oey`x mei ß

æè(à)ïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa çø÷ çwiå©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑ אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
להחזיק  העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהיֹות

וכן טו)ּבמחלקת. קרח"(איוב "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי כ)מׁש אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑,מחלקּתם על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
מט)ׁשּנאמר הּימים,(בראשית ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד  "ּבקהלם : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיׂשראל"(דה"י ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :.Ì¯È·‡Â Ô˙„Â∑(תנחומא) ּבׁשביל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿»»«¬ƒ»ְִִ

ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ּתימנה, ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהיה
ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאֹוי

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא ו)מׁשה וגֹו'".(שמות קהת "ּובני : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשאני  אני, לא  הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול ; ּכהן ואחד מל אחד ּגד ּלה: ּבניו ׁשני  נטל ּו הּבכֹור  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעמרם

ÈÂÏא  ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
Èa ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈
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את  ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבן
ׁשדאּור  ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבריו!

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא א)וחבריו העדה".(במדבר קרּואי "אּלה : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבציצית  חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻוהלּביׁשן
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו

עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ¯‡Ô·e.ּפֹוטרּה. Èa∑ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלג אּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן הּוא נחלקנחלקנחלקנחלק". וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ִִִִַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
"לא  ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמּלׁשֹון

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻתתּגֹודדּו"

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ּוכמ"ש  לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו
ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפ הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא 'אלימל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה'נֹועם

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות
רֹומזים  הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָלמחׁשבה
ּבינֹו מפסיק רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאליהם.
ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות
לׁשני  מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסר ֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא הּוא –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז האחרים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקּוים
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאמנם,

א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא יחד אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
למדרגתם  להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעם

ה'" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם אמרז"ל (וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ב)ׁשל כט, ).(מנחות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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(m"`x):
.ïáeàø éða:dWlXd lM lr aqEn §¥§¥¨©¨©§¨
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gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
(ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹא

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובכ
אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)

Fz`xie 'd zad` ± dxFYl dxinXd©§¦¨©¨©£©§¦§¨

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא מהּו ספרים מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח פי"ח)וּיּקח (במדב"ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

להסּתּפק  יכֹול ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", מלא "ּבית היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
ויראה, אהבה ענינם ׁשּבמזּוזה ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ויראתֹו, ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהיֹותֹו

יראה. ענינּה - ׁשמֹוע" אם "והיה ּופרׁשת "ואהבּת", נאמר "ׁשמע" ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת
ּׁשּבּבית, מה ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד מכרחים ויראה ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוע"ז

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה לאהבה צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ט)ּכן ג, ׁשּיראתֹו(אבות "ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו ְְְְִֶֶֶֶַָָָָקֹודמת

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא) ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִַָָָֻ

הּגבּורה  e‡O˙z.מּפי ÚecÓe∑ לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְִִַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,אלהי ה' אנכי ּבסיני .ׁשמעּתם ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני "ויחל (שמות : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבּמתאֹוננים יא)מׁשה", ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ
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לג gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
את  ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבן
ׁשדאּור  ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבריו!

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא א)וחבריו העדה".(במדבר קרּואי "אּלה : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבציצית  חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻוהלּביׁשן
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו

עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ¯‡Ô·e.ּפֹוטרּה. Èa∑ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלג אּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן הּוא נחלקנחלקנחלקנחלק". וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ִִִִַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
"לא  ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמּלׁשֹון

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻתתּגֹודדּו"

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ּוכמ"ש  לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו
ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפ הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא 'אלימל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה'נֹועם

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות
רֹומזים  הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָלמחׁשבה
ּבינֹו מפסיק רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאליהם.
ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות
לׁשני  מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסר ֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא הּוא –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז האחרים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקּוים
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאמנם,

א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא יחד אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
למדרגתם  להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעם

ה'" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם אמרז"ל (וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ב)ׁשל כט, ).(מנחות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
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(ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹא

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובכ
אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)

Fz`xie 'd zad` ± dxFYl dxinXd©§¦¨©¨©£©§¦§¨

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא מהּו ספרים מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח פי"ח)וּיּקח (במדב"ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

להסּתּפק  יכֹול ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", מלא "ּבית היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
ויראה, אהבה ענינם ׁשּבמזּוזה ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ויראתֹו, ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהיֹותֹו

יראה. ענינּה - ׁשמֹוע" אם "והיה ּופרׁשת "ואהבּת", נאמר "ׁשמע" ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת
ּׁשּבּבית, מה ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד מכרחים ויראה ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוע"ז

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה לאהבה צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ט)ּכן ג, ׁשּיראתֹו(אבות "ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו ְְְְִֶֶֶֶַָָָָקֹודמת

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא) ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִַָָָֻ

הּגבּורה  e‡O˙z.מּפי ÚecÓe∑ לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְִִַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,אלהי ה' אנכי ּבסיני .ׁשמעּתם ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני "ויחל (שמות : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבּמתאֹוננים יא)מׁשה", ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ

Ï‡¯NÈב  ÈaÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zLÎ È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).íëì áø.'dAxd' FWExiR 'ax' ©¨¤©¥©§¥
,xnFlkEmYgwl i`Cn xzFi dAxd §©©§¥¥¦©§©§¤

,dNEcB mknvrliC' FWExiR oi` la` §©§§¤§¨£¨¥¥©
FnM] 'mkl(e ,` mixac)zaW mkl ax' ¨¤§©¨¤¤¤

`l oxd`e dWn ixdW ,['dGd xdÄ¨©¤¤£¥¤§©£ŸŸ
Ff lr ztqFp dNEcB mdl EWwA(w"ix): ¦§¨¤§¨¤¤©

.íéLã÷ ílkmixac ErnW mNEM ª¨§Ÿ¦¨¨§§¨¦
,dxEaBd iRn ipiqAiYW EpiidC §¦©¦¦©§¨§©§§¥

'd ikp`' zFpFW`xd zFxACd...Lidl` ©¦§¨¦¨Ÿ¦¡Ÿ¤
'Ll didi `lxac xy` d"c .ak ,eh lirl d`x) Ÿ¦§¤§

('doirM dcrd lM miaWgp KkaE§¨¤§¨¦¨¨¥¨§¥
mi`iapLFnM(`"eb): §¦¦¨

.eàMðúz òecîe`l mzprh xTir ©©¦§©§¦©©£¨¨Ÿ
hEWR ixdW ,dWn zEkln lr dzid̈§¨©©§¤¤£¥¨
cg` Kln zFidl Kixv mr lkNW¤§¨¨¨¦¦§¤¤¤¨

:Exn` KM `N` ,Fbidpdl icM xgapm` ¦§¨§¥§©§¦¤¨¨¨§¦
,zEkln dY` Ygwlla`did `l ¨©§¨©¨©§£¨Ÿ¨¨

xxal Ll(xFgal),dPEdM Lig`liM §§¨¥¦§§¨¦§¨¦
ipiqA mYrnW mkCal mY` `lŸ©¤§©§¤§©§¤§¦©

,'Lidl` 'd ikp`'`N`dcrd lM ¨Ÿ¦¡Ÿ¤¤¨¨¨¥¨
,ErnWmipdkM EpNEM zxWp oM m`e ¨§§¦¥§¨¥¨§Ÿ£¦

E`xwp l`xUi lM oMW ,'d iptl¦§¥¤¥¨¦§¨¥¦§§
'WFcw iFbe mipdM zklnn'(e ,hi zeny). ©§¤¤Ÿ£¦§¨
dWn mdl xn`W Edfe(i weqt oldl) §¤¤¨©¨¤¤

did KM lrW ,'dPdM mB mYWTaE'¦©§¤©§ª¨¤©¨¨¨
mzprh xTir(`negpz),`"eb) ¦©©£¨¨

(l"kyn:c dxez
(c).åéðt ìò ìBtiå,eipR lr Ff dlitp ©¦©¨¨§¦¨©¨¨

WiIAzpe mlkPW ipRn dzid `lŸ¨§¨¦§¥¤¦§©§¦§©¥
Wg did `l dWn ixdW ,mdixaCn¦¦§¥¤¤£¥¤Ÿ¨¨¨

b`ce xrhvPW `N` ,mElM FcFakl¦§§¤¨¤¦§©¥§¨©
,zwFlgOd ipRnmdilr `FaY `NW ¦§¥©©£¤¤Ÿ¨£¥¤

,Dzngn ztqFp zEprxER zxifB dYr©¨§¥©§¨¤¤¥£¨¨
oFgxq mcia df xaMW(lEwlw) ¤§¨¤§¨¨¦§¦§

.iriaxz` dSxn did dYr cre §¦¦§©©¨¨¨§©¤¤
:dxifBd z` xiarnE d"awdE`hg ©£¦¤©§¥¨¨§

'dWn lgie' - lbra(`i ,al zeny); ¨¥¤©§©Ÿ¤
'dWn lNRzIe' - mippF`zOA,`i lirl) ©¦§§¦©¦§©¥Ÿ¤

(a'd l` dWn xn`Ie' - milBxOA ;©§©§¦©Ÿ¤Ÿ¤¤
'...mixvn ErnWe(bi ,ci my)mNEkaE] §¨§¦§©¦§¨

lbrA :FzNtY lAiwe d"awd Fl dprp©£¨§¦¥§¦¨¨¥¤
xn`p(ci ,al zeny)drxd lr 'd mgPIe' ¤¡©©¦¨¤©¨¨¨

mippF`zOA ;'FOrl zFUrl xAC xW £̀¤¦¤©£§©©¦§§¦
xn`p(a ,`i lirl);'W`d rwWYe' ¤¡©©¦§©¨¥

xn`p milBxOA(k ,ci lirl)'d xn`Ie' ©§©§¦¤¡©©Ÿ¤



gxwלד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבמחלקּתֹו

רב  מּמּני ּכׁשּסרח עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו .יעית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה לדחֹותם )(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם  יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑ לוּיה אֹותם ∑È¯˜‰Â·.לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒָ
מׁשה:(תנחומא)אליו להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּלק ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּגבּולֹות
א) ּכ(בראשית וּיבּדל". ויהיֿבקר... "ויהיֿערב כג): וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ותֹורה  אחד ארֹון אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻּוכמרים

ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח לכם אחת הא ,כ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

ENi`e .['LxacM iYglqFYwElgnA ¨©§¦¦§¨¤§¦§©£§
gxw lWxaMElXxzp(EWlgp)eici ¤Ÿ©§¨¦§©§¤§§¨¨

.aEW lNRzdNn dWn lWÎoal lWn ¤¤¦§¦§©¥¨¨§¤
eia` lr gxQW Kln(FcbpM `hg) ¤¤¤¨©©¨¦¨¨§¤§

miYWE mrR FadF` eilr qiItE¦¥¨¨£©©§©¦
ElXxzp - ziriax gxQWM ;WlWe§¨Ÿ§¤¨©§¦¦¦§©§
izn cr' ,xn` ,`Edd adF`d ici§¥¨¥©¨©©¨©
lAwi `l `OW ,KlOd lr gixh ©̀§¦©©©¤¤¤¨Ÿ§©¥

'iPOn cFrlr wlFg df Wxcn] ¦¤¦¦§¨¤¥©
dUrOW xg` mFwnA `aEOd WxcOd©¦§¨©¨§¨©¥¤©£¥

milBxOl mcw gxw.a ,bi lirl i"yx d`x) Ÿ©¨©©§©§¦
(` ,` mixacae(m"`x)[(`negpz)

(w"ixdn):d dxez
(d).'Bâå òãBéå ø÷a:mdl xn` KM Ÿ¤§©§¨¨©¨¤

,Epl `Ed zExMW zr dYrzrCdW ©¨¥¦§¨¤©©©
,zwFlgOd lEAlA ipRn zaXEin Dpi ¥̀¨§¤¤¦§¥¦§©©£¤

oFkp `ledYreiptl zF`xdl §Ÿ¨©¨§¥¨§¨¨
`Ed in xxAzIW icM] zxFhw xihwdlE§©§¦§¤§¥¤¦§¨¥¦

'd FA xgai xW` Wi`d(oldlck),[ ¨¦£¤¦§©
zrCdWM xwFAd cr dfA oiYnp Kkitl§¦¨©§¦¨¤©©¤§¤©©©

.dlElv,mzFgcl oiEMzn did `Ede §¨§¨¨¦§©¥¦§¨
`OWxwFAd crmda Exfgi(`negpz) ¤¨©©¤©§§¨¤
(m"`x):

.Bì øLà úà 'ä òãBéå ø÷aiYW Ÿ¤§©¤£¤§¥
'Fl xW` z`' :o`M hwp zFpFWlz`e' §¨©¨¤£¤§¤

gxTW mixaCd ipW oiprl .'WFcTd©¨§¦§©§¥©§¨¦¤Ÿ©
haW zxigA lr :mdilr xrxrn did̈¨§©§¥£¥¤©§¦©¥¤

zxigA lre ,mrd x`W KFYn iel¥¦¦§¨¨¨§©§¦©
Kkl .haXd KFYn dPEdMd zgRWn¦§©©©§¨¦©¥¤§¨
ricFi xwFAA iM dWn mdl xn`̈©¨¤¤¦©¤¦©
'Fl xW` z`' :odiYW z` d"awd¤§¥¤¤£¤

;dIel zcFarl.LBãwä úàå ©£©§¦¨§¤©¨
.dPEdkl,Fl xW` haXd z` ,xnFlM ¦§¨§©¤©¥¤£¤
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['il zFidl miOrd on mkz` lCa`e'¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
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,dxf dcFar bEqmilFki KkitlE £¨¨¨§¦¨§¦

la` ,mlv` odkl miAx mixnMEp` §¨¦©¦§©¥¤§¨£¨¨
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gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתׁשמיׁש
יֹודעים, אנּו אין וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻלפיכ
חי, יצא ּבֹו ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּמי

אֹובדים רבה)וכּלכם יד ∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֶֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחמחמחמחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹות ת ת ת  קחקחקחקחּוּוּוּו־־־־לכםלכםלכםלכם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבככככ ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה אניאניאניאני אףאףאףאף ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּכּכּכּכההההּוּוּוּונהנהנהנה מבמבמבמבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים איאיאיאיׁשׁשׁשׁש רררר""""ןןןן ואואואואּתּתּתּתםםםם אחדאחדאחדאחד,,,, ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל וכהןוכהןוכהןוכהן ככככּוּוּוּו'''' אחדאחדאחדאחד הההה'''' אאאאּלּלּלּלאאאא לנלנלנלנּוּוּוּו איןאיןאיןאין ו.אנאנאנאנּוּוּוּו (טז, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ובפרש"י)

ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ואי אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה
?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה הרי קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ט)ויׁש יט, ,(יתרו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
סנהדראֹות" ראׁשי "ר"ן עליו חלקּו ודתן)ואי ד"ה א טז, ?(רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

נבעה  ּגדֹולה" ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם וטעּותם ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועכצ"ל
הּכהּונה. למעלת להּגיע ְְְְֲִֵַַַַַָָמרצֹונם

קדׁשים" קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ׁש"עֹומד ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר (דה"י והינּו, ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
יג) כג, יכֹולים א ּכמֹו"כ וכיֹו"ב, ּדין ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ּדכמֹו וחׁשבּו לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל ְְְְִִִֵֶָָֹהם
להם  ׁשאמר אי וזהּו ׁשּבפעל ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה, ּבכהּונה לׁשּמׁש ּורצֹונם ּדתׁשּוקתם ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר  להיֹות אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ה' אּלא לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפׁשר
אחד". ּגדֹול ִֵֶָָֹמ"ּכהן

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑,לקרב עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ
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FnM](` ,al oldl)ipal did ax dpwnE' §¦§¤©¨¨¦§¥
FnM] 'lFcB' oFWl F` ,['oaE`x(a ,e qenr) §¥§¨§
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לה gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבמחלקּתֹו

רב  מּמּני ּכׁשּסרח עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו .יעית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה לדחֹותם )(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם  יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑ לוּיה אֹותם ∑È¯˜‰Â·.לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒָ
מׁשה:(תנחומא)אליו להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּלק ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּגבּולֹות
א) ּכ(בראשית וּיבּדל". ויהיֿבקר... "ויהיֿערב כג): וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ותֹורה  אחד ארֹון אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻּוכמרים

ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח לכם אחת הא ,כ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈
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gxw lWxaMElXxzp(EWlgp)eici ¤Ÿ©§¨¦§©§¤§§¨¨
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['il zFidl miOrd on mkz` lCa`e'¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
(yeal ,oexkfd):e dxez

(e).úBzçî íëì eç÷ eNò úàædn Ÿ£§¨¤©§¨
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,milil`dmivAwzn mNEM oi`e ¨¡¦¦§¥¨¦§©§¦

,cg` ziaAlkl Wi miYA dAxd iM §©¦¤¨¦©§¥¨¦¥§¨
,dxf dcFar bEqmilFki KkitlE £¨¨¨§¦¨§¦

la` ,mlv` odkl miAx mixnMEp` §¨¦©¦§©¥¤§¨£¨¨
cg` oFx` ,cg` 'd `N` Epl oi ¥̀¨¤¨¤¨¨¤¨
lFcBÎodke cg` gAfnE zg` dxFze§¨©©¦§¥©¤¨§Ÿ¥¨
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,Wi`mkNEkedPEdM miWwan ¦§§¤§©§¦§¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתׁשמיׁש
יֹודעים, אנּו אין וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻלפיכ
חי, יצא ּבֹו ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּמי

אֹובדים רבה)וכּלכם יד ∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֶֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחמחמחמחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹות ת ת ת  קחקחקחקחּוּוּוּו־־־־לכםלכםלכםלכם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבככככ ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה אניאניאניאני אףאףאףאף ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּכּכּכּכההההּוּוּוּונהנהנהנה מבמבמבמבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים איאיאיאיׁשׁשׁשׁש רררר""""ןןןן ואואואואּתּתּתּתםםםם אחדאחדאחדאחד,,,, ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל וכהןוכהןוכהןוכהן ככככּוּוּוּו'''' אחדאחדאחדאחד הההה'''' אאאאּלּלּלּלאאאא לנלנלנלנּוּוּוּו איןאיןאיןאין ו.אנאנאנאנּוּוּוּו (טז, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ובפרש"י)

ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ואי אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה
?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה הרי קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ט)ויׁש יט, ,(יתרו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
סנהדראֹות" ראׁשי "ר"ן עליו חלקּו ודתן)ואי ד"ה א טז, ?(רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

נבעה  ּגדֹולה" ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם וטעּותם ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועכצ"ל
הּכהּונה. למעלת להּגיע ְְְְֲִֵַַַַַָָמרצֹונם

קדׁשים" קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ׁש"עֹומד ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר (דה"י והינּו, ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
יג) כג, יכֹולים א ּכמֹו"כ וכיֹו"ב, ּדין ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ּדכמֹו וחׁשבּו לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל ְְְְִִִֵֶָָֹהם
להם  ׁשאמר אי וזהּו ׁשּבפעל ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה, ּבכהּונה לׁשּמׁש ּורצֹונם ּדתׁשּוקתם ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר  להיֹות אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ה' אּלא לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפׁשר
אחד". ּגדֹול ִֵֶָָֹמ"ּכהן

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑,לקרב עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ
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d"awd iEEiv iR lr dPEdMdip` s` ©§¨©¦¦©£¦

iziidKka dvFx.mkixacl miMqnE ¨¦¦¤§¨©§¦§¦§¥¤
,dYreWinWY mkl `d(zExiW) §©¨¥¨¤©§¦¥

daiagd zxhTd `id ,lMn aiag̈¦¦Ÿ¦©§Ÿ¤©£¦¨
zFpAxTd lMnmixERiMd mFiAW] ¦¨©¢§¨¤§©¦¦

,[miWcTd WcwA DzF` mixihwn©§¦¦¨§Ÿ¤©¢¨¦
EFnM ,Kci`n,FkFzA oEzp zeOdÎmq ¥¦¨§©©¨¤¨§

`Edia`e acp EtxUp FAWlr ¤¦§§¨¨©£¦©
dxf W`' ExihwdW'd dEv `l xW` ¤¦§¦¥¨¨£¤Ÿ¦¨

'mz`(aÎ` ,i `xwie),emda dxzd ,Kkitl Ÿ¨§¦¨¦§¨¨¤
`Ed 'd xgai xW` Wi`d dide'§¨¨¨¦£¤¦§©

'WFcTd(f weqt)FA xgai xW` Wi`d - ©¨¨¦£¤¦§©
`Ed ,zxFhTd z` EPOn lAwl 'd§©¥¦¤¤©§¤

Wi`dWFzXEcwa `Ed xaMxgaPW - ¨¦¤§¨¦§¨¤¦§©
.okl mcFw dPEdklaEzMd oFWlE ¦§¨¤¨¥§©¨

dxdf` dzid dWn ixacAW ,oM gikFn¦©¥¤§¦§¥¤¨§¨©§¨¨

wx eixaC Eid ENi`W ,EzEni mNEMW¤¨¨¤¦¨§¨¨©
,'d FA xgAW Wi`d in xxAzIW icM§¥¤¦§¨¥¦¨¦¤¨©
xgaPdW xnFle Kix`dl KxvEd dOl̈¨§©§©£¦§©¤©¦§¨

,WFcTd `EdiOW mircFi Ep` oi` ike ©¨§¦¥¨§¦¤¦
xgaIWzxFhTd z` EPOn lAwie FA ¤¦§©¦©¥¦¤¤©§¤

?WFcTd `Edxn`IW iC did `lde] ©¨©£Ÿ¨¨©¤Ÿ©
.[''d xgA inA mYrcie',`N`KMxn` ¦©§¤§¦¨©¤¨¨¨©

:dWn mdlilE`W mixEaq EidY l` ¨¤Ÿ¤©¦§§¦¤©
o`Mn odM zFidl mMn cg`A xgai¦§©§¤¨¦¤¦§Ÿ¥¦¨
'd xgai `l iM ,oM xaCd oi` ,`AdlE§©¨¥©¨¨¥¦Ÿ¦§©
WCwEdW iOn `N` zxFhTd lAwl§©¥©§¤¤¨¦¦¤§©
`Ed' `le 'WFcTd `Ed'] xaMn dPEdkl¦§¨¦§¨©¨§Ÿ
cg` oi`W xg`nE .['WFcTd didi¦§¤©¨¥©©¤¥¤¨
,dPEdkl WCwEd xaMW mkipiAn¦¥¥¤¤§¨§©¦§¨

Kkitlipixde dxznmkl xnF` §¦¨£¥¦©§¤§¥¨¤
icM ,oM EUrY `NW W`xn`NW ¥Ÿ¤Ÿ©£¥§¥¤Ÿ

EaiIgzz,dzinwx iMFA xgaIW in ¦§©§¦¨¦©¦¤¦§©

oicaF` mkNEke ,ig `viWpFrA ¥¥©§§¤§¦§¤
'dxf W`' zxhTd(`negpz)(i"`a ,w"ixdn): ©§Ÿ¤¥¨¨

.úBzçîmilMsM oirM mzxESW ©§¥¦¤¨¨§¥©
dlFcBoizFgW(mia`FXW)mdA §¨¤¦¤£¦¨¤
milgB,W`d onciÎziA mdl Wie ¤¨¦¦¨¥§¥¨¤¥¨

iExw wQidd KFYn milgB zai`W lM']¨§¦©¤¨¦¦©¤¥¨
'dzFg(ak ,dk ilyn i"yx)[(i"`a):f dxez ¤

(f).éåì éða íëì áødiEUr 'ax' zaiY ©¨¤§¥¥¦¥©©£¨
'dAxd' oFWl :mipt` ipWA WxRzdl§¦§¨¥¦§¥¢¨¦§©§¥

FnM](` ,al oldl)ipal did ax dpwnE' §¦§¤©¨¨¦§¥
FnM] 'lFcB' oFWl F` ,['oaE`x(a ,e qenr) §¥§¨§

mkl ax' oFWNde .['mklaBn mlEaB ax'©§¨¦§ª§¤§©¨©¨¤
ipWA FWxtl Wi ,o`M xEn`d 'iel ipA§¥¥¦¨¨¨¥§¨§¦§¥

- 'dAxd' oFWNn ;mipt`ddAxd ¨¢¨¦¦§©§¥©§¥
lr milAwzOd mixaC mkl iYxn`̈©§¦¨¤§¨¦©¦§©§¦©

al.zwFlgOd on mkA ExfgYWxaC ¥¤©§§¨¤¦©©£¤¨¨
xg`:- 'lFcB' oFWNnlFcB xaC ©¥¦§¨¨¨¨



gxwלו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
ראה  מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, עינֹו זה? ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלׁשטּות

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות וכ"ד נמלט! אני כה)ּבׁשבילֹו א :(ד"ה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לבא  נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגד ּלה ּכל אפׁשר אמר: להימן". בנים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"ּכלֿאּלה
ותלה  טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלאֹותּה

יפה. רֹואה היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה  ולא נטלּתם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּבעצמֹו. ּגדֹול ּדבר ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ«»∆ְְֶַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על לחלק .ּבעצמכם ְְְֲֶַַַַָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,ערף קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

"ׁשמעּוֿנא  ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻאמר:
לוי" .ּבני ְִֵֵ

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿
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.zxFhTdEmdW mxidfdW xg`n ©§¤¥©©¤¦§¦¨¤¥
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ixaC xg` ExxbPW ici lr `N ¤̀¨©§¥¤¦§§©©¦§¥
icil E`A ok` ,gxw lW dzqdd©£¨¨¤Ÿ©¨¥¨¦¥

W cr zEWRih dUrnmdlr E`hg ©£¥¦§©¤¥¨§©
mzFWtp,dzinl mnvr Exiwtde ©§¨§¦§¦©§¨§¦¨
xn`PW(b ,fi onwl)zFYgn z`' ¤¤¡©¥©§

'mzFWtpA dN`d mi`Hgdixd ©©¨¦¨¥¤§©§¨£¥
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:miaEWg mi`v`v lW`EnWl ¤¤¡¨¦£¦§¥
oxd`e dWn cbpM lEwXWxn`PW] ¤¨§¤¤Ÿ¤§©£Ÿ¤¤¡©

(e ,hv mildz)eipdkA oxd`e dWn'Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨
dWn xiMfd - 'FnW i`xwA l`EnWE§¥§Ÿ§¥§¦§¦¤
Fnvr iptA mcbpM l`EnWE ,cgi oxd`e§©£Ÿ©©§¥§¤§¨¦§¥©§

(a ,`l zekxa)[FliaWA ,xn` .(FzEkfA) ¨©¦§¦¦§

hlnp ip`,zEprxERd oned`x ok £¦¦§¨¦©§¨§¥¨¨
KFYn zFxnWn iW`x xUr drAx ©̀§¨¨¨¨¨¥¦§¨¦

zFxnWn c"kziaAW xiXd zcFarA ¦§¨©£©©¦¤§¥
EidIW ,WCwOd:`"q) ipal zFcnFr ©¦§¨¤¦§§¦§¥

eipa (ipAnipA xUr drAx` mde] ¦§¥¨¨§¥©§¨¨¨¨§¥
sqia`l xUrÎdpFnW xFC didW ,onid¥¨¤¨¨§¨¨¨§¤§¨¨

gxw oA(bkÎgi ,e my)[xW`mNEMEid ¤Ÿ©£¤¨¨
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xiW ixaC mixnF` EidW] 'oxw mixdl§¨¦¨¤¤¨§¦¦§¥¦
l`xUi oxw mixdl ,WcFTd gExA§©©¤§¨¦¤¤¦§¨¥
xg`l didYWM zElBdn m`ivFdlE§¦¨¥©¨§¤¦§¤§©©

onf(w"cx).[xn`:FAlA gxwike'xWt` §©¨©Ÿ©§¦§¦¤§¨
WcFnrl dcizr z`Gd dNEcBd lM ¤¨©§¨©Ÿ£¦¨©£

mFC` ip`e iPOnWTaNn wFYW`e ¦¤¦©£¦¤§¤§¦§©¥
!?'dNEcbE zE`iUp`Fal sYYWp Kkl §¦§¨§¨¦§©¥¨
dwElg DzF`l,(zwFlgn)rnXW §¨£¨©£¤¤¨©

cg`e micaF` mNEMW dWn iRn¦¦Ÿ¤¤¨§¦§¤¨
WFcTd `Ed 'd xgai xW` ,hlnp- ¦§¨£¤¦§©©¨

KklFnvra dlze drhxnFl`Ed iM §¨¨¨§¨¨§©§©¦
zEni ENi` ixdW ,FA xgai xW` Wi`d̈¦£¤¦§©¤£¥¦¨
FOr EidW] eipA mr cgi `Ed©©¦¨¨¤¨¦
Ff d`xn miIwzY Ki`d ,[zwFlgOA©©§¤¨¥¦§©¥©§¤

.WcFTd gExA d`xWegxw mlE``l ¤¨¨§©©¤§¨Ÿ©Ÿ
dti d`xz` zF`xl aihd `l) ¨¨¨¤Ÿ¥¦¦§¤

(zn`ddaEWz EUr eipAW itl , ¨¡¤§¦¤¨¨¨§¨
,sFQalxn`PW FnM(`i ,ek oldl)ipaE' §©§¤¤¡©§¥

,dNigY dvrA Eid md'] 'Ezn `l gxwŸ©Ÿ¥¥¨¨¥¨§¦¨
daEWY Exdxd zwFlgOd zrWaE¦§©©©£¤¦§£§¨

'mAlA(i"yx),[d`Fx did dWnE,dti §¦¨Ÿ¤¨¨¤¨¤
oxd` caNn zxFhTd iaixwn lMW¤¨©§¦¥©§¤¦§©©£Ÿ
xFfgl micizr gxw ipaE ,Eca`iŸ§§¥Ÿ©£¦¦©£
df lM .lvPdlE WFxtle daEWzA¦§¨§¦§§¦¨¥¨¤

WxcnA`nEgpY(miyxtn ,mixn`d xe`ia): §¦§©©§¨
.íëì áøWxRzp xaM 'mkl ax' oFWNd ©¨¤©¨©¨¤§¨¦§¨¥

lr aqEn `EdW FWxcn iR lr dlrnl§©§¨©¦¦§¨¤¨©
itl mpn` .Fz`xzde dWn ixaC¦§¥¤§©§¨¨¨§¨§¦
zwFlgOd lr aqEn `Ed FhEWR§¨©©©£¤

,xnFlkE ,mdNWmYlhp lFcB xaC ¤¨¤§©¨¨¨§©§¤
ÎKExAÎWFcTd lr wFlgl mknvrA§©§§¤©£©©¨¨

`Ed(oexkfd):g dxez
(g)àð eòîL çø÷ ìà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¤Ÿ©¦§¨

.éåì éðal` dxin`A aEzMd gzR §¥¥¦¨©©¨©£¦¨¤
,iel haW lM l` FziIptA miIqnE gxwŸ©§©¥¦§¦¨¤¨¥¤¥¦
gxw l` wx xAiC dpFW`xAW itl§¦¤¨¦¨¦¥©¤Ÿ©

e.miMx mixac FOr xAcl ligzd §¦§¦§©¥¦§¨¦©¦
Ed`xW oeiM`EdW dWnsxFrÎdWw ¥¨¤¨¨¤¤§¥¤

,aiWwdl utg Fpi`exn`,FAlA`l §¥¨¥§©§¦¨©§¦Ÿ
`N` ,FCal FOr xAcl KiWn`cr ©§¦§©¥¦§©¤¨©

haXd x`W EtYYWi `NWDzF`A ¤Ÿ¦§©§§¨©¥¤§¨
zwFlgnl` mB xAc` ,FOr Eca`ie ©£¤§Ÿ§¦£©¥©¤

mdA fxfl ligzd .mNEMEaxwzIW ¨¦§¦§¨¥¨¤¤¦§¨§
:xn`e ,eil` mNEMipA `p ErnW' ¨¥¨§¨©¦§¨§¥

'...iel(`negpz)(i"gp ,a"a ,`"eb):h dxez ¥¦
(h).äãòä éðôì ãBîòìå`id §©£¦§¥¨¥¨¦
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(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות .לאֹותֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא .לנּו ֲֶֶַַַָֹ

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי להׁשלימם (סנהדרין אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  ÏÚ‰.ּבדברי ‡Ï∑ ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, .ּפיהם ְְִֵָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינֹו מׁשה מּבחינת ּבֹו יׁש ואחד אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹההֹוראה
זכּות, לימּוד ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ּכׁשהנהגת ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו

היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה גם הרי – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבכל

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

e cFnrl dcFardokECd lr xiWl ¨£¨©£§¨¦©©¨
eilre ,dAhvi` oirM iEUr mFwn'=]¨¨§¥¦§©¨§¨¨

'xxFWl micnFr miIel(.hk ziprz i"yx)[, §¦¦§¦§¥
xiMfd miIeld zFcFar ibEq ipXW itl§¦¤§¥¥£©§¦¦¦§¦
,''d oMWn zcFar z` carl' :o`M̈©£Ÿ¤£©¦§©
Fznwd ,oMWOd wExiR :zllFMd©¤¤¥©¦§¨£¨¨
.zFrQOA eiwlg z`iUp oke ,FzxinWE§¦¨§¥§¦©£¨¨©©¨
`id 'mzxWl dcrd iptl cnrl' ENi`e§¦©£Ÿ¦§¥¨¥¨§¨§¨¦
dcinrA zniIwzOd xiXd zcFar£©©¦©¦§©¤¤©£¦¨
'mzxWl dcrd iptl' :aEzMd mEIqe]§¦©¨¦§¥¨¥¨§¨§¨
oOW ,miIeld zFcFar lM lr aqEn¨©¨£©§¦¦¤¦
dcrd lM lr zFlHEn Eid oiCd©¦¨¨©¨¨¥¨
z`f miUFr miIeldW `N` ,mzFUrl©£¨¤¨¤©§¦¦¦Ÿ

mnFwnA'mzxWl'(g ,b lirl i"yx i"tr a"a)[ ¦§¨§¨§¨
(`"ry ,i"`a):i dxez

(i).EúBà áø÷iåzExiW FzF`l ©©§¥§§¥

We ,FA mzikf miIeld mY` wxwigxd ¤©©¤©§¦¦§¦¤§¦§¦
,l`xUi zcr x`W EPOnFnM ¦¤§¨£©¦§¨¥§

xn`PW(`p ,` lirl)'znEi axTd xGde' ¤¤¡©§©¨©¨¥¨
(`"eb):`i dxez
(`i).ïëì:aEzMd WExiR KMliaWA ¨¥¨¥©¨¦§¦
KMixd ,dPEdMd z` miWwan mY`W ¨¤©¤§©§¦¤©§¨£¥

micrFPd Lzcr lke dY`- LY` ©¨§¨£¨§©¨¦¦§
mY` micrFp'd lrFzEgilWa iM , £¦©¤©¦¦§¦

E ,oxd`l dPEdM zzl iziUrKkitl ¨¦¦¨¥§¨§©£Ÿ§¦¨
dGd zwFlgOd `Ed Epl `llr wx iM Ÿ¨©©£¤©¤¦©©

`Ed dn oxd`e ,miwlFg mY` 'd©¤§¦§©£Ÿ©
!?eilr EpilYWaEzMd o`M xSwe ¤¨¦¨¨§¦¥¨©¨

zaiY zg` mrR xiMfdW ,FpFWlA¦§¤¦§¦©©©©¥©
lM' :miinrR DxiMfd ENi`kE ,'micrFp'£¦§¦¦§¦¨©£©¦¨

'...lr micrFp ,micrFPd Lzcr(`negpz) £¨§©¨¦¨¦©
(yeal):ai dxez

(ai).'Bâå äLî çìLiåo`MnWi ©¦§©Ÿ¤§¦¨¥
,cFnllzwFlgnA oiwifgn oi`W- ¦§¤¥©£¦¦§©£¤

,DzwfgA Dxi`Wdl DzF` oidWn oi ¥̀©§¦¨§©§¦¨§¤§¨¨
zixWt` KxC lkA zFQpl Wi `N ¤̀¨¥§©§¨¤¤¤§¨¦

itM ,mFlXd z` oiMWdldWn didW §©§¦¤©¨§¦¤¨¨Ÿ¤
ixacA mnilWdl mdixg` xGgn§©¥©£¥¤§©§¦¨§¦§¥

.mFlWKld s` ,`Fal EaxiQWkE ¨§¤¥§¨©¨©
zlRWdl WWg `le mdil` FnvrA§©§£¥¤§Ÿ¨©§©§¨©

FcFaM(dk weqta oldl xen`k)(.iw oixcdpq)i"tr) §
(my i"yx:

.äìòð àì,mliWkd mdiR`NW Ÿ©£¤¦¤¦§¦¨¤Ÿ
`N` ,'`Fap `l' F` 'Klp `l' Exn`̈§Ÿ¥¥Ÿ¨¤¨

,'dlrp `l' `weeC Ehwpitloi`W ¨§©§¨Ÿ©£¤§¦¤¥
dcixi `N` mdlcxil micizrW ¨¤¤¨§¦¨¤£¦¦¥¥

dl`W miIgoNdl xEn`M(blÎ`l miweqt) ©¦§Ÿ¨¨¨§©¨
(`"eb):bi dxez



לז gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy
ראה  מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, עינֹו זה? ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלׁשטּות

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות וכ"ד נמלט! אני כה)ּבׁשבילֹו א :(ד"ה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לבא  נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגד ּלה ּכל אפׁשר אמר: להימן". בנים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"ּכלֿאּלה
ותלה  טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלאֹותּה

יפה. רֹואה היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה  ולא נטלּתם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּבעצמֹו. ּגדֹול ּדבר ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ«»∆ְְֶַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על לחלק .ּבעצמכם ְְְֲֶַַַַָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,ערף קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

"ׁשמעּוֿנא  ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻאמר:
לוי" .ּבני ְִֵֵ

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

mkl iYxn`dlFcB d`xzd ,xnFlM - ¨©§¦¨¤§©©§¨¨§¨
z` aixwdl EQpY `NW mkA izixzd¦§¥¦¨¤¤Ÿ§©§©§¦¤

.zxFhTdEmdW mxidfdW xg`n ©§¤¥©©¤¦§¦¨¤¥
m`d ,zEnl micizrEid miWRh `l £¦¦¨©¦Ÿ¦§¦¨

e mda dxzd KMWz`f mrElAw ¤¨¦§¨¨¤§¦Ÿ¦§
axTl mdilr!?xihwdlE WcFTd l` £¥¤¦¨¥¤©¤§©§¦

ixaC xg` ExxbPW ici lr `N ¤̀¨©§¥¤¦§§©©¦§¥
icil E`A ok` ,gxw lW dzqdd©£¨¨¤Ÿ©¨¥¨¦¥

W cr zEWRih dUrnmdlr E`hg ©£¥¦§©¤¥¨§©
mzFWtp,dzinl mnvr Exiwtde ©§¨§¦§¦©§¨§¦¨
xn`PW(b ,fi onwl)zFYgn z`' ¤¤¡©¥©§

'mzFWtpA dN`d mi`Hgdixd ©©¨¦¨¥¤§©§¨£¥
,mzzinA aEzMd mzF` miW`dW¤¤¡¦¨©¨§¦¨¨

emlE`did gTRW gxwlFcB didW] §¨Ÿ©¤¦¥©¨¨¤¨¨¨
xn`PW FnM ,FhaWAW(i weqt oldl) ¤§¦§§¤¤¡©

- 'iel ipA Lig` lM z`e Lz` axwIe'©©§¥Ÿ§§¤¨©¤§¥¥¦
Fl milth Eid eig` lMW,gi dax xacna) ¤¨¤¨¨§¥¦

(hoM m` ,[df zEhWl d`x dn`NW ¦¥¨¨¨¦§¤¤Ÿ
?dWn z`xzdl Wg`N`EYrhd Fpir ¨§©§¨©¤¤¨¥¦§©
WcFTd gEx oFfg -dti DWxiR `NW £©©¤¤Ÿ¥§¨¨¤
,zFrhl Fl dnxBzlWlW d`x ¨§¨¦§¨¨©§¤¤
EPOn d`vFi dlFcBzFxFC zxWxW - §¨§¨¦¤©§¤¤

:miaEWg mi`v`v lW`EnWl ¤¤¡¨¦£¦§¥
oxd`e dWn cbpM lEwXWxn`PW] ¤¨§¤¤Ÿ¤§©£Ÿ¤¤¡©

(e ,hv mildz)eipdkA oxd`e dWn'Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨
dWn xiMfd - 'FnW i`xwA l`EnWE§¥§Ÿ§¥§¦§¦¤
Fnvr iptA mcbpM l`EnWE ,cgi oxd`e§©£Ÿ©©§¥§¤§¨¦§¥©§

(a ,`l zekxa)[FliaWA ,xn` .(FzEkfA) ¨©¦§¦¦§

hlnp ip`,zEprxERd oned`x ok £¦¦§¨¦©§¨§¥¨¨
KFYn zFxnWn iW`x xUr drAx ©̀§¨¨¨¨¨¥¦§¨¦

zFxnWn c"kziaAW xiXd zcFarA ¦§¨©£©©¦¤§¥
EidIW ,WCwOd:`"q) ipal zFcnFr ©¦§¨¤¦§§¦§¥

eipa (ipAnipA xUr drAx` mde] ¦§¥¨¨§¥©§¨¨¨¨§¥
sqia`l xUrÎdpFnW xFC didW ,onid¥¨¤¨¨§¨¨¨§¤§¨¨

gxw oA(bkÎgi ,e my)[xW`mNEMEid ¤Ÿ©£¤¨¨
xn`PW ,WcFTdÎgExA mi`Apzn¦§©§¦§©©¤¤¤¡©

(d ,dk `ÎminidÎixac)mipa dN` lM'¨¥¤¨¦
onidlmidl`d ixacA KlOd dfFg §¥¨¥©¤¤§¦§¥¨¡Ÿ¦

xiW ixaC mixnF` EidW] 'oxw mixdl§¨¦¨¤¤¨§¦¦§¥¦
l`xUi oxw mixdl ,WcFTd gExA§©©¤§¨¦¤¤¦§¨¥
xg`l didYWM zElBdn m`ivFdlE§¦¨¥©¨§¤¦§¤§©©

onf(w"cx).[xn`:FAlA gxwike'xWt` §©¨©Ÿ©§¦§¦¤§¨
WcFnrl dcizr z`Gd dNEcBd lM ¤¨©§¨©Ÿ£¦¨©£

mFC` ip`e iPOnWTaNn wFYW`e ¦¤¦©£¦¤§¤§¦§©¥
!?'dNEcbE zE`iUp`Fal sYYWp Kkl §¦§¨§¨¦§©¥¨
dwElg DzF`l,(zwFlgn)rnXW §¨£¨©£¤¤¨©

cg`e micaF` mNEMW dWn iRn¦¦Ÿ¤¤¨§¦§¤¨
WFcTd `Ed 'd xgai xW` ,hlnp- ¦§¨£¤¦§©©¨

KklFnvra dlze drhxnFl`Ed iM §¨¨¨§¨¨§©§©¦
zEni ENi` ixdW ,FA xgai xW` Wi`d̈¦£¤¦§©¤£¥¦¨
FOr EidW] eipA mr cgi `Ed©©¦¨¨¤¨¦
Ff d`xn miIwzY Ki`d ,[zwFlgOA©©§¤¨¥¦§©¥©§¤

.WcFTd gExA d`xWegxw mlE``l ¤¨¨§©©¤§¨Ÿ©Ÿ
dti d`xz` zF`xl aihd `l) ¨¨¨¤Ÿ¥¦¦§¤

(zn`ddaEWz EUr eipAW itl , ¨¡¤§¦¤¨¨¨§¨
,sFQalxn`PW FnM(`i ,ek oldl)ipaE' §©§¤¤¡©§¥

,dNigY dvrA Eid md'] 'Ezn `l gxwŸ©Ÿ¥¥¨¨¥¨§¦¨
daEWY Exdxd zwFlgOd zrWaE¦§©©©£¤¦§£§¨

'mAlA(i"yx),[d`Fx did dWnE,dti §¦¨Ÿ¤¨¨¤¨¤
oxd` caNn zxFhTd iaixwn lMW¤¨©§¦¥©§¤¦§©©£Ÿ
xFfgl micizr gxw ipaE ,Eca`iŸ§§¥Ÿ©£¦¦©£
df lM .lvPdlE WFxtle daEWzA¦§¨§¦§§¦¨¥¨¤

WxcnA`nEgpY(miyxtn ,mixn`d xe`ia): §¦§©©§¨
.íëì áøWxRzp xaM 'mkl ax' oFWNd ©¨¤©¨©¨¤§¨¦§¨¥

lr aqEn `EdW FWxcn iR lr dlrnl§©§¨©¦¦§¨¤¨©
itl mpn` .Fz`xzde dWn ixaC¦§¥¤§©§¨¨¨§¨§¦
zwFlgOd lr aqEn `Ed FhEWR§¨©©©£¤

,xnFlkE ,mdNWmYlhp lFcB xaC ¤¨¤§©¨¨¨§©§¤
ÎKExAÎWFcTd lr wFlgl mknvrA§©§§¤©£©©¨¨

`Ed(oexkfd):g dxez
(g)àð eòîL çø÷ ìà äLî øîàiå©Ÿ¤Ÿ¤¤Ÿ©¦§¨

.éåì éðal` dxin`A aEzMd gzR §¥¥¦¨©©¨©£¦¨¤
,iel haW lM l` FziIptA miIqnE gxwŸ©§©¥¦§¦¨¤¨¥¤¥¦
gxw l` wx xAiC dpFW`xAW itl§¦¤¨¦¨¦¥©¤Ÿ©

e.miMx mixac FOr xAcl ligzd §¦§¦§©¥¦§¨¦©¦
Ed`xW oeiM`EdW dWnsxFrÎdWw ¥¨¤¨¨¤¤§¥¤

,aiWwdl utg Fpi`exn`,FAlA`l §¥¨¥§©§¦¨©§¦Ÿ
`N` ,FCal FOr xAcl KiWn`cr ©§¦§©¥¦§©¤¨©

haXd x`W EtYYWi `NWDzF`A ¤Ÿ¦§©§§¨©¥¤§¨
zwFlgnl` mB xAc` ,FOr Eca`ie ©£¤§Ÿ§¦£©¥©¤

mdA fxfl ligzd .mNEMEaxwzIW ¨¦§¦§¨¥¨¤¤¦§¨§
:xn`e ,eil` mNEMipA `p ErnW' ¨¥¨§¨©¦§¨§¥

'...iel(`negpz)(i"gp ,a"a ,`"eb):h dxez ¥¦
(h).äãòä éðôì ãBîòìå`id §©£¦§¥¨¥¨¦

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i oey`x meil inei xeriy

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות .לאֹותֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא .לנּו ֲֶֶַַַָֹ

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי להׁשלימם (סנהדרין אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  ÏÚ‰.ּבדברי ‡Ï∑ ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, .ּפיהם ְְִֵָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינֹו מׁשה מּבחינת ּבֹו יׁש ואחד אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹההֹוראה
זכּות, לימּוד ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ּכׁשהנהגת ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו

היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה גם הרי – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבכל

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

e cFnrl dcFardokECd lr xiWl ¨£¨©£§¨¦©©¨
eilre ,dAhvi` oirM iEUr mFwn'=]¨¨§¥¦§©¨§¨¨

'xxFWl micnFr miIel(.hk ziprz i"yx)[, §¦¦§¦§¥
xiMfd miIeld zFcFar ibEq ipXW itl§¦¤§¥¥£©§¦¦¦§¦
,''d oMWn zcFar z` carl' :o`M̈©£Ÿ¤£©¦§©
Fznwd ,oMWOd wExiR :zllFMd©¤¤¥©¦§¨£¨¨
.zFrQOA eiwlg z`iUp oke ,FzxinWE§¦¨§¥§¦©£¨¨©©¨
`id 'mzxWl dcrd iptl cnrl' ENi`e§¦©£Ÿ¦§¥¨¥¨§¨§¨¦
dcinrA zniIwzOd xiXd zcFar£©©¦©¦§©¤¤©£¦¨
'mzxWl dcrd iptl' :aEzMd mEIqe]§¦©¨¦§¥¨¥¨§¨§¨
oOW ,miIeld zFcFar lM lr aqEn¨©¨£©§¦¦¤¦
dcrd lM lr zFlHEn Eid oiCd©¦¨¨©¨¨¥¨
z`f miUFr miIeldW `N` ,mzFUrl©£¨¤¨¤©§¦¦¦Ÿ

mnFwnA'mzxWl'(g ,b lirl i"yx i"tr a"a)[ ¦§¨§¨§¨
(`"ry ,i"`a):i dxez

(i).EúBà áø÷iåzExiW FzF`l ©©§¥§§¥

We ,FA mzikf miIeld mY` wxwigxd ¤©©¤©§¦¦§¦¤§¦§¦
,l`xUi zcr x`W EPOnFnM ¦¤§¨£©¦§¨¥§

xn`PW(`p ,` lirl)'znEi axTd xGde' ¤¤¡©§©¨©¨¥¨
(`"eb):`i dxez
(`i).ïëì:aEzMd WExiR KMliaWA ¨¥¨¥©¨¦§¦
KMixd ,dPEdMd z` miWwan mY`W ¨¤©¤§©§¦¤©§¨£¥

micrFPd Lzcr lke dY`- LY` ©¨§¨£¨§©¨¦¦§
mY` micrFp'd lrFzEgilWa iM , £¦©¤©¦¦§¦

E ,oxd`l dPEdM zzl iziUrKkitl ¨¦¦¨¥§¨§©£Ÿ§¦¨
dGd zwFlgOd `Ed Epl `llr wx iM Ÿ¨©©£¤©¤¦©©

`Ed dn oxd`e ,miwlFg mY` 'd©¤§¦§©£Ÿ©
!?eilr EpilYWaEzMd o`M xSwe ¤¨¦¨¨§¦¥¨©¨

zaiY zg` mrR xiMfdW ,FpFWlA¦§¤¦§¦©©©©¥©
lM' :miinrR DxiMfd ENi`kE ,'micrFp'£¦§¦¦§¦¨©£©¦¨

'...lr micrFp ,micrFPd Lzcr(`negpz) £¨§©¨¦¨¦©
(yeal):ai dxez

(ai).'Bâå äLî çìLiåo`MnWi ©¦§©Ÿ¤§¦¨¥
,cFnllzwFlgnA oiwifgn oi`W- ¦§¤¥©£¦¦§©£¤

,DzwfgA Dxi`Wdl DzF` oidWn oi ¥̀©§¦¨§©§¦¨§¤§¨¨
zixWt` KxC lkA zFQpl Wi `N ¤̀¨¥§©§¨¤¤¤§¨¦

itM ,mFlXd z` oiMWdldWn didW §©§¦¤©¨§¦¤¨¨Ÿ¤
ixacA mnilWdl mdixg` xGgn§©¥©£¥¤§©§¦¨§¦§¥

.mFlWKld s` ,`Fal EaxiQWkE ¨§¤¥§¨©¨©
zlRWdl WWg `le mdil` FnvrA§©§£¥¤§Ÿ¨©§©§¨©

FcFaM(dk weqta oldl xen`k)(.iw oixcdpq)i"tr) §
(my i"yx:

.äìòð àì,mliWkd mdiR`NW Ÿ©£¤¦¤¦§¦¨¤Ÿ
`N` ,'`Fap `l' F` 'Klp `l' Exn`̈§Ÿ¥¥Ÿ¨¤¨

,'dlrp `l' `weeC Ehwpitloi`W ¨§©§¨Ÿ©£¤§¦¤¥
dcixi `N` mdlcxil micizrW ¨¤¤¨§¦¨¤£¦¦¥¥

dl`W miIgoNdl xEn`M(blÎ`l miweqt) ©¦§Ÿ¨¨¨§©¨
(`"eb):bi dxez



gxwלח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

ß oeiq g"i ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לנּו אמרּת ג)וכרם, ארץ (שמות אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב יד)זבת יּפלּו(במדבר הּזה "ּבּמדּבר : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

B‚Â'.פגריכם" ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ לא ,אלי נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
‰‰Ì.נעלה  ÌÈL‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה .ּכאדם ֲֶַ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡Ì˙ÁÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

יקּבל  לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלפני
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני.È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מּמד (תנחומא) ּכׁשהלכּתי החמֹור אפּלּו אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשּלהם,

מ"ז)ׁשחוֹור  .(ב"ב ֲַ

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).eðì ïzzå'`l' lr aqEn xaCd ©¦¤¨©¨¨¨©Ÿ
`l ,xnFlM .dlrnl xEn`d̈¨§©§¨§©Ÿ
dcU zlgp Epl Yzp `le EpzF`iad£¦¨§Ÿ¨©¨¨©£©¨¤

,mxkez`aE mixvnA Epiid xW`ke ¨¨¤§©£¤¨¦§¦§©¦¨¨
,mXn Ep`ivFdldlr`' :Epl Yxn` §¦¥¦¨¨©§¨¨©£¤

iprn mkz`(iEPirn)l` mixvn ¤§¤¥¢¦¥¦¦§©¦¤
...'Fbe daFh ux`alg zaf ux` l` ¤¤¨§¤¤¤¨©¨¨

'WacE(fi ,b zeny)-mpn`mXn §¨¨§¨¦¨
Epz`vFdalg zaf ux`' dzid `ide ¥¨§¦¨§¨¤¤¨©¨¨

,'WacEedYrl'alg zaf ux` l` ` §©§©¨Ÿ¤¤¤¨©¨¨
Epilr Yxfb `N` ,'EpzF`iad WacE§©£¦¨¤¨¨©§¨¨¥

milBxnd `hg xg`lEpzindl' §©©¥§©§©§¦©£¦¥
'xAcOA(bi weqt lirl),itM:Epl Yxn`W ©¦§¨§¦¤¨©§¨¨

'mkixbt ElRi dGd xAcOA',ci lirl) ©¦§¨©¤¦§¦§¥¤
(hk:

.'Bâå øwðz íää íéLðàä éðéòäzF` ©¥¥¨£¨¦¨¥§©¥§
'ipird' zaizAW `"dFnM o`M DWExiR ¥¤§¥©©¥¥¥¨¨§

,xnFlM .'m` mB'glFW dY` ENit` ©¦§©£¦©¨¥©
Lil` dlrp `l m` Epipir z` xTpl§©¥¤¥¥¦Ÿ©£¤¥¤

z`f lkA -dlrp `l(`"eb): §¨ŸŸ©£¤
.íää íéLðàäExn` 'Epipir' mFwnA ¨£¨¦¨¥¦§¥¥¨§

'mdd miWp`d ipir',MKxcmc` ¥¥¨£¨¦¨¥§¤¤¨¨
FxiagA Fzllw dlFYdrpnpe ©¤¦§¨©£¥§¦§¨

:Fnvr lr Dxn`Nneh dxez ¦§¨§¨©©§
(eh).ãàî äLîì øçiå'xgIe' oFWl ©¦©§Ÿ¤§Ÿ§©¦©

,'dnige qrM' FrnWn oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥©§¨©©§¥¨
,'mdA dWn s` xgIe' xn`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¡©©¦©©¤¨¤

:FWExiR `N`c`nl cr xrhvpd`x] ¤¨¥¦§©¥©¦§Ÿ§¥
FznbEC(e ,c ziy`xa)c`n oiwl xgIe' §¨©¦©§©¦§Ÿ

['eipR ElRIe(n"eviw): ©¦§¨¨
.íúçðî ìà ïôz ìà,FhEWt itl ©¥¤¤¦§¨¨§¦§

lr aqEn `Edmiaixwn mdW zxhTd ¨©©§Ÿ¤¤¥©§¦¦
n Liptl.mdil` otY l` - xglMW §¨¤¨¨©¥¤£¥¤¤¨

`xTdl iEUr 'd iptl axwPd xaC̈¨©¦§¨¦§¥¨§¦¨¥
.'dgpn'xn` ,FWxcnEiptl dWn ¦§¨¦§¨¨©¤¦§¥
:d"awdWIW ip` rcFi'mBwlg mdl ¥©£¦¤¥©¨¤¥¤

xEAv icinzAmicinYd iUak ipW) ¦§¦¥¦§¥¦§¥©§¦¦
.(xEAiSd oFnOn mFi lkA miaxwPd©¦§¨¦§¨¦¨©¦
zxhTd z` wx `l iM ,LOn dWTaA§©¨¨¦§¦Ÿ©¤©§Ÿ¤

`N` ,mdn lAwY `lmwlg s` Ÿ§©¥¥¤¤¨©¤§¨
ElNd zFpAxTALiptl lAEwi `l ©¨§¨©¨Ÿ§©§¨¤

,oFvxle'EPlk`z `le W`d EPgiPY- §¨§©¦¤¨¥§ŸŸ§¤

EPtxUY `ldidIW icM ,gAfOd W` Ÿ¦§§¤¥©¦§¥©§¥¤¦§¤
zFpAxTde] lAwzp `NW lMl xMip¦¨©Ÿ¤Ÿ¦§©¥§©¨§¨
mW lr 'dgpn' oFWlA o`M mi`xwp¦§¨¦¨¦§¦§¨©¥

mdOr d`Ad mikqPd zgpn(d ,gk oldl) ¦§©©§¨¦©¨¨¦¨¤
(`"eb)[(`negpz)(l"kyn):

.éúàNð íäî ãçà øBîç àì:FWExiR Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦¥
mdn cg` lW FxFng `l(l`xUIn) Ÿ£¤¤¨¥¤¦¦§¨¥

.iYlhpDpi` 'cg`' zaiY ,xnFlM ¨©§¦§©¥©¤¨¥¨
,'cg` xFng' :diptNW Ffl zxAEgn§¤¤¨¤§¨¤¨£¤¨
,'mdn cg`' :dixg`NW daiYl `N ¤̀¨©¥¨¤§©£¤¨¤¨¥¤
cg` lW FxFng iz`Up `l' :xnFlkE§©Ÿ¨¨¦£¤¤¨
Ffl zxAEgn dzid ENi`W] 'mdn¥¤¤¦¨§¨§¤¤¨
'mdn iz`Up' xnFl Fl did ,diptNW¤§¨¤¨¨¨©¨¨¦¥¤

'iz`Up mdn' `le(i"`a)[.ENit` §Ÿ¥¤¨¨¦£¦
,mixvnl oicOn iYkldWMicM §¤¨©§¦¦¦§¨§¦§©¦§¥

mXn mzF` lF`blz` iYaMxde , ¦§¨¦¨§¦§©§¦¤
xFngd lr ipA z`e iYW`zeny d`x) ¦§¦§¤¨©©©£

(k ,cxFngd FzF` lFHil il dide§¨¨¦¦©£
mdNXn,`A ip` mdikxvNW xg`n ¦¤¨¤¥©©¤§¨§¥¤£¦¨

mFwn lMniNXn `N` iYlhp `l ¦¨¨Ÿ¨©§¦¤¨¦¤¦
xFngd xkU mdn iYWTA `l ,xnFlM]§©Ÿ¦©§¦¥¤§©©£

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עדת. »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå§©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא):אֹותם ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי  ׁשעלי אּתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ"ּכסבּורין

ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות ‰'.לֹו „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l"kyn).[qElwpE` mEBxzezaiY lr §©§§§©¥©
- 'iz`Up''zixgW',[iYnxgd]iM ¨¨¦§¨¦¤¡©§¦¦

AlW `ixBp` z`xwp KM iOx` oFWl ¦§£©¦¨¦§¥©§©§¨¤
'xeegW' - Klnzrwtd = '`ixBp`'] ¤¤©§¨©§©§¨©§¨©

= 'xeegW' .KlOl Fznxgde WEkx§§©£¨¨©¤¤©§¨
zrwtd lr dPEnnd zEklOd ciwR§¦©©§©§¤©©§¨©

KlOd KxFvl WEkxa"a .gr n"a) §§¤©¤¤
(.fn[:fh dxez

(fh).íäåEpiidLzcrmdW , ¨¥©§£¨¤¤¥
Fpi` la` .Wi` miz`nE miXingd©£¦¦¨©¦¦£¨¥
Eid `l mdW ,mxia`e ozC lr aqEn¨©¨¨©£¦¨¤¥Ÿ¨
dzid ENi`W] zxhTd iaixwn oiA¥©§¦¥©§Ÿ¤¤¦¨§¨
Fl did ,mxia`e ozC lr mB dpeEMd©©¨¨©©¨¨©£¦¨¨¨

'mde Lzcre dY`' xnFl(x"yl)[:fi dxez ©©¨©£¨§¨¥
(fi).Búzçî Léà 'Bâå ízáø÷äå§¦§©§¤§¦©§¨

Wi`' df wEqtA xn`p minrR WlẄ§¨¦¤¡©§¨¤¦
lr llM KxC xn`p oFW`xd :'FzYgn©§¨¨¦¤¡©¤¤§¨©
cFre ,gxw ,oxd` :zxhTd iaixwn lM̈©§¦¥©§Ÿ¤©£ŸŸ©§
ipXd ENi`e .Wi` miz`nE miXng£¦¦¨©¦¦§¦©¥¦

hxtl mi`A iWilXdeiaixwn md in §©§¦¦¨¦§¨¥¦¥©§¦¥
'FzYgn Wi` ...mYaxwde' :zxhTd©§Ÿ¤§¦§©§¤¦©§¨

lr aqEnWi` miz`nE miXngd ¨©©£¦¦¨©¦¦
,mkAW'FzYgn Wi` oxd`e dY`'e ¤¨¤§©¨§©£Ÿ¦©§¨

iptA mhxRW oxd`e gxw lr aqEn¨©Ÿ©§©£Ÿ¤¥§¨¦§¥
miz`n lMd KqA ixd - mnvr©§¨£¥§©©Ÿ¨©¦
zxhTd iaixwn Wi` mipWE miXnge©£¦¦§©¦¦©§¦¥©§Ÿ¤
gkFp dWn o`M xAiC `NW iR lr s`e]§©©¦¤Ÿ¦¥¨¤©
l` m` iM ,Wi` miz`nE miXngd©£¦¦¨©¦¦¦¦¤
oFWl xnFl KiIW z`f mr ,calA gxwŸ©¦§¨¦Ÿ©¨©§

,xnFlM ,'mYaxwde'miXngd mzF` §¦§©§¤§©¨©£¦¦
mr mipnPd - 'mkAW' Wi` miz`nE¨©¦¦¤¨¤©¦§¦¦
[mxia`e ozce ,LOr cgi Lzcr£¨§©©¦§§¨¨©£¦¨

(oexkfd):gi dxez
(hi)çø÷ íäéìò ìä÷iålM z` ©©§¥£¥¤Ÿ©¤¨

.dcrdoNdl xEn`d on(`k weqta)svTW ¨¥¨¦¨¨§©¨¤¨©
iM cFnll Wi ,dcrd lM lr d"awd©¨¨¥¨¥¦§¦
wFlgl dcrd lM Etxhvd `NW mbd£©¤Ÿ¦§¨§¨¨¥¨©£
,dUrnA F` xEAicA dWn lr lrFtA§©©¤§¦§©£¤

z` zFHdl gxw iciA dlr z`f mr¦Ÿ¨¨¦¥Ÿ©§©¤
,eil` maalldwIe' o`M xn`PW Edfe §¨¨¥¨§¤¤¤¡©¨©©§¥

l` mzF` KWFn didW '...gxw mdilr£¥¤Ÿ©¤¨¨¥¨¤
FYrCdliNd lM .zEpvil ixacA ©§§¦§¥¥¨¨©©§¨

dYtE mihaXd lv` Kld `Edd©¨©¥¤©§¨¦¦¨
mzF`:oFbM ,mixacAmY` oixEaqM' ¨¦§¨¦§¦§¦©¤
ilrW(icFaM lr),ciRwn ip` iCal ¤¨©©§¦§©¦£¦©§¦

EN` ;mklM liaWA `N` ciRwn ipi ¥̀¦©§¦¤¨¦§¦ª§¤¥
(oxd`e dWn)lM oilhFpe oi`a ¤§©£Ÿ¨¦§§¦¨

eig`lE zEklOd Fl ,zFNEcBd©§©©§§¨¦
mNk EYRzPW cr ,'dPEdMdEldwpe ©§¨©¤¦§©ª¨§¦§£

FCvl mihFpM crFn ld` l` FOr¦¤Ÿ¤¥§¦§¦
(`negpz)(x"yl ,a"a):

.'ä ãBáë àøiå'd cFaM zF`xd lM ©¥¨§¨¥¨§
,WOn dpikXd d`xn DWExiR oi ¥̀¥¨©§¥©§¦¨©¨

`EdW `N`opr cEOrA `AitkE] ¤¨¤¨§©¨¨§¦
xn`PW(eh ,`l mixac)ld`A 'd `xIe' ¤¤¡©©¥¨¨Ÿ¤

gzR lr oprd cEOr cnrIe ,opr cEOrA§©¨¨©©£Ÿ©¤¨¨©¤©
['ld`d(i ,ci lirl oexkfd):k dxez ¨Ÿ¤



לט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

ß oeiq g"i ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לנּו אמרּת ג)וכרם, ארץ (שמות אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב יד)זבת יּפלּו(במדבר הּזה "ּבּמדּבר : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

B‚Â'.פגריכם" ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ לא ,אלי נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
‰‰Ì.נעלה  ÌÈL‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה .ּכאדם ֲֶַ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡Ì˙ÁÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

יקּבל  לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלפני
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני.È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מּמד (תנחומא) ּכׁשהלכּתי החמֹור אפּלּו אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשּלהם,

מ"ז)ׁשחוֹור  .(ב"ב ֲַ

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).eðì ïzzå'`l' lr aqEn xaCd ©¦¤¨©¨¨¨©Ÿ
`l ,xnFlM .dlrnl xEn`d̈¨§©§¨§©Ÿ
dcU zlgp Epl Yzp `le EpzF`iad£¦¨§Ÿ¨©¨¨©£©¨¤

,mxkez`aE mixvnA Epiid xW`ke ¨¨¤§©£¤¨¦§¦§©¦¨¨
,mXn Ep`ivFdldlr`' :Epl Yxn` §¦¥¦¨¨©§¨¨©£¤

iprn mkz`(iEPirn)l` mixvn ¤§¤¥¢¦¥¦¦§©¦¤
...'Fbe daFh ux`alg zaf ux` l` ¤¤¨§¤¤¤¨©¨¨

'WacE(fi ,b zeny)-mpn`mXn §¨¨§¨¦¨
Epz`vFdalg zaf ux`' dzid `ide ¥¨§¦¨§¨¤¤¨©¨¨

,'WacEedYrl'alg zaf ux` l` ` §©§©¨Ÿ¤¤¤¨©¨¨
Epilr Yxfb `N` ,'EpzF`iad WacE§©£¦¨¤¨¨©§¨¨¥

milBxnd `hg xg`lEpzindl' §©©¥§©§©§¦©£¦¥
'xAcOA(bi weqt lirl),itM:Epl Yxn`W ©¦§¨§¦¤¨©§¨¨

'mkixbt ElRi dGd xAcOA',ci lirl) ©¦§¨©¤¦§¦§¥¤
(hk:

.'Bâå øwðz íää íéLðàä éðéòäzF` ©¥¥¨£¨¦¨¥§©¥§
'ipird' zaizAW `"dFnM o`M DWExiR ¥¤§¥©©¥¥¥¨¨§

,xnFlM .'m` mB'glFW dY` ENit` ©¦§©£¦©¨¥©
Lil` dlrp `l m` Epipir z` xTpl§©¥¤¥¥¦Ÿ©£¤¥¤

z`f lkA -dlrp `l(`"eb): §¨ŸŸ©£¤
.íää íéLðàäExn` 'Epipir' mFwnA ¨£¨¦¨¥¦§¥¥¨§

'mdd miWp`d ipir',MKxcmc` ¥¥¨£¨¦¨¥§¤¤¨¨
FxiagA Fzllw dlFYdrpnpe ©¤¦§¨©£¥§¦§¨

:Fnvr lr Dxn`Nneh dxez ¦§¨§¨©©§
(eh).ãàî äLîì øçiå'xgIe' oFWl ©¦©§Ÿ¤§Ÿ§©¦©

,'dnige qrM' FrnWn oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥©§¨©©§¥¨
,'mdA dWn s` xgIe' xn`p `l ixdW¤£¥Ÿ¤¡©©¦©©¤¨¤

:FWExiR `N`c`nl cr xrhvpd`x] ¤¨¥¦§©¥©¦§Ÿ§¥
FznbEC(e ,c ziy`xa)c`n oiwl xgIe' §¨©¦©§©¦§Ÿ

['eipR ElRIe(n"eviw): ©¦§¨¨
.íúçðî ìà ïôz ìà,FhEWt itl ©¥¤¤¦§¨¨§¦§

lr aqEn `Edmiaixwn mdW zxhTd ¨©©§Ÿ¤¤¥©§¦¦
n Liptl.mdil` otY l` - xglMW §¨¤¨¨©¥¤£¥¤¤¨

`xTdl iEUr 'd iptl axwPd xaC̈¨©¦§¨¦§¥¨§¦¨¥
.'dgpn'xn` ,FWxcnEiptl dWn ¦§¨¦§¨¨©¤¦§¥
:d"awdWIW ip` rcFi'mBwlg mdl ¥©£¦¤¥©¨¤¥¤

xEAv icinzAmicinYd iUak ipW) ¦§¦¥¦§¥¦§¥©§¦¦
.(xEAiSd oFnOn mFi lkA miaxwPd©¦§¨¦§¨¦¨©¦
zxhTd z` wx `l iM ,LOn dWTaA§©¨¨¦§¦Ÿ©¤©§Ÿ¤

`N` ,mdn lAwY `lmwlg s` Ÿ§©¥¥¤¤¨©¤§¨
ElNd zFpAxTALiptl lAEwi `l ©¨§¨©¨Ÿ§©§¨¤

,oFvxle'EPlk`z `le W`d EPgiPY- §¨§©¦¤¨¥§ŸŸ§¤

EPtxUY `ldidIW icM ,gAfOd W` Ÿ¦§§¤¥©¦§¥©§¥¤¦§¤
zFpAxTde] lAwzp `NW lMl xMip¦¨©Ÿ¤Ÿ¦§©¥§©¨§¨
mW lr 'dgpn' oFWlA o`M mi`xwp¦§¨¦¨¦§¦§¨©¥

mdOr d`Ad mikqPd zgpn(d ,gk oldl) ¦§©©§¨¦©¨¨¦¨¤
(`"eb)[(`negpz)(l"kyn):

.éúàNð íäî ãçà øBîç àì:FWExiR Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦¥
mdn cg` lW FxFng `l(l`xUIn) Ÿ£¤¤¨¥¤¦¦§¨¥

.iYlhpDpi` 'cg`' zaiY ,xnFlM ¨©§¦§©¥©¤¨¥¨
,'cg` xFng' :diptNW Ffl zxAEgn§¤¤¨¤§¨¤¨£¤¨
,'mdn cg`' :dixg`NW daiYl `N ¤̀¨©¥¨¤§©£¤¨¤¨¥¤
cg` lW FxFng iz`Up `l' :xnFlkE§©Ÿ¨¨¦£¤¤¨
Ffl zxAEgn dzid ENi`W] 'mdn¥¤¤¦¨§¨§¤¤¨
'mdn iz`Up' xnFl Fl did ,diptNW¤§¨¤¨¨¨©¨¨¦¥¤

'iz`Up mdn' `le(i"`a)[.ENit` §Ÿ¥¤¨¨¦£¦
,mixvnl oicOn iYkldWMicM §¤¨©§¦¦¦§¨§¦§©¦§¥

mXn mzF` lF`blz` iYaMxde , ¦§¨¦¨§¦§©§¦¤
xFngd lr ipA z`e iYW`zeny d`x) ¦§¦§¤¨©©©£

(k ,cxFngd FzF` lFHil il dide§¨¨¦¦©£
mdNXn,`A ip` mdikxvNW xg`n ¦¤¨¤¥©©¤§¨§¥¤£¦¨

mFwn lMniNXn `N` iYlhp `l ¦¨¨Ÿ¨©§¦¤¨¦¤¦
xFngd xkU mdn iYWTA `l ,xnFlM]§©Ÿ¦©§¦¥¤§©©£

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ipy meil inei xeriy

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עדת. »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå§©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא):אֹותם ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי  ׁשעלי אּתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ"ּכסבּורין

ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות ‰'.לֹו „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l"kyn).[qElwpE` mEBxzezaiY lr §©§§§©¥©
- 'iz`Up''zixgW',[iYnxgd]iM ¨¨¦§¨¦¤¡©§¦¦

AlW `ixBp` z`xwp KM iOx` oFWl ¦§£©¦¨¦§¥©§©§¨¤
'xeegW' - Klnzrwtd = '`ixBp`'] ¤¤©§¨©§©§¨©§¨©

= 'xeegW' .KlOl Fznxgde WEkx§§©£¨¨©¤¤©§¨
zrwtd lr dPEnnd zEklOd ciwR§¦©©§©§¤©©§¨©

KlOd KxFvl WEkxa"a .gr n"a) §§¤©¤¤
(.fn[:fh dxez

(fh).íäåEpiidLzcrmdW , ¨¥©§£¨¤¤¥
Fpi` la` .Wi` miz`nE miXingd©£¦¦¨©¦¦£¨¥
Eid `l mdW ,mxia`e ozC lr aqEn¨©¨¨©£¦¨¤¥Ÿ¨
dzid ENi`W] zxhTd iaixwn oiA¥©§¦¥©§Ÿ¤¤¦¨§¨
Fl did ,mxia`e ozC lr mB dpeEMd©©¨¨©©¨¨©£¦¨¨¨

'mde Lzcre dY`' xnFl(x"yl)[:fi dxez ©©¨©£¨§¨¥
(fi).Búzçî Léà 'Bâå ízáø÷äå§¦§©§¤§¦©§¨

Wi`' df wEqtA xn`p minrR WlẄ§¨¦¤¡©§¨¤¦
lr llM KxC xn`p oFW`xd :'FzYgn©§¨¨¦¤¡©¤¤§¨©
cFre ,gxw ,oxd` :zxhTd iaixwn lM̈©§¦¥©§Ÿ¤©£ŸŸ©§
ipXd ENi`e .Wi` miz`nE miXng£¦¦¨©¦¦§¦©¥¦

hxtl mi`A iWilXdeiaixwn md in §©§¦¦¨¦§¨¥¦¥©§¦¥
'FzYgn Wi` ...mYaxwde' :zxhTd©§Ÿ¤§¦§©§¤¦©§¨

lr aqEnWi` miz`nE miXngd ¨©©£¦¦¨©¦¦
,mkAW'FzYgn Wi` oxd`e dY`'e ¤¨¤§©¨§©£Ÿ¦©§¨

iptA mhxRW oxd`e gxw lr aqEn¨©Ÿ©§©£Ÿ¤¥§¨¦§¥
miz`n lMd KqA ixd - mnvr©§¨£¥§©©Ÿ¨©¦
zxhTd iaixwn Wi` mipWE miXnge©£¦¦§©¦¦©§¦¥©§Ÿ¤
gkFp dWn o`M xAiC `NW iR lr s`e]§©©¦¤Ÿ¦¥¨¤©
l` m` iM ,Wi` miz`nE miXngd©£¦¦¨©¦¦¦¦¤
oFWl xnFl KiIW z`f mr ,calA gxwŸ©¦§¨¦Ÿ©¨©§

,xnFlM ,'mYaxwde'miXngd mzF` §¦§©§¤§©¨©£¦¦
mr mipnPd - 'mkAW' Wi` miz`nE¨©¦¦¤¨¤©¦§¦¦
[mxia`e ozce ,LOr cgi Lzcr£¨§©©¦§§¨¨©£¦¨

(oexkfd):gi dxez
(hi)çø÷ íäéìò ìä÷iålM z` ©©§¥£¥¤Ÿ©¤¨

.dcrdoNdl xEn`d on(`k weqta)svTW ¨¥¨¦¨¨§©¨¤¨©
iM cFnll Wi ,dcrd lM lr d"awd©¨¨¥¨¥¦§¦
wFlgl dcrd lM Etxhvd `NW mbd£©¤Ÿ¦§¨§¨¨¥¨©£
,dUrnA F` xEAicA dWn lr lrFtA§©©¤§¦§©£¤

z` zFHdl gxw iciA dlr z`f mr¦Ÿ¨¨¦¥Ÿ©§©¤
,eil` maalldwIe' o`M xn`PW Edfe §¨¨¥¨§¤¤¤¡©¨©©§¥

l` mzF` KWFn didW '...gxw mdilr£¥¤Ÿ©¤¨¨¥¨¤
FYrCdliNd lM .zEpvil ixacA ©§§¦§¥¥¨¨©©§¨

dYtE mihaXd lv` Kld `Edd©¨©¥¤©§¨¦¦¨
mzF`:oFbM ,mixacAmY` oixEaqM' ¨¦§¨¦§¦§¦©¤
ilrW(icFaM lr),ciRwn ip` iCal ¤¨©©§¦§©¦£¦©§¦

EN` ;mklM liaWA `N` ciRwn ipi ¥̀¦©§¦¤¨¦§¦ª§¤¥
(oxd`e dWn)lM oilhFpe oi`a ¤§©£Ÿ¨¦§§¦¨

eig`lE zEklOd Fl ,zFNEcBd©§©©§§¨¦
mNk EYRzPW cr ,'dPEdMdEldwpe ©§¨©¤¦§©ª¨§¦§£

FCvl mihFpM crFn ld` l` FOr¦¤Ÿ¤¥§¦§¦
(`negpz)(x"yl ,a"a):

.'ä ãBáë àøiå'd cFaM zF`xd lM ©¥¨§¨¥¨§
,WOn dpikXd d`xn DWExiR oi ¥̀¥¨©§¥©§¦¨©¨

`EdW `N`opr cEOrA `AitkE] ¤¨¤¨§©¨¨§¦
xn`PW(eh ,`l mixac)ld`A 'd `xIe' ¤¤¡©©¥¨¨Ÿ¤

gzR lr oprd cEOr cnrIe ,opr cEOrA§©¨¨©©£Ÿ©¤¨¨©¤©
['ld`d(i ,ci lirl oexkfd):k dxez ¨Ÿ¤



gxwמ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

ß oeiq h"i iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו כא)ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,,(טז, ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת יהאיהאיהאיהא לאלאלאלא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ּדּדּדּדברברברבר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו .... .... ב)ּוּוּוּוכתיבכתיבכתיבכתיב כא, מּיׂשראל (ברכות עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ּביחד ממממּמּמּמּמציאציאציאציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹו עׂשר מתמתמתמתּבּבּבּבּטּטּטּטלללל ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת יׁש אלקּיֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹנפׁשֹות

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מקצת עליו ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמחׁשבֹות  ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמדינה,
החֹוטא  מי אּתה ‡Á„.ויֹודע LÈ‡‰∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא, הּוא ְִֵֵַַַָ»ƒ∆»ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, חטא יפה לא ּומי חטא .מי ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" .ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).úBçeøä éäìà ìàdaWgOd ¥¡Ÿ¥¨©©§¨¨
oNEM ,FWtp zpEkzE eizFpFvx ,mc`AW¤¨¨¨§¨§©©§¨
oFWlaE .'mc`d gEx' mWA mi`xwp¦§¨¦§¥©¨¨¨¦§

idl`''zFgExddpeEMd ,o`M xEn`d ¡Ÿ¥¨¨¨¨©©¨¨
,xnFlkE ,daWgOd lr cgEinA `id¦¦§¨©©©§¨¨§©

d midl`d.zFaWgn rcFixn` Kke ¨¡Ÿ¦©¥©©£¨§¨¨©
`ld :d"awd iptl dWnLzCn oi` ¤¦§¥£Ÿ¥¦¨§

mceÎxUA Kln ,mceÎxUA zCnM§¦©¨¨¨¨¤¤¨¨¨¨
eilr dgxQW(FcbpM d`hgW)zvwn ¤¨§¨¨¨¤¨§¨§¤§¦§¨

Kkitl ,`hFgd in rcFi Fpi` ,dpicn§¦¨¥¥©¦©¥§¦¨
qrFk `EdWM`Ed ixd;mNEMn rxtp §¤¥£¥¦§¨¦¨

lM zFiElb Liptl ,dY` la £̀¨©¨§¨¤§¨
,`hFgd in dY` rcFie ,zFaWgOd©©£¨§¥©©¨¦©¥

z` WiprY `NW Ll iE`x KkitlE§¦¨¨§¤Ÿ©£¦¤
oNdlckE ,mNEM(`negpz)(miyxtn ,`"eb): ¨§¦§©¨

ãçà Léàä.`hgiWi` `ld ,xnFlM ¨¦¤¨¤¡¨§©£Ÿ¦
cg`lM lr dY`e `hFgd `Ed ¤¨©¥§©¨©¨

!?sFvwY dcrd`Ed `hFgd xTir iM ¨¥¨¦§¦¦©©¥
EYRzp dcrd lM x`WE Fnvr gxwŸ©©§§¨¨¨¥¨¦§©
xEdxdA m` iM E`hg `le ,eixaC xg ©̀©§¨¨§Ÿ¨§¦¦§¦§

aNd(hi weqta x`eank).ÎWFcTd xn` ©¥¨©©¨
,mYxn` dti' ,`EdÎKExAok`ip` ¨¨¤£©§¤¨¥£¦

rcFieizFaWgnE mc` iUrn lM ¥©¨©£¥¨¨©§§¨
,'`hg `l inE `hg in ricFnE`le ¦©¦¨¨¦Ÿ¨¨§Ÿ

dcrd lM z` dNk`iaixwn mpn`] £©¤¤¨¨¥¨¨§¨©§¦¥
ixaC xg` EkWnp md mBW ,zxhTd©§Ÿ¤¤©¥¦§§©©¦§¥

(dWxRd zNigzA x`FanM) gxwŸ©©§¨¦§¦©©¨¨¨
dtixUA EWprp(dl weqt oldl)mdW itl ¤¤§¦§¥¨§¦¤¥

,'dxf W`' mxihwdA 'dUrnA' E`hg̈§§©£¤§©§¦¨¥¨¨
mircFi Eid xaM dWn z`xzd xg`lE§©©©§¨©¤§¨¨§¦
z`f mre ,mWprA zEnl micizr mdW¤¥£¦¦¨§¨§¨§¦Ÿ

'mzFWtp lr E`hg'ax d"c ,f weqt lirl d`x) ¨§©©§¨
(mkl[(`negpz)(m"`x ,g"n`a):bk dxez

(ck).eìòä`N` ,diIlr oFWl df oi` ¥¨¥¤§£¦¨¤¨
FnEBxzMqFlwpE`A'EwNYq`' :- §©§§§§¦§©¨

EwNYqd ,FWExiRWoMWn zFaiaQn ¤¥¦§©§¦§¦¦§©
gxwc .fi ,h lirl i"yxa mixacd xe`ia d`x)d" Ÿ©

(oprd zelrd:dk dxez
(dk)äLî í÷iåozC l` KlIe ©¨¨Ÿ¤©¥¤¤¨¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית (שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :. »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּדין ּובית ׂשערֹות, ׁשּתי .ׁשּיביא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן .ּכהּנה, ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

gzR .dcrd l` xAcie ...mxia`e©£¦¨©§©¥¤¨¥¨¨©
ozC l` dWn zkildA aEzMd©¨©£¦©¤¤¨¨
.dcrd l` FxEAicA miIqnE ,mxia`e©£¦¨§©¥§¦¤¨¥¨
mxia`e ozC l` Kld dNigYAW itl§¦¤©§¦¨¨©¤¨¨©£¦¨
FciA dlri ilE` mAl lr xAcl§©¥©¦¨©©£¤§¨

,mqiItlxEaqMdidmipt Fl E`UIW §©§¨§¨¨¨¤¦§¨¦
,mdild` KFYn eil` E`vieEUr `le §¥§¥¨¦¨¢¥¤§Ÿ¨

dcrd lM l` dpR ,E`vi `NXnE .oM¥¦¤Ÿ¨§¨¨¤¨¨¥¨
(`negpz yxcn i"tr):ek dxez

(fk).íéávð eàöéaEzMd zpeEM oi` ¨§¦¨¦¥©¨©©¨
gztA 'micnFr' EidW EprinWdl§©§¦¥¤¨§¦§¤©
`N` ,'miaWFi' `le mdild`̈¢¥¤§Ÿ§¦¤¨

dzid mzcinrWdtEwf dnFwA ¤£¦¨¨¨§¨§¨§¨
icM ,zEGr KxcAFnM .sCblE sxgl §¤¤©§¥§¨¥§©¥§

zErnWnA 'zEaSizd' oFWl EpivOW¤¨¦§¦§©§§©§¨
:FfzilbC 'mFi mirAx` aSizIe'©¦§©¥©§¨¦§¨§©

(fh ,fi `Îl`eny)ingFNn cg` xFAB]¦¤¨¦£¥
lkA `vFi didW ,FnW zilbe miYWlt§¦§¦§¨§¨§¤¨¨¥§¨
zEGrA aSiznE miYWlt dpgOn mFi¦©£¥§¦§¦¦§©¥§©
il EpY' :xnF`e l`xUi dpgn cbpM§¤¤©£¥¦§¨¥§¥§¦
rinWn `EdWM ,'cgi dngNpe Wi ¦̀§¦¨£¨¨©§¤©§¦©

sECibe sExig ixaCcr ,dlrn iRlM ¦§¥¥§¦§©¥©§¨©
sxg iM' ,Fbxde Fgvpe ceC `AW¤¨¨¦§¦§©£¨¦¥¥

'miIg midl` zFkxrn(el weqt my)[ ©©§¡Ÿ¦©¦
(`negpz)(i"`a):

.ítèå íäéðáe íäéLðed`xE `A §¥¤§¥¤§©¨Ÿ§¥
dWw dOMoFrixdW ,zwFlgOd ©¨¨¤£©©£¤¤£¥

lW oiCÎziAoiWpFr oi` dHnz` ¥¦¤©¨¥§¦¤
ohTdW cr `N`lCbIeiYW `iaI ©¨¨¤¨©¤¦§©§¨¦§¥

zFxrU(FtEbA zElcB ipniq)ÎziaE §¨¦¨¥©§§¥
dlrn lW oiCoiWpFr oi`crdidIW ¦¤©§¨¥§¦©¤¦§¤

oAs` Eca` o`ke ,dpW mixUr ¤¤§¦¨¨§¨¨§©

zFwFpiYmicW iwpFimNEM lrW - ¦§¥¨¨¦¤©¨
xn`poNdl(bl weqt)KFYn Eca`Ie' ¤¡©§©¨©Ÿ§¦
'ldTd(`negpz)d"c i"yx :ht zay d`x) ©¨¨

(lc:gk dxez
(gk).älàä íéNònä ìk úà úBNòì©£¥¨©©£¦¨¥¤

lr E`FaIW miWprd lr dpeEMd oi ¥̀©©¨¨©¨¢¨¦¤¨©
miiEPiOd lM :xnFlM `N` .gxw zcr£©Ÿ©¤¨§©¨©¦¦

iziUrWEidxEACd iRÎlripESW ¤¨¦¦¨©¦©¦¤¦©¦
:EpiidC ,mzFUrl d"awdoxd`l zzl ©£¨§©§¨¥§©£Ÿ

eipaE ,dlFcb dPEdMxnzi`e xfrl` - §¨§¨¨¨¤§¨¨§¦¨¨
-dPEdk ipbq(cÎb ,b lirl),otvil`e §¨¥§¨¤¡¦¨¨

izdTd `iUp(l weqt my)(i"`a):hk dxez §¦©§¨¦
(hk).éðçìL 'ä àì,mzFUrl`N` Ÿ§¨¨¦©£¨¤¨

oicaE ,iYrCn lMd iziUr ip £̀¦¨¦¦©Ÿ¦©§¦§¦
(wcvA)ilr wlFg `Ed,z`f lke - §¤¤¥¨¨§¨Ÿ

mc` lM zFnM EzEni ENi`:l dxez ¦¨§¨¨¨



מי gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

ß oeiq h"i iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו כא)ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,,(טז, ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת יהאיהאיהאיהא לאלאלאלא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ּדּדּדּדברברברבר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו .... .... ב)ּוּוּוּוכתיבכתיבכתיבכתיב כא, מּיׂשראל (ברכות עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ּביחד ממממּמּמּמּמציאציאציאציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹו עׂשר מתמתמתמתּבּבּבּבּטּטּטּטלללל ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת יׁש אלקּיֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹנפׁשֹות

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מקצת עליו ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמחׁשבֹות  ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמדינה,
החֹוטא  מי אּתה ‡Á„.ויֹודע LÈ‡‰∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא, הּוא ְִֵֵַַַָ»ƒ∆»ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, חטא יפה לא ּומי חטא .מי ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" .ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).úBçeøä éäìà ìàdaWgOd ¥¡Ÿ¥¨©©§¨¨
oNEM ,FWtp zpEkzE eizFpFvx ,mc`AW¤¨¨¨§¨§©©§¨
oFWlaE .'mc`d gEx' mWA mi`xwp¦§¨¦§¥©¨¨¨¦§

idl`''zFgExddpeEMd ,o`M xEn`d ¡Ÿ¥¨¨¨¨©©¨¨
,xnFlkE ,daWgOd lr cgEinA `id¦¦§¨©©©§¨¨§©

d midl`d.zFaWgn rcFixn` Kke ¨¡Ÿ¦©¥©©£¨§¨¨©
`ld :d"awd iptl dWnLzCn oi` ¤¦§¥£Ÿ¥¦¨§

mceÎxUA Kln ,mceÎxUA zCnM§¦©¨¨¨¨¤¤¨¨¨¨
eilr dgxQW(FcbpM d`hgW)zvwn ¤¨§¨¨¨¤¨§¨§¤§¦§¨

Kkitl ,`hFgd in rcFi Fpi` ,dpicn§¦¨¥¥©¦©¥§¦¨
qrFk `EdWM`Ed ixd;mNEMn rxtp §¤¥£¥¦§¨¦¨

lM zFiElb Liptl ,dY` la £̀¨©¨§¨¤§¨
,`hFgd in dY` rcFie ,zFaWgOd©©£¨§¥©©¨¦©¥

z` WiprY `NW Ll iE`x KkitlE§¦¨¨§¤Ÿ©£¦¤
oNdlckE ,mNEM(`negpz)(miyxtn ,`"eb): ¨§¦§©¨

ãçà Léàä.`hgiWi` `ld ,xnFlM ¨¦¤¨¤¡¨§©£Ÿ¦
cg`lM lr dY`e `hFgd `Ed ¤¨©¥§©¨©¨

!?sFvwY dcrd`Ed `hFgd xTir iM ¨¥¨¦§¦¦©©¥
EYRzp dcrd lM x`WE Fnvr gxwŸ©©§§¨¨¨¥¨¦§©
xEdxdA m` iM E`hg `le ,eixaC xg ©̀©§¨¨§Ÿ¨§¦¦§¦§

aNd(hi weqta x`eank).ÎWFcTd xn` ©¥¨©©¨
,mYxn` dti' ,`EdÎKExAok`ip` ¨¨¤£©§¤¨¥£¦

rcFieizFaWgnE mc` iUrn lM ¥©¨©£¥¨¨©§§¨
,'`hg `l inE `hg in ricFnE`le ¦©¦¨¨¦Ÿ¨¨§Ÿ

dcrd lM z` dNk`iaixwn mpn`] £©¤¤¨¨¥¨¨§¨©§¦¥
ixaC xg` EkWnp md mBW ,zxhTd©§Ÿ¤¤©¥¦§§©©¦§¥

(dWxRd zNigzA x`FanM) gxwŸ©©§¨¦§¦©©¨¨¨
dtixUA EWprp(dl weqt oldl)mdW itl ¤¤§¦§¥¨§¦¤¥

,'dxf W`' mxihwdA 'dUrnA' E`hg̈§§©£¤§©§¦¨¥¨¨
mircFi Eid xaM dWn z`xzd xg`lE§©©©§¨©¤§¨¨§¦
z`f mre ,mWprA zEnl micizr mdW¤¥£¦¦¨§¨§¨§¦Ÿ

'mzFWtp lr E`hg'ax d"c ,f weqt lirl d`x) ¨§©©§¨
(mkl[(`negpz)(m"`x ,g"n`a):bk dxez

(ck).eìòä`N` ,diIlr oFWl df oi` ¥¨¥¤§£¦¨¤¨
FnEBxzMqFlwpE`A'EwNYq`' :- §©§§§§¦§©¨

EwNYqd ,FWExiRWoMWn zFaiaQn ¤¥¦§©§¦§¦¦§©
gxwc .fi ,h lirl i"yxa mixacd xe`ia d`x)d" Ÿ©

(oprd zelrd:dk dxez
(dk)äLî í÷iåozC l` KlIe ©¨¨Ÿ¤©¥¤¤¨¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית (שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :. »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּדין ּובית ׂשערֹות, ׁשּתי .ׁשּיביא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן .ּכהּנה, ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

gzR .dcrd l` xAcie ...mxia`e©£¦¨©§©¥¤¨¥¨¨©
ozC l` dWn zkildA aEzMd©¨©£¦©¤¤¨¨
.dcrd l` FxEAicA miIqnE ,mxia`e©£¦¨§©¥§¦¤¨¥¨
mxia`e ozC l` Kld dNigYAW itl§¦¤©§¦¨¨©¤¨¨©£¦¨
FciA dlri ilE` mAl lr xAcl§©¥©¦¨©©£¤§¨

,mqiItlxEaqMdidmipt Fl E`UIW §©§¨§¨¨¨¤¦§¨¦
,mdild` KFYn eil` E`vieEUr `le §¥§¥¨¦¨¢¥¤§Ÿ¨

dcrd lM l` dpR ,E`vi `NXnE .oM¥¦¤Ÿ¨§¨¨¤¨¨¥¨
(`negpz yxcn i"tr):ek dxez

(fk).íéávð eàöéaEzMd zpeEM oi` ¨§¦¨¦¥©¨©©¨
gztA 'micnFr' EidW EprinWdl§©§¦¥¤¨§¦§¤©
`N` ,'miaWFi' `le mdild`̈¢¥¤§Ÿ§¦¤¨

dzid mzcinrWdtEwf dnFwA ¤£¦¨¨¨§¨§¨§¨
icM ,zEGr KxcAFnM .sCblE sxgl §¤¤©§¥§¨¥§©¥§

zErnWnA 'zEaSizd' oFWl EpivOW¤¨¦§¦§©§§©§¨
:FfzilbC 'mFi mirAx` aSizIe'©¦§©¥©§¨¦§¨§©

(fh ,fi `Îl`eny)ingFNn cg` xFAB]¦¤¨¦£¥
lkA `vFi didW ,FnW zilbe miYWlt§¦§¦§¨§¨§¤¨¨¥§¨
zEGrA aSiznE miYWlt dpgOn mFi¦©£¥§¦§¦¦§©¥§©
il EpY' :xnF`e l`xUi dpgn cbpM§¤¤©£¥¦§¨¥§¥§¦
rinWn `EdWM ,'cgi dngNpe Wi ¦̀§¦¨£¨¨©§¤©§¦©

sECibe sExig ixaCcr ,dlrn iRlM ¦§¥¥§¦§©¥©§¨©
sxg iM' ,Fbxde Fgvpe ceC `AW¤¨¨¦§¦§©£¨¦¥¥

'miIg midl` zFkxrn(el weqt my)[ ©©§¡Ÿ¦©¦
(`negpz)(i"`a):

.ítèå íäéðáe íäéLðed`xE `A §¥¤§¥¤§©¨Ÿ§¥
dWw dOMoFrixdW ,zwFlgOd ©¨¨¤£©©£¤¤£¥

lW oiCÎziAoiWpFr oi` dHnz` ¥¦¤©¨¥§¦¤
ohTdW cr `N`lCbIeiYW `iaI ©¨¨¤¨©¤¦§©§¨¦§¥

zFxrU(FtEbA zElcB ipniq)ÎziaE §¨¦¨¥©§§¥
dlrn lW oiCoiWpFr oi`crdidIW ¦¤©§¨¥§¦©¤¦§¤

oAs` Eca` o`ke ,dpW mixUr ¤¤§¦¨¨§¨¨§©

zFwFpiYmicW iwpFimNEM lrW - ¦§¥¨¨¦¤©¨
xn`poNdl(bl weqt)KFYn Eca`Ie' ¤¡©§©¨©Ÿ§¦
'ldTd(`negpz)d"c i"yx :ht zay d`x) ©¨¨

(lc:gk dxez
(gk).älàä íéNònä ìk úà úBNòì©£¥¨©©£¦¨¥¤

lr E`FaIW miWprd lr dpeEMd oi ¥̀©©¨¨©¨¢¨¦¤¨©
miiEPiOd lM :xnFlM `N` .gxw zcr£©Ÿ©¤¨§©¨©¦¦

iziUrWEidxEACd iRÎlripESW ¤¨¦¦¨©¦©¦¤¦©¦
:EpiidC ,mzFUrl d"awdoxd`l zzl ©£¨§©§¨¥§©£Ÿ

eipaE ,dlFcb dPEdMxnzi`e xfrl` - §¨§¨¨¨¤§¨¨§¦¨¨
-dPEdk ipbq(cÎb ,b lirl),otvil`e §¨¥§¨¤¡¦¨¨

izdTd `iUp(l weqt my)(i"`a):hk dxez §¦©§¨¦
(hk).éðçìL 'ä àì,mzFUrl`N` Ÿ§¨¨¦©£¨¤¨

oicaE ,iYrCn lMd iziUr ip £̀¦¨¦¦©Ÿ¦©§¦§¦
(wcvA)ilr wlFg `Ed,z`f lke - §¤¤¥¨¨§¨Ÿ

mc` lM zFnM EzEni ENi`:l dxez ¦¨§¨¨¨



gxwמב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה
קי)ּפירׁשּו ה'(סנהדרין יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

לכאן) .הּפה ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשאלהאלהאלהאלה חחחחּיּיּיּייםיםיםים ל)וירדוירדוירדוירדּוּוּוּו יֹורדת (טז, ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלּגלּות

ּתחּתית. לׁשאֹול ְְִִֶֶַי ֹורדת

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיאבדאבדאבדאבדּוּוּוּו .... .... ּכּכּכּכלללל־־־־הרכהרכהרכהרכּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש:::: ואתואתואתואת לקרחלקרחלקרחלקרח אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל־־־־האדםהאדםהאדםהאדם ואתואתואתואת ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבּתּתּתּתיהםיהםיהםיהם אתםאתםאתםאתם ווווּתּתּתּתבלעבלעבלעבלע אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפיהיהיהיה הארץהארץהארץהארץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֹֹ
לב–לג)ההההּקּקּקּקהלהלהלהל:::: (טז, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ּפנחס ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר יא)ּכאן רׁש"י(כו, ּומפרׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר לפיכ ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיּו

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם נבלעּו, ּבכלל לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ּדבלעדי ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאכן
רׁש"י לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ּבלּבם".(שם)ּובחיצֹונּיּות ּתׁשּובה "הרהרּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  ּכל לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין הרֹואים ׁשּלעיני ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאׁשר
ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ּכיון ּבפעל א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד "נתּבּצר נבלעּו ולכן מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום ִֵֶַַָָָֹלהם
קרח  ּדבני ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר מה ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻּומעּתה
הּקהל" מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ׁשהם חׁשב ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
מדּבר' מתי 'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפר' רק מתּו" לא קרח ׁש"ּבני לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהם

כב) כ, פרק חוקת ּבּגיהּנם.(רש"י להחזיקם צר עֹוד אין ׁשּוב ּדאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ּבׁשעת חי ׁשהיה הּדֹור וכל ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).äàéøa íàå.dWcgxaC ,xnFlM §¦§¦¨£¨¨§©¨¨
mlFrd bdpnM `NW WCEgn(`"eb ,m"`x): §¨¤Ÿ§¦§©¨¨

.'ä àøáéicMdzinA mzF` zindl ¦§¨§¥§¨¦¨§¦¨
`id dnE ,dPd cr mc` DA zn `NW¤Ÿ¥¨¨¨©¥¨©¦
z` dnc`d dzvtE' - d`ixAd©§¦¨¨§¨¨£¨¨¤

,mrlaze 'diR,xaCd miIwzi xW`ke ¦¨§¦§¨¥§©£¤¦§©¥©¨¨
Ev`p iM mYrcie - f`,'d z` md ¨¦©§¤¦¦£¥¤

ip`emkil` iYxn` xW` lMiRn ©£¦¨£¤¨©§¦£¥¤¦¦
,EWxit EpizFAxe .iYxn` dxEaBd©§¨¨©§¦§©¥¥§
itl ?'`xai d`ixA' oFWNd ltM dOl̈¨¤¤©¨§¦¨¦§¨§¦

,dWn xn` KMW'd`ixA m`'xaMW ¤¨¨©¤¦§¦¨¤§¨
`xapini zWXn ux`l dR ¦§¨¤¨¨¤¦¥¤§¥

ziW`xaon cg` `Ed 'ux`d iR'] §¥¦¦¨¨¤¤¨¦
oiA zAW axrA E`xaPW mixaCd©§¨¦¤¦§§§¤¤©¨¥

dpWOA x`FanM ,zFWnXdd"t zea`) ©§¨©§¨©¦§¨
(e"n[,ahEn ,`Ed z`fM zrl ixd iM ¨¦£¥§¥¨Ÿ

;mzF` rFlal icM `xap- e`l m`e ¦§¨§¥¦§©¨§¦¨
dYr ixd''d `xai'dnc`l dR £¥©¨¦§¨¤¨£¨¨

'...diR z` dnc`d dzvtE'(.iw oixcdpq) ¨§¨¨£¨¨¤¦¨
(`"eb):`l dxez

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול .ּבׁשביל »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑ הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ הּמחּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי .ּבהנאה, ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ּבלעז ∑ÌÈÁÙ.רדידין  טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑,לזּכרֹון ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְִָ
ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו .ׁשּיאמרּו: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).íìB÷ì eñðdpFW`xd c"nl zF` ¨§¨¨¤¨¦¨
DzErnWn oi` 'mlFwl' zaizAW¤§¥©§¨¥©§¨¨
,'l`' zaizl dnFcA zFnFwOd aFxaM¦§©§§¤§¥©¤
,mlFw l` EqPW FWExiR didi oM m`W¤¦¥¦§¤¥¤¨¤¨
,liaWA :FnM DzErnWn o`M `N ¤̀¨¨©§¨¨§¦§¦
Ewgxzde EgxA mNEMW ;zngn¥£©¤¨¨§§¦§©£

`vFId lFTd 'liaWA'ux`d zriwaA ¦§¦©©¥¦§¦©¨¨¤
ozrilA lrdid driwAd KFYOW - ©§¦¨¨¤¦©§¦¨¨¨

lidadW mrx oirM Wrx lFw rnWp¦§¨©©§¥©©¤¦§¦
miIqOW itkE ,gFxal miWp`d z ¤̀¨£¨¦¦§©§¦¤§©¥
'ux`d EprlaY oR Exn` iM' :aEzMd©¨¦¨§¤¦§¨¥¨¨¤

(i"`a ,m"`x):dl dxez
æé(a).Làä úàå,zFYgOd KFzAW §¤¨¥¤§©©§

z` EgiPd mdilrW milgBd EpiidC§©§©¤¨¦¤£¥¤¦¦¤
zxhTd: ©§Ÿ¤

.äàìä äøæmzF` wFxflrn ,ux`l §¥¨§¨§¨¨¨¤¥©
zFYgOdoWCd KtW l` `le'],c `xwie) ©©§§Ÿ¤¤¤©¤¤

(ai'dxf zxFhw dzidW ipRn(epxetq)[: ¦§¥¤¨§¨§¤¨¨
.eLã÷ ékEWCwzp iM,zFYgOd ¦¨¥¦¦§©§©©§

ÎilM mE`Ur ixdW ,d`pdA oixEq`e©£¦©£¨¨¤£¥£¨§¥
zxWmWl mzF` EWiCwdW KkA ¨¥§¨¤¦§¦¨§¥

zxhw odilr Exihwde ,minW:b dxez ¨©¦§¦§¦£¥¤§Ÿ¤
(b).íúBLôða älàä íéàhçä©©¨¦¨¥¤§©§¨

mzFWtpA mirWFt EUrPW-,xnFlM ¤©£§¦§©§¨§©
zzinA minW` md,mnvritl ¥£¥¦§¦©©§¨§¦

`EdÎKExAÎWFcTd lr EwlgPWdide ¤¤§§©©¨¨§¨¨
mdW dWn z`xzdl WEgl mdl̈¤¨§©§¨©¤¤¥

dzinA KM lr Wprdl micizrx`eank) £¦¦§¥¨¥©¨§¦¨
(e ,fh lirl(a"a):

éòwø.migtzgihW oFWl `Ed rETix ¦ª¥©¦¦©§§¦©

FnEBxzkE ,wce gEzn FzFUrl xaC̈¨©£¨©§©§©§
qFlwpE`A'oicicx'[micCExn]..íéçt §§§§¦¦§¨¦©¦
:FWExiRmiQh(miTC zFgEl) ¥©¦©¦

d.oicCExn'migt irTx' oFWNde ©§¨¦§©¨¦ª¥©¦
:xn`p ENi`M FrnWn ,o`M xEn`d̈¨¨©§¨§¦¤¡©

.'mirTExn migR':f"rlA y"icpih ©¦§¨¦§©©
.çaænì éetözWgPd gAfnl`Ed - ¦©¦§¥©§¦§©©§Ÿ¤
oFvigd gAfndidW ,zFpAxwl iEUrd ¦§¥©©¦¤¨§¨§¨¤¨¨

,Faiaq zWFgpA dREvnE miHW ivrn¥£¥¦¦§¤¦§¤§¦
zWFgp bB iERiv Fl EtiqFd eiWkre§©§¨¦¦©§¤

dlrnln(b ,l my i"yxe .a ,fk zeny d`x) ¦§©§¨
(ipewfg):

.úBàì eéäéåW .oFxMflmi`Fxd §¦§§§¦¨¤¨¦
lr EwlgPW ozF`n Eid EN`' ,Exn`IŸ§¥¨¥¨¤¤§§©

:'EtxUpe ,dPEdMdc dxez ©§¨§¦§¨



מג gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה
קי)ּפירׁשּו ה'(סנהדרין יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

לכאן) .הּפה ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשאלהאלהאלהאלה חחחחּיּיּיּייםיםיםים ל)וירדוירדוירדוירדּוּוּוּו יֹורדת (טז, ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלּגלּות

ּתחּתית. לׁשאֹול ְְִִֶֶַי ֹורדת

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיאבדאבדאבדאבדּוּוּוּו .... .... ּכּכּכּכלללל־־־־הרכהרכהרכהרכּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש:::: ואתואתואתואת לקרחלקרחלקרחלקרח אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל־־־־האדםהאדםהאדםהאדם ואתואתואתואת ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבּתּתּתּתיהםיהםיהםיהם אתםאתםאתםאתם ווווּתּתּתּתבלעבלעבלעבלע אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפיהיהיהיה הארץהארץהארץהארץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֹֹ
לב–לג)ההההּקּקּקּקהלהלהלהל:::: (טז, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ּפנחס ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר יא)ּכאן רׁש"י(כו, ּומפרׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר לפיכ ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיּו

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם נבלעּו, ּבכלל לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ּדבלעדי ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאכן
רׁש"י לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ּבלּבם".(שם)ּובחיצֹונּיּות ּתׁשּובה "הרהרּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יׂשראל  ּכל לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין הרֹואים ׁשּלעיני ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאׁשר
ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ּכיון ּבפעל א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד "נתּבּצר נבלעּו ולכן מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום ִֵֶַַָָָֹלהם
קרח  ּדבני ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר מה ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻּומעּתה
הּקהל" מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ׁשהם חׁשב ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
מדּבר' מתי 'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפר' רק מתּו" לא קרח ׁש"ּבני לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהם

כב) כ, פרק חוקת ּבּגיהּנם.(רש"י להחזיקם צר עֹוד אין ׁשּוב ּדאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ּבׁשעת חי ׁשהיה הּדֹור וכל ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).äàéøa íàå.dWcgxaC ,xnFlM §¦§¦¨£¨¨§©¨¨
mlFrd bdpnM `NW WCEgn(`"eb ,m"`x): §¨¤Ÿ§¦§©¨¨

.'ä àøáéicMdzinA mzF` zindl ¦§¨§¥§¨¦¨§¦¨
`id dnE ,dPd cr mc` DA zn `NW¤Ÿ¥¨¨¨©¥¨©¦
z` dnc`d dzvtE' - d`ixAd©§¦¨¨§¨¨£¨¨¤

,mrlaze 'diR,xaCd miIwzi xW`ke ¦¨§¦§¨¥§©£¤¦§©¥©¨¨
Ev`p iM mYrcie - f`,'d z` md ¨¦©§¤¦¦£¥¤

ip`emkil` iYxn` xW` lMiRn ©£¦¨£¤¨©§¦£¥¤¦¦
,EWxit EpizFAxe .iYxn` dxEaBd©§¨¨©§¦§©¥¥§
itl ?'`xai d`ixA' oFWNd ltM dOl̈¨¤¤©¨§¦¨¦§¨§¦

,dWn xn` KMW'd`ixA m`'xaMW ¤¨¨©¤¦§¦¨¤§¨
`xapini zWXn ux`l dR ¦§¨¤¨¨¤¦¥¤§¥

ziW`xaon cg` `Ed 'ux`d iR'] §¥¦¦¨¨¤¤¨¦
oiA zAW axrA E`xaPW mixaCd©§¨¦¤¦§§§¤¤©¨¥

dpWOA x`FanM ,zFWnXdd"t zea`) ©§¨©§¨©¦§¨
(e"n[,ahEn ,`Ed z`fM zrl ixd iM ¨¦£¥§¥¨Ÿ

;mzF` rFlal icM `xap- e`l m`e ¦§¨§¥¦§©¨§¦¨
dYr ixd''d `xai'dnc`l dR £¥©¨¦§¨¤¨£¨¨

'...diR z` dnc`d dzvtE'(.iw oixcdpq) ¨§¨¨£¨¨¤¦¨
(`"eb):`l dxez

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול .ּבׁשביל »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑ הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ הּמחּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי .ּבהנאה, ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ּבלעז ∑ÌÈÁÙ.רדידין  טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑,לזּכרֹון ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְִָ
ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו .ׁשּיאמרּו: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).íìB÷ì eñðdpFW`xd c"nl zF` ¨§¨¨¤¨¦¨
DzErnWn oi` 'mlFwl' zaizAW¤§¥©§¨¥©§¨¨
,'l`' zaizl dnFcA zFnFwOd aFxaM¦§©§§¤§¥©¤
,mlFw l` EqPW FWExiR didi oM m`W¤¦¥¦§¤¥¤¨¤¨
,liaWA :FnM DzErnWn o`M `N ¤̀¨¨©§¨¨§¦§¦
Ewgxzde EgxA mNEMW ;zngn¥£©¤¨¨§§¦§©£

`vFId lFTd 'liaWA'ux`d zriwaA ¦§¦©©¥¦§¦©¨¨¤
ozrilA lrdid driwAd KFYOW - ©§¦¨¨¤¦©§¦¨¨¨

lidadW mrx oirM Wrx lFw rnWp¦§¨©©§¥©©¤¦§¦
miIqOW itkE ,gFxal miWp`d z ¤̀¨£¨¦¦§©§¦¤§©¥
'ux`d EprlaY oR Exn` iM' :aEzMd©¨¦¨§¤¦§¨¥¨¨¤

(i"`a ,m"`x):dl dxez
æé(a).Làä úàå,zFYgOd KFzAW §¤¨¥¤§©©§

z` EgiPd mdilrW milgBd EpiidC§©§©¤¨¦¤£¥¤¦¦¤
zxhTd: ©§Ÿ¤

.äàìä äøæmzF` wFxflrn ,ux`l §¥¨§¨§¨¨¨¤¥©
zFYgOdoWCd KtW l` `le'],c `xwie) ©©§§Ÿ¤¤¤©¤¤

(ai'dxf zxFhw dzidW ipRn(epxetq)[: ¦§¥¤¨§¨§¤¨¨
.eLã÷ ékEWCwzp iM,zFYgOd ¦¨¥¦¦§©§©©§

ÎilM mE`Ur ixdW ,d`pdA oixEq`e©£¦©£¨¨¤£¥£¨§¥
zxWmWl mzF` EWiCwdW KkA ¨¥§¨¤¦§¦¨§¥

zxhw odilr Exihwde ,minW:b dxez ¨©¦§¦§¦£¥¤§Ÿ¤
(b).íúBLôða älàä íéàhçä©©¨¦¨¥¤§©§¨

mzFWtpA mirWFt EUrPW-,xnFlM ¤©£§¦§©§¨§©
zzinA minW` md,mnvritl ¥£¥¦§¦©©§¨§¦

`EdÎKExAÎWFcTd lr EwlgPWdide ¤¤§§©©¨¨§¨¨
mdW dWn z`xzdl WEgl mdl̈¤¨§©§¨©¤¤¥

dzinA KM lr Wprdl micizrx`eank) £¦¦§¥¨¥©¨§¦¨
(e ,fh lirl(a"a):

éòwø.migtzgihW oFWl `Ed rETix ¦ª¥©¦¦©§§¦©

FnEBxzkE ,wce gEzn FzFUrl xaC̈¨©£¨©§©§©§
qFlwpE`A'oicicx'[micCExn]..íéçt §§§§¦¦§¨¦©¦
:FWExiRmiQh(miTC zFgEl) ¥©¦©¦

d.oicCExn'migt irTx' oFWNde ©§¨¦§©¨¦ª¥©¦
:xn`p ENi`M FrnWn ,o`M xEn`d̈¨¨©§¨§¦¤¡©

.'mirTExn migR':f"rlA y"icpih ©¦§¨¦§©©
.çaænì éetözWgPd gAfnl`Ed - ¦©¦§¥©§¦§©©§Ÿ¤
oFvigd gAfndidW ,zFpAxwl iEUrd ¦§¥©©¦¤¨§¨§¨¤¨¨

,Faiaq zWFgpA dREvnE miHW ivrn¥£¥¦¦§¤¦§¤§¦
zWFgp bB iERiv Fl EtiqFd eiWkre§©§¨¦¦©§¤

dlrnln(b ,l my i"yxe .a ,fk zeny d`x) ¦§©§¨
(ipewfg):

.úBàì eéäéåW .oFxMflmi`Fxd §¦§§§¦¨¤¨¦
lr EwlgPW ozF`n Eid EN`' ,Exn`IŸ§¥¨¥¨¤¤§§©

:'EtxUpe ,dPEdMdc dxez ©§¨§¦§¨



gxwמד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא BÏ.ּכדי ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַַָָֹ

ּכל  וכן וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹּדּבר
ולא  מׁשה, ּביד ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמ ֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ"לי"

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ד)ּכתב "וּיֹוציאּה(שמות : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּב עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו .צרעת והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתוכעדתוכעדתוכעדתֹוֹוֹוֹו כקרחכקרחכקרחכקרח ה)ולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה (יז, ְְְְֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּובתֹוכם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ְְְִַַַַַה'
ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל קי)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב  "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמד
ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ולא  הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא
ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם –ְְְְִִִֵֵֵ

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íeòwøéåf"rlA y"ixcpihi`- ©§©§§©©
wC mzF` EgznE EghW:d dxez ¨§¨§¨©

(d).çø÷ë äéäé àìåoFWl df oi` §Ÿ¦§¤§Ÿ©¥¤§
oFxMfl mrh ozFp aEzMd `N` ,iEEiv¦¤¨©¨¥©©§¦¨

,dfdidi `NW icMlr miwlFg cFr ¤§¥¤Ÿ¦§¤§¦©
dPEdMdgxwkFzcrke(`"eb): ©§¨§Ÿ©§©£¨

.Bì äLî ãéa 'ä øac øLàkzaiY ©£¤¦¤§©Ÿ¤¥©
:o`M DWExiR 'Fl'.'eilr' FnMWlr ¥¨¨§¨¨¤©

zFcF`xAC oxd`'dEidIW dWn l` ©£Ÿ¦¤¤Ÿ¤¤¦§
axwi `l' Kkitl ,mipdM eipaE `Ed¨¨Ÿ£¦§¦¨Ÿ¦§©

oxd` rxGn `l xW` xf Wi``Ed ¦¨£¤Ÿ¦¤©©£Ÿ
'zxhw xihwdl'FbelM oke .zFpFWl §©§¦§Ÿ¤§§¥¨§

lv` mikEnQd 'mdl'e 'Fl'e 'il'oFWl ¦§§¨¤©§¦¥¤§
,xEACF` 'Fl xAiC' ,'il xAiC' :oFbM ¦§¦¥¦¦¥

l` xAiCW mWExiR oi` ,'mdl xAiC'¦¥¨¤¥¥¨¤¦¥¤
,il` xAiC :xn`p did oM m`W] ipFlR§¦¤¦¥¨¨¤¡¨¦¥¥©

`N` ,[mdil` ,eil`mpFxzR ¥¨£¥¤¤¨¦§¨
(mWExiR).'lr' FnMxAiC - o`M s`e ¥¨§©§©¨¦¥

lW FhEWR itl Edf .oxd` zFcF` lr©©£Ÿ¤§¦§¤
.`xwnEitl,FWxcnzaqEn 'Fl' zaiY ¦§¨§¦¦§¨¥©¤¤

.gxw lrl` xAiC xaM d"awd iM ©Ÿ©¦§¨¦¥¤
xW` ,Fl dnFCde gxw zFcF` lr dWn¤©Ÿ©§©¤£¤

cizrdPEdMd lr wFlgl oi,ciA' EdnE £¦¦©£©©§¨©§©
fnx ?'dWn l`' azk `le 'dWnŸ¤§Ÿ¨©¤Ÿ¤¤¤

oiwFNW dPEdMd lr miwlFgl©§¦©©§¨¤¦
,FciA dWn dwNW FnM zrxvA§¨©©§¤¨¨Ÿ¤§¨

xn`PW(e ,c zeny)Fci dPde D`ivFIe' ¤¤¡©©¦¨§¦¥¨
'blXM zrxFvnzFzF`dn cg`] §©©©¨¤¤¨¥¨

FzWTA iR lr d"awd Fl ozPW¤¨©©¦©¨¨
iM Fl Epin`IW icM l`xUil mzF`xdl§©§¨§¦§¨¥§¥¤©£¦¦
KkA dide ,mzF` lF`bl FglW `Ed§¨¦§¨§¨¨§¨
mdA cWgW mEXn WpFr oirM fnx¤¤§¥¤¦¤¨©¨¤

Epin`i `NW(my i"yx d`x)[dwl oM lre . ¤Ÿ©£¦§©¥¨¨
zrxva EdIGErlr wlgW lr WpFrM ¦¨§¨©©§¤©¤¨©©

dPEdMd(k ,ek aÎminidÎixac oiir),m"`x) ©§¨
(i"gp:e dxez

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq 'k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּׁשּגזר  מה אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמׁשחית,
את  הּמלא הּניח ׁשּלא ּכ אחר מהּֿׁשּכתב מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ּבהדיא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, פט)ׁשל .(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשליחּותי!
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל לּמה (מכילתא)ּומׁשה אחר: ּדבר . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).íäéìò øtëåfx(cFq)xqn df §©¥£¥¤¨¤¨©
zeOdÎK`ln FldWnldlrWM ©§©©¨¤§¤§¤¨¨

zxvFr zxhTdW ,riwxlz` ¨¨¦©¤©§Ÿ¤¤¤¤
zAW zkQna `zi`cM ,dtBOd(.ht) ©©¥¨¦§¦¨§©¤¤©¨

:i`Ce oFWlA oxd`l dWn xn` KklE]§¨¨©¤§©£Ÿ¦§©©
xRke'xRkY ilE`' xn` `le ,'mdilr §©¥£¥¤§Ÿ¨©©§©¥

'mdilr(l"kyn)[:ai dxez £¥¤
(bi).'Bâå íéúnä ïéa ãBîòiåmiinrR ©©£¥©¥¦§©£©¦

df wEqtA ;dtbOd zxivr o`M zxMfp¦§¤¤¨£¦©©©¥¨§¨¤
- eh wEqtaE ,'dtBOd xvrYe' -©¥¨©©©¥¨§¨
dpFW`xAW itl ,'dxvrp dtBOde'§©©¥¨¤¡¨¨§¦¤¨¦¨

zxhTd z` oxd` xihwd xW`Mfg` ©£¤¦§¦©£Ÿ¤©§Ÿ¤¨©
FgxMÎlr Fcinrde K`lOd z``NW ¤©©§¨§¤¡¦©¨§¤Ÿ

,mrd z` sFBpl KiWniFl xn` ©§¦¦§¤¨¨¨©
;'izEgilW zFUrl il gPd' ,K`lOd©©§¨©©¦©£§¦¦
.'Lci lr aMrl ipEv dWn' ,Fl xn`̈©Ÿ¤¦©¦§©¥©¨§

dY`e mFwn lW FgElW ip` ,Fl xn`̈©£¦§¤¨§©¨
dWn oi`' ,Fl xn` ;dWn lW FgElW§¤Ÿ¤¨©¥Ÿ¤
,dxEaBd iRn `N` FANn mElM xnF`¥§¦¦¤¨¦¦©§¨
ÎWFcTd ixd ,oin`n dY` oi` m ¦̀¥©¨©£¦£¥©¨
ld` gzR lr dWnE `EdÎKExÄŸ¤©¤©Ÿ¤

.'l`WE iOr `A ,crFnxn`p Kkl ¥Ÿ¦¦§©§¨¤¡©
drW itl iM ,'dtBOd xvrYe' o`M̈©¥¨©©©¥¨¦§¦¨¨
,mixaCd ExxAzIW cr dtbOd dxvrp¤¤§¨©©¥¨©¤¦§¨§©§¨¦



מה gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iyily meil inei xeriy

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא BÏ.ּכדי ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַַָָֹ

ּכל  וכן וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹּדּבר
ולא  מׁשה, ּביד ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמ ֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ"לי"

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ד)ּכתב "וּיֹוציאּה(שמות : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּב עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו .צרעת והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתוכעדתוכעדתוכעדתֹוֹוֹוֹו כקרחכקרחכקרחכקרח ה)ולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה (יז, ְְְְֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּובתֹוכם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ְְְִַַַַַה'
ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל קי)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב  "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמד
ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ולא  הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא
ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם –ְְְְִִִֵֵֵ

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íeòwøéåf"rlA y"ixcpihi`- ©§©§§©©
wC mzF` EgznE EghW:d dxez ¨§¨§¨©

(d).çø÷ë äéäé àìåoFWl df oi` §Ÿ¦§¤§Ÿ©¥¤§
oFxMfl mrh ozFp aEzMd `N` ,iEEiv¦¤¨©¨¥©©§¦¨

,dfdidi `NW icMlr miwlFg cFr ¤§¥¤Ÿ¦§¤§¦©
dPEdMdgxwkFzcrke(`"eb): ©§¨§Ÿ©§©£¨

.Bì äLî ãéa 'ä øac øLàkzaiY ©£¤¦¤§©Ÿ¤¥©
:o`M DWExiR 'Fl'.'eilr' FnMWlr ¥¨¨§¨¨¤©

zFcF`xAC oxd`'dEidIW dWn l` ©£Ÿ¦¤¤Ÿ¤¤¦§
axwi `l' Kkitl ,mipdM eipaE `Ed¨¨Ÿ£¦§¦¨Ÿ¦§©

oxd` rxGn `l xW` xf Wi``Ed ¦¨£¤Ÿ¦¤©©£Ÿ
'zxhw xihwdl'FbelM oke .zFpFWl §©§¦§Ÿ¤§§¥¨§

lv` mikEnQd 'mdl'e 'Fl'e 'il'oFWl ¦§§¨¤©§¦¥¤§
,xEACF` 'Fl xAiC' ,'il xAiC' :oFbM ¦§¦¥¦¦¥

l` xAiCW mWExiR oi` ,'mdl xAiC'¦¥¨¤¥¥¨¤¦¥¤
,il` xAiC :xn`p did oM m`W] ipFlR§¦¤¦¥¨¨¤¡¨¦¥¥©

`N` ,[mdil` ,eil`mpFxzR ¥¨£¥¤¤¨¦§¨
(mWExiR).'lr' FnMxAiC - o`M s`e ¥¨§©§©¨¦¥

lW FhEWR itl Edf .oxd` zFcF` lr©©£Ÿ¤§¦§¤
.`xwnEitl,FWxcnzaqEn 'Fl' zaiY ¦§¨§¦¦§¨¥©¤¤

.gxw lrl` xAiC xaM d"awd iM ©Ÿ©¦§¨¦¥¤
xW` ,Fl dnFCde gxw zFcF` lr dWn¤©Ÿ©§©¤£¤

cizrdPEdMd lr wFlgl oi,ciA' EdnE £¦¦©£©©§¨©§©
fnx ?'dWn l`' azk `le 'dWnŸ¤§Ÿ¨©¤Ÿ¤¤¤

oiwFNW dPEdMd lr miwlFgl©§¦©©§¨¤¦
,FciA dWn dwNW FnM zrxvA§¨©©§¤¨¨Ÿ¤§¨

xn`PW(e ,c zeny)Fci dPde D`ivFIe' ¤¤¡©©¦¨§¦¥¨
'blXM zrxFvnzFzF`dn cg`] §©©©¨¤¤¨¥¨

FzWTA iR lr d"awd Fl ozPW¤¨©©¦©¨¨
iM Fl Epin`IW icM l`xUil mzF`xdl§©§¨§¦§¨¥§¥¤©£¦¦
KkA dide ,mzF` lF`bl FglW `Ed§¨¦§¨§¨¨§¨
mdA cWgW mEXn WpFr oirM fnx¤¤§¥¤¦¤¨©¨¤

Epin`i `NW(my i"yx d`x)[dwl oM lre . ¤Ÿ©£¦§©¥¨¨
zrxva EdIGErlr wlgW lr WpFrM ¦¨§¨©©§¤©¤¨©©

dPEdMd(k ,ek aÎminidÎixac oiir),m"`x) ©§¨
(i"gp:e dxez

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iriax meil inei xeriy

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq 'k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּׁשּגזר  מה אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמׁשחית,
את  הּמלא הּניח ׁשּלא ּכ אחר מהּֿׁשּכתב מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ּבהדיא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, פט)ׁשל .(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשליחּותי!
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל לּמה (מכילתא)ּומׁשה אחר: ּדבר . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).íäéìò øtëåfx(cFq)xqn df §©¥£¥¤¨¤¨©
zeOdÎK`ln FldWnldlrWM ©§©©¨¤§¤§¤¨¨

zxvFr zxhTdW ,riwxlz` ¨¨¦©¤©§Ÿ¤¤¤¤
zAW zkQna `zi`cM ,dtBOd(.ht) ©©¥¨¦§¦¨§©¤¤©¨

:i`Ce oFWlA oxd`l dWn xn` KklE]§¨¨©¤§©£Ÿ¦§©©
xRke'xRkY ilE`' xn` `le ,'mdilr §©¥£¥¤§Ÿ¨©©§©¥

'mdilr(l"kyn)[:ai dxez £¥¤
(bi).'Bâå íéúnä ïéa ãBîòiåmiinrR ©©£¥©¥¦§©£©¦

df wEqtA ;dtbOd zxivr o`M zxMfp¦§¤¤¨£¦©©©¥¨§¨¤
- eh wEqtaE ,'dtBOd xvrYe' -©¥¨©©©¥¨§¨
dpFW`xAW itl ,'dxvrp dtBOde'§©©¥¨¤¡¨¨§¦¤¨¦¨

zxhTd z` oxd` xihwd xW`Mfg` ©£¤¦§¦©£Ÿ¤©§Ÿ¤¨©
FgxMÎlr Fcinrde K`lOd z``NW ¤©©§¨§¤¡¦©¨§¤Ÿ

,mrd z` sFBpl KiWniFl xn` ©§¦¦§¤¨¨¨©
;'izEgilW zFUrl il gPd' ,K`lOd©©§¨©©¦©£§¦¦
.'Lci lr aMrl ipEv dWn' ,Fl xn`̈©Ÿ¤¦©¦§©¥©¨§

dY`e mFwn lW FgElW ip` ,Fl xn`̈©£¦§¤¨§©¨
dWn oi`' ,Fl xn` ;dWn lW FgElW§¤Ÿ¤¨©¥Ÿ¤
,dxEaBd iRn `N` FANn mElM xnF`¥§¦¦¤¨¦¦©§¨
ÎWFcTd ixd ,oin`n dY` oi` m ¦̀¥©¨©£¦£¥©¨
ld` gzR lr dWnE `EdÎKExÄŸ¤©¤©Ÿ¤

.'l`WE iOr `A ,crFnxn`p Kkl ¥Ÿ¦¦§©§¨¤¡©
drW itl iM ,'dtBOd xvrYe' o`M̈©¥¨©©©¥¨¦§¦¨¨
,mixaCd ExxAzIW cr dtbOd dxvrp¤¤§¨©©¥¨©¤¦§¨§©§¨¦



gxwמו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iying meil inei xeriy
ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת, אחר ּומרּננים מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּקטרת?
הּוא  והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל

.הּממית! ִֵַ

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß oeiq `"k iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà úéáì§¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léà úBhî øNò̈−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´
:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מּכלֿמקֹום לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד .ׁשבט ֵֶֶָ

(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì̈¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

‡ÔÈÙÏיד  ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ‡טו  ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז  ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח  ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט  ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ‡Âכ  ÈÚÈ d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

d"awd iRn oM rnXW xg`l mlE`e§¨§©©¤¨©¥¦¦
,oihElgl dxvrpxn`PW EdfezipW ¤¤§¨©£¦§¤¤¤¡©¥¦

(eh weqt onwl)...dWn l` oxd` aWIe'©¨¨©£Ÿ¤Ÿ¤
'dxvrp dtBOdedOl :xg` xaC . §©©¥¨¤¡¨¨¨¨©¥¨¨

?zxhTadvx Ff dtBnA rECn ,xnFlM ©§Ÿ¤§©©©§©¥¨¨¨
,zxhw ici lr `weeC xvrYW d"awd¤¥¨¥©§¨©§¥§Ÿ¤
mipPxnE mifiNn l`xUi EidW itl§¦¤¨¦§¨¥©¦¦§©§¦
xg` (mifiNnE oiWgln :`"q)§©£¦©¦¦©©
lr ;`Ed zeOdÎmq' xnFl zxFhTd©§¤©©©¨¤©

`Edia`e acp Ezn Fci(` ,i `xwie)lr , ¨¥¨¨©£¦©

- 'Wi` miz`nE miXng EtxUp Fcï¦§§£¦¦¨©¦¦
E`xY' ,`EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨¦§

e ,`Ed dtBn xvFrW`id zxFhTd `l ¤¥©¥¨§Ÿ©§¤¦
`N` ,dzinnd'zinOd `Ed `hgd- ©§¦¨¤¨©¥§©¥¦

zEWxA `NW dExihwdW,fi zeny `zlikn) ¤¦§¦¨¤Ÿ¦§
(d(l"kyn):ci dxez

(gi).ãçà ähî ékoYil aEzMd `A ¦©¤¤¨¨©¨¦¥
;iel haWl cg` lTnA iC rECn mrh©©©©©§©¥¤¨§¥¤¥¦
iYWl miYwNgW iRÎlrÎs ©̀©¦¤¦©§¦¦§¥
dIelE cal dPEdM zgRWn ,zFgRWn¦§¨¦§©©§¨§©§¦¨

`Ed cg` haW mFwn lMn ,cal§©¦¨¨¥¤¤¨
(`"eb):hi dxez

(k).éúkLäåz` ilrn hiwW`e giP` ©£¦Ÿ¦©¦©§©§¦¥¨©¤
'izMWde' oFWlE .mdizFPlY`EdFnM §ª¥¤§©£¦Ÿ¦§

'miOd EMWIe'(` ,g ziy`xa)iniA] ©¨Ÿ©¨¦¦¥
miXnge d`n ExarW xg`l ,lEAOd©©§©©¤¨§¥¨©£¦¦
'ux`d lr miOd ExaB' mdAW mFi¤¨¤¨§©©¦©¨¨¤
EgEpIe ,'ux`d lr gEx' 'd xiard¤¡¦©©¨¨¤©¨
...urd lr ond z` ElzIe' :oke .[miOd©©¦§¥©¦§¤¨¨©¨¥

'dkkW KlOd znge(i ,f xzq`)KlOd] ©£©©¤¤¨¨¨©¤¤

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iying meil inei xeriy

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת ÌÈ„˜L.הּוא ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ

לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן ּכמֹו(בראשית האילן, ּבפרי מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל יח): ּגמל (ישעיה "ּובסר : ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּפרענּותֹו הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻיהיה

ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, כו)ממהרת ב ּכמין (ד"ה ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים .אׁשּכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ׁשּלכן  ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל י ֹותר להּגמר ממהרים הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדהּטעם
לֹומר, ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנקראים
רֹומזים  ולכן ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, הּוא ׁשּבּׁשקדים ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּכּונה
לכל  ּבנֹוגע הּוא ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן הּכהן אהרן על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹעל

עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות למּטה הּׁשפע נמׁש העם, את מברכים ּדכׁשהּכהנים אהרן, ּבני ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּכהנים

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

[FqrMn hwWe gp WFxeWg`:`k dxez £©§¥©§¨©¦©§
(`k).íúBhî CBúamr' xn`p `l §©¨Ÿ¤¡©¦

,xnFl .'mzFHn KFzA' `N` 'mzFHn©¨¤¨§©¨©
Wrvn`A FgiPdzFHOdoFWl lMW] ¤¦¦§¤§©©©¤¨§

ziA' FA oi`W xacA xn`Pd 'KFY'©¤¡¨§¨¨¤¥¥
rvn`A FrnWn 'lEAiwziy`xa i"yx d`x) ¦©§¨§¤§©

(h ,a,rvn`A `weeC FgiPdW mrHde .[§©©©¤¦¦©§¨¨¤§©
icMcva FgiPdW ipRn Exn`i `NW §¥¤ŸŸ§¦§¥¤¦¦§©

dpikWKklgxREdHn`negpz) §¦¨§¨¨©©¥
(zenÎixg`:ak dxez

(bk),BòîLîk .çøô àöiåoli` KxcM ©Ÿ¥¤©§©§¨§¤¤¦¨
zginv mxh migxR `ivFnE alalnd©§©§¥¦§¨¦¤¤§¦©

FixR: ¦§
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מז gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k iying meil inei xeriy
ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת, אחר ּומרּננים מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּקטרת?
הּוא  והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל

.הּממית! ִֵַ

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß oeiq `"k iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מּכלֿמקֹום לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד .ׁשבט ֵֶֶָ
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:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
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:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿
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(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת ÌÈ„˜L.הּוא ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ

לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן ּכמֹו(בראשית האילן, ּבפרי מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל יח): ּגמל (ישעיה "ּובסר : ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּפרענּותֹו הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻיהיה

ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, כו)ממהרת ב ּכמין (ד"ה ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים .אׁשּכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ׁשּלכן  ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל י ֹותר להּגמר ממהרים הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדהּטעם
לֹומר, ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנקראים
רֹומזים  ולכן ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, הּוא ׁשּבּׁשקדים ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּכּונה
לכל  ּבנֹוגע הּוא ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן הּכהן אהרן על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹעל

עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות למּטה הּׁשפע נמׁש העם, את מברכים ּדכׁשהּכהנים אהרן, ּבני ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּכהנים

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ
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[FqrMn hwWe gp WFxeWg`:`k dxez £©§¥©§¨©¦©§
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ziA' FA oi`W xacA xn`Pd 'KFY'©¤¡¨§¨¨¤¥¥
rvn`A FrnWn 'lEAiwziy`xa i"yx d`x) ¦©§¨§¤§©

(h ,a,rvn`A `weeC FgiPdW mrHde .[§©©©¤¦¦©§¨¨¤§©
icMcva FgiPdW ipRn Exn`i `NW §¥¤ŸŸ§¦§¥¤¦¦§©

dpikWKklgxREdHn`negpz) §¦¨§¨¨©©¥
(zenÎixg`:ak dxez

(bk),BòîLîk .çøô àöiåoli` KxcM ©Ÿ¥¤©§©§¨§¤¤¦¨
zginv mxh migxR `ivFnE alalnd©§©§¥¦§¨¦¤¤§¦©

FixR: ¦§
.õéöixRd zhpg `EdmiIEqn xEriW] ¦£¨©©§¦¦§¨

[FlECibAltFp gxRdWMf`e ,EPOn §¦§¤©¤©¥¦¤§¨
`l oiicr K` ,oirl d`xpe dlbp ixRd©§¦¦§¤§¦§¤¨©¦©£©¦Ÿ

FlEXiA xnbp(w"cx): ¦§©¦
.íéã÷L ìîâiåxMEd ,ixRd xMEdWM ©¦§Ÿ§¥¦§¤©©§¦©
.micwW odWxEn`d dlinB oFWlE ¤¥§¥¦§§¦¨¨¨

FnM `Ed ,ixRd lECiB iAbl o`MoFWl ¨§©¥¦©§¦§§
'lnBIe clId lCbIe'(g ,`k ziy`xa) ©¦§©©¤¤©¦¨©

hrn lcB xW`M wgvi zcil xg`l]§©©¥©¦§¨©£¤¨©§©
mdxa` dUr FO` alg zwipin cxtpe§¦§©¦¦©£¥¦¨¨©§¨¨
.['wgvi z` lnBd mFiA' lFcB dYWn¦§¤¨§¦¨¥¤¦§¨

,oli`d ixtA iEvn df oFWleixRdWM §¨¤¨¦§¦¨¦¨§¤©§¦
,oli`d on Fzwipin cxtpe KlFdFnM ¥§¦§¨¦¦¨¦¨¦¨§

'dSp didi lnFB xqFaE'(d ,gi diryi) ¤¤¦§¤¦¨
lr ,lWn KxcA dxn`PW d`Eap]§¨¤¤¤§¨§¤¤¨¨©
mdilr `aYW bFbnE bFB zlRn©¤¤¨¤¨Ÿ£¥¤
mzF`M ,mzglvdl miaFxw mzFidA¦§¨§¦§©§¨¨¨§¨
xnB mxh zxFMd mzF` zixkIW miapr£¨¦¤©§¦¨©¥¤¤§©
'xqFA' dUrp 'uP'd xW`M mlEXiA¦¨©£¤©¥©£¤¤
Fzwipin hrn hrn lnbpe KlFd `Ede§¥§¦§¨§©§©¦¦¨
.[dlWadd xnB z`xwl oli`d on¦¨¦¨¦§©§©©©§¨¨

dOleoin `weeC df oniql xgap §¨¨¦§©§¦¨¤©§¨¦
?micwWiMxdnnd ixRd `Ed §¥¦¦©§¦©§©¥
gixtdlxzFi eigxR z`lMn §©§¦©¤§¨¨¥¦¨
;zFxiRdiM ,fnxlr xxFrnd s` ©¥¤¤¦©©§¥©

,`al zxdnn FzEprxER dPEdMd©§¨§¨§©¤¤¨Ÿ
EdIfEra EpivOW FnMdcEdi Kln §¤¨¦§¦¨¤¤§¨

'd lkid l` F`FaA skiY WprPW¤¤¡©¥¤§¤¥©
xn`PW FnM zxhTd z` xihwdlÎixac) §©§¦¤©§Ÿ¤§¤¤¡©

(hi ,ek aÎminidzxhwn FciaE EdIGr srfIe'©¦§©ª¦¨§¨¦§¤¤
mipdMd mr FRrfaE ,xihwdlzrxSde §©§¦§©§¦©Ÿ£¦§©¨©©

Fgvna dgxf'd ziaA mipdMd iptl ¨§¨§¦§¦§¥©Ÿ£¦§¥
.'zxhTd gAfnl lrn:i"yx xirne ¥©§¦§©©§Ÿ¤

FnEBxzelnbIe' lW:'micwWzitke' §©§¤©¦§Ÿ§¥¦§¨¥
'oiCbW[micwW xFWwIe].,xnFlM ¦§¦©¦§§¥¦§©

micwW lFMW` oinMmicEb`dcgi §¦¤§§¥¦¨£¦©©
EmizEtM,df lr dfxMEd xaM f`W §¦¤©¤¤¨§¨©

qFlwpE` lW FMxckE] cwXd ixR§¦©¨¥§©§¤§§
wx mBxzn `Ed minrtNW ,FnEBxzA§©§¤¦§¨¦§©§¥©
,Dnvr daiYd z` `l K` oiprd z ¤̀¨¦§¨©Ÿ¤©¥¨©§¨
,'lFMW`' FWExiR oi` 'lFnbIe' o`M s ©̀¨©¦§¥¥¤§
lr df lFMW`A md micwXdWM `N ¤̀¨§¤©§¥¦¥¨¤§¤©

[mixR xMEd xaM if` ,df,i"`a) ¤£©§¨©¦§¨
(`"eb:ck dxez



gxwמח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy
ויברכם, העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשקדים, וּיגמל אהרן מּטה ׁשּפרח לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהגם
אהרן  מּטה ׁשּפרח לאחרי מּכל־מקֹום ּבמהירּות], ּכהנים ּדברּכת ההמׁשכה היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּופירׁש
ּדּוגמת  זה הרי הּכהּונה, על הערעּור על־ידי ּבא ׁשקדים וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עילּוי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנתוּסף
.החֹוׁש מן האֹור ּוכיתרֹון ערעּור. עליו היה ׁשּלא מׁשטר יֹותר ּתֹוקף לֹו ׁשּיׁש ּבבית־ּדין, והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁשטר

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk̈§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß oeiq a"k iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ י ולא לכהן, ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנה לזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְ

ּבין ּתלּוּנתם ותכלה חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הרּבה  ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – ּתלּנתם לתלנתם; .ּתלּונֹותם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà̈©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑,מֹועד אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ימּות  מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ÚB‚Ï.ואחד eÓz Ì‡‰∑ למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).íúpeìz ìëúeoFWl df oi` §©§Ÿ¨¥¤§
dlkze' FnM FWExiR didIW ,lrRzd¦§©¥¤¦§¤¥§§¦§¤
,dil`n dlM `dY dPElYdW 'mzPElY§¨¨¤©§¨§¥¨¨¥¥¤¨

,dWnl iEEiv oFWl `Ed `N`FnM ¤¨§¦§¤§
'mzPElz dNkzE'dY` :FWExitE , §©¤§Ÿ¨¥©¨

ici lr ,l`xUi ipA zFPElY z` dNkY§©¤¤§§¥¦§¨¥©§¥
zEcrd iptl oxd` dHn zaWd£¨©©¥©£Ÿ¦§¥¨¥

.zxnWnl:i"yx siqene'mzPElY' zaiY §¦§¤¤¥©§Ÿ¨
FnM zFAx zFPElY oFWl Fpi ¥̀§§©§

`N` ,'mdizFpElY'df oFWl`EdmW §¥¤¤¨¨¤¥
cigi lrtndcigi dNErR mW - ¦§¨¨¦¥§¨§¦¨

A,'mzPElY' FnM ,dawp oFWl ¦§§¥¨§§¨¨
f"rlA y"ixenxn.EmFwn lMnWi §©©¦¨¨¥

,'mzPElz'l 'mzFPElY' oiA wENig¦¥§¨¦§¨¨
oMW'mzPElY'DzErnWndPElY ¤¥§¨¨©§¨¨§¨

zg`ENi`e ;calA'mzFPElY'Fpi` ©©¦§¨§¦§¨¥
`id `N` ,zFPElYd xRqnl qgiizn¦§©¥§¦§©©§¤¨¦

,cigi oFWlA xaC mWdUrn' EpiidC ¥¨¨¦§¨¦§©§©£¥
,'zEppFlzddzFPElY md ENit`e ©¦§§©£¦¥§

dAxd(m"ayx i"tr g"eyl): ©§¥
.úBàì úøîLîìfEpB dHOd didIW §¦§¤¤§¤¦§¤©©¤¨

WOWie ,mW xEnWeoFxMfllMl §¨¨¦©¥§¦¨©Ÿ
EpFNi `le ,odkl oxd`a iYxgAW¤¨©§¦§©£Ÿ§Ÿ¥§Ÿ¦

,dPEdMd lr cFriel dHn lrW itl ©©§¨§¦¤©©¥¥¦
,haXd `iUpM oxd` mW aEzM did̈¨¨¥©£Ÿ¦§¦©¥¤
od zF`l FzgixR dzid KkitlE§¦¨¨§¨§¦¨§¥
ode ,mihaXd KFYn iel haW zxigal¦§¦©¥¤¥¦¦©§¨¦§¥

dPEdkl F`iUp oxd` zxigal,`"eb) ¦§¦©©£Ÿ§¦¦§¨
(i"gp:ek dxez

(gk).'Bâå áøwä áøwä ìk:Exn` KM Ÿ©¨¥©¨¥§¨¨§

,KkA oixidf zFidl oilFki Ep` oi ¥̀¨§¦¦§§¦¦§¨
iM ,crFn ld` l` qpMdl `NWEpNM ¤Ÿ§¦¨¥¤Ÿ¤¥¦ª¨

,crFn ld` xvgl qpMil oi`Xx©¨¦¦¨¥©£©Ÿ¤¥
eixagn xzFi Fnvr aixwIW cg`e§¤¨¤©§¦©§¥¥£¥¨

zEni ,crFn ld` KFzl qpMieFnM] §¦¨¥§Ÿ¤¥¨§
xn`PW(fÎc ,gi oldl)axwi `l xfe' ¤¤¡©§¨Ÿ¦§©

'znEi axTd xGde ...mkil`(m"ayx).[ £¥¤§©¨©¨¥¨
'daixw' oFWl minrR Ehwp KklE§¨¨§©£©¦§§¦¨

axTd')daixTd KFYOW ('axTd ©¨¥©¨¥¤¦©§¦¨
daixTd icil `al milElr ,zxYEOd©¤¤£¦¨Ÿ¦¥©§¦¨

dxEq`d(`"eb): ¨£¨
.òBâì eðîz íàä,`Ed DniY oFWl ©¦©§¦§©§¥©

xnFlMdzinl EpxwtEd `OWdxfbpe §©¤¨§©§§¦¨§¦§§¨
zEnp lw xaC lkA iM dxifB Epilr̈¥§¥¨¦§¨¨¨©¨

(a"a ,x"`a):` dxez

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ מּטיל אני עליכם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶַ
הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻענׁש

לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם –.EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ׁשאינּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ֵֶָ
ּבעבֹודתכם  אליכם יּגעּו ׁשּלא הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. .מסּורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון מּלהתקרב ∑eÂlÈÂ.ּבני הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ואמרּכלין∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת .(זבחים ֲֵֶƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

myl zxecdn - eheytk i"yx

çé(`).ïøäà ìà 'ä øîàiådWnl ©Ÿ¤¤©£Ÿ§Ÿ¤
xn`,oMW`Edxn`Iz`f,oxd`l ¨©¥¤Ÿ©Ÿ§©£Ÿ

`NW l`xUi zpTY lr Fxidfdl§©§¦©©¨©¦§¨¥¤Ÿ
WCwOl EqpMidWxRA WxFtnke) ¦¨§©¦§¨§©§¨©¨¨¨

daEWY dxn`p o`MW itl ,(oNdl§©¨§¦¤¨¤¤§¨§¨
'zEni ...axTd axTd lM' mzprhl§©£¨¨Ÿ©¨¥©¨¥¨
miIelde mipdMd ExnWi dYrn xW £̀¤¥©¨¦§§©Ÿ£¦§©§¦¦
mnFwnA mixf Eaxrzi `NW¤Ÿ¦§¨§¨¦¦§¨
dzid mzprHW xg`nE .mzcFaraE©£¨¨¥©©¤©£¨¨¨§¨
`aY daEWYd mBW iE`x ,dWn l ¤̀¤¨¤©©§¨¨Ÿ

oxd`l dPxqni `Ede ,dWnl(`"eb): §¤§¦§§¤¨§©£Ÿ
éðáe äzàéáà úéáe E.Ezdw ipA md ©¨¨¤¥¨¦¥§¥§¨

mxnr ia`FWExiR 'Lia` ziA' oFWNde £¦©§¨§©¨¥¨¦¥
KxCd oMW ,'Lia` ia` ziA' o`M̈¥£¦¨¦¤¥©¤¤
oFWlA a`d ia`l mB `Fxwl minrtl¦§¨¦¦§©©£¦¨¨¦§

EpivOW FnM] 'a`'(i ,al ziy`xa)xn`Ie' ¨§¤¨¦©Ÿ¤
ia` idl`e mdxa` ia` idl` awri©£Ÿ¡Ÿ¥¨¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¦

['wgvi(a"a): ¦§¨
.Lc÷nä ïBò úà eàNzmkilr ¦§¤£©¦§¨£¥¤

miIeld zdw ipA lr oke ,mipdMdip` ©Ÿ£¦§¥©§¥§¨©§¦¦£¦
iwqra E`hgIW mixGd WpFr liHn©¦¤©¨¦¤¤¤§§¦§¥

,mkl mixEqOd miWCEwnd mixaCd©§¨¦©§¨¦©§¦¨¤
wigxdl xdfEn mMn cg` lM xnFlM§©¨¤¨¦¤§¨§©§¦
xEqOd WCEwnd xaCd on 'xG'd z ¤̀©¨¦©¨¨©§¨©¨
oFWxb ipA z` Exidfi zdw ipA :Fl wx©§¥§¨©§¦¤§¥¥§
`NW [mil`xUId z` oMW lke] ixxnE§¨¦§¨¤¥¤©¦§§¥¦¤Ÿ
mixaCd z`iUpA mdl riIql EWBi¦§§©¥©¨¤¦§¦©©§¨¦

e ,mdl mixEqnd miWCEwnd`Ed ©§¨¦©§¦¨¤§
.WcTdÎilkE oglXde oFx`demY`- ¨¨§©ª§¨§¥©Ÿ¤§©¤

mipdMd- zdw ipaEExidfze EaWY ©Ÿ£¦§¥§¨¥§§©§¦
rBil `Ad xf lM lrmixaCA ©¨¨©¨¦©©§¨¦

ElNd miWCEwnd(g"n`a ,i"gp): ©§¨¦©¨
éðáe äzàå.E:mipdMd §©¨¨¤©Ÿ£¦

.íëúpeäk ïBò úà eàNzriIqi `NW ¦§¤£§©§¤¤Ÿ§©¥©
mkzcFarA xfdxEqn Dpi`Ws` ¨©£©§¤¤¥¨§¨©

mibbFXd mIeld Exidfze ,mIell©§¦¦§©§¦©§¦¦©§¦
mkzcFarA mkil` ErBi `NWlke ¤Ÿ¦§£¥¤©£©§¤§¨

mil`xUId z` oMWmiIeld la`] ¤¥¤©¦§§¥¦£¨©§¦¦
xGd z` wigxdl mixdfEn mpi ¥̀¨§£¦§©§¦¤©¨

[mipdMd zcFarn:a dxez ¥£©©Ÿ£¦
(a)éçà úà íâåE.iel dHn,EpiidC §©¤©¤©¥¥¦§©§

:ixxn ipaE oFWxb ipA§¥¥§§¥§¨¦

eåléå,xnFlM .Lilrmkil` ExAgzie §¦¨¨¤§©§¦§©§£¥¤
mB xidfdlmdmixGd z` §©§¦©¥¤©¨¦

mil`xUIdmdil` axwiNnriIql ©¦§§¥¦¦¦§©£¥¤§©¥©
oMWOd iwlg z`iUpA mdlmixEqnd ¨¤¦§¦©¤§¥©¦§¨©§¦

mdl: ¨¤
EeúøLéåld` iptl ...LipaE dY`e ¦¨§§©¨¨¤¦§¥Ÿ¤

EidY mipdMd mY` ,xnFlM .zcrd̈¥ª§©©¤©Ÿ£¦¦§
mkz` EzxWi miIelde ,ld`d miptA¦§¦¨Ÿ¤§©§¦¦§¨§¤§¤

mixrXd zxinWA`NW ,ld`l uEgn ¦§¦©©§¨¦¦§Ÿ¤¤Ÿ
,mixf FA EqpMieokmdn zFPnlon) ¦¨§¨¦§¥§©¥¤¦

(miIeldoilMxn`e oixAfBmiPEnn - ©§¦¦¦§¨¦©£©§¨¦§¦
,WCwOd ikxv x`W lM lr migTtnE§©§¦©¨§¨¨§¥©¦§¨
dPEdM zXEcwl KxFv mdA oi` xW £̀¤¥¨¤¤¦§©§¨
zFxvF`d lr miPEnnd = 'mixAfB']¦§¨¦©§¦©¨¨
dPEdk icbA migPEn mdAW WCwOAW¤©¦§¨¤¨¤¨¦¦§¥§¨
= 'milMxn`' .dnFCke zFpAxw ikxve§¨§¥¨§¨§©¤£©§¨¦
ikxSn xaC lM zCEwR lr miPEnnd©§¦©§©¨¨¨¦¨§¥
lr Wi`e Wi` lM zFEvl WCwOd©¦§¨§©¨¦§¦©
'lM xn`' :zaMxEn dNn `ide ,FzcFar£¨§¦¦¨§¤¤¨©Ÿ

(g"n`ae .bi zeixed i"yx i"tr)[(ixtq)

(`"ry):b dxez



מט gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy
ויברכם, העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשקדים, וּיגמל אהרן מּטה ׁשּפרח לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהגם
אהרן  מּטה ׁשּפרח לאחרי מּכל־מקֹום ּבמהירּות], ּכהנים ּדברּכת ההמׁשכה היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּופירׁש
ּדּוגמת  זה הרי הּכהּונה, על הערעּור על־ידי ּבא ׁשקדים וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עילּוי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנתוּסף
.החֹוׁש מן האֹור ּוכיתרֹון ערעּור. עליו היה ׁשּלא מׁשטר יֹותר ּתֹוקף לֹו ׁשּיׁש ּבבית־ּדין, והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁשטר

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk̈§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß oeiq a"k iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ י ולא לכהן, ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנה לזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְ

ּבין ּתלּוּנתם ותכלה חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הרּבה  ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – ּתלּנתם לתלנתם; .ּתלּונֹותם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà̈©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑,מֹועד אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ימּות  מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ÚB‚Ï.ואחד eÓz Ì‡‰∑ למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).íúpeìz ìëúeoFWl df oi` §©§Ÿ¨¥¤§
dlkze' FnM FWExiR didIW ,lrRzd¦§©¥¤¦§¤¥§§¦§¤
,dil`n dlM `dY dPElYdW 'mzPElY§¨¨¤©§¨§¥¨¨¥¥¤¨

,dWnl iEEiv oFWl `Ed `N`FnM ¤¨§¦§¤§
'mzPElz dNkzE'dY` :FWExitE , §©¤§Ÿ¨¥©¨

ici lr ,l`xUi ipA zFPElY z` dNkY§©¤¤§§¥¦§¨¥©§¥
zEcrd iptl oxd` dHn zaWd£¨©©¥©£Ÿ¦§¥¨¥

.zxnWnl:i"yx siqene'mzPElY' zaiY §¦§¤¤¥©§Ÿ¨
FnM zFAx zFPElY oFWl Fpi ¥̀§§©§

`N` ,'mdizFpElY'df oFWl`EdmW §¥¤¤¨¨¤¥
cigi lrtndcigi dNErR mW - ¦§¨¨¦¥§¨§¦¨

A,'mzPElY' FnM ,dawp oFWl ¦§§¥¨§§¨¨
f"rlA y"ixenxn.EmFwn lMnWi §©©¦¨¨¥

,'mzPElz'l 'mzFPElY' oiA wENig¦¥§¨¦§¨¨
oMW'mzPElY'DzErnWndPElY ¤¥§¨¨©§¨¨§¨

zg`ENi`e ;calA'mzFPElY'Fpi` ©©¦§¨§¦§¨¥
`id `N` ,zFPElYd xRqnl qgiizn¦§©¥§¦§©©§¤¨¦

,cigi oFWlA xaC mWdUrn' EpiidC ¥¨¨¦§¨¦§©§©£¥
,'zEppFlzddzFPElY md ENit`e ©¦§§©£¦¥§

dAxd(m"ayx i"tr g"eyl): ©§¥
.úBàì úøîLîìfEpB dHOd didIW §¦§¤¤§¤¦§¤©©¤¨

WOWie ,mW xEnWeoFxMfllMl §¨¨¦©¥§¦¨©Ÿ
EpFNi `le ,odkl oxd`a iYxgAW¤¨©§¦§©£Ÿ§Ÿ¥§Ÿ¦

,dPEdMd lr cFriel dHn lrW itl ©©§¨§¦¤©©¥¥¦
,haXd `iUpM oxd` mW aEzM did̈¨¨¥©£Ÿ¦§¦©¥¤
od zF`l FzgixR dzid KkitlE§¦¨¨§¨§¦¨§¥
ode ,mihaXd KFYn iel haW zxigal¦§¦©¥¤¥¦¦©§¨¦§¥

dPEdkl F`iUp oxd` zxigal,`"eb) ¦§¦©©£Ÿ§¦¦§¨
(i"gp:ek dxez

(gk).'Bâå áøwä áøwä ìk:Exn` KM Ÿ©¨¥©¨¥§¨¨§

,KkA oixidf zFidl oilFki Ep` oi ¥̀¨§¦¦§§¦¦§¨
iM ,crFn ld` l` qpMdl `NWEpNM ¤Ÿ§¦¨¥¤Ÿ¤¥¦ª¨

,crFn ld` xvgl qpMil oi`Xx©¨¦¦¨¥©£©Ÿ¤¥
eixagn xzFi Fnvr aixwIW cg`e§¤¨¤©§¦©§¥¥£¥¨

zEni ,crFn ld` KFzl qpMieFnM] §¦¨¥§Ÿ¤¥¨§
xn`PW(fÎc ,gi oldl)axwi `l xfe' ¤¤¡©§¨Ÿ¦§©

'znEi axTd xGde ...mkil`(m"ayx).[ £¥¤§©¨©¨¥¨
'daixw' oFWl minrR Ehwp KklE§¨¨§©£©¦§§¦¨

axTd')daixTd KFYOW ('axTd ©¨¥©¨¥¤¦©§¦¨
daixTd icil `al milElr ,zxYEOd©¤¤£¦¨Ÿ¦¥©§¦¨

dxEq`d(`"eb): ¨£¨
.òBâì eðîz íàä,`Ed DniY oFWl ©¦©§¦§©§¥©

xnFlMdzinl EpxwtEd `OWdxfbpe §©¤¨§©§§¦¨§¦§§¨
zEnp lw xaC lkA iM dxifB Epilr̈¥§¥¨¦§¨¨¨©¨

(a"a ,x"`a):` dxez

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ מּטיל אני עליכם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶַ
הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻענׁש

לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם –.EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ׁשאינּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ֵֶָ
ּבעבֹודתכם  אליכם יּגעּו ׁשּלא הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. .מסּורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון מּלהתקרב ∑eÂlÈÂ.ּבני הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ואמרּכלין∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת .(זבחים ֲֵֶƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

myl zxecdn - eheytk i"yx

çé(`).ïøäà ìà 'ä øîàiådWnl ©Ÿ¤¤©£Ÿ§Ÿ¤
xn`,oMW`Edxn`Iz`f,oxd`l ¨©¥¤Ÿ©Ÿ§©£Ÿ

`NW l`xUi zpTY lr Fxidfdl§©§¦©©¨©¦§¨¥¤Ÿ
WCwOl EqpMidWxRA WxFtnke) ¦¨§©¦§¨§©§¨©¨¨¨

daEWY dxn`p o`MW itl ,(oNdl§©¨§¦¤¨¤¤§¨§¨
'zEni ...axTd axTd lM' mzprhl§©£¨¨Ÿ©¨¥©¨¥¨
miIelde mipdMd ExnWi dYrn xW £̀¤¥©¨¦§§©Ÿ£¦§©§¦¦
mnFwnA mixf Eaxrzi `NW¤Ÿ¦§¨§¨¦¦§¨
dzid mzprHW xg`nE .mzcFaraE©£¨¨¥©©¤©£¨¨¨§¨
`aY daEWYd mBW iE`x ,dWn l ¤̀¤¨¤©©§¨¨Ÿ

oxd`l dPxqni `Ede ,dWnl(`"eb): §¤§¦§§¤¨§©£Ÿ
éðáe äzàéáà úéáe E.Ezdw ipA md ©¨¨¤¥¨¦¥§¥§¨

mxnr ia`FWExiR 'Lia` ziA' oFWNde £¦©§¨§©¨¥¨¦¥
KxCd oMW ,'Lia` ia` ziA' o`M̈¥£¦¨¦¤¥©¤¤
oFWlA a`d ia`l mB `Fxwl minrtl¦§¨¦¦§©©£¦¨¨¦§

EpivOW FnM] 'a`'(i ,al ziy`xa)xn`Ie' ¨§¤¨¦©Ÿ¤
ia` idl`e mdxa` ia` idl` awri©£Ÿ¡Ÿ¥¨¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¦

['wgvi(a"a): ¦§¨
.Lc÷nä ïBò úà eàNzmkilr ¦§¤£©¦§¨£¥¤

miIeld zdw ipA lr oke ,mipdMdip` ©Ÿ£¦§¥©§¥§¨©§¦¦£¦
iwqra E`hgIW mixGd WpFr liHn©¦¤©¨¦¤¤¤§§¦§¥

,mkl mixEqOd miWCEwnd mixaCd©§¨¦©§¨¦©§¦¨¤
wigxdl xdfEn mMn cg` lM xnFlM§©¨¤¨¦¤§¨§©§¦
xEqOd WCEwnd xaCd on 'xG'd z ¤̀©¨¦©¨¨©§¨©¨
oFWxb ipA z` Exidfi zdw ipA :Fl wx©§¥§¨©§¦¤§¥¥§
`NW [mil`xUId z` oMW lke] ixxnE§¨¦§¨¤¥¤©¦§§¥¦¤Ÿ
mixaCd z`iUpA mdl riIql EWBi¦§§©¥©¨¤¦§¦©©§¨¦

e ,mdl mixEqnd miWCEwnd`Ed ©§¨¦©§¦¨¤§
.WcTdÎilkE oglXde oFx`demY`- ¨¨§©ª§¨§¥©Ÿ¤§©¤

mipdMd- zdw ipaEExidfze EaWY ©Ÿ£¦§¥§¨¥§§©§¦
rBil `Ad xf lM lrmixaCA ©¨¨©¨¦©©§¨¦

ElNd miWCEwnd(g"n`a ,i"gp): ©§¨¦©¨
éðáe äzàå.E:mipdMd §©¨¨¤©Ÿ£¦

.íëúpeäk ïBò úà eàNzriIqi `NW ¦§¤£§©§¤¤Ÿ§©¥©
mkzcFarA xfdxEqn Dpi`Ws` ¨©£©§¤¤¥¨§¨©

mibbFXd mIeld Exidfze ,mIell©§¦¦§©§¦©§¦¦©§¦
mkzcFarA mkil` ErBi `NWlke ¤Ÿ¦§£¥¤©£©§¤§¨

mil`xUId z` oMWmiIeld la`] ¤¥¤©¦§§¥¦£¨©§¦¦
xGd z` wigxdl mixdfEn mpi ¥̀¨§£¦§©§¦¤©¨

[mipdMd zcFarn:a dxez ¥£©©Ÿ£¦
(a)éçà úà íâåE.iel dHn,EpiidC §©¤©¤©¥¥¦§©§

:ixxn ipaE oFWxb ipA§¥¥§§¥§¨¦

eåléå,xnFlM .Lilrmkil` ExAgzie §¦¨¨¤§©§¦§©§£¥¤
mB xidfdlmdmixGd z` §©§¦©¥¤©¨¦

mil`xUIdmdil` axwiNnriIql ©¦§§¥¦¦¦§©£¥¤§©¥©
oMWOd iwlg z`iUpA mdlmixEqnd ¨¤¦§¦©¤§¥©¦§¨©§¦

mdl: ¨¤
EeúøLéåld` iptl ...LipaE dY`e ¦¨§§©¨¨¤¦§¥Ÿ¤

EidY mipdMd mY` ,xnFlM .zcrd̈¥ª§©©¤©Ÿ£¦¦§
mkz` EzxWi miIelde ,ld`d miptA¦§¦¨Ÿ¤§©§¦¦§¨§¤§¤

mixrXd zxinWA`NW ,ld`l uEgn ¦§¦©©§¨¦¦§Ÿ¤¤Ÿ
,mixf FA EqpMieokmdn zFPnlon) ¦¨§¨¦§¥§©¥¤¦

(miIeldoilMxn`e oixAfBmiPEnn - ©§¦¦¦§¨¦©£©§¨¦§¦
,WCwOd ikxv x`W lM lr migTtnE§©§¦©¨§¨¨§¥©¦§¨
dPEdM zXEcwl KxFv mdA oi` xW £̀¤¥¨¤¤¦§©§¨
zFxvF`d lr miPEnnd = 'mixAfB']¦§¨¦©§¦©¨¨
dPEdk icbA migPEn mdAW WCwOAW¤©¦§¨¤¨¤¨¦¦§¥§¨
= 'milMxn`' .dnFCke zFpAxw ikxve§¨§¥¨§¨§©¤£©§¨¦
ikxSn xaC lM zCEwR lr miPEnnd©§¦©§©¨¨¨¦¨§¥
lr Wi`e Wi` lM zFEvl WCwOd©¦§¨§©¨¦§¦©
'lM xn`' :zaMxEn dNn `ide ,FzcFar£¨§¦¦¨§¤¤¨©Ÿ

(g"n`ae .bi zeixed i"yx i"tr)[(ixtq)

(`"ry):b dxez



gxwנ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתכםתכםתכםתכם אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ממממּתּתּתּתנהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת מקּבל (יח, רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ּבפנימּיּות.עבדתעבדתעבדתעבדתות ּו הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה מּתנה"). ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָֹֹֹ ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íëéìà áø÷é àì øæåFf dxdf` §¨Ÿ¦§©£¥¤©§¨¨
`NW Fnvr xGd l` wx `l ziptEn§¥Ÿ©¤©¨©§¤Ÿ
mB `N` ,dPEdMd zcFarl axwi¦§©©£©©§¨¤¨©

mkz`mipdMdKM lr xidfn ip` ¤§¤©Ÿ£¦£¦©§¦©¨
mwigxdl mixGd lr EgiBWYW¤©§¦©©¨¦§©§¦¨

mkzcFarnmincFTd miwEqRaE]xAC ¥£©§¤©§¦©§¦¦¥
zwgxdA mipdMd zaFg lr aEzMd©¨©©©Ÿ£¦§©§¨©
xAEcn o`M ENi`e ,mzcFarn 'miIeld'©§¦¦¥£¨¨§¦¨§¨
x`W mdW WOn 'mixG'd zwgxdA§©§¨©©¨¦©¨¤¥§¨

[l`xUi(`"ry ,m"`x):d dxez ¦§¨¥
(d).óö÷ ãBò äéäé àìå,KM ici lr §Ÿ¦§¤¤¤©§¥¨

sqFp s` oFxg didi `ldidW FnM Ÿ¦§¤£©¨§¤¨¨

xak,gxw dUrnAxn`PW(`i ,fi lirl) §¨§©£¥Ÿ©¤¤¡©
...svTd `vi iM'Epcnle] 'sbPd lgd ¦¨¨©¤¤¥¥©¨¤§¨©§

ENwdW lr did svTd xTirW ,o`Mn¦¨¤¦©©¤¤¨¨©¤¥¥
mzFPElY lr `le ,dPEdMd zXEcwA¦§©©§¨§Ÿ©§¨

oxd`e dWn lr(a"ivpd wnr)[ ©¤§©£Ÿ
(ixtq):e dxez

(e).íéðúð äðzî íëìrnWOn ¨¤©¨¨§ª¦¦©§©
iziid ,'mkl' xn`PWlFkixnFlmdW ¤¤¡©¨¤¨¦¦¨©¤¥

mizxWn zFidl mkl mipEzp§¦¨¤¦§§¨§¦
hFicd lW mkzcFarlxnFlM - ©£©§¤¤¤§§©

- mkNW oiNEg ikxvlxnFl cEnlY §¨§¥¦¤¨¤©§©
mipzp'''dl,Edlrnl WxFtOW FnM §ª¦©§¤§¨§©§¨

(a weqta)oixAfB zxnWn xFnWl ,¦§¦§¤¤¦§¨¦
oilMxn`ezFcFarA mkz` zxWl ©£©§¨¦§¨¥¤§¤©£

Eid miIeld `lnl` xW` ,WcFTd©¤£¤¦§¨¥©§¦¦¨
zFlHEnmkilr(`"eb ,a"a):f dxez ¨£¥¤

(f).äðzî úãáòdiYzp dpYnA £Ÿ©©¨¨§©¨¨§©¦¨
mkl`id mkl iYzp xW` dcFard - ¨¤¨£¨£¤¨©¦¨¤¦

mkl wx zcgEind dxEnB dpYnA§©¨¨§¨©§¤¤©¨¤
Dxiardl zpYip dPpi`e ,calA¦§¨§¥¤¨¦¤¤§©£¦¨
'znEi axTd xGde' KkitlE ,mixg`l©£¥¦§¦¨§©¨©¨¥¨

(o"anx):g dxez
(g)Eì ézúð äpä éðàåzFpYOd z` ©£¦¦¥¨©¦§¤©©¨

ElNd.dgnUAmixUr lM ,xnFlM ©¨§¦§¨§©¨¤§¦

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy
וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוׂשמח
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(עליו)

לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף קלג)ּבערּכאין. מּתנֹות (חולין כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
לכאן  זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ עֹולם, מלח ּבברית È˙Óe¯z.ּכהּנה ˙¯ÓLÓ∑ ּבטהרה לׁשמרן צרי .ׁשאּתה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתימתימתימתי ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת אתאתאתאת לללל נתנתנתנתּתּתּתּתיייי ההההּנּנּנּנהההה ח)ואניואניואניואני ּבקדּׁשה,(יח, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּכהנים  הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹואּלּו
ׁשּבין  הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכ מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי מרכּוׁשֹו מפריׁש יהּודי לּכהנים: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׂשראל

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ האּׁשים הקטרת צּבּור ∑Ìa¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ הּגר ּגזל .זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

LzF` iziMGW dPEdMd zFpYn rAx`e§©§©©§©§¨¤¦¦¦§
wgFcAW mEXn z`f oi` ,odÄ¤¥Ÿ¦¤§©
`N` ,Ll mpYil 'iYnMqde iziSxzp'¦§©¥¦§¦§©§¦¦§¨§¤¨
Ll mpzFp ippde KkA utgd `Ed ip £̀¦¤¨¥§¨§¦§¦§¨§
xn`p Kkl ,dgnU KFYn dti oirA§©¦¨¨¦¦§¨§¨¤¡©

iM ,'Ll iYzp dPd'`Ed dgnU oFWl ¦¥¨©¦§¦§¦§¨
,dfxaC lM lrW oFWNd KxC oMW ¤¤¥¤¤©¨¤©¨¨¨

FnEIwA mipdpe FA mivtgW iEvẍ¤£¥¦§¤¡¦§¦
,'`Ed okEn xaM dPd' mixnF`FnM §¦¦¥§¨¨§

L`xe Lz`xwl `vFi `Ed dPd'¦¥¥¦§¨¤§¨£
'FAlA gnUe(ci ,c zeny)d"awd ixaC] §¨©§¦¦§¥

eilr lAwl WWgW xg`l dWnl§¤§©©¤¨©§©¥¨¨
`OW ,l`xUi z` lF`bl zEgilXd©§¦¦§¤¦§¨¥¤¨
ici lr dti oirA xaCd lAwzi `lŸ¦§©¥©¨¨§©¦¨¨©§¥
,Lz`xwl dYr `A oxd` dPd :oxd ©̀£Ÿ¦¥©£Ÿ¨©¨¦§¨§
,LzNEcB lr ciRwi `NW calA Ff `le§Ÿ¦§¨¤Ÿ©§¦©§¨§
ixd .[KkA gnUie dpdi mB `N ¤̀¨©¥¨¤§¦§©§¨£¥
FzNEcB iM d"awd Fl xVA xW`MW¤©£¤¦¥¦§¨
.'dPd' oFWlA Fl xn` dgnUA lAwzY¦§©¥§¦§¨¨©¦§¦¥
,FadF`l dcU ozPW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¨©¨¤§£

mzg `le azk `lelr xhW mEW Fl §Ÿ¨©§Ÿ¨©§¨©
KMoi`Mxra dlrd `leWiBd `l - ¨§Ÿ¤¡¨§©§¨¦Ÿ¦¦

mihtFXd lv` dpYOd xaC z ¤̀§©©©¨¨¥¤©§¦
.DzF` miIwlE xW`l,minilcg` `A ©£¤§©¥¨§¨¦¨¤¨

dcVd lr xrxreDlAiw `NW xnFl §¦§¥©©¨¤©¤Ÿ¦§¨
,KlOd z`nKlOd Fl xn`,(FadF`l) ¥¥©¤¤¨©©¤¤§£

ikexrxrie `ai dvxIW in lM §¦¨¦¤¦§¤¨Ÿ¦©§¥

!?LCbploM m`mzFge azFk ipixd §¤§§¦¥£¥¦¥§¥
,oi`Mxra dlrnE LllMd ErcIW icM §©£¤§©§¨¦§¥¤¥§©Ÿ

.Ll diYzPW `Ed ip` iMitl ,o`M s` ¦£¦¤§©¦¨§©¨§¦
lr oxd` cbpM xrxre gxw `AW¤¨Ÿ©§¦§¥§¤¤©£Ÿ©
c"k Fl ozpe aEzMd `A ,dPEdMd©§¨¨©¨§¨©
'mlFr gln zixa'A dPEdM zFpYn©§§¨¦§¦¤©¨

(hi weqt onwl)Fpi` glOdW mWM]§¥¤©¤©¥
KM ,mlFrl miIw `Ede lwlwzn¦§©§¥§©¨§¨¨
lHAzY `le oxd` rxf zPEdM miIwzY¦§©¥§©¤©©£Ÿ§Ÿ¦§©¥

.[mlFrlFf dWxR dknqp KklE §¨§¨¦§§¨¨¨¨
,o`klzwFlgn lr daEWzM d`Ad §¨©¨¨¦§¨©©£¤

diptl dxEn`d gxw(ixtq)(oexkfd ,i"`a): Ÿ©¨£¨§¨¤¨
.éúîeøz úøîLîdnExYd zFxiR ¦§¤¤§Ÿ¨¥©§¨

,Ll mipYiPdEidi- 'zxnWn'l Llv` ©¦¨¦§¦§¤§§§¦§¤¤
dxdhA oxnWl Kixv dY`W`NW ¤©¨¨¦§¨§¨§¨¢¨¤Ÿ

E`nHi(a"a): ¦¨§
.äçLîì:FWExiR.dNEcbl,xnFlM §¨§¨¥¦§¨§©

`id Ff ,miWCEwnd mixaCA LziIkf§¦¨§©§¨¦©§¨¦¦
oFWl `EdW dgiWn WIW] LzNEcB§¨§¤¥§¦¨¤§

FnM ,dNEcB(eh ,dw mildz)ErBY l`' §¨§©¦§
ErBtY l` :FWExiRW - 'igiWna¦§¦¨¤¥©¦§§

ilFcbA(hk ,hk zeny i"yx)[ ¦§¨
(ixtq):h dxez

(h).Làä ïîaEzMd zpeEM oi` ¦¨¥¥©¨©©¨
EpiidC ,'miX`'d on milkF` mipdMdW¤©Ÿ£¦§¦¦¨¦¦§©§
on' Edn `N` ,W`A mixhwPd miwlgd©£¨¦©¦§¨¦¨¥¤¨©¦
lMn mwlg z` milkF` mpi`W ,'W`d̈¥¤¥¨§¦¤¤§¨¦¨

cr oAxwmiX`d zxhwd xg`l ¨§¨©§©©©§¨©¨¦¦
DWExiR oi` 'on' zaize] oAxw FzF`n¥¨§¨§¥©¦¥¥¨

,'KFYn' FnM o`Mf`n' FnM `N` ¨§¦¤¨§¥¨
oFWNd znbEcM ,'Kli`e(bk ,eh lirl)on' §¥¨§§©©¨¦

'd dEv xW` mFId['d`lde(a"a ,m"`x): ©£¤¦¨¨¨§¨
.íðaø÷ ìkxEAv inlW igaf oFbM- ¨¨§¨¨§¦§¥©§¥¦

iYW mr mi`Ad minlXd iUaM ipW§¥¦§¥©§¨¦©¨¦¦§¥
xUAd wlgW ,zFrEaXd bgA mgNd©¤¤§©©¨¤¥¤©¨¨

mipdMl `Ed mdA lk`Pd,bk `xwie d`x) ©¤¡¨¨¤©Ÿ£¦
(kÎhi:

.íîLàå íúàhç íúçðî.ornWnM ¦§¨¨©¨¨©£¨¨§©§¨¨
zFpAxwe zFgpOd ibEq lM ,EpiidC§©§¨¥©§¨§¨§§
mdA WIW EN` ,mW`de z`Hgd©©¨§¨¨¨¥¤¥¨¤
milk`p md ixd - mc` zlik £̀¦©¨¨£¥¥¤¡¨¦
Ll' :miIqn aEzMdW itkE .mipdMl©Ÿ£¦§¦¤©¨§©¥§

'LipalE `Ed: §¨¤
.éì eáéLé øLàxBd lfB dfmc` - £¤¨¦¦¤¥¤©¥¨¨

(miWxFi Fl oi`W) xBd on oFnn lfBW¤¨©¨¦©¥¤¥§¦
aiWdl rAzPW xg`lE ,xBd znE¥©¥§©©¤¦§©§¨¦
lr rAWpe xaCd z` Wigkd ,dlifBd©§¥¨¦§¦¤©¨¨§¦§©©
`A xW`M ,mElM Fl aiIg oi`W xwW¤¤¤¥©¨§©£¤¨
FpiC ,eiUrn lr xRklE F`hg lr aEWl̈©¤§§©¥©©£¨¦
ipdkl WnFgde oxTd z` ozFp `EdW¤¥¤©¤¤§©¤§Ÿ£¥

xnWOdmixaCd zagxd d`x] ©¦§¨§¥©§¨©©§¨¦
xBd lfB zWxtA ,mxE`iaE(gÎd ,d lirl)[ ¥¨§¨¨©¤¤©¥

(:cn migaf):i dxez



ני gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתכםתכםתכםתכם אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ממממּתּתּתּתנהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת מקּבל (יח, רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ּבפנימּיּות.עבדתעבדתעבדתעבדתות ּו הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה מּתנה"). ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָֹֹֹ ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íëéìà áø÷é àì øæåFf dxdf` §¨Ÿ¦§©£¥¤©§¨¨
`NW Fnvr xGd l` wx `l ziptEn§¥Ÿ©¤©¨©§¤Ÿ
mB `N` ,dPEdMd zcFarl axwi¦§©©£©©§¨¤¨©

mkz`mipdMdKM lr xidfn ip` ¤§¤©Ÿ£¦£¦©§¦©¨
mwigxdl mixGd lr EgiBWYW¤©§¦©©¨¦§©§¦¨

mkzcFarnmincFTd miwEqRaE]xAC ¥£©§¤©§¦©§¦¦¥
zwgxdA mipdMd zaFg lr aEzMd©¨©©©Ÿ£¦§©§¨©
xAEcn o`M ENi`e ,mzcFarn 'miIeld'©§¦¦¥£¨¨§¦¨§¨
x`W mdW WOn 'mixG'd zwgxdA§©§¨©©¨¦©¨¤¥§¨

[l`xUi(`"ry ,m"`x):d dxez ¦§¨¥
(d).óö÷ ãBò äéäé àìå,KM ici lr §Ÿ¦§¤¤¤©§¥¨

sqFp s` oFxg didi `ldidW FnM Ÿ¦§¤£©¨§¤¨¨

xak,gxw dUrnAxn`PW(`i ,fi lirl) §¨§©£¥Ÿ©¤¤¡©
...svTd `vi iM'Epcnle] 'sbPd lgd ¦¨¨©¤¤¥¥©¨¤§¨©§

ENwdW lr did svTd xTirW ,o`Mn¦¨¤¦©©¤¤¨¨©¤¥¥
mzFPElY lr `le ,dPEdMd zXEcwA¦§©©§¨§Ÿ©§¨

oxd`e dWn lr(a"ivpd wnr)[ ©¤§©£Ÿ
(ixtq):e dxez

(e).íéðúð äðzî íëìrnWOn ¨¤©¨¨§ª¦¦©§©
iziid ,'mkl' xn`PWlFkixnFlmdW ¤¤¡©¨¤¨¦¦¨©¤¥

mizxWn zFidl mkl mipEzp§¦¨¤¦§§¨§¦
hFicd lW mkzcFarlxnFlM - ©£©§¤¤¤§§©

- mkNW oiNEg ikxvlxnFl cEnlY §¨§¥¦¤¨¤©§©
mipzp'''dl,Edlrnl WxFtOW FnM §ª¦©§¤§¨§©§¨

(a weqta)oixAfB zxnWn xFnWl ,¦§¦§¤¤¦§¨¦
oilMxn`ezFcFarA mkz` zxWl ©£©§¨¦§¨¥¤§¤©£

Eid miIeld `lnl` xW` ,WcFTd©¤£¤¦§¨¥©§¦¦¨
zFlHEnmkilr(`"eb ,a"a):f dxez ¨£¥¤

(f).äðzî úãáòdiYzp dpYnA £Ÿ©©¨¨§©¨¨§©¦¨
mkl`id mkl iYzp xW` dcFard - ¨¤¨£¨£¤¨©¦¨¤¦

mkl wx zcgEind dxEnB dpYnA§©¨¨§¨©§¤¤©¨¤
Dxiardl zpYip dPpi`e ,calA¦§¨§¥¤¨¦¤¤§©£¦¨
'znEi axTd xGde' KkitlE ,mixg`l©£¥¦§¦¨§©¨©¨¥¨

(o"anx):g dxez
(g)Eì ézúð äpä éðàåzFpYOd z` ©£¦¦¥¨©¦§¤©©¨

ElNd.dgnUAmixUr lM ,xnFlM ©¨§¦§¨§©¨¤§¦

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy
וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוׂשמח
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(עליו)

לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף קלג)ּבערּכאין. מּתנֹות (חולין כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
לכאן  זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ עֹולם, מלח ּבברית È˙Óe¯z.ּכהּנה ˙¯ÓLÓ∑ ּבטהרה לׁשמרן צרי .ׁשאּתה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתימתימתימתי ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת אתאתאתאת לללל נתנתנתנתּתּתּתּתיייי ההההּנּנּנּנהההה ח)ואניואניואניואני ּבקדּׁשה,(יח, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּכהנים  הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹואּלּו
ׁשּבין  הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכ מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי מרכּוׁשֹו מפריׁש יהּודי לּכהנים: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׂשראל

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ האּׁשים הקטרת צּבּור ∑Ìa¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ הּגר ּגזל .זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

LzF` iziMGW dPEdMd zFpYn rAx`e§©§©©§©§¨¤¦¦¦§
wgFcAW mEXn z`f oi` ,odÄ¤¥Ÿ¦¤§©
`N` ,Ll mpYil 'iYnMqde iziSxzp'¦§©¥¦§¦§©§¦¦§¨§¤¨
Ll mpzFp ippde KkA utgd `Ed ip £̀¦¤¨¥§¨§¦§¦§¨§
xn`p Kkl ,dgnU KFYn dti oirA§©¦¨¨¦¦§¨§¨¤¡©

iM ,'Ll iYzp dPd'`Ed dgnU oFWl ¦¥¨©¦§¦§¦§¨
,dfxaC lM lrW oFWNd KxC oMW ¤¤¥¤¤©¨¤©¨¨¨

FnEIwA mipdpe FA mivtgW iEvẍ¤£¥¦§¤¡¦§¦
,'`Ed okEn xaM dPd' mixnF`FnM §¦¦¥§¨¨§

L`xe Lz`xwl `vFi `Ed dPd'¦¥¥¦§¨¤§¨£
'FAlA gnUe(ci ,c zeny)d"awd ixaC] §¨©§¦¦§¥

eilr lAwl WWgW xg`l dWnl§¤§©©¤¨©§©¥¨¨
`OW ,l`xUi z` lF`bl zEgilXd©§¦¦§¤¦§¨¥¤¨
ici lr dti oirA xaCd lAwzi `lŸ¦§©¥©¨¨§©¦¨¨©§¥
,Lz`xwl dYr `A oxd` dPd :oxd ©̀£Ÿ¦¥©£Ÿ¨©¨¦§¨§
,LzNEcB lr ciRwi `NW calA Ff `le§Ÿ¦§¨¤Ÿ©§¦©§¨§
ixd .[KkA gnUie dpdi mB `N ¤̀¨©¥¨¤§¦§©§¨£¥
FzNEcB iM d"awd Fl xVA xW`MW¤©£¤¦¥¦§¨
.'dPd' oFWlA Fl xn` dgnUA lAwzY¦§©¥§¦§¨¨©¦§¦¥
,FadF`l dcU ozPW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¨©¨¤§£

mzg `le azk `lelr xhW mEW Fl §Ÿ¨©§Ÿ¨©§¨©
KMoi`Mxra dlrd `leWiBd `l - ¨§Ÿ¤¡¨§©§¨¦Ÿ¦¦

mihtFXd lv` dpYOd xaC z ¤̀§©©©¨¨¥¤©§¦
.DzF` miIwlE xW`l,minilcg` `A ©£¤§©¥¨§¨¦¨¤¨

dcVd lr xrxreDlAiw `NW xnFl §¦§¥©©¨¤©¤Ÿ¦§¨
,KlOd z`nKlOd Fl xn`,(FadF`l) ¥¥©¤¤¨©©¤¤§£

ikexrxrie `ai dvxIW in lM §¦¨¦¤¦§¤¨Ÿ¦©§¥

!?LCbploM m`mzFge azFk ipixd §¤§§¦¥£¥¦¥§¥
,oi`Mxra dlrnE LllMd ErcIW icM §©£¤§©§¨¦§¥¤¥§©Ÿ

.Ll diYzPW `Ed ip` iMitl ,o`M s` ¦£¦¤§©¦¨§©¨§¦
lr oxd` cbpM xrxre gxw `AW¤¨Ÿ©§¦§¥§¤¤©£Ÿ©
c"k Fl ozpe aEzMd `A ,dPEdMd©§¨¨©¨§¨©
'mlFr gln zixa'A dPEdM zFpYn©§§¨¦§¦¤©¨

(hi weqt onwl)Fpi` glOdW mWM]§¥¤©¤©¥
KM ,mlFrl miIw `Ede lwlwzn¦§©§¥§©¨§¨¨
lHAzY `le oxd` rxf zPEdM miIwzY¦§©¥§©¤©©£Ÿ§Ÿ¦§©¥

.[mlFrlFf dWxR dknqp KklE §¨§¨¦§§¨¨¨¨
,o`klzwFlgn lr daEWzM d`Ad §¨©¨¨¦§¨©©£¤

diptl dxEn`d gxw(ixtq)(oexkfd ,i"`a): Ÿ©¨£¨§¨¤¨
.éúîeøz úøîLîdnExYd zFxiR ¦§¤¤§Ÿ¨¥©§¨

,Ll mipYiPdEidi- 'zxnWn'l Llv` ©¦¨¦§¦§¤§§§¦§¤¤
dxdhA oxnWl Kixv dY`W`NW ¤©¨¨¦§¨§¨§¨¢¨¤Ÿ

E`nHi(a"a): ¦¨§
.äçLîì:FWExiR.dNEcbl,xnFlM §¨§¨¥¦§¨§©

`id Ff ,miWCEwnd mixaCA LziIkf§¦¨§©§¨¦©§¨¦¦
oFWl `EdW dgiWn WIW] LzNEcB§¨§¤¥§¦¨¤§

FnM ,dNEcB(eh ,dw mildz)ErBY l`' §¨§©¦§
ErBtY l` :FWExiRW - 'igiWna¦§¦¨¤¥©¦§§

ilFcbA(hk ,hk zeny i"yx)[ ¦§¨
(ixtq):h dxez

(h).Làä ïîaEzMd zpeEM oi` ¦¨¥¥©¨©©¨
EpiidC ,'miX`'d on milkF` mipdMdW¤©Ÿ£¦§¦¦¨¦¦§©§
on' Edn `N` ,W`A mixhwPd miwlgd©£¨¦©¦§¨¦¨¥¤¨©¦
lMn mwlg z` milkF` mpi`W ,'W`d̈¥¤¥¨§¦¤¤§¨¦¨

cr oAxwmiX`d zxhwd xg`l ¨§¨©§©©©§¨©¨¦¦
DWExiR oi` 'on' zaize] oAxw FzF`n¥¨§¨§¥©¦¥¥¨

,'KFYn' FnM o`Mf`n' FnM `N` ¨§¦¤¨§¥¨
oFWNd znbEcM ,'Kli`e(bk ,eh lirl)on' §¥¨§§©©¨¦

'd dEv xW` mFId['d`lde(a"a ,m"`x): ©£¤¦¨¨¨§¨
.íðaø÷ ìkxEAv inlW igaf oFbM- ¨¨§¨¨§¦§¥©§¥¦

iYW mr mi`Ad minlXd iUaM ipW§¥¦§¥©§¨¦©¨¦¦§¥
xUAd wlgW ,zFrEaXd bgA mgNd©¤¤§©©¨¤¥¤©¨¨

mipdMl `Ed mdA lk`Pd,bk `xwie d`x) ©¤¡¨¨¤©Ÿ£¦
(kÎhi:

.íîLàå íúàhç íúçðî.ornWnM ¦§¨¨©¨¨©£¨¨§©§¨¨
zFpAxwe zFgpOd ibEq lM ,EpiidC§©§¨¥©§¨§¨§§
mdA WIW EN` ,mW`de z`Hgd©©¨§¨¨¨¥¤¥¨¤
milk`p md ixd - mc` zlik £̀¦©¨¨£¥¥¤¡¨¦
Ll' :miIqn aEzMdW itkE .mipdMl©Ÿ£¦§¦¤©¨§©¥§

'LipalE `Ed: §¨¤
.éì eáéLé øLàxBd lfB dfmc` - £¤¨¦¦¤¥¤©¥¨¨

(miWxFi Fl oi`W) xBd on oFnn lfBW¤¨©¨¦©¥¤¥§¦
aiWdl rAzPW xg`lE ,xBd znE¥©¥§©©¤¦§©§¨¦
lr rAWpe xaCd z` Wigkd ,dlifBd©§¥¨¦§¦¤©¨¨§¦§©©
`A xW`M ,mElM Fl aiIg oi`W xwW¤¤¤¥©¨§©£¤¨
FpiC ,eiUrn lr xRklE F`hg lr aEWl̈©¤§§©¥©©£¨¦
ipdkl WnFgde oxTd z` ozFp `EdW¤¥¤©¤¤§©¤§Ÿ£¥

xnWOdmixaCd zagxd d`x] ©¦§¨§¥©§¨©©§¨¦
xBd lfB zWxtA ,mxE`iaE(gÎd ,d lirl)[ ¥¨§¨¨©¤¤©¥

(:cn migaf):i dxez



gxwנב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על .לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùez˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ

¯B‰ËŒÏk∑(ספרי)אׁשּתֹו לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. .ולא »»ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).'Bâå epìëàz íéLãwä Lã÷a§Ÿ¤©¢¨¦Ÿ£¤§
cOlaEzMdlrzFpAxwÎiWcw' ¦¥©¨©¨§§¨§¥

dxfrA `N` oilk`p oi`W 'miWcẅ¨¦¤¥¤¡¨¦¤¨¨£¨¨
,dPEdk ixkflEWcwA' oFWNde §¦§¥§¨§©¨§Ÿ¤

mFwOA ,FWExiR 'EPlk`Y miWcTd©¢¨¦Ÿ£¤¥©¨
itkE] miWcw iWcw zlik`l iE`xd̈¨©£¦©¨§¥¨¨¦§¦
dgpOd lv` aEzMd WxiR xaMW¤§¨¥©©¨¥¤©¦§¨
xvgA' `Ed mzlik` mFwOW ,z`Hgde§©©¨¤§£¦¨¨©£©

'crFn ld`(hiÎh ,e `xwie)[wnr) Ÿ¤¥
(a"ivpd:`i dxez

(`i).íðzî úîeøz`EdmxEOd §©©¨¨©¨
(odMl dnExzM WxtEOd)dcFYd on ©§¨¦§¨©Ÿ¥¦©¨
xifpÎli`nE minlXdnEdN` lM - ¥©§¨¦¥¥¨¦¨¥¤

milrAl mB WIW 'miNw miWcw' md¥¨¨¦©¦¤¥©©§¨¦
z` mipzFp mNEkaE ,mzlik`A wlg¥¤©£¦¨¨§¨§¦¤
milk`pe odMl dnExzM wFXde dfgd¤¨¤§©¦§¨©Ÿ¥§¤¡¨¦

'LY` Lizpale Lipal' mB xird lkA§¨¨¦©§¨¤§¦§Ÿ¤¦§
(clÎ`l ,f `xwie d`x)`Ad dcFY oAxwaE .§¨§©¨©¨

drAx` miWixtn mgl mirAx` mr¦©§¨¦¤¤©§¦¦©§¨¨
mipzFpe ,oin lMn cg` mgl ,mingl§¨¦¤¤¤¨¦¨¦§§¦

wFWe dfgl sqFpA odMl mzF`weqt my) ¨©Ÿ¥§¨§¨¤§
(ci,dfgd caNn mipzFp xifp li`aE§¥¨¦§¦¦§©¤¨¤

zNg' oke 'dlWA rFxf'd z` mB wFWe§©¤©§©§¥¨§¥©©
'cg` wiwxe zg` dSn(kÎhi ,e lirl d`x) ©¨©©§¨¦¤¨

(miyxtn ,y"aix):
.úBôeðz ìëìlkl aEzMd `xw §¨§¨¨©¨§¨

li`e minlW ,dcFY) zFpAxTd zWlW§¤©¨§¨¨§¨¦§¥
,'zFtEpY' mWA (xifpixdWlMEN` ¨¦§¥§¤£¥¨¥

dtEpY oipErh.mnFwnA x`FanM §¦§¨©§¨¦§¨
znExY' :o`M xn`p did ENi`kE§¦¨¨¤¡¨¨§©
Ll dtEpY mdA Wi xW` lMn zFpYOd©©¨¦¨£¤¥¨¤§¨§

'...miYzp(m"`x): §©¦

øBäè ìk.Fz` lk`i LziaAdf oi` ¨¨§¥§Ÿ©Ÿ¥¤
,Flk`l aiIg FziaA xFdh lMW iEEiv¦¤¨¨§¥©¨§¨§
mixFdh `weeCW `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦¤©§¨§¦

EdElk`i.mi`nh `lezaizaE'lM' Ÿ§§Ÿ§¥¦§¥©¨
xFdh-aEzMd `AzFAxlmBFYW` ¨¨©¨§©©¦§

s`e] ozlik`A dkFf `idW odM lW¤Ÿ¥¤¦¨©£¦¨¨§©
zlRhp `id ixd ,l`xUi zA `id m ¦̀¦©¦§¨¥£¥¦¦§¤¤
'LizpaE LipA' wx `le ,[DlrA l ¤̀©§¨§Ÿ©¨¤§Ÿ¤

mipdM mnvr mdW,`"eb) ¤¥©§¨Ÿ£¦
(miyxtn:ai dxez

(ai).íúéLàøFfdlFcbÎdnExz `id ¥¦¨¦§¨§¨
xn`PW FnM ,'ziW`x' d`xwPWmixac) ¤¦§§¨¥¦§¤¤¡©

(c ,gi...Lxdvie LWxiY LpbC ziW`x'¥¦§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤
.'Fl oYYdpYOd `idezpYiPd ¦¤§¦©©¨¨©¦¤¤

zFxUrOd x`W iptl dpFW`xA,m"`x) ¨¦¨¦§¥§¨©©©§
(y"`:bi dxez

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ּולעבדיהם (זבחים ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי):ולּמד עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָ

ולילה  ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" הּכתּוב ל .הֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו, ּפרׁשה ׁשל ÁÏÓ.מחּבתּה ˙È¯a …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«

ÌÏBÚ∑ אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ הּכרּותה ּכּברית »ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִַַָ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו .לּמלח, ְְִֵֶֶַַַַָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה .אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk©£¥©§¨§©¨¦
.minlW lWz` zFeWdl aEzMd `aE ¤§¨¦¨©¨§©§¤

:minlW lW wFWe dfgl xFkAd xUA§©©§§¨¤§¤§¨¦
mWMWmdmdiWple mipdMl oilk`P §¥¤¥¤¡¨¦©Ÿ£¦§¦§¥¤

mini ipWl mdicarlE mdipal¦§¥¤§©§¥¤¦§¥¨¦
ipWl lk`p xFkAd s` ,cg` dlile§©§¨¤¨©©§¤¡¨¦§¥

cg` dlile miniozgiaf mFi] ¨¦§©§¨¤¨§¦¨¨
[mdipiAW dliNde ,FzxgnlE: §¨¢¨§©©§¨¤¥¥¤

.äéäé EìmxUaE' xn`p xaMW xg`n §¦§¤¥©©¤§¨¤¡©§¨¨
siqFdl aEzMd KxvEd dOl ,'Kl didi¦§¤¨¨¨§©©¨§¦

KM lr ?'didi Ll' xnFleiAx `A §©§¦§¤©¨¨©¦
died aEzMd Ll siqFd :cOle `aiwr£¦¨§¦¥¦§©¨£¨¨

zxg`,'didi' oFWl miinrR -`NW ©¤¤©£©¦§¦§¤¤Ÿ
xn`zaEzMd WxiR `le li`Fd iM Ÿ©¦¦§Ÿ¥©©¨

z` zFeWdl Wi 'wFWe dfg' dfi`l§¥¤¨¤§¥§©§¤
oM m` ,xFkAd`id dpeEMd `OWdfgM ©§¦¥¤¨©©¨¨¦§¨¤

`N` lk`p Fpi`W dcFY lW wFWë¤¨¤¥¤¡¨¤¨
,dlile mFilLl' aEW xn`p Kkl §¨¨§¨§¨¤¡©§

onf z` cFr Kix`dl icM ,'didi¦§¤§¥§©£¦¤§©
wFWe dfgM ,xFkAd xUA lW Fziieed£¨¨¤§©©§§¨¤§
mini ipWl milk`Pd minlW lW¤§¨¦©¤¡¨¦¦§¥¨¦

cg` dlile(.fp migaf)(i"`a):hi dxez §©§¨¤¨
(hi).íéLãwä úîeøz ìkDzAign Ÿ§Ÿ©¨¨¦¥¦¨¨

Ff dWxR lWzwqFrdzFpYn oiprA ¤¨¨¨¨¤¤§¦§©©§
eipalE oxd`l EpYiPW] dPEdMd©§¨¤¦§§©£Ÿ§¨¨

dWxRd W`xA x`FanM 'dgnUA'i"yx) §¦§¨©§¨§Ÿ©¨¨¨
(g weqt lirlE aEzMd DA Kix`d [DllM ¤¡¦¨©¨§¨¨

dNgYAibEq lM z` llFMd oFWlA ©§¦¨§¨©¥¤¨¥
zFpYOd(g weqt):l`xUi ipA iWcw lM' ©©¨¨¨§¥§¥¦§¨¥

,'miYzp Llemb,sFQA DllkxEn`M §§©¦§©§¨¨©¨¨
,'Ll iYzp ...miWcTd znExY lM' :o`M̈¨§Ÿ©¢¨¦¨©¦§

rvn`A hxtEodipinl zFpYOd z` ¨©¨¤§©¤©©¨§¦¥¤

(ixtq)(a"ivpd wnr ,a"a):
.íìBò çìî úéøamr zixA zxM §¦¤©¨¨©§¦¦

`ixAd xacA oxd`,wfgdemiIwznE ©£Ÿ§¨¨©¨¦§¤¨¨¦§©¥
,mlFrl`ixanEs`mixg` z`- §¨©§¦©¤£¥¦

miglFOWElwlwzi `NW ,FA mzF` ¤§¦¨¤Ÿ¦§©§§
(ixtq)(x"cq):

.çìî úéøalr zixAd xnFlM §¦¤©§©©§¦©
mlFrl miIwzY dizFpYnE dPEdMd©§¨©§¤¨¦§©¥§¨
Fpi`W glOl dzExMd zixAM©§¦©§¨©¤©¤¥

mlFrl gixqndpeEMd oi` ,mlE`e] ©§¦©§¨§¨¥©©¨¨
rAWpe glOd mr zixA d"awd zxMW¤¨©§¦¦©¤©§¦§©
itl `N` ,mlFrl gixqi `NW Fl¤Ÿ©§¦©§¨¤¨§¦
Kkl ,mlFrl cnFre rEaTd wFg `EdW¤©¨©§¥§¨§¨
'dzExM zixA' iEPiM KxcA `xwp `Ed¦§¨§¤¤¦§¦§¨

(x"yl ,i"gp)[:k dxez
(k).íëBúa Eì äéäé àì ÷ìçås` §¥¤Ÿ¦§¤§§¨©



נג gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על .לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùez˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ

¯B‰ËŒÏk∑(ספרי)אׁשּתֹו לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. .ולא »»ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).'Bâå epìëàz íéLãwä Lã÷a§Ÿ¤©¢¨¦Ÿ£¤§
cOlaEzMdlrzFpAxwÎiWcw' ¦¥©¨©¨§§¨§¥

dxfrA `N` oilk`p oi`W 'miWcẅ¨¦¤¥¤¡¨¦¤¨¨£¨¨
,dPEdk ixkflEWcwA' oFWNde §¦§¥§¨§©¨§Ÿ¤

mFwOA ,FWExiR 'EPlk`Y miWcTd©¢¨¦Ÿ£¤¥©¨
itkE] miWcw iWcw zlik`l iE`xd̈¨©£¦©¨§¥¨¨¦§¦
dgpOd lv` aEzMd WxiR xaMW¤§¨¥©©¨¥¤©¦§¨
xvgA' `Ed mzlik` mFwOW ,z`Hgde§©©¨¤§£¦¨¨©£©

'crFn ld`(hiÎh ,e `xwie)[wnr) Ÿ¤¥
(a"ivpd:`i dxez

(`i).íðzî úîeøz`EdmxEOd §©©¨¨©¨
(odMl dnExzM WxtEOd)dcFYd on ©§¨¦§¨©Ÿ¥¦©¨
xifpÎli`nE minlXdnEdN` lM - ¥©§¨¦¥¥¨¦¨¥¤

milrAl mB WIW 'miNw miWcw' md¥¨¨¦©¦¤¥©©§¨¦
z` mipzFp mNEkaE ,mzlik`A wlg¥¤©£¦¨¨§¨§¦¤
milk`pe odMl dnExzM wFXde dfgd¤¨¤§©¦§¨©Ÿ¥§¤¡¨¦

'LY` Lizpale Lipal' mB xird lkA§¨¨¦©§¨¤§¦§Ÿ¤¦§
(clÎ`l ,f `xwie d`x)`Ad dcFY oAxwaE .§¨§©¨©¨

drAx` miWixtn mgl mirAx` mr¦©§¨¦¤¤©§¦¦©§¨¨
mipzFpe ,oin lMn cg` mgl ,mingl§¨¦¤¤¤¨¦¨¦§§¦

wFWe dfgl sqFpA odMl mzF`weqt my) ¨©Ÿ¥§¨§¨¤§
(ci,dfgd caNn mipzFp xifp li`aE§¥¨¦§¦¦§©¤¨¤

zNg' oke 'dlWA rFxf'd z` mB wFWe§©¤©§©§¥¨§¥©©
'cg` wiwxe zg` dSn(kÎhi ,e lirl d`x) ©¨©©§¨¦¤¨

(miyxtn ,y"aix):
.úBôeðz ìëìlkl aEzMd `xw §¨§¨¨©¨§¨

li`e minlW ,dcFY) zFpAxTd zWlW§¤©¨§¨¨§¨¦§¥
,'zFtEpY' mWA (xifpixdWlMEN` ¨¦§¥§¤£¥¨¥

dtEpY oipErh.mnFwnA x`FanM §¦§¨©§¨¦§¨
znExY' :o`M xn`p did ENi`kE§¦¨¨¤¡¨¨§©
Ll dtEpY mdA Wi xW` lMn zFpYOd©©¨¦¨£¤¥¨¤§¨§

'...miYzp(m"`x): §©¦

øBäè ìk.Fz` lk`i LziaAdf oi` ¨¨§¥§Ÿ©Ÿ¥¤
,Flk`l aiIg FziaA xFdh lMW iEEiv¦¤¨¨§¥©¨§¨§
mixFdh `weeCW `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦¤©§¨§¦

EdElk`i.mi`nh `lezaizaE'lM' Ÿ§§Ÿ§¥¦§¥©¨
xFdh-aEzMd `AzFAxlmBFYW` ¨¨©¨§©©¦§

s`e] ozlik`A dkFf `idW odM lW¤Ÿ¥¤¦¨©£¦¨¨§©
zlRhp `id ixd ,l`xUi zA `id m ¦̀¦©¦§¨¥£¥¦¦§¤¤
'LizpaE LipA' wx `le ,[DlrA l ¤̀©§¨§Ÿ©¨¤§Ÿ¤

mipdM mnvr mdW,`"eb) ¤¥©§¨Ÿ£¦
(miyxtn:ai dxez

(ai).íúéLàøFfdlFcbÎdnExz `id ¥¦¨¦§¨§¨
xn`PW FnM ,'ziW`x' d`xwPWmixac) ¤¦§§¨¥¦§¤¤¡©

(c ,gi...Lxdvie LWxiY LpbC ziW`x'¥¦§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤
.'Fl oYYdpYOd `idezpYiPd ¦¤§¦©©¨¨©¦¤¤

zFxUrOd x`W iptl dpFW`xA,m"`x) ¨¦¨¦§¥§¨©©©§
(y"`:bi dxez

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyiy meil inei xeriy

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ּולעבדיהם (זבחים ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי):ולּמד עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָ

ולילה  ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" הּכתּוב ל .הֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו, ּפרׁשה ׁשל ÁÏÓ.מחּבתּה ˙È¯a …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«

ÌÏBÚ∑ אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ הּכרּותה ּכּברית »ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִַַָ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו .לּמלח, ְְִֵֶֶַַַַָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה .אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk©£¥©§¨§©¨¦
.minlW lWz` zFeWdl aEzMd `aE ¤§¨¦¨©¨§©§¤

:minlW lW wFWe dfgl xFkAd xUA§©©§§¨¤§¤§¨¦
mWMWmdmdiWple mipdMl oilk`P §¥¤¥¤¡¨¦©Ÿ£¦§¦§¥¤

mini ipWl mdicarlE mdipal¦§¥¤§©§¥¤¦§¥¨¦
ipWl lk`p xFkAd s` ,cg` dlile§©§¨¤¨©©§¤¡¨¦§¥

cg` dlile miniozgiaf mFi] ¨¦§©§¨¤¨§¦¨¨
[mdipiAW dliNde ,FzxgnlE: §¨¢¨§©©§¨¤¥¥¤

.äéäé EìmxUaE' xn`p xaMW xg`n §¦§¤¥©©¤§¨¤¡©§¨¨
siqFdl aEzMd KxvEd dOl ,'Kl didi¦§¤¨¨¨§©©¨§¦

KM lr ?'didi Ll' xnFleiAx `A §©§¦§¤©¨¨©¦
died aEzMd Ll siqFd :cOle `aiwr£¦¨§¦¥¦§©¨£¨¨

zxg`,'didi' oFWl miinrR -`NW ©¤¤©£©¦§¦§¤¤Ÿ
xn`zaEzMd WxiR `le li`Fd iM Ÿ©¦¦§Ÿ¥©©¨

z` zFeWdl Wi 'wFWe dfg' dfi`l§¥¤¨¤§¥§©§¤
oM m` ,xFkAd`id dpeEMd `OWdfgM ©§¦¥¤¨©©¨¨¦§¨¤

`N` lk`p Fpi`W dcFY lW wFWë¤¨¤¥¤¡¨¤¨
,dlile mFilLl' aEW xn`p Kkl §¨¨§¨§¨¤¡©§

onf z` cFr Kix`dl icM ,'didi¦§¤§¥§©£¦¤§©
wFWe dfgM ,xFkAd xUA lW Fziieed£¨¨¤§©©§§¨¤§
mini ipWl milk`Pd minlW lW¤§¨¦©¤¡¨¦¦§¥¨¦

cg` dlile(.fp migaf)(i"`a):hi dxez §©§¨¤¨
(hi).íéLãwä úîeøz ìkDzAign Ÿ§Ÿ©¨¨¦¥¦¨¨

Ff dWxR lWzwqFrdzFpYn oiprA ¤¨¨¨¨¤¤§¦§©©§
eipalE oxd`l EpYiPW] dPEdMd©§¨¤¦§§©£Ÿ§¨¨

dWxRd W`xA x`FanM 'dgnUA'i"yx) §¦§¨©§¨§Ÿ©¨¨¨
(g weqt lirlE aEzMd DA Kix`d [DllM ¤¡¦¨©¨§¨¨

dNgYAibEq lM z` llFMd oFWlA ©§¦¨§¨©¥¤¨¥
zFpYOd(g weqt):l`xUi ipA iWcw lM' ©©¨¨¨§¥§¥¦§¨¥

,'miYzp Llemb,sFQA DllkxEn`M §§©¦§©§¨¨©¨¨
,'Ll iYzp ...miWcTd znExY lM' :o`M̈¨§Ÿ©¢¨¦¨©¦§

rvn`A hxtEodipinl zFpYOd z` ¨©¨¤§©¤©©¨§¦¥¤

(ixtq)(a"ivpd wnr ,a"a):
.íìBò çìî úéøamr zixA zxM §¦¤©¨¨©§¦¦

`ixAd xacA oxd`,wfgdemiIwznE ©£Ÿ§¨¨©¨¦§¤¨¨¦§©¥
,mlFrl`ixanEs`mixg` z`- §¨©§¦©¤£¥¦

miglFOWElwlwzi `NW ,FA mzF` ¤§¦¨¤Ÿ¦§©§§
(ixtq)(x"cq):

.çìî úéøalr zixAd xnFlM §¦¤©§©©§¦©
mlFrl miIwzY dizFpYnE dPEdMd©§¨©§¤¨¦§©¥§¨
Fpi`W glOl dzExMd zixAM©§¦©§¨©¤©¤¥

mlFrl gixqndpeEMd oi` ,mlE`e] ©§¦©§¨§¨¥©©¨¨
rAWpe glOd mr zixA d"awd zxMW¤¨©§¦¦©¤©§¦§©
itl `N` ,mlFrl gixqi `NW Fl¤Ÿ©§¦©§¨¤¨§¦
Kkl ,mlFrl cnFre rEaTd wFg `EdW¤©¨©§¥§¨§¨
'dzExM zixA' iEPiM KxcA `xwp `Ed¦§¨§¤¤¦§¦§¨

(x"yl ,i"gp)[:k dxez
(k).íëBúa Eì äéäé àì ÷ìçås` §¥¤Ÿ¦§¤§§¨©



gxwנד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq b"k ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dGiAAwlg mipdMl didi `NW - ©¦¨¤Ÿ¦§¤©Ÿ£¦¥¤
WEAiM zrA dnglOA gwlPd llXA©¨¨©¦§¨©¦§¨¨§¥¦

miiFBd on l`xUi ux`(ixtq) ¤¤¦§¨¥¦©¦
(m"`x):`k dxez
(bk).íäålW mpFr E`Ui mIeld §¥©§¦¦¦§£¨¤

l`xUizxWl EWBie ElWMi m` ¦§¨¥¦¦¨§§¦§§¨¥
,miIeld mr WcFTAitlmdilrW ©¤¦©§¦¦§¦¤£¥¤

xidfdlz`mdil` zWBn mixGd §©§¦¤©¨¦¦¤¤£¥¤

dlrnl x`FanM](fÎ` miweqta)[KkitlE ©§¨§©§¨§¦¨
mdA diElY mrd znW` `dY§¥©§©¨¨§¨¨¤

(m"`x):ck dxez
(ck).äîeøz 'äì eîéøé øLà£¤¨¦©§¨

oYiPd 'oFW`x xUrn'A `Ed xAEcnd©§¨§©£¥¦©¦¨
dxEq`d 'dnExz'M FpiC oi`W ieNl©¥¦¤¥¦¦§¨¨£¨

mlE`e ,mixflF`xw aEzMdo`M §¨¦§¨©¨§¨¨
WixtIW cr ,'dnExY'ieNdEPOn §¨©¤©§¦©¥¦¦¤

xUrnÎznExY,odMl zpYiPdlM iM §©©£¥©¦¤¤©Ÿ¥¦¨
znExY EPOn dWxtEd `NW cFr¤Ÿ§§¨¦¤§©

axFrn ixd ,xUrOdodM lW Fwlg FA ©©£¥£¥§¨¤§¤Ÿ¥
mixfl xEq` oiicr `Ed f`e§¨£©¦¨§¨¦

(g"n`a):dk dxez
(fk)ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¨¤§©§¤©¨¨¦

.ïøbäKke .oxFBd on obC znExzM ©Ÿ¤¦§©¨¨¦©¤§¨
:aEzMd WExiRmkNW xUrnÎznExY ¥©¨§©©£¥¤¨¤

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy
הּגרן  מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש i‰ŒÔÓ˜·.מיתה ‰‡ÏÓÎÂ∑ ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִַָ

היקבים  מן ׁשּנתמּלאת ∑ÏÓ‡‰.הּנּטלת ּתבּואה ּבּׁשּול, יֹורד ∑È˜·.לׁשֹון ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִִִֶֶַַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְִִֵֵֶֶַַַַַ
וכן הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל יד)לתֹוכֹו. ׁשחפר (זכריה חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עֹולם  ׁשל .מלּכֹו ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתכםמתכםמתכםמתכם לכםלכםלכםלכם כז)ונחונחונחונחׁשׁשׁשׁשבבבב ּבמחׁשבה,(יח, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּמה  עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמֹועלת
מחׁשבה  ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, מּמחׁשבה ליּזהר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על טֹוב לחׁשב ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹטֹובה,

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמעׂשר  מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּכהן

מעׂשר  ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד .ּתחּלה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

xUrOd on miWixtn miIeld mY`W -¤©¤©§¦¦©§¦¦¦©©£¥
`id ixd ,odMl mipzFpe oFW`xdxEq` ¦§§¦©Ÿ¥£¥¦£¨

dzin dilr oiaiIge oi`nhle mixfl§¨¦§¦§¥¦§©¨¦¨¤¨¦¨
WnFge,dzin aiIg cifnA DlkF`d] ¨¤¨§¨§¥¦©¨¦¨

dnExYd ieFW z` mNWn bbFWaE§¥§©¥¤¦©§¨
md dizFkld lMW ,[ziWing ztqFzA§¤¤£¦¦¤¨¦§¤¨¥
ziW`x' z`xwPW dlFcbÎdnExzM¦§¨§¨¤¦§¥¥¦

'oxFBd on obClrAW mW lr `Ede] ¨¨¦©¤§©¥¤©©
xg`l DWixtn ,l`xUId dcVd©¨¤©¦§¨¥©§¦¨§©©
la` ,oxFBA `id d`EaYdWM dxivTd©§¦¨§¤©§¨¦©¤£¨
KFYn ieNd DWixtn xUrn znExY§©©£¥©§¦¨©¥¦¦
WixtIW dlgpe wlg Fl oi` iM ,FziA¥¦¥¥¤§©£¨¤©§¦

[oxFBd on Fz`EaY(a"a ,i"`a): §¨¦©¤
.á÷iä ïî äàìîëåMWFxiY znExY §©§¥¨¦©¨¤¦§©¦

xdvie(onWe oii)miawid on zlHiPd §¦§¨©¦§¤¤©¦¤¤¦©§¨¦
aEzMd oFWl d`x](ck ,a l`ei)EwiWde' §¥§©¨§¥¦

['xdvie WFxiY miawid: ©§¨¦¦§¦§¨
.äàìî`Ed.lEXiA oFWlo`ke §¥¨§¦§¨

KxCd iM ,'d`ln' onXde oiId mi`xwp¦§¨¦©©¦§©¤¤§¥¨¦©¤¤
,milXEan miziGde miaprdWM ohgql§¨§¨§¤¨£¨¦§©¥¦§¨¦
`Ed 'd`ln' oFWl xTir mpn`̈§¨¦©§§¥¨

Az`NnzPW d`EaYdipirxbA ¦§¨¤¦§©¥§©§¦¤¨
oM `xFw KM KFYOW `N` ,DlEXiaA§¦¨¤¨¤¦¨¥¥
milXEand mixaC x`Wl mB aEzMd©¨©¦§¨§¨¦©§¨¦

(i"gp ,miyxyd):
.á÷éW xFAd `EdFzF` miavFgiptN ¨¤©¤§¦¦§¥
zBd(miaprd zkixC mFwn=)oiIdW ©©§§¦©¨£¨¦¤©©¦

hgqPd,'awi' oFWl lke .FkFzl cxFi ©¦§¨¥§§¨§¤¤
`Ed rwxwÎzxitgFrnWn oi`e £¦©©§©§¥©§¨

.onWl F` oiil xFA `weeCokeEpivn ©§¨§©¦§¤¤§¥¨¦
oFWl'KlOd iawi'(i ,ci dixkf), §¦§¥©¤¤

iM minkg EdEWxCW`Edlr xn`pmi ¤§¨£¨¦¦¤¡©©¨
qEpiwF`oFWlA `xwpe ,(lFcBd mId) §¨©¨©¨§¦§¨¦§

`EdW mW lr 'awi'xtgW dxitg ¤¤©¥¤£¦¨¤¨©
mlFr lW FMlnd"awdxAcn aEzMd] ©§¤¨©¨§©¥

cizrl milWExi lW DzEagxzdA§¦§©£¨¤§¨©¦¤¨¦
[mIl cr hXRzYW `al:gk dxez ¨Ÿ¤¦§©¥©©¨

(gk).ízà íâ eîéøz ïkaEzMd ¥¨¦©©¤©¨
lW DzaFg mrh z` dfA Wxtn§¨¥¨¤¤©©¨¨¤

iM :xUrn znExYl`xUIW FnM §©©£¥¦§¤¦§¨¥
minixndlFcB dnExYmpxBn §¦¦§¨§¨¦¨§¨

mdiawInE,ux`A mzlgp ilECib ixRn ¦¦§¥¤¦§¦¦¥©£¨¨¨¨¤

KM,mkNW xUrOn mY` mB EnixY ¨¨¦©©¤¦©£¥¤¨¤
mkzlgp `Ed iMmkl oi`W ,dcigid ¦©£©§¤©§¦¨¤¥¨¤

l`xUi x`WM ux`A mxke dcU zlgp©£©¨¤¨¤¤¨¨¤¦§¨¦§¨¥
(`"eb):hk dxez
(hk)ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦Ÿ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨

.'ä úîeøzo`M xAcn aEzMd oi` §©¥©¨§©¥¨
DWxiR xaM ixdW ,'xUrn znExz'A¦§©©£¥¤£¥§¨¥§¨

`N` ,dlrnNdlFcbÎdnExzA §©§¨¤¨¦§¨§¨
,xAcn aEzMdieNd lr minrtNW ©¨§©¥¤¦§¨¦©©¥¦

caNn dlFcB dnExY mB Wixtdl§©§¦©§¨§¨¦§©
xUrn znExYz` iel miCwd m`W §©©£¥¤¦¦§¦¥¦¤

odMdd`EaYdWM oxFBd l` `aE ©Ÿ¥¨¤©¤§¤©§¨
ixMAdxnbp xaMW d`EaY znixr) ©§¦£¥©§¨¤§¨¦§§¨

(dnExY aEIg dilr lge DYk`ln§©§¨§¨¨¤¨¦§¨
odM lFHIW mcFw eizFxUrn lAwe§¦¥©§§¨¤¤¦Ÿ¥

,ixMd on dlFcbÎdnExYif`Kixv §¨§¨¦©§¦£©¨¦
dNgY xUrOd on ieNd Wixtdl§©§¦©¥¦¦©©£¥§¦¨
,dlFcbÎdnExzl miXngn cg ¤̀¨¥£¦¦¦§¨§¨

xUrnÎznExY Wixtie xFfgie(ixtq) §©£§©§¦§©©£¥
(`"eb ,g"n`a):l dxez



נה gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq b"k ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dGiAAwlg mipdMl didi `NW - ©¦¨¤Ÿ¦§¤©Ÿ£¦¥¤
WEAiM zrA dnglOA gwlPd llXA©¨¨©¦§¨©¦§¨¨§¥¦

miiFBd on l`xUi ux`(ixtq) ¤¤¦§¨¥¦©¦
(m"`x):`k dxez
(bk).íäålW mpFr E`Ui mIeld §¥©§¦¦¦§£¨¤

l`xUizxWl EWBie ElWMi m` ¦§¨¥¦¦¨§§¦§§¨¥
,miIeld mr WcFTAitlmdilrW ©¤¦©§¦¦§¦¤£¥¤

xidfdlz`mdil` zWBn mixGd §©§¦¤©¨¦¦¤¤£¥¤

dlrnl x`FanM](fÎ` miweqta)[KkitlE ©§¨§©§¨§¦¨
mdA diElY mrd znW` `dY§¥©§©¨¨§¨¨¤

(m"`x):ck dxez
(ck).äîeøz 'äì eîéøé øLà£¤¨¦©§¨

oYiPd 'oFW`x xUrn'A `Ed xAEcnd©§¨§©£¥¦©¦¨
dxEq`d 'dnExz'M FpiC oi`W ieNl©¥¦¤¥¦¦§¨¨£¨

mlE`e ,mixflF`xw aEzMdo`M §¨¦§¨©¨§¨¨
WixtIW cr ,'dnExY'ieNdEPOn §¨©¤©§¦©¥¦¦¤

xUrnÎznExY,odMl zpYiPdlM iM §©©£¥©¦¤¤©Ÿ¥¦¨
znExY EPOn dWxtEd `NW cFr¤Ÿ§§¨¦¤§©

axFrn ixd ,xUrOdodM lW Fwlg FA ©©£¥£¥§¨¤§¤Ÿ¥
mixfl xEq` oiicr `Ed f`e§¨£©¦¨§¨¦

(g"n`a):dk dxez
(fk)ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¨¤§©§¤©¨¨¦

.ïøbäKke .oxFBd on obC znExzM ©Ÿ¤¦§©¨¨¦©¤§¨
:aEzMd WExiRmkNW xUrnÎznExY ¥©¨§©©£¥¤¨¤

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy
הּגרן  מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש i‰ŒÔÓ˜·.מיתה ‰‡ÏÓÎÂ∑ ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִַָ

היקבים  מן ׁשּנתמּלאת ∑ÏÓ‡‰.הּנּטלת ּתבּואה ּבּׁשּול, יֹורד ∑È˜·.לׁשֹון ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִִִֶֶַַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְִִֵֵֶֶַַַַַ
וכן הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל יד)לתֹוכֹו. ׁשחפר (זכריה חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עֹולם  ׁשל .מלּכֹו ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתכםמתכםמתכםמתכם לכםלכםלכםלכם כז)ונחונחונחונחׁשׁשׁשׁשבבבב ּבמחׁשבה,(יח, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּמה  עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמֹועלת
מחׁשבה  ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, מּמחׁשבה ליּזהר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על טֹוב לחׁשב ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹטֹובה,

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמעׂשר  מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּכהן

מעׂשר  ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד .ּתחּלה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

xUrOd on miWixtn miIeld mY`W -¤©¤©§¦¦©§¦¦¦©©£¥
`id ixd ,odMl mipzFpe oFW`xdxEq` ¦§§¦©Ÿ¥£¥¦£¨

dzin dilr oiaiIge oi`nhle mixfl§¨¦§¦§¥¦§©¨¦¨¤¨¦¨
WnFge,dzin aiIg cifnA DlkF`d] ¨¤¨§¨§¥¦©¨¦¨

dnExYd ieFW z` mNWn bbFWaE§¥§©¥¤¦©§¨
md dizFkld lMW ,[ziWing ztqFzA§¤¤£¦¦¤¨¦§¤¨¥
ziW`x' z`xwPW dlFcbÎdnExzM¦§¨§¨¤¦§¥¥¦

'oxFBd on obClrAW mW lr `Ede] ¨¨¦©¤§©¥¤©©
xg`l DWixtn ,l`xUId dcVd©¨¤©¦§¨¥©§¦¨§©©
la` ,oxFBA `id d`EaYdWM dxivTd©§¦¨§¤©§¨¦©¤£¨
KFYn ieNd DWixtn xUrn znExY§©©£¥©§¦¨©¥¦¦
WixtIW dlgpe wlg Fl oi` iM ,FziA¥¦¥¥¤§©£¨¤©§¦

[oxFBd on Fz`EaY(a"a ,i"`a): §¨¦©¤
.á÷iä ïî äàìîëåMWFxiY znExY §©§¥¨¦©¨¤¦§©¦

xdvie(onWe oii)miawid on zlHiPd §¦§¨©¦§¤¤©¦¤¤¦©§¨¦
aEzMd oFWl d`x](ck ,a l`ei)EwiWde' §¥§©¨§¥¦

['xdvie WFxiY miawid: ©§¨¦¦§¦§¨
.äàìî`Ed.lEXiA oFWlo`ke §¥¨§¦§¨

KxCd iM ,'d`ln' onXde oiId mi`xwp¦§¨¦©©¦§©¤¤§¥¨¦©¤¤
,milXEan miziGde miaprdWM ohgql§¨§¨§¤¨£¨¦§©¥¦§¨¦
`Ed 'd`ln' oFWl xTir mpn`̈§¨¦©§§¥¨

Az`NnzPW d`EaYdipirxbA ¦§¨¤¦§©¥§©§¦¤¨
oM `xFw KM KFYOW `N` ,DlEXiaA§¦¨¤¨¤¦¨¥¥
milXEand mixaC x`Wl mB aEzMd©¨©¦§¨§¨¦©§¨¦

(i"gp ,miyxyd):
.á÷éW xFAd `EdFzF` miavFgiptN ¨¤©¤§¦¦§¥
zBd(miaprd zkixC mFwn=)oiIdW ©©§§¦©¨£¨¦¤©©¦

hgqPd,'awi' oFWl lke .FkFzl cxFi ©¦§¨¥§§¨§¤¤
`Ed rwxwÎzxitgFrnWn oi`e £¦©©§©§¥©§¨

.onWl F` oiil xFA `weeCokeEpivn ©§¨§©¦§¤¤§¥¨¦
oFWl'KlOd iawi'(i ,ci dixkf), §¦§¥©¤¤

iM minkg EdEWxCW`Edlr xn`pmi ¤§¨£¨¦¦¤¡©©¨
qEpiwF`oFWlA `xwpe ,(lFcBd mId) §¨©¨©¨§¦§¨¦§

`EdW mW lr 'awi'xtgW dxitg ¤¤©¥¤£¦¨¤¨©
mlFr lW FMlnd"awdxAcn aEzMd] ©§¤¨©¨§©¥

cizrl milWExi lW DzEagxzdA§¦§©£¨¤§¨©¦¤¨¦
[mIl cr hXRzYW `al:gk dxez ¨Ÿ¤¦§©¥©©¨

(gk).ízà íâ eîéøz ïkaEzMd ¥¨¦©©¤©¨
lW DzaFg mrh z` dfA Wxtn§¨¥¨¤¤©©¨¨¤

iM :xUrn znExYl`xUIW FnM §©©£¥¦§¤¦§¨¥
minixndlFcB dnExYmpxBn §¦¦§¨§¨¦¨§¨

mdiawInE,ux`A mzlgp ilECib ixRn ¦¦§¥¤¦§¦¦¥©£¨¨¨¨¤

KM,mkNW xUrOn mY` mB EnixY ¨¨¦©©¤¦©£¥¤¨¤
mkzlgp `Ed iMmkl oi`W ,dcigid ¦©£©§¤©§¦¨¤¥¨¤

l`xUi x`WM ux`A mxke dcU zlgp©£©¨¤¨¤¤¨¨¤¦§¨¦§¨¥
(`"eb):hk dxez
(hk)ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦Ÿ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨

.'ä úîeøzo`M xAcn aEzMd oi` §©¥©¨§©¥¨
DWxiR xaM ixdW ,'xUrn znExz'A¦§©©£¥¤£¥§¨¥§¨

`N` ,dlrnNdlFcbÎdnExzA §©§¨¤¨¦§¨§¨
,xAcn aEzMdieNd lr minrtNW ©¨§©¥¤¦§¨¦©©¥¦

caNn dlFcB dnExY mB Wixtdl§©§¦©§¨§¨¦§©
xUrn znExYz` iel miCwd m`W §©©£¥¤¦¦§¦¥¦¤

odMdd`EaYdWM oxFBd l` `aE ©Ÿ¥¨¤©¤§¤©§¨
ixMAdxnbp xaMW d`EaY znixr) ©§¦£¥©§¨¤§¨¦§§¨

(dnExY aEIg dilr lge DYk`ln§©§¨§¨¨¤¨¦§¨
odM lFHIW mcFw eizFxUrn lAwe§¦¥©§§¨¤¤¦Ÿ¥

,ixMd on dlFcbÎdnExYif`Kixv §¨§¨¦©§¦£©¨¦
dNgY xUrOd on ieNd Wixtdl§©§¦©¥¦¦©©£¥§¦¨
,dlFcbÎdnExzl miXngn cg ¤̀¨¥£¦¦¦§¨§¨

xUrnÎznExY Wixtie xFfgie(ixtq) §©£§©§¦§©©£¥
(`"eb ,g"n`a):l dxez



gxwנו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו חּלין ∑LÁÂ·.לאחר ללוּים הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְִִִַַָֻ
Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבניֿיׂשראל
חּלין  לוי ׁשל אף חּלין, יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

(àì)-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑ הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

(áì)Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

:eúeîú̈«
i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא (יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו אם (בכורות הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ִָ

ּתמּותּו: ְְַָּתחּללּו,

סימן. דניא"ל פסוקים, קרח צ"ה פרשת חסלת

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L‡Âלא  Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב  ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

âñ÷ ãåîòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çø÷ úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).epnî Baìç úà íëîéøäadYr ©£¦§¤¤¤§¦¤©¨
xUrOd oiC z` Wxtl aEzMd `Ä©¨§¨¥¤¦©©£¥
:oiCM lMd FA miIwzPW xg`l§©©¤¦§©¥©Ÿ©¦

'EPOn ...mknixdA'EnixYW xg`l ©£¦§¤¦¤§©©¤¨¦
,EpOn xUrnÎznExY- if`áLçðå §©©£¥¦¤£©§¤§©

mIell xzFOdzFxiR oicMoiNEg ©¨©§¦¦§¦¥¦
oixEnB,mc` lkl mixYEn mdW §¦¤¥¨¦§¨¨¨

(oNdl x`FanM) mFwn lkA milk`pe: §¤¡¨¦§¨¨©§¨§©¨
.ïøb úàeáúkd`EaYd FnM ¦§©Ÿ¤§©§¨
oxFBA zx`WPdl`xUil`idW ©¦§¤¤©¤§¦§¨¥¤¦

WixtdW xg`l mc` lkl zxYEn¤¤§¨¨¨§©©¤¦§¦
aEzMd KxvEde .dnExYd z` dPOn¦¤¨¤©§¨§§©©¨

icM ,oM Wxtlli`Fd xn`z `NW §¨¥¥§¥¤ŸŸ©¦
xn`PW ,'dnExY' aEzMd F`xwE§¨©¨§¨¤¤¡©

(ck weqt lirl)ipA xUrn z` iM'¦¤©§©§¥

,'dnExY 'dl Enixi xW` l`xUi¦§¨¥£¤¨¦©§¨
m`dnFC xUrOd didi `OW oM ¦¥¤¨¦§¤©©£¥¤

e ,dnExY oirM FpicAxEq` FNEk `di §¦§¥§¨§§¥¨
KxcM - miIell wx xYEnE mil`xUil§¦§§¥¦¨©©§¦¦§¤¤
miIell dxEq` dnExYdW¤©§¨£¨©§¦¦

lemil`xUI- mipdMl wx zxYEnE §©¦§§¥¦¤¤©©Ÿ£¦
'mIell aWgpe' xnFl cEnlY- ©§©§¤§©©§¦¦

znExY zWxtd xg`l mdl x`WPd©¦§¨¨¤§©©©§¨©§©
- xUrnoxB z`EazMzx`WPd ©£¥¦§©Ÿ¤©¦§¤¤

;dnExY zWxtd xg`l l`xUIldn ©¦§¨¥§©©©§¨©§¨©
oiNEg l`xUi lXmEW DA oi`e ¤¦§¨¥¦§¥¨

,dXEcwoiNEg iel lW s`oi`e `id §¨©¤¥¦¦¦§¥
dXEcw DA(miyxtn):`l dxez ¨§¨

(`l).íB÷î ìëaiM aEzMd dfA cOil §¨¨¦¥¨¤©¨¦
lk`p xUrOd,zFxaTdÎziaA Elit` ©©£¥¤¡¨£¦§¥©§¨

,mi`nh zFxiRde `nh mc`d xW`M©£¤¨¨¨¨¥§©¥§¥¦
zFxiRdWM wx zlk`Pd dnExzM Fpi`e§¥¦§¨©¤¡¤¤©§¤©¥

xFdh mc`de mixFdh(ixtq)wnr) §¦§¨¨¨¨
(a"ivpd:al dxez
(al).'Bâå àèç åéìò eàNú àìå§Ÿ¦§¨¨¥§§

:mirnFW Ep` KM KFYnE`l m` `d ¦¨¨§¦¨¦Ÿ
Enixz,oiCM xUrOd znExYE`UY ¨¦§©©©£¥©¦¦§
:`hg¥§

.eúeîú àìåElNgY m` `dz` §Ÿ¨¨¦§©§¤
z` Elk`YW ici lr ,l`xUi ipa iWcẅ§¥§¥¦§¨¥©§¥¤Ÿ§¤
znExY z` EPOn mixdl ilAn xUrOd©©£¥¦§¦§¨¦¦¤¤§©

,xUrOd.EzEnYz` mYlNg KkA iM ©©£¥¨¦§¨¦©§¤¤
odMl iE`xd ,FAW WCEwnd wlgd©¥¤©§¨¤¨¨©Ÿ¥

(r"`):
gxw zyxt zlqg



נז gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ycew zayl inei xeriy

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו חּלין ∑LÁÂ·.לאחר ללוּים הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְִִִַַָֻ
Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבניֿיׂשראל
חּלין  לוי ׁשל אף חּלין, יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

(àì)-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑ הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

(áì)Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

:eúeîú̈«
i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא (יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו אם (בכורות הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ִָ

ּתמּותּו: ְְַָּתחּללּו,

סימן. דניא"ל פסוקים, קרח צ"ה פרשת חסלת

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L‡Âלא  Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב  ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

âñ÷ ãåîòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çø÷ úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).epnî Baìç úà íëîéøäadYr ©£¦§¤¤¤§¦¤©¨
xUrOd oiC z` Wxtl aEzMd `Ä©¨§¨¥¤¦©©£¥
:oiCM lMd FA miIwzPW xg`l§©©¤¦§©¥©Ÿ©¦

'EPOn ...mknixdA'EnixYW xg`l ©£¦§¤¦¤§©©¤¨¦
,EpOn xUrnÎznExY- if`áLçðå §©©£¥¦¤£©§¤§©

mIell xzFOdzFxiR oicMoiNEg ©¨©§¦¦§¦¥¦
oixEnB,mc` lkl mixYEn mdW §¦¤¥¨¦§¨¨¨

(oNdl x`FanM) mFwn lkA milk`pe: §¤¡¨¦§¨¨©§¨§©¨
.ïøb úàeáúkd`EaYd FnM ¦§©Ÿ¤§©§¨
oxFBA zx`WPdl`xUil`idW ©¦§¤¤©¤§¦§¨¥¤¦

WixtdW xg`l mc` lkl zxYEn¤¤§¨¨¨§©©¤¦§¦
aEzMd KxvEde .dnExYd z` dPOn¦¤¨¤©§¨§§©©¨

icM ,oM Wxtlli`Fd xn`z `NW §¨¥¥§¥¤ŸŸ©¦
xn`PW ,'dnExY' aEzMd F`xwE§¨©¨§¨¤¤¡©

(ck weqt lirl)ipA xUrn z` iM'¦¤©§©§¥

,'dnExY 'dl Enixi xW` l`xUi¦§¨¥£¤¨¦©§¨
m`dnFC xUrOd didi `OW oM ¦¥¤¨¦§¤©©£¥¤

e ,dnExY oirM FpicAxEq` FNEk `di §¦§¥§¨§§¥¨
KxcM - miIell wx xYEnE mil`xUil§¦§§¥¦¨©©§¦¦§¤¤
miIell dxEq` dnExYdW¤©§¨£¨©§¦¦

lemil`xUI- mipdMl wx zxYEnE §©¦§§¥¦¤¤©©Ÿ£¦
'mIell aWgpe' xnFl cEnlY- ©§©§¤§©©§¦¦

znExY zWxtd xg`l mdl x`WPd©¦§¨¨¤§©©©§¨©§©
- xUrnoxB z`EazMzx`WPd ©£¥¦§©Ÿ¤©¦§¤¤

;dnExY zWxtd xg`l l`xUIldn ©¦§¨¥§©©©§¨©§¨©
oiNEg l`xUi lXmEW DA oi`e ¤¦§¨¥¦§¥¨

,dXEcwoiNEg iel lW s`oi`e `id §¨©¤¥¦¦¦§¥
dXEcw DA(miyxtn):`l dxez ¨§¨

(`l).íB÷î ìëaiM aEzMd dfA cOil §¨¨¦¥¨¤©¨¦
lk`p xUrOd,zFxaTdÎziaA Elit` ©©£¥¤¡¨£¦§¥©§¨

,mi`nh zFxiRde `nh mc`d xW`M©£¤¨¨¨¨¥§©¥§¥¦
zFxiRdWM wx zlk`Pd dnExzM Fpi`e§¥¦§¨©¤¡¤¤©§¤©¥

xFdh mc`de mixFdh(ixtq)wnr) §¦§¨¨¨¨
(a"ivpd:al dxez
(al).'Bâå àèç åéìò eàNú àìå§Ÿ¦§¨¨¥§§

:mirnFW Ep` KM KFYnE`l m` `d ¦¨¨§¦¨¦Ÿ
Enixz,oiCM xUrOd znExYE`UY ¨¦§©©©£¥©¦¦§
:`hg¥§

.eúeîú àìåElNgY m` `dz` §Ÿ¨¨¦§©§¤
z` Elk`YW ici lr ,l`xUi ipa iWcẅ§¥§¥¦§¨¥©§¥¤Ÿ§¤
znExY z` EPOn mixdl ilAn xUrOd©©£¥¦§¦§¨¦¦¤¤§©

,xUrOd.EzEnYz` mYlNg KkA iM ©©£¥¨¦§¨¦©§¤¤
odMl iE`xd ,FAW WCEwnd wlgd©¥¤©§¨¤¨¨©Ÿ¥

(r"`):
gxw zyxt zlqg

לשבוע פרשת קרח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' סיון
מפרק צז 

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח סיון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט סיון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג סיון
פרק כ, מפרק קח עד סוף פרק קיב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 



oeiqנח f"i oey`x mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז ראשון יום
,t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

,dcne dxitqa zelbzda

ody ,aeygl dxe`kl xyt`

zecxtp zecn izy ok`

dcn ± dipydn zg` zeiktde

dipyde ,ielibe cqg `id zg`

,mlrde mevnv ,dxeab ±

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy jk

odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n odizyy

.dxeabe cqg zecn izyúcî íL àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦¥¦©
,íeöîväå äøeábädcn `ed miyecwd zenydn my lk - ©§¨§©¦§

aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein1lk lÎ` cqg" :
zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke ,"meid
seq oi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde dxeabd
mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn `ed jexa

.miwl` mya dcn z`xwp ± mlrddeàeä ïëìå,miwl` my ± §¨¥
,"òáhä" àiøèîéâa ïk íbmipiivn ep` "rahd" dlna - ©¥§¦©§¦¨©¤©

okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly reaw xcq
lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e eil` milibx
zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig

xcqa erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde gekdote`e
.icinzøézñnL éôìz` miwl` my ±äìòîlL øBàä §¦¤©§¦¨¤§©§¨

,íìBòä äiçîe äeänädeedn dlrnly xe`dy ici lr - ©§©¤§©¤¨¨
oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd z` ycgn cinz

xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n yi" z`ixa ly i`ltd
dlrnly xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw

,mlerd z` digne deedndãîBò íìBòä elàk äàøðåila ± §¦§¤§¦¨¨¥
,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd.òáhä Cøãa âäðúîe± ¦§©¥§¤¤©¤©

mda ,mixac mze` mb
,zeycgzd efi` zi`xp
ef zeycgzd mb ixd
jxc `xwpd xcqa dreaw
,"rah" dlnd ± .rahd
zxaqen `idy itk
dnk da yi ,zeciqga
"rah" :mdne ,miyexit
,driaw ly zernyna

l"f epinkg oeylk2lk" :
erahy rahnn dpynd
"rah" ok enk ."minkg
,"seq mia eraeh" oeyln
d`xp epi` `ede mind eilr miqkn ,mina reahy xac enk
oi`y ,mi`xapa ziwl`d zeigd lekiak "dreah" jk ± llk

.llk zi`xp `id,äæ "íéäìà" íLåmiwl` myy itk `l - §¥¡Ÿ¦¤
zervn`a rityn miwl` myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed
,rahd jxca bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn

ì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLweqtd yexita lirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
xy`k ynyd enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny"
"obn"d enk ,'ied my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n
zexyt`a didiy ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de

,xe`d z` lawl mi`xapdCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©©¦§¨
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä íMîoeyln) "'ied" ly epipry - ¦¥£¨¨§©¤¥©¦§¥

xizqn df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy (deedn
ick z`fe ,miwl` myeìèáéå íéàøápì älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±,"yi"l "oi`"n d ©§¦
`weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl dlbzn did
,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd ici lr

- `linneäfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lr dxizqndàeä,mlrde mevnv wx `l ±

`l`,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íbik" edf - ©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai cqg mler izxn`4ici lr `ed mlerd z`ixae oipay ,

my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg ly dpiga
ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid `l miwl`

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù

ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, "גבורה 3.גיטין שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
אודותו  הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו"
אחרא  וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר
של  ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן

ג.4.גילוי. פט, תהלים

oeiq g"i ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ח שני יום
,160 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde dpeekdy
,mler ly ze`ivn zeidläìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå§¦§¦©§¨©§¨

ãñça5ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ± . ©¤¤
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef ,cqg6.

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
okÎitÎlrÎs` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd

`linn oaen ixd ,ielibde cqgd zcn mr ,'ied my mr cg` xac
,llk xzqd `ed oi` zn`a ,miwl` myny xzqdde mlrddy
mi`xapdy ,aiign df xace ± mvr lr xizqn mvr oi` ixdy

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a mdáeúkL eäæå11úáLäå" : §¤¤¨©£¥Ÿ¨
,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìàwxta dywd df weqt lr - ¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

± iexy ± dxyp miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd
'd"y ,"jaal l` zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn
j` ± ?"cer oi`" ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed

minya" xic`d lÎ`d `ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny itk
yexitd `l` ,xg` lÎ` oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e "lrnn
jk lre ,jxazi eil` lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay `ed
ahid wnrzdle opeazdl ± "jaal l` zeayde" zeidl jixv
,"miwl`d `ed 'ied"y
elà úBîL éðML Leøt¥¤§¥¥¥

,miwl`e 'ied ±ãçà íä¥¤¨
,Lnî'iedy zexnl - ©¨

,zelbzde cqg `ed
,mlrde mevnv ± miwl`e
cg` xac md z`f lkae

,ynn"íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦
íéìòîe íöîönä©§©§¥©§¦

,øBàäzeigd ly - ¨
z` deednd ziwl`d

,mi`xapde mlerdàeä
íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥
åéúBcnL íeMî ,ä"éåä£¨¨¦¤¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
ãeçéa Bnò úBãçéúî¦§©£¦§¦
,ãçà BîLe àeäå ,øeîb̈§§¤¨

.åéúBîL ïä åéúBcnL± ¤¦¨¥§¨
`ed" mixne` jk lre

,"cg` enyeïk íàåxac `ed miwl` myy oiaze rczyk ± §¦¥
,'ied my mr cg`õøàä ìòå ìònî íéîMa"L òãz àìénî¦¥¨¥©¤©¨©¦¦©©§©¨¨¤

,"ãBò ïéà ¯ úçzî.jxazi ecrlan -Leøt:"cer oi`" ly ± ¦¨©¥¥
ïéà àéä ,ìk ïéòì øeîb Lé úéàøpL úéøîçä õøàä íbL¤©¨¨¤©¨§¦¤¦§¥¥¨§¥Ÿ¦©¦
Bðéà "íéäìà" íL ék ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥©¨¨¦¥¡Ÿ¦¥

,íéðBzçzì àlà íöîöîe íéìòîllbay dcaerdy - ©§¦§©§¥¤¨©©§¦
iabl df ixd ,"yi"l mi`xapd mi`xp miwl` my ly mlrdd

,lirl xen`k ,cala "mipezgz"d mi`xapd-LBãwä éaâì àìå§Ÿ§©¥©¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
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אין 5. "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כן  – פ "ד כדלעיל – קץ לאין  התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים
יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל
(שאין  החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין
הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון
גם  אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא
כלולה  החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא
זו  דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה
וביחד  השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה
(חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם

בשמש 6.דהשמש". המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י לט.7.שלא ד, ואתחנן



נט oeiq f"i oey`x mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז ראשון יום
,t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

,dcne dxitqa zelbzda

ody ,aeygl dxe`kl xyt`

zecxtp zecn izy ok`

dcn ± dipydn zg` zeiktde

dipyde ,ielibe cqg `id zg`

,mlrde mevnv ,dxeab ±

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy jk

odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n odizyy

.dxeabe cqg zecn izyúcî íL àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦¥¦©
,íeöîväå äøeábädcn `ed miyecwd zenydn my lk - ©§¨§©¦§

aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein1lk lÎ` cqg" :
zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke ,"meid
seq oi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde dxeabd
mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn `ed jexa

.miwl` mya dcn z`xwp ± mlrddeàeä ïëìå,miwl` my ± §¨¥
,"òáhä" àiøèîéâa ïk íbmipiivn ep` "rahd" dlna - ©¥§¦©§¦¨©¤©

okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly reaw xcq
lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e eil` milibx
zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig

xcqa erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde gekdote`e
.icinzøézñnL éôìz` miwl` my ±äìòîlL øBàä §¦¤©§¦¨¤§©§¨

,íìBòä äiçîe äeänädeedn dlrnly xe`dy ici lr - ©§©¤§©¤¨¨
oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd z` ycgn cinz

xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n yi" z`ixa ly i`ltd
dlrnly xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw

,mlerd z` digne deedndãîBò íìBòä elàk äàøðåila ± §¦§¤§¦¨¨¥
,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd.òáhä Cøãa âäðúîe± ¦§©¥§¤¤©¤©

mda ,mixac mze` mb
,zeycgzd efi` zi`xp
ef zeycgzd mb ixd
jxc `xwpd xcqa dreaw
,"rah" dlnd ± .rahd
zxaqen `idy itk
dnk da yi ,zeciqga
"rah" :mdne ,miyexit
,driaw ly zernyna

l"f epinkg oeylk2lk" :
erahy rahnn dpynd
"rah" ok enk ."minkg
,"seq mia eraeh" oeyln
d`xp epi` `ede mind eilr miqkn ,mina reahy xac enk
oi`y ,mi`xapa ziwl`d zeigd lekiak "dreah" jk ± llk

.llk zi`xp `id,äæ "íéäìà" íLåmiwl` myy itk `l - §¥¡Ÿ¦¤
zervn`a rityn miwl` myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed
,rahd jxca bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn

ì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLweqtd yexita lirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
xy`k ynyd enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny"
"obn"d enk ,'ied my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n
zexyt`a didiy ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de

,xe`d z` lawl mi`xapdCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©©¦§¨
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä íMîoeyln) "'ied" ly epipry - ¦¥£¨¨§©¤¥©¦§¥

xizqn df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy (deedn
ick z`fe ,miwl` myeìèáéå íéàøápì älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±,"yi"l "oi`"n d ©§¦
`weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl dlbzn did
,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd ici lr

- `linneäfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lr dxizqndàeä,mlrde mevnv wx `l ±

`l`,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéça ïk íbik" edf - ©¥§¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai cqg mler izxn`4ici lr `ed mlerd z`ixae oipay ,

my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike ;cqg ly dpiga
ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki dzid `l miwl`
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù

ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, "גבורה 3.גיטין שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
אודותו  הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו"
אחרא  וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר
של  ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן

ג.4.גילוי. פט, תהלים

oeiq g"i ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ח שני יום
,160 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly zilkzde dpeekdy
,mler ly ze`ivn zeidläìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå§¦§¦©§¨©§¨

ãñça5ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ± . ©¤¤
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef ,cqg6.

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
okÎitÎlrÎs` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd

`linn oaen ixd ,ielibde cqgd zcn mr ,'ied my mr cg` xac
,llk xzqd `ed oi` zn`a ,miwl` myny xzqdde mlrddy
mi`xapdy ,aiign df xace ± mvr lr xizqn mvr oi` ixdy

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a mdáeúkL eäæå11úáLäå" : §¤¤¨©£¥Ÿ¨
,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìàwxta dywd df weqt lr - ¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

± iexy ± dxyp miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd
'd"y ,"jaal l` zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn
j` ± ?"cer oi`" ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed

minya" xic`d lÎ`d `ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny itk
yexitd `l` ,xg` lÎ` oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e "lrnn
jk lre ,jxazi eil` lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay `ed
ahid wnrzdle opeazdl ± "jaal l` zeayde" zeidl jixv
,"miwl`d `ed 'ied"y
elà úBîL éðML Leøt¥¤§¥¥¥

,miwl`e 'ied ±ãçà íä¥¤¨
,Lnî'iedy zexnl - ©¨

,zelbzde cqg `ed
,mlrde mevnv ± miwl`e
cg` xac md z`f lkae

,ynn"íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦
íéìòîe íöîönä©§©§¥©§¦

,øBàäzeigd ly - ¨
z` deednd ziwl`d

,mi`xapde mlerdàeä
íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥
åéúBcnL íeMî ,ä"éåä£¨¨¦¤¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
ãeçéa Bnò úBãçéúî¦§©£¦§¦
,ãçà BîLe àeäå ,øeîb̈§§¤¨

.åéúBîL ïä åéúBcnL± ¤¦¨¥§¨
`ed" mixne` jk lre

,"cg` enyeïk íàåxac `ed miwl` myy oiaze rczyk ± §¦¥
,'ied my mr cg`õøàä ìòå ìònî íéîMa"L òãz àìénî¦¥¨¥©¤©¨©¦¦©©§©¨¨¤

,"ãBò ïéà ¯ úçzî.jxazi ecrlan -Leøt:"cer oi`" ly ± ¦¨©¥¥
ïéà àéä ,ìk ïéòì øeîb Lé úéàøpL úéøîçä õøàä íbL¤©¨¨¤©¨§¦¤¦§¥¥¨§¥Ÿ¦©¦
Bðéà "íéäìà" íL ék ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥©¨¨¦¥¡Ÿ¦¥

,íéðBzçzì àlà íöîöîe íéìòîllbay dcaerdy - ©§¦§©§¥¤¨©©§¦
iabl df ixd ,"yi"l mi`xapd mi`xp miwl` my ly mlrdd

,lirl xen`k ,cala "mipezgz"d mi`xapd-LBãwä éaâì àìå§Ÿ§©¥©¨
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úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
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אין 5. "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כן  – פ "ד כדלעיל – קץ לאין  התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים
יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל
(שאין  החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין
הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון
גם  אלא ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא
כלולה  החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא
זו  דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה
וביחד  השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה
(חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם

בשמש 6.דהשמש". המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י לט.7.שלא ד, ואתחנן
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envrlyk mlerd eli`e ,mlerd z` bidpne dign wx d"awd
enk ,cxtp xac `ed
cxtp xac `ed sebdy
weqtd `a okl .dnypdn
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
äåäî äðéà äîùðäù éôì [íéäìà íùî ìôèä
ìëä úà äåäîä ä"á÷ä ìáà ùéì ïéàî óåâä
øåà åîë åìöà úåàéöîá ìèá ìëä ùéì ïéàî

.ùîùá ùîùä

øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
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א.8. ו, ב.9.קידושין קמו, "ÂÙÓÎ¯˘10.תהלים :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ‡ÔÈרפ"ג
ÒÙ‡Â'כו פיו רוח והם˘··¯‡לגבי מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' רוח כי ,˘ÓÓ „Á‡ זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' משם והגוף הוי' משם הגוף שחיות רק „ÌÈ„¯Ùאומר (לא
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dén÷ àlk àeä-Ceøäª¨©¥
,éáéLç Lnî àìkmelkl aygp `l d"awd iabl lkd - §¨©¨£¦¥

,ynnúøzñî äøeábä úcî ïéàå ,LîMa LîMä øBàk§©¤¤©¤¤§¥¦©©§¨©§¤¤
àlà Bîöò éðôa øác äpðéà ék ,Cøaúé åéðôì íBìLå-ñç©§¨§¨¨¦§¨¥¦¥¤¨¨¨¦§¥©§¤¨

:"íéäìàä àeä 'ä"cvny xzqdd -zcne miwl` my ¨¡Ÿ¦
,zelbzdde cqgd zcn ,'ied my mr cg` xac `ed ,dxeabd
mvr oi` ixdy ,d"awd iabl xzqd meyn jka oi` `linne

.mvr lr xizqn

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep lÎ` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

lr mixizqn xzqdde mevnvdy `l` ;jxazi ea micge`ne ze`ivna

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n cinz `xapd z` deednd ,ziwl`d zeigd

;"ze`ivn"l envr z` `xapd yibxn okle - `xapa dielb didz `le

oi` ,d"awd iabl eli`e ,cala `xapd iabl wx `ed xzqdd ,mxa

xac mdipy md ,"cg `lek" md miwl`e 'ied oky ,xzqd meyn xzqda

wxt ,df wxta .'ied my lr dqkn epi` miwl` my cvny xzqdde ,cg`

xdfa aezky dn oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f

ly xzei dlrpd ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd

jenpd ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi

wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
ùîùäî øåàä úååäúäë ùéì ïéàî ãéîú íúåà
íä ïë íàå ìùî êøã åîöò ùîùä øåãë óåâ êåúá
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì
íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì
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גם) אלא אלק'·˘¯˘Ìבמציאותם, שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף שורש התהוות (ודרגת ˘·‚ÛÂכי מנשמתו אינה –
הוי' ‡Ï‡שם (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘דרגות ואין ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' באופן ÓÓ˘דהוי' כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף

שבנרתק חלק דכל – ונרתק ומגן השמש ובדוגמת כביכול. אותם ÏÙËדטפל, עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק לכל
ע"י המאירים השמש ואור Ê‰".קרני ˜ÏÁ



סי oeiq h"i iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ט שלישי יום
,`t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëä êøöåä ïëìå,162 'nr cr:íé÷ìàä àåä

,ãçà ¯ "íéäìà" BîLe àeäL øçàî ,àeä-Ceøaixd - ¨¥©©¤§¡Ÿ¦¤¨
.`ed jexa yecwd iabl xizqdl leki miwl` my oi`yïëìå§¨¥

éaâì Lnî ñôàå ïéà ïä õøàì úçzîe õøàä íb©¨¨¤¦©©¨¨¤¥©¦¨¤¤©¨§©¥
elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä,`l ± ©¨¨§¥¨¦§¨§¥§¨£¦

ì àeäL "ãBò" íLaïBL §¥¤¨
,ìôèxac ± "cer" - ¨¥

xacl lth `edy ,sqep
,oey`xd ixwirdøîàîk§©£©

-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
äëøáì12ãBòå äãeäé" : ¦§¨¨§¨§
,"àø÷ì.ddinza - ¦§¨

di`x dpyiy drya
,dxezay weqtn zyxetn
di`x `iadl mi`zn `l
,dcedi ux`a dbdpddn
lth ote`a di`x `l mb
oeyln `ed "cer"y ixd ±

,lthìôè àeäL óeâëe§¤¨¥
BëBúaL úeiçå äîLpìz` lawnd ,sebdy enk `l s` ± ©§¨¨§©¤§

.eay dnypl lth ,eaxway dnypd on ezeigáeúkL eäæå]13: §¤¤¨
,"éãBòa éäìàì äønæà ,éiça 'ä äììäà"ixd ,iteba - £©§¨§©¨£©§¨¥Ÿ©§¦

oky ,"iwl`l dxnf`" xn`p sebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy

-íéiçäL,dnypd ±àeäL "ãBò"äå ,ä"éåä íMî íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦¦¥£¨¨§¨¤
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebämy "iig" iabl aezk okl - ©©¨¥¦¥¡Ÿ¦

± miwl` myd ± "icer" iable ,"iiga 'ied dlld`" ± 'ied
dnypd iabl sebd lehia ,xnelk ± ."icera iwl`l dxnf`"
,"cer" ly ote`a `ed
`ed oi` j` ,dnypl lth
iabl ze`ivna lha

?recn ± dnypdéôì± §¦
,iptndðéà äîLpäL¤©§¨¨¥¨

,Léì ïéàî óebä äeäî§©¨©¥©¦§¥
sebl dtiqen wx `id -
,cala miigd oipr z`
ÎlkÎlr sebd `xwp okl
,dnypd iabl lth mipt
xwird ,ely zeigd `idy

.ely-LBãwä ìáà£¨©¨
úà äeänä àeä-Ceøä©§©¤¤
ìkä ¯ Léì ïéàî ìkä©Ÿ¥©¦§¥©Ÿ

,Bìöà úeàéöna ìèaze`ivnd z` xvei d"awdy oeeik - ¨¥©§¦¤§
,"lth" zpigaa s` dpi` ze`ivndy "yi"l "oi`"n dlekBîk§

.LîMa LîMä øBàeil` ze`ivna lha `xap lk jk ± ©¤¤©¤¤
.jxazi

Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" øéäæäì áeúkä Cøöä ïëìå§¨¥ª§©©¨§©§¦§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
,"'Bâådf xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd on
,zxg` aeygleíàáö ìëå íéîMäL Ezòc ìò äìòz àlL¤Ÿ©£¤©©§§¤©¨©¦§¨§¨¨

øác íä dàìîe õøàäå§¨¨¤§Ÿ¨¥¨¨
,Bîöò éðôa ãøôð- ¦§¨¦§¥©§

`xay d"awdn cxtp
,mze` digne mze`

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
íìBòä ìk àlîî§©¥¨¨¨
äîLpä úeLaìúäk§¦§©§©§¨¨

,óebasebd z` zeigdl - ©
z` d"awd `lnn jk ±
,ezeigdl ick mlerd

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigd
,íélbìba äòeðzä çëå§Ÿ©©§¨©©§©¦

óebä úà äòéðî äîLpäL Bîk ,BðBöøk íâéäðîe íòéðîe§¦¨©§¦¨¦§§¤©§¨¨§¦¨¤©

.dðBöøk ezâéäðîe,dnypdn cxtp xac `ed sebdy zexnl ± ©§¦©¦§¨
sebd z` dbidpn `id okl ,sebd z` dign dnypdy oeeik j`
mby ,aeygle zerhl ,`eti` ,milelr okae ;dpevxl m`zda
envrlyk mlerd eli`e ,mlerd z` bidpne dign wx d"awd
enk ,cxtp xac `ed
cxtp xac `ed sebdy
weqtd `a okl .dnypdn
zerh erhi `ly xidfne
llk dnec df oi` oky ,ef

.sebe dnyplúîàa Cà©¤¡¤
ìLnä ïéàdnypn ± ¥©¨¨

,sebeìLîpì äîBcly ± ¤©¦§¨
,mlere zewl`ék ,ììk§¨¦

íä óebäå äîLpä©§¨¨§©¥
äfî äæ íéãøôð úîàa¤¡¤¦§¨¦¤¦¤

,íLøLaseble dnypl - §¨§¨
,micxtp miyxyïéà ék¦¥

óebä LøL úeeäúä¦§©Ÿ¤©
BúîLpî Búeîöòå14,Bnàå åéáà úBthî àlà ,xvep jkn - §©§¦¦§¨¤¨¦¦¨¦§¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
äåäî äðéà äîùðäù éôì [íéäìà íùî ìôèä
ìëä úà äåäîä ä"á÷ä ìáà ùéì ïéàî óåâä
øåà åîë åìöà úåàéöîá ìèá ìëä ùéì ïéàî

.ùîùá ùîùä

øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
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א.8. ו, ב.9.קידושין קמו, "ÂÙÓÎ¯˘10.תהלים :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ‡ÔÈרפ"ג
ÒÙ‡Â'כו פיו רוח והם˘··¯‡לגבי מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' רוח כי ,˘ÓÓ „Á‡ זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' משם והגוף הוי' משם הגוף שחיות רק „ÌÈ„¯Ùאומר (לא

oeiq 'k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' רביעי יום
,162 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå .æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

;sebdïë éøçà íâå,sebd zeedzd ixg` ±Bìecb ïéàly ± §©©£¥¥¥¦
,sebdìk Bnà úiúLe úìéëà éãé ìò àlà ,dcáì BúîLpî¦¦§¨§©¨¤¨©§¥£¦©§¦©¦¨

,íéLãç äòLz,xeaird iycg -Ck øçàå,dcild ixg` ± ¦§¨¢¨¦§©©¨
sebd lecib ielz,Bîöòa BúiúLe Búìéëà éãé ìòixd - ©§¥£¦¨§¦¨§©§

xac zn`a `ed sebdy
dnypde ,dnypdn cxtp

.sebd z` dign wxäî©
íéîMä ïk ïéàM¤¥¥©¨©¦
íúeîöò ìkL ,õøàäå§¨¨¤¤¨©§¨
ïéàî äeäúð íúeäîe¨¨¦§©¨¥©¦

èìçenä ñôàå± ¨¤¤©§¨
iwl`d "oi`"d zpigan
mewn mey mvra oi`

,mi`xaple "yi"l÷ø©
åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦

,Cøaúée`xap md - ¦§¨¥
;"yi"l "oi`"nïéãò íâå± §©£©¦

mzeedzd ixg`ávð± ¦¨
,mda,íìBòì 'ä øác§©§¨

ìëa ãéîz íäa òôBLå§¥©¨¤¨¦§¨
íúBà äeäîe ,òâø¤©§©¤¨

îzãé,ycgn ±ïéàî ¨¦¥©¦
øBàä úeeäúäk ,Léì§¥§¦§©¨
óeb CBúa LîMäî¥©¤¤§
Bîöò LîMä øeck©©¤¤©§

,ìLî-Cøcxaqenk - ¤¤¨¨
ze`ivn epi` ,dnvr ynya `edy itk ynyd xe`y ,lirl
."ze`ivn" `ed my ,mlerd llga hytzn xe`dyk wx .llk
mb jk ± exewnl ,ynyl ixnbl lha `ed dnvr ynya eli`e
,mxewna cinz mi`vnp md xac ly ezin`ly ,mi`xapd iabl

.mze` deednd ,iwl`d gekaíä ïk íàå,mi`xapd ±íéìèa §¦¥¥§¥¦
,Cøaúé åét çeøå 'ä øác éaâì éøîâì úeàéöna úîàa¤¡¤©§¦§©§¥§©¥§©§©¦¦§¨¥
,ïn÷ì øàaúiL Bîk Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

mi`xapde ± d"awd mr micge`n "eit gex"e "'d xac" ji` -
,envr d"awdle "eit gexe 'd xac"l ze`ivna lilk milha

.LîMa LîMä øBà ìehákybxp df oi` jk m` dnl ,j` ± §¦©¤¤©¤¤
- ?"ze`ivn"le "yi"l mnvr miyibxn mde ,mi`xapaïäL ÷ø©¤¥

úcîa ,åéúBøeáb ïä¥§¨§¦©
,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§
íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦
,íäa òôBMä úeiçä©©©¥©¨¤
íéîMä íéàøð eéäiL¤¦§¦§¦©¨©¦
íàáö ìëå õøàäå§¨¨¤§¨§¨¨
éðôa øác íä elàk§¦¥¨¨¦§¥

.Bîöò`ad xac ± ©§
,xizqnd mevnvdn

`xapdys` yibxi `l
ea `vnpd xewnd z` `l
cinz eze` deedne cinz
oi`y oeeike ;"yi"l "oi`"n
,xewnd z` yibxn `ed
yibxdl leki `ed okl
,"ze`ivn"e "yi"l envr
.envrl xac `ed eli`k
íeöîvä ïéà Cà©¥©¦§
àlà øzñääå§©¤§¥¤¨

ìáà ,íéðBzçzì± ©©§¦£¨
,eli`e-LBãwä éaâì§©¥©¨

dén÷ àlk àeä-Ceøäª¨©¥
,éáéLç Lnî àìkmelkl aygp `l d"awd iabl lkd - §¨©¨£¦¥

,ynnúøzñî äøeábä úcî ïéàå ,LîMa LîMä øBàk§©¤¤©¤¤§¥¦©©§¨©§¤¤
àlà Bîöò éðôa øác äpðéà ék ,Cøaúé åéðôì íBìLå-ñç©§¨§¨¨¦§¨¥¦¥¤¨¨¨¦§¥©§¤¨

:"íéäìàä àeä 'ä"cvny xzqdd -zcne miwl` my ¨¡Ÿ¦
,zelbzdde cqgd zcn ,'ied my mr cg` xac `ed ,dxeabd
mvr oi` ixdy ,d"awd iabl xzqd meyn jka oi` `linne

.mvr lr xizqn

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep lÎ` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

lr mixizqn xzqdde mevnvdy `l` ;jxazi ea micge`ne ze`ivna

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n cinz `xapd z` deednd ,ziwl`d zeigd

;"ze`ivn"l envr z` `xapd yibxn okle - `xapa dielb didz `le

oi` ,d"awd iabl eli`e ,cala `xapd iabl wx `ed xzqdd ,mxa

xac mdipy md ,"cg `lek" md miwl`e 'ied oky ,xzqd meyn xzqda

wxt ,df wxta .'ied my lr dqkn epi` miwl` my cvny xzqdde ,cg`

xdfa aezky dn oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f

ly xzei dlrpd ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd

jenpd ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi

wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
ùîùäî øåàä úååäúäë ùéì ïéàî ãéîú íúåà
íä ïë íàå ìùî êøã åîöò ùîùä øåãë óåâ êåúá
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì
íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì
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גם) אלא אלק'·˘¯˘Ìבמציאותם, שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף שורש התהוות (ודרגת ˘·‚ÛÂכי מנשמתו אינה –
הוי' ‡Ï‡שם (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘דרגות ואין ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' באופן ÓÓ˘דהוי' כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף

שבנרתק חלק דכל – ונרתק ומגן השמש ובדוגמת כביכול. אותם ÏÙËדטפל, עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק לכל
ע"י המאירים השמש ואור Ê‰".קרני ˜ÏÁ



oeiqסב 'k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` lÎ` `edy d"awd ly ecegi

,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei

mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id cegid zernyny

ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k - jxazi ea micge`ne milha

ly xzei jenp ote`e cegi

iwl`d gekd ,oky .cegi

eidiy mi`xapd z` deednd

xeaicd `edy ,yi ze`ivn

,zeklnd zpiga ,dlrnly

oiicr `vnp df geky drya

,mc`a lynl enk) exewna

zelelk exeaic zeize`yk

genay daygna oiicr

ze`iand ,alay zecnae

xeaicd z` xacl okn xg`l

:`"hily x"enc` w"k zxrd)

jk ("`k - k"t `"g l"pk"

dlrnly xeaicdyk ,dlrnl

oiicr cner (zeklnd zpiga)

(dlrnly zecna zellkzda

ody dlrnly zecna ixd

xewn zeidln dlrnl

milabend mi`xape zenlerl

(zelaben izla) "seq oi`" od dlrnly zecnd ixdy ,onfe mewna

d zelabdn dlrnle,mxewna mdy itk mi`xapd ixd ,onfde mewn

ze`ivna milha mdy ,xzei dlrpd d"awd mr cegid ote` mda ybxen

.ynya ,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y myk ,mxewna

,dlrnly xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d gekdy drya ,eli`e

xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg` `a (zeklnd zpiga

xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly ef dbixcn iabl ,mi`xapl

xewn dyrp `edy oeeikn ik ,qt`e oi` mde ze`ivna milha mi`xapdy

dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy ixd ,mi`xapl lreta

iwl`d gekd mr zcg`zn `ide "seq oi`" jynp my mby zexnl ,ef

`ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly xeaicd zbixcn)

md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz `cegi" wx

efk dcna `l la` ,zewl`l dlha ef ze`ivn mpn`e ,dn ze`ivn

.ixnbl lhazz dze`ivny

äæáe,lirl xaecy dna ±,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤¨©¤¨©Ÿ©©¨
"ìàøNé òîL" ÷eñôc,"cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeä §¨§©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd ote`d -Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§
,"äàzz àãeçé" àeä ¯ "ãòå íìBòìxzei jenpd ote`d - §¨¨¤¦¨©¨¨

mlerl ezekln ceak my jexa"l yi zekiiy efi` .'d zecg`a
- ?cegid oiprl "creïåúà éôelça "ãçà" àeä "ãòå" ék1± . ¦¨¤¤¨§¦¥¨§¨

ik2"`" ze`d .zeize` iteliga "cg`" `id "cre" dlnd
yiy zekiiyl m`zda ± "cre" ly "e" ze`a ztlgen "cg`"n

(`"hily x"enc` w"k zxrd ± jynd zeize`) "ed`" zeize`l
ztlgen "cg`"n "g" ze`de ;odipiaoky ± "cre" ly "r" ze`a

ze`de ;cg` odly "`ven"dy ,"r"gd`" zeize`dn od odizy
."cre"n "c"d ziyrp "cg`"n izax "c"íòèå úañ ,äpä ék¦¦¥¦©§©©

,äfä øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥©¤
íéìòäå øézñäL¤¦§¦§¤§¦
úà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤
éãk íìBòä ìL úeiçä©©¤¨¨§¥
äàøð íìBòä äéäiL¤¦§¤¨¨¦§¤
Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§

,recn ,xnelk ±lr ,ok`
"yi"k ze`xidl mlerd
dn ?envr ipta xacke
mlerd m` ,xqg did
`edy itk d`xp did
lha `edy ,zn`a
± ?exewnl ze`ivna
ly enrhe jkl daiqd

,`ed xacàeä äpä¦¥
úéìëz ék ,ìkì òeãé̈©©Ÿ¦©§¦
àeä íìBòä úàéøa§¦©¨¨
úelbúä ìéáLa¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìî- ©§¦§¨¥
,jlnd `ed d"awdy ielb didiyCìî ïéà"coipr jiiy `l ± §¥¤¤

,dkelnd,"íò àìa,jlnd jelni mdilry -"íò" Leøt §Ÿ©¥©
lî,"úeîîBò" ïBLmiieak milgb ,"zenner milgb" enk - ¦§§

"mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk ;y`d zi`xp `l mda
,jlnd mr xywd mda d`xp `ly dl` ,`idíéøác íäL¤¥§¨¦

,Cìnä úìònî íé÷Bçøe íéøæå íéãøôðmdilr `wece - ¦§¨¦§¨¦§¦¦©£©©¤¤
.jlnd l` mzelhazd cvn ,dkelnd oipr `aelôà elà ék¦¦£¦

Bì eéä,jlnl ±iL àì ¯ ãàî íéaø íéða"äëeìî" íL C ¨¨¦©¦§ŸŸ©¨¥§¨
,íäéìò`rxk `xa" ± envr jlndn wlg md mipa ,oky - £¥¤

lr `wec `l` ,dkelnd oipr mdilr jiiy `l okle ± "dea`c
;mixfe miwegxïëå,dkelnd oipr jiiy `l ±íéøN ìò elôà §¥£¦©¨¦

,ícáì,mixf md ,envr jlndn wlg mixyd oi`y zexnl - §©¨
mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk ,qgi mdl yiy oeeik j`

.dkelnd oipr jiiy `l mdilr¯ à÷åc ¯ "íò áøa" ÷ø©§¨©©§¨
."Cìî úøãä";dkelnd oipr jiiy `wec mr aex lr ,oky ± ©§©¤¤

dkelnd zelbzd zilkzy ,dlrnl xacd ef dnbeca
mi`xpd dl` ,`wec mipezgzd mi`xapd lr `id dlrnly
milha md ji` d`xp `le ,zewl`n envr ipta cxtp xack

`a mdilr ± zewl`lmilhae mirpkp eidi mdy ,dkelnd oipr
.d"awdlíL àeä ,Cøaúé Búeëìî úcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©©§¦§¨¥¥

ék ,úeðãày dn `ed dkelnd oipr ±.õøàä ìk ïBãà àeä ©§¦£¨¨¨¤
Bæ äcî ék ,àöîðå,zeklnd zcn ±äæ íLåly myd ± §¦§¨¦¦¨§¥¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וביאורים ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ
ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד תשל"ד) ˘ËÈÏ"‡:2.(ברוקלין, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

א". קלה, בזח"ב "כמ"ש

oeiq `"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א חמישי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

lr dxend zepc`
,dkelnïéeänä ïä¥©§©¦

úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe§©§¦¨¨¦§
àeäL úBîk íìBò¨§¤
øáãå øeîb Lé ,åLëò©§¨¥¨§¨¨
Bðéàå Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§¥
,Lnî úeàéöna ìèä¥©§¦©¨
Bæ äcî úe÷lzñäa ék¦§¦§©§¦¨

íBìLå-ñç äæ íLå,mlerdn ±BøB÷îì øæBç íìBòä äéä §¥¤©§¨¨¨¨¨¥¦§

åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦
íL ìèáe ,Cøaúé¦§¨¥¨¥¨
àìå ,Lnî úeàéöna©§¦©¨§Ÿ

íL äéäly dxcbdd ± ¨¨¥
"íìBò",lg ±åéìò ¨¨¨

.ììk`ed "mler" ,oky ± §¨
,dlabde ze`ivn ly oipr
did `l ,exewna ,mye

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn"

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö ,áøòîezeevwd yy md dl` ± ©£¨¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr zexicbnd.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça± §¦©§©¨¨Ÿ¤§¨¦

mi`xapd lr `wece
miwlegne milabend
,onfe mewn ly zexcbda

."mler" myd ltep,äpäå§¦¥
elà úBðéça ìkly ± ¨§¦¥

,onfe mewnïäì ïéà¥¨¤
úBcna úeëiL©¨©¦

,úBðBéìòä úBLBãwä- ©§¨¤§
ik ."zeliv`"d mlera
,"seq oi`" od zecnd
zcny ,lirl xkfenk
dpigaa cqg `id cqgd
x`y jke ,"seq oi`" ly
jiiy `ly ixd ± zecnd
ly zelabdd llk oda
ody oeeik ,onf e` mewn
lkn dlrnle "seq oi`"

,dlabdúcîa íà ék¦¦§¦©
dcáì Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥§©¨

iLò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì Cähîìe õ÷ ïéà ã ©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥§©¨
,úéìëz ïéà ãòmipeilrd mi`xapd lr jln `ed d"awdy - ©¥©§¦

xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn

ïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìmiccv drax` lr - §¥§¦§¦
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly

,zegexïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±'ä" ¯ ïîæ úðéçáa §¥¦§¦©§©
,Cìî,deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3ixd ,cizra ± . ¤¤¨¨¦§Ÿ

.onfd oiprl zekiiy zekln zpigalyíB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨
ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå§¥©©§©§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©

.àeä-Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥©§¨
,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ±

.xen`kBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±úðéça íb ¦§¨©§¦©
ïîfäå íB÷nä± ©¨§©§©

zcnn mieedznd
,zeklndíéìèa§¥¦

éaâì Lnî úeàéöna©§¦©¨§©¥
,Cøaúé Búeîöòå Búeäî̈§©§¦§¨¥
LîMä øBà ìehák§¦©¤¤

.LîMao`k xaecn ± ©¤¤
xewn xy`k cnrna
(mewne onf) zenlerd
zeklnd zpigaa "cner"
zcge`n `idy itk
jxazi ezenvre ezedna
iptl ,cegid zilkza
ici lr ,d`a `idy
yalzdl ,minevnv

y zenleramzeedl dhnl
zexnl ,oky ;mzeigdle
`id zeklny enk mby
zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna
epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd
itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d ,"d`lir `cegi" ly
ze`ivna milha mdy ote`a d"awd mr micgein mi`xapdy
milretd ,zepc` mye zeklnd zcn) mxewn cvn ,oky .ynn
"ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapd ly mze`ivn z`

.mdly,ä"éåä íLa úeðãà íL áelL eäæåepyi zenya - §¤¦¥©§§¥£¨¨
my zeize`a zealzyn cg` my zeize`y enk ,aeliyd oipr
`ed df my ,dligza d`a ely ze`dy myde ± xg`
`id zelbzddy ,(ea aleyn ipyd myd ,xnelk) zexabzda
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
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התפילה.3. נוסח



סג oeiq 'k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` lÎ` `edy d"awd ly ecegi

,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei

mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id cegid zernyny

ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k - jxazi ea micge`ne milha

ly xzei jenp ote`e cegi

iwl`d gekd ,oky .cegi

eidiy mi`xapd z` deednd

xeaicd `edy ,yi ze`ivn

,zeklnd zpiga ,dlrnly

oiicr `vnp df geky drya

,mc`a lynl enk) exewna

zelelk exeaic zeize`yk

genay daygna oiicr

ze`iand ,alay zecnae

xeaicd z` xacl okn xg`l

:`"hily x"enc` w"k zxrd)

jk ("`k - k"t `"g l"pk"

dlrnly xeaicdyk ,dlrnl

oiicr cner (zeklnd zpiga)

(dlrnly zecna zellkzda

ody dlrnly zecna ixd

xewn zeidln dlrnl

milabend mi`xape zenlerl

(zelaben izla) "seq oi`" od dlrnly zecnd ixdy ,onfe mewna

d zelabdn dlrnle,mxewna mdy itk mi`xapd ixd ,onfde mewn

ze`ivna milha mdy ,xzei dlrpd d"awd mr cegid ote` mda ybxen

.ynya ,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y myk ,mxewna

,dlrnly xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d gekdy drya ,eli`e

xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg` `a (zeklnd zpiga

xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly ef dbixcn iabl ,mi`xapl

xewn dyrp `edy oeeikn ik ,qt`e oi` mde ze`ivna milha mi`xapdy

dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy ixd ,mi`xapl lreta

iwl`d gekd mr zcg`zn `ide "seq oi`" jynp my mby zexnl ,ef

`ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly xeaicd zbixcn)

md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz `cegi" wx

efk dcna `l la` ,zewl`l dlha ef ze`ivn mpn`e ,dn ze`ivn

.ixnbl lhazz dze`ivny

äæáe,lirl xaecy dna ±,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤¨©¤¨©Ÿ©©¨
"ìàøNé òîL" ÷eñôc,"cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeä §¨§©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd ote`d -Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§
,"äàzz àãeçé" àeä ¯ "ãòå íìBòìxzei jenpd ote`d - §¨¨¤¦¨©¨¨

mlerl ezekln ceak my jexa"l yi zekiiy efi` .'d zecg`a
- ?cegid oiprl "creïåúà éôelça "ãçà" àeä "ãòå" ék1± . ¦¨¤¤¨§¦¥¨§¨

ik2"`" ze`d .zeize` iteliga "cg`" `id "cre" dlnd
yiy zekiiyl m`zda ± "cre" ly "e" ze`a ztlgen "cg`"n

(`"hily x"enc` w"k zxrd ± jynd zeize`) "ed`" zeize`l
ztlgen "cg`"n "g" ze`de ;odipiaoky ± "cre" ly "r" ze`a

ze`de ;cg` odly "`ven"dy ,"r"gd`" zeize`dn od odizy
."cre"n "c"d ziyrp "cg`"n izax "c"íòèå úañ ,äpä ék¦¦¥¦©§©©

,äfä øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥©¤
íéìòäå øézñäL¤¦§¦§¤§¦
úà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤
éãk íìBòä ìL úeiçä©©¤¨¨§¥
äàøð íìBòä äéäiL¤¦§¤¨¨¦§¤
Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§

,recn ,xnelk ±lr ,ok`
"yi"k ze`xidl mlerd
dn ?envr ipta xacke
mlerd m` ,xqg did
`edy itk d`xp did
lha `edy ,zn`a
± ?exewnl ze`ivna
ly enrhe jkl daiqd

,`ed xacàeä äpä¦¥
úéìëz ék ,ìkì òeãé̈©©Ÿ¦©§¦
àeä íìBòä úàéøa§¦©¨¨
úelbúä ìéáLa¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìî- ©§¦§¨¥
,jlnd `ed d"awdy ielb didiyCìî ïéà"coipr jiiy `l ± §¥¤¤

,dkelnd,"íò àìa,jlnd jelni mdilry -"íò" Leøt §Ÿ©¥©
lî,"úeîîBò" ïBLmiieak milgb ,"zenner milgb" enk - ¦§§

"mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk ;y`d zi`xp `l mda
,jlnd mr xywd mda d`xp `ly dl` ,`idíéøác íäL¤¥§¨¦

,Cìnä úìònî íé÷Bçøe íéøæå íéãøôðmdilr `wece - ¦§¨¦§¨¦§¦¦©£©©¤¤
.jlnd l` mzelhazd cvn ,dkelnd oipr `aelôà elà ék¦¦£¦

Bì eéä,jlnl ±iL àì ¯ ãàî íéaø íéða"äëeìî" íL C ¨¨¦©¦§ŸŸ©¨¥§¨
,íäéìò`rxk `xa" ± envr jlndn wlg md mipa ,oky - £¥¤

lr `wec `l` ,dkelnd oipr mdilr jiiy `l okle ± "dea`c
;mixfe miwegxïëå,dkelnd oipr jiiy `l ±íéøN ìò elôà §¥£¦©¨¦

,ícáì,mixf md ,envr jlndn wlg mixyd oi`y zexnl - §©¨
mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk ,qgi mdl yiy oeeik j`

.dkelnd oipr jiiy `l mdilr¯ à÷åc ¯ "íò áøa" ÷ø©§¨©©§¨
."Cìî úøãä";dkelnd oipr jiiy `wec mr aex lr ,oky ± ©§©¤¤

dkelnd zelbzd zilkzy ,dlrnl xacd ef dnbeca
mi`xpd dl` ,`wec mipezgzd mi`xapd lr `id dlrnly
milha md ji` d`xp `le ,zewl`n envr ipta cxtp xack

`a mdilr ± zewl`lmilhae mirpkp eidi mdy ,dkelnd oipr
.d"awdlíL àeä ,Cøaúé Búeëìî úcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©©§¦§¨¥¥

ék ,úeðãày dn `ed dkelnd oipr ±.õøàä ìk ïBãà àeä ©§¦£¨¨¨¤
Bæ äcî ék ,àöîðå,zeklnd zcn ±äæ íLåly myd ± §¦§¨¦¦¨§¥¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וביאורים ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ
ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד תשל"ד) ˘ËÈÏ"‡:2.(ברוקלין, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

א". קלה, בזח"ב "כמ"ש

oeiq `"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א חמישי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

lr dxend zepc`
,dkelnïéeänä ïä¥©§©¦

úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe§©§¦¨¨¦§
àeäL úBîk íìBò¨§¤
øáãå øeîb Lé ,åLëò©§¨¥¨§¨¨
Bðéàå Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§¥
,Lnî úeàéöna ìèä¥©§¦©¨
Bæ äcî úe÷lzñäa ék¦§¦§©§¦¨

íBìLå-ñç äæ íLå,mlerdn ±BøB÷îì øæBç íìBòä äéä §¥¤©§¨¨¨¨¨¥¦§

åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦
íL ìèáe ,Cøaúé¦§¨¥¨¥¨
àìå ,Lnî úeàéöna©§¦©¨§Ÿ

íL äéäly dxcbdd ± ¨¨¥
"íìBò",lg ±åéìò ¨¨¨

.ììk`ed "mler" ,oky ± §¨
,dlabde ze`ivn ly oipr
did `l ,exewna ,mye

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn"

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö ,áøòîezeevwd yy md dl` ± ©£¨¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr zexicbnd.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça± §¦©§©¨¨Ÿ¤§¨¦

mi`xapd lr `wece
miwlegne milabend
,onfe mewn ly zexcbda

."mler" myd ltep,äpäå§¦¥
elà úBðéça ìkly ± ¨§¦¥

,onfe mewnïäì ïéà¥¨¤
úBcna úeëiL©¨©¦

,úBðBéìòä úBLBãwä- ©§¨¤§
ik ."zeliv`"d mlera
,"seq oi`" od zecnd
zcny ,lirl xkfenk
dpigaa cqg `id cqgd
x`y jke ,"seq oi`" ly
jiiy `ly ixd ± zecnd
ly zelabdd llk oda
ody oeeik ,onf e` mewn
lkn dlrnle "seq oi`"

,dlabdúcîa íà ék¦¦§¦©
dcáì Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥§©¨

iLò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì Cähîìe õ÷ ïéà ã ©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥§©¨
,úéìëz ïéà ãòmipeilrd mi`xapd lr jln `ed d"awdy - ©¥©§¦

xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn

ïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìmiccv drax` lr - §¥§¦§¦
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly

,zegexïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±'ä" ¯ ïîæ úðéçáa §¥¦§¦©§©
,Cìî,deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3ixd ,cizra ± . ¤¤¨¨¦§Ÿ

.onfd oiprl zekiiy zekln zpigalyíB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨
ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå§¥©©§©§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©

.àeä-Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥©§¨
,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ±

.xen`kBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±úðéça íb ¦§¨©§¦©
ïîfäå íB÷nä± ©¨§©§©

zcnn mieedznd
,zeklndíéìèa§¥¦

éaâì Lnî úeàéöna©§¦©¨§©¥
,Cøaúé Búeîöòå Búeäî̈§©§¦§¨¥
LîMä øBà ìehák§¦©¤¤

.LîMao`k xaecn ± ©¤¤
xewn xy`k cnrna
(mewne onf) zenlerd
zeklnd zpigaa "cner"
zcge`n `idy itk
jxazi ezenvre ezedna
iptl ,cegid zilkza
ici lr ,d`a `idy
yalzdl ,minevnv

y zenleramzeedl dhnl
zexnl ,oky ;mzeigdle
`id zeklny enk mby
zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna
epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd
itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d ,"d`lir `cegi" ly
ze`ivna milha mdy ote`a d"awd mr micgein mi`xapdy
milretd ,zepc` mye zeklnd zcn) mxewn cvn ,oky .ynn
"ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapd ly mze`ivn z`

.mdly,ä"éåä íLa úeðãà íL áelL eäæåepyi zenya - §¤¦¥©§§¥£¨¨
my zeize`a zealzyn cg` my zeize`y enk ,aeliyd oipr
`ed df my ,dligza d`a ely ze`dy myde ± xg`
`id zelbzddy ,(ea aleyn ipyd myd ,xnelk) zexabzda
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
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התפילה.3. נוסח



oeiqסד a"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ב שישי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôòà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì åìéôà

ly myn `ed aeliyd zenyn oey`xd m` ;df my cvn enk
,cqg ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg
xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d .d`ld jke
jxazi ezenvre ezedn mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd

xewn zeidln dlrnly
my `xwp - ,mi`xapl
'ied mya "aeliya" i"pc`
ly "zexabzd"d cvny ±
mi`xapd milha 'ied my
itk mb ,ze`ivna
`ed zepc` mye zeklny

.mxewnä"éåä íL ék¦¥£¨¨
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì àeäL äøBî± ¤¤§©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤

,cgiaãçà òâøacgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly ± §¤©¤¨

.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"
ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥

úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©
.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦

`ed 'ied myy ixd .zegex
;mewne onfn dlrnl
,zekln ,i"pc` my ,eli`e
,xen`k ,zekiiy el yi
,j` .mewnde onfd oiprl
i"pc` myy df cvn
dlha ,'ied mya aleyn
mewnde onfd zpiga
xaqen oldl ."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna

."d`zz `cegi" oipr

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
mb jk .d"awd mr zcgein
`vnp ,onfe mewn zpigaa
mewnn dlrnly d"awd
lr dqkn o`k `l` ,onfe
ote`a ,zeklnd zcn jk
e`xiie eybxei mi`xapdy
zelabd mr "ze`ivn"k
.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d
mpi` mi`xapdy ,cegi
.ynn ze`ivna milha

,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky
edfeáelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä-Ceøa úeðãàmy - ¦£¨¨§©§¨

,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my jeza aleyn 'ied
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzda `ed zepc` mye

eðééäc,xnelk ±íLa àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL §©§¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨§¥

ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä-Ceøa "óBñ-ïéà"¥¨¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî íéîMa ék ,íB÷îerax` ± ¨¦©¨©¦¦©©¨¨¤§¦§¦

,zegex,Lnî äåLa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥¨§¨¤©¨
õøàa àeä Ck ékék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî ¦¨¨¨¤¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦

,íB÷î úðéça àeä ìkä©Ÿ§¦©¨
øBàa úeàéöna ìèaä©¨¥©§¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

Ba Laìúnäzpigaa ± ©¦§©¥
,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.CøaúéÎoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `edÎjexa seq
oi` ,mewne onfn ixnbl
miny oia lcad mey
lka `vnp `ed ± ux`e
oeeik ,`l` .deeya mewn
oi` xe` cvn ixd ,jky
dzid `ed jexa seq
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
milha md oi` ±

iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©
úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øézñäìeyibxi `l mi`xapdy - §©§¦¥¨
ick z`fe ,ea,éøîâì íúeàéönî íB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨¦§¦¨§©§¥

elôà úeàéöna íB÷îe ïîæ úðéça íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤§¦©§©¨©§¦£¦
.íéðBzçzìxe`d lr dxizqn zekln zpigay oeeik wx ± ©©§¦

.mi`xapl mewnde onfd oipr zeidl leki ,`edÎjexa seqÎoi`
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé
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סיון  כ"ג קודש שבת יום
,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenäå...ïáåé ù"îá äð,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd
oipr mey lr riavdl
melyeÎqg iepiy lertiy
icigid xacd !jxazi ea
aeygl mewn zzl lekiy
`ed ± iepiy dlilg epyiy
jxazi ezecg`l rbepa
:zenlerd z`ixa cvn
`xa jxazi `edy iptl
dzid `l ,zenlerd z`
d"awd wx ,ze`ivn mey
`edy ixg` eli`e .cala
,zenlerd z` `xa jxazi
,aeygl ixd mileki
xac cer sqeezd eli`ky
(mi`xapde zenlerd)
xacd dedn `linn xy`e

`l" xn`p jk itlk ± zhlgend ezecg`a melyeÎqg iepiy
,"izipyúàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©

.àøápL øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä`l dxe`kl ixdy ± ¨¨¨§©©©¤¦§¨
cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed cvik :oaen
dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd ,xac
`edy ,oaen ± jxazi ez` cge`ne ze`ivna lha mlerdy `id
,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad ixg` "ecal"
dn .jxazi ez` zcgeine ze`ivna dlha d`ixad lk ,oky
mi`xapd iabl wx df ixd "ze`ivn"k zi`xp d`ixady
ixde ,llk ze`ivn mey `id oi` jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd
.d`ixad iptl `edy enk zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed

íéøîBàL eäæå5äzà" :,mler ly epeaix ±àlL ãò àeä §¤¤§¦©¨©¤Ÿ
,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð:dxe`kl .mlerd `xapyn - ¦§¨¨¨©¨

n`pa witqn didmlerd `xap `ly cr `ed dz`" x
" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne`ed dz`± "`xapyn

dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed dz`" mrtd cer xn`p ,`l`
iptly "`ed dz`" eze` `ed ,mlerd z`ixa ixg`y "`ed

,mlerd z`ixa,Búeîöòa éepL íeL éìambe -Bzòãa àìå6, §¦¦§©§§Ÿ§©§
iepiy deedz mlerd z`ixay xnel mewn yiy zexnly -

ezrca7dricia edyn sqeezd mler sqeezdy dnay epayga ,
± ezrca iepiy xacd deedn `linne ,mlerd z` rcei `edy
dricia mby ,mixne` okl
Îqg iepiy mey oi` ely

,melyeBîöò úòéãéa ék¦¦¦©©§
,íéàøápä ìk òãBé¥©¨©¦§¨¦
ìèáe epnî ìkäL¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönaoeeike - ©§¦¤§
rcei `ed envr zriciay
`l ,mi`xapd lk z`
`le yecig mey sqeezd
iepiy mey deedzp
d`ixad iptl :ezricia
jke ,envr zrici dzid
dpyi d`ixad ixg`
lry drici ,envr zrici
lk z` rcei `ed dci
mieedznd mi`xapd

.epnnáúkL Bîëe§¤¨©
ì"æ í"aîøä8àeä"L , ¨©§©©¤

,òeãiä àeäå ,òãBiä©¥©§©¨©
dîöò äòcä àeäåitk ± §©¥¨©§¨

hexit xzia xaqedy
mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta

"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "
"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "

"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl
,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤

,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnae,cg` xac lkd ± rcei `edy,àeä-Ceøa-LBãwä ék¦©¨¨

,äpôe ãö ìkî Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî̈§©§§©§©Ÿ¤¨©¨¦¨©¦¨
Cøc ìëa,ly ±Búeäî ìò óñBð øác Bzòc ïéàå ,ãeçé §¨¤¤¦§¥©§¨¨¨©¨

ìò óñBð øác dzòcL ,íãàä Lôða àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤§¤¤¨¨¨¤©§¨¨¨¨©
,da ákøîe dúeäîlr sqep oipr zrcd deedn mc`d lv` - ¨¨ª§¨¨

,da akxend ytpd¯ øác äæéà òãBéå ãîBì íãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨¥§¥©¥¤¨¨
øçàå ,òãéå ãîlL íøèa úìkNnä BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§©©§¤¤§¤¤¤¨©§¨©§©©

,BLôða Bæ äòéãé äôñBzð òãéå ãîlLdricid mc`ay ixd - ¤¨©§¨©¦§¨§¦¨§©§
.cnlpy oiprd da sqep ± ytpl sqep xac `idíBé écî ïëå§¥¦¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ו.4. ג, תתלה).5.מלאכי רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו ' ˘ËÈÏ"‡7.באלף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

אלא ח"ו".‡Á„"שאינו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי הלכות
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סיון  כ"ב שישי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôòà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì åìéôà

ly myn `ed aeliyd zenyn oey`xd m` ;df my cvn enk
,cqg ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg
xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d .d`ld jke
jxazi ezenvre ezedn mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd

xewn zeidln dlrnly
my `xwp - ,mi`xapl
'ied mya "aeliya" i"pc`
ly "zexabzd"d cvny ±
mi`xapd milha 'ied my
itk mb ,ze`ivna
`ed zepc` mye zeklny

.mxewnä"éåä íL ék¦¥£¨¨
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì àeäL äøBî± ¤¤§©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤

,cgiaãçà òâøacgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly ± §¤©¤¨

.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"
ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥

úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©
.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦

`ed 'ied myy ixd .zegex
;mewne onfn dlrnl
,zekln ,i"pc` my ,eli`e
,xen`k ,zekiiy el yi
,j` .mewnde onfd oiprl
i"pc` myy df cvn
dlha ,'ied mya aleyn
mewnde onfd zpiga
xaqen oldl ."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna

."d`zz `cegi" oipr

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
mb jk .d"awd mr zcgein
`vnp ,onfe mewn zpigaa
mewnn dlrnly d"awd
lr dqkn o`k `l` ,onfe
ote`a ,zeklnd zcn jk
e`xiie eybxei mi`xapdy
zelabd mr "ze`ivn"k
.mewne onf ly zewlgzde

äàzz àãeçé eäæå± §¤¦¨©¨¨
ly xzei oezgzd ote`d
mpi` mi`xapdy ,cegi
.ynn ze`ivna milha

,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky
edfeáelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä-Ceøa úeðãàmy - ¦£¨¨§©§¨

,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk ,zepc` my jeza aleyn 'ied
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepe zelbzda `ed zepc` mye

eðééäc,xnelk ±íLa àø÷pä ,Cøaúé Búeîöòå BúeänL §©§¤¨§©§¦§¨¥©¦§¨§¥

ïîæa Lnî õøàä ìk úà àìî ¯ àeä-Ceøa "óBñ-ïéà"¥¨¨¥¤¨¨¨¤©¨¦§©
ïéøèñ 'ãìe õøàáe ìònî íéîMa ék ,íB÷îerax` ± ¨¦©¨©¦¦©©¨¨¤§¦§¦

,zegex,Lnî äåLa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥¨§¨¤©¨
õøàa àeä Ck ékék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî ¦¨¨¨¤¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦

,íB÷î úðéça àeä ìkä©Ÿ§¦©¨
øBàa úeàéöna ìèaä©¨¥©§¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

Ba Laìúnäzpigaa ± ©¦§©¥
,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.CøaúéÎoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `edÎjexa seq
oi` ,mewne onfn ixnbl
miny oia lcad mey
lka `vnp `ed ± ux`e
oeeik ,`l` .deeya mewn
oi` xe` cvn ixd ,jky
dzid `ed jexa seq
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
milha md oi` ±

iptn ,ze`ivnaúcnL¤¦©
úcî àéä Búeëìî©§¦¦©
,øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øézñäìeyibxi `l mi`xapdy - §©§¦¥¨
ick z`fe ,ea,éøîâì íúeàéönî íB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨¦§¦¨§©§¥

elôà úeàéöna íB÷îe ïîæ úðéça íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤§¦©§©¨©§¦£¦
.íéðBzçzìxe`d lr dxizqn zekln zpigay oeeik wx ± ©©§¦

.mi`xapl mewnde onfd oipr zeidl leki ,`edÎjexa seqÎoi`
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé
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סיון  כ"ג קודש שבת יום
,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenäå...ïáåé ù"îá äð,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd
oipr mey lr riavdl
melyeÎqg iepiy lertiy
icigid xacd !jxazi ea
aeygl mewn zzl lekiy
`ed ± iepiy dlilg epyiy
jxazi ezecg`l rbepa
:zenlerd z`ixa cvn
`xa jxazi `edy iptl
dzid `l ,zenlerd z`
d"awd wx ,ze`ivn mey
`edy ixg` eli`e .cala
,zenlerd z` `xa jxazi
,aeygl ixd mileki
xac cer sqeezd eli`ky
(mi`xapde zenlerd)
xacd dedn `linn xy`e

`l" xn`p jk itlk ± zhlgend ezecg`a melyeÎqg iepiy
,"izipyúàéøa íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨§¤¨¨§©Ÿ¤§¦©

.àøápL øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä`l dxe`kl ixdy ± ¨¨¨§©©©¤¦§¨
cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed cvik :oaen
dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd ,xac
`edy ,oaen ± jxazi ez` cge`ne ze`ivna lha mlerdy `id
,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad ixg` "ecal"
dn .jxazi ez` zcgeine ze`ivna dlha d`ixad lk ,oky
mi`xapd iabl wx df ixd "ze`ivn"k zi`xp d`ixady
ixde ,llk ze`ivn mey `id oi` jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd
.d`ixad iptl `edy enk zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed

íéøîBàL eäæå5äzà" :,mler ly epeaix ±àlL ãò àeä §¤¤§¦©¨©¤Ÿ
,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð:dxe`kl .mlerd `xapyn - ¦§¨¨¨©¨

n`pa witqn didmlerd `xap `ly cr `ed dz`" x
" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne`ed dz`± "`xapyn

dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed dz`" mrtd cer xn`p ,`l`
iptly "`ed dz`" eze` `ed ,mlerd z`ixa ixg`y "`ed

,mlerd z`ixa,Búeîöòa éepL íeL éìambe -Bzòãa àìå6, §¦¦§©§§Ÿ§©§
iepiy deedz mlerd z`ixay xnel mewn yiy zexnly -

ezrca7dricia edyn sqeezd mler sqeezdy dnay epayga ,
± ezrca iepiy xacd deedn `linne ,mlerd z` rcei `edy
dricia mby ,mixne` okl
Îqg iepiy mey oi` ely

,melyeBîöò úòéãéa ék¦¦¦©©§
,íéàøápä ìk òãBé¥©¨©¦§¨¦
ìèáe epnî ìkäL¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönaoeeike - ©§¦¤§
rcei `ed envr zriciay
`l ,mi`xapd lk z`
`le yecig mey sqeezd
iepiy mey deedzp
d`ixad iptl :ezricia
jke ,envr zrici dzid
dpyi d`ixad ixg`
lry drici ,envr zrici
lk z` rcei `ed dci
mieedznd mi`xapd

.epnnáúkL Bîëe§¤¨©
ì"æ í"aîøä8àeä"L , ¨©§©©¤

,òeãiä àeäå ,òãBiä©¥©§©¨©
dîöò äòcä àeäåitk ± §©¥¨©§¨

hexit xzia xaqedy
mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta

"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "
"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "

"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl
,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤

,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnae,cg` xac lkd ± rcei `edy,àeä-Ceøa-LBãwä ék¦©¨¨

,äpôe ãö ìkî Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî̈§©§§©§©Ÿ¤¨©¨¦¨©¦¨
Cøc ìëa,ly ±Búeäî ìò óñBð øác Bzòc ïéàå ,ãeçé §¨¤¤¦§¥©§¨¨¨©¨

ìò óñBð øác dzòcL ,íãàä Lôða àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤§¤¤¨¨¨¤©§¨¨¨¨©
,da ákøîe dúeäîlr sqep oipr zrcd deedn mc`d lv` - ¨¨ª§¨¨

,da akxend ytpd¯ øác äæéà òãBéå ãîBì íãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨¥§¥©¥¤¨¨
øçàå ,òãéå ãîlL íøèa úìkNnä BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§©©§¤¤§¤¤¤¨©§¨©§©©

,BLôða Bæ äòéãé äôñBzð òãéå ãîlLdricid mc`ay ixd - ¤¨©§¨©¦§¨§¦¨§©§
.cnlpy oiprd da sqep ± ytpl sqep xac `idíBé écî ïëå§¥¦¥

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
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ו.4. ג, תתלה).5.מלאכי רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו ' ˘ËÈÏ"‡7.באלף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

אלא ח"ו".‡Á„"שאינו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי הלכות



oeiqסו b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"äîëç eòéãBé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa9"mini"d - , §¨¦§©¥§Ÿ¨¦ŸŸŸ¦¨§¨
,mc`l dnkg mitiqen mipy daxde ,mc`d z` micnlnïéàå§¥

,úákøî àlà äèeLt úeãçà Bædricidy zexnl ,xnelk - ©§§¨¤¨ª§¤¤
dy mixne` ep` ixd ± ytpd mr zcgein ok mb `id mc`aytp

ly df cegi j` ± zrcei
epi` ytpd mr dricid
zecg`") "dheyt zecg`"

dheytjiiy `ly epiid "
didzy`l,(zcge`n

zecg` idef `l`
ipy md ixd ,zakxen

.micg`znd mixacìáà£¨
àeä àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
íeL éìa èeLt úeãçà©§¨§¦
.ììk éeaø ãöå äákøä©§¨¨§©¦§¨
df okl mcewy xn`py ±
`l dfk xac ,did `l
ea melyeÎqg xnel jiiy

.jxazi,ïk íàåoeeik - §¦¥
,dheyt `id ezecg`y
i` ,ieaix ilae dakxd ila

rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy xyt`
ieaix ,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy iptly

:`l` ,melyeÎqg dakxdeBzòãå Búeîöòå Búeäî Eçøk-ìò©¨§£¨§©§§©§
íLk ,Cëéôìe .äákøä íeL éìa ,Lnî ãçà øác ìkä ¯©Ÿ¨¨¤¨©¨§¦©§¨¨§¦¨§¥

ì øLôà éàLàøBaä úeäî âéOäì íìBòa àøáð íeL ¤¦¤§¨§¦§¨¨¨§©¦¨©¥

Ck ¯ Búeîöòå,Bzòc úeäî âéOäì øLôà éà,oky - §©§¨¦¤§¨§©¦¨©§
,jxazi ez` cg` xac od ezricie ezrcïéîàäì ÷ø©§©£¦

,äâOäîe ìëOäî äìòîì àéäL ,äðeîàajk meyne - ¤¡¨¤¦§©§¨¥©¥¤¥©¨¨
,yep` zpadn dlrnly oipr lawl `id dleki-LBãwäL¤©¨

ãçéîe ãéçé àeä-Ceøä¨¦§ª¨
ìkä Bzòãå àeä ¯§©§©Ÿ
úòéãéáe ,Lnî ãçà¤¨©¨¦¦©
ìk òãBéå øékî Bîöò©§©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúå- §©§¦
zenlerd ly "mi`vnp"d
zenlerd lye mipeilrd

,mipezgzdìL ãòìeL ©¦§
íiaL ïè÷10Lezé ãòå , ¨¨¤©¨§©©

øeaèa äéäiL ïè÷̈¨¤¦§¤§©
õøàä11øác ïéà ¯ ¨¨¤¥¨¨

äòéãé ïéàå ,epnî íìòð¤§¨¦¤§¥§¦¨
Bælk z` rcei `edy ±

,mi`xapdBa äôéñBî¦¨
,ììk äákøäå éeaø- ¦§©§¨¨§¨

,sqep xac lyøçàî¥©©
,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàLlk rcei `ed envr zriciae - ¤¥¨©§¦©©§

micge`ne ze`ivna eil` milhae epnn mieedznd mi`xapd
,eaãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå12ãàî äL÷ äfL éôìe . §©§§©§©Ÿ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ

,eðìëNa øiöìefk drici -13,ïk ìò,okl ±àéápä øîà14: §©¥§¦§¥©¥¨©©¨¦
éëøã eäáb ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ ék",d"awd xne` ± ¦¨§¨©¦¥¨¤¥¨§§¨©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת [כן
.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ משא"כ] וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ביאור דמוסיף ורק·ÔÈÚבפ"ב, כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ.['וכו מעלה לאנשי דשייך -

סיום ‡˙¯ברמב"ם‰ÔÈÚדלכאורה ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! ‡Ó¯מכירים ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא שקשה „Î"Úכי מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל ˘ËÈÏ"‡13.לצייר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ.
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע לצייר ‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובפרט

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי זה„‡"‡(לאחרי ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - מבין¯Â‡‰בשכל שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ÏÏÎהציור)

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·.פרטיו לכל הציור רואה
(1 יש: Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïובנדו"ד ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·.
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3˙ÚÈ„È·

·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„וכן ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה ·ÂÈ¯Â,בידיעת ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

כ"א  שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„È משא"כ - דוקא והמהות

השלילה וידיעה˘‡Ù˘¯בידיעת הסברה וה"ז -ÏÎ˘·'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ולא
ÏÏÎ·" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -ÏÎ˘· ¯ÈÈˆÏ שם וראה - ."

שע"י איך "¯ÈÂ·Èבלקו"ת כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה להרמב"ם.ÂÈˆÏ¯בידיעות אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ט.14.ועיין נה, ישעי'

oeiq b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áéúëe ,"íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî15ø÷çä" : ¦©§¥¤©§§Ÿ©¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤
áéúëe ,"'Bâå àöîz dBìà16íà ,Cì øNá éðéòä" : ¡©¦§¨§§¦©¥¥¨¨¨¦

íéøácä ìk òãBéå äàBø íãàäL ,"äàøz LBðà úBàøk¦§¡¦§¤¤¨¨¨¤§¥©¨©§¨¦
,rcei `edy ±,epnî õeçL äòéãéa`idy oeeik ,ef dricie - ¦¦¨¤¦¤

`l ok iptle epnn ueg
`edyk ixd ,dze` rci
sqeezn ,dricid z` rcei

,df xac ea-LBãwäå§©¨
àeä-Ceøa,lkd rcei ± ¨

ïàk ãò ,Bîöò úòéãéa¦¦©©§©¨
ìBðBL.m"anxd ly ± §

éãBñé úBëìäa íL ïiò]©¥¨§¦§§¥
Bnò eîékñäå .äøBzä©¨§¦§¦¦
øàáîk ,äìawä éîëç©§¥©©¨¨©§Ÿ¨

:[äëøáì-BðBøëæ ÷"îøäî 'ñcøt'ailecb mpyi ,oky - ©©§¥¥¨§©¦§¦§¨¨
xyt` i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd l`xyi
`idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd lr xnel

`edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn ixnbl zhyten
jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed envr jxazi
oi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd meyn melyeÎqg
aezky itk) `l` :m"anxd wcev ,dlaw it lr ,mxa .seq
ipy wxta ddbda
itke ,oey`xd wlgay
ddbda oldl aezky
`ed df xac ('h wxta
minevnv daxd ixg`
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
`edy cr ,envr mvnvn
ly milka yalzn
,dpia ,dnkg zexitq
zeliv`d mler ly zrc
zecge`n zexitqd oky ,"'ek rceid `ed rcnd `ed" my ±
"rceid `ed" ly cegil cr ,seq oi` xe` mr cegid zilkza

'eke17.
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סז oeiq b"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"äîëç eòéãBé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa9"mini"d - , §¨¦§©¥§Ÿ¨¦ŸŸŸ¦¨§¨
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rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy xyt`
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת [כן
.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ משא"כ] וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ביאור דמוסיף ורק·ÔÈÚבפ"ב, כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ.['וכו מעלה לאנשי דשייך -

סיום ‡˙¯ברמב"ם‰ÔÈÚדלכאורה ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! ‡Ó¯מכירים ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא שקשה „Î"Úכי מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל ˘ËÈÏ"‡13.לצייר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ.
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע לצייר ‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובפרט

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי זה„‡"‡(לאחרי ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - מבין¯Â‡‰בשכל שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ÏÏÎהציור)

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·.פרטיו לכל הציור רואה
(1 יש: Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïובנדו"ד ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·.
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3˙ÚÈ„È·

·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„וכן ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה ·ÂÈ¯Â,בידיעת ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

כ"א  שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„È משא"כ - דוקא והמהות

השלילה וידיעה˘‡Ù˘¯בידיעת הסברה וה"ז -ÏÎ˘·'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ולא
ÏÏÎ·" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -ÏÎ˘· ¯ÈÈˆÏ שם וראה - ."

שע"י איך "¯ÈÂ·Èבלקו"ת כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה להרמב"ם.ÂÈˆÏ¯בידיעות אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ט.14.ועיין נה, ישעי'
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ז.15. יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת
אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה)
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ז.15. יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת
אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה)

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' קרח בו כותב אודות ג' סוגים בהשגת טרף לבית. הרי כבר ידוע הוראת 

רז"ל השוה לכל נפש )מלבד יחידי סגולה( שצריך לעשות כלי לקבלת הברכה וכמאמר הכתוב וברכך 

ה"א בכל אשר תעשה, וכמבואר ג"כ טעם הדבר בכ"מ בתורת החסידות ומהם בלקו"ת לרבנו הזקן 

בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה( פרשת תצא דף ל"ז סוף ע"ב.

גדולים בכ"ז בחיצונית צריך  הנסים הכי  אף שקשין מזונותיו של אדם כקרי"ס שזהו אחד 

לעשות כלי ג"כ בדרכי הטבע וכמבואר בלקו"ת שם, אלא שכדי להגדיל ברכות השי"ת צריך להיות חזק 

בבטחון ולהוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וקיום המצות בהידור שהן הן הצנור 

והכלים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך.

והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



היום יום . . . סח

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׂשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ
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סט היום יום . . . 

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס־ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך הּוא ׁשֶ ֵאין סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.
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היום יום . . . ע

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ
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ה'תשע"ד  סיון י"ז ראשון יום ללידתה  השמיני יום לפני בהמה הקרבת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
íéîiä úòáL ìëå ...äàìäå éðéîMä íBiî úBðaøwä ìk áéø÷äì§©§¦¨©¨§¨¦©§¦¦¨¨§¨§¨¦§©©¨¦
øáò íà ,ìeñt ïîæ øqçnL ét ìò óàå .ïîæ øqçî àø÷ð¦§¨§ª©§©§©©¦¤§ª©§©¨¦¨©

.äOò ììkî àaä åàì àeäL éðtî ,ä÷Bì Bðéà ¯ Báéø÷äå§¦§¦¥¤¦§¥¤©©¨¦§©£¥
יום  קודם קרבן הקרבת איסור מסתפק: למלך' ה'משנה
בר  (שאינו 'נפל' היא הבהמה שמא מחשש נובע השמיני

רשב"ג כדברי ב)קיימא), קלה, ימים (שבת "שמונה לאחר שרק
מכלל  יצאה הבהמה כאשר כן ואם נפל". אינה בבהמה

העיבור חדשי מלאו כי ה"ו),'נפל' פ"ב רוצח הל' רמב"ם שהם (ראה
גסה  בבהמה חודש עשר ושנים דקה בבהמה חדשים חמישה

השמיני? יום קודם להקריבה מותר האם -
שאין  היא הכתוב שגזירת כאן הרמב"ם מדברי ומוכיח
בהמשך  כתב שהרי השמיני, היום קודם בהמה להקריב
אינו  והקריבו, עבר אם פסול, זמן שמחוסר "ואע"פ ההלכה
הקרבת  איסור ואם עשה". מכלל הבא לאו שהוא מפני לוקה
אם  (אך 'נפל' ספק משום הוא השמיני ליום קודם בהמה

הרמב"ם  הוצרך מדוע להקריבו), מותר חדשיו שמלאו ידוע
שאינו  לומר יכול היה הרי לוקה, שאינו מיוחד  טעם לתת
שאין  הכתוב שגזירת מכאן אלא ספק? שזהו מפני לוקה
ויצא  חדשיו מלאו אם אפילו השמיני היום קודם להקריב

נפל. מכלל
הגמרא מדברי גם ב)וראיה ו, השנה :(ראש

מום  בו שאין תם בכור בין לכהן, הניתן בהמה בכור
ראוי  שאינו מום בעל ובין המזבח גבי על אותו ומקריבים
שנה. בתוך נאכל – הכהנים ידי על נאכל אלא להקרבה

הגמרא אומרת לבכור? שנה מונים -(שם)ומאימתי תם :
מום  ובעל להקרבה, ראוי הוא מאז כי ללידתו השמיני מיום
וזאת  לידתו, מיום לאכילה שראוי כיון שנולד, מיום -
כי  לאכלו אסור כן לא שאם עיבורו, חדשי שמלאו בתנאי

כנבילה ודינו הוא 'נפל' ה"ד)שמא פ"ד מאכ"א שבכור (הל' וכיון
חדשיו  מלאו אם שגם מוכח השמיני, מיום תמיד נמנה תם

והלאה. השמיני מיום אלא קרב אינו

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום מלח  בלי קרבן הקרבת

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒ‡ ˙ÂÎÏ‰àìa áéø÷ä¦§¦§Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLú àìå :øîàpL ,ä÷Bì ¯ ììk çìîóàå .E ¤©§¨¤¤¤¡©§Ÿ©§¦¤©§¦¡Ÿ¤§©

.äöøäå øLk ïaøwä ¯ ä÷BlL ét ìò©¦¤¤©¨§¨¨¥§ª§¨
האחרונים אות הקשו קיט סי' אה"ע נזר אבני א. כ, מנחות אמת (שפת

:עא)
חגיגה ה"א)בהלכות לעזרה (פ"א הבא כי הרמב"ם כתב

'ולא  על עובר ראיה עולת הביא ולא הרגל של ראשון ביום
עשה  לא שהרי זה לאו על לוקה "אינו אך ריקם', פני יראו
עולת  להביא בלי לעזרה כניסה על אינו הלאו כי מעשה",

המעשה)ראיה היא לעזרה כניסתו כן הקרבת (ואם אי הוא הלאו אלא
מלח  בלא קרבן בהקרבת ומדוע מעשה. אין ובזה הקרבן
נתינת  ואי עצמה בפני מצוה היא הקרבן הקרבת והרי לוקה

מעשה? שום עשה לא כך ואם הלאו, הוא המלח
לחלק: ויש

לו  יש ראיה, עולת הביא ולא ברגל לעזרה הנכנס
ואז  הרגל, בסוף רק הלאו על ועובר הרגל ימי כל תשלומים

היא  הקרבן את למלוח המצוה אבל מעשה. עושה אינו הרי
הלאו  על עובר מלח בלי בהקרבה כן ואם ההקרבה בעת

ולוקה.
פי  על "ואף הרמב"ם דברי המשך קשה זה לפי ואולם
דאמר  מילתא "כל שהרי והורצה", כשר הקרבן שלוקה,

מהני" לא עביד אי תעביד, לא ב)רחמנא ד, היינו,(תמורה ,
כלל  מועילה עשייתו אין לעשותו, אסרה שהתורה מעשה

ה"א) פ"ג ולוה מלוה הל' כס"מ כשרה?(ראה מלח בלי הקרבה ואיך
והביאור:

מעשיו  תורה איסור על העובר - הקדשים בעבודת
הכתוב  עליו "שינה בקדשים הוא כלל כי קיימים

א)לעכב" סא, בדיעבד,(פסחים מעכב בתורה שנכפל איסור ורק
לכתחילה  היא המצווה אחת, פעם רק נכתב האיסור אם אך

קיים המעשה - האיסור נעשה ואם מעכב, אינו זר אך (ולכן,

ב) טו, זבחים - עבודתו שמחלל מיוחד לימוד צריך במקדש וממילא שעבד
כשר. מלח ללא קרבן

(` ,k zegpn zn` zty)

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום שחיטה  לסמיכה תיכף

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íB÷náe©¨
.äèéçL äëéîñì óëúå .ïéèçBL ïéëîBqL¤§¦£¦§¥¤¦§¦¨§¦¨

ט)לעיל קרבן (הלכה שהביאו שחמשה הרמב"ם כתב
זה. אחר בזה אלא אחת בבת סומכים אינם בשותפות
תכופה  להיות צריכה הסמיכה הרי ביאור, צריך ולכאורה
שסמיכת  נמצא זה אחר בזה כמה סומכים וכאשר לשחיטה,

לשחיטה? סמוכה אינה הראשונים

והביאור:
שצריכה  בקרבן, דין א) פרטים: שני כולל הסמיכה חיוב
הנעשות  העבודות כשאר השחיטה, קודם סמיכה בו להיות

הבעלים. על סמיכה מצות ב) בקרבן.
היינו  הראשון, מהפרט נובע שחיטה' לסמיכה 'תיכף ודין
לשחיטה, סמוך להתבצע צריך הקרבן מצד הסמיכה שחיוב
שלא  גם להתקיים הסמיכה יכולה הבעלים מצות מצד אך

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אברהם חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' סיון ואח"כ גם הספר תשובות בית הלל. והשי"ת יצליחו למלאות 

חלקו ותפקידו בהגדלת תורה והאדרתה התלוים בהחזקת יראת שמים טהורה וכמרז"ל )שבת ל"א 

סוף ע"א( שכשיראת ד' היא אוצרו הרי אז מתקיים אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת, ושבימינו 

פוסק   - התניא  בעל  הזקן  לרבנו  אגרת הקדש  )עיין  ציווי האריז"ל  בקיום  לזה אלא  אי אפשר  אלה 

בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה( - שבדורותנו אלה מותר ומצוה לגלות זאת החכמה, 

ועיין בארוכה בהקדמת תלמידו הרח"ו משער ההקדמות שהאריך בזה בביטוים נוראים ומבהילים.

הא-ל  מרוממות  לחשוב  צריך  התפלה  שקודם  צ"ח(  סי'  ריש  )או"ח  השו"ע  פסק  ג"כ  וידוע 

יתעלה כו' והרי מובן ופשוט שא"א לחשוב עד"ז מבלי ידיעה בזה, והאריכות בזה אך למותר, ומה גדול 

ההעלם וההסתר אשר אף שכל הנ"ל מובן בפשטות נצרך להסביר הכרח לימוד זה.

מוסג"פ סקריפ להוצאות הפרטית והשי"ת יצליחו.

בברכה.

א( בדברי  כל צרכם.  ביאר הענינים  וכו'. הנה לא  הוי'  הוי'  בענין  נ.ב. מה שהעתיק במכתבו 

הרא"ש כיון שמחשבת ע"ז מצטרפת הרי אין זה קודם שחטא. ב( בהפירוש דה' אחד שמסביר שלא 

יהיו צריכים רק לשם אחד. הנה איך אפשר לומר שלע"ל לא יהיו י"ג תיקוני דיקנא שהן י"ג מדות 

הרחמים שלדעת כמה מהראשונים מתחילים משם הוי' הראשון ואדרבה מדויק הוא דוקא מל' רז"ל 

אני הוא קודם שיחטא. וההסבר בזה הוא בקיצור. א( עפמ"ש בתניא פרק ט"ז בדיוק הלשון מצרפה 

והול"ל מעלה עליו כאילו עשאה, ועיין שם בקרבן נתנאל. ב( אין הענין שיבוטל ח"ו שם הוי' אחד משני 

שמות הוי' אלא המדובר הוא בהפסיק טעמי שביניהם שלע"ל יהי' הוי' אחד שני השמות באחדות. 

יעוין זח"ג קלח, א. לקו"ת דנט"א.
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ה'תשע"ד  סיון י"ז ראשון יום ללידתה  השמיני יום לפני בהמה הקרבת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
íéîiä úòáL ìëå ...äàìäå éðéîMä íBiî úBðaøwä ìk áéø÷äì§©§¦¨©¨§¨¦©§¦¦¨¨§¨§¨¦§©©¨¦
øáò íà ,ìeñt ïîæ øqçnL ét ìò óàå .ïîæ øqçî àø÷ð¦§¨§ª©§©§©©¦¤§ª©§©¨¦¨©

.äOò ììkî àaä åàì àeäL éðtî ,ä÷Bì Bðéà ¯ Báéø÷äå§¦§¦¥¤¦§¥¤©©¨¦§©£¥
יום  קודם קרבן הקרבת איסור מסתפק: למלך' ה'משנה
בר  (שאינו 'נפל' היא הבהמה שמא מחשש נובע השמיני

רשב"ג כדברי ב)קיימא), קלה, ימים (שבת "שמונה לאחר שרק
מכלל  יצאה הבהמה כאשר כן ואם נפל". אינה בבהמה

העיבור חדשי מלאו כי ה"ו),'נפל' פ"ב רוצח הל' רמב"ם שהם (ראה
גסה  בבהמה חודש עשר ושנים דקה בבהמה חדשים חמישה

השמיני? יום קודם להקריבה מותר האם -
שאין  היא הכתוב שגזירת כאן הרמב"ם מדברי ומוכיח
בהמשך  כתב שהרי השמיני, היום קודם בהמה להקריב
אינו  והקריבו, עבר אם פסול, זמן שמחוסר "ואע"פ ההלכה
הקרבת  איסור ואם עשה". מכלל הבא לאו שהוא מפני לוקה
אם  (אך 'נפל' ספק משום הוא השמיני ליום קודם בהמה

הרמב"ם  הוצרך מדוע להקריבו), מותר חדשיו שמלאו ידוע
שאינו  לומר יכול היה הרי לוקה, שאינו מיוחד  טעם לתת
שאין  הכתוב שגזירת מכאן אלא ספק? שזהו מפני לוקה
ויצא  חדשיו מלאו אם אפילו השמיני היום קודם להקריב

נפל. מכלל
הגמרא מדברי גם ב)וראיה ו, השנה :(ראש

מום  בו שאין תם בכור בין לכהן, הניתן בהמה בכור
ראוי  שאינו מום בעל ובין המזבח גבי על אותו ומקריבים
שנה. בתוך נאכל – הכהנים ידי על נאכל אלא להקרבה

הגמרא אומרת לבכור? שנה מונים -(שם)ומאימתי תם :
מום  ובעל להקרבה, ראוי הוא מאז כי ללידתו השמיני מיום
וזאת  לידתו, מיום לאכילה שראוי כיון שנולד, מיום -
כי  לאכלו אסור כן לא שאם עיבורו, חדשי שמלאו בתנאי

כנבילה ודינו הוא 'נפל' ה"ד)שמא פ"ד מאכ"א שבכור (הל' וכיון
חדשיו  מלאו אם שגם מוכח השמיני, מיום תמיד נמנה תם

והלאה. השמיני מיום אלא קרב אינו

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום מלח  בלי קרבן הקרבת

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒ‡ ˙ÂÎÏ‰àìa áéø÷ä¦§¦§Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLú àìå :øîàpL ,ä÷Bì ¯ ììk çìîóàå .E ¤©§¨¤¤¤¡©§Ÿ©§¦¤©§¦¡Ÿ¤§©

.äöøäå øLk ïaøwä ¯ ä÷BlL ét ìò©¦¤¤©¨§¨¨¥§ª§¨
האחרונים אות הקשו קיט סי' אה"ע נזר אבני א. כ, מנחות אמת (שפת

:עא)
חגיגה ה"א)בהלכות לעזרה (פ"א הבא כי הרמב"ם כתב

'ולא  על עובר ראיה עולת הביא ולא הרגל של ראשון ביום
עשה  לא שהרי זה לאו על לוקה "אינו אך ריקם', פני יראו
עולת  להביא בלי לעזרה כניסה על אינו הלאו כי מעשה",

המעשה)ראיה היא לעזרה כניסתו כן הקרבת (ואם אי הוא הלאו אלא
מלח  בלא קרבן בהקרבת ומדוע מעשה. אין ובזה הקרבן
נתינת  ואי עצמה בפני מצוה היא הקרבן הקרבת והרי לוקה

מעשה? שום עשה לא כך ואם הלאו, הוא המלח
לחלק: ויש

לו  יש ראיה, עולת הביא ולא ברגל לעזרה הנכנס
ואז  הרגל, בסוף רק הלאו על ועובר הרגל ימי כל תשלומים

היא  הקרבן את למלוח המצוה אבל מעשה. עושה אינו הרי
הלאו  על עובר מלח בלי בהקרבה כן ואם ההקרבה בעת

ולוקה.
פי  על "ואף הרמב"ם דברי המשך קשה זה לפי ואולם
דאמר  מילתא "כל שהרי והורצה", כשר הקרבן שלוקה,

מהני" לא עביד אי תעביד, לא ב)רחמנא ד, היינו,(תמורה ,
כלל  מועילה עשייתו אין לעשותו, אסרה שהתורה מעשה

ה"א) פ"ג ולוה מלוה הל' כס"מ כשרה?(ראה מלח בלי הקרבה ואיך
והביאור:

מעשיו  תורה איסור על העובר - הקדשים בעבודת
הכתוב  עליו "שינה בקדשים הוא כלל כי קיימים

א)לעכב" סא, בדיעבד,(פסחים מעכב בתורה שנכפל איסור ורק
לכתחילה  היא המצווה אחת, פעם רק נכתב האיסור אם אך

קיים המעשה - האיסור נעשה ואם מעכב, אינו זר אך (ולכן,

ב) טו, זבחים - עבודתו שמחלל מיוחד לימוד צריך במקדש וממילא שעבד
כשר. מלח ללא קרבן

(` ,k zegpn zn` zty)

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום שחיטה  לסמיכה תיכף

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íB÷náe©¨
.äèéçL äëéîñì óëúå .ïéèçBL ïéëîBqL¤§¦£¦§¥¤¦§¦¨§¦¨

ט)לעיל קרבן (הלכה שהביאו שחמשה הרמב"ם כתב
זה. אחר בזה אלא אחת בבת סומכים אינם בשותפות
תכופה  להיות צריכה הסמיכה הרי ביאור, צריך ולכאורה
שסמיכת  נמצא זה אחר בזה כמה סומכים וכאשר לשחיטה,

לשחיטה? סמוכה אינה הראשונים

והביאור:
שצריכה  בקרבן, דין א) פרטים: שני כולל הסמיכה חיוב
הנעשות  העבודות כשאר השחיטה, קודם סמיכה בו להיות

הבעלים. על סמיכה מצות ב) בקרבן.
היינו  הראשון, מהפרט נובע שחיטה' לסמיכה 'תיכף ודין
לשחיטה, סמוך להתבצע צריך הקרבן מצד הסמיכה שחיוב
שלא  גם להתקיים הסמיכה יכולה הבעלים מצות מצד אך



v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לשחיטה. בסמוך
ואחד  אחד כל של הסמיכה שחיוב לומר, יש זה ולפי
הבעלים, מדיני אלא הקרבן מדיני נובע אינו הקרבן מבעלי
על  ומצוה שמאחר אלא אחת, בסמיכה די הקרבן מצד כי

לסמוך. מהם אחד כל צריך לסמוך, הבעלים

דין  שהוא שחיטה' לסמיכה 'תיכף שדין מובן ומעתה
לשחיטה, הסמוכה האחרון, בסמיכת מתקיים הקרבן מצד
זה  וחיוב הבעלים, חיוב מצד רק הן האחרות הסמיכות וכל

לשחיטה. בסמוך שלא אף מתקיים
(cp 'r `"g mipdk zxez lr mdxa` zgpn)

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום לזריקה? הדם נפסל מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
...Búeö íBéa :øîàpL ,íBia àlà ïúBà ïéáéø÷î ïéà úBðaøwä©¨§¨¥©§¦¦¨¤¨©¤¤¡©§©Ÿ
íéîc ïé÷øBæ ïéàå ...äìéla àìå íBia ¯ íäéðaø÷ úà áéø÷äì§©§¦¤¨§§¥¤©§Ÿ©©§¨§¥§¦¨¦
ïåéëå ...Bçáæ úà Báéø÷ä íBéa :øîàpL ;äèéçMä íBéa àlà¤¨§©§¦¨¤¤¡©§©§¦¤¦§§¥¨

.ícä ìñôð änçä äò÷ML¤¨§¨©©¨¦§©©¨
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
הדין או mcaוהוא (נטמא הדם בגוף הוא הפסול אם -

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"ד  סיון כ"א חמישי יום לקרוע? בלי לטהר אפשר

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰æzpL ìéòî§¦¤¦©
éøäå ?äOBò àeä ãöék ¯ õeçì àîèðå àöéå úàhç íc åéìò̈¨©©¨§¨¨§¦§¨©¥©¤©£¥

ìMî úBçt úBçt Bñéðëî .eðøàaL Bîk ,ä÷Bì ¯ BúBà òøBwäL ©¥©¤§¤¥©§©§¦¨¨¦¨
.íéðôa Bñaëîe úBòaöà¤§¨§©§¦§¦

שאר  או חול (של רגיל שבגד מבואר הקודמת בהלכה
ונטמא, חטאת דם עליו שניתז המעיל) מלבד כהונה בגדי
הכיבוס, מצות את לקיים כדי לעזרה להכניסו וצריך מאחר
לטהרו  לקורעו יש בטומאה, לשם להכניסו אסור ומאידך

ולכבסו. לעזרה להכניסו כך ואחר
משלוש  פחות לעזרה להכניסו אפשר הרי ולכאורה,
בקריעה! הצורך את למנוע וכך ולכבסו, פעם כל אצבעות
במעיל, כמו קריעה איסור אין בגדים שבשאר פי על ואף

הבגד? השחתת את לחסוך לא מדוע
והביאור:

הוא  אצבעות משלוש פחות המעיל את להכניס ההיתר

הכנסה  נחשבת אינה ולכן בגד שיעור בזה שאין משום
('ביאה  אסורה כזו הכנסה גם אחת דעה לפי אך גמורה,

כרת. עונש בה שאין אלא ביאה') שמה במקצת
משום  כך? המעיל את להכניס מותר כן אם ולמה
איסור  את דוחה בעזרה הבגד כיבוס של שמצותֿעשה
מקום  ומכל תעשה', לא דוחה 'עשה כדין טמא בגד הכנסת
יותר  חמור כרת עונש בו שיש לאו כי כרגיל להכניסו אסור
התירו  לא רגיל בבגד אבל לדחותו, עשה מצות בכוח ואין
לעבור  מתירה בעזרה הכיבוס מצות אין בזה כי כן, לעשות
אפשרות  שקיימת כיון לעזרה, בטומאה הכנסה איסור על
קריעת  ידי על האיסור על לעבור בלי המצוה את לקיים
כי  זו אפשרות בו שאין במעיל ורק הכנסתו, קודם הבגד
בטומאה  ההכנסה איסור על לעבור מותר לקורעו, אסור

לעזרה.
(iÎh ,a 'iq `"g zygxn)
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ה'תשע"ד  סיון כ"ב שישי יום מקרבנו? לאכול הקרבן בעל על מצוה יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úìéëà£¦©
øtk øLà íúà eìëàå :øîàpL ,äOò úåöî íLàäå úàhçä©©¨§¨¨¨¦§©£¥¤¤¡©§¨§Ÿ¨£¤ª©

ì ïécä àeäå .íéøtkúî íéìòáe íéìëBà íéðäkä ¯ íäaøàL ¨¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦§©¦¦§¨
.äåöî ïúìéëàL ,íéðäkä ïúBà ïéìëBàL íéLãwä©¢¨¦¤§¦¨©Ÿ£¦¤£¦¨¨¦§¨

 ֿ מצות יש הכהנים שבאכילת משמע הרמב"ם מדברי
מצווה. אין קלים, בקדשים הבעלים, באכילת אך עשה,

האחרונים  ב)ומקשים יט, ביצה צל"ח לג. סי' קו"א אריה, :(שאגת
בגמרא א)אמרו נט, לנדבה (פסחים שלמים המביא שמצורע

להבי  מבשר יכול לאכול יוכל ובכך התמיד הקרבת לאחר או
העשה  על שעובר (אף קדשים אכילת מצות ולקיים שלמיו
מצותֿעשה  דוחה מדוע הגמרא: ושואלת השלם...'). 'עליה
אכילת  שגם מוכח ומזה אחרת, מצוה קדשים אכילת של

שם רש"י וכדברי מצווה! היא הקרבן בשאר)בעל (ד"ה

בין  לכהנים הנאכלים בין הוא, 'עשה' קדשים "אכילת
לישראל". הנאכלים

והביאור:
ממצות  ופרט חלק היא הקרבן אכילת הרמב"ם, לדעת
גם  כתב וכך ההקרבה. את מעכבת ואינה הקרבן הקרבת

המצוות' פט)ב'ספר אחר (מצוה "נגררת קלים קדשים שאכילת
קדשים  בקדשי הכהנים מאכילת חלוקה היא ובזה המצוה".
מתכפרים") ובעלים אוכלים ש"הכהנים בהם", כופר אשר אותם מ"ואכלו (שנלמד

אבל  מעכבת. ואכילתם הכהנים באכילת תלויה הכפרה שם
הבעלים  מקיימים מעכבת, אכילתם שאין קלים בקדשים גם
כמשמעות  ההקרבה, ממצות כחלק באכילתן, מצותֿעשה

הגמרא.
חיים' ה'חפץ שם)ובעל פסחים תודה, זבח הלכות, נקט (ליקוטי

לכהנים, רק היא קדשים אכילת שמצות הרמב"ם בשיטת
ומפרש  אכילה. מצות עליו אין שלמים שהביא ישראל אבל

הגמרא דברי את (שם)את ודוחה המצורע שמקיים שהמצוה ,
ואכילתן  השלמים הקרבת אינה השלם' 'עליה של המצוה

רש"י) להביא (כפירוש מצווה כי לכפרתו, קרבן שמביא זה אלא
לגמרי. שיטהר כדי בהקדם כפרתו

כמצוה  נמנית לישראל הפסח קרבן בשר אכילת אמנם,
עצמה נו)בפני מצוה המצוות ספר ה"א. פ"ח פסח קרבן הל' בנוסף (להלן ,

קדשים אכילת ואילך)למצות 104 עמ' טז, שיחות לקוטי .(ראה

ה'תשע"ד  סיון כ"ג קודש שבת בהקדש  חזרה אין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øçà íà¦©©
øîàå Ba øæç íéîìL äéäzL åéúôOa àéöBäå Baìa øîbL¤¨©§¦§¦¦§¨¨¤¦§¤§¨¦¨©§¨©
dãìå éøä ¯ øeaã éãk CBúa Ba øæçL ét ìò óà ,'äìBò dãìåe'§¨¨¨©©¦¤¨©§§¥¦£¥§¨¨

.øeaã éãk CBúa elôàå Lc÷äa äøæç ïéàL ;íéîìL§¨¦¤¥£¨¨§¤§¥©£¦§§¥¦
התוספות כתבו תודה)וכן ד"ה ב פא, אינו (מנחות שבהקדש

לגבוה  שאמירה כיון דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור יכול
להדיוט. כמסירה
הש"ך ה)והקשה ס"ק רנ"ה סי' כדי (חו"מ תוך חזרה לענין :

הגמרא משווה ב)דיבור, עג, לעדות,(ב"ק תמורה דין את
בתמורה  גם כדיבור", דיבור כדי "תוך היא שההלכה ומכיון
שבהקדש  הרמב"ם פסק ומדוע כן, להיות הדין צריך והקדש

דיבור? כדי תוך אפילו חזרה אין
החושן' ה'קצות ב')ומבאר ס"ק כסוגיית (שם נקט הרמב"ם :

בנזיר א)הגמרא אי (ט, בטעות גם לחול היכול דבר שכל
דבריו  אם גם שהרי דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור אפשר
כבר  – מחזרתו) שמתברר (כפי בטעות נאמרו הראשונים

עליה להישאל אפשר שאי תמורה ולכן פ"ד חלו. נדרים (הל'

דיבור.ה"ז) כדי תוך בה לחזור אפשר אי
מישרים' כ"ז)וה'דובב סי' מועילה (ח"א אין בהקדש מבאר:

(כדברי  במחשבה חל הקדש כי דיבור כדי תוך חזרה
לעיל הי"ב)הרמב"ם בשפתיו (פי"ד הוציא ולא בלבו "גמר

ולכן, יביאה"). ליבו נדיב כל שנאמר להביא חייב כלום...
לאחר  היא החזרה הרי דיבורו כדי תוך בו יחזור אם גם
ידי  על חל ההקדש כי ההקדש, מחלות דיבור' 'כדי שעבר

לדיבור. שקדמה המחשבה
והוציא  בלבו שגמר "אחר הרמב"ם לשון מדויק זה ולפי
ולדה  – עולה... ולדה ואמר בו חזר שלמים שתהיה בשפתיו
הכהן' 'ושב בספר והקשה בהקדש". חזרה שאין שלמים,

יח) להוציא (סי' צורך ואין במחשבה חל הקדש הרי :
תהיה  שהבהמה בליבו גמר אם שאכן אלא בשפתיים?
החזרה  תועיל אז אבל שלמים, קדושת עליה חלה שלמים
דיבורו  שבגלל בשפתיו, הוציא כאשר ורק דיבור, כדי בתוך
- הלב מגמירת דיבור' 'כדי לאחר כבר הוא בו שחזר הזמן

מועלת. החזרה אין
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לשחיטה. בסמוך
ואחד  אחד כל של הסמיכה שחיוב לומר, יש זה ולפי
הבעלים, מדיני אלא הקרבן מדיני נובע אינו הקרבן מבעלי
על  ומצוה שמאחר אלא אחת, בסמיכה די הקרבן מצד כי

לסמוך. מהם אחד כל צריך לסמוך, הבעלים

דין  שהוא שחיטה' לסמיכה 'תיכף שדין מובן ומעתה
לשחיטה, הסמוכה האחרון, בסמיכת מתקיים הקרבן מצד
זה  וחיוב הבעלים, חיוב מצד רק הן האחרות הסמיכות וכל

לשחיטה. בסמוך שלא אף מתקיים
(cp 'r `"g mipdk zxez lr mdxa` zgpn)

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום לזריקה? הדם נפסל מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
...Búeö íBéa :øîàpL ,íBia àlà ïúBà ïéáéø÷î ïéà úBðaøwä©¨§¨¥©§¦¦¨¤¨©¤¤¡©§©Ÿ
íéîc ïé÷øBæ ïéàå ...äìéla àìå íBia ¯ íäéðaø÷ úà áéø÷äì§©§¦¤¨§§¥¤©§Ÿ©©§¨§¥§¦¨¦
ïåéëå ...Bçáæ úà Báéø÷ä íBéa :øîàpL ;äèéçMä íBéa àlà¤¨§©§¦¨¤¤¡©§©§¦¤¦§§¥¨

.ícä ìñôð änçä äò÷ML¤¨§¨©©¨¦§©©¨
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
הדין או mcaוהוא (נטמא הדם בגוף הוא הפסול אם -

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"ד  סיון כ"א חמישי יום לקרוע? בלי לטהר אפשר

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰æzpL ìéòî§¦¤¦©
éøäå ?äOBò àeä ãöék ¯ õeçì àîèðå àöéå úàhç íc åéìò̈¨©©¨§¨¨§¦§¨©¥©¤©£¥

ìMî úBçt úBçt Bñéðëî .eðøàaL Bîk ,ä÷Bì ¯ BúBà òøBwäL ©¥©¤§¤¥©§©§¦¨¨¦¨
.íéðôa Bñaëîe úBòaöà¤§¨§©§¦§¦

שאר  או חול (של רגיל שבגד מבואר הקודמת בהלכה
ונטמא, חטאת דם עליו שניתז המעיל) מלבד כהונה בגדי
הכיבוס, מצות את לקיים כדי לעזרה להכניסו וצריך מאחר
לטהרו  לקורעו יש בטומאה, לשם להכניסו אסור ומאידך

ולכבסו. לעזרה להכניסו כך ואחר
משלוש  פחות לעזרה להכניסו אפשר הרי ולכאורה,
בקריעה! הצורך את למנוע וכך ולכבסו, פעם כל אצבעות
במעיל, כמו קריעה איסור אין בגדים שבשאר פי על ואף

הבגד? השחתת את לחסוך לא מדוע
והביאור:

הוא  אצבעות משלוש פחות המעיל את להכניס ההיתר

הכנסה  נחשבת אינה ולכן בגד שיעור בזה שאין משום
('ביאה  אסורה כזו הכנסה גם אחת דעה לפי אך גמורה,

כרת. עונש בה שאין אלא ביאה') שמה במקצת
משום  כך? המעיל את להכניס מותר כן אם ולמה
איסור  את דוחה בעזרה הבגד כיבוס של שמצותֿעשה
מקום  ומכל תעשה', לא דוחה 'עשה כדין טמא בגד הכנסת
יותר  חמור כרת עונש בו שיש לאו כי כרגיל להכניסו אסור
התירו  לא רגיל בבגד אבל לדחותו, עשה מצות בכוח ואין
לעבור  מתירה בעזרה הכיבוס מצות אין בזה כי כן, לעשות
אפשרות  שקיימת כיון לעזרה, בטומאה הכנסה איסור על
קריעת  ידי על האיסור על לעבור בלי המצוה את לקיים
כי  זו אפשרות בו שאין במעיל ורק הכנסתו, קודם הבגד
בטומאה  ההכנסה איסור על לעבור מותר לקורעו, אסור

לעזרה.
(iÎh ,a 'iq `"g zygxn)
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ה'תשע"ד  סיון כ"ב שישי יום מקרבנו? לאכול הקרבן בעל על מצוה יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úìéëà£¦©
øtk øLà íúà eìëàå :øîàpL ,äOò úåöî íLàäå úàhçä©©¨§¨¨¨¦§©£¥¤¤¡©§¨§Ÿ¨£¤ª©

ì ïécä àeäå .íéøtkúî íéìòáe íéìëBà íéðäkä ¯ íäaøàL ¨¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦§©¦¦§¨
.äåöî ïúìéëàL ,íéðäkä ïúBà ïéìëBàL íéLãwä©¢¨¦¤§¦¨©Ÿ£¦¤£¦¨¨¦§¨

 ֿ מצות יש הכהנים שבאכילת משמע הרמב"ם מדברי
מצווה. אין קלים, בקדשים הבעלים, באכילת אך עשה,

האחרונים  ב)ומקשים יט, ביצה צל"ח לג. סי' קו"א אריה, :(שאגת
בגמרא א)אמרו נט, לנדבה (פסחים שלמים המביא שמצורע

להבי  מבשר יכול לאכול יוכל ובכך התמיד הקרבת לאחר או
העשה  על שעובר (אף קדשים אכילת מצות ולקיים שלמיו
מצותֿעשה  דוחה מדוע הגמרא: ושואלת השלם...'). 'עליה
אכילת  שגם מוכח ומזה אחרת, מצוה קדשים אכילת של

שם רש"י וכדברי מצווה! היא הקרבן בשאר)בעל (ד"ה

בין  לכהנים הנאכלים בין הוא, 'עשה' קדשים "אכילת
לישראל". הנאכלים

והביאור:
ממצות  ופרט חלק היא הקרבן אכילת הרמב"ם, לדעת
גם  כתב וכך ההקרבה. את מעכבת ואינה הקרבן הקרבת

המצוות' פט)ב'ספר אחר (מצוה "נגררת קלים קדשים שאכילת
קדשים  בקדשי הכהנים מאכילת חלוקה היא ובזה המצוה".
מתכפרים") ובעלים אוכלים ש"הכהנים בהם", כופר אשר אותם מ"ואכלו (שנלמד

אבל  מעכבת. ואכילתם הכהנים באכילת תלויה הכפרה שם
הבעלים  מקיימים מעכבת, אכילתם שאין קלים בקדשים גם
כמשמעות  ההקרבה, ממצות כחלק באכילתן, מצותֿעשה

הגמרא.
חיים' ה'חפץ שם)ובעל פסחים תודה, זבח הלכות, נקט (ליקוטי

לכהנים, רק היא קדשים אכילת שמצות הרמב"ם בשיטת
ומפרש  אכילה. מצות עליו אין שלמים שהביא ישראל אבל

הגמרא דברי את (שם)את ודוחה המצורע שמקיים שהמצוה ,
ואכילתן  השלמים הקרבת אינה השלם' 'עליה של המצוה

רש"י) להביא (כפירוש מצווה כי לכפרתו, קרבן שמביא זה אלא
לגמרי. שיטהר כדי בהקדם כפרתו

כמצוה  נמנית לישראל הפסח קרבן בשר אכילת אמנם,
עצמה נו)בפני מצוה המצוות ספר ה"א. פ"ח פסח קרבן הל' בנוסף (להלן ,

קדשים אכילת ואילך)למצות 104 עמ' טז, שיחות לקוטי .(ראה

ה'תשע"ד  סיון כ"ג קודש שבת בהקדש  חזרה אין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øçà íà¦©©
øîàå Ba øæç íéîìL äéäzL åéúôOa àéöBäå Baìa øîbL¤¨©§¦§¦¦§¨¨¤¦§¤§¨¦¨©§¨©
dãìå éøä ¯ øeaã éãk CBúa Ba øæçL ét ìò óà ,'äìBò dãìåe'§¨¨¨©©¦¤¨©§§¥¦£¥§¨¨

.øeaã éãk CBúa elôàå Lc÷äa äøæç ïéàL ;íéîìL§¨¦¤¥£¨¨§¤§¥©£¦§§¥¦
התוספות כתבו תודה)וכן ד"ה ב פא, אינו (מנחות שבהקדש

לגבוה  שאמירה כיון דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור יכול
להדיוט. כמסירה
הש"ך ה)והקשה ס"ק רנ"ה סי' כדי (חו"מ תוך חזרה לענין :

הגמרא משווה ב)דיבור, עג, לעדות,(ב"ק תמורה דין את
בתמורה  גם כדיבור", דיבור כדי "תוך היא שההלכה ומכיון
שבהקדש  הרמב"ם פסק ומדוע כן, להיות הדין צריך והקדש

דיבור? כדי תוך אפילו חזרה אין
החושן' ה'קצות ב')ומבאר ס"ק כסוגיית (שם נקט הרמב"ם :

בנזיר א)הגמרא אי (ט, בטעות גם לחול היכול דבר שכל
דבריו  אם גם שהרי דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור אפשר
כבר  – מחזרתו) שמתברר (כפי בטעות נאמרו הראשונים

עליה להישאל אפשר שאי תמורה ולכן פ"ד חלו. נדרים (הל'

דיבור.ה"ז) כדי תוך בה לחזור אפשר אי
מישרים' כ"ז)וה'דובב סי' מועילה (ח"א אין בהקדש מבאר:

(כדברי  במחשבה חל הקדש כי דיבור כדי תוך חזרה
לעיל הי"ב)הרמב"ם בשפתיו (פי"ד הוציא ולא בלבו "גמר

ולכן, יביאה"). ליבו נדיב כל שנאמר להביא חייב כלום...
לאחר  היא החזרה הרי דיבורו כדי תוך בו יחזור אם גם
ידי  על חל ההקדש כי ההקדש, מחלות דיבור' 'כדי שעבר

לדיבור. שקדמה המחשבה
והוציא  בלבו שגמר "אחר הרמב"ם לשון מדויק זה ולפי
ולדה  – עולה... ולדה ואמר בו חזר שלמים שתהיה בשפתיו
הכהן' 'ושב בספר והקשה בהקדש". חזרה שאין שלמים,

יח) להוציא (סי' צורך ואין במחשבה חל הקדש הרי :
תהיה  שהבהמה בליבו גמר אם שאכן אלא בשפתיים?
החזרה  תועיל אז אבל שלמים, קדושת עליה חלה שלמים
דיבורו  שבגלל בשפתיו, הוציא כאשר ורק דיבור, כדי בתוך
- הלב מגמירת דיבור' 'כדי לאחר כבר הוא בו שחזר הזמן

מועלת. החזרה אין

             

         
     

         
         
      
      

       
        

        
 

        
     

























המשך ביאור למס' תענית ליום רביעי עמ' ב
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ה'תשע"ד  סיון י"ז ראשון יום
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ּוכבר ‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל
.נמנּו ְִ

ראּויין ·. ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות

אדם  ּכׁשל עגל עינּה ּגלּגל היה אם אחת (א) עינּה (ב) . ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
היתה  אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל, ּכׁשל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגדֹולה
ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹאזן
נּקב  אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ּבלבן יׁש אם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ג)
ּדֹומה  ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום חטמיה ׁשני ׁשּבין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעֹור

ּפרּום - חזיר העליונות לׁשל והלחיים העליונה [שפה ְֲִֶָ
ּכׁשּפּוד.בולטות] מחּדד ׁשאינֹו ּפי על אף ,ְְִֵֶַַַָֻ

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
ׁשּנפּגמּו.[הצטמקו] אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה  ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ט)
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא [העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
אם  (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם אם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ(יא)

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל הערוה בגוף]נפּגמה -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא אבל החוליות]העצם, היה [בחיבור אם (יד) . ֲִִֶֶֶֶַָָָָֹ
לׁשנים מפּצל הּזנב זנבות]ראׁש עצמים[לשני ּבׁשני [בכל , ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻ

עצם] לחליהאחד חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. [בזנב, ְְְִֵָָָָֻֻ
ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. אצּבע ְְְִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
ׁשּתי  אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, חליה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבגדי
ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, היתה מּום; ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻחליֹות,
אבל  הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּומדלּדל,

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם נׁשּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאם
ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)

עגּלה  ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם  (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא ְְְִִֶַָָָָוזה

ׁשּנׁשאר [הצטמקו] ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָטלפיה
לּבׂשר. קרֹוב מעט ְְִַַַָָָָמּזכרּותן

.Â ּפֹוסלין ּבּבהמה, הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּכל
קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על  ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה  קּים יהיה אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפי

ׁשּיּולד הּמּומין,[שיווצר]עד מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.

נפּדית. ולא ְְְִֵֵָֹקרבה
.Ê ּובאדם ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין הן:וארּבעה ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מין לח. ְֲִִִֵֶַָָָָ
קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את . [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ

סנוריןהראיה] (ד) קבּועין.[עוורון]. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ
.Á מהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש

הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
"נדרי "מבחר אֹומר: ׁשּבלבן והּכתּוב מי (א) הם: ואּלּו ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו [שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים  לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ
.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודה וכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], ּבעד [והתקבלה ְִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּיּולד  עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאחד

קבּוע. מּום ַָָלּה
.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הּמזּבח  לגּבי אסּורה "הקריבהּוּבאכילה, אֹומר: הּוא הרי ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים  את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה

ּפי  על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל  אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה

ותּׂשרף  לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ׁשהיא הּטחֹול מּפני לא ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשאין  מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל  לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני  אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,
.·È יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָאיזה

ׁשבעה  ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ראה. ְְְְְְִִִָָָָָֹֹולא
ּוביֹום  וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו מעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָועׂשרים
ׁשּפסקה  מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, אם ְְְִִִִֵֵֶָָָָׁשמֹונים.

.ראּיה  ְִָ
.‚Èׁשהּמים יּודע ּכׁשאכלה [שבעין]ּובּמה קבּועין? ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּכן  אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש לחים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשבים
הר  - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול יבׁשים אּלּועׂשבים י ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹ

קבּועין. ְִִַמים
.„È,הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ּבזמן קדם [תאנה]והיבׁשים יֹותר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

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

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ראׁשֹונה ְְְֳִִִִֵֶָָָָָָֹסעּודה
מּתרת  ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאכל

אּלא [משוחררת] לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׂשדה
לצֹות אחרת ּובהמה ּכל [יחד]היא לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד  חסר ואם וּדאי. קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ואינּה ספק; זה הרי אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹמּכל

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא  ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה  אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא  לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספקנתרּפאת עֹוברין;[אם אֹו קבּועין ְְְִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם ְִִִִֵֵֶַָָלפיכ

.ÊËּכמׁש והרי אכלה - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ּפטיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קבּוע  מּום ּבעלת ֲִַַַָהיא

(.ÊË) קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר יׁש -ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעת
ונהנה  מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ
ספק  הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשּיתּבאר [בהקדש]מֹועל ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ְִּבמקֹומֹו.

ג  ¤¤ּפרק
הּנקבה ‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבּמה ּבעֹוף ּבלבד. ּבבהמה אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים

לגּבי [כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
אחת  ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין הּטרפֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּוב ׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי [שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום  ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום שיש והאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ
זכר  ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר  נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
נקבה  אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול
הּכלאים„. ועז]וכן  מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד , ְְְִִֵֵֶַַֹ

קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ללידתו , יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
להקריבו] שאסור מּום,– ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ

ּומין  מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:

- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול ‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין  ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין
.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ

והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו [שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ
לגּבי  ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי [של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,
.Ê ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

לפי  הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,
אזהרתן. נתּפרׁשה אתנןׁשּלא שקיבלה]אבל זֹונה [תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא מה ׁשּנאמר: ּומּפני ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

.Á הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמצות
הבהמה] ימים [ללידת ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָוהלאה

ׁשבעת  וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת
זמן  ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר נקרא הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּימים
לאו  ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו עבר אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפסּול

מּכלל מצות]הּבא נרצה[מתוך ולא [התקבל]עׂשה; ְְְֲִִֵַַָָֹ
ְַָָהּקרּבן.

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ּכמחּסר [שטרם ׁשהן , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹזמן
ולא  ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּמקריבן,

ְִָנרצה.
.È ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש

ׁשאין  לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל  - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

קרּבן  ּבמינֹו יׁש ּומקצה מּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

אבר  ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן ו ׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
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¤¤
¦§¦¥¦§¥©

ּוכבר ‡. חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל
.נמנּו ְִ

ראּויין ·. ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות

אדם  ּכׁשל עגל עינּה ּגלּגל היה אם אחת (א) עינּה (ב) . ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
היתה  אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל, ּכׁשל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגדֹולה
ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ּגדֹולה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹאזן
נּקב  אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ּבלבן יׁש אם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ג)
ּדֹומה  ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום חטמיה ׁשני ׁשּבין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעֹור

ּפרּום - חזיר העליונות לׁשל והלחיים העליונה [שפה ְֲִֶָ
ּכׁשּפּוד.בולטות] מחּדד ׁשאינֹו ּפי על אף ,ְְִֵֶַַַָֻ

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
ׁשּנפּגמּו.[הצטמקו] אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה  ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ט)
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא [העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
אם  (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם אם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ(יא)

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל הערוה בגוף]נפּגמה -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא אבל החוליות]העצם, היה [בחיבור אם (יד) . ֲִִֶֶֶֶַָָָָֹ
לׁשנים מפּצל הּזנב זנבות]ראׁש עצמים[לשני ּבׁשני [בכל , ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻ

עצם] לחליהאחד חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. [בזנב, ְְְִֵָָָָֻֻ
ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. אצּבע ְְְִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
ׁשּתי  אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, חליה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבגדי
ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, היתה מּום; ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻחליֹות,
אבל  הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּומדלּדל,

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם נׁשּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאם
ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)

עגּלה  ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם  (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא ְְְִִֶַָָָָוזה

ׁשּנׁשאר [הצטמקו] ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָטלפיה
לּבׂשר. קרֹוב מעט ְְִַַַָָָָמּזכרּותן

.Â ּפֹוסלין ּבּבהמה, הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּכל
קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על  ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה  קּים יהיה אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפי

ׁשּיּולד הּמּומין,[שיווצר]עד מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.

נפּדית. ולא ְְְִֵֵָֹקרבה
.Ê ּובאדם ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין הן:וארּבעה ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מין לח. ְֲִִִֵֶַָָָָ
קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את . [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ

סנוריןהראיה] (ד) קבּועין.[עוורון]. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ
.Á מהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש

הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
"נדרי "מבחר אֹומר: ׁשּבלבן והּכתּוב מי (א) הם: ואּלּו ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו [שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים  לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ
.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודה וכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], ּבעד [והתקבלה ְִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּיּולד  עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאחד

קבּוע. מּום ַָָלּה
.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה

הּמזּבח  לגּבי אסּורה "הקריבהּוּבאכילה, אֹומר: הּוא הרי ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים  את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן
.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה

ּפי  על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל  אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה

ותּׂשרף  לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ׁשהיא הּטחֹול מּפני לא ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשאין  מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל  לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני  אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,
.·È יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָאיזה

ׁשבעה  ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ראה. ְְְְְְִִִָָָָָֹֹולא
ּוביֹום  וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו מעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָועׂשרים
ׁשּפסקה  מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, אם ְְְִִִִֵֵֶָָָָׁשמֹונים.

.ראּיה  ְִָ
.‚Èׁשהּמים יּודע ּכׁשאכלה [שבעין]ּובּמה קבּועין? ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּכן  אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש לחים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשבים
הר  - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול יבׁשים אּלּועׂשבים י ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹ

קבּועין. ְִִַמים
.„È,הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ּבזמן קדם [תאנה]והיבׁשים יֹותר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
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וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ראׁשֹונה ְְְֳִִִִֵֶָָָָָָֹסעּודה
מּתרת  ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאכל

אּלא [משוחררת] לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׂשדה
לצֹות אחרת ּובהמה ּכל [יחד]היא לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד  חסר ואם וּדאי. קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ואינּה ספק; זה הרי אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹמּכל

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא  ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה  אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא  לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספקנתרּפאת עֹוברין;[אם אֹו קבּועין ְְְִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם ְִִִִֵֵֶַָָלפיכ

.ÊËּכמׁש והרי אכלה - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ּפטיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קבּוע  מּום ּבעלת ֲִַַַָהיא

(.ÊË) קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר יׁש -ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעת
ונהנה  מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ
ספק  הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבאֹותֹו

ׁשּיתּבאר [בהקדש]מֹועל ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ְִּבמקֹומֹו.

ג  ¤¤ּפרק
הּנקבה ‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבּמה ּבעֹוף ּבלבד. ּבבהמה אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים

לגּבי [כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
אחת  ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין הּטרפֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּוב ׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי [שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום  ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום שיש והאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ
זכר  ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר  נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
נקבה  אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול
הּכלאים„. ועז]וכן  מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד , ְְְִִֵֵֶַַֹ

קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ללידתו , יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
להקריבו] שאסור מּום,– ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ

ּומין  מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:

- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול ‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין  ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין
.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ

והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו [שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ
לגּבי  ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי [של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,
.Ê ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

לפי  הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,
אזהרתן. נתּפרׁשה אתנןׁשּלא שקיבלה]אבל זֹונה [תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא מה ׁשּנאמר: ּומּפני ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

.Á הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמצות
הבהמה] ימים [ללידת ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָוהלאה

ׁשבעת  וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת
זמן  ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר נקרא הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּימים
לאו  ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו עבר אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפסּול

מּכלל מצות]הּבא נרצה[מתוך ולא [התקבל]עׂשה; ְְְֲִִֵַַָָֹ
ְַָָהּקרּבן.

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ּכמחּסר [שטרם ׁשהן , ְְִִִִֵֶֶַַַָֹֻ
מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹזמן
ולא  ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּמקריבן,

ְִָנרצה.
.È ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש

ׁשאין  לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל  - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

קרּבן  ּבמינֹו יׁש ּומקצה מּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

אבר  ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן ו ׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
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ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ורֹובע, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ז)
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל [עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים מּתרין [- ולדֹותיהן , ְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻ
את  וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ - ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻלּמזּבח

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ׁשּולדן ְְְִֵֶַַָָָָָָָהאדם,
.‚È המיתה אֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

ּבעת  עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשהיא
אחר  נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר  הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה , ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה

נרּבעה  אפּלּו לֹומר,לּמזּבח, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם

מּתר  לּמזּבח.ׁשּולדּה מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה [תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ

אּסּור  ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכל מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה
.ÂË לא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין 

ׁשּיּודע  עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
נפסל  ׁשּזה הביאּום,ּבוּדאי "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי ; ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹאׁשר
."ֱֶֹאלהי

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול [לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין  העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט  מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד [- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים הּבעלים [שנמסרה ּפי על ְְְְִִִִַַַָָ

והּבעלים  אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאף
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה  ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמה הרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
- עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבן
מן  ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ּורבעּה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָהֹואיל
ּבת  הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשנים  ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
ה „. אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו

לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ
זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים

ׁשל ‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין  ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח  אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה .לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי  - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Âחברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּבין הּנעבד , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו  מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל  ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Ê הרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח  אסּורין הּנֹובע אבניו למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ

הּמׁשּתחוה  וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול  ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ
.Á למלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: אחד [הרי]האֹומר - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו ּגֹויה, [ואסורה]זֹונה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעליו,
ּפי  על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאתנּנּה

ערוה. ְִֶֶָׁשהיא
.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר -]- ִֵֵַַַָָָָ

והּזכּור  ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה ׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
זכר] על -[בא לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

אתנן. מּׁשּום מּתר זה ְֲִֵֶֶָָֻהרי
.È אצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
זה  הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'הא

ְֶָאתנן.
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּמזּבח  ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשאבֹוא  עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם  והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה
.·È ּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם  עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
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ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,
הּורצה  קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ

.‚È אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא
ּבגֹויה  אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותו ׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה [וקנתה ּביׂשראלית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

חצרה] ּפלֹוני,ע"י ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְִִִֵֶַָָָֹואמר
ּבטלה  לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
מּתר  זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻסתם',

אתנן. ְִֶָמּׁשּום
.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ

הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן  וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ
.ÂË אֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת ח ּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן

ּכׁשרים  אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכבר ׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על  אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה  ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות  ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות  לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈ לקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה [התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכנגד  העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכלב,

מחירֹו ויהיה אחד [תמורתו]הּכלב ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּלן  העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואחד

ֲִאסּורין.
.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתר  זה הרי - ּכלבסלת אתנן טלה . ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
זֹונהלבעליו] שנתן ּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדק לאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי [כשקבל הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רּקּועיםזהב] יעׂשה ק"ק]לּבית[ציפויים]לא ,[לקירות ִִִֵֶַַָֹ

את להביא - נדר" "לכל על]ׁשּנאמר: הרּקּועים.[ללמד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

תקטירּו[מעט] לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'";

- ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ואחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרּבן.
ׁשניהן  הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
ּבלאו  נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד

ֶָאחד.
מּמּנה ·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל

לֹוקה  מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפטּור ‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ

ניחֹוח  לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו
לֹוקה  הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלה ּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּׁשירי  אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם  אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה  - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל  להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית  "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות [הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה [- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן [ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם  - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה  אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא  - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Ê ּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני  ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
לרּבים  נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא  ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מי הּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ

הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ
.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לא אין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבן החדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין [חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו [-וכלאי[אילן ְְְִִֵֵַָָָ
בין] שגדלה הּבאה תבואה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכרם

לא  הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעברה,
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עז gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ורֹובע, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ז)
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל [עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים מּתרין [- ולדֹותיהן , ְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻ
את  וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ - ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻלּמזּבח

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ׁשּולדן ְְְִֵֶַַָָָָָָָהאדם,
.‚È המיתה אֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

ּבעת  עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשהיא
אחר  נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר  הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה , ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה

נרּבעה  אפּלּו לֹומר,לּמזּבח, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם

מּתר  לּמזּבח.ׁשּולדּה מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה [תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ

אּסּור  ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכל מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה
.ÂË לא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין 

ׁשּיּודע  עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
נפסל  ׁשּזה הביאּום,ּבוּדאי "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי ; ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹאׁשר
."ֱֶֹאלהי

ד  ¤¤ּפרק
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול [לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין  העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט  מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד [- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים הּבעלים [שנמסרה ּפי על ְְְְִִִִַַַָָ

והּבעלים  אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאף
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה  ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמה הרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
- עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבן
מן  ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ּורבעּה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָהֹואיל
ּבת  הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשנים  ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
ה „. אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו

לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ
זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים

ׁשל ‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין  ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח  אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה .לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי  - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Âחברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּבין הּנעבד , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו  מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל  ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Ê הרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח  אסּורין הּנֹובע אבניו למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ

הּמׁשּתחוה  וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול  ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ
.Á למלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: אחד [הרי]האֹומר - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו ּגֹויה, [ואסורה]זֹונה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעליו,
ּפי  על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאתנּנּה

ערוה. ְִֶֶָׁשהיא
.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר -]- ִֵֵַַַָָָָ

והּזכּור  ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה ׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
זכר] על -[בא לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

אתנן. מּׁשּום מּתר זה ְֲִֵֶֶָָֻהרי
.È אצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
זה  הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'הא

ְֶָאתנן.
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּמזּבח  ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשאבֹוא  עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם  והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה
.·È ּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם  עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
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ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,
הּורצה  קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ

.‚È אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא
ּבגֹויה  אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותו ׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה [וקנתה ּביׂשראלית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

חצרה] ּפלֹוני,ע"י ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְִִִֵֶַָָָֹואמר
ּבטלה  לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
מּתר  זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻסתם',

אתנן. ְִֶָמּׁשּום
.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ

הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן  וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ
.ÂË אֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת ח ּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן

ּכׁשרים  אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכבר ׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על  אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה  ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות  ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות  לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈ לקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה [התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכנגד  העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכלב,

מחירֹו ויהיה אחד [תמורתו]הּכלב ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּלן  העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואחד

ֲִאסּורין.
.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתר  זה הרי - ּכלבסלת אתנן טלה . ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
זֹונהלבעליו] שנתן ּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדק לאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי [כשקבל הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רּקּועיםזהב] יעׂשה ק"ק]לּבית[ציפויים]לא ,[לקירות ִִִֵֶַַָֹ

את להביא - נדר" "לכל על]ׁשּנאמר: הרּקּועים.[ללמד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

תקטירּו[מעט] לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'";

- ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ואחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרּבן.
ׁשניהן  הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
ּבלאו  נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד

ֶָאחד.
מּמּנה ·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל

לֹוקה  מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפטּור ‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ

ניחֹוח  לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו
לֹוקה  הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלה ּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּׁשירי  אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם  אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה  - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל  להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית  "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות [הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה [- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן [ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם  - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה  אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא  - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Ê ּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני  ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
לרּבים  נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא  ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מי הּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ

הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ
.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לא אין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבן החדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין [חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו [-וכלאי[אילן ְְְִִֵֵַָָָ
בין] שגדלה הּבאה תבואה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכרם

לא  הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעברה,
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להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו
ׁשּנפסלּו.ויהיּו ּכקדׁשים ְְְְְִִִֶָָ

.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ
לכ  הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתי ּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נסכים הלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ
הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ּדבר  ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח [המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבׂשר
- אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומֹולח;

ֵָּכׁשר.
.·È ולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן  ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב [נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים  לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל  הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

ו  ¤¤ּפרק
ונבחר ‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיו ּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן  יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
הּמערכה·. עצי ולא [למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפסּול  לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי  ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא [מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל  ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין .לֹוקה. ְִֶַַַַ
והּלבֹונה „. והּיין והּׁשמן ּוכלי הּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסל ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר "והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ

הכהן"] -"והעמיד העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְֱֲִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם. נפּדין אין ְְְִִִֵָָלפיכ

אחר ‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת  ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם אף - - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַָָ
אֹותם  ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ּפי חּוץ על ; ְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ

חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר חֹוטא, ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּמנחת
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר
ּכקדּׁשת  היא הרי ׁשרת, ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלפיכ
הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ּופֹודין ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּדמים,
וׂשֹורפן  עצמן, ּבפני מערכה להם עֹוׂשה - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנטמאּו

ְִֵַַּבּמזּבח.
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברן ׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחר למקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות [סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים [משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ִמּגּופֹו.
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה

זריעה  ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לקדׁשים  ׁשאינם מֹועלת ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë והמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה [שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה  ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה  ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם [מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע [האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא  לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי [וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
- ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
.‡È ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

וכל  ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה  קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר .סלת ְְִֶֶֶַַָָֹ

.·È אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת  אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית  אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚È ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר  הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא .לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹ
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.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [של ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו רע [- ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין . אּלּו ּכל -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית אֹו[בין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
- ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשמן

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא אּלּו ְִִִֵֵֵָָָֹּכל
.ÂË ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל

מן מן [היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,

יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

ז  ¤¤ּפרק
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא

ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר.זכר" מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ; ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים  ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים ‚. העצים לּמערכה ּכל מביאין ּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין [זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות ּובׁשל [ואין , ְְִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל התמיד]אגֹוז, קרבן ׁשעׂשה [של ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשל  ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם אּמה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה
גדושה]סאה סאה מידת לדֹורֹות.[- עֹוׂשין ּוכמֹותן ; ְְְִָָ

נר „. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה [חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם  האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

עד [משפשף]ׁשף - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְִִֵֵֶֶַַַָָ
ְְִֶַׁשּיתקּלפּו.

ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
ׁשף [שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה [מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכות היּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
אחת  אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
את  ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
מּפי  לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני ולא [גרגרים]החבית, הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּוליה,

ְִֶָאמצעית.
.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
ּומא לֹוקח  עד . לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי
טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

.Á זית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם [כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן  ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה  טענֹו ואם הרביעי. הּוא מ ּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען  וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר [שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר  הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען  וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ë אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו .למּטה ְִֶַָ
.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצא ׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח  הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה:ּביֹותר  נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אל  ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
האל  לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהבל
יהיה  ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּטֹוב,
והּמתֹוק  הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנאה
הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבׁשלחנֹו;
חלב  "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

ַלה'".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום
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להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו
ׁשּנפסלּו.ויהיּו ּכקדׁשים ְְְְְִִִֶָָ

.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ
לכ  הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתי ּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נסכים הלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ
הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ּדבר  ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח [המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבׂשר
- אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומֹולח;

ֵָּכׁשר.
.·È ולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן  ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב [נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים  לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל  הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

ו  ¤¤ּפרק
ונבחר ‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיו ּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן  יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
הּמערכה·. עצי ולא [למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפסּול  לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי  ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא [מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל  ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין .לֹוקה. ְִֶַַַַ
והּלבֹונה „. והּיין והּׁשמן ּוכלי הּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסל ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר "והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ

הכהן"] -"והעמיד העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְֱֲִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם. נפּדין אין ְְְִִִֵָָלפיכ

אחר ‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת  ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם אף - - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַָָ
אֹותם  ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ּפי חּוץ על ; ְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ

חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר חֹוטא, ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּמנחת
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר
ּכקדּׁשת  היא הרי ׁשרת, ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלפיכ
הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ּופֹודין ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּדמים,
וׂשֹורפן  עצמן, ּבפני מערכה להם עֹוׂשה - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנטמאּו

ְִֵַַּבּמזּבח.
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברן ׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחר למקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות [סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים [משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ִמּגּופֹו.
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה

זריעה  ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לקדׁשים  ׁשאינם מֹועלת ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë והמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה [שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה  ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה  ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם [מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע [האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא  לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי [וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
- ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
.‡È ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

וכל  ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה  קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר .סלת ְְִֶֶֶַַָָֹ

.·È אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת  אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית  אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚È ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר  הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא .לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹ
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.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [של ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו רע [- ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין . אּלּו ּכל -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית אֹו[בין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
- ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשמן

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא אּלּו ְִִִֵֵֵָָָֹּכל
.ÂË ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל

מן מן [היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,

יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

ז  ¤¤ּפרק
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא

ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר.זכר" מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ; ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים  ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים ‚. העצים לּמערכה ּכל מביאין ּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין [זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות ּובׁשל [ואין , ְְִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל התמיד]אגֹוז, קרבן ׁשעׂשה [של ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשל  ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם אּמה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה
גדושה]סאה סאה מידת לדֹורֹות.[- עֹוׂשין ּוכמֹותן ; ְְְִָָ

נר „. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה [חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם  האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

עד [משפשף]ׁשף - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְִִֵֵֶֶַַַָָ
ְְִֶַׁשּיתקּלפּו.

ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
ׁשף [שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה [מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכות היּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
אחת  אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
את  ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
מּפי  לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני ולא [גרגרים]החבית, הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּוליה,

ְִֶָאמצעית.
.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
ּומא לֹוקח  עד . לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי
טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

.Á זית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם [כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן  ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה  טענֹו ואם הרביעי. הּוא מ ּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען  וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר [שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר  הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען  וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ë אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו .למּטה ְִֶַָ
.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצא ׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח  הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה:ּביֹותר  נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אל  ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
האל  לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהבל
יהיה  ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּטֹוב,
והּמתֹוק  הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנאה
הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבׁשלחנֹו;
חלב  "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

ַלה'".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
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פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא  (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
יבּדיל  ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹֹלאכל
הּכהנים  ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּטאת
חּוץ  יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבׂשר
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט ) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
קדם  קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָזריקת
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובין
מנחת  ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(יד)
ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכהן;
נדריו  ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹהּכהנים
נדרֹו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונדבֹותיו
ּכל  להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָונדבתֹו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור  לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה ·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים מינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח ‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות „. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם  עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי [שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום ‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספי קרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום  ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה  ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.

לעובדה] הּפר [להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי  הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם  'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר
.Â והּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגה קרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

והּוא  - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן  תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר  ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה  והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן

ואׁשם  חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן  ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עׂשה  לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן  וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום  מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר  הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הּכּפּורים  וכל יֹום ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Ê נסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות [- וכל הּנדבה. מן חּוץ  ,ְְְְִַָָָָ

נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד  קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, קרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואם

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
הּזכר  ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין

ְְֵַָוהּנקבה.
.Ë ּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת

הּקטּנים.הּנקבֹות  ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ
.È ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם האׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא
.‡È הּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ

ּבא  העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה  ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות  ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
מקריבין  ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

אֹותֹו.
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

מּיֹום [ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה
הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים

מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם
.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות

ּבן  להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּפחתּו
א  - היה ׁשנה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף ם ְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָ

זריקה  ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל  וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד נפסל; -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

.הּזבחים  ְִַָ
.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמר ׁשנה [עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ

אחד  ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא  לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
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'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,
ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר [עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',
.ÂË זכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ

עֹולֹות  וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה  - יחיד חּטאת מן ּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז  ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר [- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא  ּפר ונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן [לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדין ׂשעירי בית  בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת , פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר .-] ְִַַַַָָ

המשיח] הכהן 'ּפרים שחטא נקראים - העלם ְְִִִֵֶַָָּופר
'ׂשעירים  נקראים זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשרפין';
הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, הא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׂשרפין'.

לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ְְְְִִִַָָֹׁשּתים
.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹות ּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

עצרת  ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
ּובכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; 'קדׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָנקראים

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ּופסח ְֲִִִִֵֶַַַָָָּומעׂשר
.ÁÈ החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין  הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל  חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי [מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחת הּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט [בליטה הּכבד  מן ונֹוטל  הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו הּׁשדרה [שומן מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
וכל  יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאבריה  ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ב  ¤¤ּפרק
הּנקראין ‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין

ּומנחת 'נסכים' נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה [הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ

המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על [שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק  ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

נסכים  טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן אבל ׁשל . ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים „. ׁשעּור הּוא -ּכּמה כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
רביעית  לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין  זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי  אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים  ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין
הּזה ‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד  אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין  האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ  ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול  ׁשהּנסכים מּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי  על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורת ואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹון ממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל  ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם  יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם
את  והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל

איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל איל,[בין נסּכי עּמֹו מביא - ְְִִִִֵֵַַַָ
זבחֹו. לֹו עלה ְְִָָֹולא

.Ê לג עׂשר ׁשנים הּוא עם ההין, הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹמּדֹות

ׁשעּור ּבענין [להפרשת]ׁשהּוא ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ַָחּלה.

.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
ׁשלׁשה  ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל  מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות

ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג
.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ

ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי
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פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא  (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
יבּדיל  ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹֹלאכל
הּכהנים  ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּטאת
חּוץ  יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבׂשר
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט ) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
קדם  קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָזריקת
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובין
מנחת  ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(יד)
ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכהן;
נדריו  ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹהּכהנים
נדרֹו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונדבֹותיו
ּכל  להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָונדבתֹו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור  לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה ·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים מינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח ‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות „. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם  עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי [שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום ‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספי קרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום  ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה  ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.

לעובדה] הּפר [להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי  הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם  'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר
.Â והּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגה קרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

והּוא  - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן  תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר  ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה  והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן

ואׁשם  חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן  ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עׂשה  לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן  וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום  מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר  הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הּכּפּורים  וכל יֹום ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Ê נסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות [- וכל הּנדבה. מן חּוץ  ,ְְְְִַָָָָ

נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד  קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, קרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואם

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
הּזכר  ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין

ְְֵַָוהּנקבה.
.Ë ּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת

הּקטּנים.הּנקבֹות  ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ
.È ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם האׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא
.‡È הּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ

ּבא  העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה  ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות  ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
מקריבין  ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

אֹותֹו.
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

מּיֹום [ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה
הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים

מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם
.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות

ּבן  להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּפחתּו
א  - היה ׁשנה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף ם ְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָ

זריקה  ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל  וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד נפסל; -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

.הּזבחים  ְִַָ
.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמר ׁשנה [עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ

אחד  ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא  לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
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'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,
ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר [עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',
.ÂË זכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ

עֹולֹות  וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה  - יחיד חּטאת מן ּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז  ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר [- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא  ּפר ונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן [לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדין ׂשעירי בית  בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת , פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר .-] ְִַַַַָָ

המשיח] הכהן 'ּפרים שחטא נקראים - העלם ְְִִִֵֶַָָּופר
'ׂשעירים  נקראים זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשרפין';
הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, הא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׂשרפין'.

לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ְְְְִִִַָָֹׁשּתים
.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹות ּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

עצרת  ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
ּובכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; 'קדׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָנקראים

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ּופסח ְֲִִִִֵֶַַַָָָּומעׂשר
.ÁÈ החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין  הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל  חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי [מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחת הּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט [בליטה הּכבד  מן ונֹוטל  הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו הּׁשדרה [שומן מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
וכל  יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאבריה  ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ב  ¤¤ּפרק
הּנקראין ‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין

ּומנחת 'נסכים' נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה [הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ

המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על [שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק  ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

נסכים  טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן אבל ׁשל . ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים „. ׁשעּור הּוא -ּכּמה כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
רביעית  לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין  זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי  אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים  ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין
הּזה ‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד  אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין  האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ  ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול  ׁשהּנסכים מּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי  על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורת ואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹון ממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל  ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם  יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם
את  והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל

איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל איל,[בין נסּכי עּמֹו מביא - ְְִִִִֵֵַַַָ
זבחֹו. לֹו עלה ְְִָָֹולא

.Ê לג עׂשר ׁשנים הּוא עם ההין, הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹמּדֹות

ׁשעּור ּבענין [להפרשת]ׁשהּוא ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ַָחּלה.

.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
ׁשלׁשה  ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל  מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות

ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג
.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ

ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי
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יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים
ּׁשּבּכלי  למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,

לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?
.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

ּבלינה  יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ
הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות [- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין [- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין [ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

עׂשרה  אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
הּנסכים  קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹימים,
יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָּבכלי

ְִָּבלינה.
.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא אין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ

ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא  נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן
.„È יחזקאל ּבספר האמּורין  הּנסכים ׁשעּורי ּומנין ּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלם  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד נֹוהגין [- ואין הן, ְֲִִִֵֵ

מקריבין  יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלדֹורֹות;
ּכׁשּיּבנה  הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּמּלּואין

ׁשליׁשי. ְִִִַּבית
.ÂË ׁשה הּמזּבח ּוכׁשם ּבחנּכת הּנׂשיאים ּדברים קריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מקריב  הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין
ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּנֹוהגין  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי  ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

ג  ¤¤ּפרק
עֹולה ‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
עבדים ·. אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכל ואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות  אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם  את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי  על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ולא ׁשהּוא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ולא ּבנדר מנחֹות ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יֹולדת  עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּונדבה
מּׁשּום  ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן  ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.

אם  וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל
אֹוכלן  ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ

ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
עֹולה ּבפרהסיא  אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

המׁשּמד  מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה  מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא [מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס

לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּבין עברה. להכעיס ּבין חלב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אין [לתאבה]לתאבֹון - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים ‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכל עֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות  ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Â נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
.Ê סמיכה טעּון אינֹו ׁשּיּפלּוהעֹוף ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּכּלן  ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
.Á ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אּלא  סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד  ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,
.Ë אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,
מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו ּומביא עֹולה עליו וסֹומ , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

ְָָנסכיו.
.È על סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח  העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור , שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדרין על מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

ּבּצּבּור  ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין
סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡È חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
ּבפנים  והכניס וסֹומ ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È ׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
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ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ

מעלין  כן ּפי על ואף מע ּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ

.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ
ולא  הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,

הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל
.„È- קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוכיצד

ּופניו  ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ּבצפֹון ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָמעמידֹו
על  ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ּומּניח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלמערב,
העֹולה  ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל חּטאת, עוֹון ְְֲֲַַַַָָָָָָָָחּטאת

ׁשּנּתק תעׂשה לא ועוֹון עׂשה עוֹון סמוך]מתוּדה שנכתב -] ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹ
ֲֵַלעׂשה.

.ÂË ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתי ּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבן  היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום  העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר  אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום

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 , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

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



פג zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq h"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים
ּׁשּבּכלי  למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,

לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?
.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

ּבלינה  יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ
הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות [- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין [- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין [ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

עׂשרה  אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
הּנסכים  קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹימים,
יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָּבכלי

ְִָּבלינה.
.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא אין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ

ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא  נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן
.„È יחזקאל ּבספר האמּורין  הּנסכים ׁשעּורי ּומנין ּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלם  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד נֹוהגין [- ואין הן, ְֲִִִֵֵ

מקריבין  יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלדֹורֹות;
ּכׁשּיּבנה  הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּמּלּואין

ׁשליׁשי. ְִִִַּבית
.ÂË ׁשה הּמזּבח ּוכׁשם ּבחנּכת הּנׂשיאים ּדברים קריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מקריב  הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין
ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּנֹוהגין  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי  ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

ג  ¤¤ּפרק
עֹולה ‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
עבדים ·. אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכל ואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות  אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם  את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי  על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ולא ׁשהּוא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ולא ּבנדר מנחֹות ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יֹולדת  עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּונדבה
מּׁשּום  ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן  ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.

אם  וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל
אֹוכלן  ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ

ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
עֹולה ּבפרהסיא  אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

המׁשּמד  מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה  מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא [מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס

לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּבין עברה. להכעיס ּבין חלב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אין [לתאבה]לתאבֹון - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים ‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכל עֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות  ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Â נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
.Ê סמיכה טעּון אינֹו ׁשּיּפלּוהעֹוף ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּכּלן  ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
.Á ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אּלא  סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד  ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,
.Ë אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,
מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו ּומביא עֹולה עליו וסֹומ , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

ְָָנסכיו.
.È על סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח  העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור , שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדרין על מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

ּבּצּבּור  ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין
סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡È חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
ּבפנים  והכניס וסֹומ ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È ׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
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ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ

מעלין  כן ּפי על ואף מע ּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ

.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ
ולא  הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,

הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל
.„È- קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוכיצד

ּופניו  ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ּבצפֹון ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָמעמידֹו
על  ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ּומּניח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלמערב,
העֹולה  ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל חּטאת, עוֹון ְְֲֲַַַַָָָָָָָָחּטאת

ׁשּנּתק תעׂשה לא ועוֹון עׂשה עוֹון סמוך]מתוּדה שנכתב -] ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹ
ֲֵַלעׂשה.

.ÂË ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתי ּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבן  היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום  העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר  אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום

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 , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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ׁ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,
ׁ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
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.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 , ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹ

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 ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
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ׁ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,
ׁ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
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.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 , ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹ

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 ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
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.„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
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"ד  סיון כ"א חמישי 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,
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.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,
- 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
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.„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
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"ד  סיון כ"א חמישי 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,
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.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,
- 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
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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 , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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
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ידי  על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח והּכהן ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהּנזיר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.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"ד  סיון כ"ב שישי 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,
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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 , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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
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ידי  על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח והּכהן ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהּנזיר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.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"ד  סיון כ"ב שישי 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,
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ׁ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
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

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 - oeiq a"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.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".
ׁ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

יא  ¤¤ּפרק
ּ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

יב  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות ‡. מן הן ּבפני הּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן
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ׁ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
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
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.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".
ׁ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

יא  ¤¤ּפרק
ּ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

יב  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות ‡. מן הן ּבפני הּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
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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
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 -] ְְִִִֵֶַָָ
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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

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"ד  סיון כ"ג קודש שבת 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,
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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
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 -] ְְִִִֵֶַָָ
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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

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"ד  סיון כ"ג קודש שבת 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,

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



zepaxwdצד dyrn zekld - dcear xtq - oeiq b"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‚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
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 . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר [- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
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
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.‚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
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 . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר [- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
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
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ז  ¤¤ּפרק
חצר ‡. ועׂשה חברֹו ּובא ּבכתלֹו, חּלֹון לֹו ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָמי

ּכדי  זה חּלֹון 'סתם החּלֹון: לבעל לֹומר יכֹול אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹּבצּדֹו
חברֹו ּבא ואם זה. ּבהּזק החזיק ׁשהרי ּבי'; ּתּביט ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשּלא
צרי - ראּיתֹו הּזק ׁשּיסיר ּכדי החּלֹון ּכנגד ּכתל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלבנֹות
ׁשּלא  ּכדי אּמֹות, ארּבע החּלֹון מּכנגד הּכתל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹלהרחיק

עליו  .יאפיל ֲִַָָ
לבנֹות ·. חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיתה

אּמֹות, ארּבע הּבנין ּולהגּביּה אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָּכנגּדּה
החּלֹון  מן ּבֹו יּביט ׁשּלא .ּכדי ְִִֵֶַַַֹ

ּכנגד ‚. ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיתה
החּלֹון  עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם - מּלמּטה ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהחּלֹון
ּפי  על אף למנעֹו, יכֹול אינֹו יתר, אֹו אּמֹות ארּבע ְְְִֵֵַַַַַַָָָֹּגבּה
עליו  האפיל לא ׁשהרי ּכלּום, החּלֹון מּכתל הרחיק ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּבנה  הּכתל מראׁש נׁשאר אם אבל ּבראּיה. מּזיקֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואינֹו
ּכדי  הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות החּלֹון ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹעד
יגּביּה אֹו החּלֹון, מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על יעמד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא
מן  רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות ארּבע החּלֹון על ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּכתל

ויראה  יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע .החּלֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
החּלֹון „. מן להרחיק צרי - החּלֹון ּבצד אחד ּכתל ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבנה

ראׁש ּכֹונס אֹו החּלֹון, על אּמֹות ארּבע הּכתל ּומגּביּה ְְִֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹטפח,
ויצ  עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי .יץ הּכתל, ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּביניהן ‰. להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני כתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבנה
על  יסּכ ולא הארּבע; ּבאמצע והחּלֹון אּמֹות, ארּבע ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָֹֹרחב
החּלֹון  ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן

עליו  יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ׁשּבא ארּבע מי ,לפיכ . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
חּלֹון  ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין - חברֹו לחצר חּלֹון ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָֹלפּתח
עליו; מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין למעלה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָקטּנה,
ׁשהיא  ּפי על ואף ּבראּיה; לי 'ּתּזיק לֹו: אֹומר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשהרי

ותראה'. ּבסּלם ּתעלה ְְְְֲִֶֶַָָֻּגבֹוהה,
.Âאֹו החצר, ּבעל לֹו ּומחל חברֹו, לחצר חּלֹון ׁשּפתח ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

הּנזק  ׁשּידע אֹו עּמֹו, וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, ּדעּתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגּלה
ּכ אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא

לסּתם  עליו ּולערער זה לחזר חּלֹון ׁשל ּדינּה וכיצד . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
מּמּנה  נכנס אדם ׁשל ׁשראׁשֹו חּלֹון אם לפתחּה? ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּניחֹו
ׁשאין  ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהיא,
אֹו ּכנגדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - מּמּנה נכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹראׁשֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּמֹות ארּבע הרחיק ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּצדדיה,

.Ê,מּמּנה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה

לבנֹות  יכֹול חצר ּבעל - אּמֹות מארּבע למעלה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָוהיתה
ּובצדדיה  לפּתח ּכנגּדּה הּנחּתי 'לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

עד  עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא מּפני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
הּנחּתי' לא הּבנין, אמּורים?ׁשארחיק ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ

אם  אבל הרּוח. ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו לתׁשמיׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּפתחּה
ּביֹותר  ּוגבֹוהה ּביֹותר, קטּנה היתה אפּלּו - לאֹורה ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָּפתחּה
לבנֹות  יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, ערער, ולא הֹואיל -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלא  ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה
לֹו ׁשהיתה מי וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיאפיל
ּבלא  מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻחּלֹון
לחזר  יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
ׁשּׁשתק, ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא  וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עׂשּוי אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל

מחל. ּכן ִֵַָאם
.Á לבנֹות חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמי

ּבכתל  אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח 'אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
לֹו: ואֹומר עליו מעּכב זה הרי - מאּלּו' למעלה עצמֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה
אֹותֹו'. ּותקלקל הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ׁשּתפּתח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ'ּבעת
אֹותֹו ל ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר 'אני לֹו: אמר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹואפּלּו
ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואׂשּכר חּלֹונֹות, ּבֹו ואעׂשה חדׁש, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבנין
רצֹוני  'אין לֹו: ואֹומר עליו לעּכב יכֹול - ׁשאבנה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָעד

למקֹום' מּמקֹום טרח ׁשאטרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
וכֹופין  עליו; לעּכב יכֹול אינֹו - לּפנֹות צרי ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּכלל,
לֹו ועֹוׂשה ׁשּלמּטה, זה חּלֹון סֹותם חברֹו ׁשּיהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָאֹותֹו
ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל וכן סדֹום. מּדת ׁשּזֹו למעלה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחּלֹון

עליו  ּכֹופין - ּכלּום חסר ולא מפסיד חברֹו .ואין ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹ
.Ë ּבין חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹון ּבעל ְְֲֵֶַַַַַַָָָאבל

'אפּתח  ואמר: ּגדֹולה, היתה אפּלּו - למּטה ּבין ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו' ואסּתם קטּנה אחרת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹחּלֹון

ׁשהּוא  ּכל ּבחּלֹון להרחיב יכֹול אינֹו .וכן ְְְִֵֵֶַַַָָ
.È זה והעצים הּבנין וׁשמּו מּדעּתן, חצר ׁשחלקּו אחין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מהן  לאחד והּגיע האויר, ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
החצר ּתרּבץ האכסדרה[גינה]ּבחלקֹו ולּׁשני -[מרפסת], ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבפני  ּבֹונה חלקֹו, ּבסֹוף ּכתל לבנֹות החצר ּבעל רצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאם
האויר. ׁשמּו לא ׁשהרי עליו, ׁשּמאפיל ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהאכסדרה,

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום

ח  ¤¤ּפרק
זיז‡. להֹוציא חברֹו[מוט]המבּקׁש חצר אויר על מּכתלֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָ

ּבראּיה  מּזיקֹו ׁשהרי עליו, מעּכב החצר ּבעל - ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
מחה  ולא הּזיז, את הֹוציא ּבֹו. ּומׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּתֹולה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעת

הּזיז. ּבעל החזיק הרי - החצר ּבעל לאלּתר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבֹו
רצה ·. ואם ּכנגּדֹו; החצר ּבאויר החזיק טפח, ּבּזיז ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
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הּזיז  ּבעל - ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל הּזיז ּתחת לבנֹות החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָּבעל
ו  עליו. החצר;מעּכב ּבאויר החזיק לא טפח, ּבּזיז אין אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּולבּטל  ּתחּתיו לבנֹות החצר ּבעל ׁשּירצה עת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובכל
עליו  לעּכב יכֹול הּזיז ּבעל אין - זיז ׁשל .ּתׁשמיׁשֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשל ‚. חצרֹו ּבאויר ּומׁשּו טפח, רחּבֹו ׁשהֹוציא הּזיז ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבארּבעה  החזיק - ּבֹו מחה ולא טפחים, ארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחברֹו
הּזיז  את להרחיב רצה ואם טפחים. ארּבעה על ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָטפחים
זה  הרי - טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
ּתחת  חצרֹו ּבאויר לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמרחיב;
עׂשרה  אויר ּגבּה ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ּכּלֹו, ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּזיז

ּבּזיז  ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי .טפחים ְְְִִִֵֵֶַַָ
חוקין„. ארּבעה לֹו ׁשאין קטן סּלם ּבצד [שלבים]הּמעמיד ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּבנזק  החזיק לא - ׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו חצר ּבתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹּכתלֹו
ּומבּטל  הּסּלם, ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻזה;
אֹו חוקין ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול סּלם היה ואם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻּתׁשמיׁשֹו.
מעּכב  הּסּלם ּבעל - ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻיתר,
סּלם  להעמיד לֹו מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעליו
ּבעל  - ּגדֹול סּלם להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻּגדֹול.
אם  אבל עליו; יחזיק ׁשּלא ּכדי ּבֹו, למחֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהחצר
'אין  לֹו: אֹומרין ׁשהרי למנעֹו, יכֹול אינֹו - קטן סּלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻהעמיד

מבּטלֹו'. אּתה ׁשּתרצה, זמן ּכל הפסד; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעלי
ׁשם ‰. ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

מזחיל  ׁשם ׁשעׂשה אֹו נזחלין הּמים, הּמים ׁשהרי ּכתלֹו על ה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
לא  ואם עליו; מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹויֹורדין

ּבּמזחילה  אֹו ּבּצּנֹור זה החזיק ּבֹו, ּבעל מחה ּכ אחר רצה . ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשהחזיק  ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל הּצּנֹור, לסּתם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּגג
החצר  ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר מימיו לׁשּפ הּגג ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבעל
ּבעל  רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ׁשל גּגֹו מימי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו
ׁשהיה  אֹו אחר, לצד ּולהחזירֹו זה מּצד הּצּנֹור לעקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּגג
ׁשּלא  עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל אין - לקּצרֹו ורצה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאר
וכן  מקֹום. מּכל לֹו ּבאין הן והרי הּגג, ּבמימי אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחזיק
יכֹול  הּגג ּבעל אין הּצּנֹור, ּתחת לבנֹות החצר ּבעל רצה ְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאם
ׁשּיחזיק  ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עׂשּוי הּצּנֹור ׁשאין עליו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעּכב

הּמים. לקּלּוח אּלא עׂשּוי ואינֹו חצר; ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבאויר
.Â והחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי

מנּטפין הּמים היּו אם - זה ורצה [מטפטפים]ּבדבר , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
היּו אם וכן עֹוׂשה; - צּנֹור ולעׂשֹותן אחד למקֹום ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלקּבצן
נֹוטפין  והחזירן הּכתל, רחב על וחּלקן אחד, מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאין
ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על לבנֹות ואפּלּו עֹוׂשה; -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַ
מימיו  החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - חברֹו לחצר ּבמהרה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻהּמים

זֹו. לחצר לירד זה ְֵֵֵֶֶָׁשל
.Ê ׁשניהן ּבֹו, ׁשּתפין היּו אם - וׁשמעֹון ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻּכתל

ּומכ  זה מּצד חֹופר זה ּבֹו: ׁשהן,מׁשּתּמׁשין ּכל קֹורֹותיו ניס ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהן  ּכל קֹורֹותיו ּומכניס האחר מּצד חֹופר הּכתל וזה היה . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשמעֹון  חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין לבּדֹו, ראּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשל
ּבֹו מחה ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבֹו והכניס זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבכתל
ׁשמעֹון  ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה; ּבמקֹום החזיק -ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

הּקֹורה  היתה מחליף. - עבה אֹו ּגדֹולה ּבקֹורה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָלהחליפּה
ׁשהרי  ּבה, החזיק לא יֹום, ׁשלׁשים ּכל - עראי סּכת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֻקֹורת
ׁשהיא  מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי 'לא לֹו: אֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹראּובן
סּכת  ואם עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ׁשלׁשים לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֻעראי'.
ׁשבעה, לאחר החזיק; לא החג, ימי ׁשבעת ּכל - היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהחג
החזיק; מּיד ּבטיט, ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.

מחה. ולא ראה אֹו עּמֹו סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהּוא,
.Á להכניס יכֹול אינֹו - אחת ּבקֹורה זה ּבכתל ׁשהחזיק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי

ּבּמה  אחת. על אּלא לֹו מחל לא ׁשהרי ׁשנּיה, קֹורה ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבֹו
אּלא  ׁשּלֹו, הּזה הּכתל ׁשאין ּבׁשהֹודה אמּורים? ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּדברים
'ׁשּכתל  טען אם אבל זֹו. קֹורה הכנסת על לֹו מחל ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחברֹו
אחת, ּבקֹורה ּבֹו והׁשּתּמׁש הֹואיל - ּבֹו' אני ׁשּתף ְְְֲִִִֵֶַַַָָֻזה,
ׁשּתף  ׁשהּוא הּסת ׁשּיּׁשבע אחר ּבכּלן, ּומׁשּתּמׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻנאמן;

הּכתל  .ּבכל ְֶַָֹ
.Ë ׁשמעֹון ּומּצד הּכתל, ּבתֹו ראּובן ׁשל קֹורֹותיו ְְְִִֵֶֶַַָָֹהיּו

החזיק  לא - הּקֹורֹות ראׁשי ּבהן להכניס חפּורין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמקֹומֹות
ׁשּתף  ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבהן להכניס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֻׁשמעֹון
'ׁשאני  לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש. ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבֹו;
ׁשּתקנה  עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,מּצּד אּלּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָחפרּתי
ּבלא  הּקֹורֹות ּתכניס - ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹמּמּני

ּכדי  ּבּכתל, חפירה'חפירה ּבעת ּכתלי יתמטמט .ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשיח‡. ולא ּבֹור אדם יחּפר וצר]לא ארוך בור ולא [סוג ְְְִַַָָֹֹֹֹ

בתקרה]מערה מכוסה אּמת[בור יביא ולא [תעלת], ְְִַַָָָֹ
לכּבּוס, הּבגדים ּבּה לׁשרֹות מים ּברכת יעׂשה ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּמים,
חברֹו מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא - חברֹו ׁשל ּכתלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבצד
מים  מקוה אֹו זה, ּבֹור לכתל ּבסיד ויסּוד טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הּמים  יּבלעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ּכתל אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹזה,

חברֹו. ּכתל ְֲִֵֶַֹויּזיקּו
הּגפת·. את זיתים]מרחיקין הּמלח [פסולת ואת הּזבל ואת ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ

טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ואת הּסיד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואת
ואת  הּמחרׁשה ואת הּזרעים את מרחיקין ּבסיד. סד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מי ּבּה ׁשּמתקּבץ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּגּמה
הרחים ‚. מן טפחים ׁשלׁשה הרחים את ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמרחיקין

העליֹונה  מן ארּבעה ׁשהן אֹותֹו,הּתחּתֹונה, יניד ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הרחים  ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי .אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

טפחים „. ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹּומרחיקין
מּׂשפתֹו ארּבעה ׁשהן העליון]מּקרקעיתֹו, ׁשּלא [קצה ּכדי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּכתל. ֵֶַָֹיחם
.‰צרי ׁשּיתלּבנּו, עד עליה הּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאבן

ׁשּבעת  חברֹו; ׁשל מּכתלֹו אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרחיק
הּכתל  את ּומּזיקין נֹותזין, הּמים - עליה .ׁשּכֹובס ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

.Â ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּבכתל  אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹהרחיק
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ז  ¤¤ּפרק
חצר ‡. ועׂשה חברֹו ּובא ּבכתלֹו, חּלֹון לֹו ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָמי

ּכדי  זה חּלֹון 'סתם החּלֹון: לבעל לֹומר יכֹול אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹּבצּדֹו
חברֹו ּבא ואם זה. ּבהּזק החזיק ׁשהרי ּבי'; ּתּביט ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשּלא
צרי - ראּיתֹו הּזק ׁשּיסיר ּכדי החּלֹון ּכנגד ּכתל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלבנֹות
ׁשּלא  ּכדי אּמֹות, ארּבע החּלֹון מּכנגד הּכתל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹלהרחיק

עליו  .יאפיל ֲִַָָ
לבנֹות ·. חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיתה

אּמֹות, ארּבע הּבנין ּולהגּביּה אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָּכנגּדּה
החּלֹון  מן ּבֹו יּביט ׁשּלא .ּכדי ְִִֵֶַַַֹ

ּכנגד ‚. ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיתה
החּלֹון  עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם - מּלמּטה ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהחּלֹון
ּפי  על אף למנעֹו, יכֹול אינֹו יתר, אֹו אּמֹות ארּבע ְְְִֵֵַַַַַַָָָֹּגבּה
עליו  האפיל לא ׁשהרי ּכלּום, החּלֹון מּכתל הרחיק ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּבנה  הּכתל מראׁש נׁשאר אם אבל ּבראּיה. מּזיקֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואינֹו
ּכדי  הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות החּלֹון ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹעד
יגּביּה אֹו החּלֹון, מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על יעמד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא
מן  רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות ארּבע החּלֹון על ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּכתל

ויראה  יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע .החּלֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
החּלֹון „. מן להרחיק צרי - החּלֹון ּבצד אחד ּכתל ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבנה

ראׁש ּכֹונס אֹו החּלֹון, על אּמֹות ארּבע הּכתל ּומגּביּה ְְִֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹטפח,
ויצ  עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי .יץ הּכתל, ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּביניהן ‰. להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני כתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבנה
על  יסּכ ולא הארּבע; ּבאמצע והחּלֹון אּמֹות, ארּבע ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָֹֹרחב
החּלֹון  ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן

עליו  יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ׁשּבא ארּבע מי ,לפיכ . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
חּלֹון  ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין - חברֹו לחצר חּלֹון ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָֹלפּתח
עליו; מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין למעלה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָקטּנה,
ׁשהיא  ּפי על ואף ּבראּיה; לי 'ּתּזיק לֹו: אֹומר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשהרי

ותראה'. ּבסּלם ּתעלה ְְְְֲִֶֶַָָֻּגבֹוהה,
.Âאֹו החצר, ּבעל לֹו ּומחל חברֹו, לחצר חּלֹון ׁשּפתח ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

הּנזק  ׁשּידע אֹו עּמֹו, וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, ּדעּתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגּלה
ּכ אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא

לסּתם  עליו ּולערער זה לחזר חּלֹון ׁשל ּדינּה וכיצד . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
מּמּנה  נכנס אדם ׁשל ׁשראׁשֹו חּלֹון אם לפתחּה? ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּניחֹו
ׁשאין  ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהיא,
אֹו ּכנגדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - מּמּנה נכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹראׁשֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּמֹות ארּבע הרחיק ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּצדדיה,

.Ê,מּמּנה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה

לבנֹות  יכֹול חצר ּבעל - אּמֹות מארּבע למעלה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָוהיתה
ּובצדדיה  לפּתח ּכנגּדּה הּנחּתי 'לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

עד  עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא מּפני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
הּנחּתי' לא הּבנין, אמּורים?ׁשארחיק ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ

אם  אבל הרּוח. ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו לתׁשמיׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּפתחּה
ּביֹותר  ּוגבֹוהה ּביֹותר, קטּנה היתה אפּלּו - לאֹורה ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָּפתחּה
לבנֹות  יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, ערער, ולא הֹואיל -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלא  ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה
לֹו ׁשהיתה מי וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיאפיל
ּבלא  מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻחּלֹון
לחזר  יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
ׁשּׁשתק, ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא  וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עׂשּוי אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל

מחל. ּכן ִֵַָאם
.Á לבנֹות חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמי

ּבכתל  אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח 'אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
לֹו: ואֹומר עליו מעּכב זה הרי - מאּלּו' למעלה עצמֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה
אֹותֹו'. ּותקלקל הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ׁשּתפּתח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ'ּבעת
אֹותֹו ל ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר 'אני לֹו: אמר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹואפּלּו
ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואׂשּכר חּלֹונֹות, ּבֹו ואעׂשה חדׁש, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבנין
רצֹוני  'אין לֹו: ואֹומר עליו לעּכב יכֹול - ׁשאבנה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָעד

למקֹום' מּמקֹום טרח ׁשאטרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
וכֹופין  עליו; לעּכב יכֹול אינֹו - לּפנֹות צרי ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּכלל,
לֹו ועֹוׂשה ׁשּלמּטה, זה חּלֹון סֹותם חברֹו ׁשּיהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָאֹותֹו
ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל וכן סדֹום. מּדת ׁשּזֹו למעלה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחּלֹון

עליו  ּכֹופין - ּכלּום חסר ולא מפסיד חברֹו .ואין ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹ
.Ë ּבין חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹון ּבעל ְְֲֵֶַַַַַַָָָאבל

'אפּתח  ואמר: ּגדֹולה, היתה אפּלּו - למּטה ּבין ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו' ואסּתם קטּנה אחרת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹחּלֹון

ׁשהּוא  ּכל ּבחּלֹון להרחיב יכֹול אינֹו .וכן ְְְִֵֵֶַַַָָ
.È זה והעצים הּבנין וׁשמּו מּדעּתן, חצר ׁשחלקּו אחין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מהן  לאחד והּגיע האויר, ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
החצר ּתרּבץ האכסדרה[גינה]ּבחלקֹו ולּׁשני -[מרפסת], ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבפני  ּבֹונה חלקֹו, ּבסֹוף ּכתל לבנֹות החצר ּבעל רצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאם
האויר. ׁשמּו לא ׁשהרי עליו, ׁשּמאפיל ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהאכסדרה,

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום

ח  ¤¤ּפרק
זיז‡. להֹוציא חברֹו[מוט]המבּקׁש חצר אויר על מּכתלֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָ

ּבראּיה  מּזיקֹו ׁשהרי עליו, מעּכב החצר ּבעל - ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
מחה  ולא הּזיז, את הֹוציא ּבֹו. ּומׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּתֹולה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעת

הּזיז. ּבעל החזיק הרי - החצר ּבעל לאלּתר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבֹו
רצה ·. ואם ּכנגּדֹו; החצר ּבאויר החזיק טפח, ּבּזיז ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
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הּזיז  ּבעל - ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל הּזיז ּתחת לבנֹות החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָּבעל
ו  עליו. החצר;מעּכב ּבאויר החזיק לא טפח, ּבּזיז אין אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּולבּטל  ּתחּתיו לבנֹות החצר ּבעל ׁשּירצה עת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובכל
עליו  לעּכב יכֹול הּזיז ּבעל אין - זיז ׁשל .ּתׁשמיׁשֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשל ‚. חצרֹו ּבאויר ּומׁשּו טפח, רחּבֹו ׁשהֹוציא הּזיז ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבארּבעה  החזיק - ּבֹו מחה ולא טפחים, ארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחברֹו
הּזיז  את להרחיב רצה ואם טפחים. ארּבעה על ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָטפחים
זה  הרי - טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
ּתחת  חצרֹו ּבאויר לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמרחיב;
עׂשרה  אויר ּגבּה ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ּכּלֹו, ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּזיז

ּבּזיז  ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי .טפחים ְְְִִִֵֵֶַַָ
חוקין„. ארּבעה לֹו ׁשאין קטן סּלם ּבצד [שלבים]הּמעמיד ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּבנזק  החזיק לא - ׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו חצר ּבתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹּכתלֹו
ּומבּטל  הּסּלם, ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻזה;
אֹו חוקין ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול סּלם היה ואם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻּתׁשמיׁשֹו.
מעּכב  הּסּלם ּבעל - ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻיתר,
סּלם  להעמיד לֹו מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעליו
ּבעל  - ּגדֹול סּלם להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻּגדֹול.
אם  אבל עליו; יחזיק ׁשּלא ּכדי ּבֹו, למחֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהחצר
'אין  לֹו: אֹומרין ׁשהרי למנעֹו, יכֹול אינֹו - קטן סּלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻהעמיד

מבּטלֹו'. אּתה ׁשּתרצה, זמן ּכל הפסד; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעלי
ׁשם ‰. ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

מזחיל  ׁשם ׁשעׂשה אֹו נזחלין הּמים, הּמים ׁשהרי ּכתלֹו על ה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
לא  ואם עליו; מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹויֹורדין

ּבּמזחילה  אֹו ּבּצּנֹור זה החזיק ּבֹו, ּבעל מחה ּכ אחר רצה . ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשהחזיק  ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל הּצּנֹור, לסּתם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּגג
החצר  ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר מימיו לׁשּפ הּגג ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבעל
ּבעל  רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ׁשל גּגֹו מימי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו
ׁשהיה  אֹו אחר, לצד ּולהחזירֹו זה מּצד הּצּנֹור לעקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּגג
ׁשּלא  עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל אין - לקּצרֹו ורצה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאר
וכן  מקֹום. מּכל לֹו ּבאין הן והרי הּגג, ּבמימי אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחזיק
יכֹול  הּגג ּבעל אין הּצּנֹור, ּתחת לבנֹות החצר ּבעל רצה ְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאם
ׁשּיחזיק  ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עׂשּוי הּצּנֹור ׁשאין עליו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעּכב

הּמים. לקּלּוח אּלא עׂשּוי ואינֹו חצר; ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבאויר
.Â והחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי

מנּטפין הּמים היּו אם - זה ורצה [מטפטפים]ּבדבר , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
היּו אם וכן עֹוׂשה; - צּנֹור ולעׂשֹותן אחד למקֹום ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָלקּבצן
נֹוטפין  והחזירן הּכתל, רחב על וחּלקן אחד, מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאין
ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על לבנֹות ואפּלּו עֹוׂשה; -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַ
מימיו  החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - חברֹו לחצר ּבמהרה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻהּמים

זֹו. לחצר לירד זה ְֵֵֵֶֶָׁשל
.Ê ׁשניהן ּבֹו, ׁשּתפין היּו אם - וׁשמעֹון ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻּכתל

ּומכ  זה מּצד חֹופר זה ּבֹו: ׁשהן,מׁשּתּמׁשין ּכל קֹורֹותיו ניס ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהן  ּכל קֹורֹותיו ּומכניס האחר מּצד חֹופר הּכתל וזה היה . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשמעֹון  חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין לבּדֹו, ראּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשל
ּבֹו מחה ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבֹו והכניס זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבכתל
ׁשמעֹון  ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה; ּבמקֹום החזיק -ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

הּקֹורה  היתה מחליף. - עבה אֹו ּגדֹולה ּבקֹורה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָלהחליפּה
ׁשהרי  ּבה, החזיק לא יֹום, ׁשלׁשים ּכל - עראי סּכת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֻקֹורת
ׁשהיא  מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי 'לא לֹו: אֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹראּובן
סּכת  ואם עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ׁשלׁשים לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֻעראי'.
ׁשבעה, לאחר החזיק; לא החג, ימי ׁשבעת ּכל - היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהחג
החזיק; מּיד ּבטיט, ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.

מחה. ולא ראה אֹו עּמֹו סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהּוא,
.Á להכניס יכֹול אינֹו - אחת ּבקֹורה זה ּבכתל ׁשהחזיק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי

ּבּמה  אחת. על אּלא לֹו מחל לא ׁשהרי ׁשנּיה, קֹורה ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבֹו
אּלא  ׁשּלֹו, הּזה הּכתל ׁשאין ּבׁשהֹודה אמּורים? ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּדברים
'ׁשּכתל  טען אם אבל זֹו. קֹורה הכנסת על לֹו מחל ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחברֹו
אחת, ּבקֹורה ּבֹו והׁשּתּמׁש הֹואיל - ּבֹו' אני ׁשּתף ְְְֲִִִֵֶַַַָָֻזה,
ׁשּתף  ׁשהּוא הּסת ׁשּיּׁשבע אחר ּבכּלן, ּומׁשּתּמׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻנאמן;

הּכתל  .ּבכל ְֶַָֹ
.Ë ׁשמעֹון ּומּצד הּכתל, ּבתֹו ראּובן ׁשל קֹורֹותיו ְְְִִֵֶֶַַָָֹהיּו

החזיק  לא - הּקֹורֹות ראׁשי ּבהן להכניס חפּורין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמקֹומֹות
ׁשּתף  ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבהן להכניס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֻׁשמעֹון
'ׁשאני  לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש. ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבֹו;
ׁשּתקנה  עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,מּצּד אּלּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָחפרּתי
ּבלא  הּקֹורֹות ּתכניס - ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹמּמּני

ּכדי  ּבּכתל, חפירה'חפירה ּבעת ּכתלי יתמטמט .ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשיח‡. ולא ּבֹור אדם יחּפר וצר]לא ארוך בור ולא [סוג ְְְִַַָָֹֹֹֹ

בתקרה]מערה מכוסה אּמת[בור יביא ולא [תעלת], ְְִַַָָָֹ
לכּבּוס, הּבגדים ּבּה לׁשרֹות מים ּברכת יעׂשה ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּמים,
חברֹו מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא - חברֹו ׁשל ּכתלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבצד
מים  מקוה אֹו זה, ּבֹור לכתל ּבסיד ויסּוד טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הּמים  יּבלעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ּכתל אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹזה,

חברֹו. ּכתל ְֲִֵֶַֹויּזיקּו
הּגפת·. את זיתים]מרחיקין הּמלח [פסולת ואת הּזבל ואת ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ

טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ואת הּסיד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואת
ואת  הּמחרׁשה ואת הּזרעים את מרחיקין ּבסיד. סד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מי ּבּה ׁשּמתקּבץ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּגּמה
הרחים ‚. מן טפחים ׁשלׁשה הרחים את ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמרחיקין

העליֹונה  מן ארּבעה ׁשהן אֹותֹו,הּתחּתֹונה, יניד ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הרחים  ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי .אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

טפחים „. ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹּומרחיקין
מּׂשפתֹו ארּבעה ׁשהן העליון]מּקרקעיתֹו, ׁשּלא [קצה ּכדי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּכתל. ֵֶַָֹיחם
.‰צרי ׁשּיתלּבנּו, עד עליה הּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאבן

ׁשּבעת  חברֹו; ׁשל מּכתלֹו אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרחיק
הּכתל  את ּומּזיקין נֹותזין, הּמים - עליה .ׁשּכֹובס ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

.Â ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּבכתל  אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹהרחיק
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האבנים  היּו ואם טפח; ירחיק אבנים, ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים.
הרחקה.[יבש]צחיח ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין סלע, ְְְְְִִִֶַַַַָָֹ

.Ê ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע הּׁשֹוב מן הּסּלם את ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין
הּנמּיה עופות]ּתקּפץ טורפת קטנה ׁשּמּניח [חיה ּבעת ְְְִִִֵֶַַַָֹ

הּגֹוזלֹות. ותאכל לּׁשֹוב ותעלה ְְֲֶַַַַַָָָֹֻהּסּלם,
.Áהּמזחילה מן הּכתל את חברֹו[מרזב]ּומרחיקין ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

סּלם  לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻארּבע
ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, מזחילה ְְְְִִִֵֶֶַַָָּולתּקן

.Ëּגם ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה [אות ראּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ל-"ך"] דומה ּכנגד יוונית ׁשני ּכתל לעׂשֹות ראּובן ּובא ,ְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

הרי  - ּבי"ת ּכמין ּכתלין הּׁשלׁשה ׁשּיעׂשּו עד ׁשמעֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכתל
ּכדי  אּמֹות, ארּבע מּכנגּדֹו ׁשּירחיק עד עליו, מעּכב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשמעֹון
ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, הּכתלים ׁשני ּבין הּמקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה הארץ. ותתחּזק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרּבים
נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר אבל חדׁשה; ּבעיר חצר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹּבכתל
ּכתל  ּבאר היה לא אם וכן הרחקה. ּבלא ּכנגּדֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּובֹונה
ּבֹונה  אּמֹות, מארּבע ּפחֹות אּלא ּכנגּדֹו ׁשּבֹונה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשמעֹון
ׁשם; מּלהּל הרגל ׁשּמֹונע ּפי על ואף מרחיק, ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכנגּדֹו
חּזּוק  צרי אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּכתל

ֶָָהארץ.
.È- חברֹו למצר סמּו ׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמי

יכֹול  ואינֹו סֹומ לבֹורֹות, עׂשּויה אינּה חברֹו ׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָאם
ּבידֹו צרילמחֹות - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ

חלל  ּבין ׁשּיהיה עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור מּכתל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהרחיק
עׂשּויה  חברֹו ׂשדה היתה טפחים. ׁשּׁשה עבי הּבֹורֹות ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵַָָָָָׁשני
טפחים  ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,סֹומ אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלבֹורֹות
ׁשלׁשה  הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹויחּפר;

ויחּפר. ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְְִֵַָָֹטפחים
.‡È ּתּנּור הּבית ּבעל יעׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית

ּב ּגּביוּבתֹו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא עד יתֹו, התנור, [של ְִֵֵֵֶַַָָ
העלּיה לתקרה] ּבעל יעמיד לא וכן אּמֹות; ארּבע ְְֲֲִִֵַַַַַַַָָֹֹּגבּה

מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיה עד התקרה]ּתּנּור, ׁשלׁשה [טיח ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
צרי הּוא, נחּתֹומין ׁשל ּתּנּור ואם טפח. ּובכירה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָטפחים,
נחּתֹומין, ׁשל וכירה טפחים; ארּבעה ּתחּתיו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
יצאת  אם ּכּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ואף טפחים. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה מׁשּלם - והּזיקה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש

.·Èּבּה יעׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי
לּה יכניס ולא ּבקר, רפת ולא צּבע, ולא נחּתֹום, ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלא
הרּבה, חם הבל מהן ׁשעֹולה מּדברים ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאסּפסּתא

ׁשּבאֹוצר  ּפרֹות מפסיד ׁשהחם אֹוצר מּפני היה אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עֹוׂשה  זה הרי - מפסידֹו החם ׁשאין יׂשראל, ּבארץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיין
מּפני  ּבקר, רפת יעׂשה לא אבל אׁש; מלאכת ּכל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבחנּותֹו
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקה ואם הּיין. ריח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד
לעׂשֹות  העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָלנחּתֹום

ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו
.‚Èורּבץ העלּיה ּבעל מים]ּכּבד בה ׁשרּבה [זלף אֹו עלּיתֹו, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

קדם  נחּתֹום ועׂשה זה וקדם אֹוצר, לעׂשֹותּה ּכדי ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבחּלֹונֹות,

אֹו ׂשּומׂשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר, ּפרֹות ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּיכניס
הּתּנּור  ועׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ּתמרים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָרּמֹונים
על  מחּלה החנּות ּבעל ׁשיעׂשה אֹו החּטין, ׁשּיאצר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹקדם
ּבעל  אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין החנּות ּבין להבּדיל ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָּגּבּה

ע  מעּכב -האֹוצר ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועׂשה עבר ואם ליו; ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
אּלּו. ּבכל הּתּנּור להסיר יכֹול האֹוצר ּבעל ְְִֵֵַַַַָָָָָאין

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
אּמה,‡. וחמׁש עׂשרים העיר מן האילן את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמרחיקין

ּובּׁשקמה תאנים]ּובחרּוב נֹואי [עץ מּפני אּמה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּזה,[יופי] ּבפחֹות לעיר קרֹוב הּנמצא אילן וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָָָהעיר.

את  העיר ּבני לֹו נֹותנין קדם, האילן ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָקֹוצצין
אין  קדם, מהן איזה נֹודע ולא ספק הּדבר היה ואם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּדמיו;

.והֹול עציו, נֹוטל אּלא ּדמים, האילן לבעל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹו
קבּועה·. ּגרן מוץ מרחיקין והרבה התבואה את [שדשים ְְִִֶַָֹ

הרּוח במקום] יֹולי ׁשּלא ּכדי אּמה, חמּׁשים העיר ְֲִִִִִֵֶַַָָָֹמן
אדם  יעׂשה לא וכן העיר. לבני ויּזיק ׁשּזֹורה, ּבעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּתבן
אּמה  חמּׁשים לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו קבּועה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּגרן
לנירֹו אֹו חברֹו לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלכל

חרוש] .[מקום
ו ‚. הּנבלֹות את מן מרחיקין הּברסקי ואת הּקברֹות את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

אּמה  חמּׁשים .העיר ֲִִִַָָ
ּברסקי„. עֹוׂשין עורות]ואין לעיבוד למזרח [מפעל אּלא ְְְְְִִִֵֶַָֻ

עּבּוד  ריח הּזק ּוממעטת חּמה מזרחית ׁשרּוח מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעיר,
ָהעֹורֹות.

חברֹו,‰. ׁשל ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל מׁשרה לעׂשֹות ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי
הּירק, ּומפסידין והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
מפיגין  ׁשהן חברֹו, ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ּכרׁשין ׁשּנטע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
הּדבֹורים  ׁשהרי ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעמן,
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - הּדבׁש ּומפסידין העלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹוכלין
להרחיק  הּנּזק ועל יּזיק; ׁשּלא ּבכדי להרחיק צרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

הּנזק  לֹו יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם עצמֹו, ּבתֹואת ׁשּזה ; ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּדברים  ּבּמה מאליו. לחברֹו ּבא והּנזק עֹוׂשה, הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלֹו
אחר  מאליו ּבא הּנזק ּבׁשהיה מרחיק? ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמּורים
זה  ׁשל מעׂשיו היּו אם אבל מּזיק. ׁשל מעׂשיו ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיפסקּו
זה  הרי עׂשּיתֹו, ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ּברׁשּותֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשעֹוׂשה
ׁשעמד  למי ּדֹומה? זה למה הא ּבידֹו; ׁשּמּזיק ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּכמי
אני  'ּברׁשּותי ואמר: חברֹו לחצר חּצים ויֹורה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָּברׁשּותֹו,
האמּורֹות  ההרחקֹות ּכל וכן אֹותֹו. ׁשּמֹונעין ְְְֲִֵֶֶַַָָָעֹוׂשה',
ׁשהּזיק  ּכמי זה הרי הרחיקן, לא אם - זה ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלמעלה
ּוכרׁשין  הּירק, מן מׁשרה להרחיק צרי ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָּבחּציו.

טפחים [חציר] ׁשלׁשה הּדבֹורים, מן וחרּדל הּבצלים, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹמן
להרחיק  אבל ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא ּכדי - מעט יתר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

צ  אינֹו מאליו, הּנזק יבֹוא ׁשּלא רי.עד ִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.Â ּבּבית הּדר על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה עלּיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
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מעזיבה ׁשם היתה אם - ספיגה]למּטה ּכלין [טיח ׁשהּמים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
הּמים  יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסק ואחר ׁשפיכה, ּבעת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבּה
ּולהרחיק  לתּקן הּתחּתֹון צרי - הּתחּתֹון על וינּטפּו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָוירדּו
ירדּו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ואם הּנזק; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעצמֹו
אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .מּלׁשּפ ְְִִִֵֵֶַַָָָֹיּמנע
.Ê אילן ונטע חברֹו ּובא ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹור לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמי

לעּכב  יכֹול הּבֹור ּבעל אין - חברֹו לבֹור קרֹוב ׂשדהּו ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָּבתֹו
ׁשּלי  לּבֹור נכנסין האילן ׁשרׁשי 'הרי לֹו: ולֹומר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו
זמן, לאחר הּוא מאליו הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו'; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּומפסידין
ּכ ׁשּלֹו, ּבתֹו חֹופר ׁשּזה ּוכׁשם מּזיקֹו; אינֹו ׁשּנטע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובעת

ׁשּלֹו ּבתֹו נֹוטע ּומצא זה וירד ּבֹור, ׁשחפר ראּובן וכן . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
והעצים  וחֹופר, קֹוצץ - ׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָׁשרׁשי
אּמה  עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון לאילן קרֹוב היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלֹו.
צרי אינֹו ואם לֹו. ונֹותנן קֹוצצן ׁשמעֹון, ׁשל הּׁשרׁשים -ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
זה  הרי - ׂשדהּו לתֹו ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים ויצאּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחּפר,
ׁשרׁש וכל הּמחרׁשה, יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים ׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמעמיק
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו קֹוצצֹו; - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיּמצא

חֹופר. הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשּזה חברֹו, ׁשל האילן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָייבׁש
.Á,אילנֹות ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי

אילנֹות  אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
ּדברים  ּבּמה אּמֹות. ארּבע להרחיק צרי - אילנֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבצד
ּבין  ירחיק לארץ, ּבחּוצה אבל יׂשראל. ּבארץ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמּורים?
אֹו אילנֹות, לׁשאר ּגפנים ּובין אּמֹות; ׁשּתי לגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָּגפנים
גדר  היה מקֹום. ּבכל אּמֹות ארּבע לאילנֹות, אילנֹות ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּבין

מקֹום  ּבכל לּגדר סֹומ וזה לּגדר סֹומ זה מי ּבינתים, . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על  מרּדע מלא קֹוצץ ׂשדהּו, לתֹו נֹוטה חברֹו אילן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהיה
עד  הּנֹוטה, ּכל קֹוצץ - ּובּׁשקמה ּובחרּוב הּמחרׁשה; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגּבי
ּבית  על נֹוטה היה אם וכן הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּכל  את קֹוצץ - האילן ּבית על אֹו חברֹו, ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשלהין

הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ׁשּיהיה עד ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹוטה,

ה'תשע"ד  סיון כ"א חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
הּכּסא ‡. ּבית קבע אֹו ׁשּלֹו, ּבתֹו גרן ׁשעׂשה ּכל מי אֹו , ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

להרחיק  צרי - ּבהן וכּיֹוצא ועפר אבק ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
והעפר  האבק אֹו הּכּסא ּבית ריח אֹו העׁשן יּגיע ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּמסּיעת  היא הרּוח היתה אפּלּו יּזיקֹו. ׁשּלא עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלחברֹו,
נערת  אֹו העפר ּומֹולכת מלאכּתֹו, ׁשעֹוׂשה ּבעת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאֹותֹו
חּיב  זה הרי - לחברֹו ּומּגיעתן ּבהן, וכּיֹוצא והּמץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפׁשּתן
הרּוח  ידי על ואפּלּו יּזיקּו, ולא יּגיעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹלהרחיק

הן.הּמצּוי  ּבחּציו ׁשהּזיק ּכמי אּלּו ׁשּכל ה; ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
הֹוליכה ·. אם - ּכ ּכל להרחיק חּיב ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֶַַַַָָָָאף

זה  הרי ּבהן, והּזיקה העפר ואת הּמץ את הּמצּויה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרּוח
ּבא  זה נזק ואין אֹותֹו, ׁשסּיעה היא ׁשהרּוח מּלׁשּלם; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפטּור

עצמֹו הּמּזיק .מּכח ְִִַַַַֹ

הריפֹות‚. את ּבתֹו[סומסומים]הּכֹותׁש ּבהן וכּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַַָָ
ּכּסּוי  ׁשּיתנדנד עד חברֹו חצר מנדנד ׁשּמּכה ּובעת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּלֹו,
וחּיב  ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - החבית ּפי על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחבית
ואם  ׁשּמּזקת. ממלאכּתֹו יבּטל אֹו ינדנד, ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלהרחיק
הּנזק. ּבא מּכחֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּנדנּוד ּבעת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּזיק

מעלה „. ׁשל ּבפרקים האמּורֹות ההרחקֹות לא ּכל אם - ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹ
לחזר  יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - וׁשתק חברֹו וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
ּכגֹון  - ׁשּמחל מּמּנּו ׁשּיראה והּוא, להרחיק. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּולהצריכֹו
ׁשעׂשה  ׁשראהּו אֹו לעׂשֹות, לֹו ׁשאמר אֹו ּבּיד, עּמֹו ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּסּיע
ׁשּכל  זה; על הקּפיד ולא וׁשתק הרחקה ּבלא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבצּדֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו זכה ּבנזק, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמחזיק
האמּורֹות  אּלּו נזקין מיני מארּבעת חּוץ נזקין, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשאר

הּכּסא, ּבית וריח העׁשן, ׁשהן: - זה וכּיֹוצא ּבפרק והאבק ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ואפּלּו חזקה. לֹו אין מאּלּו, אחד ׁשּכל הּקרקע; ונדנּוד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו,
וכן  להרחיק. וכֹופהּו חֹוזר זה הרי ׁשנים, ּכּמה הּנּזק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשתק
מחיצה  לעׂשֹות ּכֹופהּו מחיצה, ׁשּצרי ּבמקֹום ראּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּזק
אּלּו נזקים ׁשנּו ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּירצה, עת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכל
מאּלּו; נזק סֹובלת אדם ׁשל ּדעּתֹו ׁשאין לפי נזקין? ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמּׁשאר
מּידֹו קנּו ואם קבּוע. הּזק ׁשהּזקן מֹוחל, ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוחזקתֹו

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אּלּו, ּבנזקין ְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמחל
ּבהן ‰. וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעׂשֹות ׁשהחזיק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי

ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּברגליהן  ּבּדם אֹו וצפצּופן, ּבקֹולן לחברֹו מצרין הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
היה  אם - ּפרֹותיהן ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
ׁשּלֹו ׁשהּפרֹות אֹו מּזיקֹו, זה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחברֹו
עד  ירחיק אֹו הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָנפסדין
הּכּסא  ּבית לריח ּדֹומה זה ׁשּנזק מחמתֹו; הּזק יבֹוא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

חזקה  לֹו ׁשאין ּבֹו, חצר וכּיֹוצא ּבני אֹו מבֹוי ּבני וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
והיּו החזיק, ׁשהרי ּבֹו מחּו ולא אּמן, מהן אחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנעׂשה
החזיק  לא - וׁשתקּו מּמּנּו, לקנֹות ויֹוצאין נכנסין ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹהעם
יכֹולין  אנּו 'אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להן ויׁש זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבדבר
ּכמֹו הּוא, קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין'; הּנכנסין מּקֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹליׁשן

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהעׁשן
.Â חּלֹון ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק אֹומי , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק לא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹהעביר
'מחלּת אֹו לעׂשֹות', לי אמרּת 'אּתה טֹוען: הּמחזיק ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
ּבי', מחית ולא וׁשתקּת הּנזק 'שהּכר אֹו ׁשראית', אחר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלי
אֹו מּקדם', ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא 'עכׁשו אֹומר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּנּזק
אֹו ארחיק עּתה אֹומר ואּתה ,ּב מחיתי 'ּכׁשראיתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר:
'הּזק ׁשּתקּבע ּכדי ליֹום מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאסּתם,
לא  ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

הּסת הּמּזיק יּׁשבע נקיטת הביא, ללא - דיינים" ["שבועת ִִִֵֵֶַַַָ
ְִֵָויּפטר.חפץ]

.Ê הּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק
הּמּזיק  על - נּזק ׁשל מּידֹו ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הּנּזק  יּׁשבע ראיה, הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ׁשּלא ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּסת
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האבנים  היּו ואם טפח; ירחיק אבנים, ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים.
הרחקה.[יבש]צחיח ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין סלע, ְְְְְִִִֶַַַַָָֹ

.Ê ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע הּׁשֹוב מן הּסּלם את ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין
הּנמּיה עופות]ּתקּפץ טורפת קטנה ׁשּמּניח [חיה ּבעת ְְְִִִֵֶַַַָֹ

הּגֹוזלֹות. ותאכל לּׁשֹוב ותעלה ְְֲֶַַַַַָָָֹֻהּסּלם,
.Áהּמזחילה מן הּכתל את חברֹו[מרזב]ּומרחיקין ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

סּלם  לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻארּבע
ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, מזחילה ְְְְִִִֵֶֶַַָָּולתּקן

.Ëּגם ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה [אות ראּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ל-"ך"] דומה ּכנגד יוונית ׁשני ּכתל לעׂשֹות ראּובן ּובא ,ְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

הרי  - ּבי"ת ּכמין ּכתלין הּׁשלׁשה ׁשּיעׂשּו עד ׁשמעֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכתל
ּכדי  אּמֹות, ארּבע מּכנגּדֹו ׁשּירחיק עד עליו, מעּכב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשמעֹון
ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, הּכתלים ׁשני ּבין הּמקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה הארץ. ותתחּזק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרּבים
נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר אבל חדׁשה; ּבעיר חצר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹּבכתל
ּכתל  ּבאר היה לא אם וכן הרחקה. ּבלא ּכנגּדֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּובֹונה
ּבֹונה  אּמֹות, מארּבע ּפחֹות אּלא ּכנגּדֹו ׁשּבֹונה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשמעֹון
ׁשם; מּלהּל הרגל ׁשּמֹונע ּפי על ואף מרחיק, ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכנגּדֹו
חּזּוק  צרי אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּכתל

ֶָָהארץ.
.È- חברֹו למצר סמּו ׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמי

יכֹול  ואינֹו סֹומ לבֹורֹות, עׂשּויה אינּה חברֹו ׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָאם
ּבידֹו צרילמחֹות - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ

חלל  ּבין ׁשּיהיה עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור מּכתל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהרחיק
עׂשּויה  חברֹו ׂשדה היתה טפחים. ׁשּׁשה עבי הּבֹורֹות ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵַָָָָָׁשני
טפחים  ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,סֹומ אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלבֹורֹות
ׁשלׁשה  הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹויחּפר;

ויחּפר. ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְְִֵַָָֹטפחים
.‡È ּתּנּור הּבית ּבעל יעׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית

ּב ּגּביוּבתֹו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא עד יתֹו, התנור, [של ְִֵֵֵֶַַָָ
העלּיה לתקרה] ּבעל יעמיד לא וכן אּמֹות; ארּבע ְְֲֲִִֵַַַַַַַָָֹֹּגבּה

מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיה עד התקרה]ּתּנּור, ׁשלׁשה [טיח ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ
צרי הּוא, נחּתֹומין ׁשל ּתּנּור ואם טפח. ּובכירה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָטפחים,
נחּתֹומין, ׁשל וכירה טפחים; ארּבעה ּתחּתיו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
יצאת  אם ּכּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ואף טפחים. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה מׁשּלם - והּזיקה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאׁש

.·Èּבּה יעׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי
לּה יכניס ולא ּבקר, רפת ולא צּבע, ולא נחּתֹום, ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלא
הרּבה, חם הבל מהן ׁשעֹולה מּדברים ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאסּפסּתא

ׁשּבאֹוצר  ּפרֹות מפסיד ׁשהחם אֹוצר מּפני היה אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עֹוׂשה  זה הרי - מפסידֹו החם ׁשאין יׂשראל, ּבארץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיין
מּפני  ּבקר, רפת יעׂשה לא אבל אׁש; מלאכת ּכל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבחנּותֹו
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקה ואם הּיין. ריח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד
לעׂשֹות  העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָלנחּתֹום

ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו
.‚Èורּבץ העלּיה ּבעל מים]ּכּבד בה ׁשרּבה [זלף אֹו עלּיתֹו, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

קדם  נחּתֹום ועׂשה זה וקדם אֹוצר, לעׂשֹותּה ּכדי ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבחּלֹונֹות,

אֹו ׂשּומׂשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר, ּפרֹות ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּיכניס
הּתּנּור  ועׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ּתמרים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָרּמֹונים
על  מחּלה החנּות ּבעל ׁשיעׂשה אֹו החּטין, ׁשּיאצר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹקדם
ּבעל  אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין החנּות ּבין להבּדיל ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָּגּבּה

ע  מעּכב -האֹוצר ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועׂשה עבר ואם ליו; ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
אּלּו. ּבכל הּתּנּור להסיר יכֹול האֹוצר ּבעל ְְִֵֵַַַַָָָָָאין

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
אּמה,‡. וחמׁש עׂשרים העיר מן האילן את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמרחיקין

ּובּׁשקמה תאנים]ּובחרּוב נֹואי [עץ מּפני אּמה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּזה,[יופי] ּבפחֹות לעיר קרֹוב הּנמצא אילן וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָָָהעיר.

את  העיר ּבני לֹו נֹותנין קדם, האילן ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָקֹוצצין
אין  קדם, מהן איזה נֹודע ולא ספק הּדבר היה ואם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּדמיו;

.והֹול עציו, נֹוטל אּלא ּדמים, האילן לבעל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹו
קבּועה·. ּגרן מוץ מרחיקין והרבה התבואה את [שדשים ְְִִֶַָֹ

הרּוח במקום] יֹולי ׁשּלא ּכדי אּמה, חמּׁשים העיר ְֲִִִִִֵֶַַָָָֹמן
אדם  יעׂשה לא וכן העיר. לבני ויּזיק ׁשּזֹורה, ּבעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּתבן
אּמה  חמּׁשים לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו קבּועה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּגרן
לנירֹו אֹו חברֹו לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלכל

חרוש] .[מקום
ו ‚. הּנבלֹות את מן מרחיקין הּברסקי ואת הּקברֹות את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

אּמה  חמּׁשים .העיר ֲִִִַָָ
ּברסקי„. עֹוׂשין עורות]ואין לעיבוד למזרח [מפעל אּלא ְְְְְִִִֵֶַָֻ

עּבּוד  ריח הּזק ּוממעטת חּמה מזרחית ׁשרּוח מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעיר,
ָהעֹורֹות.

חברֹו,‰. ׁשל ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל מׁשרה לעׂשֹות ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי
הּירק, ּומפסידין והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
מפיגין  ׁשהן חברֹו, ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ּכרׁשין ׁשּנטע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
הּדבֹורים  ׁשהרי ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעמן,
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - הּדבׁש ּומפסידין העלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹוכלין
להרחיק  הּנּזק ועל יּזיק; ׁשּלא ּבכדי להרחיק צרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

הּנזק  לֹו יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם עצמֹו, ּבתֹואת ׁשּזה ; ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּדברים  ּבּמה מאליו. לחברֹו ּבא והּנזק עֹוׂשה, הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלֹו
אחר  מאליו ּבא הּנזק ּבׁשהיה מרחיק? ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמּורים
זה  ׁשל מעׂשיו היּו אם אבל מּזיק. ׁשל מעׂשיו ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיפסקּו
זה  הרי עׂשּיתֹו, ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ּברׁשּותֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשעֹוׂשה
ׁשעמד  למי ּדֹומה? זה למה הא ּבידֹו; ׁשּמּזיק ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּכמי
אני  'ּברׁשּותי ואמר: חברֹו לחצר חּצים ויֹורה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָּברׁשּותֹו,
האמּורֹות  ההרחקֹות ּכל וכן אֹותֹו. ׁשּמֹונעין ְְְֲִֵֶֶַַָָָעֹוׂשה',
ׁשהּזיק  ּכמי זה הרי הרחיקן, לא אם - זה ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלמעלה
ּוכרׁשין  הּירק, מן מׁשרה להרחיק צרי ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָּבחּציו.

טפחים [חציר] ׁשלׁשה הּדבֹורים, מן וחרּדל הּבצלים, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹמן
להרחיק  אבל ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא ּכדי - מעט יתר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

צ  אינֹו מאליו, הּנזק יבֹוא ׁשּלא רי.עד ִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.Â ּבּבית הּדר על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה עלּיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
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מעזיבה ׁשם היתה אם - ספיגה]למּטה ּכלין [טיח ׁשהּמים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
הּמים  יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסק ואחר ׁשפיכה, ּבעת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבּה
ּולהרחיק  לתּקן הּתחּתֹון צרי - הּתחּתֹון על וינּטפּו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָוירדּו
ירדּו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ואם הּנזק; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעצמֹו
אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .מּלׁשּפ ְְִִִֵֵֶַַָָָֹיּמנע
.Ê אילן ונטע חברֹו ּובא ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹור לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמי

לעּכב  יכֹול הּבֹור ּבעל אין - חברֹו לבֹור קרֹוב ׂשדהּו ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָּבתֹו
ׁשּלי  לּבֹור נכנסין האילן ׁשרׁשי 'הרי לֹו: ולֹומר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו
זמן, לאחר הּוא מאליו הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו'; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּומפסידין
ּכ ׁשּלֹו, ּבתֹו חֹופר ׁשּזה ּוכׁשם מּזיקֹו; אינֹו ׁשּנטע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובעת

ׁשּלֹו ּבתֹו נֹוטע ּומצא זה וירד ּבֹור, ׁשחפר ראּובן וכן . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
והעצים  וחֹופר, קֹוצץ - ׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָׁשרׁשי
אּמה  עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון לאילן קרֹוב היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלֹו.
צרי אינֹו ואם לֹו. ונֹותנן קֹוצצן ׁשמעֹון, ׁשל הּׁשרׁשים -ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
זה  הרי - ׂשדהּו לתֹו ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים ויצאּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחּפר,
ׁשרׁש וכל הּמחרׁשה, יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים ׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמעמיק
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו קֹוצצֹו; - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיּמצא

חֹופר. הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשּזה חברֹו, ׁשל האילן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָייבׁש
.Á,אילנֹות ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי

אילנֹות  אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
ּדברים  ּבּמה אּמֹות. ארּבע להרחיק צרי - אילנֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבצד
ּבין  ירחיק לארץ, ּבחּוצה אבל יׂשראל. ּבארץ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמּורים?
אֹו אילנֹות, לׁשאר ּגפנים ּובין אּמֹות; ׁשּתי לגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָּגפנים
גדר  היה מקֹום. ּבכל אּמֹות ארּבע לאילנֹות, אילנֹות ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּבין

מקֹום  ּבכל לּגדר סֹומ וזה לּגדר סֹומ זה מי ּבינתים, . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על  מרּדע מלא קֹוצץ ׂשדהּו, לתֹו נֹוטה חברֹו אילן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהיה
עד  הּנֹוטה, ּכל קֹוצץ - ּובּׁשקמה ּובחרּוב הּמחרׁשה; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגּבי
ּבית  על נֹוטה היה אם וכן הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּכל  את קֹוצץ - האילן ּבית על אֹו חברֹו, ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשלהין

הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ׁשּיהיה עד ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹוטה,

ה'תשע"ד  סיון כ"א חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
הּכּסא ‡. ּבית קבע אֹו ׁשּלֹו, ּבתֹו גרן ׁשעׂשה ּכל מי אֹו , ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

להרחיק  צרי - ּבהן וכּיֹוצא ועפר אבק ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
והעפר  האבק אֹו הּכּסא ּבית ריח אֹו העׁשן יּגיע ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּמסּיעת  היא הרּוח היתה אפּלּו יּזיקֹו. ׁשּלא עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלחברֹו,
נערת  אֹו העפר ּומֹולכת מלאכּתֹו, ׁשעֹוׂשה ּבעת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאֹותֹו
חּיב  זה הרי - לחברֹו ּומּגיעתן ּבהן, וכּיֹוצא והּמץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפׁשּתן
הרּוח  ידי על ואפּלּו יּזיקּו, ולא יּגיעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹלהרחיק

הן.הּמצּוי  ּבחּציו ׁשהּזיק ּכמי אּלּו ׁשּכל ה; ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
הֹוליכה ·. אם - ּכ ּכל להרחיק חּיב ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֶַַַַָָָָאף

זה  הרי ּבהן, והּזיקה העפר ואת הּמץ את הּמצּויה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרּוח
ּבא  זה נזק ואין אֹותֹו, ׁשסּיעה היא ׁשהרּוח מּלׁשּלם; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפטּור

עצמֹו הּמּזיק .מּכח ְִִַַַַֹ

הריפֹות‚. את ּבתֹו[סומסומים]הּכֹותׁש ּבהן וכּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַַָָ
ּכּסּוי  ׁשּיתנדנד עד חברֹו חצר מנדנד ׁשּמּכה ּובעת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּלֹו,
וחּיב  ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - החבית ּפי על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחבית
ואם  ׁשּמּזקת. ממלאכּתֹו יבּטל אֹו ינדנד, ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלהרחיק
הּנזק. ּבא מּכחֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּנדנּוד ּבעת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּזיק

מעלה „. ׁשל ּבפרקים האמּורֹות ההרחקֹות לא ּכל אם - ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹ
לחזר  יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - וׁשתק חברֹו וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
ּכגֹון  - ׁשּמחל מּמּנּו ׁשּיראה והּוא, להרחיק. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּולהצריכֹו
ׁשעׂשה  ׁשראהּו אֹו לעׂשֹות, לֹו ׁשאמר אֹו ּבּיד, עּמֹו ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּסּיע
ׁשּכל  זה; על הקּפיד ולא וׁשתק הרחקה ּבלא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבצּדֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו זכה ּבנזק, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמחזיק
האמּורֹות  אּלּו נזקין מיני מארּבעת חּוץ נזקין, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשאר

הּכּסא, ּבית וריח העׁשן, ׁשהן: - זה וכּיֹוצא ּבפרק והאבק ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ואפּלּו חזקה. לֹו אין מאּלּו, אחד ׁשּכל הּקרקע; ונדנּוד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו,
וכן  להרחיק. וכֹופהּו חֹוזר זה הרי ׁשנים, ּכּמה הּנּזק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשתק
מחיצה  לעׂשֹות ּכֹופהּו מחיצה, ׁשּצרי ּבמקֹום ראּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהּזק
אּלּו נזקים ׁשנּו ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּירצה, עת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכל
מאּלּו; נזק סֹובלת אדם ׁשל ּדעּתֹו ׁשאין לפי נזקין? ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמּׁשאר
מּידֹו קנּו ואם קבּוע. הּזק ׁשהּזקן מֹוחל, ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוחזקתֹו

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אּלּו, ּבנזקין ְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמחל
ּבהן ‰. וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעׂשֹות ׁשהחזיק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי

ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּברגליהן  ּבּדם אֹו וצפצּופן, ּבקֹולן לחברֹו מצרין הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
היה  אם - ּפרֹותיהן ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
ׁשּלֹו ׁשהּפרֹות אֹו מּזיקֹו, זה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחברֹו
עד  ירחיק אֹו הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָנפסדין
הּכּסא  ּבית לריח ּדֹומה זה ׁשּנזק מחמתֹו; הּזק יבֹוא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

חזקה  לֹו ׁשאין ּבֹו, חצר וכּיֹוצא ּבני אֹו מבֹוי ּבני וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
והיּו החזיק, ׁשהרי ּבֹו מחּו ולא אּמן, מהן אחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנעׂשה
החזיק  לא - וׁשתקּו מּמּנּו, לקנֹות ויֹוצאין נכנסין ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹהעם
יכֹולין  אנּו 'אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להן ויׁש זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבדבר
ּכמֹו הּוא, קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין'; הּנכנסין מּקֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹליׁשן

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהעׁשן
.Â חּלֹון ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק אֹומי , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק לא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹהעביר
'מחלּת אֹו לעׂשֹות', לי אמרּת 'אּתה טֹוען: הּמחזיק ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
ּבי', מחית ולא וׁשתקּת הּנזק 'שהּכר אֹו ׁשראית', אחר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלי
אֹו מּקדם', ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא 'עכׁשו אֹומר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּנּזק
אֹו ארחיק עּתה אֹומר ואּתה ,ּב מחיתי 'ּכׁשראיתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר:
'הּזק ׁשּתקּבע ּכדי ליֹום מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאסּתם,
לא  ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

הּסת הּמּזיק יּׁשבע נקיטת הביא, ללא - דיינים" ["שבועת ִִִֵֵֶַַַָ
ְִֵָויּפטר.חפץ]

.Ê הּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק
הּמּזיק  על - נּזק ׁשל מּידֹו ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הּנּזק  יּׁשבע ראיה, הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ׁשּלא ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּסת
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ה'תשע"ד  סיון כ"ב שישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ולּטל הּׂשדה, את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין

מקֹום  ׁשם ואין ׁשוה ּכּלּה היתה אם - חלקֹו מהן ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻאחד
הּמּדה  לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ּומקֹום ְְִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
ּכדי  זה, מּצד חלקי לי 'ּתנּו מהן: אחד אמר ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבלבד.
אחת' ׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי האחרת לׂשדה סמּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה
מּדת  זה, ּבדבר ׁשעּכּובן זה; על אֹותן וכֹופה לֹו, ׁשֹומעין -ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

היא  קרֹוב סדֹום אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם אבל . ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ
הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב אֹו יֹותר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלּנהר
לֹו, ׁשֹומעין אין - זה' מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא לי 'ּתנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָואמר:

מן מּדתּה חצי לי 'ּתנּו אמר: ּבגֹורל. נֹוטל הרע אּלא הּצד ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
חלקי  ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, החצי את אּתם ּוטלּו ׁשּומא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבלא
לֹו; ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ׁשּלי' לׂשדה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָסמּו

לדּון. ראּוי ּובֹו נֹוטה, ּדעּתי ְְִֶַָָָָולזה
אבל ·. ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל ׁשחלק, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּבכֹור

אחיו  וחלק חלקֹו נֹוטל האב, ּבנכסי אחיו עם ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּיבם
ּבׁשני  לֹו עלּו ואם עלּו; אחד, ּבמקֹום עלּו ואם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו .מקֹומֹות, ְָ
וצפֹון,‚. מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻארץ

ׁשּיּגיע  ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב ּדרֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּדר
החצי  לי 'ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ,ודר נהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין ׂשדי', ּבצד ׁשהּוא זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּצד
- ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

לעׂשֹותֹו חברֹו את .ּכֹופין ֲֲִֵֶַ
לאחר „. חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן -אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּׁשּתפין  אֹו האחין ׁשאר לֹו ונֹותנין הּלֹוקח, את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמסּלקין
ּביניהם. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּדמים

יׁש‰. - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר ּכל אּלא עֹוד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּולסּלק  לּלֹוקח, הּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלחברֹו

הרחֹוק  הּלֹוקח וזה הּמצר;אֹותֹו, ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּדין, ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין הּוא, ׁשּמכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין
היה  אפּלּו הּמצר. ּבן ּדין ּבֹו יׁש - ׁשלּוחן ׁשּמכר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
עם  הּמצר ּובן לּמֹוכר, וקרֹוב וׁשכן חכמים ּתלמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
ודבר  הּלֹוקח. את ּומסּלק קֹודם, הּמצר ּבן - רחֹוק ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
חכמים: אמרּו והּטֹוב"; הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָזה,
זה  מקֹום ׁשּיקנה הּוא ויׁשר טֹוב - הּוא אחד והּמכר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָהֹואיל
ּכּלם  - רּבים הּמצר ּבני היּו הרחֹוק. מן יתר הּמצר, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבן
ונֹותנין  מנינן, לפי ּביניהן והיא הּנמּכרת, הּׂשדה ּבזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזֹוכים
אם  אבל אחת. ּפעם ּכּלן ׁשּבאּו והּוא, לּלֹוקח; הּדמים ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻּכּלן
והּוא  הֹואיל לבּדֹו, ּבּה זכה - הּלֹוקח וסּלק מהן אחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדם
- אחרת ּבמדינה ּומקצתן מקצתן, ּבאּו אם וכן הּמצר. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבן
וכן  להן. והיא ּבלבד, ּכאן העֹומדין אּלּו אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמסּלקין

ׁשּלֹו הּׁשּתפין מן לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמֹוכר
ּבּה; זכה ּבּקרקע, ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - ּומ ּתן ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּבמּׂשא

עּמֹו. נֹוטלין הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין
.Â ׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

היא  ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את מסּלק מהן ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת
אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ּכאחד. קנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחרת

הּמצר  ּבן ּדין ּבֹו אין - הּגֹוי מן .הּלֹוקח ִִֵֵֶֶֶַַַַ
.Êמׁשּמתין - לגֹוי ּכל [מנדים]הּמֹוכר ׁשּיקּבל עד אֹותֹו ְְְְִֵֵֶַַַַָ

הּזה  הּמצר ּבן עם הּגֹוי ׁשּינהג עד הּגֹוי, מן ׁשּיבֹוא ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס
ּכדין  ׁשּלא ּבדבר אנסֹו ואם ּבּכל. יׂשראל ּכדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלֹו

הּמֹוכר. מׁשּלם ְְִֵֵֵַַָיׂשראל,
.Á.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות,
.Ë ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָהממׁשּכן

הּמצר  ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין - רחֹוק ּבידֹו מקֹום הּמֹוכר וכן . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
יפה  מקֹום לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
לקבּורה, ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ׁשּמכר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדמיו,
ּדין  מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו האּׁשה למזֹון ׁשּמכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו

הּלֹוקח. זכה אּלא הּמצר, ֵֶֶֶֶַַַָָָּבן
.È,למּכר טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולּמה

ּבן  ּדין ּבה 'יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּומּפני
אטרח  'לּמה אֹומר: הּוא ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמצר',
יכֹולין  הּבעלים ואין אֹותי'? ויסּלק זה ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואּקח,

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ׁשּיביא עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָלהמּתין
.‡È מכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס 'מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל  טֹוען אּתה 'ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר', ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלי
מּיד  יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי'

ו  הּסת.הּלֹוקח; הּלֹוקח יּׁשבע ראיה, הביא לא אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
.·È אּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין ספק, ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

הּלֹוקח  טען אם ,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשּמביא ּברּורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבראיה
'ׂשֹוכר  אֹו אּתה', 'אריס זֹו', לׂשדה אּתה 'ּגזלן לֹו: ְְְִֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשהּוא  ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - 'ממׁשּכן' אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּתה'

ּבחזקתֹו זֹו וׁשּקרקע הּמצר, ּבזה.ּבעל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.‚È הּטֹוב הּמצר; ּבעל ּדין ּבֹו אין קטּנים, ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר  מּבעל יתר אּלּו, עם חסד ׁשעֹוׂשין .והּיׁשר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.„È מּפני הּמצר, ּבעל ּדין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חסד  ולקחה, והֹואיל ולקנֹות, ּתמיד לטרח ּדרּכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
ּבידּה הּקרקע ׁשּתעמד .הּוא ְְֲֶַַַַָָֹ

.ÂË יכֹול הּמצר ּבעל אין ואנּדרּגינס, לטמטּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֻמכר
אּׁשה  ספק ׁשהן מּפני .לסּלקן, ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.ÊË אחד ׁשל האילנֹות אֹו והּבנין אחד, ׁשל הּקרקע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכל  ּבּקרקע, זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם -ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ
מהן  אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו; ׁשל מצר ּבן מהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
האילנֹות  לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחלקֹו,
יאמר  ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, ּכלּום הּבנין לבעל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאֹו
זכה  - הּׂשדה ּבעל ּומכר ,'ּבנינ הרס אֹו אילנ 'עקר ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹלֹו:
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אֹותֹו.הּלֹוקח  מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ואין , ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ
הּקרקע  ּבעל הרי הּבנין, ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָואם

אֹותֹו .מסּלק ְֵַ
.ÊÈרכב חברֹו מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ׁשל [שורה]היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

רֹואין: - ּבהם וכּיֹוצא ּגּמא אֹו וחזק, ּגבֹוּה ּבנין אֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּדקלים,
הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו להכניס יכֹול ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָאם
ּומסּלק  ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ׁשּתי ׁשּיתערבּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעד

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו לאו, ואם ְְִֵֵֵֵַַַַַָהּלֹוקח;

ה'תשע"ד  סיון כ"ג קודש שבת יום

יג  ¤¤ּפרק
הּמצר ‡. ּבן ּדין ּבּה אין מּתנה, ּבׁשטר הּנֹותן ּכתּוב היה . ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּמצר; ּבן ּדין ּבּה יׁש הּנֹותן, על זֹו מּתנה ׁשאחריּות ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתנה
מּתנה, ּכתב ולא היא, מכירה - אחריּות ּבּה ויׁש ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹהֹואיל
ׁשוה. ּׁשהיא מה לֹו? נֹותן וכּמה הּמצר. ּבן זכּות לבּטל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

היא,·. ּומכירה עׂשינּו והערמה הּוא, 'ּכן הּלֹוקח: ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָאמר
ּכל  ּכדין ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע - קניתיה' וכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּובכ

ונוטלים]הּׁשלּוחין לטען [שנשבעים ׁשּצרי לי ויראה . ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשוה  על אמר אם אבל מעט; יתר אֹו ראּויין, ׁשהן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדמים

נאמן  אינֹו קניתי', 'ּבמאתים .מאה: ְֱִִִֵֵֶַָָָָ
זֹו,‚. מּתנה אחריּות עלי 'וקּבלּתי מּתנה: ּבׁשטר ּכתּוב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה

מאתים, הּמצר ּבן לֹו נֹותן - מאתים' לֹו אּתן מּידֹו ּתצא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאם
מנה  אּלא ׁשוה ׁשאינּה ּפי על ואף מסּלקֹו, ּכ .ואחר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

החליף „. הּמצר. ּבעל ּדין ּבּה אין ּבחצר, חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחליף
אֹותּה ּדמי רֹואין - מּטלטלין ּבׁשאר אֹו ּבבהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָחצר
ּומסּלקֹו; הּמצר ּבן לֹו ונֹותן הּמּטלטלין, אֹותן אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבהמה
ׁשּזֹו ּבֹו', ׁשּלקחּתי ּכמין לי 'ּתן לֹו: לֹומר יכֹול ְְְִִִֵֵֶֶַַָָואינֹו

ּכלּום  מֹועלת ואינּה היא, .הערמה ְְֲִֵֶֶַָָָ
לֹו‰. מכר ּכ ואחר ׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר

הּמעט  אֹותֹו אם רֹואין: - ׁשּבאמצע אֹותּה ּבצד ְְְְִִֶֶַַַַַַָָקרקע
הּקרקע  זאת לגּבי זּבּורית אֹו עּדית הּוא ּתחּלה לֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּמכר
יכֹול  הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ּבאחרֹונה לֹו ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמכר
הּמעט  אֹותֹו מּפני הּוא, מצר ּבן עצמֹו הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַלסּלקֹו,
ּבּסֹוף  לֹו ׁשּמכר זאת ּכמֹו הּמעט אֹותֹו ואם ּבאמצע. ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּקנה
הּׂשדה  מן אֹותֹו מסּלק הּמצר ּובן מערים, זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבצּדֹו

ּבּסֹוף  .ׁשּקנה ֶַָָ
.Â לֹוקח ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

ויזּכה  הּתנאין, ׁשּיתקּימּו עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ּבעל אין -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

יסּלק  ּכ ואחר ּכלל; עּלה ּבּה תּׁשאר ולא ּבּקרקע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח
.אֹותֹו

.Ê הּמצר ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח, ׁשּבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
מעׂשיו  ּבכל הּוא והרי לֹו, הראּויין דמים לֹו ונֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמסּלקֹו
ּבן  אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן הּׁשליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
מּיד  טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמצר,

הּמצר  הּלֹוקח ּבן ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר הּוא זה . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשלחֹו, ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא הרי חברֹו, מצר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבצד
ואם  הֹוצאה; נֹוטל - הׁשּביח אם ,לפיכ לעּות. ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹולא
הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - ּפרֹות אכל אֹו והרס וחפר ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָהפסיד
אחר  ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין אמּורים ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
הּפרֹות  ּכל אבל לסּלקֹו. מעֹות והביא הּמצר ּבן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבא

אֹותן. מחּׁשבין ואין אֹוכל, הּוא ׁשּלֹו - מּקדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאכל
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא אחת, ׂשדה מּׁשנים ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

מסּלקֹו אּלא יכֹול, אינֹו - האחד מן ׁשּלקח ּבלבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמחציּה
לבעל  יׁש - לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֻֻמּכּלּה

אחד  ּולהּניח האחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק .הּמצר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
.Ë מכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן

זכּותֹו את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה .את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
.È את מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ׁשּמכר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשליח

מּזֹו ּגדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי .הּלֹוקח; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
‡È.- הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבעל

והּלֹוקח  ׁשּסּלקֹו, הּלֹוקח מן ונֹוטל חֹוזר הּמצר ּבעל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי
הּמֹוכר  מן ונֹוטל .חֹוזר ְִֵֵֵַ

.·È;לסּלקֹו הּמצר לבעל יׁש ּבחֹובֹו, ׁשּטרף חֹוב ּבעל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל 
הּנטרף  ירצה ואם הּלֹוקח. מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

לעֹולם  ׂשדהּו לֹו ּתחזר - עליו חֹוב ׁשהיּו הּדמים ּכמֹולּתן , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.‚È- לֹו היא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראּו הּמצר, ּבן ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָקטן
ּבעלי  ׁשאר עם חלק לֹו יּטלּו אֹו הּלֹוקח, את לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמסּלקין

ׁשּיראּו ּכמֹו .הּמצר ְְִֶֶֶַ
.„È את מסּלק זה הרי הּמצר, ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל

לּה ׁשּתבֹוא זכּות וכל ּברׁשּותֹו, אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּלֹוקח;
לֹו היא זכּות זֹו- ּבזכּות ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֶַָָָ

האּׁשה  עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא מֹועיל, אינֹו - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ונֹותן  נֹוׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה,
אֹו הּבעל רצה אם - הּלֹוקח את ׁשּסּלק אדֹוניו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבנכסי
ותחזר  יקּים, לא רצה, ואם ידיהן; על מקּים ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהאדֹון,

הּדמים. ויחזיר ְְִִֵַַַַָלּלֹוקח,
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ה'תשע"ד  סיון כ"ב שישי יום

יב  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ולּטל הּׂשדה, את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין

מקֹום  ׁשם ואין ׁשוה ּכּלּה היתה אם - חלקֹו מהן ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻאחד
הּמּדה  לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ּומקֹום ְְִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
ּכדי  זה, מּצד חלקי לי 'ּתנּו מהן: אחד אמר ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבלבד.
אחת' ׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי האחרת לׂשדה סמּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה
מּדת  זה, ּבדבר ׁשעּכּובן זה; על אֹותן וכֹופה לֹו, ׁשֹומעין -ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

היא  קרֹוב סדֹום אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם אבל . ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ
הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב אֹו יֹותר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלּנהר
לֹו, ׁשֹומעין אין - זה' מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא לי 'ּתנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָואמר:

מן מּדתּה חצי לי 'ּתנּו אמר: ּבגֹורל. נֹוטל הרע אּלא הּצד ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
חלקי  ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, החצי את אּתם ּוטלּו ׁשּומא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבלא
לֹו; ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ׁשּלי' לׂשדה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָסמּו

לדּון. ראּוי ּובֹו נֹוטה, ּדעּתי ְְִֶַָָָָולזה
אבל ·. ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל ׁשחלק, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּבכֹור

אחיו  וחלק חלקֹו נֹוטל האב, ּבנכסי אחיו עם ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּיבם
ּבׁשני  לֹו עלּו ואם עלּו; אחד, ּבמקֹום עלּו ואם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו .מקֹומֹות, ְָ
וצפֹון,‚. מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻארץ

ׁשּיּגיע  ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב ּדרֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּדר
החצי  לי 'ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ,ודר נהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין ׂשדי', ּבצד ׁשהּוא זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּצד
- ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

לעׂשֹותֹו חברֹו את .ּכֹופין ֲֲִֵֶַ
לאחר „. חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן -אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּׁשּתפין  אֹו האחין ׁשאר לֹו ונֹותנין הּלֹוקח, את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמסּלקין
ּביניהם. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּדמים

יׁש‰. - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר ּכל אּלא עֹוד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּולסּלק  לּלֹוקח, הּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלחברֹו

הרחֹוק  הּלֹוקח וזה הּמצר;אֹותֹו, ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּדין, ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין הּוא, ׁשּמכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין
היה  אפּלּו הּמצר. ּבן ּדין ּבֹו יׁש - ׁשלּוחן ׁשּמכר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
עם  הּמצר ּובן לּמֹוכר, וקרֹוב וׁשכן חכמים ּתלמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
ודבר  הּלֹוקח. את ּומסּלק קֹודם, הּמצר ּבן - רחֹוק ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
חכמים: אמרּו והּטֹוב"; הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָזה,
זה  מקֹום ׁשּיקנה הּוא ויׁשר טֹוב - הּוא אחד והּמכר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָהֹואיל
ּכּלם  - רּבים הּמצר ּבני היּו הרחֹוק. מן יתר הּמצר, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבן
ונֹותנין  מנינן, לפי ּביניהן והיא הּנמּכרת, הּׂשדה ּבזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזֹוכים
אם  אבל אחת. ּפעם ּכּלן ׁשּבאּו והּוא, לּלֹוקח; הּדמים ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻּכּלן
והּוא  הֹואיל לבּדֹו, ּבּה זכה - הּלֹוקח וסּלק מהן אחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדם
- אחרת ּבמדינה ּומקצתן מקצתן, ּבאּו אם וכן הּמצר. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבן
וכן  להן. והיא ּבלבד, ּכאן העֹומדין אּלּו אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמסּלקין

ׁשּלֹו הּׁשּתפין מן לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמֹוכר
ּבּה; זכה ּבּקרקע, ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - ּומ ּתן ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּבמּׂשא

עּמֹו. נֹוטלין הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין
.Â ׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

היא  ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את מסּלק מהן ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת
אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ּכאחד. קנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחרת

הּמצר  ּבן ּדין ּבֹו אין - הּגֹוי מן .הּלֹוקח ִִֵֵֶֶֶַַַַ
.Êמׁשּמתין - לגֹוי ּכל [מנדים]הּמֹוכר ׁשּיקּבל עד אֹותֹו ְְְְִֵֵֶַַַַָ

הּזה  הּמצר ּבן עם הּגֹוי ׁשּינהג עד הּגֹוי, מן ׁשּיבֹוא ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס
ּכדין  ׁשּלא ּבדבר אנסֹו ואם ּבּכל. יׂשראל ּכדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלֹו

הּמֹוכר. מׁשּלם ְְִֵֵֵַַָיׂשראל,
.Á.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות,
.Ë ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָהממׁשּכן

הּמצר  ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין - רחֹוק ּבידֹו מקֹום הּמֹוכר וכן . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
יפה  מקֹום לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
לקבּורה, ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ׁשּמכר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדמיו,
ּדין  מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו האּׁשה למזֹון ׁשּמכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו

הּלֹוקח. זכה אּלא הּמצר, ֵֶֶֶֶַַַָָָּבן
.È,למּכר טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולּמה

ּבן  ּדין ּבה 'יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּומּפני
אטרח  'לּמה אֹומר: הּוא ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמצר',
יכֹולין  הּבעלים ואין אֹותי'? ויסּלק זה ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואּקח,

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ׁשּיביא עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָלהמּתין
.‡È מכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס 'מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל  טֹוען אּתה 'ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר', ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלי
מּיד  יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי'

ו  הּסת.הּלֹוקח; הּלֹוקח יּׁשבע ראיה, הביא לא אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
.·È אּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין ספק, ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

הּלֹוקח  טען אם ,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשּמביא ּברּורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבראיה
'ׂשֹוכר  אֹו אּתה', 'אריס זֹו', לׂשדה אּתה 'ּגזלן לֹו: ְְְִֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשהּוא  ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - 'ממׁשּכן' אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּתה'

ּבחזקתֹו זֹו וׁשּקרקע הּמצר, ּבזה.ּבעל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.‚È הּטֹוב הּמצר; ּבעל ּדין ּבֹו אין קטּנים, ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר  מּבעל יתר אּלּו, עם חסד ׁשעֹוׂשין .והּיׁשר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.„È מּפני הּמצר, ּבעל ּדין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חסד  ולקחה, והֹואיל ולקנֹות, ּתמיד לטרח ּדרּכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
ּבידּה הּקרקע ׁשּתעמד .הּוא ְְֲֶַַַַָָֹ

.ÂË יכֹול הּמצר ּבעל אין ואנּדרּגינס, לטמטּום ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֻמכר
אּׁשה  ספק ׁשהן מּפני .לסּלקן, ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.ÊË אחד ׁשל האילנֹות אֹו והּבנין אחד, ׁשל הּקרקע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכל  ּבּקרקע, זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם -ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ
מהן  אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו; ׁשל מצר ּבן מהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
האילנֹות  לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחלקֹו,
יאמר  ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, ּכלּום הּבנין לבעל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאֹו
זכה  - הּׂשדה ּבעל ּומכר ,'ּבנינ הרס אֹו אילנ 'עקר ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹלֹו:
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אֹותֹו.הּלֹוקח  מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ואין , ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ
הּקרקע  ּבעל הרי הּבנין, ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָואם

אֹותֹו .מסּלק ְֵַ
.ÊÈרכב חברֹו מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ׁשל [שורה]היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

רֹואין: - ּבהם וכּיֹוצא ּגּמא אֹו וחזק, ּגבֹוּה ּבנין אֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּדקלים,
הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו להכניס יכֹול ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָאם
ּומסּלק  ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ׁשּתי ׁשּיתערבּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעד

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו לאו, ואם ְְִֵֵֵֵַַַַַָהּלֹוקח;

ה'תשע"ד  סיון כ"ג קודש שבת יום

יג  ¤¤ּפרק
הּמצר ‡. ּבן ּדין ּבּה אין מּתנה, ּבׁשטר הּנֹותן ּכתּוב היה . ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּמצר; ּבן ּדין ּבּה יׁש הּנֹותן, על זֹו מּתנה ׁשאחריּות ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתנה
מּתנה, ּכתב ולא היא, מכירה - אחריּות ּבּה ויׁש ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹהֹואיל
ׁשוה. ּׁשהיא מה לֹו? נֹותן וכּמה הּמצר. ּבן זכּות לבּטל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

היא,·. ּומכירה עׂשינּו והערמה הּוא, 'ּכן הּלֹוקח: ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָאמר
ּכל  ּכדין ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע - קניתיה' וכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּובכ

ונוטלים]הּׁשלּוחין לטען [שנשבעים ׁשּצרי לי ויראה . ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
ׁשוה  על אמר אם אבל מעט; יתר אֹו ראּויין, ׁשהן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדמים

נאמן  אינֹו קניתי', 'ּבמאתים .מאה: ְֱִִִֵֵֶַָָָָ
זֹו,‚. מּתנה אחריּות עלי 'וקּבלּתי מּתנה: ּבׁשטר ּכתּוב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה

מאתים, הּמצר ּבן לֹו נֹותן - מאתים' לֹו אּתן מּידֹו ּתצא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאם
מנה  אּלא ׁשוה ׁשאינּה ּפי על ואף מסּלקֹו, ּכ .ואחר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

החליף „. הּמצר. ּבעל ּדין ּבּה אין ּבחצר, חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחליף
אֹותּה ּדמי רֹואין - מּטלטלין ּבׁשאר אֹו ּבבהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָחצר
ּומסּלקֹו; הּמצר ּבן לֹו ונֹותן הּמּטלטלין, אֹותן אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבהמה
ׁשּזֹו ּבֹו', ׁשּלקחּתי ּכמין לי 'ּתן לֹו: לֹומר יכֹול ְְְִִִֵֵֶֶַַָָואינֹו

ּכלּום  מֹועלת ואינּה היא, .הערמה ְְֲִֵֶֶַָָָ
לֹו‰. מכר ּכ ואחר ׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר

הּמעט  אֹותֹו אם רֹואין: - ׁשּבאמצע אֹותּה ּבצד ְְְְִִֶֶַַַַַַָָקרקע
הּקרקע  זאת לגּבי זּבּורית אֹו עּדית הּוא ּתחּלה לֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּמכר
יכֹול  הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ּבאחרֹונה לֹו ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמכר
הּמעט  אֹותֹו מּפני הּוא, מצר ּבן עצמֹו הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַלסּלקֹו,
ּבּסֹוף  לֹו ׁשּמכר זאת ּכמֹו הּמעט אֹותֹו ואם ּבאמצע. ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּקנה
הּׂשדה  מן אֹותֹו מסּלק הּמצר ּובן מערים, זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבצּדֹו

ּבּסֹוף  .ׁשּקנה ֶַָָ
.Â לֹוקח ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

ויזּכה  הּתנאין, ׁשּיתקּימּו עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ּבעל אין -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

יסּלק  ּכ ואחר ּכלל; עּלה ּבּה תּׁשאר ולא ּבּקרקע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח
.אֹותֹו

.Ê הּמצר ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח, ׁשּבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
מעׂשיו  ּבכל הּוא והרי לֹו, הראּויין דמים לֹו ונֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמסּלקֹו
ּבן  אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן הּׁשליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
מּיד  טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמצר,

הּמצר  הּלֹוקח ּבן ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר הּוא זה . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשלחֹו, ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא הרי חברֹו, מצר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבצד
ואם  הֹוצאה; נֹוטל - הׁשּביח אם ,לפיכ לעּות. ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹולא
הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - ּפרֹות אכל אֹו והרס וחפר ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָהפסיד
אחר  ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין אמּורים ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
הּפרֹות  ּכל אבל לסּלקֹו. מעֹות והביא הּמצר ּבן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבא

אֹותן. מחּׁשבין ואין אֹוכל, הּוא ׁשּלֹו - מּקדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאכל
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא אחת, ׂשדה מּׁשנים ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

מסּלקֹו אּלא יכֹול, אינֹו - האחד מן ׁשּלקח ּבלבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמחציּה
לבעל  יׁש - לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֻֻמּכּלּה

אחד  ּולהּניח האחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק .הּמצר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
.Ë מכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן

זכּותֹו את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה .את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
.È את מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ׁשּמכר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשליח

מּזֹו ּגדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי .הּלֹוקח; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
‡È.- הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבעל

והּלֹוקח  ׁשּסּלקֹו, הּלֹוקח מן ונֹוטל חֹוזר הּמצר ּבעל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי
הּמֹוכר  מן ונֹוטל .חֹוזר ְִֵֵֵַ

.·È;לסּלקֹו הּמצר לבעל יׁש ּבחֹובֹו, ׁשּטרף חֹוב ּבעל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל 
הּנטרף  ירצה ואם הּלֹוקח. מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

לעֹולם  ׂשדהּו לֹו ּתחזר - עליו חֹוב ׁשהיּו הּדמים ּכמֹולּתן , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.‚È- לֹו היא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראּו הּמצר, ּבן ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָקטן
ּבעלי  ׁשאר עם חלק לֹו יּטלּו אֹו הּלֹוקח, את לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמסּלקין

ׁשּיראּו ּכמֹו .הּמצר ְְִֶֶֶַ
.„È את מסּלק זה הרי הּמצר, ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל

לּה ׁשּתבֹוא זכּות וכל ּברׁשּותֹו, אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּלֹוקח;
לֹו היא זכּות זֹו- ּבזכּות ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֶַָָָ

האּׁשה  עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא מֹועיל, אינֹו - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ונֹותן  נֹוׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה,
אֹו הּבעל רצה אם - הּלֹוקח את ׁשּסּלק אדֹוניו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבנכסי
ותחזר  יקּים, לא רצה, ואם ידיהן; על מקּים ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהאדֹון,

הּדמים. ויחזיר ְְִִֵַַַַָלּלֹוקח,
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― הצ"ד אמּוריהּמצוה מּלהקטיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעלי

ֿ הּמזּבח" ak)על ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִֵַַַָ
ֿ תּתנּו", "לא החלבים; אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"ואּׁשה
לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻאין
מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ"מהם",
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ―ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
אֹותם נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנעׂשה
הרי ― ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני
מקצת עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָיהיה

ענין envr)האמּורין ipta)"מהם" ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאף

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין :(my)סֹובר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ"הּמקּדיׁש
ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ְְְְִִִִִַַַַָּדברים:
מקצתֹו". ּתקטיר ּבל ֿ החלב, את ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאת

ּתמּורה מּומין(f:)ּובגמרא ּבעלי איברי "הּמעלה אמרּו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻלגּבי
לאו על לֹוקין אין אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּׁשּום

מתיביׁשּבכללּות .(`ax zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְְִִִֵֵֶַַָ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי

אלמא epi`x)ׁשמֹות". dpd)?ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין ְְִִֵֶַַַָָ
עֹובר האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּתיּובּתא
על ׁשּלֹוקין סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחמּׁשה
ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻלאו
ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל אּבּיי ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבׁשני
זה. למאמר ׁשּקדמּו ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו
― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּברר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכמֹו(bq.)ׁשּבכללּות. , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
לאוין ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהדּגמנּו
והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבלבד
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָּבעל
מּום ּבבעל אמּורים הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָקבּוע,

וכרּות" ונתּוק, ckÎbk)וכתּות, ,my)מּומין ֿ אּלּו ׁשּכל . ְְְִֵֶָָָָ
והעֹובר, הּקבּוע ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָקבּועין.
אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבפרק

ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ּבהקרבת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֻֻהמיחדֹות
ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

זה והקריבֹו.על עבר אם לֹוקה, ְְִִִֶֶַַָ

― הצ"ו קרּבנֹותהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּגֹוי ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהּגֹוים
ֿ נכר ּבן "ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻיקרב

ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו dk)לא ,ak `xwie). ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ְְִִִֵֶֶַַָּומי

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו ֿ הּקדׁשיםהּמצוה מן לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִִִֶַַַַַָָ
ּולאכלֹו, לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֻֻמה
ואכלּת ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָוהּוא

"אלהי ה' ּכברּכת eh)בׂשר ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְֱִִֵֶַָָֹ
(d`x zyxt)מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק :ְְְְְִֵֵַַַַַַָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאּלא
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: ּותמּורה(eh.)זֹו, ְְְְְֳִִֶֶַַַָָ

(.al)מחּלין מקֹומֹות ּומעילה(dÎc)וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִִֵַַָָָֻ
(:hi).

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום

.Áˆ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰˘Ú ˙ÂˆÓ.Ëˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò

― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
(hk ,akיחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
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"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי י "ט ֿ כ 'סיון 
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד

ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:
וגֹו'" ֿ הּבקר מן bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹהעֹולה,

ּתּדר" אׁשר נדרי ֿ וכל fi)וגֹו' ,ai mixac)לא אמר: ּכאּלּו , ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל zyxtּתּוכל ixtq) ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

(d`xאּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶֶַָָָָָֹ
לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָללּמד
לּקלעים חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָזריקת
לכלֿ האזהרה הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
עֹולה מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמֹועל.
ּכמֹו מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה ְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ואם לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנתּבאר
ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּומֹוסיף

אֹומר:(bt.)מּסנהדרין יהּודה רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָּבמיתה;

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו ,ak `xwie)"ּבֹו" אמרּו: ְְְְִֵֵַָָֻ
ּבּמעילה. ולא ―ְְִַָֹ

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰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
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zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd oeiq b"kÎf"i -

ה'תשע"ד  סיון י"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "ז ֿ י "ח סיון 

.‰ˆ .„ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Êˆ .Âˆ

― הצ"ד אמּוריהּמצוה מּלהקטיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעלי

ֿ הּמזּבח" ak)על ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִֵַַַָ
ֿ תּתנּו", "לא החלבים; אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"ואּׁשה
לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻאין
מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ"מהם",
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ―ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
אֹותם נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנעׂשה
הרי ― ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני
מקצת עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָיהיה

ענין envr)האמּורין ipta)"מהם" ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאף

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין :(my)סֹובר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ"הּמקּדיׁש
ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ְְְְִִִִִַַַַָּדברים:
מקצתֹו". ּתקטיר ּבל ֿ החלב, את ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאת

ּתמּורה מּומין(f:)ּובגמרא ּבעלי איברי "הּמעלה אמרּו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻלגּבי
לאו על לֹוקין אין אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּׁשּום

מתיביׁשּבכללּות .(`ax zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְְִִִֵֵֶַַָ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי

אלמא epi`x)ׁשמֹות". dpd)?ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין ְְִִֵֶַַַָָ
עֹובר האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּתיּובּתא
על ׁשּלֹוקין סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחמּׁשה
ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻלאו
ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל אּבּיי ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבׁשני
זה. למאמר ׁשּקדמּו ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו
― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּברר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכמֹו(bq.)ׁשּבכללּות. , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
לאוין ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהדּגמנּו
והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבלבד
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָּבעל
מּום ּבבעל אמּורים הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָקבּוע,

וכרּות" ונתּוק, ckÎbk)וכתּות, ,my)מּומין ֿ אּלּו ׁשּכל . ְְְִֵֶָָָָ
והעֹובר, הּקבּוע ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָקבּועין.
אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבפרק

ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ּבהקרבת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֻֻהמיחדֹות
ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

זה והקריבֹו.על עבר אם לֹוקה, ְְִִִֶֶַַָ

― הצ"ו קרּבנֹותהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּגֹוי ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהּגֹוים
ֿ נכר ּבן "ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻיקרב

ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו dk)לא ,ak `xwie). ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ְְִִִֵֶֶַַָּומי

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו ֿ הּקדׁשיםהּמצוה מן לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִִִֶַַַַַָָ
ּולאכלֹו, לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֻֻמה
ואכלּת ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָוהּוא

"אלהי ה' ּכברּכת eh)בׂשר ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְֱִִֵֶַָָֹ
(d`x zyxt)מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק :ְְְְְִֵֵַַַַַַָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאּלא
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: ּותמּורה(eh.)זֹו, ְְְְְֳִִֶֶַַַָָ

(.al)מחּלין מקֹומֹות ּומעילה(dÎc)וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִִֵַַָָָֻ
(:hi).

ה'תשע"ד  סיון י"ח שני יום
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― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
(hk ,akיחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
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"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ד  סיון י"ט שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי י "ט ֿ כ 'סיון 
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד

ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:
וגֹו'" ֿ הּבקר מן bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹהעֹולה,

ּתּדר" אׁשר נדרי ֿ וכל fi)וגֹו' ,ai mixac)לא אמר: ּכאּלּו , ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל zyxtּתּוכל ixtq) ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

(d`xאּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶֶַָָָָָֹ
לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָללּמד
לּקלעים חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָזריקת
לכלֿ האזהרה הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
עֹולה מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמֹועל.
ּכמֹו מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה ְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ואם לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנתּבאר
ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּומֹוסיף

אֹומר:(bt.)מּסנהדרין יהּודה רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָּבמיתה;

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו ,ak `xwie)"ּבֹו" אמרּו: ְְְְִֵֵַָָֻ
ּבּמעילה. ולא ―ְְִַָֹ

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

ה'תשע"ד  סיון כ' רביעי יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰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
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האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב

ה'תשע"ד  סיון כ"א חמישי יום
יום חמישי ֿ שישי כ "א ֿ כ "ב סיון 

.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 ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

אכיל אף ֿ ּכעֹובד, ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים ת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
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"ד  סיון כ"ב שישי 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
ּ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`)ׁשמן" ,d my)ׁש עליה ׁשּנֹותן ּומי לֹוקה.. ― מן ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא
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ּ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"ד  סיון כ"ג קודש שבת 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)והּנֹותרת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶֶַַָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו h)מּמּנה ,e my)ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ev)ספרא zyxt):ּבֹו ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות : ְְִִֵֵֵַַָָָ

עליה יבֹוא d)יבמּה ,dk mixac):ּכלֹומר מצוה", ― ְְְִֶַָָָָָָ
ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ׁשירי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאכילת
נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר לא עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹמצות

מנחֹות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּולׁשֹון(ar)ּדיני : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת זֹו ׁשּמצוה הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻהּתֹורה

יאכלּנה" אהרן ּבבני ֿ זכר "ּכל i`)יתעּלה: ,e `xwie). ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ
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האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב

ה'תשע"ד  סיון כ"א חמישי יום
יום חמישי ֿ שישי כ "א ֿ כ "ב סיון 

.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 ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

אכיל אף ֿ ּכעֹובד, ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים ת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
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"ד  סיון כ"ב שישי יום
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― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קרּבנֹו ׁשלמים ֿ זבח "ואם ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ

יקריבּנּו" ֿ ּתֹודה על אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
(aiÎ`iהּמע ארּבעת 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
ּ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`)ׁשמן" ,d my)ׁש עליה ׁשּנֹותן ּומי לֹוקה.. ― מן ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא
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oeiq b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ּ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"ד  סיון כ"ג קודש שבת יום
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― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)והּנֹותרת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶֶַַָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו h)מּמּנה ,e my)ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ev)ספרא zyxt):ּבֹו ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות : ְְִִֵֵֵַַָָָ

עליה יבֹוא d)יבמּה ,dk mixac):ּכלֹומר מצוה", ― ְְְִֶַָָָָָָ
ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ׁשירי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאכילת
נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר לא עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹמצות

מנחֹות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּולׁשֹון(ar)ּדיני : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת זֹו ׁשּמצוה הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻהּתֹורה

יאכלּנה" אהרן ּבבני ֿ זכר "ּכל i`)יתעּלה: ,e `xwie). ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ֿ קרּבן ּכל הקריב ּכבר ֿ ּכן ֿ אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ֿ קרּבן ּכל d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ֿ החֹובֹות ּכל ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ֿ רגל, ּבכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ
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i"yx
(ÊÈ).'Â‚Â Â‰ÈˆÓ‡ ÈÁÈÂ מלך שנה עשרה חמש כל

הימים בדברי כתוב שכן בחייו, בנו כז)עוזיהו פסוק :(שם
ה': מאחר אמציהו סר אשר ÂÈÏÚ(ËÈ)ומעת Â¯˘˜ÈÂ

.'Â‚Â'ה יעץ כי הנביא, שאמר מה מששמעו
ÈÎÏ˘‰.להשחיתך: ÒÈÂ עשרה חמש כל היה שם

‡·ÂÈ˙Â.(Î·)שנה: ÌÚ ÍÏÓ‰ ·Î˘ È¯Á‡ מות אחרי
אביו, בימי עוזיה שמלך למד אתה מכאן אביו, אמציה
אביו, מות לאחר עד בידו אילת נתנה לא מקום ומכל
שכב  אחרי לומר לו למה אביו בחיי מלך לא שאם
פי  על הבית ימי מונה וכשאתה אבותיו, עם המלך
שנמנית  הללו שנים ט''ו מחסר אינך אם המלכים, שנות
ועשרים  מאות ארבע שעמד תמצא ולעוזיהו, לאמציה

‰˘È·.(Î‰)וחמש: ‡Â‰:ארם מלכי ·Ôמיד ‰ÂÈ

.È˙Ó‡ רבעים בני לו שאמר יהוא, את שמשח הוא
רבותינו אבל לך. א)ישבו צא דקדקו ,(יבמות :(: א ג  (יונה

שתבע  לפי שלישית, ולא שנית, יונה אל ה' דבר ויהי
זה  להם והוקשה האב, כבוד תבע ולא הבן, כבוד
לנינוה, יונה ביד דבר אשר ה' כדבר ותרצוהו, המקרא,
בימי  לישראל נהפך כך לטובה, רעה גזרת ונהפכה
ארם  מלך אבדם אשר בה, שהיו מרעה יואש, בן ירבעם
לטובה: להם נהפך ועכשיו לדוש, כעפר וישימם

(ÂÎ).„‡Ó ‰¯ÂÓ קו מאד, בלע''ז.מיצר נטריאי''ש
יח)כמו א פיך;(יהושע את ימרה אשר כד): ט :(דברים

הייתם; לד)ממרים כו ויש (בראשית רוח. מרת ותהיין
לשון מאד, ירוד מאד, מורה א)פותרים: טו ירה (שמות :

בים:

cec zcevn
(ÊÈ).‰˘ ‰¯˘Ú ˘ÓÁויואש ליואש, בב ' מלך  אמציה כי

אם וכלו אביו, בחיי שמלך  השנים  שתי מלבד  שנה , ט ''ז מלך 
עם כן אם  שנה, כ ''ט  מלך  הלא ואמציה  לאמציה , בט ''ו כן 

שנה: ט''ו אמציה אחריו חי יואש , בו שמת למלכותו:·ÌÏ˘Â¯È.(ËÈ)השנה  החזירו מקום מכל  יהואש , שתפסו אף  כי
(·Î).‰„Â‰ÈÏ ‰·˘ÈÂ ˙ÏÈ‡ ˙‡ ‰· ‡Â‰את אמציה הכה  וכאשר מהם, לקחו אדום ובני יהודה , משל  אחת פעם  שהיתה  יתכן

ולהחזיק בה להתחזק  אין פרוצה בעודה כי ליהודה , השיבה  ובזה מבצר , עיר  להיות חומתה  את בנה ועזריה  מידם, לקחה  אדום 
‰ÍÏÓ.בשלהם: ·Î˘ È¯Á‡עזריה ובא מת , כי עד בה  להחזיק לידם הוחזר לא עדיין  לכדה, שהוא  אף כי  יאמר , אמציה על

מבצר : עיר Ú˘¯‰.(Î‚)ועשאה  ˘ÓÁ ˙˘·בט ''ו כן אם וכלו  שנים , ט ''ז  יואש מלכות וימי  ליואש , בשתים מלך אמציה כי 
היו: ומקוטעות וגו', ארבעים  ירבעם מלך  ואז  ‰˘È·.(Î‰)לאמציה, ‡Â‰גלולים עובדי מלכי לקחו המלכים, אבותיו בימי  כי

להם: והשיב  הוא וחזר מישראל , ההוא הגבול ÓÁ˙.את ‡Â·ÏÓ:לחמת בה שבאים  המקום  ‰Ú¯·‰.מן  ÌÈ „Ú:לומר רצה 
המלח : ים והוא הערבה , ים  Â‚Â'.כלפי ‰ÂÈ Â„·Ú „È·אמרו ז''ל ורבותינו  במקרא, הוזכרה לא  ההיא  א)הנבואה צא כמו(יבמות :

ירבעם : בימי  לישראל  נהפך  כך לטובה, מרעה לנינוה נהפך  יונה ידי Â‚Â'.(ÂÎ)שעל ‰‡¯ ÈÎ,ענים ראה  כי רק בזכותם , לא
רחמיו: ונכמרו רעה, אל  מרעה ומתחלף ÂˆÚ¯.המשתנה ÒÙ‡Âפני על העזוב  המקנה  ולא בבית , הכנוס העושר בידם נשאר לא

„·¯.(ÊÎ)השדה: ‡ÏÂ:ירבעם ביד הושיעם  ולזה  שמם, את  למחות רצה לא וה' לומר: רצה

oeiv zcevn
(ÂÎ).‰¯ÂÓ: וחלוף תמורה  לא:ÒÙ‡Â.מלשון  כענין הוא

(ÊÎ).˙ÂÁÓÏ:ומחיקה מחיה מלשון
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ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk Eàò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:Eáò÷ì ïòzéðBL ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−§©§¥´¦ª¤«©´©−§¦

éúåöî-ìë ék Eúøîà:÷ãv Eâò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E ¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦

i"yx
(Ò˜).˙Ó‡ Í¯·„ הראש ¯‡˘ על הוכיח דברך סוף

ולא  לך יהיה ולא אנכי האומות שכששמעו אמת שהוא
כבד, ששמעו כיון ולכבודו. להנאתו הכל אמרו תשא
אמת: שהוא דברך ראש על הודו תנאף, לא תרצח, לא

(·Ò˜)Í˙¯Ó‡ ÏÚ ÈÎ‡ הבטחתני,˘˘ הבטחתך על .
בה, מבין כשאני הסתומות מאמרותיך אחת על ד"א
המרחץ  בבית דוד שהיה המילה על דרשו ורבותינו
אמר  תורה ובלא תפילין ובלא ציצית בלא עצמו וראה
במילה  שנסתכל כיון מצות מכל ערום שאני לי אוי

בצאתו ואמר המרחץ)שמח אמרתך (מבית על אנכי שש

שנאמ' בדבור ולא במאמר נתנה שמתחלה המילה
יז) בריתי (בראשית את ואתה אברהם אל  אלהים ויאמר

·ÌÂÈ(˜Ò„)תשמור: Ú·˘ קריאת לפני שתים שחרית .
ושתים  לפניה שתים ובערב לאחריה ואחת שמע

ˆ„˜Í.לאחריה: ÈËÙ˘Ó ÏÚ דברי שהיא ק"ש על
הוחלתי:˘·¯˙È(˜ÂÒ)תורה: .(ÁÒ˜)ÈÎ¯„ ÏÎ
.Í„‚:דרכי כל יודע ‰·ÈÈ.(˜ËÒ)אתה Í¯·„Î

וכהווייתן: כהלכתן תורתך ˙·Ú‰.(˜Ú‡)דברי
ÈÂ˘Ï.(˜Ú·)תדברנה: ÔÚ˙ רם קול לשון עניה כל

ואמרו הלוים וענו לכולם ואב כז)הוא :(דברים

cec zcevn
(‚˜)ÈˆÏÁÂ: העוני מן  הוציאני ..'Â‚Â Í˙¯Â˙ ÈÎ א "כ

העוני : מן שתוציאני ¯È·È.(˜„)מהראוי ‰·È¯תריב אתה 
לריב: לי שיש  הריב  שונאי ÈÈÈÁ.עם  Í˙¯Ó‡Ï אמרתך לקיים 

עוה "ז: הנאות  בעבור „¯˘Â.(˜‰)ולא  ‡Ï ÍÈ˜ÂÁ ÈÎואינם
מהם: רחקה לכן  לתשועה  כמנהגך ÍÈËÙ˘ÓÎ.(˜Â)ראויים 

הבריות: על È˙ÈË.(˜Ê)לרחם ‡Ïמן טרדותי רבו כי עם
הרודפים: על ËËÂ˜˙‡Â‰.(˜Á)האויבים  עמהם  מריב הייתי 

התורה : שמרו לא וחפץ‡‰·˙È.(˜Ë)אשר אותם  אוהב אני
למעשה: טובה מחשבה לצרף מעולם  דרכך  כאשר  כחסדך  חייני עכ"ז כולם עשיתי לא אם  ואף  „·¯Í.(˜Ò)בעשייתם ˘‡¯

אמת : הוא אלהיך  ה ' אנכי סיני בהר שאמרת דברך  Â‚Â'.תחלת ÌÏÂÚÏÂבשום תבוטל ולא  צדקך  משפט  כל  לעולם יעמדו ולכן
לעד : הקיים  האלהים ה' הוא והמצוה הואיל  Â‚Â'.(˜Ò‡)זמן ÌÈ¯˘היה הלא  ובידי חמס  לא  על  בחנם  רדפוני השרים  כי אף

יד: בהם  שלחתי ולא לבי  פחד  מדברך אבל  נקם  ‡Í˙¯Ó.(˜Ò·)לנקום ÏÚ:אמרתך קיום רב:ÂÓÎˆ‡.על  שלל  המוצא כאדם
(‚Ò˜).Í˙¯Â˙: השקר על הזהירה  והיא תורתך אהבתי  אשר  כי וקם˘·Ú.(˜Ò„)על  צדיק יפול  שבע  וכן רבות פעמים ר"ל 

כד) ˆ„˜Í.:(משלי ÈËÙ˘Ó ÏÚ:לנו שנתת הצדק  משפטי  ˙Í˙¯Â.(˜Ò‰)בעבור È·‰Â‡Ï:תורתך לאוהבי  ÂÓÏ.יהיה ÔÈ‡Âלא
מכשול : להם מהם˘·¯˙È.(˜ÂÒ)יבוא  ידי רפו ולא מצותיך ועשיתי  לישועתך  קויתי כי האויב צרות  אותי טרדו  לא ר"ל 

הצרה: טרדת Â‡Ó„.(˜ÊÒ)בעבור Ì·‰‡Â: בלבד העונש מיראת ולא מאהבה המצות שמרתי Í„‚.(˜ÁÒ)ר"ל ÈÎ¯„ ÏÎ ÈÎ
בכל : משגיח  אתה כי נגדך  המה דרכי כל  אשר אני יודע  כי לי˙˜¯·.(˜ËÒ)ר "ל  שתבין  היא  והתפלה אליך  תקרב תפלתי

דברך : כוונת  אמתת כפי ר"ל  כדברך  הנביא:Í˙¯Ó‡Î.(˜Ú)התורה נתן  ע"י בהבטחה לי  אמרת ˙È„ÓÏ.(˜Ú‡)כאשר  ÈÎ
תהלה: שפתי תאמרנה  אז חוקיך  תלמדני ומהראוי˙ÔÚ.(˜Ú·)כאשר  צודקים דברים המה כי אמרתך  לשוני תדבר קול בהרמת 

גדול : ובקול  רב בפרסום  בהם  Í„È.(˜Ú‚)לדבר È‰˙:לעזרני מוכנת  ידך  תהא

oeiv zcevn
(‚˜).ÈˆÏÁÂ הנעל חלוץ כמו  ושליפה הוצאה  (דברים ענין 

בדורËËÂ˜˙‡Â‰.(˜Á):כה) אקוט  כמו מריבה  צה)ענין :(לעיל
(·Ò˜).·¯ ÏÏ˘:וגדולה רבה מלשוןÚ˙‡Â·‰.(˜Ò‚)בזה 
ה '˘·¯˙È.(˜ÂÒ)תעוב : על שברו  כמו  תקוה קמו)ענין :(לקמן
(‡Ú˜).‰Ú·˙אומר יביע כמו אמירה יט)ענין :(לעיל
(·Ú˜).ÔÚ˙רם קול  וגו' הלוים  וענו  כמו קול הרמת ענין

כז) :(דברים



קז ci wxt aÎmikln - mi`iap

ci aÎmiklnfkÎfh

æèô :åézçz Bða íòáøé Cìîiå ìàøNé éëìî íò ïBøîLa øáwiå åéúáà-íò LàBäé ákLiåæééçéå ©¦§©³§¨Æ¦£Ÿ½̈©¦¨¥Æ§´Ÿ§½¦−©§¥´¦§¨¥®©¦§²Ÿ¨¨§¨¬§−©§¨«©§¦̧
:äðL äøNò Lîç ìàøNé Cìî æçàBäé-ïa LàBäé úBî éøçà äãeäé Cìî LàBé-ïá eäéöîàçéøúéå £©§¨³¤¨Æ¤´¤§½̈©«£¥´½§¨¬¤§«¨−̈¤´¤¦§¨¥®£¥¬¤§¥−¨¨«§¤−¤

:äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä eäéöîà éøácèéíìLeøéa øL÷ åéìò eøL÷iå ¦§¥´£©§¨®£Ÿ¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬§¨«©¦§§¸¨¨¬¤²¤¦¨©−¦
:íL eäúîéå äLéëì åéøçà eçìLiå äLéëì ñðiåëåéúáà-íò íìLeøéa øáwiå íéñeqä-ìò Búà eàNiå ©¨´̈¨¦®¨©¦§§³©«£¨Æ¨¦½¨©§¦ª−¨«©¦§¬Ÿ−©©¦®©¦¨¥¯¦¨©²¦¦£Ÿ−̈

:ãåc øéòaàëk eç÷iååéáà úçz Búà eëìîiå äðL äøNò LL-ïa àeäå äéøæò-úà äãeäé íò-ì §¦¬¨¦«©¦§º¨©³§¨Æ¤£©§½̈§¾¤¥¬¤§¥−¨¨®©©§¦´Ÿ½©−©¨¦¬
:eäéöîàáëô :åéúáà-íò Cìnä-áëL éøçà äãeäéì äáLéå úìéà-úà äða àeäâëúðLa £©§¨«¨¨´¤¥©½©§¦¤−¨¦«¨®©£¥¬§©«©¤−¤¦£Ÿ¨«¦§©Æ

íéòaøà ïBøîLa ìàøNé-Cìî LàBé-ïa íòáøé Cìî äãeäé Cìî LàBé-ïá eäéöîàì äðL äøNò-Lîç£¥¤§¥´¨½̈©£©§¨¬¤−̈¤´¤§¨®Â̈©¨¨§¨̧¤¨³¤«¤¦§¨¥Æ§´Ÿ§½©§¨¦¬
:äðL úçàåãë:ìàøNé-úà àéèçä øLà èáð-ïa íòáøé úåàhç-ìkî øñ àì ýåýé éðéòa òøä Nòiå §©©−¨¨«©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®´ŸÀ̈¦¨©ŸÆ¨¨§¨´¤§½̈£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«

äëøac øLà ìàøNé éäìà ýåýé øáãk äáøòä íé-ãò úîç àBálî ìàøNé ìeáb-úà áéLä àeäÀ¥¦Æ¤§´¦§¨¥½¦§¬£−̈©¨´¨£¨¨®¦§©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤´¦¤À
:øôçä úbî øLà àéápä ézîà-ïá äðBé Bcáò-ãéaåëñôàå ãàî äøî ìàøNé éðò-úà ýåýé äàø-ék §©©§º¨³¤£¦©Æ©¨¦½£¤−¦©¬©¥«¤¦¨¨¯§Ÿ̈²¤¢¦¬¦§¨¥−Ÿ¤´§®Ÿ§¤³¤

:ìàøNéì øæò ïéàå áeæò ñôàå øeöòæëíòéLBiå íéîMä úçzî ìàøNé íL-úà úBçîì ýåýé øaã-àìå ¨Æ§¤´¤¨½§¥¬Ÿ¥−§¦§¨¥«§Ÿ¦¤´§Ÿ̈½¦§Æ¤¥´¦§¨¥½¦©−©©¨¨®¦©´¦¥½
:LàBé-ïa íòáøé ãéa§©−¨¨§¨¬¤¨«

i"yx
(ÊÈ).'Â‚Â Â‰ÈˆÓ‡ ÈÁÈÂ מלך שנה עשרה חמש כל

הימים בדברי כתוב שכן בחייו, בנו כז)עוזיהו פסוק :(שם
ה': מאחר אמציהו סר אשר ÂÈÏÚ(ËÈ)ומעת Â¯˘˜ÈÂ

.'Â‚Â'ה יעץ כי הנביא, שאמר מה מששמעו
ÈÎÏ˘‰.להשחיתך: ÒÈÂ עשרה חמש כל היה שם

‡·ÂÈ˙Â.(Î·)שנה: ÌÚ ÍÏÓ‰ ·Î˘ È¯Á‡ מות אחרי
אביו, בימי עוזיה שמלך למד אתה מכאן אביו, אמציה
אביו, מות לאחר עד בידו אילת נתנה לא מקום ומכל
שכב  אחרי לומר לו למה אביו בחיי מלך לא שאם
פי  על הבית ימי מונה וכשאתה אבותיו, עם המלך
שנמנית  הללו שנים ט''ו מחסר אינך אם המלכים, שנות
ועשרים  מאות ארבע שעמד תמצא ולעוזיהו, לאמציה

‰˘È·.(Î‰)וחמש: ‡Â‰:ארם מלכי ·Ôמיד ‰ÂÈ

.È˙Ó‡ רבעים בני לו שאמר יהוא, את שמשח הוא
רבותינו אבל לך. א)ישבו צא דקדקו ,(יבמות :(: א ג  (יונה

שתבע  לפי שלישית, ולא שנית, יונה אל ה' דבר ויהי
זה  להם והוקשה האב, כבוד תבע ולא הבן, כבוד
לנינוה, יונה ביד דבר אשר ה' כדבר ותרצוהו, המקרא,
בימי  לישראל נהפך כך לטובה, רעה גזרת ונהפכה
ארם  מלך אבדם אשר בה, שהיו מרעה יואש, בן ירבעם
לטובה: להם נהפך ועכשיו לדוש, כעפר וישימם

(ÂÎ).„‡Ó ‰¯ÂÓ קו מאד, בלע''ז.מיצר נטריאי''ש
יח)כמו א פיך;(יהושע את ימרה אשר כד): ט :(דברים

הייתם; לד)ממרים כו ויש (בראשית רוח. מרת ותהיין
לשון מאד, ירוד מאד, מורה א)פותרים: טו ירה (שמות :

בים:

cec zcevn
(ÊÈ).‰˘ ‰¯˘Ú ˘ÓÁויואש ליואש, בב ' מלך  אמציה כי

אם וכלו אביו, בחיי שמלך  השנים  שתי מלבד  שנה , ט ''ז מלך 
עם כן אם  שנה, כ ''ט  מלך  הלא ואמציה  לאמציה , בט ''ו כן 

שנה: ט''ו אמציה אחריו חי יואש , בו שמת למלכותו:·ÌÏ˘Â¯È.(ËÈ)השנה  החזירו מקום מכל  יהואש , שתפסו אף  כי
(·Î).‰„Â‰ÈÏ ‰·˘ÈÂ ˙ÏÈ‡ ˙‡ ‰· ‡Â‰את אמציה הכה  וכאשר מהם, לקחו אדום ובני יהודה , משל  אחת פעם  שהיתה  יתכן

ולהחזיק בה להתחזק  אין פרוצה בעודה כי ליהודה , השיבה  ובזה מבצר , עיר  להיות חומתה  את בנה ועזריה  מידם, לקחה  אדום 
‰ÍÏÓ.בשלהם: ·Î˘ È¯Á‡עזריה ובא מת , כי עד בה  להחזיק לידם הוחזר לא עדיין  לכדה, שהוא  אף כי  יאמר , אמציה על

מבצר : עיר Ú˘¯‰.(Î‚)ועשאה  ˘ÓÁ ˙˘·בט ''ו כן אם וכלו  שנים , ט ''ז  יואש מלכות וימי  ליואש , בשתים מלך אמציה כי 
היו: ומקוטעות וגו', ארבעים  ירבעם מלך  ואז  ‰˘È·.(Î‰)לאמציה, ‡Â‰גלולים עובדי מלכי לקחו המלכים, אבותיו בימי  כי

להם: והשיב  הוא וחזר מישראל , ההוא הגבול ÓÁ˙.את ‡Â·ÏÓ:לחמת בה שבאים  המקום  ‰Ú¯·‰.מן  ÌÈ „Ú:לומר רצה 
המלח : ים והוא הערבה , ים  Â‚Â'.כלפי ‰ÂÈ Â„·Ú „È·אמרו ז''ל ורבותינו  במקרא, הוזכרה לא  ההיא  א)הנבואה צא כמו(יבמות :

ירבעם : בימי  לישראל  נהפך  כך לטובה, מרעה לנינוה נהפך  יונה ידי Â‚Â'.(ÂÎ)שעל ‰‡¯ ÈÎ,ענים ראה  כי רק בזכותם , לא
רחמיו: ונכמרו רעה, אל  מרעה ומתחלף ÂˆÚ¯.המשתנה ÒÙ‡Âפני על העזוב  המקנה  ולא בבית , הכנוס העושר בידם נשאר לא

„·¯.(ÊÎ)השדה: ‡ÏÂ:ירבעם ביד הושיעם  ולזה  שמם, את  למחות רצה לא וה' לומר: רצה

oeiv zcevn
(ÂÎ).‰¯ÂÓ: וחלוף תמורה  לא:ÒÙ‡Â.מלשון  כענין הוא

(ÊÎ).˙ÂÁÓÏ:ומחיקה מחיה מלשון

hiw wxt mildz - miaezk

.èé÷brwÎbpw

øâð÷:ézçëL àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàøãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéøäð÷÷Bçø §¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦¨´
éwç-ék äòeLé íéòLøî:eLøã àì Eåð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷éøöå éôãø íéaø ¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§¦§¨¤¬©¥«¦−©¦«Ÿ§©´§¨¨®

éúåãòî:éúéèð àì Eçð÷:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá éúéàøèð÷éãewô-ék äàøE ¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«−§¥¦¦¤´
:éðiç Ecñçk äåäé ézáäàñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-Làøùàñ÷éðeôãø íéøN ¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«−¨¦§¨´¦

ípçáéúë)êøáãîå(:éaì ãçt Eøácîeáñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NNâñ÷éúàðN ø÷L ¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«¤´¤−¨¥¦
:ézáäà EúøBz äáòúàåãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò Eäñ÷EúøBú éáäàì áø íBìL ©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®

:ìBLëî Bîì-ïéàååñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò Eæñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E §¥¨¬¦§«¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék Eúèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk Eàò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:Eáò÷ì ïòzéðBL ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−§©§¥´¦ª¤«©´©−§¦

éúåöî-ìë ék Eúøîà:÷ãv Eâò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E ¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦

i"yx
(Ò˜).˙Ó‡ Í¯·„ הראש ¯‡˘ על הוכיח דברך סוף

ולא  לך יהיה ולא אנכי האומות שכששמעו אמת שהוא
כבד, ששמעו כיון ולכבודו. להנאתו הכל אמרו תשא
אמת: שהוא דברך ראש על הודו תנאף, לא תרצח, לא

(·Ò˜)Í˙¯Ó‡ ÏÚ ÈÎ‡ הבטחתני,˘˘ הבטחתך על .
בה, מבין כשאני הסתומות מאמרותיך אחת על ד"א
המרחץ  בבית דוד שהיה המילה על דרשו ורבותינו
אמר  תורה ובלא תפילין ובלא ציצית בלא עצמו וראה
במילה  שנסתכל כיון מצות מכל ערום שאני לי אוי

בצאתו ואמר המרחץ)שמח אמרתך (מבית על אנכי שש

שנאמ' בדבור ולא במאמר נתנה שמתחלה המילה
יז) בריתי (בראשית את ואתה אברהם אל  אלהים ויאמר

·ÌÂÈ(˜Ò„)תשמור: Ú·˘ קריאת לפני שתים שחרית .
ושתים  לפניה שתים ובערב לאחריה ואחת שמע

ˆ„˜Í.לאחריה: ÈËÙ˘Ó ÏÚ דברי שהיא ק"ש על
הוחלתי:˘·¯˙È(˜ÂÒ)תורה: .(ÁÒ˜)ÈÎ¯„ ÏÎ
.Í„‚:דרכי כל יודע ‰·ÈÈ.(˜ËÒ)אתה Í¯·„Î

וכהווייתן: כהלכתן תורתך ˙·Ú‰.(˜Ú‡)דברי
ÈÂ˘Ï.(˜Ú·)תדברנה: ÔÚ˙ רם קול לשון עניה כל

ואמרו הלוים וענו לכולם ואב כז)הוא :(דברים

cec zcevn
(‚˜)ÈˆÏÁÂ: העוני מן  הוציאני ..'Â‚Â Í˙¯Â˙ ÈÎ א "כ

העוני : מן שתוציאני ¯È·È.(˜„)מהראוי ‰·È¯תריב אתה 
לריב: לי שיש  הריב  שונאי ÈÈÈÁ.עם  Í˙¯Ó‡Ï אמרתך לקיים 

עוה "ז: הנאות  בעבור „¯˘Â.(˜‰)ולא  ‡Ï ÍÈ˜ÂÁ ÈÎואינם
מהם: רחקה לכן  לתשועה  כמנהגך ÍÈËÙ˘ÓÎ.(˜Â)ראויים 

הבריות: על È˙ÈË.(˜Ê)לרחם ‡Ïמן טרדותי רבו כי עם
הרודפים: על ËËÂ˜˙‡Â‰.(˜Á)האויבים  עמהם  מריב הייתי 

התורה : שמרו לא וחפץ‡‰·˙È.(˜Ë)אשר אותם  אוהב אני
למעשה: טובה מחשבה לצרף מעולם  דרכך  כאשר  כחסדך  חייני עכ"ז כולם עשיתי לא אם  ואף  „·¯Í.(˜Ò)בעשייתם ˘‡¯

אמת : הוא אלהיך  ה ' אנכי סיני בהר שאמרת דברך  Â‚Â'.תחלת ÌÏÂÚÏÂבשום תבוטל ולא  צדקך  משפט  כל  לעולם יעמדו ולכן
לעד : הקיים  האלהים ה' הוא והמצוה הואיל  Â‚Â'.(˜Ò‡)זמן ÌÈ¯˘היה הלא  ובידי חמס  לא  על  בחנם  רדפוני השרים  כי אף

יד: בהם  שלחתי ולא לבי  פחד  מדברך אבל  נקם  ‡Í˙¯Ó.(˜Ò·)לנקום ÏÚ:אמרתך קיום רב:ÂÓÎˆ‡.על  שלל  המוצא כאדם
(‚Ò˜).Í˙¯Â˙: השקר על הזהירה  והיא תורתך אהבתי  אשר  כי וקם˘·Ú.(˜Ò„)על  צדיק יפול  שבע  וכן רבות פעמים ר"ל 

כד) ˆ„˜Í.:(משלי ÈËÙ˘Ó ÏÚ:לנו שנתת הצדק  משפטי  ˙Í˙¯Â.(˜Ò‰)בעבור È·‰Â‡Ï:תורתך לאוהבי  ÂÓÏ.יהיה ÔÈ‡Âלא
מכשול : להם מהם˘·¯˙È.(˜ÂÒ)יבוא  ידי רפו ולא מצותיך ועשיתי  לישועתך  קויתי כי האויב צרות  אותי טרדו  לא ר"ל 

הצרה: טרדת Â‡Ó„.(˜ÊÒ)בעבור Ì·‰‡Â: בלבד העונש מיראת ולא מאהבה המצות שמרתי Í„‚.(˜ÁÒ)ר"ל ÈÎ¯„ ÏÎ ÈÎ
בכל : משגיח  אתה כי נגדך  המה דרכי כל  אשר אני יודע  כי לי˙˜¯·.(˜ËÒ)ר "ל  שתבין  היא  והתפלה אליך  תקרב תפלתי

דברך : כוונת  אמתת כפי ר"ל  כדברך  הנביא:Í˙¯Ó‡Î.(˜Ú)התורה נתן  ע"י בהבטחה לי  אמרת ˙È„ÓÏ.(˜Ú‡)כאשר  ÈÎ
תהלה: שפתי תאמרנה  אז חוקיך  תלמדני ומהראוי˙ÔÚ.(˜Ú·)כאשר  צודקים דברים המה כי אמרתך  לשוני תדבר קול בהרמת 

גדול : ובקול  רב בפרסום  בהם  Í„È.(˜Ú‚)לדבר È‰˙:לעזרני מוכנת  ידך  תהא

oeiv zcevn
(‚˜).ÈˆÏÁÂ הנעל חלוץ כמו  ושליפה הוצאה  (דברים ענין 

בדורËËÂ˜˙‡Â‰.(˜Á):כה) אקוט  כמו מריבה  צה)ענין :(לעיל
(·Ò˜).·¯ ÏÏ˘:וגדולה רבה מלשוןÚ˙‡Â·‰.(˜Ò‚)בזה 
ה '˘·¯˙È.(˜ÂÒ)תעוב : על שברו  כמו  תקוה קמו)ענין :(לקמן
(‡Ú˜).‰Ú·˙אומר יביע כמו אמירה יט)ענין :(לעיל
(·Ú˜).ÔÚ˙רם קול  וגו' הלוים  וענו  כמו קול הרמת ענין

כז) :(דברים
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
:a cenr dq scרק וכי הגמרא: הריהיא äøéæbמקשה שנתו, תעבור àéäשמא §¥¨¦

dôebעצמה זו חטאת -,àéä dúðL äøáòL úàhç שעיר עם נמתין אם שהרי ¨©¨¤¨§¨§¨¨¦
רק  זה ואין להקריבו , נוכל ולא שנתו תעבור ודאי הבאה, בשנה הכפורים יום עד זה

הגמרא: מתרצת ÷àéLחשש. àì àä מפני קשה, אינה זו קושיא להיות - שיכול ¨Ÿ©§¨
ו  שנה, עליו תעבור לא הבא הכפורים יום עיר éaøשיטת kשעד בתי דין לגבי הסובר §©¦

עיברוה  [שלא פשוטה בשנה זה ולפי החמה, ימות מנין לפי השנה את שמונים חומה,

מכיון  הבאה, שבשנה הכפורים ליום הזה הכפורים יום בין שלימה שנה אין דין] בית

למנינה  חדשים עשר שנים וכעבור המתחדשת, הלבנה לפי החדשים את מונין שאנו

להוסיפם  ועליך עליה, העודפת חמה שנת לחשבון להשלים יום עשר אחד חסרים עדיין 

חמה, כשנת הימים להשלים כדי הלבנה שנת ימי בתורה àéðúcעל נאמר בברייתא, §©§¨
חומה ערי בתי ל)לגבי כה לֹו(ויקרא מלאת עד יּגאל לא äîéîú'ואם äðL הּבית וקם ְְִִֵַָֹֹ¨¨§¦¨ְִַַָ

ש  הברייתא, ומבארת לדרתיו', אתֹו לּקנה לּצמיתת חמה לֹו אׁשר ּבעיר -äðBîאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹֻ¤
ìLéðîkסופר íBé äMîçå íéMLå úBàî LúBîé ïשנת,änçä שכבר ואף §Ÿ¥§¦¦©£¦¨§¦§©§©©¨

עליה  ונוסף השנה את דין בית עיברו אילו וכן שלימה, לבנה משנת יום עשר אחד עברו

נהיה  החמה ימות לפי תמימה שנה שעברה כיון אלא כלל, בזה מתחשב אינו חודש,

ללוקח, חלוט íéîëçåהבית ,éaø éøác ו Lãçחולקים øNò íéðL äðBî ,íéøîBà ¦§¥©¦©£¨¦§¦¤§¥¨¨Ÿ¤
íBéì íBiî לסוף פשוטה בשנה וכשיגיע הלבנה, שנת חשבון לפי מונים שישראל כמו ¦§

ללוקח, הבית והוחלט השנה הושלמה עשר, השנים חודש

א. עמוד סו äøaòúðדף íàå עשר שלשה לעשותה שקבעו דין בית ידי על השנה §¦¦§©§¨
øëBnì,חדשים, äøaòúð שהיא הזאת בשנה מונים שישראל מנין לפי שהולכים כיון ¦§©§¨©¥

נערכה  שבו בחודש יום לאותו השנה תושלם שלא ועד חדשים, עשר שלשה של

השעיר  את הקדיש אם רבי שלפי נמצא ללוקח. הבית יוחלט לא שעברה, בשנה המכירה 

בשנה  הכפורים יום כשיגיע ימים, שמונה בן כשהיה פשוטה, בשנה הכפורים יום בערב

חמה, שנת כימי שנה לו מלאה ולא יום שס"ד בן הוא השעיר יום, שנ"ד ועברו הבאה

שנתו. תעבור שמא גזירה רק זו ולכן

הגמרא: את çðézäשואלת הבאה בשנה להקריב אין מדוע הטעם מיושב זה לפי - ¨¦©
אךøéòNה  שנה, בן שיהיה ואינו øtשחובתו שנים, שלש בן עד כשר הוא שמתחילה ¨¦©

שלישית, שנה לו תעבור אם אף øîéîìמת àkéà éàî ולא שיידחה הטעם מה - ©¦¨§¥©
משום  אלא אינה הפר של הדחייה אכן הגמרא: מיישבת הבאה. בשנה להקרבה יבוא

beèà øt äøéæ[אגב-].øéòN:הגמרא äøéæbכי åדוחה íeMîבלבד,úeîé הלא §¥¨©¨¨¦§¦§¥¨¨
שיסתאב. עד ירעה אם היה הלאãBòåדי למיתה, דינו מדוע הגמרא, úàhçמקשה §©¨

dúðL äøáòL,להקרבה שהביאה àìæàלפני äiòøì דינה ואין הולכת] [-היא ¤¨§¨§¨¨¦§¦¨©§¨
וכ  àéäלמיתה, eléàk dúBà ïéàBø ,dúðL äøáòL úàhç ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨¦¨§¦¦

úBøáwä úéáa úãîBò,להקרבה לקחתה יכול הכהן שתסתאב,äòBøåשאין עד ¤¤§¥©§¨§¨
אחרת. בדמיה ויביא ותמכר

ימותו: הכפרה, אחר ונמצאו שאבדו ושעיר פר מדוע אחר טעם מבארת ¨¤àlàהגמרא
,àáø øîàחכמים äìwzגזרו íeMî äøéæb.השנה במשך בהם יכשלו שלא כדי - ¨©¨¨§¥¨¦©¨¨

לתקלה, חוששים שאכן בברייתא [àéðúc]ומוכח (ïðúã),בברייתאïéLéc÷î ïéà §©§¨¥©§¦¦
הבית, לבדק הוא הקדש שסתם דבר, ïéëéøòîשום ïéàå,עלי זה אדם ערך שאומר - §¥©£¦¦

ïéîéøçî ïéàå,הבית לבדק חרמים וסתם חרם, זה דבר שאומר -,äfä ïîfa שאין כיון §¥©£¦¦©§©©¤
תקנה. להם ואין המקדש, éøòäåבית Léc÷ä íàåíéøçäå C מאלו אחד עשה ואילו - §¦¦§¦§¤¡¦§¤¡¦

אם ולפיכך בהם, להיכשל יבוא שלא כדי לאבדם עליו מוטל קודש, חפצי בידיו ונמצאים הזה, הם ,ø÷òézהיא,äîäaבזמן ואם §¥¨¥¨¥
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øewéòלאיבוד. àeä äæ éàå,בהמה לגבי ה ìòBðהאמור äéðôìאת úìcלאכול מה לה äéìàîואין äúî àéäå.ברעב §¥¤¦¥¤¤§¨¤¨§¦¥¨¥¥¤¨
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ïéîéøçîwcal oinxg mzq xaqw .
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המשך ביאור למס' תענית ליום רביעי עמ' א
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
:a cenr dq scרק וכי הגמרא: הריהיא äøéæbמקשה שנתו, תעבור àéäשמא §¥¨¦

dôebעצמה זו חטאת -,àéä dúðL äøáòL úàhç שעיר עם נמתין אם שהרי ¨©¨¤¨§¨§¨¨¦
רק  זה ואין להקריבו , נוכל ולא שנתו תעבור ודאי הבאה, בשנה הכפורים יום עד זה

הגמרא: מתרצת ÷àéLחשש. àì àä מפני קשה, אינה זו קושיא להיות - שיכול ¨Ÿ©§¨
ו  שנה, עליו תעבור לא הבא הכפורים יום עיר éaøשיטת kשעד בתי דין לגבי הסובר §©¦

עיברוה  [שלא פשוטה בשנה זה ולפי החמה, ימות מנין לפי השנה את שמונים חומה,

מכיון  הבאה, שבשנה הכפורים ליום הזה הכפורים יום בין שלימה שנה אין דין] בית

למנינה  חדשים עשר שנים וכעבור המתחדשת, הלבנה לפי החדשים את מונין שאנו

להוסיפם  ועליך עליה, העודפת חמה שנת לחשבון להשלים יום עשר אחד חסרים עדיין 

חמה, כשנת הימים להשלים כדי הלבנה שנת ימי בתורה àéðúcעל נאמר בברייתא, §©§¨
חומה ערי בתי ל)לגבי כה לֹו(ויקרא מלאת עד יּגאל לא äîéîú'ואם äðL הּבית וקם ְְִִֵַָֹֹ¨¨§¦¨ְִַַָ

ש  הברייתא, ומבארת לדרתיו', אתֹו לּקנה לּצמיתת חמה לֹו אׁשר ּבעיר -äðBîאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹֻ¤
ìLéðîkסופר íBé äMîçå íéMLå úBàî LúBîé ïשנת,änçä שכבר ואף §Ÿ¥§¦¦©£¦¨§¦§©§©©¨

עליה  ונוסף השנה את דין בית עיברו אילו וכן שלימה, לבנה משנת יום עשר אחד עברו

נהיה  החמה ימות לפי תמימה שנה שעברה כיון אלא כלל, בזה מתחשב אינו חודש,

ללוקח, חלוט íéîëçåהבית ,éaø éøác ו Lãçחולקים øNò íéðL äðBî ,íéøîBà ¦§¥©¦©£¨¦§¦¤§¥¨¨Ÿ¤
íBéì íBiî לסוף פשוטה בשנה וכשיגיע הלבנה, שנת חשבון לפי מונים שישראל כמו ¦§

ללוקח, הבית והוחלט השנה הושלמה עשר, השנים חודש

א. עמוד סו äøaòúðדף íàå עשר שלשה לעשותה שקבעו דין בית ידי על השנה §¦¦§©§¨
øëBnì,חדשים, äøaòúð שהיא הזאת בשנה מונים שישראל מנין לפי שהולכים כיון ¦§©§¨©¥

נערכה  שבו בחודש יום לאותו השנה תושלם שלא ועד חדשים, עשר שלשה של

השעיר  את הקדיש אם רבי שלפי נמצא ללוקח. הבית יוחלט לא שעברה, בשנה המכירה 

בשנה  הכפורים יום כשיגיע ימים, שמונה בן כשהיה פשוטה, בשנה הכפורים יום בערב

חמה, שנת כימי שנה לו מלאה ולא יום שס"ד בן הוא השעיר יום, שנ"ד ועברו הבאה

שנתו. תעבור שמא גזירה רק זו ולכן

הגמרא: את çðézäשואלת הבאה בשנה להקריב אין מדוע הטעם מיושב זה לפי - ¨¦©
אךøéòNה  שנה, בן שיהיה ואינו øtשחובתו שנים, שלש בן עד כשר הוא שמתחילה ¨¦©

שלישית, שנה לו תעבור אם אף øîéîìמת àkéà éàî ולא שיידחה הטעם מה - ©¦¨§¥©
משום  אלא אינה הפר של הדחייה אכן הגמרא: מיישבת הבאה. בשנה להקרבה יבוא

beèà øt äøéæ[אגב-].øéòN:הגמרא äøéæbכי åדוחה íeMîבלבד,úeîé הלא §¥¨©¨¨¦§¦§¥¨¨
שיסתאב. עד ירעה אם היה הלאãBòåדי למיתה, דינו מדוע הגמרא, úàhçמקשה §©¨

dúðL äøáòL,להקרבה שהביאה àìæàלפני äiòøì דינה ואין הולכת] [-היא ¤¨§¨§¨¨¦§¦¨©§¨
וכ  àéäלמיתה, eléàk dúBà ïéàBø ,dúðL äøáòL úàhç ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨¦¨§¦¦

úBøáwä úéáa úãîBò,להקרבה לקחתה יכול הכהן שתסתאב,äòBøåשאין עד ¤¤§¥©§¨§¨
אחרת. בדמיה ויביא ותמכר

ימותו: הכפרה, אחר ונמצאו שאבדו ושעיר פר מדוע אחר טעם מבארת ¨¤àlàהגמרא
,àáø øîàחכמים äìwzגזרו íeMî äøéæb.השנה במשך בהם יכשלו שלא כדי - ¨©¨¨§¥¨¦©¨¨

לתקלה, חוששים שאכן בברייתא [àéðúc]ומוכח (ïðúã),בברייתאïéLéc÷î ïéà §©§¨¥©§¦¦
הבית, לבדק הוא הקדש שסתם דבר, ïéëéøòîשום ïéàå,עלי זה אדם ערך שאומר - §¥©£¦¦

ïéîéøçî ïéàå,הבית לבדק חרמים וסתם חרם, זה דבר שאומר -,äfä ïîfa שאין כיון §¥©£¦¦©§©©¤
תקנה. להם ואין המקדש, éøòäåבית Léc÷ä íàåíéøçäå C מאלו אחד עשה ואילו - §¦¦§¦§¤¡¦§¤¡¦

אם ולפיכך בהם, להיכשל יבוא שלא כדי לאבדם עליו מוטל קודש, חפצי בידיו ונמצאים הזה, הם ,ø÷òézהיא,äîäaבזמן ואם §¥¨¥¨¥
úBøétאו,íéìëå úeñk ש היוeá÷øé,יניחם úBëzîואם éìëe úBòî,נרקבים éìBéäàðäשאינם Cדמיהם סך -çìnä íéì ¥§§¥¦¥¨§¨§¥©¨¦£¨¨§©©¤©

øewéòלאיבוד. àeä äæ éàå,בהמה לגבי ה ìòBðהאמור äéðôìאת úìcלאכול מה לה äéìàîואין äúî àéäå.ברעב §¥¤¦¥¤¤§¨¤¨§¦¥¨¥¥¤¨
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izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtziprz
àìéôøåò.onwlck ony jk ,miwc minyb Ðàì÷ éúåúã àãéöøôì åìéôàoirxbd Ð

.rwxw ly dyeb zgzyàéðäî.cin zelrle uaval ligzny Ðéìéô åøåòmzeqy Ð

.rwxwd iwcqa oicnerd oipirxbd zgnvne zlcbny :xg` oeyl .ux`d iwcqàáøåö
ïðáøîixw `l owf mkg cinlz .(`,f) dvia zkqna oaixvc iria enk .sixg xega Ð

.dil ixw "opaxn `edd" `l` ,`axevèáðã ïåéë
èáðzelrle uaval ligzny Ðdler Ð

eny `viy oeik ,mkg cinlz jk .dlrnlÐ

.dlrnl lcbe jledäéì àçúøî àúééøåàÐ

eall miyne ,ezxez jezn al agex el yiy

oiaiigc ol rnyn `we .mc` ipa x`yn xzei

.zekf skl epeclùàë.eteb lk mngny Ðäéðåá
.edipipaa mler iniiwn minkg icinlz Ðìæøá

.lfxak miywe mipctw Ð'åë åìàù äùìùÐ

hwp ,onwl minyba ixiin dikxa iaxc meyn

.dläøòðä äéäå úåàöåé øéòä éùðà úåðáåÐ

xn`ie ,xird on dligz d`veid dxrpd :rnyn

.ygpn did dl ,ipiwyd dlåìéôà úøâéç åìéôà
àîåñxyt`e ,ezli`ya yxit `ly itl Ð

xfril` da oiai `le ,men zlra didzy

.dpgwieïâåäë åäåáéùä (àìà)el epnife Ð

.dwaxàîè øáã.xifg e` alk Ðøîàã åðééäå
'åë àéáð åäìixvd" xn`e `xw dia ilbcn Ð

,`iny inw `gip ied `lc `nl`] "crlba oi`

,my did qgpt ["crlba oi` ixvd" opixn`ck

gzti dvx `ly `l` .excp xizdl leki dide

,gzti lv` `eal dvx `l `ede ,elv` jlil

.dax ziy`xaaéúéåö àì øùà áéúëåÐ

zena z` epae" :weawa zyxta aizk dinxia

z` sexyl (mpd oa `iba xy` ztezd)

iziev] `l xy` y`a mdipa (z`e mdizepa)

:exn`z `ly ."ial lr dzlr `le izxac [`le

gztil `ed jexa yecwd ok enk dev `ld

ryinl iziev `l mlern ik ,mdxa`e ryine

epa z` gwie" aizkc ,y`a epa z` sexyl

lr dler edlrie eizgz jlni xy` xekad

zevxl did xeaqk ,oeekzp minyle ,"dnegd

etxy lr" aizkc i`de .`ed jexa yecwdl

"ciyl mec` jln zenvr`pixg` `zlin Ð

"izxac `l"e .`eddnini minin" ,gztil Ð

zae ."l`xyia wg idzei`pbl qgpt xikfn mebx

`ed jexa yecwd did `l :`nl` ,i`pbl gztie

`ly itl ,i`pbl mxikfn ixdy ,ezaa dvex

`le" :opiqxb ikd .xcpd lhal df lv` df ekld

"ial lr dzlr,xnelk .mdxa` oa wgvi df Ð

el izievy it lr s`ylr dzlr `l mlern Ð

exebihw iptn ,ezeqpl `l` ,epa hegyl ial

:(a,ht) "oiwpgpd"a oixcdpqa xn`ck .ohy epiid

"dl`d mixacd xg` idie"ly eixac xg` Ð

lr dzlr `le" i`d opiqxb `lc zi`e .'eke ohy

`l` azk `lc ,`pixg` `xwa irhc ,"ial

weqt f edinxi) "izxac `le iziev `l xy`"

xy`" dyly ipd lk aizk weawa zyxtae ,(`k

."ial lr dzlr `le izxac `le iziev `l

"iziev `l xy`" :`negpza.gzti ly eza ef Ð

zevne dxez el izievy it lr s`"izxac `le" .eilr iziev `l ef devn Ð`nlra xeaic elit` enr xacl il `ed oileg `le ,`ed ixkp ryin `lde .a`en jln ryin ly epa df Ð?
opixn`ck ,dyn ly ela` inia egkzypy zeklda `xw i`dl dil hiyt `xnbac ,dil aiyg `lc ozpei iaxe .'ebe "dckle xtq zixw z` dki xy`" ,ediicda alk aiyg `w dcb`ae

didi dcal dfbae ux`d lrn lh repnl l`yy oercbe .iax itn .'ek dxey dpiky oi`y :(`,gl) mixcpa opixn`ck ,xfnn lre car lr ycwd gex dxyzy yegl oi`e ,(`,fh) dxenza

cal zg` dlil lh mlerd xqgi m` yi dlwz dne ,obedk `ly df oi` Ð?.iax itnåðì íùâë àåáéå.uiwa dllw oniq `edy ,ywazn epi` minrt Ðíìåòì ù÷áúîä øáãlh Ð

.dngd zenia elit`äàøð íéîòômitk lr :xnel yie .mipirl zi`xp cidy dry lk zi`xp skde ,yeal `edyk d`xp epi`e eal cbpke erexf d`xp mexr `edyk Ðminyd lr Ð

:opiqxb ikd .iax itn ,(b dki`) "mitk l` epaal `yp" oke ,`qka `edy mc` zxev Ðàéä àúìéî àãç äøëæäå äìàù äåøáñepiid "minybd z` oil`ey oi`" ipzwc `d xnelk Ð

.minybd z` oixikfn oi`àðú ïàîå.okl mcew `l la` oixikfn minybd zenil jenq xn`c Ðàéä òùåäé éáøjenq edfe ipiny mei epiidc ,xikfn `ed alel zgpd zryn xn`c Ð

.minyb onf `ed jli`e bgd onc ,minybl
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àìéôøåòoirxb ef - `civxt yexit `ipdn `lw izezc `civxtl elit` .wc myb epiid

.rwxwd zgzny dhg enk epiid ,oa`d zgzn `edyéàîexer `litxer

.ux`d iwcqa micnerd oze` :yexit - ilit .oginvne oxxern :eyexit - ilit

äùìùoa alk aiyg `l i`n` :xn`z m`e .gztie le`y xfril` - obedk `ly el`y

dckle xtq zixw z` dki xy`" xn`y ,dpeti

jixt `l i`n` ,"dy`l iza dqkr z` el izzpe

`dc :xnel yie !car e` xfnn leki :`kd enk

in lk `ed jexa yecwd el oziy alk xn`wc

ly ela` inia egkyy zekld oze` xefgl lekiy

jklc miyxtn yie .iza dqkr el oz` - dyn

lr qrek dze` d`exd lky ,dqkr z`xwp

efg `wc `xizi zeripv meyn i`ce edfe ,ezy`

,riizqn dicic zekfe dzekfc jneq dide .da

`zi`ck ,diyrn itk `l` dl oibeecfn `lc

.'eke oibeefn oi`c (`,a) dheqaìåëéelit`

iab `kd hwp `l i`n` :dniz - `neq e` zxbig

le`y iab xn`wc enk mdxa` car xfril`

xn`e .'eke dgty e` zxfnn 'it` leki :jenqa
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,éãòìbä çzôé .ãåc Bì ïncæðå ,ïâBäk BáéLä:áéúëc ¡¦©¤§¦§©¥¨¦¦§¨©¦§¨¦¦§¦
ìBëé ."'åâå ,éúéa éúìcî àöé øLà àöBiä äéäå"§¨¨©¥£¤¥¥¦©§¥¥¦¨
.Bza Bì äðncæð ,ïâBäk àlL BáéLä .àîè øác eléôà£¦¨¨¨¥¡¦¤Ÿ©¤¦§©§¨¦
?ãòìâa ïéà éøöä" :ìàøNéì àéáð eäì øîà÷c eðééäå§©§§¨¨©§¨¦§¦§¨¥©¢¦¥§¦§¨
àìå ,éúéeö àì øLà" :áéúëe ."?íL ïéà àôBø íà¦¥¥¨§¦£¤Ÿ¦¦¦§Ÿ

"éúéeö àì øLà" ."éaì ìò äúìò àìå ,ézøaã¯äæ ¦©§¦§Ÿ¨§¨©¦¦£¤Ÿ¦¦¦¤
."äìò eäìòiå ,åézçz Cìîé øLà ,øBëaä Bða úà çwiå" :øîàpL ,áàBî Cìî òLéî ìL Bða§¤¥©¤¤¨¤¤¡©©¦©¤§©§£¤¦§Ÿ©§¨©©£¥Ÿ¨

"ézøaã àìå"¯äæ"éaì ìò äúìò àìå" .çzôé¯.íäøáà ïa ÷çöé äæ:äéëøa éaø øîà §Ÿ¦©§¦¤¦§¨§Ÿ¨§¨©¦¦¤¦§¨¤©§¨¨¨©©¦¤¤§¨
äìàL ìàøNé úñðk óà:øîàpL ,ïâBäk dáéLä àeä Ceøa LBãwäå ,ïâBäk àlL,äòãðå" ©§¤¤¦§¨¥¨£¨¤Ÿ©¤§©¨¨¡¦¨©¤¤¤¡©§¥§¨

ïBëð øçLk .'ä úà úòãì äôcøð:àeä Ceøa LBãwä dì øîà ."eðì íLbë àBáéå ,Bàöî ¦§§¨¨©©¤§©©¨Ÿ¨§¨©¤¤¨¨©¨©¨¨
øác Cì äéäà éðà ìáà .Lwaúî Bðéà íéîòôe Lwaúî íéîòtL øác úìàBL zà ,éza"¦¦©§¤¤¨¨¤§¨¦¦§©¥§¨¦¥¦§©¥£¨£¦¤§¤¨¨¨
:åéðôì äøîà .ïâBäk àlL äìàL ãBòå ."ìàøNéì ìhë äéäà" :øîàpL ,"íìBòì Lwaúnä©¦§©¥§¨¤¤¡©¤§¤©©§¦§¨¥§¨£¨¤Ÿ©¤¨§¨§¨¨
:àeä Ceøa LBãwä dì øîà ."EòBøæ ìò íúBçk ,Eaì ìò íúBçë éðîéN ,íìBò ìL BðBaø"¦¤¨¦¥¦©¨©¦¤©¨©§¤¨©¨©¨¨
äàøpL øác Cì äNòà éðà ìáà .äàøð Bðéà íéîòôe äàøð íéîòtL øác úìàBL zà ,éza"¦¦©§¤¤¨¨¤§¨¦¦§¤§¨¦¥¦§¤£¨£¦¤¡¤¨¨¨¤¦§¤

éúwç íétk ìò ïä" :øîàpL ,"íìBòì."CäìàL äeøáñ ."'åë ,íéîLbä úà ïéìàBL ïéà" §¨¤¤¡©¥©©©¦©Ÿ¦¥£¦¤©§¨¦©§¨§¥¨
."Búçpä úòMî" :øîàc ,àéä òLBäé éaø :àáø øîà ?àpz ïàî .àéä àúléî àãç äøkæäå§©§¨¨£¨¦§¨¦©©¨£©¨¨©¦§ª©¦§¨©¦§©©¨¨
àîéì :éøîàc àkéàå .ãeçì äøkæäå ãeçì äìàL .øæòéìà éaø àîéz eléôà :ééaà déì øîà£©¥©©¥£¦¥¨©¦¡¦¤¤§¥¨§§©§¨¨§§¦¨§¨§¦¥¨
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קיח
izni`na cenr c sc ± oey`x wxtziprz

:opiqxb ikd'åë øæòéìà éáø àîéú åìéôà àéä òùåäé 'ø àîéì éøîàã àëéàå`le Ð

.oizipznn rnzyn `l `dc ,cegl dxkfde cegl dl`y dexaq opiqxbïéìàåù éúîéà ãò
íéîùâä úà.minybd zeni seqa Ðçñôä øåáòéù ãòcren ly eleg lk opixn`c Ð

."xhne lh oze"ïñéð àöéù ãò.opiqxb ikd :oizipzna `nrh witncke Ðàãñç áø øîà
ìéæàå ìéàù ìéàùéî øéëæäì ïàë ìåàùì ïàë

÷ñåô ïåùàø áåè íåéá äøëæäål`ey le`yl Ð

izn cr ipzwck ,gqtd xeariy cr jlede

xikfdl .'ek oil`eyzltza `l` xikfn epi` Ð

.oey`x aeh mei ly xveiìàåù åðéàù íå÷îáÐ

ezltz lltzn epi`y ,bg ly oexg`d aeh meia

.mipyd zkxaa `l` dl`y oi`c ,leg zltz

øéëæî:dcedi iax xn`ck minyb zexeab Ð

.xikfn oexg`dìàåù àåäù íå÷îáelega Ð

.gqt ly cren lyéàðú éøúcr xn` cg Ð

oil`ey gqtd xeariy,oixikfny oky lk Ð

lekiy ,dxkfde ,gqtd cr dl`y xn` cge

aeh meia xikfdloey`xd aeh meia xikfn Ð

.wqet oitqenae ,xvei zltza gqt lyóñåé áø
øîàcr oil`ey izni` cr ipzwc i`d Ð

'ek xeariygily xeariy cr :xn`w ikd Ð

,oizipznc dcedi iax jci`k epiide .'ek xeav

.xikfn epi` oexg`d xikfn oey`xd :xn`c

àëéà éî áåè íåéá äìàù`ed lltzn ike Ð

gqtd xeariy cr xne` dz`y ,leg zltz?
aeh mei zltz ly xeav gily onf epiidc

.gqt ly oey`xdäìàù ïéà äéì øîà
ïîâøåúîãzkxa xne` yxec `edy dyxca Ð

.dcal dl`yïåéëã øåáöì êéøö åðéàù øáã
àåä ä÷ñôä ïîæãl`yinl `rx` gxe` e`l Ð

.jixv epi`y xac xeavaúèéçù ïîæ øåáòéù ãò
çñôxeariy cr ,xyr drax`c mei zevg Ð

zevg'x opirny`e .xvei zltz lk epiidc Ð

ab lr s` ,migqt iaxrc dgpnac dcedi

oze" xn`i `le ,opiwiqtn leg zltz opilvnc

xgnl cr opixkcnc ab lr s`e ."xhne lh

oitqenaly dgpn zltza dl`yd wqet Ð

xikfdl lekiy ,dxkfde .oey`xd aeh mei axr

aeh meiazltz cr xikfn Ðaeh mei ly sqen

.oey`xdåúìéçúëmeia dlgz xikfn `edy Ð

bgd xg`l cr l`ey epi`e ,bg ly oexg` aeh

aeh mei axr dgpna l`ey epi` eteqa jk Ð

.oey`x aeh mei ly sqen cr xikfne ,oey`xd

.`ki` in aeh meia dl`y :jxtinl `kil `kdeàéä äìàù êøåö éîð äøëæäãiievxl `ed xikfn dixza` dl`y `ki`c oeike ,aeh meia le`yl el xyt` i`y itl dligz dvxny Ð

.`nlraåôåñ ìáàlenz`n zwqt`c oeik `d .jli`e o`kn le`yl jixv epi`e li`ed xikfn `ed dnl Ðxikfn i`n`e ,eda jl `gip `lc jzrc` zilb Ð?äãåäé éáøë äëìäÐ

.'eke daizd iptl xaerd :xn`céëä ïðçåé éáø øîà éî.oexg`d aeh meia xikfnc ,dcedi iaxk dkldc Ðïåùçøîá äùìùá.'ek minyb onf dedc edl miw ikd Ðìàéìîâ ïáøë äëìä
.onwl ipync cr ,xikfn l`ey `edy mewnac jzrc `wlq `we .oeygxna dray cr l`ey epi`c Ðìåàùì ïàëoeygxna draya Ð.øéëæäì ïàëopgei 'xe .oexg`d aeh mein Ð

.xfrl` iaxc dil zi`øéëæî ìàåùù íå÷îá ïðçåé éáø øîà àäåoexg`d aeh meia xikfny dcedi 'xk dkldc opgei iax xn` ikide .xikfn epi` l`ey epi`y mewna Ð?`kil `d

.aeh meia mipyd zkxa xne` oi`c ,dl`yøîúéà ä÷ñôäìgqtd axra dl`yl wiqtn `edykc Ð."xikfn l`eyy mewna" rnyn ikdc ,dxkfdl inp wqet Ðøîúéà åäééåøú àäå
.dwqtde dlgzd Ðìåàùì ìéçúé.le`yl lekiy ,lega epiidc Ðìåàùìî ÷ñôezenk dkld xn` ikide ,dcedi iaxk dil `xiaq `l `nl` .xikfdln wqet ,gqtd axra Ð?àä

åäì àäå ïìixyz lk dcya zexite d`eaz epl yiy ,laa ipal Ð.le`yl ligzn xikfdl ligzn :opgei iax xn`ck ,mil`ey mye ,oeygxna dray cr oixikfn oi` Ðåäì àäåÐ

ixyza oitqe`e oqipa oixvewc l`xyi ux` ipal.ezenk dkld iq` ax xn`c ,dcedi iaxk ,oexg`d aeh meia oixikfn Ðàøáãá.zecya xnelk ,xacn Ðíéìâø éìåò åäì úéàÐ

minyb odl ecxi m`e.ozxifga odl dyw Ðïðçåé éáø øîà éë àìàmilbx iler `kile ,miiw ycwnd zia oi`y onfa ,'ek oexg`d aeh mein xikfnc ,dcedi 'xk dkld Ð.xikfn Ð

íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá ïàë.oeygxna iriay cr xikfn epi` ,milbx iler `ki`c Ðéîåé éøú ïì úéàã ïðà.ipiny wtq iriyze ,iriay wtq ipiny ,mipexg` miaeh mini ipy Ð

.xikfn odn dfi`a ,oexg`d aeh mein xn`c dcedi iaxlóñåîá ìéçúî.`ed oexg`d aeh mei `nyc ,iriay wtq ipiny ly Ðäçðîá ÷ñåôådxkfd onf oi`e ,`ed leg iriay `ny Ð

.xgn ly sqen crúéøçùå úéáøòá éîð ÷ñåôå.ipiny wtq iriyz ly Ðàáàì.ixag Ðùãå÷ åúéùòù øçàìmein dcedi iaxk minyb zexeab ea zxkfdy ,iriay wtq ipinyl Ð

.oexg`d aehìåç åäùòú.meid eze` ly dgpna wiqtny :dinza Ðúéøçùå úéáøò ÷ñåôå.meid eze` ly dltz epiid e`lc Ð
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øîàåz`e :yexit - 'eke dray cr oil`ey oi`c xn`c l`ilnb oaxk dkld xfrl` 'x

iptl xaerd xne` dcedi iax :oizipzna xn`wc `da dcedi 'xk dkld zxn`

dl`y lirl opincne .xikfn epi` oey`xde xikfn oexg`d ,bg ly oexg`d aeh meia daizd

`xab` `xab :ipyne ,'eke xeariy cr minybd z` oil`ey izn cr edpinxe :jixtc ,dxkfdl

.'ekeàäåoil`eyy mewna opgei iax xn`

:yexit .dwqtdl `edd :ipyne - xikfn minybd

la` ,xikfdln wiqtn le`yln wiqtny mewnac

ded dxkfdc ied `nrhe .xikfdl mcew ligzn

xikfn m` `yyg `kil ikd meyne ,dl`y ievix

.mcew

àädray xg`l cr laa ipal :yexit - ol

ux`ae .`xaca ixit edp zi`c ,oeygxna

zeidl odizexit mileki `dc ,`yyg `kil

.xacnl dkled `la miyaiàäåik - edl

.le`yl ligzi xikfdl ligznd
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øîà ?"Búçpä úòMî" :øîàc ,àéä òLBäé éaø©¦§ª©¦§¨©¦§©©¨¨£©
äøkæäå ãeçì äìàL .øæòéìà éaø àîéz eléôà :àáø̈¨£¦¥¨©¦¡¦¤¤§¥¨§§©§¨¨

.ãeçì."'åë ,äáézä éðôì øáBòä :øîBà äãeäé éaø" §©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨
äãeäé éaø ?íéîLbä úà ïéìàBL éúî ãò" :eäðéîøe§¦§©¨©£¦¤©§¨¦©¦§¨
ãò :øîBà øéàî éaø .çñtä øBáòiL ãò :øîBà¥©¤©£©¤©©¦¥¦¥©
ïàk .àéL÷ àì :àcñç áø øîà !"ïñéð øBáòiL¤©£¦¨£©©¦§¨¨©§¨¨

ìøékæäì ;ìéæàå ìéàL ìàLéî .øékæäì ïàk .ìBàL ¦§¨§©§¦¦§©¨¥§¨¥§©§¦
àcñç áøc àä :àleò øîà .÷éñt ïBLàøä áBè íBéa§¨¦¨¥£©¨¨§©¦§¨
íB÷îa äîe ."íéðéòì ïLòëå íépMì õîçk" àéL÷©§¨©Ÿ¤©¦©¦§¤¨¨¨¥¨¦©§¨
éàpz éøz :àleò øîà àlà !øékæî àäiL ïéc Bðéà ,ìàBML íB÷îa ,øékæî ,ìàBL BðéàL¤¥¥©§¦§¨¤¥¥¦¤§¥©§¦¤¨£©¨§¥©¨¥
øeaö çéìL øBáòiL ãò ?"çñtä øBáòiL ãò" éàî :øîà óñBé áø .äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨©¥£©©©¤©£©¤©©¤©£§¦©¦
øîà ?àkéà éî áBè íBéa äìàL :ééaà déì øîà .çñt ìL ïBLàø áBè íBéa ãøBiä ïBLàø¦©¥§¦¤¤©£©¥©©¥§¥¨§¦¦¨£©

éøö BðéàL øác ìàBL ïîbøeúî éëå .ïîbøeúî ìàBL .ïéà :déìàzøåeçî ,àlà ?øeavì C ¥¦¥§§§¨§¦§§§¨¥¨¨¤¥¨¦©¦¤¨§©©§¨
,Búléçúëå .çñtä úèéçL ïîæ øBáòiL ãò ?"çñtä øBáòiL ãò" éàî :øîà äaø .àleòãk¦§¨©¨£©©©¤©£©¤©©¤©£§©§¦©©¤©§¦§¦¨
BðéàL ét ìò óà øékæî BôBñ óà ,ìàBL BðéàL ét ìò óà øékæî Búléçz äî .BôBñ ïk¥©§¦¨©§¦©©¦¤¥¥©©§¦©©¦¤¥
BôBñ àlà .àéä äìàL éevéø éîð äøkæä ,øékæî Búléçz àîìLa :ééaà déì øîà .ìàBL¥£©¥©©¥¦§¨¨§¦¨©§¦©§¨¨©¦¦§¥¨¦¤¨
äëìä :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà .àleòãk àzøåeçî àlà ?àkéà äìàL éevéø éàî©¦§¥¨¦¨¤¨§©©§¨¦§¨¨©©¦©¦£©©¦¨¨£¨¨

:éñà éaøì àøéæ éaø déì øîà .äãeäé éaøkìLa" :ïðúäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîeäL §©¦§¨£©¥©¦¥¨§©¦©¦¦£©©¦¨¨¨¦§¨§©¦§¨
äëìä :øæòìà éaø øîàå ."Ba äòáLa :øîBà ìàéìîb ïaø .íéîLbä úà ïéìàBL ïååLçøîa§©§¤§¨£¦¤©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨§¨©©¦¤§¨¨£¨¨

ì ïàk .àéL÷ àì :àîéà úéòaéà ?úéîø à÷ àøábà àøáb :déì øîà !ìàéìîb ïaøk.ìBàL §©¨©§¦¥£©¥©§¨©©§¨¨¨¥¦¨¥¥¨¨©§¨¨¦§
.øîzéà ä÷ñôäì àeää !øékæî ìàBML íB÷îa :ïðçBé éaø øîàäå .øékæäì ïàkéaø øîàäå ¨§©§¦§¨¨©©¦¨¨§¨¤¥©§¦©§©§¨¨¦§©§¨¨©©¦

ì ìéçúî ,øékæäì ìéçúä :ïðçBélî ÷ñt .ìBàLàä .àéL÷ àì ,àlà !øékæälî ÷ñBt ,ìBàL ¨¨¦§¦§©§¦©§¦¦§¨©¦¦§¥¦§©§¦¤¨¨©§¨¨
ék !íéìâø éìBò eäì úéà éîð eäãéãì ?àøáca éøét ïì úéàc ?ïãécì àðL éàî .eäì àä .ïì̈¨§©§¨§¦©§¦¨¥¥§©§¨§¦§©¦¦§¥§¨¦¦
àìå ,eäãéãì àäå àä ,éëäì úéúàc àzLä .íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,ïðçBé éaø øîà÷̈¨©©¦¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¨§¨§¨¥§¨¦¨§¨§¦§§¨
ïì úéàc ïðàå .íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,ïàk .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,ïàk .àéL÷©§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©£©§¦¨
øæBçå ,úéøçLå ,úéáøò ,äçðîa ÷ñBôe ,ïéôñeîa ìéçúî :áø øîà ?ïðéãáò éëéä ,éîBé éøz§¥¥¥¦¨§¦©¨©©©§¦§¨¦¥§¦§¨©§¦§©£¦§¥
?ìBç eäNòz ,LãB÷ BúéNòL øçà :àaàì déì eøîàå e÷et :ìàeîL eäì øîà .ïéôñeîa§¨¦£©§§¥§¦§¥§©¨©©¤£¦¤©£¥
.ïéôñeîa ìéçúîe øæBçå ,úéøçLå úéáøò ÷ñBôe ,äçðîáe ïéôñeîa ìéçúî :ìàeîL øîà àlà¤¨¨©§¥©§¦§¨¦§¦§¨¥©§¦§©£¦§¥©§¦§¨¦

àáø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

תענית. מאימתי - פרק ראשון דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

             

       
         

         
         

        


         
         

       
        

         
          

          
        
        

   
        

        
         

         
        

          
        

          
         

          
         

  
         

           
        
         

      
 

         
      

         
       

           
         
          

        
          

        
       

        
    

         
         

         
         
         

          
          

        
            

         
        

        

         
        

          
       

          
       

       
             

        
     

      
         

       
        

         
          

          
        

         
           

        
         

   
         

      
        

          
        

         
       
        

   
        

        
        

          
         
          

         
        
        

   
         

        
          

        
       

         
       

      
         

          
           

        
         

          
 

           
         















































































































































































































































קיט izni`na cenr c sc ± oey`x wxtziprz
:opiqxb ikd'åë øæòéìà éáø àîéú åìéôà àéä òùåäé 'ø àîéì éøîàã àëéàå`le Ð

.oizipznn rnzyn `l `dc ,cegl dxkfde cegl dl`y dexaq opiqxbïéìàåù éúîéà ãò
íéîùâä úà.minybd zeni seqa Ðçñôä øåáòéù ãòcren ly eleg lk opixn`c Ð

."xhne lh oze"ïñéð àöéù ãò.opiqxb ikd :oizipzna `nrh witncke Ðàãñç áø øîà
ìéæàå ìéàù ìéàùéî øéëæäì ïàë ìåàùì ïàë

÷ñåô ïåùàø áåè íåéá äøëæäål`ey le`yl Ð

izn cr ipzwck ,gqtd xeariy cr jlede

xikfdl .'ek oil`eyzltza `l` xikfn epi` Ð

.oey`x aeh mei ly xveiìàåù åðéàù íå÷îáÐ

ezltz lltzn epi`y ,bg ly oexg`d aeh meia

.mipyd zkxaa `l` dl`y oi`c ,leg zltz

øéëæî:dcedi iax xn`ck minyb zexeab Ð

.xikfn oexg`dìàåù àåäù íå÷îáelega Ð

.gqt ly cren lyéàðú éøúcr xn` cg Ð

oil`ey gqtd xeariy,oixikfny oky lk Ð

lekiy ,dxkfde ,gqtd cr dl`y xn` cge

aeh meia xikfdloey`xd aeh meia xikfn Ð

.wqet oitqenae ,xvei zltza gqt lyóñåé áø
øîàcr oil`ey izni` cr ipzwc i`d Ð

'ek xeariygily xeariy cr :xn`w ikd Ð

,oizipznc dcedi iax jci`k epiide .'ek xeav

.xikfn epi` oexg`d xikfn oey`xd :xn`c

àëéà éî áåè íåéá äìàù`ed lltzn ike Ð

gqtd xeariy cr xne` dz`y ,leg zltz?
aeh mei zltz ly xeav gily onf epiidc

.gqt ly oey`xdäìàù ïéà äéì øîà
ïîâøåúîãzkxa xne` yxec `edy dyxca Ð

.dcal dl`yïåéëã øåáöì êéøö åðéàù øáã
àåä ä÷ñôä ïîæãl`yinl `rx` gxe` e`l Ð

.jixv epi`y xac xeavaúèéçù ïîæ øåáòéù ãò
çñôxeariy cr ,xyr drax`c mei zevg Ð

zevg'x opirny`e .xvei zltz lk epiidc Ð

ab lr s` ,migqt iaxrc dgpnac dcedi

oze" xn`i `le ,opiwiqtn leg zltz opilvnc

xgnl cr opixkcnc ab lr s`e ."xhne lh

oitqenaly dgpn zltza dl`yd wqet Ð

xikfdl lekiy ,dxkfde .oey`xd aeh mei axr

aeh meiazltz cr xikfn Ðaeh mei ly sqen

.oey`xdåúìéçúëmeia dlgz xikfn `edy Ð

bgd xg`l cr l`ey epi`e ,bg ly oexg` aeh

aeh mei axr dgpna l`ey epi` eteqa jk Ð

.oey`x aeh mei ly sqen cr xikfne ,oey`xd

.`ki` in aeh meia dl`y :jxtinl `kil `kdeàéä äìàù êøåö éîð äøëæäãiievxl `ed xikfn dixza` dl`y `ki`c oeike ,aeh meia le`yl el xyt` i`y itl dligz dvxny Ð

.`nlraåôåñ ìáàlenz`n zwqt`c oeik `d .jli`e o`kn le`yl jixv epi`e li`ed xikfn `ed dnl Ðxikfn i`n`e ,eda jl `gip `lc jzrc` zilb Ð?äãåäé éáøë äëìäÐ

.'eke daizd iptl xaerd :xn`céëä ïðçåé éáø øîà éî.oexg`d aeh meia xikfnc ,dcedi iaxk dkldc Ðïåùçøîá äùìùá.'ek minyb onf dedc edl miw ikd Ðìàéìîâ ïáøë äëìä
.onwl ipync cr ,xikfn l`ey `edy mewnac jzrc `wlq `we .oeygxna dray cr l`ey epi`c Ðìåàùì ïàëoeygxna draya Ð.øéëæäì ïàëopgei 'xe .oexg`d aeh mein Ð

.xfrl` iaxc dil zi`øéëæî ìàåùù íå÷îá ïðçåé éáø øîà àäåoexg`d aeh meia xikfny dcedi 'xk dkldc opgei iax xn` ikide .xikfn epi` l`ey epi`y mewna Ð?`kil `d

.aeh meia mipyd zkxa xne` oi`c ,dl`yøîúéà ä÷ñôäìgqtd axra dl`yl wiqtn `edykc Ð."xikfn l`eyy mewna" rnyn ikdc ,dxkfdl inp wqet Ðøîúéà åäééåøú àäå
.dwqtde dlgzd Ðìåàùì ìéçúé.le`yl lekiy ,lega epiidc Ðìåàùìî ÷ñôezenk dkld xn` ikide ,dcedi iaxk dil `xiaq `l `nl` .xikfdln wqet ,gqtd axra Ð?àä

åäì àäå ïìixyz lk dcya zexite d`eaz epl yiy ,laa ipal Ð.le`yl ligzn xikfdl ligzn :opgei iax xn`ck ,mil`ey mye ,oeygxna dray cr oixikfn oi` Ðåäì àäåÐ

ixyza oitqe`e oqipa oixvewc l`xyi ux` ipal.ezenk dkld iq` ax xn`c ,dcedi iaxk ,oexg`d aeh meia oixikfn Ðàøáãá.zecya xnelk ,xacn Ðíéìâø éìåò åäì úéàÐ

minyb odl ecxi m`e.ozxifga odl dyw Ðïðçåé éáø øîà éë àìàmilbx iler `kile ,miiw ycwnd zia oi`y onfa ,'ek oexg`d aeh mein xikfnc ,dcedi 'xk dkld Ð.xikfn Ð

íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá ïàë.oeygxna iriay cr xikfn epi` ,milbx iler `ki`c Ðéîåé éøú ïì úéàã ïðà.ipiny wtq iriyze ,iriay wtq ipiny ,mipexg` miaeh mini ipy Ð

.xikfn odn dfi`a ,oexg`d aeh mein xn`c dcedi iaxlóñåîá ìéçúî.`ed oexg`d aeh mei `nyc ,iriay wtq ipiny ly Ðäçðîá ÷ñåôådxkfd onf oi`e ,`ed leg iriay `ny Ð

.xgn ly sqen crúéøçùå úéáøòá éîð ÷ñåôå.ipiny wtq iriyz ly Ðàáàì.ixag Ðùãå÷ åúéùòù øçàìmein dcedi iaxk minyb zexeab ea zxkfdy ,iriay wtq ipinyl Ð

.oexg`d aehìåç åäùòú.meid eze` ly dgpna wiqtny :dinza Ðúéøçùå úéáøò ÷ñåôå.meid eze` ly dltz epiid e`lc Ð
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øîàåz`e :yexit - 'eke dray cr oil`ey oi`c xn`c l`ilnb oaxk dkld xfrl` 'x

iptl xaerd xne` dcedi iax :oizipzna xn`wc `da dcedi 'xk dkld zxn`

dl`y lirl opincne .xikfn epi` oey`xde xikfn oexg`d ,bg ly oexg`d aeh meia daizd

`xab` `xab :ipyne ,'eke xeariy cr minybd z` oil`ey izn cr edpinxe :jixtc ,dxkfdl

.'ekeàäåoil`eyy mewna opgei iax xn`

:yexit .dwqtdl `edd :ipyne - xikfn minybd

la` ,xikfdln wiqtn le`yln wiqtny mewnac

ded dxkfdc ied `nrhe .xikfdl mcew ligzn

xikfn m` `yyg `kil ikd meyne ,dl`y ievix

.mcew

àädray xg`l cr laa ipal :yexit - ol

ux`ae .`xaca ixit edp zi`c ,oeygxna

zeidl odizexit mileki `dc ,`yyg `kil

.xacnl dkled `la miyaiàäåik - edl

.le`yl ligzi xikfdl ligznd
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.ãeçì."'åë ,äáézä éðôì øáBòä :øîBà äãeäé éaø" §©¦§¨¥¨¥¦§¥©¥¨
äãeäé éaø ?íéîLbä úà ïéìàBL éúî ãò" :eäðéîøe§¦§©¨©£¦¤©§¨¦©¦§¨
ãò :øîBà øéàî éaø .çñtä øBáòiL ãò :øîBà¥©¤©£©¤©©¦¥¦¥©
ïàk .àéL÷ àì :àcñç áø øîà !"ïñéð øBáòiL¤©£¦¨£©©¦§¨¨©§¨¨

ìøékæäì ;ìéæàå ìéàL ìàLéî .øékæäì ïàk .ìBàL ¦§¨§©§¦¦§©¨¥§¨¥§©§¦
àcñç áøc àä :àleò øîà .÷éñt ïBLàøä áBè íBéa§¨¦¨¥£©¨¨§©¦§¨
íB÷îa äîe ."íéðéòì ïLòëå íépMì õîçk" àéL÷©§¨©Ÿ¤©¦©¦§¤¨¨¨¥¨¦©§¨
éàpz éøz :àleò øîà àlà !øékæî àäiL ïéc Bðéà ,ìàBML íB÷îa ,øékæî ,ìàBL BðéàL¤¥¥©§¦§¨¤¥¥¦¤§¥©§¦¤¨£©¨§¥©¨¥
øeaö çéìL øBáòiL ãò ?"çñtä øBáòiL ãò" éàî :øîà óñBé áø .äãeäé éaøc àaélà©¦¨§©¦§¨©¥£©©©¤©£©¤©©¤©£§¦©¦
øîà ?àkéà éî áBè íBéa äìàL :ééaà déì øîà .çñt ìL ïBLàø áBè íBéa ãøBiä ïBLàø¦©¥§¦¤¤©£©¥©©¥§¥¨§¦¦¨£©

éøö BðéàL øác ìàBL ïîbøeúî éëå .ïîbøeúî ìàBL .ïéà :déìàzøåeçî ,àlà ?øeavì C ¥¦¥§§§¨§¦§§§¨¥¨¨¤¥¨¦©¦¤¨§©©§¨
,Búléçúëå .çñtä úèéçL ïîæ øBáòiL ãò ?"çñtä øBáòiL ãò" éàî :øîà äaø .àleòãk¦§¨©¨£©©©¤©£©¤©©¤©£§©§¦©©¤©§¦§¦¨
BðéàL ét ìò óà øékæî BôBñ óà ,ìàBL BðéàL ét ìò óà øékæî Búléçz äî .BôBñ ïk¥©§¦¨©§¦©©¦¤¥¥©©§¦©©¦¤¥
BôBñ àlà .àéä äìàL éevéø éîð äøkæä ,øékæî Búléçz àîìLa :ééaà déì øîà .ìàBL¥£©¥©©¥¦§¨¨§¦¨©§¦©§¨¨©¦¦§¥¨¦¤¨
äëìä :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà .àleòãk àzøåeçî àlà ?àkéà äìàL éevéø éàî©¦§¥¨¦¨¤¨§©©§¨¦§¨¨©©¦©¦£©©¦¨¨£¨¨

:éñà éaøì àøéæ éaø déì øîà .äãeäé éaøkìLa" :ïðúäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîeäL §©¦§¨£©¥©¦¥¨§©¦©¦¦£©©¦¨¨¨¦§¨§©¦§¨
äëìä :øæòìà éaø øîàå ."Ba äòáLa :øîBà ìàéìîb ïaø .íéîLbä úà ïéìàBL ïååLçøîa§©§¤§¨£¦¤©§¨¦©¨©§¦¥¥§¦§¨§¨©©¦¤§¨¨£¨¨

ì ïàk .àéL÷ àì :àîéà úéòaéà ?úéîø à÷ àøábà àøáb :déì øîà !ìàéìîb ïaøk.ìBàL §©¨©§¦¥£©¥©§¨©©§¨¨¨¥¦¨¥¥¨¨©§¨¨¦§
.øîzéà ä÷ñôäì àeää !øékæî ìàBML íB÷îa :ïðçBé éaø øîàäå .øékæäì ïàkéaø øîàäå ¨§©§¦§¨¨©©¦¨¨§¨¤¥©§¦©§©§¨¨¦§©§¨¨©©¦

ì ìéçúî ,øékæäì ìéçúä :ïðçBélî ÷ñt .ìBàLàä .àéL÷ àì ,àlà !øékæälî ÷ñBt ,ìBàL ¨¨¦§¦§©§¦©§¦¦§¨©¦¦§¥¦§©§¦¤¨¨©§¨¨
ék !íéìâø éìBò eäì úéà éîð eäãéãì ?àøáca éøét ïì úéàc ?ïãécì àðL éàî .eäì àä .ïì̈¨§©§¨§¦©§¦¨¥¥§©§¨§¦§©¦¦§¥§¨¦¦
àìå ,eäãéãì àäå àä ,éëäì úéúàc àzLä .íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,ïðçBé éaø øîà÷̈¨©©¦¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¨§¨§¨¥§¨¦¨§¨§¦§§¨
ïì úéàc ïðàå .íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,ïàk .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,ïàk .àéL÷©§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©£©§¦¨
øæBçå ,úéøçLå ,úéáøò ,äçðîa ÷ñBôe ,ïéôñeîa ìéçúî :áø øîà ?ïðéãáò éëéä ,éîBé éøz§¥¥¥¦¨§¦©¨©©©§¦§¨¦¥§¦§¨©§¦§©£¦§¥
?ìBç eäNòz ,LãB÷ BúéNòL øçà :àaàì déì eøîàå e÷et :ìàeîL eäì øîà .ïéôñeîa§¨¦£©§§¥§¦§¥§©¨©©¤£¦¤©£¥
.ïéôñeîa ìéçúîe øæBçå ,úéøçLå úéáøò ÷ñBôe ,äçðîáe ïéôñeîa ìéçúî :ìàeîL øîà àlà¤¨¨©§¥©§¦§¨¦§¦§¨¥©§¦§©£¦§¥©§¦§¨¦
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המשך בעמוד גכק
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izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtziprz
ìéçúäù ïåéë øîà àáø.wqet epi` aey iriay wtq ipinya Ðääéá øãxn`c i`nn Ð

.wqetíåé ãçàå íéøùò äðåîdpeny jxck ,bg ly iriay wtq ipiny cr dpyd y`xn Ð

y`x ly oey`x mein zepnl ligzny ,mini dxyr mixetkd mei cre dpyd y`xn

mizye mixyr `edy iriay wtq ipinya xikfny edfe .jli`e o`kn xikfne ,dpydÐ

mein zepnl ep` oiligznc `de .wqet epi` aey

oey`xmeyn e`l mini ipy oiyer ep`c `dc Ð

opi`iwa op` `dc ,lel`l exair `nyc wtq

epizea` bdpnc meyn `l` .`gxic `riawa

jxck mei cg`e mixyr dpen :xg` oeyl .epicia

lel` exair m` ,xnelk .'ek dpeny`l Ð

mixyr dpyd y`x ly oey`x mein aeygi

mei cg`e`l` ecia e`vni `l ok m`y Ð

zlihp mei ,iriay aeh meia milke ,mixyr

dxyr zepnl oiligzny mein `l` .daxr

mixetkd mei ixiyra zeyrl ,miniligzi Ð

mixetkd meiy ,drhi `l jkay ,el`a zepnl

.el zepnl eligzd okidn rcie ,cal cg` mei

aeh meia epiidc ,cg`e mixyr oilky meiae

oexg`ligzdy oeike ,xikfdl ligzn Ðaey Ð

.wqet epi`äøåé ÷çöé 'øì ïîçð áø äéì øîà
àåä ïñéðádxen myb mkl cxeie" aizkc Ð

.dinza "oey`xa yewlneàåä ïåùçøîá àäåÐ

.`ed ixtqae ,onwl `ipzckùå÷ìîå äøåéÐ

.onwl yxtnäéì øîà,`ed oeygxna i`ce Ð

dxeiy ,miiwzp l`ezt oa l`ei inia df `xwne

arx didy .qp ici lr oey`xa did yewlne

l` `a mbe arxl 'd `xw ik" aizkc ,mipy ray

lk` mfbd xzi" aizke ,"mipy ray ux`d

.opiqxb ikd :'ebe "dax`dåãøé àìå øãà àöé
íéîùâ.opiqxb `l xc` aex erxf `le Ðäòéáø

äðåùàø:yxtn (a,e) onwle .minyb zlgzd Ð

driax.ux`d z` riaxny Ðúåîéå åðòøæé åà
`ly ,dycgd d`eazd lcbzy mcew ,arxa Ð

.lk`i dn el didi'åë ñð íäì äùòðepiide Ð

lk` xy` mipyd z` mkl iznlye" aizkc

.'ebe "dax`díéìîð éøåçáù äàåáú íäì äìâúð
íéìúëáù äîå.mixakrd exv`y Ðåòøæå åàöé

.mciay dn erxfe Ðéðùiyilye ,oqipa Ð

erxfy xg`le .elk` e`vny dne ,iriaxeÐ

xner eaixwde ,oqipa 'da minyb mdl ecxi

.dycg d`eaz dze`n oqipa xyr dyya

íéùãç äùùá äìéãâä.oqip cre ixyzn Ð

íåé øùò ãçàáxyr dyy cr oqipa dyngn Ð

.eaåøåö÷é äðøá äòîãá íéòøåæädid `ly Ð

.lek`l dn odläëáå êìé êìä éàîipal m` Ð

mc`dpxa drnca mirxefd" xn`p xak Ð

.xne` aezkd xeyd lr `l` ,"exevwiåúëéìäá
.mlzd yexgl Ðæéæç ìëåà åúøéæçáå,zgy Ð

rxef `edyky .ozkilda erxfy mlzd onÐ

.lcbil zlgzn cinàùåð äðøá àåáé àá éàî
åéúåîåìàmdl yiy d`eazd iptn m` Ð

lek`l."exevwi dpxa" xen` xak ixd Ðíéúøæ úìåáùedf Ð.zleaya drax`e dyly it dpwdy ,d`eaz lk jxc ok oi`y dn ,lecb qpáòøì 'ä àø÷ éëa`g` oa mxedi inia Ð

.xn`púåãùáù äî.zecya xiizypy dne ,migitq Ðíäéðá øùá åìëà.mzvwn Ðùåã÷ êáø÷áã íåùîjiyrn aihn dz`y Ðxira `ed jexa yecwd `ai `l Ð?!àáà àì
'åë íéìùåøéá.dlrnly xira `ea` `l ,milyexi epiidc ,dhnl yecw jaxwa `diy cr :xn`w ikde Ðåéãçé äì äøáåçù øéòë äéåðáä íéìùåøédiepa `dz dhnly milyexi Ð

dlrnl `l m` okide ,izixg` milyexi `ki`c llkn .dznbece dzxiag ,da `veik `idy ,dl dxaegy xirk?àåä õò íéìáä øñåî åìñëéå åøòáé úçàáådid dey dxfb e`l i` Ð

.oiwel eid `eyle ,xqen lawl urk mineh` :rnynúçàámiliqkd exrazi oiyer ody dxiar Ð.miryx Ðíéøùòåäì à÷éáù òáøàå(ak l`wfgi) "hetyzd" zyxta .dinza Ð

.mixtq drax`e mixyr lr exary :xg` oeyl .exary zexiar rax`e mixyr
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àáømipexg` ly oey`x meia ligzdy oeik :xnelk - wqet epi` aey ligzdy oeik xn`

.wqtd oke ,wqet epi` aey -

äøåé.jixt "oey`xa yewlne dxen myb mkl cxeie" aizkc `xw` :yxit - `ed oeygxna

.oeygxanc dcen - dxeia la` ,jinqw yewln`c uxzl xyt` oizipznc

åúøéæçáå:`iywe - 'eke mlzd on fifg lke`

dlicbd `vnp lirl xn`wc `d

dil ded - mei xyr cg`a dlicb miycg dyya

y ,inei xyr drax`ae xqilza dlicb xninlixd

lklc xnel yi `nye !lcbil zlgzn cin

`vnp ,xn`w ziyilya drxfpy zxge`nd

.oeir jixve .mei xyr cg`a dlicb

àìxira xnel dvex xira :yexit - xira `ea`

= xira `xwc dihyt :miyxtn yie .ynn

oeyl ied xire .d`pya `ea` `l :xnelk ,d`pya

.(ci diryi) "mixr laz ipt e`lne" enk ,d`py
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øîà ïëå .÷ñBt Bðéà áeL ,ìéçúäL ïåék :øîà àáø̈¨¨©¥¨¤¦§¦¥¥§¥¨©
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izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtziprz
ìéçúäù ïåéë øîà àáø.wqet epi` aey iriay wtq ipinya Ðääéá øãxn`c i`nn Ð

.wqetíåé ãçàå íéøùò äðåîdpeny jxck ,bg ly iriay wtq ipiny cr dpyd y`xn Ð

y`x ly oey`x mein zepnl ligzny ,mini dxyr mixetkd mei cre dpyd y`xn

mizye mixyr `edy iriay wtq ipinya xikfny edfe .jli`e o`kn xikfne ,dpydÐ

mein zepnl ep` oiligznc `de .wqet epi` aey

oey`xmeyn e`l mini ipy oiyer ep`c `dc Ð

opi`iwa op` `dc ,lel`l exair `nyc wtq

epizea` bdpnc meyn `l` .`gxic `riawa

jxck mei cg`e mixyr dpen :xg` oeyl .epicia

lel` exair m` ,xnelk .'ek dpeny`l Ð

mixyr dpyd y`x ly oey`x mein aeygi

mei cg`e`l` ecia e`vni `l ok m`y Ð

zlihp mei ,iriay aeh meia milke ,mixyr

dxyr zepnl oiligzny mein `l` .daxr

mixetkd mei ixiyra zeyrl ,miniligzi Ð

mixetkd meiy ,drhi `l jkay ,el`a zepnl

.el zepnl eligzd okidn rcie ,cal cg` mei

aeh meia epiidc ,cg`e mixyr oilky meiae

oexg`ligzdy oeike ,xikfdl ligzn Ðaey Ð

.wqet epi`äøåé ÷çöé 'øì ïîçð áø äéì øîà
àåä ïñéðádxen myb mkl cxeie" aizkc Ð

.dinza "oey`xa yewlneàåä ïåùçøîá àäåÐ

.`ed ixtqae ,onwl `ipzckùå÷ìîå äøåéÐ

.onwl yxtnäéì øîà,`ed oeygxna i`ce Ð

dxeiy ,miiwzp l`ezt oa l`ei inia df `xwne

arx didy .qp ici lr oey`xa did yewlne

l` `a mbe arxl 'd `xw ik" aizkc ,mipy ray

lk` mfbd xzi" aizke ,"mipy ray ux`d

.opiqxb ikd :'ebe "dax`dåãøé àìå øãà àöé
íéîùâ.opiqxb `l xc` aex erxf `le Ðäòéáø

äðåùàø:yxtn (a,e) onwle .minyb zlgzd Ð

driax.ux`d z` riaxny Ðúåîéå åðòøæé åà
`ly ,dycgd d`eazd lcbzy mcew ,arxa Ð

.lk`i dn el didi'åë ñð íäì äùòðepiide Ð

lk` xy` mipyd z` mkl iznlye" aizkc

.'ebe "dax`díéìîð éøåçáù äàåáú íäì äìâúð
íéìúëáù äîå.mixakrd exv`y Ðåòøæå åàöé

.mciay dn erxfe Ðéðùiyilye ,oqipa Ð

erxfy xg`le .elk` e`vny dne ,iriaxeÐ

xner eaixwde ,oqipa 'da minyb mdl ecxi

.dycg d`eaz dze`n oqipa xyr dyya

íéùãç äùùá äìéãâä.oqip cre ixyzn Ð

íåé øùò ãçàáxyr dyy cr oqipa dyngn Ð

.eaåøåö÷é äðøá äòîãá íéòøåæädid `ly Ð

.lek`l dn odläëáå êìé êìä éàîipal m` Ð

mc`dpxa drnca mirxefd" xn`p xak Ð

.xne` aezkd xeyd lr `l` ,"exevwiåúëéìäá
.mlzd yexgl Ðæéæç ìëåà åúøéæçáå,zgy Ð

rxef `edyky .ozkilda erxfy mlzd onÐ

.lcbil zlgzn cinàùåð äðøá àåáé àá éàî
åéúåîåìàmdl yiy d`eazd iptn m` Ð

lek`l."exevwi dpxa" xen` xak ixd Ðíéúøæ úìåáùedf Ð.zleaya drax`e dyly it dpwdy ,d`eaz lk jxc ok oi`y dn ,lecb qpáòøì 'ä àø÷ éëa`g` oa mxedi inia Ð

.xn`púåãùáù äî.zecya xiizypy dne ,migitq Ðíäéðá øùá åìëà.mzvwn Ðùåã÷ êáø÷áã íåùîjiyrn aihn dz`y Ðxira `ed jexa yecwd `ai `l Ð?!àáà àì
'åë íéìùåøéá.dlrnly xira `ea` `l ,milyexi epiidc ,dhnl yecw jaxwa `diy cr :xn`w ikde Ðåéãçé äì äøáåçù øéòë äéåðáä íéìùåøédiepa `dz dhnly milyexi Ð

dlrnl `l m` okide ,izixg` milyexi `ki`c llkn .dznbece dzxiag ,da `veik `idy ,dl dxaegy xirk?àåä õò íéìáä øñåî åìñëéå åøòáé úçàáådid dey dxfb e`l i` Ð

.oiwel eid `eyle ,xqen lawl urk mineh` :rnynúçàámiliqkd exrazi oiyer ody dxiar Ð.miryx Ðíéøùòåäì à÷éáù òáøàå(ak l`wfgi) "hetyzd" zyxta .dinza Ð

.mixtq drax`e mixyr lr exary :xg` oeyl .exary zexiar rax`e mixyr
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קכב
izni`na cenr d sc ± oey`x wxtziprz

íéúùë äìå÷ùùmiizekc ,odn epiad `l ,odipyn erxdy yxtnck ,miixcwe miizekc Ð

xindl evx `l dzegt mz`xiy it lr s` mixcwe`l` cer `le ,xg`a exind inre Ð

.lirei `laøî øîàäåzxk `le .iznxd l`eny ly ezzin ef :(`,gk) ohw crena Ð

mipy jka zn :yxtn ('b wxt) zegny zkqna .`idjke jka .zxk zzin `id ef ÐÐ

.dxkq` zzin `id efíéùéîç ìàåîù ìù åéîé
äðù íéúùå'ebe "xrpd lnbi cr" aizkc ÐÐ

,wepiz `xwp miycg c"ke .f"rla x"ixiaiyc*

,"mler cr my ayie" (` ` l`eny) aizke

(g xacna) xn`py ,dpy miyng iel ly enler

."dceard `avn aeyi dpy miyng oane"

ipyk `vnz mler xcqae inlyexi (zexekaa)

.df lr ztqez oitcäöô÷.exry oiald Ð

éúîçð.cin ebxedl `ed jexa yecwd dvxe Ð

ïøäàå äùî áéúëã ïøäàå äùîë éðúì÷ù
'åâå åîù éàøå÷á ìàåîùå åéðäëá.od oiey Ð

ïäéãé äùòîly ecinlz did `ed s` ryedi Ð

dyn `vi :(a,cp) oiaexira opixn`ck ,oxd`

.ewxit oxd` odl dpyeøèåæ éë.xega Ðéððøî
äéøúáà àîìò éìåëxhef zincn :ixn`c Ð

.ea dzid dxiar dlilge qg `nyïéðò äî éëå
äîø ìöà ïéîéðá úòáâ.mixt` xda Ðáùéù

äöçîå íéðù éúù:mler xcqa yxtnck Ð

dxyr mipye dxyr izyr zpy zivgn jlny

yly zpy jeza zn l`enye ,xyr dylye

.miycg dpeny seql dxyr'åë àøáâ éçãéî éî
.cec inwn l`eny igci`c Ðàì íäéùòîá

øîàð.`hg xeara rnync Ðéô éøîàá àìà
.l`enyc dyrn i`d oebk ,izxfby xac iptn Ð

äð÷ íéã÷é àîùeze` gztp lewd `iveiyk Ð

.okzqne lk`nd ea qpkpe ,dpwd it lry raek

jled dzyne lk`n .melk jl xne` `l jkitle

:opiqxb ikd :hyed jxcéãéî øî ïì àîéìÐ

.dixagl cg opiqxb `leúî àì`ed ig `l` Ð

.mlerléãëáehpge `ictq ectq mpga ike Ð

`ihpg?(eze`) ehpgie" (p ziy`xa) dia aizkc

."(el) ectqieùøåã éðà àø÷îehpgc i`de Ð

.zny eid mixeaq `ihpgíééçá åòøæ äîÐ

miay ux`n l`xyi z` uawn `edykÐ

opi` mizndy ,iaya ody ,uawn `ed miigd

.iayaíééçá àåä óàick dleba ep`iaiy Ð

:mixvna epivny enk ,eipirl eipa z` le`bl

.`aq l`xyi :opiyxce ,'ebe "l`xyi `xie"

`ihpg ehpgce.did ig la` ,zny mdl dncp Ð

éø÷ð ãéî áçø áçø øîåàä ìëlra dyrp Ð

.ixwéì úôëéà àì.yyeg ipi` ÐäòãåéáÐ

.dxikn inp epiidøèôéî äåä éëongp ax Ð

.wgvi axnäàð åìéö äéäåmc`l jixv dfy Ð

.eizgz gepl siirïé÷åúî åéúåøéôå.arxl Ð

íéîä úîàå.`nvl Ð
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ivge .htey zeidln wqtyk dpy ryze mirax`

,clep `iap ilr didy dpey`x dpyay dpy

miyng ixd - jlnd le`yc `blte oipy oizxze

ixene ?aiq ine :jixt `w ikdle .oipy mizye

mcew ilrc dpy mirax` ipd aiyg digiy

aizkck ,zn daypy mei eze`ae ,oex`d daypy

zipxeg` letie midl`d oex` exikfdk idie"

acpia` ziaa did oex`de ."'ebe ezwxtn xayze

eaxie" (f ` l`eny) aizkck ,dpy mixyr draba

l`xyi zia lk edpie dpy mixyr eidie minid

epiidc ,milyexia cec jlnyk cine ."'d ixg`

- dvgne mipy ray oexaga jlnyk xg`l

mr ,ilr digy mirax` :aeyge `v .myl e`iad

epiid - acpia` ziaa oex`d didy dpy mixyr

l`eny clepyn dpy miyy didy `vnp ,miyy

clepc ab lr s` .milyexia oex`d `ay cr

dpy ivg zegtl ikp ok m` - dpey`xd dpya

dcya oex`d did miycg dray oze` ,oeixdc

zryc edpdl `ilne ,aiyg `w `lc mizylt

l`eny zzinn mipy dpeny didy `vnp ,oeixd
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izni`na cenr d sc ± oey`x wxtziprz

íéúùë äìå÷ùùmiizekc ,odn epiad `l ,odipyn erxdy yxtnck ,miixcwe miizekc Ð

xindl evx `l dzegt mz`xiy it lr s` mixcwe`l` cer `le ,xg`a exind inre Ð

.lirei `laøî øîàäåzxk `le .iznxd l`eny ly ezzin ef :(`,gk) ohw crena Ð

mipy jka zn :yxtn ('b wxt) zegny zkqna .`idjke jka .zxk zzin `id ef ÐÐ

.dxkq` zzin `id efíéùéîç ìàåîù ìù åéîé
äðù íéúùå'ebe "xrpd lnbi cr" aizkc ÐÐ

,wepiz `xwp miycg c"ke .f"rla x"ixiaiyc*

,"mler cr my ayie" (` ` l`eny) aizke

(g xacna) xn`py ,dpy miyng iel ly enler

."dceard `avn aeyi dpy miyng oane"

ipyk `vnz mler xcqae inlyexi (zexekaa)

.df lr ztqez oitcäöô÷.exry oiald Ð

éúîçð.cin ebxedl `ed jexa yecwd dvxe Ð

ïøäàå äùî áéúëã ïøäàå äùîë éðúì÷ù
'åâå åîù éàøå÷á ìàåîùå åéðäëá.od oiey Ð

ïäéãé äùòîly ecinlz did `ed s` ryedi Ð

dyn `vi :(a,cp) oiaexira opixn`ck ,oxd`

.ewxit oxd` odl dpyeøèåæ éë.xega Ðéððøî
äéøúáà àîìò éìåëxhef zincn :ixn`c Ð

.ea dzid dxiar dlilge qg `nyïéðò äî éëå
äîø ìöà ïéîéðá úòáâ.mixt` xda Ðáùéù

äöçîå íéðù éúù:mler xcqa yxtnck Ð

dxyr mipye dxyr izyr zpy zivgn jlny

yly zpy jeza zn l`enye ,xyr dylye

.miycg dpeny seql dxyr'åë àøáâ éçãéî éî
.cec inwn l`eny igci`c Ðàì íäéùòîá

øîàð.`hg xeara rnync Ðéô éøîàá àìà
.l`enyc dyrn i`d oebk ,izxfby xac iptn Ð

äð÷ íéã÷é àîùeze` gztp lewd `iveiyk Ð

.okzqne lk`nd ea qpkpe ,dpwd it lry raek

jled dzyne lk`n .melk jl xne` `l jkitle

:opiqxb ikd :hyed jxcéãéî øî ïì àîéìÐ

.dixagl cg opiqxb `leúî àì`ed ig `l` Ð

.mlerléãëáehpge `ictq ectq mpga ike Ð

`ihpg?(eze`) ehpgie" (p ziy`xa) dia aizkc

."(el) ectqieùøåã éðà àø÷îehpgc i`de Ð

.zny eid mixeaq `ihpgíééçá åòøæ äîÐ

miay ux`n l`xyi z` uawn `edykÐ

opi` mizndy ,iaya ody ,uawn `ed miigd

.iayaíééçá àåä óàick dleba ep`iaiy Ð

:mixvna epivny enk ,eipirl eipa z` le`bl

.`aq l`xyi :opiyxce ,'ebe "l`xyi `xie"

`ihpg ehpgce.did ig la` ,zny mdl dncp Ð

éø÷ð ãéî áçø áçø øîåàä ìëlra dyrp Ð

.ixwéì úôëéà àì.yyeg ipi` ÐäòãåéáÐ

.dxikn inp epiidøèôéî äåä éëongp ax Ð
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtziprz
êúåîë åéäé.ceake xyerle ,dxeza Ðäøåé"yewlne dxei ezra mkvx` xhn izzpe" Ð

.(`i mixac)äøåédxei `xwp dnl :onwlck ,oeygxna zcxeid dpey`x driax ÐÐ

.ziaa minyb ethi `ly ,hih ly giha odizebb gihdl odl dxenyïäéúåøéô ñéðëäìå
.eiykr cr oyaiil zecya egipdy Ðïäéëøö ìëzenil mikixvd mixac x`y Ð

.minybdúçðá ãøåéùdxei :rnyn ikde ÐÐ

zldw) aizkc ,zgpa eicinlzl dxeny mc`k

oeyl :inp i` ."mirnyp zgpa minkg ixac" :(h

.o`kle o`kl dhep epi`e xyeia jledd ,dxei ug

,srfa cxei epi`e ,ux`l oiekzny :xg` oeyl

.ixtqaäåø äéîìúinlz dexn dz`yk Ð

.l`xyi ux` ly dyixgäéãåãâì àåä úçðÐ

yixc dinwle .`xwnd hyt epiid .mc` ipa

:opiqxb ikd .ea zewqet zeqiib elit`yåðéà åà
øæä úà óèåùù àìàíéò`zyd crc ,xnelk Ð

oeyl dxei `l` epi` e` ,dkxal dxei opixn`

(hi zeny) "dxii dxi" enk dllwxaeyy Ð

:`xw rnyn ikde ,dxeid ug oeyl e` ,lkd

m`e ,'ebe "izevn l` ernyz reny m` dide"

e`l`zln .drxl dxei mkvx` xhn izzpe Ð

i`d ik ipznl `ziixac `gxe`e ,`ed `nlra

.`peebïäéúåøéô øéùîoebk ,oli`a ocery Ð

opiqxb `le .mip`z iteq e` ,mipenx e` mibexz`

zepxbd z` shey.`kil oeygxna zepxbc Ð

äëøáì ùå÷ìî äîeyxecl xyt` i`y Ð

miievn mpi`y ,zexit xiydle zepxb xayl

`l` eyxecl leki dz` i`e .wxtd eze`a

`lnne ,oiywd lre zelilnd lr cxeiy ,daehl

yewln `nlc :xn` xcd .diywa d`eazd z`

:xnelk ,dywe lny :rnyn ikde ,`ed dllw

,oxayne olitny ,zepli`de mizad z` ln

.d`eazl dyweíéà÷ñ äìòîù`xwc dkxae Ð

.mebnib .zexrne oigiy zexea min ielinl

íéúáä úà ìéôîùlny ,onwlck ernyne Ð

dywd xac lny :inp i` .l`xyi ly ozeiywÐ

zlwz ea oi` ,xnelk .mizad z` xayne jzeg

.el xyt` i`y itl ,zexit zxyde zepxbéà÷ñ
(gk mixac) "lvlvd" mbxznck ,dax` oin Ð

ywl dpde" enk ,dax` oeyl yewlne .d`wq Ð

.(f qenr) "jlnd ifb xg`ä÷ãöì äøåîä úàÐ

:opiqxb ikd .daehl dxei :`nl`àìà åðéà åà
øééàá ùå÷ìîå éøùúá äøåéoicr yiy Ð

.oiywe zelilnåúòá øîåì ãåîìúdxei Ð

,onfde zrd `id jky ,oqipa yewlne oeygxna

dpey`x driax onfc onwlck .`ed dtie

epi` e` :eda aezkc mixtq zi` .`ed oeygxna

ezra yewln dn ,yewlne dxei "ezra" xnel cenlz ,onwl xi`n iaxc dilr ibiltc opaxke ,`ed eilqka dxei onfc eilqka `l`zelilnd lr cxeiy edf yewlnc ,ezra dxei s` Ð

.zelilne oiyw ea yiy oqip edfe ,oiywd lreìàøùé ìù ïúåéù÷ ìîù øáã.zewcv oiyere oiprzne ,daeyza l`xyi oixfeg cxei epi`yky Ðúåìéìîllen mc`y zeleaiy iy`x Ð

."jcia zeliln zthwe" (bk mixac) aizkck ,eciaïéù÷å.dpw Ðäéù÷á äàåáú àìîîù.dnilyne Ðäòéáø éä` Ð.driax onf dfiäøéëá`zkld i`nl yxtn onwle .dpey`x Ð

.minyb ipnf dyly ea yi dxei .edpipäìéôà.(h zeny) "dpd zelit` ik" enk ,dpexg` Ðøîåà äãåäé éáømixyra dlit`e ,xyr draya zipepiae ,oeygxna iriaya dxika Ð

.edl ixw "dxei" `zlz ipd edleke .dylye'åë ïéðòúî íéãéçéä ïéà`ed ycg y`xa ziyily onfe li`ede ,zeprzdl ziyily :jenqa opixn`c Ð.zeprzdl micigil oi` Ðíéãéçé
minyb ecxi `le oeygxna xyr dray ribd :(`,i) onwl oizipzna opixn` ikde ,miciqg Ðoizipzn mzqc ,xi`n iaxl dlit` driax onf jli`e o`kny ,zeprzdl micigid eligzd Ð

eilqk ycg y`x cr oiprzn oi`c iqei 'x xn` inp ikde .xi`n iax.eilqka dxei ixn`c minkgk epiide ,dlit` driax epiidc Ðéñåé éáøë äëìä àãñç áø øîà`dl ipz xnin`e Ð

.oeygxna dray cr l`ey epi`c ,l`ilnb oaxk dkld `cqg ax xn`cøçà äæá íéîé äòáùäædf xg` df mini dray ecxie ,iriay mei cr ewqte ,eiykr minyb ecxiy Ðdz` Ð

.ziyilye dipye dpey`x oda dpenéñåé éáøëdylye mixyra dipye ,xyr draya dpey`xc .ziyilye dipy e` ,dipye dpey`x driax oia eed ikd iqei 'xc `ail`c Ðepiidc Ð

miyly cr dylye mixyrne ,driax ini mipy mr mini draydipye dylya dpey`x xn`c xi`n iaxlc ,ikd ied `l i`pz edleklc .dpexg` driax mei `la mini dray Ð

drayaikdc iaxl d`xp :xzei yi ziyilyl dipy oia la` ,mini dxyr dipyl dpey`x oia dcedi 'xle .mini dxyr yi ziyilyl dipy oia ,mini drax` `l` efl ef oia `kil Ð
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,mipye mixyr ,cg`e mixyr ,mixyr ,xyr

ixdy ,ziyilye opiqxb `l la` ,dylye mixyr
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cr ecxi ok m` ,mitevx mini dray ecxie meid
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ì äðBLàø äòéáø:ïðúc ,íéøãðì :àøéæ éaø øîà ?éàîì äiðL ,úBpòúäì úéLéìL ,ìBàL §¦¨¦¨¦§§¦¦§¦§©§¦¨§©¨©©¦¥¨¦§¨¦¦§©
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קכו
izni`na cenr e sc ± oey`x wxtziprz

íéîùâä ãò øãåðä.minybd cr df xacn dpd` m` mpew :xn`c Ðäòéáø ãøúù ãò
äéðùcxzy cr ,dpey`xl minyb oixew oi`e ,mc` ipa oeyl xg` oikled mixcpa Ð

minybd cr :xg` oeyl .minybd iptn zeqe`ne mikxcd zelwlewn jli`e o`kny .dipy

.dipy driax epiidc ,ixz rnyníãà ìë.mixiyrd elit` Ðèøô"jixg` x`tz `l" Ð

(ck mixac).epnn ezx`tz lehz `l Ðåëìéùî
úåùåîðäey`iizp jli`e o`knc ,dcya Ð

hwl x`yp m` oirceiy itl ,miiprd x`y

d`te dgky.melhp zeyenp Ðúåùåîðoeyl Ð

.yynnåàáéå íøëá íééðò åëìéùî:xnelk Ð

igqn `zyde ,dipy mrt e`ae exfge ehwly

.miipr ediizrcäéðù äòéáø ãøúùîcrc Ð

.lkd ehwl `zry `iddàøâéúà éìæàãÐ

"jlta wifgn" .ith ipiirne ,zgpa oikled

.`xbiz` :`nbxzn (b a l`eny)øúá éèå÷ì
éèå÷ìjli`e o`kny ,eixg` epa jilen ipr Ð

:opiqxb ikd .hewlln miipr x`y oiwqetáø
úåùøä éìéáùì øîà àôôyiy ,xnelk Ð

oliay xvwl mikxc ixaerl oic zian zeyx

.zecya jliläéðù äòéáø ãøúù ãòo`kny Ð

.lbxd zyic dl dywe ,d`eazd dlcb jli`e

dpzdy mi`pza "daexn" wxta xn xn`c

.'eke zeyxd iliaya oikldn :ryediù÷å ïáúá
úéòéáù ìùyic ,ziriaya elcby migitq Ð

dlcby d`eaz e` .ziriay xeqi` oda

.dqpkpy xg`l ziriayaäãùä ïî äéçì äìë
,"dlk eyr" (gi ziy`xa) enk ,xkf oeyl Ð

.lke`d dlk :xnelkêúîäáì äìëenk Ð

,(hp mildz) "enipi`e dlk dniga dlk"

oaz oi` jli`e o`kn dipy driax dcxiyne

.laf oze` oiyer minybdy ,zecya ywe

äãéìåäå.cileny mc`k Ðäòéáøá íéîùâ
äðåùàørwxwd qnipy jk lk oi`a m` ÐÐ

.zeprzdl jixv oi`e od oitiúéáç éô äá óåâì
jk lk gegiz dyrpy cr mind on zzeyy Ð

.min ztqez `la ziag ztebn zeyrl lekiy

øöòå íåùî íäá ïéàxvre" ly dllw ef oi` Ð

."minyd z`øöòå íãå÷z`ixw onf mcew Ð

it lr s` ,"minyd z` xvre" dia aizkc ,rny

minyb aex didi `ly.øöòå íãå÷ åãøé ìáà
øöòå íåùî ïäá ùé àøôöãecxi `le li`ed Ð

.mlerl oiti oi`e ,meiaàùùî åäá úéìoi`e Ð

.zkxazn ozpyø÷á ïðòë íëãñçåea oi`y Ð

.ynnéáá çúôéîá àøèéî,xwaa oicxei m` Ð

migztd oigzetykxkeny xngd ltwi Ð

dpydy iptn ,oyil qpkil ewy z` d`eaz

xkzyi `le mlera raey didie ,zkxazn

.od oiti :`nl` .ez`eaz zxiknaàáéòá øéè÷ã
`le ,miar mippra miny exywzp m` Ð

miyelw.xvre meyn mda oi` Ðàððòá øéè÷ã
arn dyelw `idy Ð.ynn ea oi` Ðàáè

àúùìzahc dpyl yi daeh ,xnelk .dixy` Ð

`zlnx`.ux`d z` riaxdl da oicxei minyb oi`y Ðéöéáøú éøééá àìã éøîàã àëéàmicinlzd oiklede ,od oiti mikxcdy iptn ,zexea opi` dxez oda oiviaxny zenewn oze` Ð

iviaxz ixiia `l :xg` oeyl .dxez cenll mewnl mewnn.oipiyxk oebk ,min aex lr oilicb opi`y ,zepb Ðàðôãåù ìé÷ù àì.d`eaza waczne fg`p oetcyd oi` ÐàúìååðîÐ

.minybd iptn hiha mileepn mikxcdyàø÷éòî àøèéî àúàã àäzaha s` ecxie ,oeygxna opnfa minybd ecxiy Ð.oeygxn ly minyba mlerl ic xaky ,od mirx Ðàúà àìã
àø÷éòî àøèéî`xwirn `xhin `z`c `d :xg` oeyl .`zleepn zahc ,`zyl `ah Ð.`zleepnc ,`ah Ðøöòå íåùî íäá ïéàoixken minyb odl ecxiy dpicn zvw ly oze`c Ð

.mixg`läìì÷ì ïäéúù áø øîà äãåäé áø øîàå.mz`eaz z` elwlw minyb aexy iptn ,ecxi `ly oze`e ecxiy oze` Ðàáåè àøèéî àëéàã àä.dllwl odizy ,i`cn xzei Ð

äéì éòáîãë.dpicn zvwl wtqz dpicn zvwy ,"xvre" meyn mda oi` Ðøèî íå÷î àäú øèîú.i`cn xzei xnelk Ðíéîùâä ìò ïéëøáî éúîéàîzekxa) "d`exd" wxta Ð

`d :dl opipyne ,opax dl oewzc dkxa jd opikxt (`,hp) mzde ,"aihnde aehd" xne` minybd lr :opixn` (`,cp`de ,`fgin `fgc Ð.rnyn rnyc Ðäìë úàø÷ì ïúçecxiy Ð

.ecbpk glwn dfe glwn wey ,min oiglwn oiweeydy :xg` oeyl .ixen itn ,dcbpk zhleae zxg` d`vei zltep dthdyky ,jk lkúåàãåää áåø`xew dz` ze`cedd aex :xnelk Ð

.ze`cedd lk rnync ,ze`cedd l` mlerd jln epidel` 'd dz` jexa :mzeg jk `l` .lka `le ,ze`cedd aexa dz` jexa :rnyn ikde .ze`cedd lk `le ,`ed jexa yecwdl
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éìæàãwifgn" `nebxzc xn`e .mdilr miprype zelwna mikledy :yexit - `xbiz`

.`xbiz`a iid :a`ei iab aizkc "jlta

éìéáùá.minxkde zecyd jxc ieyry jxca :yexit - zeyxdãòdipy driax cxzy

.edl iwfn jli`e o`kn -

ãòziriay ly ywae oaza oitxeye oipdp izn

dil `xiaqe .'eke zipiny dpya :yexit -

`aiwr 'xle .mixzen mirxf igitq xn`c o`nk

rxfp `l od"c `xwn ,mixeq` mirxf igitq xn`c

mewn" wxt migqt zkqna yxtnck "seq`p `le

jzndale dl iwenc xnel jixv - (a,`p) "ebdpy

d`eaz `wec e`le ,zepli` igitqa 'ebe digle

oebk `l` ,xn`w,zepli` epiidc mxkd z`eaz

.mixeq` - mirxf igitq la`

àì:xnelk - `zxe`c xvre mcew `l` oxn`

ly rny z`ixw mcew minyb ecxiy

meyn mda yi - zixgy ly mcew la` .ziaxr

.wgvi ax xa l`eny ax xn`ck ,"xvre"

àëéàzepbd oi`y - iviaxz ixiia `l ixn`c
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ãøzL ãò ,'íéîLb eãøiMî' ,'íéîLbä ãò' øãBpä"©¥©©§¨¦¦¤¥§§¨¦©¤¥¥
:ïðúc .íéúéæì :øîà ãéáæ áø ."äiðL äòéáø§¦¨§¦¨©§¦¨©§¥¦¦§©
?äàôáe ,äçëLa ,è÷ìa ïéøzeî íãà ìk éúîéàî"¥¥¨©¨¨¨¨¦§¤¤§¦§¨§¥¨
íéiðò eëìiMî ?úBììBòáe èøôa .úBLBîpä eëìiMî¦¤¥§©¨§¤¤§¥¦¤¥§£¦¦
éàî ."äiðL äòéáø ãøzMî ?íéúéæa .eàBáéå íøka©¤¤§¨§¥¦¦¤¥¥§¦¨§¦¨©
.àøâézà éìæàc éáñ :ïðçBé éaø øîà ?"úBLBîð"¨£©©¦¨¨¨¥§¨§¦©¦§¨
:øîà àtt áø .éèB÷ì øúa éèB÷ì :øîà Lé÷ì Léø¥¨¦£©¨¥¨©¨¥©©¨£©
ìk ïéëläî" :øî øîàc ,úeLøä éìéáLa Cläì éãk§¥§©¥¦§¦¥¨§§¨©¨§©§¦¨
áø ."äiðL äòéáø ãøzL ãò úeLøä éìéáLa íãà̈¨¦§¦¥¨§©¤¥¥§¦¨§¦¨©
:ïðúc ,úéòéáL úBøét øòáì :øîà ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨©§©¥¥§¦¦¦§©
?úéòéáL ìL L÷áe ïáúa ïéôøBNå ïéðäð éúî ãò"©¨©¤¡¦§§¦§¤¤§©¤§¦¦
:áéúëc ?àîòè éàî ."äiðL äòéáø ãøzL ãò©¤¥¥§¦¨§¦¨©©£¨¦§¦
äìk .úéaa Ezîäáì ìëàä ,äãOa úìëBà äiçL ïîæ ìk ."Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå"§¦§¤§¤§©©¨£¤§©§¤¨§©¤©¨¤¤©¨¤©£¥¦§¤§§©©¦¨¨

ì éàî :eäaà éaø øîà .úéaä ïî Ezîäáì älk ,äãOä ïî äiçìòáBøL øác ?äòéáø ïBL ©©¨¦©¨¤©¥¦§¤§§¦©©¦£©©¦©¨©§§¦¨¨¨¤¥©
øLàk ék" :øîàpL ,àeä àòøàc dìòa àøèéî :äãeäé áø øîàc .äãeäé áøãk ,ò÷øwä úà©©§©¦§©§¨©£©©§¨¦§¨©§¨§©§¨¤¤¡©¦©£¤
."dçéîöäå dãéìBäå ,õøàä úà äåøä íà ék ,áeLé àì änLå ,íéîMä ïî âìMäå íLbä ãøé¥¥©¤¤§©¤¤¦©¨©¦§¨¨Ÿ¨¦¦¦§¨¤¨¨¤§¦¨§¦§¦¨
.úéáç ét da óBâì éãk äiðL .çôè ò÷ø÷a ãøzL éãk äðBLàø äòéáø :eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨§¦¨¦¨§¥¤¥¥§©§©¤©§¦¨§¥¨¨¦¨¦
áø øîàå ."øöòå" íeMî ïäa ïéà úéáç ét ïäa óBâì éãk eãøiL íéîLb :àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨¦¤¨§§¥¨¨¤¦¨¦¥¨¤¦§¨©§¨©©
íãB÷ àlà ïøîà àì :ééaà øîà ."øöòå" íeMî ïäa ïéà "øöòå" íãB÷ eãøiL íéîLb :àcñç¦§¨§¨¦¤¨§¤§¨©¥¨¤¦§¨©£©©©¥¨£¨¨¤¨¤
øa äãeäé áø øîàc ."øöòå" íeMî ïäa Lé àøôöc "øöòå" íãB÷ ìáà ,àúøBàc "øöòå"§¨©§§¨£¨¤§¨©§©§¨¥¨¤¦§¨©©£©©§¨©
,El äNòà äî ?íéøôà ,El äNòà äî" :áéúëc ,àLLî eäa úéì àøôöc éððò éðä :÷çöé¦§¨¨¥£¨¥§©§¨¥§§¨¨¦§¦¨¤¡¤§¤§©¦¨¤¡¤§
éáa çzôîa" :éLðéà éøîà àäå :ééaàì àtt áø déì øîà ."'åâå ,ø÷a ïðòk íëcñçå ?äãeäé§¨§©§§¤©£©Ÿ¤£©¥©©¨§©©¥§¨¨§¦¡¨¥§¦§©¨¥

éL÷ àì !"éðâe CwN CBî ,àønç øa ,àøèéîøîà .éððòa øéè÷c àä ;àáéòa øéè÷c àä .à ¦§¨©©¨¨©¨§¥¨©§¨¨¦§¦§¦¨¨¦§¦©£¨¥£©
ì àáè :äãeäé áø:éøîàc àkéàå .éöéaøz éøééa àìc :éøîàc àkéà .àzìîøà úáèc àzL ©§¨¨¨§©¨§¥¥©§©§¨¦¨§¨§¦§¨©§¦©§¦¥§¦¨§¨§¦

ì àáè :àcñç áø øîàäå ?éðéà .àðôãeL ìé÷L àìcàä .àéL÷ àì !àzìåeðî úáèc àzL §¨¨¥§¨¨¦¦§¨£©©¦§¨¨¨§©¨§¥¥§©©§¨¨©§¨¨
ìò eãøiL íéîLb :àcñç áø øîàå .àøwéòî àøèéî àúà àìc àä ;àøwéòî àøèéî àúàc©£¨¦§¨¥¦¨¨¨§¨£¨¦§¨¥¦¨¨§¨©©¦§¨§¨¦¤¨§©
éëðà íâå" :áéúëäå ?éðéà ."øöòå" íeMî ïäa ïéà eãøé àì äðéãî úö÷î ìòå äðéãî úö÷î¦§¨§¦¨§©¦§¨§¦¨Ÿ¨§¥¨¤¦§¨©¦¦§¨§¦§©¨Ÿ¦
úçà øéò ìòå ,úçà øéò ìò ézøèîäå ,øéöwì íéLãç äùìL ãBòa íLbä úà íkî ézòðî̈©§¦¦¤¤©¤¤§§Ÿ¨¢¨¦©¨¦§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©
.àéL÷ àì !äìì÷ì ïäézL :áø øîà äãeäé áø øîàå ."'åâå ,øènz úçà ä÷ìç ,øéèîà àìŸ©§¦¤§¨©©¦¨¥§¨©©§¨¨©©§¥¤¦§¨¨¨©§¨
àäz ,"øènz" :áéúëc ,éîð à÷éc :éLà áø øîà .déì éòaîãk àúàc àä ;àáeè àúàc àä̈©£¨¨¨©£¨¦§¦¨¥¥£©©©¦©§¨©¦¦§¦¦¨¥§¥
úàø÷ì ïúç àöiMî ?íéîLbä ìò ïéëøáî éúîéàî :eäaà éaø øîà .dpéî òîL .øèî íB÷î§¨¨§©¦¨¨©©¦©¨¥¥¨©§¨§¦©©§¨¦¦¤¥¥¨¨¦§©
ätèå ätè ìk ìò ,eðéäìà 'ä ,Cì eðçðà íéãBî" :áø øîà äãeäé áø øîà ?Cøáî éàî .älk©¨©§¨¥¨©©§¨¨©©¦£©§¨¡Ÿ¥©¨¦¨§¦¨

ìe ,íik äøéL àìî eðéô eléà" :éëä da íéiñî ïðçBé éaøå ."eðì zãøBäLïBîäk äpø eððBL ¤©§¨¨§©¦¨¨§©¥¨¨¦¦¦¨¥¦¨©¨§¥¦¨©£
éîçø eðeáæòé ìà" :ãò ,"'åë ,åélbáBø" ."úBàãBää áBø Ceøa .eðeáæò àìå ,eðéäìà 'ä ,E ©¨©©©©§©£¤¡Ÿ¥§Ÿ£¨¨©¨

Ckìä :àtt áø øîà ."úBàãBää ìà" :àîéà :àáø øîà ?"úBàãBää ìk" àìå "úBàãBää©¨§Ÿ¨©¨£©¨¨¥¨¥©¨£©©©¨¦§¨
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קכז izni`na cenr e sc ± oey`x wxtziprz
íéîùâä ãò øãåðä.minybd cr df xacn dpd` m` mpew :xn`c Ðäòéáø ãøúù ãò

äéðùcxzy cr ,dpey`xl minyb oixew oi`e ,mc` ipa oeyl xg` oikled mixcpa Ð

minybd cr :xg` oeyl .minybd iptn zeqe`ne mikxcd zelwlewn jli`e o`kny .dipy

.dipy driax epiidc ,ixz rnyníãà ìë.mixiyrd elit` Ðèøô"jixg` x`tz `l" Ð

(ck mixac).epnn ezx`tz lehz `l Ðåëìéùî
úåùåîðäey`iizp jli`e o`knc ,dcya Ð

hwl x`yp m` oirceiy itl ,miiprd x`y

d`te dgky.melhp zeyenp Ðúåùåîðoeyl Ð

.yynnåàáéå íøëá íééðò åëìéùî:xnelk Ð

igqn `zyde ,dipy mrt e`ae exfge ehwly

.miipr ediizrcäéðù äòéáø ãøúùîcrc Ð

.lkd ehwl `zry `iddàøâéúà éìæàãÐ

"jlta wifgn" .ith ipiirne ,zgpa oikled

.`xbiz` :`nbxzn (b a l`eny)øúá éèå÷ì
éèå÷ìjli`e o`kny ,eixg` epa jilen ipr Ð

:opiqxb ikd .hewlln miipr x`y oiwqetáø
úåùøä éìéáùì øîà àôôyiy ,xnelk Ð

oliay xvwl mikxc ixaerl oic zian zeyx

.zecya jliläéðù äòéáø ãøúù ãòo`kny Ð

.lbxd zyic dl dywe ,d`eazd dlcb jli`e

dpzdy mi`pza "daexn" wxta xn xn`c

.'eke zeyxd iliaya oikldn :ryediù÷å ïáúá
úéòéáù ìùyic ,ziriaya elcby migitq Ð

dlcby d`eaz e` .ziriay xeqi` oda

.dqpkpy xg`l ziriayaäãùä ïî äéçì äìë
,"dlk eyr" (gi ziy`xa) enk ,xkf oeyl Ð

.lke`d dlk :xnelkêúîäáì äìëenk Ð

,(hp mildz) "enipi`e dlk dniga dlk"

oaz oi` jli`e o`kn dipy driax dcxiyne

.laf oze` oiyer minybdy ,zecya ywe

äãéìåäå.cileny mc`k Ðäòéáøá íéîùâ
äðåùàørwxwd qnipy jk lk oi`a m` ÐÐ

.zeprzdl jixv oi`e od oitiúéáç éô äá óåâì
jk lk gegiz dyrpy cr mind on zzeyy Ð

.min ztqez `la ziag ztebn zeyrl lekiy

øöòå íåùî íäá ïéàxvre" ly dllw ef oi` Ð

."minyd z`øöòå íãå÷z`ixw onf mcew Ð

it lr s` ,"minyd z` xvre" dia aizkc ,rny

minyb aex didi `ly.øöòå íãå÷ åãøé ìáà
øöòå íåùî ïäá ùé àøôöãecxi `le li`ed Ð

.mlerl oiti oi`e ,meiaàùùî åäá úéìoi`e Ð

.zkxazn ozpyø÷á ïðòë íëãñçåea oi`y Ð

.ynnéáá çúôéîá àøèéî,xwaa oicxei m` Ð

migztd oigzetykxkeny xngd ltwi Ð

dpydy iptn ,oyil qpkil ewy z` d`eaz

xkzyi `le mlera raey didie ,zkxazn

.od oiti :`nl` .ez`eaz zxiknaàáéòá øéè÷ã
`le ,miar mippra miny exywzp m` Ð

miyelw.xvre meyn mda oi` Ðàððòá øéè÷ã
arn dyelw `idy Ð.ynn ea oi` Ðàáè

àúùìzahc dpyl yi daeh ,xnelk .dixy` Ð

`zlnx`.ux`d z` riaxdl da oicxei minyb oi`y Ðéöéáøú éøééá àìã éøîàã àëéàmicinlzd oiklede ,od oiti mikxcdy iptn ,zexea opi` dxez oda oiviaxny zenewn oze` Ð

iviaxz ixiia `l :xg` oeyl .dxez cenll mewnl mewnn.oipiyxk oebk ,min aex lr oilicb opi`y ,zepb Ðàðôãåù ìé÷ù àì.d`eaza waczne fg`p oetcyd oi` ÐàúìååðîÐ

.minybd iptn hiha mileepn mikxcdyàø÷éòî àøèéî àúàã àäzaha s` ecxie ,oeygxna opnfa minybd ecxiy Ð.oeygxn ly minyba mlerl ic xaky ,od mirx Ðàúà àìã
àø÷éòî àøèéî`xwirn `xhin `z`c `d :xg` oeyl .`zleepn zahc ,`zyl `ah Ð.`zleepnc ,`ah Ðøöòå íåùî íäá ïéàoixken minyb odl ecxiy dpicn zvw ly oze`c Ð

.mixg`läìì÷ì ïäéúù áø øîà äãåäé áø øîàå.mz`eaz z` elwlw minyb aexy iptn ,ecxi `ly oze`e ecxiy oze` Ðàáåè àøèéî àëéàã àä.dllwl odizy ,i`cn xzei Ð

äéì éòáîãë.dpicn zvwl wtqz dpicn zvwy ,"xvre" meyn mda oi` Ðøèî íå÷î àäú øèîú.i`cn xzei xnelk Ðíéîùâä ìò ïéëøáî éúîéàîzekxa) "d`exd" wxta Ð

`d :dl opipyne ,opax dl oewzc dkxa jd opikxt (`,hp) mzde ,"aihnde aehd" xne` minybd lr :opixn` (`,cp`de ,`fgin `fgc Ð.rnyn rnyc Ðäìë úàø÷ì ïúçecxiy Ð

.ecbpk glwn dfe glwn wey ,min oiglwn oiweeydy :xg` oeyl .ixen itn ,dcbpk zhleae zxg` d`vei zltep dthdyky ,jk lkúåàãåää áåø`xew dz` ze`cedd aex :xnelk Ð

.ze`cedd lk rnync ,ze`cedd l` mlerd jln epidel` 'd dz` jexa :mzeg jk `l` .lka `le ,ze`cedd aexa dz` jexa :rnyn ikde .ze`cedd lk `le ,`ed jexa yecwdl
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éìæàãwifgn" `nebxzc xn`e .mdilr miprype zelwna mikledy :yexit - `xbiz`

.`xbiz`a iid :a`ei iab aizkc "jlta

éìéáùá.minxkde zecyd jxc ieyry jxca :yexit - zeyxdãòdipy driax cxzy

.edl iwfn jli`e o`kn -

ãòziriay ly ywae oaza oitxeye oipdp izn

dil `xiaqe .'eke zipiny dpya :yexit -

`aiwr 'xle .mixzen mirxf igitq xn`c o`nk

rxfp `l od"c `xwn ,mixeq` mirxf igitq xn`c

mewn" wxt migqt zkqna yxtnck "seq`p `le

jzndale dl iwenc xnel jixv - (a,`p) "ebdpy

d`eaz `wec e`le ,zepli` igitqa 'ebe digle

oebk `l` ,xn`w,zepli` epiidc mxkd z`eaz

.mixeq` - mirxf igitq la`

àì:xnelk - `zxe`c xvre mcew `l` oxn`

ly rny z`ixw mcew minyb ecxiy

meyn mda yi - zixgy ly mcew la` .ziaxr

.wgvi ax xa l`eny ax xn`ck ,"xvre"

àëéàzepbd oi`y - iviaxz ixiia `l ixn`c

.mirxfn miwix
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ãøzL ãò ,'íéîLb eãøiMî' ,'íéîLbä ãò' øãBpä"©¥©©§¨¦¦¤¥§§¨¦©¤¥¥
:ïðúc .íéúéæì :øîà ãéáæ áø ."äiðL äòéáø§¦¨§¦¨©§¦¨©§¥¦¦§©
?äàôáe ,äçëLa ,è÷ìa ïéøzeî íãà ìk éúîéàî"¥¥¨©¨¨¨¨¦§¤¤§¦§¨§¥¨
íéiðò eëìiMî ?úBììBòáe èøôa .úBLBîpä eëìiMî¦¤¥§©¨§¤¤§¥¦¤¥§£¦¦
éàî ."äiðL äòéáø ãøzMî ?íéúéæa .eàBáéå íøka©¤¤§¨§¥¦¦¤¥¥§¦¨§¦¨©
.àøâézà éìæàc éáñ :ïðçBé éaø øîà ?"úBLBîð"¨£©©¦¨¨¨¥§¨§¦©¦§¨
:øîà àtt áø .éèB÷ì øúa éèB÷ì :øîà Lé÷ì Léø¥¨¦£©¨¥¨©¨¥©©¨£©
ìk ïéëläî" :øî øîàc ,úeLøä éìéáLa Cläì éãk§¥§©¥¦§¦¥¨§§¨©¨§©§¦¨
áø ."äiðL äòéáø ãøzL ãò úeLøä éìéáLa íãà̈¨¦§¦¥¨§©¤¥¥§¦¨§¦¨©
:ïðúc ,úéòéáL úBøét øòáì :øîà ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨©§©¥¥§¦¦¦§©
?úéòéáL ìL L÷áe ïáúa ïéôøBNå ïéðäð éúî ãò"©¨©¤¡¦§§¦§¤¤§©¤§¦¦
:áéúëc ?àîòè éàî ."äiðL äòéáø ãøzL ãò©¤¥¥§¦¨§¦¨©©£¨¦§¦
äìk .úéaa Ezîäáì ìëàä ,äãOa úìëBà äiçL ïîæ ìk ."Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå"§¦§¤§¤§©©¨£¤§©§¤¨§©¤©¨¤¤©¨¤©£¥¦§¤§§©©¦¨¨

ì éàî :eäaà éaø øîà .úéaä ïî Ezîäáì älk ,äãOä ïî äiçìòáBøL øác ?äòéáø ïBL ©©¨¦©¨¤©¥¦§¤§§¦©©¦£©©¦©¨©§§¦¨¨¨¤¥©
øLàk ék" :øîàpL ,àeä àòøàc dìòa àøèéî :äãeäé áø øîàc .äãeäé áøãk ,ò÷øwä úà©©§©¦§©§¨©£©©§¨¦§¨©§¨§©§¨¤¤¡©¦©£¤
."dçéîöäå dãéìBäå ,õøàä úà äåøä íà ék ,áeLé àì änLå ,íéîMä ïî âìMäå íLbä ãøé¥¥©¤¤§©¤¤¦©¨©¦§¨¨Ÿ¨¦¦¦§¨¤¨¨¤§¦¨§¦§¦¨
.úéáç ét da óBâì éãk äiðL .çôè ò÷ø÷a ãøzL éãk äðBLàø äòéáø :eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨§¦¨¦¨§¥¤¥¥§©§©¤©§¦¨§¥¨¨¦¨¦
áø øîàå ."øöòå" íeMî ïäa ïéà úéáç ét ïäa óBâì éãk eãøiL íéîLb :àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨¦¤¨§§¥¨¨¤¦¨¦¥¨¤¦§¨©§¨©©
íãB÷ àlà ïøîà àì :ééaà øîà ."øöòå" íeMî ïäa ïéà "øöòå" íãB÷ eãøiL íéîLb :àcñç¦§¨§¨¦¤¨§¤§¨©¥¨¤¦§¨©£©©©¥¨£¨¨¤¨¤
øa äãeäé áø øîàc ."øöòå" íeMî ïäa Lé àøôöc "øöòå" íãB÷ ìáà ,àúøBàc "øöòå"§¨©§§¨£¨¤§¨©§©§¨¥¨¤¦§¨©©£©©§¨©
,El äNòà äî ?íéøôà ,El äNòà äî" :áéúëc ,àLLî eäa úéì àøôöc éððò éðä :÷çöé¦§¨¨¥£¨¥§©§¨¥§§¨¨¦§¦¨¤¡¤§¤§©¦¨¤¡¤§
éáa çzôîa" :éLðéà éøîà àäå :ééaàì àtt áø déì øîà ."'åâå ,ø÷a ïðòk íëcñçå ?äãeäé§¨§©§§¤©£©Ÿ¤£©¥©©¨§©©¥§¨¨§¦¡¨¥§¦§©¨¥

éL÷ àì !"éðâe CwN CBî ,àønç øa ,àøèéîøîà .éððòa øéè÷c àä ;àáéòa øéè÷c àä .à ¦§¨©©¨¨©¨§¥¨©§¨¨¦§¦§¦¨¨¦§¦©£¨¥£©
ì àáè :äãeäé áø:éøîàc àkéàå .éöéaøz éøééa àìc :éøîàc àkéà .àzìîøà úáèc àzL ©§¨¨¨§©¨§¥¥©§©§¨¦¨§¨§¦§¨©§¦©§¦¥§¦¨§¨§¦

ì àáè :àcñç áø øîàäå ?éðéà .àðôãeL ìé÷L àìcàä .àéL÷ àì !àzìåeðî úáèc àzL §¨¨¥§¨¨¦¦§¨£©©¦§¨¨¨§©¨§¥¥§©©§¨¨©§¨¨
ìò eãøiL íéîLb :àcñç áø øîàå .àøwéòî àøèéî àúà àìc àä ;àøwéòî àøèéî àúàc©£¨¦§¨¥¦¨¨¨§¨£¨¦§¨¥¦¨¨§¨©©¦§¨§¨¦¤¨§©
éëðà íâå" :áéúëäå ?éðéà ."øöòå" íeMî ïäa ïéà eãøé àì äðéãî úö÷î ìòå äðéãî úö÷î¦§¨§¦¨§©¦§¨§¦¨Ÿ¨§¥¨¤¦§¨©¦¦§¨§¦§©¨Ÿ¦
úçà øéò ìòå ,úçà øéò ìò ézøèîäå ,øéöwì íéLãç äùìL ãBòa íLbä úà íkî ézòðî̈©§¦¦¤¤©¤¤§§Ÿ¨¢¨¦©¨¦§¦§©§¦©¦¤¨§©¦©©
.àéL÷ àì !äìì÷ì ïäézL :áø øîà äãeäé áø øîàå ."'åâå ,øènz úçà ä÷ìç ,øéèîà àìŸ©§¦¤§¨©©¦¨¥§¨©©§¨¨©©§¥¤¦§¨¨¨©§¨
àäz ,"øènz" :áéúëc ,éîð à÷éc :éLà áø øîà .déì éòaîãk àúàc àä ;àáeè àúàc àä̈©£¨¨¨©£¨¦§¦¨¥¥£©©©¦©§¨©¦¦§¦¦¨¥§¥
úàø÷ì ïúç àöiMî ?íéîLbä ìò ïéëøáî éúîéàî :eäaà éaø øîà .dpéî òîL .øèî íB÷î§¨¨§©¦¨¨©©¦©¨¥¥¨©§¨§¦©©§¨¦¦¤¥¥¨¨¦§©
ätèå ätè ìk ìò ,eðéäìà 'ä ,Cì eðçðà íéãBî" :áø øîà äãeäé áø øîà ?Cøáî éàî .älk©¨©§¨¥¨©©§¨¨©©¦£©§¨¡Ÿ¥©¨¦¨§¦¨

ìe ,íik äøéL àìî eðéô eléà" :éëä da íéiñî ïðçBé éaøå ."eðì zãøBäLïBîäk äpø eððBL ¤©§¨¨§©¦¨¨§©¥¨¨¦¦¦¨¥¦¨©¨§¥¦¨©£
éîçø eðeáæòé ìà" :ãò ,"'åë ,åélbáBø" ."úBàãBää áBø Ceøa .eðeáæò àìå ,eðéäìà 'ä ,E ©¨©©©©§©£¤¡Ÿ¥§Ÿ£¨¨©¨

Ckìä :àtt áø øîà ."úBàãBää ìà" :àîéà :àáø øîà ?"úBàãBää ìk" àìå "úBàãBää©¨§Ÿ¨©¨£©¨¨¥¨¥©¨£©©©¨¦§¨
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המשך בעמוד גיד

izni`n` cenr f sc ± oey`x wxtziprz
åäééåøúì åäðéøîéîì"ze`cedd aexa dz` jexa" Ðlk ly l`d ,ze`cedd ziaxna Ð

l`" ,gazyia ok enke .zeaexn `le ,ynn aex rnyn did dlgzne .rnyn ze`cedd

mzrlez ik" ,oiig opi` miakek icaer iryx :iax itn ."ze`cedd l` zegayza lecb jln

.(eq diryi) "dakz `l my`e zenz `lóñåé áøã àâéìôåmiznd ziigzk xn` edi`c Ð

d`eazdy ,mc` ipa miig day ,xzei `le

.ea dlicbéç÷ì øèîë.xhnl gwl deyd Ð

óøòé,(bl mixac) "lh etxri einy s`" enk Ð

(b ilyn) "lh etrxi miwgye"daxn `idy Ð

.zexitdìèë ìæú áéúë.zgp rnync Ð

øèîë åäéôøò.edbxd Ðäîùìmeyn Ð

`le ,"idl` 'd ipev xy`k".iax zexwdl ick

àðìéëé àì.xnbinl Ðäãùä õò íãà éëåÐ

,dcyd ur dn :dcyd url mc` yiwn `l`

`ed lk`n ur m``l eze`e lk`z epnn Ð

`ed oebd m` :minkg icinlz jk ,zexkzÐ

e`l m`e .epnid cenl ,lk`z epnneze` Ð

.eilrn xeq ,zigyzãçé ìæøáá ìæøáyi`e" Ð

z` ccgn cg` ,df lfxa dn ."edrx ipt cgi

.dzxiag iab lr oikq oebk ,exiagú÷ìåã äðéà
éãéçée` mipy `l` ,zwlec dpi` cg` ur Ð

.cgia dylyéãéçé.epccgiy xag `la Ð

áéúëã úåùôè ïéôéñåîùåðìàåðxy`" Ð

.`pythi`c :mbxzn "epl`epïéàèåçùaizkc Ð

.ep`hg iab "el`ep"åìàåð àëäî àîéà úéòáéàå
íéøöî úà åòúäå 'åâå ïòåö éøùepiid dreze Ð

.`hegõòë äøåú`id miig ur" aizkc Ð

z` zivn xe`d z` wilcnyk ,"da miwifgnl

.dlgz oiwc mivrdïéããçî íéðè÷oil`eyy Ð

.dry lkåéúä.min el jiledl :rnyn Ð

íéîì åëì áéúëå.envr `ed jli Ðãéîìú íà
ïåâä (íëç)jnn cenll dvexy Ðdevn Ð

.enewna elv` jlil axlåàì íàå`ed jli Ð

.axd lv`äöåç êéúåðéòî åöåôéoebd m` Ð

`ed.dxez ixzq el xen` Ðêì åéäé åàì íàå
êãáì."jz` mixfl oi`e" Ðåììä íé÷ùî äùìù

melk da ozep epi`y dxezd ef ,alge oii min Ð

.dcnele drceieíéìëáù úåçôáip`na Ð

`xgtcàøçôã éðàîá,xn` wegy jxca Ð

il zxne` z` dn :fnxne?oii ozep jia` `lde

.qxg ly oixrekn milkaäéîøéð éàîá àìàåÐ

!ikd icar ilek `d ,qxg lya `l m`é÷úåóÐ

.uingdéì äøîàã éëéä éëdnkg i` Ð

oiic dl ixn` ikd ,xrekn ilka dx`etn

xrekn ilka xnzynia zniiwzn dxezd s` Ð

ziid eli`yn xzei.d`p i
éà
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ìëåmigqt) opixn` `lde :dywe - zend mq el ziyrp ezxez dnyl `ly dxeza wqerd

`a dnyl `ly jezny ,dnyl dpi`y ab lr s` dxeza mc` weqri mlerl :(a,p

`ly elit` dxeza weqri mlerl opixn`y dnc ,ied dnyl `ly ixzc :xnel yie !dnyl

wqerd lk `kd opixn`y dne .edecakiy ick e` ,iax `xwiy ick xnelk epiid - dnyl

in epiid - zend mq el dyrp dnyl `ly dxeza

.xhpwl cnelyíàepnn oebd mkg cinlz

- zexkz `l eze`e .eiptl cenl :yexit - lk`z

m`e ,xg` ax iptl jlil epnn cxtz `l xnelk

micnelc opixn`c `de .eiptl cenlz `l - e`l

xi`n iaxk ,oebd epi`y it lr s` ,mkg cinlzn

- (`,eh) dbibg zkqna xg` iptl cnel didy

,eiptl cenll leki (xg`) mkg cinlz `wec epiid

cinlz epi` m` la` .eiyrnn cenli `ly itl

.eiptl cenll i`yx epi` - mkg

óàoiaexira opixn` inp oke - 'eke dxez ixac

`id minya `l" (`,dp) "oixarn cvik" wxt

dxezd `vnz `l :xnelk "`id mil xarn `le

`le ,deab ezrcy minyk envr diabny ina

i`c .mid xara mid zpicna mikledd mixgeqa

inp ikde .`xtq `l `tiiq i`e ,`tiiq `l `xtqª

`le oixbza `le oipxgqa `l :mzd `zi`

miakeka oi`exy oze`a xnelk - oiblexhqi`a

!`ed qeblexhqi` xn `de :l`enyl dil exn`

ocira `l` eda `piirn `lc il iziz :edl xn`

lhan ip` `le ,min lihdl :yexit .`inl `wtpc

.invrl

éàeid m` :yexit - ith inikg eed epq eed

.xzeia minkg icinlz eed iteid mi`pey
miz`xa
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."úBàãBää áBø"å "úBàãBää ìà" :eäééåøúì eäðéøîéð¥§¦§§©§©§¥©¨§©¨

.íéúnä úéiçzî íéîLbä íBé ìBãb :eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©§¨¦¦§¦©©¥¦
ïéa íéîLb eléàå ,íé÷écvì íéúnä úéiçz eléàc§¦§¦©©¥¦©©¦¦§¦§¨¦¥
áø øîàc .óñBé áøc àâéìôe .íéòLøì ïéa íé÷écvì©©¦¦¥¨§¨¦§¦¨§©¥§¨©©
äeòá÷ ,íéúnä úéiçúk äìe÷L àéäL CBzî :óñBé¥¦¤¦§¨¦§¦©©¥¦§¨¨
íéîLbä íBé ìBãb :äãeäé áø øîà .íéúnä úéiçúa¦§¦©©¥¦¨©©§¨¨©§¨¦
,"éç÷ì øènk óøòé" :øîàpL ,äøBz Ba äðzépL íBik©¤¦§¨¨¤¤¡©©£Ÿ©¨¨¦§¦
ézúð áBè ç÷ì ék" :øîàpL ,äøBz àlà ç÷ì ïéàå§¥¤©¤¨¨¤¤¡©¦¤©¨©¦
íBiî øúBé :øîà àáø ."eáæòz ìà éúøBz ;íëì̈¤¨¦©©£Ÿ¨¨¨©¥¦
."éç÷ì øènk óøòé" :øîàpL ,äøBz Ba äðzépL¤¦§¨¨¤¤¡©©£Ÿ©¨¨¦§¦
àáø .ìBãâa äìúð ïè÷ :øîBà éåä ?éîa äìúð éî¦¦§¨§¦¡¥¥¨¨¦§¨§¨¨¨
ìhk ìfz" :áéúëe ,"éç÷ì øènk óøòé" :áéúk :éîø̈¥§¦©£Ÿ©¨¨¦§¦§¦¦©©©
íàå ,ìhk ,àeä ïeâä íëç ãéîìz íà !"éúøîà¦§¨¦¦©§¦¨¨¨©©§¦
:øîBà äàða éaø äéä" :àéðz .øènk eäôøBò ,åàì̈§¥©¨¨©§¨¨¨©¦§¨¨¥
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קלי
izni`na cenr f sc ± oey`x wxtziprz

åðñ ååä éà.minkg mdy mi`p mze` Ðéøéîâ ååä éôèlitydl d`pl xyt` i`y Ð

.dgky icil `ae ,ezrcúòãä çñéäáokezl ltep e` oiktyp edi dti mxnyi `l m`y Ð

dtv miar ody jezny yace onyn xzei ,lw xaca zezyln milqtpe ,qe`n xac

ok oi`y dn .iwpe xa oezgzde ,uegl ewxefe oeilrd lhep mc` xyt`e ,dlrnl zleqtd

.f"rla x"iilw* ,ar epi`y lelv dwynaçñéäá
úòãä.cinz mxifgn epi` m` Ðåôéòøä øîàðù

õøà çúôú ÷ãö åìæé íé÷çùå ìòîî íéîù
åéúàøá 'ä éðà ãçé çéîöú ä÷ãöå òùé åøôéå

øîàð àì íéúàøáelfi miwgy` rnync Ð

rny ,xhne lhl "eiz`xa 'd ip`" `l` ,i`w

`ed jexa yecwd x`tzne gazyny dpin

.minyd xhnaåá äáøå äøô äòåùéiviln Ð

dreyil xkfpy ,minybd meia eiptl oiqpkp zekf

extie" `xwc `pyil `ed .oevx zry jezn

izni`e ,"ryi.wcv elfi miwgydy onfa Ð

êöøà 'ä úéöø.mina Ðêîò ïåò úàùð.cin Ð

:opiqxb ikdàðéáøì úáäéãî éøéòæ øî äéì øîà
'åëseq `piaxe ,mipey`xd on did mzq ixirf Ð

.df z` df e`x `l ,d`xedíéîùä òîùú äúàå
'åâådltza "mvx` lr xhn zzpe" xne`e Ð

.dnlycâìù éîéî åìæâé íåç íâ äéödivyk Ð

xhn oicxei opi`y ,blyd zenin oilfeb meg mb

mhtynk.e`hg le`yy recia Ðäéäé àìå
øèî."mzca`e" dil jinqe Ðäéöyixc Ð

dngd zenia mkz` izievy mixac ,ieev oeyl

z` bly inin elfb ,zexyrne zenexz Ð

.xhndïåùì íéîòæð íéðôå íùâ ììåçú ïåôö çåø
[øúñ] ø÷ùllegz Ðlgi `l" enk ,lhaz =

(`,ar) zenaia opixn`ck ,(l xacna) "exac

dn .mlerl dxe` `iane ,`ed xexa oetv gexc

yecwd d`xny oinrfp mipte oixvrp minyby

oeyl iptn ,mlerl xhn `ian epi`y ,`ed jexa

xwyoetv gexy myk :`xwnd hyte .zelikx Ð

.xwy oeyl iptn minrfp mipt jk ,myb llegz

íéáéáø åòðîéådidy ,mlkd zp`nc meyn Ð

.zefr jaäéä.lykp xak rnyn Ðùéà æòäÐ

oi`e ,eipta "ryx" el xen` ,mipt zefr ea yiy

oiyecw zkqna opixn`ck ,zewln meyn ea

ezexwl xzen cala df xac meyne .(`,gk)

.ryxåúåàðùì øúåîaizkc ab lr s` Ð

."jenk jrxl zad`e"àðåùé åéðô æòåfre Ð

mipt fr `edy in ,'e xqg aizk.(`"eya `pyi Ð

êîéxhne lh cixedl gk ea oi`y ink Ð.äúòå
øåà åàø àì.dxez ly xe` e`x `ly iptn Ð

ïéøåäá íéîùäùë åìéôàxnepn ,zxda enk Ð

minyb cixedl dvexe ,miaradxar gex Ð

eny ixa s` j`lnd :miard zxftn ,mxdhze

.ely myb ,exe` opr uiti Ðåöéåyecwd Ð

.`ed jexaäéìò.cxzy mybd lr ÐòéâôîáÐ

."ia rbtz l`e" enk ,dilr lltziykää÷
ìæøáämipa ipiy"e "eipiy z` ddwd" enk Ð

.(`l edinxi) "dpidwzì÷ì÷ íéðô àì àåäåÐ

.xecd elwlwyïäéùòî åøùëåä íà ïëù ìëåÐ

xiykd oexzie :rnyn ikde .okl mcewoexzie Ð

odiyrn exiykd m` ,dnkgl xiykdy

minybd e`eaiy ,dligznmiliigan xzei Ð

onfa dltza oicnere miliig oixiabn ody ,xabi

.elwlwy
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minybd meii` .`ed jexa yecwd dia gazyn ux`e miny ea `xapy meik

.ux`e miny` xcd`c rnyn ded "miz`xa" aizk ded

íéðôoetv gexd" - rxd oeyl xne`y ,xwy oeyl liaya :yexit - xzq oeyl minrfp

.minrfp mipt epiide ,"mybd lhaz

øúåîopixn`c ab lr s` - ryx ezexwl

ryx exiagl `xewd :(`,gk) oiyecwa

lykp i`cec ,xzen dfl - eiigl enr cxei
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izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtziprz
ìæøáë åéìò äù÷ åãåîìùzeiyew aexn el dywy Ð,el dxecq dpi`y ezpyn liaya Ð

aeigd lr xhet ,zerha dqxeby inp i` .wxtl rcei epi` jkitle .da aizk dn xkef epi`e

rcei epi`y ,`l `ede :`xw rnyn ikde .izixg` `zkecn dlr iywne ,xehtd lr aiigne

ezreny.`xnbl mcew `idy dpyna lwlwy ,lwlw mipty iptn Ðäáéùéá äáøéÐ

"miliige" xn`py ,mzpyn daiyid ipa exicqiy

.zeliig zeliig ody ,micinlz oia Ðïåøúéå
øéùëä.dligzn ezpyn xciqyk Ðíåé 'î ãâðë

äøåúä äðúéðùliir xcde ,ecia miiwzzy Ð

.`xnb xnbinl ,opgei 'xc dinw,äøåú ãâðë
íéáåúë ,íéàéáð.mixtq drax`e mixyr ody Ð

ì÷ì÷ íéðôù.zerx mipt el d`xdy Ðäáøé
íéòø åéìòxeaqiy ,epnid qiitl Ð.mipt el

úùåçðë åéìò ïéëúùîoirk ,mipt oinic`n Ð

:(`,ek) `rivn `aaa opixn`ck ,`"iilicex*

ith jizycoixvrpy .dcelg dlrdy Ð

.xhne lh (ciledln)úåùéçì éùçåìliaya Ð

.ygla dltz milltzn oi`yåòø åéìò ãéâéÐ

.aei`a ,aizk minyb iabe .exiag eilr lltziïéàå
ïåùìä ìòáì ïåøúélral yi d`pd dn :xnelk Ð

.ygel epi`e yegll rceiy oeyldìò óà äð÷î
äìåòs` dpwn Ð.dlere ezrc qibny in Ðïéàå

'åë äæì äæ ïéçåðjixvy liaya :rnyn ikde Ð

,oiyer opi`e ,dklda oigep zeidle dfl df cibdl

dpwneze` milrne ,s`a mixbzn mi`pwzn Ð

dfl df oigepe :oiqxeb yie .odilr eze` mi`iane

dkldaerx eilr cibiyn 'eke s`a mi`pwzn Ð

eze` milrne s`a mi`pwzn dfl df oigepy

.mdilrnìëåàå ñøåã éøà.`xizn epi`e ,cin Ð

ìëåàå óøåè,my lke`e eixegl jileny Ð

.d`pd mdl yi olekle ,zeixad on cgtnyêìå
êì ùé äàðä äîobxede mc` ipa jyep dz`y Ð?

oeyl xtqny oeyld lral oexzi dn :xne` `ede

e`ian jkitle .d`pd el oi`y it lr s` ,rxd

,yiiaziy ick ,ygp lv` oica `ed jexa yecwd

enr oiyiiazne ,oey`xd mc` `iydy iptn

.rxd oeyl ixtqnåîò ïåëð àì íáìåmr Ð

.`ed jexa yecwdïë éô ìò óàåjenqa aezk Ð

ikide .mzltz rneye "oer xtki megx `ede"

eytp miyn k"`` zrnyp mzltz oi`y zxn`

etka?etka zpeekn eytpy ,xnelk.øåáöáÐ

,mly mlek al oi`y it lr s`e ,zrnyp mzltz

.miax oeyl ,mixaca "mdita edeztie" aizkck

ãéçéá.oeekn eal ok m` `l` epi` Ðúîàù ïîæá
çîöú õøàîozne `yna dpen` yiy Ðf` Ð

.dwcv ody ,minyb epiidc ,"swyp minyn wcv"

øåáå äãìåçî`ed ievn .mc` ipa ipy ezindy Ð

daixl ezpen` ozpy cg` xegaa dyrn :dcb`a

cirn in :dxn` ,dp`yiy zg`?xea my dide

micr dclege xea :xegad xn` ,dclege cg`

cilede ,zxg` `ype ezpen` lr xar minil .xaca

ezkyp cg`e ,zne xeal ltp cg` .mipa ipy

df `ed dyrn dn :ezy` el dxn` .zne dcleg

dpeyn dzina mizn epipay?jke jk :dl xn`e

.dyrnd didàåä êåøá ùåã÷äá ïéîàîäÐ

exiag oial epia cr eniynydnk zg` lr Ð

.dnkeåîöò ÷éãöîä.eiyrn hywne xiykny Ð

åéìò ïé÷éãöîhegk elit` enr oiwcwcn Ð

wxnl ick eiyrn lwlwn eli`yn xzei ,dxryd

.eizeperçîöú õøàî úîà øîàðùwcv" f` Ð
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ùé÷ì ùéøã à÷åðéì.onwl gkenck ,yiwl yix ly ezzin xg`le .opgei 'x ly ezeg` oa Ð

øîà"xyrz xyr" i`n :opgei 'xl `wepi Ð?à÷åðé äéì øîà."eqpz `l" aizkde Ðåìáéù
erbiiy :xnelk Ð.f"rla h"p`xelec* Ðíúäì àðéèî äåä éàz` e`iad"c `xw i`dl Ð

.`linn dil zirci ded "xyrnd lkêáø àéòùåä 'øì.dinyn il zixn`c Ðíãà úìåà
åáì óòæé 'ä ìòå åëøã óìñú`heg mc`yk Ð

eilr oi`ay ,ekxc slqnmirbtsrfi myd lre Ð

df rbt il rxi` dn iptn :xne`e qreky ,eal?
äæîø àìå`ziixe`a dyn Ð?`ed ynegdy

on `evnl jnq yi olekae ,miaezke mi`iap ceqi

.dxezdäéðéò éìãeitrtr eidy ,opgei iax Ð

`aaa ,`tqkc iblfna odiabne ,eipir z` oiqkn

,eze`xl dvex didy .(`,fiw) oexg` wxta `nw

.sixg `edy iptnêåáàì ãáòãë êì ãéáòéì àìã
,ezinde jia`a ozpy enk ja eipir ozi `ly Ð

.(`,ct) `rivn `aaaãéçé ìéáùá øèîm`y Ð

xg` rxfy oebk ,cg` mc`l `l` xhn jixv oi`

mixkp dleky xira xcy e` ,mc` ipa zrixf onf

xhnl jixvedaeh rty dqpxte .ezekfa `a Ð

cg` zekfa mlerl `a epi` mlerd lkl digne

,raey oikixv miax m`y .miax liaya `l`

d`eaza dkxa glyzy`ed jexa yecwd Ð

ekxaziy jixvd cigi la` .ekf m` ,dyer

eize`eazexeara dpyn `ed jexa yecwd oi` Ð

`l` ,dpyd oiccixeny it lr s`e .dizekxa itk

edi `ly ,eize`eaz giaydl df xhn cigi liaya

mixg` lyn zerexbdcyk edcy zeyrl la` Ð

raey.`l Ðêöøà øèî.rnyn cg` ly Ð

íëì øéèîî.miax oeyl Ðíéøî ìù äøàáÐ

mr jlede lblbzn dide ,min epnn oiafe ,rlq

did `ly ,dyn dkd eay rlqd `ede .l`xyi

.mixn dzny itl ,eliaya einin lifdl dvex

ãåáë éððò å÷ìúñðå.oyr ippre riwx ippr Ð

.ceak ly opi` mippr x`yeïäéðù úåëæá äøæç
ozpe rlqd l` mkipy mzxace" aizk oky Ð

."eininàìà àîìã éà úåðåùì òáøà ùîùî éë
àäãoiprl oia ,'ik' yexcl jixvy mewn lk Ð

`xwnd zernynl oia dyxcezepyl lkez Ð

rnyn 'ik' oeylc .zepeyl rax` ipdn cg`a

rax` ipd llka 'ix`e' 'mxae' 'cke' oke .mleka

,`dc oeyla ynzyn "oxd` reb ik"c i`de .od

e`xzp mrh dnc :`xwc `nrh dpin opirnyeÐ

iz` `l yiwl yixe .oxd` zn ixdy ,zin `dc
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קמי
izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtziprz

íìåò ìù åúééøááoqpek `ed jexa yecwde ,mina sehy mlerd lk didy ,aizk Ð

my ,"zenedz zexve`a ozep" aizkc ,zexve`a mpzpy ,c`pa min qipknk cg` mewna

.mil xve`e eleab legúéöîú éøåéùî.dziizy xg` miara x`ypy dn Ðõøà éðô ìò
.l`xyi ux` Ðäúåù äìéçúá.izrny jk ,dligz minybd oicxei my Ðíéî úøùç

íéî úëùçåmildza cg ,od ze`xwn ipy Ð

:opiqxb ikd ."cec xacie"a ,l`enya cgeìå÷ù
ùéøà éãùå óëzlnay sk gw :xnelk Ð

dia ixwe ,zxyg zln mr etxve ,zkyg

zxykg.miara oixiykne oiwznny Ðêåùç
éäåîéî ïéàéâñ éððò.min zkyg aizkc epiide Ð

éððò øåäð,idenin oxirf yilw oprdyk Ð

xedp la` :cnl dz` ,oi`ibq jeyg llkne

zxyge .oixirfoixey oi`" enk ,dxyd oeyl Ð

ryedi iax dil yixcck 'ek (a,fi zay) "eic

.ikdle ikdl dil irain zkyg la` ,lirl

ïéåìú ïä øîàîá,xac mey lr zegp opi` Ð

zeielze ,dkixa oink zecnere zeqpekn `l`

.`ed jexa yecwd ly exn`naéî ïäéúåøéôå
íéîùâmeyn ,ikd hwp `xwc `pyil meyn Ð

."ux`d rayz jiyrn ixtn" aizkc

oixqgp oi`y ,mind zrifn xnelk ,mdizexite

`ln midl` blt" (dq mildz) aizkck ,melk

in odizexite ,zniiw oxwde ,dry lk "min

.dax ziy`xaa yxetn oke .minybàöåé øäðå
ïãòîminybd on dzey ocr oby xacl oniq Ð

z` zewydl ocrn `vei xdpe" aizkc ,dligz

.'ebe "obdøåë úéá úéöîúî àðúilk Ð

zewydl oileki xek zia einina oiwyny

cg` `edy ,awxz zrixf xeriy ezivnza

miyyn cg` mler ,inp ikde .xek ziaa miyyn

z` oiwynd mipprd zivnza el ice ,ocr oba

obd.obl ocrk elek mlerd lk iptl ob .ìë àöîð
äøã÷ éåñéëë íìåòä:dxcwd cbpk ohwd Ð

"íéáø íéî ìò úðëåùjvw `a zexve` zax Ð

."jrva zn`äéúåøöåà åáøù.xyer epwy Ð

íéáø íéîmiwenr laac ,odizecy oiwyny Ð

.my oicxeie oiththn minybe ,zevx`d lkn

ìáá äøéúòda oixvewy ,laa `id dxiyr Ð

.minybl mikixv opi`y ,xhn `la d`eaz

ïðéèé÷ð.`xhin `la laa `cvg ikdc Ð

éðòáåèã.wwxe dlevn mewn `id Ðéðùáåé àìå
.dyai dpi`y Ðäðùîïåùçøîá äùìùá

øîåà ìàéìîâ ïáø 'åëå íéîùâä úà ïéìàåù
âçä øçà íåé øùò äùîçá åá äòáùáÐ

xyr dyng `ed oeygxna draya ,xnelk

.bgd xg`ïåøçàä òéâéù éãëmcew ,xnelk Ð

.xzei wegx `edy ,zxt xdpl min z`ia

àøîâãò ïéìàåù ïéà äìåâáå .íéùù äìåâáå
ïéàå ,êåîð íå÷î àåäù éôì ,äôå÷úá íéùù

.êë ìë øèî íéëéøöúåáè éáì éáéö éìééòî éëî
àáùéøjxevl xve`l mivr oiqipkny dryn Ð

oircei eidy itl ,oibdep eid oky .minybd zeni

oileki eid `le ,jli`e myn `ed minyb onfy

.xria mivr aehglàáùéøenk ,zeter ciiv Ð

zeah .(a,hr `nw `aa) "mipeil miayx oiyxet oi`".mc` my Ðíéùù éðôìë.opixkcn `le Ðíéùù øçàìë.opixkcne Ðíéî åòá éàìéòoikixv mixda micnerd Ðiptn ,min xzei

.dhnl oicxeie milblbzn minybdyíéî åòá àì éàúú,laal ax `z` ikn (`,e oihib) `nlra opixn`ck ,l`xyi ux`n didy ax ,inp ikd .drwal mixdd inin lk oiqpkzny Ð

minybl oikixv opi`y jezn dleba ,laaae .miyy xg`lk xn` ikd meyn ,zevx`d lkn ddeab l`xyi ux`eepibdpn lky ,mibdep ep` oke ,ixyz ztewzl miyy cr oil`ey oi` Ð

.laa ipa xg`äðùî'åëå øùò äòáù òéâä.a`a dryze mixetkd meik mei ceran oilke` oi`y ,dkiygyn oizeye oilke` Ðàøîâïì òîùî à÷ éàîipy xn`wc i`d Ð

.ipye iyingeàðéðú,zelecb zecerq izy ziprzd i`venl oipew eid iyinga zeprzdl oiligzn eid m`y ,mixryd z` riwtdl `ly 'ek ziprz oixfeb oi` :(a,eh) onwlc oiwxita Ð

.mixry irewt`l iz`e mlerl `a arxy xkend xeaqke ,zayl cg`e ziprzl cg`éòå÷ôà.dhrnne ,dpey`xd dcn xeriy lhan Ðàì íéãéçé ìáàoicigidy zeiprz yly Ð

xeavl mcew oiyer`wc rcz ,xeavc zeiprz dxyr yly llka opi` micigic zeiprz yly ellde .ediicegl micigi meyn mixry zriwt` `kilc ,ipya ligzdl oiwewf opi` Ð

.raye ylye yly oizipzna aiygíéùãç éùàøá ïé÷éñôîåzeprzdl eligzdy xg`l iyingae ipya ycg y`x lg m`y Ð.mziprz oiwqet Ð
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riwtdl `ly iyinga dligza xeavd lr ziprz

ziprz xeavd eyry ici lry :yexit - mixryd
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קמב
izni`na cenr i sc ± oey`x wxtziprz

.úéðòú úìéâîá íéáåúëä íéáåè íéîéá ïëåéðà ãéîìú,micigik jk lk aeyg ipi`e Ð

.micigid mr ziprz ligzdl ie`x ipi` :xnelkãéçé åîöò úåùòì äöåøä ìë àìÐ

.ziprz oiprläùåòzeixad gexy lk :(i dpyn b wxt zea`) opze ,gexd iqbn d`xpc Ð

:opiqxb ikd .'ek epnid dgepïîöò ïéùåò íéãéîìúämicinlzd lky ,lirl opixn`ck Ð

.gexd zeqb meyn mda oi`e ,jkl oiie`xéáø
íãà ìë øîåà éñåé,cinlz epi`y elit`e Ð

xrvc ,aehl xekfe ,zeprzdl cigi envr dyer

`l :opiqxb `pixg` `pyil .zeqb `le el `ed

cinlz ,dyer cigi envr zeyrl dvexd lk

envr zeyrl inp dvexd lk `le :xnelk .dyer

ewelga cinlz zcna envr bdpzdl ,cinlz

minkg icinlz ly xceqa ze`pzdle ,ezhnae

z` el lehil dvexd lkc ,dyer mixac x`ye

ik xazqne .`yix` iqei iaxe .lehi `l myd

oa oerny oax xcdn `wcn ,`pyil i`d

gay ly xac :l`ilnbllkn ,dyer epi` Ð

.gaya ixii`càôøúðå äìåçä ìòoicd `ed Ð

.excp ineiwl ira ,dlegd zn m`äøöä ìò
äøáòåe`l m`e .milyne dprzn Ðd`xp Ð

e`l m`e ,(dprz`) xearz m` :epew mr dpznk

.dprz` (`l) Ðäæ éøä ïéðòúî ïéàù íå÷îì
íéìùîå äðòúîodilr elawy zeiprzd lk Ð

`viy mewnd ixneg eilr oipzepc ,exir ipa

.mynäúùå ìëà.caric Ðïäéðôá äàøúé ìà
.ea e`pwzie ,mila` oia ozgk d`xpy Ðìàå

åîöòá íéðåãò âéäðéli`ed :xn`i `ly Ð

`edy lk izlk`e.daxd lke` Ðåàøú ìà
íëîöòekld `le .daxd mihg mkl yiy Ð

ipa ipta ze`xzdl `ly ,df xac liaya `l`

.miarxe mixerv eidy ,eyrêøãä íëéìò åæâøú
.erzz Ðùàá óøùéìiqeq dpde" aizkc Ð

ikd`e ,"xace jeld" `piipr `edda aizke ,"y`

oikled eidy e`l i`c opireny`l ,diazk

dkld ly dwnera.[oilevip eid] `l Ðàä
ìñøâî`zlna la` ,`gxe`a dil iran Ð

ipeirl dil iranc.`l Ðàðú àúéðúîái`n Ð

"jxca efbxz l`"driqta mknvr ewifz l` Ð

.dqbøéòì äîç åñéðëäåoipl mz`yk Ð

cera xirl eqipkd ,zexiira jxca oiakeye

.zgxef dngdyáåè éëá íãà àöéoizniy Ð

"aeh ik xe`d z` midl` `xie" enk ,xe`iy cr

.(` ziy`xa)áåè éëá ñðëéåcera axra Ð

:inp i` .oiievn oihqil oi`y ,zgxef dngdy

elilri `ly ,xiray mirwae zexeaa leti `ly

.apb e` dz` lbxn zelilr eilrøåà ø÷åáä
íäéøåîçå äîä åçìåù íéùðàäåe`viy okin Ð

mixtq yi .aeh ika qpkil oicd `ede .aeh ika

axc `zlin `l` ,`xw i`d eda aizk `lc

.`xw opira `le ,`ed `xaq dcediìëàé àì
ïåáòø éðùá ìëåàù äîî øúåéonwl xn`c Ð

) .oearx ipya envr airxdl jixvy (`,`i)àëä
laaa irzyn ike ,`ed ilaa df [cenlz] Ð

.(xn`w laaa edl `de ol `d lke ,`kd xn`w

àðééòî íåùîmc` ly eirn elglgzi `ly Ð

eidi :mixne` yi .jxcd gxeh iptn ezlik` aexa

.oiirn oirk dfl df oiktey mc` ly eirníåùî
éðåæî.jk xg`l el oi` `ny Ð
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åäæéàoil`eyy lk cinlz edfi`e qpxt zeidl xeavd lr qpxt ezepnl ie`xy 'ek cigi

ewn lka dkld xacaiydl rceiy eze` cigi ixwc rnyn `kdc :dywe .'eke m

"mixyw el`e" wxt zay zkqna opixn` mzde dxne`e mewn lka dkld xac el oil`eyyk

xac oil`eyy lk aiydl rceiyk ,xeavd lr qpxt ezepnl ie`xd - cinlz edfi` :(`,ciw)

ie`xd :`nl` .dlk zkqna elit`e ,dkld

,aiydl rceiyk ied xeavd lr qpxt ezepnl

ied - qpxt ezepnl ie`xd eze`c rnyn `kde

,sicr cigic rnyn `kdc :cere .izixg` `zlin

envr zeyrl dvexd lk `l :jenqa xn`wcn

- cinlz envr zeyrl dvexd la` ,dyer cigi

`wecc ,cinlza welig yic :xnel yie !dyer

,elv` micinlzd lke cg` mewn l` `a axdyk

l`ey dfe cnel `edy dnn axd l` l`ey df

lkl aiydl rcei axd eze`e ,xg` mewnn

elit`e ,ezli`y itk cg`e cg` lkl ,micinlzd

,`kdc cinlzn sicrc cigi edf - dlk zkqna

eze` - "mixyw el`" wxta mzd cinlz `xwpe

epi` m` la` .xeavd lr qpxt ezepnl ie`x i`ce

ok mb `xwp - ely zkqna `l` aiydl rcei

.`kd ixiin dfne ,cinlz

êìåääoiprzn oi`y mewnl oiprzny mewnn

ezrc `py `l - milyne dprzn ixd

eilr lawe li`ed ,xefgl ezrc oi` `py `l xefgl

.ziprzdäîìe`xz l` :yxtny enk - e`xzz

dnl :yxcna yie .'eke eyr ipa ipta mknvr

.oiyegk eidz dnl :yexit ,e`xzz

ìàxacn ewiqtz l` :yxcn yie - jxca efbxz

.dkld

ïéàåaizkc sxyil mie`x dxez ixac mdipia

`nrh 'ebe xace jeld mikled dnd idie

mixacn eid mdy :yxcn yie - 'eke xeac `ki`c

.sxyil oie`x ikd meyne ,milha mixac

äòéñôxe`nn ze`n yngn zg` zlhep dqb

ynga ok m` :zeywdl oi`e - mc` ly eipir

ly eipir xe`n lk lhip didi zeqb zeriqt ze`n

:yxtl d`xpe !ded ikd e`lc opifg `w `de ,mc`

,ze`n yngn zg` lhep dpey`x driqtdc

dipyy ,dpey`xd on zegt lhep dipy driqtde

,mix`ypd ze`n yngn cg` `l` zlhep dpi`

dvex - (`,gq zeaezk) iax iac `ziixeyira enk

,dyw oiicr la` .x`ypy dnn xeyird :xnel

on xzei zlhepc dpey`x driqt `py dnc

driqt `l` zlhep `lc :xnel yi `l` ?dipyd

i` ,yc ycc oeik - jli`e o`kne ,`wec dpey`x

lkc meyn ,ith zlhep dpey`x driqt :inp

.zeyw zelgzd

íìåòìwxta izyxit - aeh ika mc` `vi

.(`,a) migqtc `nw

íåùîied oiirn ipady meyn :yexit - `piirn

.edl dyw
xeq`
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קמג
izni`na cenr i sc ± oey`x wxtziprz

.úéðòú úìéâîá íéáåúëä íéáåè íéîéá ïëåéðà ãéîìú,micigik jk lk aeyg ipi`e Ð

.micigid mr ziprz ligzdl ie`x ipi` :xnelkãéçé åîöò úåùòì äöåøä ìë àìÐ

.ziprz oiprläùåòzeixad gexy lk :(i dpyn b wxt zea`) opze ,gexd iqbn d`xpc Ð

:opiqxb ikd .'ek epnid dgepïîöò ïéùåò íéãéîìúämicinlzd lky ,lirl opixn`ck Ð

.gexd zeqb meyn mda oi`e ,jkl oiie`xéáø
íãà ìë øîåà éñåé,cinlz epi`y elit`e Ð

xrvc ,aehl xekfe ,zeprzdl cigi envr dyer

`l :opiqxb `pixg` `pyil .zeqb `le el `ed

cinlz ,dyer cigi envr zeyrl dvexd lk

envr zeyrl inp dvexd lk `le :xnelk .dyer

ewelga cinlz zcna envr bdpzdl ,cinlz

minkg icinlz ly xceqa ze`pzdle ,ezhnae

z` el lehil dvexd lkc ,dyer mixac x`ye

ik xazqne .`yix` iqei iaxe .lehi `l myd

oa oerny oax xcdn `wcn ,`pyil i`d

gay ly xac :l`ilnbllkn ,dyer epi` Ð

.gaya ixii`càôøúðå äìåçä ìòoicd `ed Ð

.excp ineiwl ira ,dlegd zn m`äøöä ìò
äøáòåe`l m`e .milyne dprzn Ðd`xp Ð

e`l m`e ,(dprz`) xearz m` :epew mr dpznk

.dprz` (`l) Ðäæ éøä ïéðòúî ïéàù íå÷îì
íéìùîå äðòúîodilr elawy zeiprzd lk Ð

`viy mewnd ixneg eilr oipzepc ,exir ipa

.mynäúùå ìëà.caric Ðïäéðôá äàøúé ìà
.ea e`pwzie ,mila` oia ozgk d`xpy Ðìàå

åîöòá íéðåãò âéäðéli`ed :xn`i `ly Ð

`edy lk izlk`e.daxd lke` Ðåàøú ìà
íëîöòekld `le .daxd mihg mkl yiy Ð

ipa ipta ze`xzdl `ly ,df xac liaya `l`

.miarxe mixerv eidy ,eyrêøãä íëéìò åæâøú
.erzz Ðùàá óøùéìiqeq dpde" aizkc Ð

ikd`e ,"xace jeld" `piipr `edda aizke ,"y`

oikled eidy e`l i`c opireny`l ,diazk

dkld ly dwnera.[oilevip eid] `l Ðàä
ìñøâî`zlna la` ,`gxe`a dil iran Ð

ipeirl dil iranc.`l Ðàðú àúéðúîái`n Ð

"jxca efbxz l`"driqta mknvr ewifz l` Ð

.dqbøéòì äîç åñéðëäåoipl mz`yk Ð

cera xirl eqipkd ,zexiira jxca oiakeye

.zgxef dngdyáåè éëá íãà àöéoizniy Ð

"aeh ik xe`d z` midl` `xie" enk ,xe`iy cr

.(` ziy`xa)áåè éëá ñðëéåcera axra Ð

:inp i` .oiievn oihqil oi`y ,zgxef dngdy

elilri `ly ,xiray mirwae zexeaa leti `ly

.apb e` dz` lbxn zelilr eilrøåà ø÷åáä
íäéøåîçå äîä åçìåù íéùðàäåe`viy okin Ð

mixtq yi .aeh ika qpkil oicd `ede .aeh ika

axc `zlin `l` ,`xw i`d eda aizk `lc

.`xw opira `le ,`ed `xaq dcediìëàé àì
ïåáòø éðùá ìëåàù äîî øúåéonwl xn`c Ð

) .oearx ipya envr airxdl jixvy (`,`i)àëä
laaa irzyn ike ,`ed ilaa df [cenlz] Ð

.(xn`w laaa edl `de ol `d lke ,`kd xn`w

àðééòî íåùîmc` ly eirn elglgzi `ly Ð

eidi :mixne` yi .jxcd gxeh iptn ezlik` aexa

.oiirn oirk dfl df oiktey mc` ly eirníåùî
éðåæî.jk xg`l el oi` `ny Ð
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åäæéàoil`eyy lk cinlz edfi`e qpxt zeidl xeavd lr qpxt ezepnl ie`xy 'ek cigi

ewn lka dkld xacaiydl rceiy eze` cigi ixwc rnyn `kdc :dywe .'eke m

"mixyw el`e" wxt zay zkqna opixn` mzde dxne`e mewn lka dkld xac el oil`eyyk

xac oil`eyy lk aiydl rceiyk ,xeavd lr qpxt ezepnl ie`xd - cinlz edfi` :(`,ciw)

ie`xd :`nl` .dlk zkqna elit`e ,dkld

,aiydl rceiyk ied xeavd lr qpxt ezepnl

ied - qpxt ezepnl ie`xd eze`c rnyn `kde

,sicr cigic rnyn `kdc :cere .izixg` `zlin

envr zeyrl dvexd lk `l :jenqa xn`wcn

- cinlz envr zeyrl dvexd la` ,dyer cigi

`wecc ,cinlza welig yic :xnel yie !dyer

,elv` micinlzd lke cg` mewn l` `a axdyk

l`ey dfe cnel `edy dnn axd l` l`ey df

lkl aiydl rcei axd eze`e ,xg` mewnn

elit`e ,ezli`y itk cg`e cg` lkl ,micinlzd

,`kdc cinlzn sicrc cigi edf - dlk zkqna

eze` - "mixyw el`" wxta mzd cinlz `xwpe

epi` m` la` .xeavd lr qpxt ezepnl ie`x i`ce

ok mb `xwp - ely zkqna `l` aiydl rcei

.`kd ixiin dfne ,cinlz

êìåääoiprzn oi`y mewnl oiprzny mewnn

ezrc `py `l - milyne dprzn ixd

eilr lawe li`ed ,xefgl ezrc oi` `py `l xefgl

.ziprzdäîìe`xz l` :yxtny enk - e`xzz

dnl :yxcna yie .'eke eyr ipa ipta mknvr

.oiyegk eidz dnl :yexit ,e`xzz

ìàxacn ewiqtz l` :yxcn yie - jxca efbxz

.dkld

ïéàåaizkc sxyil mie`x dxez ixac mdipia

`nrh 'ebe xace jeld mikled dnd idie

mixacn eid mdy :yxcn yie - 'eke xeac `ki`c

.sxyil oie`x ikd meyne ,milha mixac

äòéñôxe`nn ze`n yngn zg` zlhep dqb

ynga ok m` :zeywdl oi`e - mc` ly eipir

ly eipir xe`n lk lhip didi zeqb zeriqt ze`n

:yxtl d`xpe !ded ikd e`lc opifg `w `de ,mc`

,ze`n yngn zg` lhep dpey`x driqtdc

dipyy ,dpey`xd on zegt lhep dipy driqtde

,mix`ypd ze`n yngn cg` `l` zlhep dpi`

dvex - (`,gq zeaezk) iax iac `ziixeyira enk

,dyw oiicr la` .x`ypy dnn xeyird :xnel

on xzei zlhepc dpey`x driqt `py dnc

driqt `l` zlhep `lc :xnel yi `l` ?dipyd

i` ,yc ycc oeik - jli`e o`kne ,`wec dpey`x

lkc meyn ,ith zlhep dpey`x driqt :inp

.zeyw zelgzd

íìåòìwxta izyxit - aeh ika mc` `vi

.(`,a) migqtc `nw

íåùîied oiirn ipady meyn :yexit - `piirn

.edl dyw
xeq`
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c"agקמד 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

.ééøö àéáða øéèônäàlL éãk àéáða øéèôé Ck øçàå óBñå äìçz äéìò Cøáéå äìçz äøBza àø÷iL C ©©§¦§¨¦¨¦¤¦§¨©¨§¦¨¦¨¥¨¤¨§¦¨¨§©©¨©§¦§¨¦§¥¤Ÿ
dcáì äøBza íéðBLàøä íéìBòä eàøwL Bîk Bcáì àéáða àø÷é íà äåL àéáð ãBáëe äøBz ãBák àäé[ak: §¥§¨§¨¦¨¤¦¦§¨§¨¦§©§¤¨§¨¦¨¦¦©¨§©¨

י  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

`zax `zkld
äãáì äøåúá [áë ההפטרה ביאור או שברך', 'מי אמירת לצורך להפטרה המפטיר עליית בין מעט להפסיק מותר -

.44וכיו"ב 

zetqede mipeiv
שיאמרו 44) הנכנסים מחשש שהוא הזכיר לא בשוע"ר

כפי  בנביא הקריאה עצם אלא שוה' נביא וכבוד תורה 'כבוד
שקורא  וע"י כבודם, של השוואה היא בתורה שקוראים
סי"ח  להלן משמע (וכן זה, חשש מבטל בתורה גם המפטיר
הנכנסים  ולא - הקדיש הוא שוב לברך שצריך הטעם שעיקר

משום  שהוא קיב סי' הריב"ש שו"ת ראה אבל ויוצאים,
בין  כלל להפסיק שאין לדעתו ומשמע ויוצאים הנכנסים

להפטרה). המפטיר
רפד. בסימן אי"ה יתבארו מפטיר עליית עניני שאר

•
zay zekld - jexr ogley

·È בדבר בישול אחר בישול שאין שאע"פ שאומר מי יש
צלייה  או אפייה אחר בישול יש מקום מכל יבש
כלי  בתוך רותח בעודו אפילו נתנו אם הצלוי או שהאפוי

ג  ולפ"ז חייב בו סולדת שהיד יש ראשון שני בכלי ם
צריך  ולכן למעלה שנתבאר כמו סופרים מדברי להחמיר
שני  כלי שהיא בקערה אפילו אפוייה פת ליתן שלא ליזהר

בו. סולדת שהיד זמן כל

שהיד  שני בכלי גם חטאת מחיוב וחושש שמסתפק מי ויש
שני  בכלי גם שמתבשלים רכים דברים שיש מפני בו סולדת
זה  לענין רך נקרא הלחם גם ושמא בהן בקיאין אנו ואין
להסתפק  יש וכן בו סולדת שהיד שני בכלי גם ומתבשל
מבתבלין  לבד בכולן להחמיר ויש דברים בשאר גם זה ספק
כמו  ושמן מים וכן שני בכלי ליתנם בפירוש חכמים שהתירו
יש  צלוי בבשר ואפילו משקין לשאר הדין והוא  שיתבאר
אין  במבושל אבל צליה אחר בישול שיש כיון להחמיר
בישול  אין הכל שלדברי ראשון בכלי אפילו כלל להחמיר

יבש. בדבר בישול אחר

אפילו  ליתנם צוננים אפילו וצלוי באפוי מתירין יש אבל
אפייה  אחר אפילו בישול שאין מפני רותח ראשון כלי בתוך
ליתן  שלא הראשונה כסברא לכתחלה ליזהר ונהגו וצלייה
בדיעבד  אבל בו סולדת שהיד זמן כל שני בכלי אפילו פת

האחרונה: כסברא ראשון בכלי אפילו להתיר יש

‚È יש וצליה אפיה אחר בישול שיש הראשונה סברא ולפי
המבושל  דבר שכל דהיינו בישול אחר וצליה אפיה ג"כ
להתחמם  שיכול במקום לאש סמוך רוטב בלא ליתנו אסור
אפיה  אין הכל לדברי אבל בו סולדת היד שתהא עד שם

ליתנו  מותר צלוי או האפוי ודבר וצליה אפיה  אחר וצליה
לגמרי: כבר נצטנן אפילו שיתבאר ע"ד לאש סמוך

„È להניחו מותר בו סולדת שהיד חם דבר בו שיש כלי
שישמור  כדי בבגדים הטמונה קדרה גבי על בשבת
משום  בו שיש צרכו כל נתבשל לא ואפילו יצטנן ולא חומו
כאן  מקום מכל בישולו לגמור שממהר דבר כשעושה בישול
לידי  אפילו ולא גמור בישול לידי לבא כלל לו אפשר אי
פיו  לטוח ומותר בלבד חומו להעמיד אלא בישול הוספת
מאתמול. שנילוש בצק לו יש אם חומו להעמיד כדי בבצק

רנ"ג: בסי' שנתבאר כמו הבגדים תחת להטמינו אסור אבל

ÂË כך כל חם שאינו דבר בו שיש כלי מניחין אין אבל
כל  חמה שהיא קדרה גבי על בו סולדת היד שתהא עד
סולדת  היד שתהא עד מחומה להתחמם יכול שהעליון כך
דברים  במה כך כל חם שהוא מיחם גבי על הדין והוא בו
משום  בו שיש צרכו כל עדיין נתבשל לא כשהעליון אמורים

אלא בישול צרכו כל כבר נתבשל אם אבל חם כשהוא אף
כיון  בו סולדת שהיד כך כל חם שאינו אע"פ מעט שנצטנן
כבר  חמימותו מחמת לאכול ראוי שהוא עד קצת חם שהוא
להניחו  ומותר בישול משום בו שאין להקל שנוהגין נתבאר
דבר  הוא ואם הרבה לחממו מיחם גבי על או קדירה גבי על
משום  בו אין לגמרי נצטנן אפילו צרכו כל שנתבשל יבש
סולדת  היד שתהא אפילו גביהן על לחממו ומותר בישול

בו:

ÊË גבי על כגון האש גבי על טמונה הקדירה אם ואפילו
שנתבארו  הדרכים פי על וקטומה גרופה שאינה כירה
בשבת  עליהן ליתן מותר האש גבי שעל מיחם וכן רנ"ג בסי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

באה"ק  חפשי  בקבוץ  להסתדר  עתה  ממקומם  הוריו  יסעו  אם  שואל  בו  שאלתו,  על  במענה 

ת"ו, ופלא בעיני גם על הקס"ד בזה, ויעיין היטב בלשון הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ו', צריך אדם 

להתחבר ולישב אצל החכמים כו' ויתרחק מן הרשעים כו' ילך למקום שאנשי' צדיקים כו' ואם הם 

ע"פ  ועאכו"כ שהנמצא במקום שמנהגי' הוא  ולמדבריות,  ולחוחים  יצא למערות  כו'  וחטאים  רעים 

התורה והמצוה שאי אפשר לחשוב ע"ד העתקה לקבוץ חפשי, והשומר את עמו ישראל בכל עת ובכל 

מקום אשר לא ינום כו' ישמור את הוריו בתוך כל ישראל ודוקא בסביבה של יראת שמים תורה ומצוה 

ונתינה בלימוד  יכול להוסיף בזה ע"י הוספה בשקידה מסירה  אשר שם שכינתא שריא, והוא מצדו 

התורה הנגלית ותורת החסידות וקיום המצות בהידור מיוסדים כל הנ"ל על יראת שמים טהורה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך ביאור למס' תענית ליום שבת גודש עמ' א
              

         
       

        
           

    
         

      
      

       
      

        
          

          
        
       
        
        
       
       
        

        
      


        
        

        
         

        
         

       
      

           
      

      



       

          
   

       
        

        
       

       
        

        
        

       
        

         
          
       
    

         
   

        
        

     























































































































קמה 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

.ééøö àéáða øéèônäàlL éãk àéáða øéèôé Ck øçàå óBñå äìçz äéìò Cøáéå äìçz äøBza àø÷iL C ©©§¦§¨¦¨¦¤¦§¨©¨§¦¨¦¨¥¨¤¨§¦¨¨§©©¨©§¦§¨¦§¥¤Ÿ
dcáì äøBza íéðBLàøä íéìBòä eàøwL Bîk Bcáì àéáða àø÷é íà äåL àéáð ãBáëe äøBz ãBák àäé[ak: §¥§¨§¨¦¨¤¦¦§¨§¨¦§©§¤¨§¨¦¨¦¦©¨§©¨

י  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

`zax `zkld
äãáì äøåúá [áë ההפטרה ביאור או שברך', 'מי אמירת לצורך להפטרה המפטיר עליית בין מעט להפסיק מותר -

.44וכיו"ב 

zetqede mipeiv
שיאמרו 44) הנכנסים מחשש שהוא הזכיר לא בשוע"ר

כפי  בנביא הקריאה עצם אלא שוה' נביא וכבוד תורה 'כבוד
שקורא  וע"י כבודם, של השוואה היא בתורה שקוראים
סי"ח  להלן משמע (וכן זה, חשש מבטל בתורה גם המפטיר
הנכנסים  ולא - הקדיש הוא שוב לברך שצריך הטעם שעיקר

משום  שהוא קיב סי' הריב"ש שו"ת ראה אבל ויוצאים,
בין  כלל להפסיק שאין לדעתו ומשמע ויוצאים הנכנסים

להפטרה). המפטיר
רפד. בסימן אי"ה יתבארו מפטיר עליית עניני שאר

•
zay zekld - jexr ogley

·È בדבר בישול אחר בישול שאין שאע"פ שאומר מי יש
צלייה  או אפייה אחר בישול יש מקום מכל יבש
כלי  בתוך רותח בעודו אפילו נתנו אם הצלוי או שהאפוי

ג  ולפ"ז חייב בו סולדת שהיד יש ראשון שני בכלי ם
צריך  ולכן למעלה שנתבאר כמו סופרים מדברי להחמיר
שני  כלי שהיא בקערה אפילו אפוייה פת ליתן שלא ליזהר

בו. סולדת שהיד זמן כל

שהיד  שני בכלי גם חטאת מחיוב וחושש שמסתפק מי ויש
שני  בכלי גם שמתבשלים רכים דברים שיש מפני בו סולדת
זה  לענין רך נקרא הלחם גם ושמא בהן בקיאין אנו ואין
להסתפק  יש וכן בו סולדת שהיד שני בכלי גם ומתבשל
מבתבלין  לבד בכולן להחמיר ויש דברים בשאר גם זה ספק
כמו  ושמן מים וכן שני בכלי ליתנם בפירוש חכמים שהתירו
יש  צלוי בבשר ואפילו משקין לשאר הדין והוא  שיתבאר
אין  במבושל אבל צליה אחר בישול שיש כיון להחמיר
בישול  אין הכל שלדברי ראשון בכלי אפילו כלל להחמיר

יבש. בדבר בישול אחר

אפילו  ליתנם צוננים אפילו וצלוי באפוי מתירין יש אבל
אפייה  אחר אפילו בישול שאין מפני רותח ראשון כלי בתוך
ליתן  שלא הראשונה כסברא לכתחלה ליזהר ונהגו וצלייה
בדיעבד  אבל בו סולדת שהיד זמן כל שני בכלי אפילו פת

האחרונה: כסברא ראשון בכלי אפילו להתיר יש

‚È יש וצליה אפיה אחר בישול שיש הראשונה סברא ולפי
המבושל  דבר שכל דהיינו בישול אחר וצליה אפיה ג"כ
להתחמם  שיכול במקום לאש סמוך רוטב בלא ליתנו אסור
אפיה  אין הכל לדברי אבל בו סולדת היד שתהא עד שם

ליתנו  מותר צלוי או האפוי ודבר וצליה אפיה  אחר וצליה
לגמרי: כבר נצטנן אפילו שיתבאר ע"ד לאש סמוך

„È להניחו מותר בו סולדת שהיד חם דבר בו שיש כלי
שישמור  כדי בבגדים הטמונה קדרה גבי על בשבת
משום  בו שיש צרכו כל נתבשל לא ואפילו יצטנן ולא חומו
כאן  מקום מכל בישולו לגמור שממהר דבר כשעושה בישול
לידי  אפילו ולא גמור בישול לידי לבא כלל לו אפשר אי
פיו  לטוח ומותר בלבד חומו להעמיד אלא בישול הוספת
מאתמול. שנילוש בצק לו יש אם חומו להעמיד כדי בבצק

רנ"ג: בסי' שנתבאר כמו הבגדים תחת להטמינו אסור אבל

ÂË כך כל חם שאינו דבר בו שיש כלי מניחין אין אבל
כל  חמה שהיא קדרה גבי על בו סולדת היד שתהא עד
סולדת  היד שתהא עד מחומה להתחמם יכול שהעליון כך
דברים  במה כך כל חם שהוא מיחם גבי על הדין והוא בו
משום  בו שיש צרכו כל עדיין נתבשל לא כשהעליון אמורים

אלא בישול צרכו כל כבר נתבשל אם אבל חם כשהוא אף
כיון  בו סולדת שהיד כך כל חם שאינו אע"פ מעט שנצטנן
כבר  חמימותו מחמת לאכול ראוי שהוא עד קצת חם שהוא
להניחו  ומותר בישול משום בו שאין להקל שנוהגין נתבאר
דבר  הוא ואם הרבה לחממו מיחם גבי על או קדירה גבי על
משום  בו אין לגמרי נצטנן אפילו צרכו כל שנתבשל יבש
סולדת  היד שתהא אפילו גביהן על לחממו ומותר בישול

בו:

ÊË גבי על כגון האש גבי על טמונה הקדירה אם ואפילו
שנתבארו  הדרכים פי על וקטומה גרופה שאינה כירה
בשבת  עליהן ליתן מותר האש גבי שעל מיחם וכן רנ"ג בסי'
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

הוא  אפילו יבש תבשיל כגון בישול משום בו שאין דבר כל
מטעם  לגמרי נצטנן שלא לח תבשיל או לגמרי צונן

רנ"ג: בסי' שנתבאר

ÊÈ מבשל האור מעל שהעבירוהו לאחר אפילו ראשון כלי
תבלין  לתוכו ליתן אסור לפיכך בו סולדת שהיד זמן כל
היד  אין אפילו ראשון בכלי תבלין מלתת למנוע וטוב
מותר  מלח אבל לדבר וסייג הרחקה לעשות כדי בו סולדת
בישול  צריך שהמלח האש מעל שהעבירו כיון בתוכו ליתן
מקום  ומכל האש על אלא מתבשל ואינו שור בשר כמו רב
אינו  שהבשר שאף ראשון בכלי ליתן אסור שור בשר
כן  אם אלא מתבשל שעליו הלחלוחית מקום מכל מתבשל
שהמלח  אומרים ויש כלל לחלוחית עליו שאין יבש שהוא

כל  שני בכלי אף ליתנו ואסור מעט אלא בישול צריך אינו
ברכה. עליו תבוא והמחמיר בו סולדת שהיד זמן

האש  על הוא אפילו ראשון בכלי אפילו מלח ונתן עבר  ואם
המאכל  נגד בטל שהמלח לפי מותר המאכל איסור שעשה

שבת: מוצאי עד ואוסרים חולקים ויש

ÁÈ שמתקנים שלנו מלח אבל מבושל שאינו במלח זה וכל
לדברי  ראשון בכלי ליתנו מותר במים בישול ע"י אותו
נימוח  הוא אפילו יבש בדבר בישול אחר בישול שאין הכל
מקום  ומכל למעלה שנתבאר כמו השני זה בישול ע"י

ברכה: עליו תבוא מלח בשאר כמו בו המחמיר

יבֿיח  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "כפה תוכןתוכןתוכןתוכן חז"ל במאמר הפנימי הפירוש

כגיגית" הר עליהם

והיא  קצרה, הקדמה להקדים יש זה פרק [להבנת

אחת  היתה (שזו תורה מתן של וענינו מהותו בענין

" המאמר בתחילת תורה השאלות מתן ענין )."מהו

כאן  עד שנתבארה העיקרית הנקודה דהנה

" ענינה שתורה היא, הקדמוני במאמר היינו "משל ,

" לגילוי לזכות לאדם אפשר ידה של שעל קדמונו

חכמת "עולם  את ומשיג לומד שהאדם ידי דעל ,

הקב  את לתפוס באפשרותו הרי בכבודו "התורה ה

שע  כמו - הנמשל."ובעצמו את להשיג אפשר משל י

" של ענינו עיקר גם תורה וזהו רק "מתן זה אין :

הקב  הודיע תרי "שאז הן מה לישראל מצוות "ה ג

שהרי  - התורה) חלקי שאר (וכן והלכותיהן התורה

ניתנה  שלא עד כולה התורה כל את האבות קיימו

במצרים, ואפילו מאבותינו ישיבה פרשה לא ומעולם

נתינת "וא  קודם גם קיים הי' תורה דברי לימוד עצם כ

הוא  תורה מתן של עיקרו אלא סיני; הר על התורה

" גילוי עולם בענין של ד "קדמונו התורה ", קבלת בעת

שבתורה  בחכמה סוף אין אור השגת ישראל קיבלו

בפנים  פנים גלוי] סיני "[באופן הר על ה' ירד אז כי ,

עיניהם  במו השכינה את לראות זכו ישראל ובני

שראו "וכמ  האלקים, הוא ה' כי לדעת הראת אתה ש

ב  חושית "זאת ."ראי'

סיני. הר דמעמד מהחידושים אחד זהו באמת

אע  התורה, בלימוד ""דהנה היא שהתורה משל פ

ע "הקדמוני  הנלמדת התורה חכמת ובתוך האדם ", י

" ובעצמו "הקב מלובש בכבודו לבוש "ה היא דהתורה ,

התורה  את ללמוד לאדם אפשר מכלֿמקום המלך, של

ב להרגיש מבלי דביקותו מעשה,מלך "את בשעת "

מהמציאות, גורע אינו הדבר את הרגשתו דהעדר דאף

" תורה לומד המלך שכשהוא את כמחבק זה -הרי "

בפעולת  חסר זאת, מרגיש דכשאינו מובן, מכלֿמקום

האדם. נפש על התורה לימוד

שהאדם  כזה, באופן לנו ניתנה שהתורה ונמצא,

ח  להפריד ל "יכול התורה חכמת בין התורה "ו ,"נותן

ממילא  בדרך תוצאה אינה שבתורה האלקות והרגשת

ויגיעה  עבודה לכך דרושה אלא הלימוד, מעצם

המטרה  את התורה לימוד בעת להרגיש מיוחדת,

" עם להתדבק זו, מצוה של עולם הסופית של ."קדמונו

לפירוד  מקום שום הי' לא תורה, מתן בעת אולם

אלינו  נגלה סיני הר במעמד שכן, הדבקים. בין כזה

" ואמר אלקיך אלקים ה' הדברות ,"אנכי את ושמענו

הגבורה. מפי

קדמונו  שבתורה, האלקות את להרגיש כדי והנה

והוא  האדם, מצד מיוחדת להכנה זקוקים עולם, של

ה  הקב "ביטול "ענין שאין התניא ובלשון שורה ", ה

מחשבה  לית כי יתברך. אצלו שבטל דבר על אלא

ידו  שעל ומוגבל נברא באדם כח שום ואין בי' תפיסא

אלא  גבול, בעל בלתי שהוא הבורא את לתפוס יוכל

ע  לגילוי "רק כלי שזהו עצמו הרגשת והעדר הביטול י

" שנאמר וכמו דכא שכינה. ואת אשכון, וקדוש מרום

רוח  ומובדל "ושפל וקדוש מרום יתברך דהוא ,

" לו אפשר ואיפה ב "לשכון מנבראים, רק ושפל "? דכא
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הרוח,"רוח  והגבהת גאווה של הרגש שום לו שאין ,

רז  אמרו וכן וביטול. הלב שבירת והוא "רק אני אין ל

יחד. לדור יכולין גאוה] [בעל

בני  הגיעו אליו הביטול - לבאר שממשיך וזהו

נעשו  זה ביטול ידי שעל תורה, מתן קודם ישראל

" - האלקית להתגלות ראויים עולם כלים של "קדמונו

תורה:] מתן בעת -

íéøåñé éãé ìò äøåú ïúîì åëæ ìàøùé äðäå
.íéðáìáå øîåçá íéøöî úåìâã

תורה  מתן בעת זו אלקית להתגלות לזכות כדי
היסורים  את תחילה לעבור ישראל בני הוצרכו
מבטלים  יסורים כי ובלבנים, בחומר מצרים, דגלות
הוא  זה וביטול רוחו, את ושוברים האדם ישות את

ב"ה. סוף אין לגילוי הכלי

úåéäì øùôà éà éë ,òîùðì äùòð åîéã÷äå
íå÷îá àìà ä"á óåñ ïéà øåàî äëùîäå éåìéâ

.à÷åã ìåèá úðéçá ùéù
מצרים, דגלות הכללית ההכנה מלבד אולם,
ישראל  בני הוצרכו גופא תורה מתן בשעת גם הנה
אפשר  אי כי יתברך. אליו ביטול בבחינת להיות
שיש  במקום אלא ב"ה סוף אין אור גילוי שיהי'

דוקא. ביטול בחינת

úðéçá àåäù òîùðì äùòð úîã÷ä ïéðò åäæå
åì ïéà åìàë ,ìëå ìëî åðåöø ìèáîù ìåèáä
ïåöø àåäù äî ìë äöøéù ÷ø ,åîöò éðôá ïåöø

.ä"á ïåéìòä
("נעשה") לקיים עצמם על קיבלו שבנ"י זה
יהי' מה נפק"מ כל ללא עליהם, שיצווה מה כל

הציווי  הם מה וידעו שמעו טרם (שהרי ים),הציווי
דכל  ית', אליו מוחלט ביטול על מורה זה הרי
העליון  רצון שהוא מה אלא אינו האדם של רצונו

ב"ה.

ïéà ãáòäù ,åãáòú åúåàå ,äãåáò úðéçá åäæå
åáø øîàé øùà úà ÷ø ,åîöò éðôá äòã åì

.äùåò
הוא  דעבודה "עבודה", הנקרא הוא זה ביטול
לנשמע  נעשה דהקדמת הביטול שכן, עבדות. לשון
מה  כל לעשות ומוכן עצמו בפני רצון לאדם (שאין
לרבו, העבד כביטול הוא העליון), רצון שהוא

רבו  לו שיאמר מה את ורק לאדונו, משועבד שהוא
עושה. הוא

,äæ ìåèá àåäù ,äùòð úðéçá åîéã÷äù é"òå
øåàäå éåìâä ìá÷ì åðééäã ,òîùðå úåéäì ìëåé

.àåä êåøá óåñ ïéàî
תוכן  כוללת ונשמע" "נעשה אמירת זה, ולפי
אח"כ  להיות יכול "נעשה" שע"י - יותר עמוק
הביטול  הוא "נעשה" אמירת פירוש: "נשמע",
ידי  ועל לאחרי ורק ב"ה, העליון לרצון וכל מכל

מלשון - "נשמע" להיות יכול זה קבלת ביטול

והאור דברים  הגילוי לקבל כלי להיעשות היינו -
הוא. ברוך סוף מאין

äùòð úîã÷äã äæ ìåèá úðéçáì åàáéù éãë êà
úðéçáá ïééãò åéä íéøöî úàéöéá éøäù ,òîùðì

.äæë ìåãâ ìåèá úðéçáì åàáé êéàå ,úåðè÷
ישראל  היו מצרים שביציאת ידוע הנה אך
הזיכוך  (למרות ה' בעבודת קטנות בבחינת עדיין
בכ"מ  וכמבואר מצרים), שבגלות היסורים ע"י
שערי  במ"ט מושקעים ישראל היו שבמצרים
מטומאת  וגאולתם ממצרים יציאתם ובעת טומאה,
ה', עבודת של הראשונות בשליבות רק היו מצרים
הגיעו  ואיך "קטנות", בשם האריז"ל בכתבי הנק'
ה', בעבודת גבוהה כה למדריגה כזה קצר בזמן
שהקדימו  עד ב"ה העליון לרצון מוחלט ביטול

לנשמע? נעשה

,úéâéâë øä íäéìò äôëù ïéðò äéä äæì äðä
úåìâúä åðééäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá àåäù
ù"îë ,ìàøùé ìò äìòîìî äðåéìòä äáäà

.'ä øîà íëúà éúáäà
ד"כפה  הפירוש אין הענינים פנימיות ע"פ
במובן  כפי' כאן שהיתה כגיגית", הר עליהם
ישראל  לבני גילה שהקב"ה הכוונה, אלא הפשוט,
עצומה  אהבה שהיא אליהם, יתברך אהבתו את
אהבה  גילוי ועל ה', אמר אתכם אהבתי וכמ"ש
שימינו  תחבקני", "וימינו נאמר לישראל זו עליונה

חס  על מורה (דימין הקב"ה מחבקת של ואהבה) ד
ישראל. כנסת את

åúåà úô÷îå ìàøùé úñðëì éð÷áçú åæ äáäàù
åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
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הוא  אפילו יבש תבשיל כגון בישול משום בו שאין דבר כל
מטעם  לגמרי נצטנן שלא לח תבשיל או לגמרי צונן

רנ"ג: בסי' שנתבאר

ÊÈ מבשל האור מעל שהעבירוהו לאחר אפילו ראשון כלי
תבלין  לתוכו ליתן אסור לפיכך בו סולדת שהיד זמן כל
היד  אין אפילו ראשון בכלי תבלין מלתת למנוע וטוב
מותר  מלח אבל לדבר וסייג הרחקה לעשות כדי בו סולדת
בישול  צריך שהמלח האש מעל שהעבירו כיון בתוכו ליתן
מקום  ומכל האש על אלא מתבשל ואינו שור בשר כמו רב
אינו  שהבשר שאף ראשון בכלי ליתן אסור שור בשר
כן  אם אלא מתבשל שעליו הלחלוחית מקום מכל מתבשל
שהמלח  אומרים ויש כלל לחלוחית עליו שאין יבש שהוא

כל  שני בכלי אף ליתנו ואסור מעט אלא בישול צריך אינו
ברכה. עליו תבוא והמחמיר בו סולדת שהיד זמן

האש  על הוא אפילו ראשון בכלי אפילו מלח ונתן עבר  ואם
המאכל  נגד בטל שהמלח לפי מותר המאכל איסור שעשה

שבת: מוצאי עד ואוסרים חולקים ויש

ÁÈ שמתקנים שלנו מלח אבל מבושל שאינו במלח זה וכל
לדברי  ראשון בכלי ליתנו מותר במים בישול ע"י אותו
נימוח  הוא אפילו יבש בדבר בישול אחר בישול שאין הכל
מקום  ומכל למעלה שנתבאר כמו השני זה בישול ע"י

ברכה: עליו תבוא מלח בשאר כמו בו המחמיר

יבֿיח  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "כפה תוכןתוכןתוכןתוכן חז"ל במאמר הפנימי הפירוש

כגיגית" הר עליהם

והיא  קצרה, הקדמה להקדים יש זה פרק [להבנת

אחת  היתה (שזו תורה מתן של וענינו מהותו בענין

" המאמר בתחילת תורה השאלות מתן ענין )."מהו

כאן  עד שנתבארה העיקרית הנקודה דהנה

" ענינה שתורה היא, הקדמוני במאמר היינו "משל ,

" לגילוי לזכות לאדם אפשר ידה של שעל קדמונו

חכמת "עולם  את ומשיג לומד שהאדם ידי דעל ,

הקב  את לתפוס באפשרותו הרי בכבודו "התורה ה

שע  כמו - הנמשל."ובעצמו את להשיג אפשר משל י

" של ענינו עיקר גם תורה וזהו רק "מתן זה אין :

הקב  הודיע תרי "שאז הן מה לישראל מצוות "ה ג

שהרי  - התורה) חלקי שאר (וכן והלכותיהן התורה

ניתנה  שלא עד כולה התורה כל את האבות קיימו

במצרים, ואפילו מאבותינו ישיבה פרשה לא ומעולם

נתינת "וא  קודם גם קיים הי' תורה דברי לימוד עצם כ

הוא  תורה מתן של עיקרו אלא סיני; הר על התורה

" גילוי עולם בענין של ד "קדמונו התורה ", קבלת בעת

שבתורה  בחכמה סוף אין אור השגת ישראל קיבלו

בפנים  פנים גלוי] סיני "[באופן הר על ה' ירד אז כי ,

עיניהם  במו השכינה את לראות זכו ישראל ובני

שראו "וכמ  האלקים, הוא ה' כי לדעת הראת אתה ש

ב  חושית "זאת ."ראי'

סיני. הר דמעמד מהחידושים אחד זהו באמת

אע  התורה, בלימוד ""דהנה היא שהתורה משל פ

ע "הקדמוני  הנלמדת התורה חכמת ובתוך האדם ", י

" ובעצמו "הקב מלובש בכבודו לבוש "ה היא דהתורה ,

התורה  את ללמוד לאדם אפשר מכלֿמקום המלך, של

ב להרגיש מבלי דביקותו מעשה,מלך "את בשעת "

מהמציאות, גורע אינו הדבר את הרגשתו דהעדר דאף

" תורה לומד המלך שכשהוא את כמחבק זה -הרי "

בפעולת  חסר זאת, מרגיש דכשאינו מובן, מכלֿמקום

האדם. נפש על התורה לימוד

שהאדם  כזה, באופן לנו ניתנה שהתורה ונמצא,

ח  להפריד ל "יכול התורה חכמת בין התורה "ו ,"נותן

ממילא  בדרך תוצאה אינה שבתורה האלקות והרגשת

ויגיעה  עבודה לכך דרושה אלא הלימוד, מעצם

המטרה  את התורה לימוד בעת להרגיש מיוחדת,

" עם להתדבק זו, מצוה של עולם הסופית של ."קדמונו

לפירוד  מקום שום הי' לא תורה, מתן בעת אולם

אלינו  נגלה סיני הר במעמד שכן, הדבקים. בין כזה

" ואמר אלקיך אלקים ה' הדברות ,"אנכי את ושמענו

הגבורה. מפי

קדמונו  שבתורה, האלקות את להרגיש כדי והנה

והוא  האדם, מצד מיוחדת להכנה זקוקים עולם, של

ה  הקב "ביטול "ענין שאין התניא ובלשון שורה ", ה

מחשבה  לית כי יתברך. אצלו שבטל דבר על אלא

ידו  שעל ומוגבל נברא באדם כח שום ואין בי' תפיסא

אלא  גבול, בעל בלתי שהוא הבורא את לתפוס יוכל

ע  לגילוי "רק כלי שזהו עצמו הרגשת והעדר הביטול י

" שנאמר וכמו דכא שכינה. ואת אשכון, וקדוש מרום

רוח  ומובדל "ושפל וקדוש מרום יתברך דהוא ,

" לו אפשר ואיפה ב "לשכון מנבראים, רק ושפל "? דכא
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הרוח,"רוח  והגבהת גאווה של הרגש שום לו שאין ,

רז  אמרו וכן וביטול. הלב שבירת והוא "רק אני אין ל

יחד. לדור יכולין גאוה] [בעל

בני  הגיעו אליו הביטול - לבאר שממשיך וזהו

נעשו  זה ביטול ידי שעל תורה, מתן קודם ישראל

" - האלקית להתגלות ראויים עולם כלים של "קדמונו

תורה:] מתן בעת -

íéøåñé éãé ìò äøåú ïúîì åëæ ìàøùé äðäå
.íéðáìáå øîåçá íéøöî úåìâã

תורה  מתן בעת זו אלקית להתגלות לזכות כדי
היסורים  את תחילה לעבור ישראל בני הוצרכו
מבטלים  יסורים כי ובלבנים, בחומר מצרים, דגלות
הוא  זה וביטול רוחו, את ושוברים האדם ישות את

ב"ה. סוף אין לגילוי הכלי

úåéäì øùôà éà éë ,òîùðì äùòð åîéã÷äå
íå÷îá àìà ä"á óåñ ïéà øåàî äëùîäå éåìéâ

.à÷åã ìåèá úðéçá ùéù
מצרים, דגלות הכללית ההכנה מלבד אולם,
ישראל  בני הוצרכו גופא תורה מתן בשעת גם הנה
אפשר  אי כי יתברך. אליו ביטול בבחינת להיות
שיש  במקום אלא ב"ה סוף אין אור גילוי שיהי'

דוקא. ביטול בחינת

úðéçá àåäù òîùðì äùòð úîã÷ä ïéðò åäæå
åì ïéà åìàë ,ìëå ìëî åðåöø ìèáîù ìåèáä
ïåöø àåäù äî ìë äöøéù ÷ø ,åîöò éðôá ïåöø

.ä"á ïåéìòä
("נעשה") לקיים עצמם על קיבלו שבנ"י זה
יהי' מה נפק"מ כל ללא עליהם, שיצווה מה כל

הציווי  הם מה וידעו שמעו טרם (שהרי ים),הציווי
דכל  ית', אליו מוחלט ביטול על מורה זה הרי
העליון  רצון שהוא מה אלא אינו האדם של רצונו

ב"ה.

ïéà ãáòäù ,åãáòú åúåàå ,äãåáò úðéçá åäæå
åáø øîàé øùà úà ÷ø ,åîöò éðôá äòã åì

.äùåò
הוא  דעבודה "עבודה", הנקרא הוא זה ביטול
לנשמע  נעשה דהקדמת הביטול שכן, עבדות. לשון
מה  כל לעשות ומוכן עצמו בפני רצון לאדם (שאין
לרבו, העבד כביטול הוא העליון), רצון שהוא

רבו  לו שיאמר מה את ורק לאדונו, משועבד שהוא
עושה. הוא

,äæ ìåèá àåäù ,äùòð úðéçá åîéã÷äù é"òå
øåàäå éåìâä ìá÷ì åðééäã ,òîùðå úåéäì ìëåé

.àåä êåøá óåñ ïéàî
תוכן  כוללת ונשמע" "נעשה אמירת זה, ולפי
אח"כ  להיות יכול "נעשה" שע"י - יותר עמוק
הביטול  הוא "נעשה" אמירת פירוש: "נשמע",
ידי  ועל לאחרי ורק ב"ה, העליון לרצון וכל מכל

מלשון - "נשמע" להיות יכול זה קבלת ביטול

והאור דברים  הגילוי לקבל כלי להיעשות היינו -
הוא. ברוך סוף מאין

äùòð úîã÷äã äæ ìåèá úðéçáì åàáéù éãë êà
úðéçáá ïééãò åéä íéøöî úàéöéá éøäù ,òîùðì

.äæë ìåãâ ìåèá úðéçáì åàáé êéàå ,úåðè÷
ישראל  היו מצרים שביציאת ידוע הנה אך
הזיכוך  (למרות ה' בעבודת קטנות בבחינת עדיין
בכ"מ  וכמבואר מצרים), שבגלות היסורים ע"י
שערי  במ"ט מושקעים ישראל היו שבמצרים
מטומאת  וגאולתם ממצרים יציאתם ובעת טומאה,
ה', עבודת של הראשונות בשליבות רק היו מצרים
הגיעו  ואיך "קטנות", בשם האריז"ל בכתבי הנק'
ה', בעבודת גבוהה כה למדריגה כזה קצר בזמן
שהקדימו  עד ב"ה העליון לרצון מוחלט ביטול

לנשמע? נעשה

,úéâéâë øä íäéìò äôëù ïéðò äéä äæì äðä
úåìâúä åðééäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá àåäù
ù"îë ,ìàøùé ìò äìòîìî äðåéìòä äáäà

.'ä øîà íëúà éúáäà
ד"כפה  הפירוש אין הענינים פנימיות ע"פ
במובן  כפי' כאן שהיתה כגיגית", הר עליהם
ישראל  לבני גילה שהקב"ה הכוונה, אלא הפשוט,
עצומה  אהבה שהיא אליהם, יתברך אהבתו את
אהבה  גילוי ועל ה', אמר אתכם אהבתי וכמ"ש
שימינו  תחבקני", "וימינו נאמר לישראל זו עליונה

חס  על מורה (דימין הקב"ה מחבקת של ואהבה) ד
ישראל. כנסת את

åúåà úô÷îå ìàøùé úñðëì éð÷áçú åæ äáäàù
åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
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åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì åçéðî
.íéðôá íéðô

גשמי  בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו  צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם יד
זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
לעמוד  ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו עד
האהבה  שגילוי בנמשל, כך בפנים, פנים עמו
עד  צד, מכל ישראל כנסת את חובק העליונה

בפנים. פנים יתברך לפניו לעמוד שמוכרחים

את  "כפה" לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá äáäàä

.'åë äùòð åîéã÷äù äâøãîå
העליונה  האהבה גילוי יותר: פשוטות במלים
אהבתם  את ישראל בנשמות עורר ישראל לכנסת
בלבם  שבערה להקב"ה זו אהבה ומחמת להקב"ה,
העליונה) האהבה מגילוי (כתוצאה שעה באותה
(על  לנשמע נעשה שהקדימו כזו למדריגה הגיעו
מתעורר  שאדם דבשעה למטה, באדם שמצינו דרך
שעה  באותה הנה לחבירו, עצומה אהבה ברגשי
אהבתו). מחמת ממנו יבקש שחבירו מה כל יעשה

ביאור: [ליתר

בחינת  היתה לבנ"י שנתגלתה העליונה האהבה
ועי"ז  הדעת, מן שלמעלה דלמעלה, רבה" "אהבה
רבה  "אהבה בחינת ג"כ ישראל בלב נתעוררה
באה  ולכן והדעת", הטעם מן למעלה הנפש בכלות
שהוא  לנשמע, נעשה בהקדמת ביטוי לידי זו אהבה

השכל]. מן שלמעלה להקב"ה מוחלט ביטול

ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë ù"îëå
.íãàä

הפנים  "כמים בכתוב הפנימי הפירוש גם וזהו
לאדם". האדם לב כן לפנים

דכמו  אדם, בני על דקאי הוא, הפשוט דהפירוש
יחס  הוא כך במים, פניו נראים במים מביט שכשאדם
אהבתו  את מגלה דכשאדם האדם, אל האדם לב
ממילא, בדרך חבירו, לב גם מתמלא לחבירו,

אליו. באהבה

ïåéìòä íãàä áì ,ùåøéôúåîã ìòå ù"î àåä
.íãà äàøîë úåîã àñëä

ד"כן  הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אמנם,
הקב"ה  הוא העליון", "אדם על קאי האדם" לב
כמראה  דמות הכסא דמות "ועל כמ"ש אדם שנקרא
נבואתו  במראה הקב"ה את ראה שיחזקאל אדם",

אדם"). ("מראה אדם בצורת

ç"îø ïåðéàã äùò-úååöî ç"îø úðéçá àåäù
ä"ñù íä äùòú-àì ä"ñùå ,àëìîã íéøáà

.íéãéâ
דמות  לו אין והרי העליון? אדם "צורת" ומהי

ח"ו. הגוף

רמ"ח  ענין הוא העליון" אדם "מראה אלא
"רמ"ח  בשם הקדוש בזהר הנקראות מצוותֿעשה
שהם  לאֿתעשה מצוות שס"ה וכן דמלכא", אברים
של  מצוותיו שתרי"ג הרי גידים, שס"ה כנגד

וגידים. אברים אדם, לצורת נמשלו הקב"ה

äøéöé äàéøááù íãà úðéçá åðééä ,íãàä ìà
.íãà éðô íäéðô úåîãå ù"îë ,'éùò

("אדם  הנברא האדם על קאי - האדם" ו"אל
ועולם  עולם בכל אדם בחינת שיש התחתון"),
הם  שכולם עשי', יצירה בריאה העולמות משלשת
אדם  בחינת הוא העליון" [ד"אדם "נברא" בגדר
בבחינת  שאינו העולם שהוא האצילות, עולם של
רק  הוא ענינו וכל אלקי, עולם אלא בריאה
מעולם  שרק יתברך, כוחותיו וגילוי התפשטות

נברא]. של גדר מתחיל ולמטה הבריאה

בעולמות  רוחני "אדם" בחינת שיש וראי'
אדם", פני פניהם "ודמות שנאמר ממה - עליונים
כפני  שפניהם העליונה במרכבה מלאכים שיש
נבראים  עוד יש שלמטה, האדם שמלבד הרי אדם.
"אדם" בשם שנקראים עליונים בעולמות רוחניים

האדם". "אל מ"ש קאי כולם ועל -

é"òù åðééäã ,íéðôì íéðôä íéîë àåä äðä
éúáäà úðéçá äìòîìî äáäàä øåà úåìâúä
äáäàä ïë íâ øøåòúî äæ éãé ìò ,íëúà

.äìòîì äèîìî
העליון  האדם לב שבין והקשר היחס על גם
גו'", לפנים הפנים "כמים נאמר התחתון האדם אל
העליון  אדם של האהבה אור גילוי ידי שעל
זה  ידי על הנה ה'", אמר אתכם "אהבתי (הקב"ה),
האהבה  טבעי ובאופן ממילא בדרך מתעורת
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התחתון  אדם של אהבה כלומר למעלה", "מלמטה
הקב"ה. אל

åéìà ùôðä úåìëá ìàøùé úñðë úàìòä àåäå
.'úé

היא  הקב"ה אל ישראל כנסת של זו אהבה
נמשכות  ישראל שנשמות מה "העלאה", בחינת

ונכ  יתברך.ועולות אליו הנפש בכלות ללות

íù ìò ,"äìë" [íùá] ìàøùé úñðë '÷ð ïëìå
êéãã åáåè äî äìë éúåçà ù"îëå ,ùôðä úåìë

.'åë ïééî
כנסת  נקראת זו הנפש וכלות "העלאה" שם על
טובו  מה כלה "אחותי וכמ"ש "כלה", בשם ישראל
הנפש. כלות מלשון מיין", וחבתך] [אהבתך דודיך

é"òù ,ïúîùð äçøô øåáã ìë ìò ïéðò åäæå
úðéçáá ,ïúîùð äçøô äìòîìî éåìéâäå øåáãä

.ä"á óåñ ïéà øåàì ìåèá
תורה  מתן שבשעת רז"ל מאמר תוכן גם זהו
חסידות  שע"פ נשמתן, פרחה ודיבור דיבור כל על
נשמתן" "פרחה אלא פחד, מרוב שמתו הכוונה אין
והוא  לאלקות. במציאות" "ביטול בחינת על מורה

" בבחינת לה' רבה אהבה הנפש ענין "כלות
אהבתו  אור גילוי ידי על ישראל בבני שנתעוררה

ישראל. לבני הקב"ה של

שדיבורו  ודיבור", דיבור כל "על פירוש שזהו
אלא) ח"ו, גשמי דיבור (לא ענינו הקב"ה של
האדם  מגלה הדיבור שע"י דכמו פירוש, "גילוי",
דיבורו  כך במחשבתו, ונעלם שצפון מה לחבירו
וע"י  הסתום, יתברך אורו גילוי ענינו הקב"ה של
אליו  הנפש בכלות ישראל בני נתעוררו זה גילוי
ענין  שהוא נשמתן שפרחה מה שזהו יתברך,

ב"ה. סוף אין לאור הביטול

äáäà úðéçá àåä ,øä íäéìò äôëù ïéðò åäæå
.øä '÷ðù äðåéìò

הר  עליהם בכפה שהכוונה לעיל, שנתבאר מה
"כפה  בלשון נרמז עליונה, אהבה גילוי הוא כגיגית

וכנרמז הר עליהם "הר", נקראת עליונה אהבה כי ,"
החסד  מדת (שמדתו שאברהם חז"ל במאמר

קראו .הר והאהבה)

é÷îä øáã úðéçá àåäù ,úéâéâëìë øåçñ ó
.äáäàä íäá øøåòúð æ"éòù ,ïéîìò

נרמז  (כנ"ל), תחבקני" "וימינו העליון, החיבוק
" וכך כגיגית'בלשון עיגולי, דבר הוא גיגית כי ,

- כנ"ל צד מכל סביב הנחבק את מקיף החיבוק
האהבה  ישראל בבני נתעוררה לה'.ועי"ז

àáø àòãåî ïàëî ì"æø åøîàù äî ùåøéô åäæå
íáìá åæ úåøøåòúäù ,åðééäã ,àúééøåàì
ãò ìåèáå ùôð úøéñî úðéçáá äøåúä úìá÷ì
íãöî äæ 'éä àì ,òîùðì äùòð åîéã÷äù
éãé ìòù àìà ,ãáì íîöòî øùà ïåöøå äøéçáá
éãé ìò íëúà éúáäà úðéçáã äìòîìî éåìéâä

.'åë äáäàäå ïåöøä íäá øøåòúð à÷åã äæ
נשתנתה  במה - דלעיל השאלה מתורצת עפ"ז
(גזירת  אחשורוש בימי הכפי' לגבי מ"ת בעת הכפי'

כו')? המן

רבה  מודעה "מכאן רז"ל שאמרו זה כי
אנוסים  שהיו חסידות ע"פ הכוונה אין לאורייתא",
יוקשה  (שאז התורה את עצמם על לקבל כפשוטו
מצד  היתה אחשורוש בימי והתשובה הקבלה דגם
הביטול  בענין כאן איירי אלא כנ"ל), המן, גזירת
של  באופן תורה, מתן בשעת ישראל בני שהרגישו
עשה  זה (שביטול נפש ומסירת נשמתן" "פרחה
ה' ד"וירד האלקית להתגלות ראויים כלים אותם
מחמת  בהם נולד לא זה דביטול - סיני") הר על
הקב"ה  אהבת גילוי ידי על אלא ויגיעתם, עבודתם
ממילא  שבדרך ה', אמר אתכם אהבתי אליהם,
אהבה  ומצד להקב"ה עזה באהבה הם גם נתעוררו

לנשמע. נעשה הקדימו בלבם שבערה זו

éîéá øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä ïë ô"òàå
ìàøùé ìëá ùôð úøéñî äéäù ,ùåøåùçà

.íîöòî
בימי  התורה" "קבלת גם הענינים, פנימיות לפי
במובן  פירושה אין קבלוה"), ("הדר אחשורוש

מדריגת משמעה אלא כדי הביטול הפשוט, הנצרכת
אור  גילוי (היינו התורה לקבלת ראויים כלים להיות
לידי  בא אחשורוש בימי הביטול וענין ב"ה), סוף אין

נפש. מסירת לבחינת אז הגיעו שבנ"י בכך ביטוי

êøã-ìò äìçúá äìòîìî úåøøåòúä é"ò àìù
úðéçá äéä æà àäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá éåìâ
ì"æøàîëå ,(÷áçî ÷çøì úòå ã"ò) íéðô øúñä
øúñä éëðàå áéúëã ïéðî äøåúä ïî øúñà

.àåää íåéá éðô øéúñà
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åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì åçéðî
.íéðôá íéðô

גשמי  בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו  צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם יד
זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
לעמוד  ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו עד
האהבה  שגילוי בנמשל, כך בפנים, פנים עמו
עד  צד, מכל ישראל כנסת את חובק העליונה

בפנים. פנים יתברך לפניו לעמוד שמוכרחים

את  "כפה" לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá äáäàä

.'åë äùòð åîéã÷äù äâøãîå
העליונה  האהבה גילוי יותר: פשוטות במלים
אהבתם  את ישראל בנשמות עורר ישראל לכנסת
בלבם  שבערה להקב"ה זו אהבה ומחמת להקב"ה,
העליונה) האהבה מגילוי (כתוצאה שעה באותה
(על  לנשמע נעשה שהקדימו כזו למדריגה הגיעו
מתעורר  שאדם דבשעה למטה, באדם שמצינו דרך
שעה  באותה הנה לחבירו, עצומה אהבה ברגשי
אהבתו). מחמת ממנו יבקש שחבירו מה כל יעשה

ביאור: [ליתר

בחינת  היתה לבנ"י שנתגלתה העליונה האהבה
ועי"ז  הדעת, מן שלמעלה דלמעלה, רבה" "אהבה
רבה  "אהבה בחינת ג"כ ישראל בלב נתעוררה
באה  ולכן והדעת", הטעם מן למעלה הנפש בכלות
שהוא  לנשמע, נעשה בהקדמת ביטוי לידי זו אהבה

השכל]. מן שלמעלה להקב"ה מוחלט ביטול

ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë ù"îëå
.íãàä

הפנים  "כמים בכתוב הפנימי הפירוש גם וזהו
לאדם". האדם לב כן לפנים

דכמו  אדם, בני על דקאי הוא, הפשוט דהפירוש
יחס  הוא כך במים, פניו נראים במים מביט שכשאדם
אהבתו  את מגלה דכשאדם האדם, אל האדם לב
ממילא, בדרך חבירו, לב גם מתמלא לחבירו,

אליו. באהבה

ïåéìòä íãàä áì ,ùåøéôúåîã ìòå ù"î àåä
.íãà äàøîë úåîã àñëä

ד"כן  הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אמנם,
הקב"ה  הוא העליון", "אדם על קאי האדם" לב
כמראה  דמות הכסא דמות "ועל כמ"ש אדם שנקרא
נבואתו  במראה הקב"ה את ראה שיחזקאל אדם",

אדם"). ("מראה אדם בצורת

ç"îø ïåðéàã äùò-úååöî ç"îø úðéçá àåäù
ä"ñù íä äùòú-àì ä"ñùå ,àëìîã íéøáà

.íéãéâ
דמות  לו אין והרי העליון? אדם "צורת" ומהי

ח"ו. הגוף

רמ"ח  ענין הוא העליון" אדם "מראה אלא
"רמ"ח  בשם הקדוש בזהר הנקראות מצוותֿעשה
שהם  לאֿתעשה מצוות שס"ה וכן דמלכא", אברים
של  מצוותיו שתרי"ג הרי גידים, שס"ה כנגד

וגידים. אברים אדם, לצורת נמשלו הקב"ה

äøéöé äàéøááù íãà úðéçá åðééä ,íãàä ìà
.íãà éðô íäéðô úåîãå ù"îë ,'éùò

("אדם  הנברא האדם על קאי - האדם" ו"אל
ועולם  עולם בכל אדם בחינת שיש התחתון"),
הם  שכולם עשי', יצירה בריאה העולמות משלשת
אדם  בחינת הוא העליון" [ד"אדם "נברא" בגדר
בבחינת  שאינו העולם שהוא האצילות, עולם של
רק  הוא ענינו וכל אלקי, עולם אלא בריאה
מעולם  שרק יתברך, כוחותיו וגילוי התפשטות

נברא]. של גדר מתחיל ולמטה הבריאה

בעולמות  רוחני "אדם" בחינת שיש וראי'
אדם", פני פניהם "ודמות שנאמר ממה - עליונים
כפני  שפניהם העליונה במרכבה מלאכים שיש
נבראים  עוד יש שלמטה, האדם שמלבד הרי אדם.
"אדם" בשם שנקראים עליונים בעולמות רוחניים

האדם". "אל מ"ש קאי כולם ועל -

é"òù åðééäã ,íéðôì íéðôä íéîë àåä äðä
éúáäà úðéçá äìòîìî äáäàä øåà úåìâúä
äáäàä ïë íâ øøåòúî äæ éãé ìò ,íëúà

.äìòîì äèîìî
העליון  האדם לב שבין והקשר היחס על גם
גו'", לפנים הפנים "כמים נאמר התחתון האדם אל
העליון  אדם של האהבה אור גילוי ידי שעל
זה  ידי על הנה ה'", אמר אתכם "אהבתי (הקב"ה),
האהבה  טבעי ובאופן ממילא בדרך מתעורת
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התחתון  אדם של אהבה כלומר למעלה", "מלמטה
הקב"ה. אל

åéìà ùôðä úåìëá ìàøùé úñðë úàìòä àåäå
.'úé

היא  הקב"ה אל ישראל כנסת של זו אהבה
נמשכות  ישראל שנשמות מה "העלאה", בחינת

ונכ  יתברך.ועולות אליו הנפש בכלות ללות

íù ìò ,"äìë" [íùá] ìàøùé úñðë '÷ð ïëìå
êéãã åáåè äî äìë éúåçà ù"îëå ,ùôðä úåìë

.'åë ïééî
כנסת  נקראת זו הנפש וכלות "העלאה" שם על
טובו  מה כלה "אחותי וכמ"ש "כלה", בשם ישראל
הנפש. כלות מלשון מיין", וחבתך] [אהבתך דודיך

é"òù ,ïúîùð äçøô øåáã ìë ìò ïéðò åäæå
úðéçáá ,ïúîùð äçøô äìòîìî éåìéâäå øåáãä

.ä"á óåñ ïéà øåàì ìåèá
תורה  מתן שבשעת רז"ל מאמר תוכן גם זהו
חסידות  שע"פ נשמתן, פרחה ודיבור דיבור כל על
נשמתן" "פרחה אלא פחד, מרוב שמתו הכוונה אין
והוא  לאלקות. במציאות" "ביטול בחינת על מורה

" בבחינת לה' רבה אהבה הנפש ענין "כלות
אהבתו  אור גילוי ידי על ישראל בבני שנתעוררה

ישראל. לבני הקב"ה של

שדיבורו  ודיבור", דיבור כל "על פירוש שזהו
אלא) ח"ו, גשמי דיבור (לא ענינו הקב"ה של
האדם  מגלה הדיבור שע"י דכמו פירוש, "גילוי",
דיבורו  כך במחשבתו, ונעלם שצפון מה לחבירו
וע"י  הסתום, יתברך אורו גילוי ענינו הקב"ה של
אליו  הנפש בכלות ישראל בני נתעוררו זה גילוי
ענין  שהוא נשמתן שפרחה מה שזהו יתברך,

ב"ה. סוף אין לאור הביטול

äáäà úðéçá àåä ,øä íäéìò äôëù ïéðò åäæå
.øä '÷ðù äðåéìò

הר  עליהם בכפה שהכוונה לעיל, שנתבאר מה
"כפה  בלשון נרמז עליונה, אהבה גילוי הוא כגיגית

וכנרמז הר עליהם "הר", נקראת עליונה אהבה כי ,"
החסד  מדת (שמדתו שאברהם חז"ל במאמר

קראו .הר והאהבה)

é÷îä øáã úðéçá àåäù ,úéâéâëìë øåçñ ó
.äáäàä íäá øøåòúð æ"éòù ,ïéîìò

נרמז  (כנ"ל), תחבקני" "וימינו העליון, החיבוק
" וכך כגיגית'בלשון עיגולי, דבר הוא גיגית כי ,

- כנ"ל צד מכל סביב הנחבק את מקיף החיבוק
האהבה  ישראל בבני נתעוררה לה'.ועי"ז

àáø àòãåî ïàëî ì"æø åøîàù äî ùåøéô åäæå
íáìá åæ úåøøåòúäù ,åðééäã ,àúééøåàì
ãò ìåèáå ùôð úøéñî úðéçáá äøåúä úìá÷ì
íãöî äæ 'éä àì ,òîùðì äùòð åîéã÷äù
éãé ìòù àìà ,ãáì íîöòî øùà ïåöøå äøéçáá
éãé ìò íëúà éúáäà úðéçáã äìòîìî éåìéâä

.'åë äáäàäå ïåöøä íäá øøåòúð à÷åã äæ
נשתנתה  במה - דלעיל השאלה מתורצת עפ"ז
(גזירת  אחשורוש בימי הכפי' לגבי מ"ת בעת הכפי'

כו')? המן

רבה  מודעה "מכאן רז"ל שאמרו זה כי
אנוסים  שהיו חסידות ע"פ הכוונה אין לאורייתא",
יוקשה  (שאז התורה את עצמם על לקבל כפשוטו
מצד  היתה אחשורוש בימי והתשובה הקבלה דגם
הביטול  בענין כאן איירי אלא כנ"ל), המן, גזירת
של  באופן תורה, מתן בשעת ישראל בני שהרגישו
עשה  זה (שביטול נפש ומסירת נשמתן" "פרחה
ה' ד"וירד האלקית להתגלות ראויים כלים אותם
מחמת  בהם נולד לא זה דביטול - סיני") הר על
הקב"ה  אהבת גילוי ידי על אלא ויגיעתם, עבודתם
ממילא  שבדרך ה', אמר אתכם אהבתי אליהם,
אהבה  ומצד להקב"ה עזה באהבה הם גם נתעוררו

לנשמע. נעשה הקדימו בלבם שבערה זו

éîéá øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä ïë ô"òàå
ìàøùé ìëá ùôð úøéñî äéäù ,ùåøåùçà

.íîöòî
בימי  התורה" "קבלת גם הענינים, פנימיות לפי
במובן  פירושה אין קבלוה"), ("הדר אחשורוש

מדריגת משמעה אלא כדי הביטול הפשוט, הנצרכת
אור  גילוי (היינו התורה לקבלת ראויים כלים להיות
לידי  בא אחשורוש בימי הביטול וענין ב"ה), סוף אין

נפש. מסירת לבחינת אז הגיעו שבנ"י בכך ביטוי

êøã-ìò äìçúá äìòîìî úåøøåòúä é"ò àìù
úðéçá äéä æà àäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá éåìâ
ì"æøàîëå ,(÷áçî ÷çøì úòå ã"ò) íéðô øúñä
øúñä éëðàå áéúëã ïéðî äøåúä ïî øúñà

.àåää íåéá éðô øéúñà
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נולדה  לא אחשורוש בימי זו נפש מסירת אולם
מלמעלה, ה' אהבת גילוי ע"י ישראל של בלבם
הסתר  של זמן הי' אחשורוש בימי אדרבה, שהרי
פנים  הארת גילוי מבחינת ממש "היפך - פנים
תחבקני" "וימינו והיפך תורה", שבמתן בפנים

ועת מ"ש במאמר מחבק),לרחק (וע"ד וכנרמז
הסתר  ואנכי דכתיב מנין התורה מן "אסתר חז"ל
מלשון  הוא שאסתר ההוא", ביום פני אסתיר
ומצאוהו  פנים הסתר יהא אסתר "בימי כי הסתר,

ורעות". רבות צרות

ãöî àúúìã àúåøòúà úðéçá äéä ïë íàå
.íîöò

בלב  נפש והמסירת הביטול התעוררות אלא
עצמם. מצד היתה ישראל

:øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä åäæå
בימי  וקבלוה "הדר מרז"ל פירוש וזהו
לאלקות  זה שביטול - גמור ברצון אחשורוש"
הגילוי  מצד (ולא עצמם עבודת ע"י בבנ"י נפעל

מלמעלה).
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מה Â‰ÊÂ(סט) דהיינו כו' הדסה את אמן שנקרא מה
הדסה  שנק' הנשמות לכל ומעלה שמברר
בחי' שהוא המלך אל באה הנערה ובזה וכמ"ש בפרט
ידי  על היינו ובזה ופי' נערה. הנק' הנשמה עליית
והוא  כו' באה הנערה ומטה מעלה המחבר העמוד
גבורות  בחי' שהוא המור בשמן חדשים ששה כאשר
ולעיין  לצמצם שמוכרח ח"ע בחי' הוא שמן כי דאבא
בחי' שזהו ולתקן להעלות איך שבחכמה הדין בכח
כו' בבשמים חדשים וששה דוקא שבחכמה גבורות
גבורה  לי בינה אני כמ"ש דאמא גבורות בחי' היינו
המור  בשמן האלקית הנשמה שתסוך והסיכה כו'
בבחי' חזק ריח מעלה דאבא גבורו' בחי' שהוא
חדשים  לששה וטעם עי"ז להעלות שתוכל הגבורות
סיג  מכל שתטהרם שבה מדות ו' לנגד היינו  דוקא
בבחי' בבשמים חדשים וששה כו' השבירה מצד שנפל
נרד  כו' אפך וריח וכמ"ש הגוף בתוך הנכנס ריח
דחכמה  מקיף בבחי' הוא המור שמן וסיבת כו' וכרכם
כו' מור נוטפות כו' שפתותיו כו' מור נטפו ידי כמו
ממש  נהנית שהנשמה דבינה או"פ בחי' הם והבשמים
חדשים  (וששה דאמא גבורות בחי' והוא כו' הריח מן
וששה  כו' אתברירו שבח"ע שנין אלפי ו' היינו
שהנשמות  העליון בג"ע הוא כו' בבשמים חדשים

וכאש  הז') באלף כו' באה הנערה ובזה כו' כל נהנין ר
ובזה  כו' בבשמי' וו"ח המור בשמן ו"ח תהיה נשמה
שהוא  אבא יסוד בחי' הוא בזה כו' באה הנערה
להיותו  ז"ה שנקרא הללו חדשים י"ב שכלול העמוד
וחבור  העלאה בכל כי ומטה מעלה מחבר בחי'
עליון  המחבר עמוד יש הימנו לעליון שמתחתון

עולם  יסוד צדיק שנקרא יסוד בחי' והוא ותחתון
העמוד  כמו כו' דאחיד כו' בשמים כל כי וכמ"ש
עולה  הנשמה וכאשר העליון לג"ע התחתון שמג"ע
בחי' כל ממנה נשכח אז הזה העמוד דרך ובאה
שיש  כמו כי התחתון בג"ע לה שהיה האלקי התענוג
דהאי  חיזו לשכוח הנשמות טובלין שבו דינור נהר
ענג  לקבל יוכל לא שאל"כ כו' הגשמי תענוג עלמא
ישכחו  שע"י עמוד יש כן התחתון שבג"ע האלקי
לקבל  יוכלו לא וא"ל התחתון שבג"ע התענוג הנשמות
תענוג  שהוא העליון שבג"ע הרבה ממנו העליון ענג
שבג"ע  התענוג מן בערך מעלה למעלה ביותר נפלא
לאצי' העליון מג"ע הנשמות עליית עוד וכ"ה התחתון
תחתון  כל ובין כו'. נשמות מקריב כה"ג מיכאל כמו
הנשמות  כל עולין שבו עמוד בחי' יש הימנו לעליון
בחי' עד כו' המלך אל באה הנערה ובזה  והיינו
מקור  נמשך שמשם המאציל שבעצמו' הפשוט התענוג
וענין  כו' ובינה שבחכמה העליוני' התענוגי' כל
תורה  טעמי הנקרא הוא משם שנמשך הזה התענוג
נפלא  בעונג יתענגו שבזה וסודותיהן המצוות וכוונת
אין  ואמנם כו'. פיהו מנשיקות ישקני כמ"ש ועצום
להם  שיוקדם כ"א הזה הנפלא התענוג לקבל זוכים
בבשמים  חדשים וו' המור בשמן חדשים ששה תחלה
שהוא  דכיא ומירא כו' דרור מר מרדכי בחי' שהוא כו'
לאהפכא  אתברירו שבח"ע לנו הנגלות ההלכות בחי'
וכמו  באה הנערה דוקא שבזה כנ"ל כו' חשוכ'
בעוה"ז  שלמד ותלמודו לכאן שבא מי אשרי שמכריזין
כו' תורה טעמי בחינת לקבל יוכל שאז בידו דוקא
אין  ע"כ אשר כו' הדסה את אמן מרדכי נקרא וע"כ
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העולמות  עליית שיהיה מפני לעתיד בטלות ההלכות
כו' מנוחה להם אין ת"ח ז"ל כמ"ש שעור אין עד
העלאה  ובכל כו' חיל אל מחיל ילכו שנאמר בעוה"ב
שבזה  כו' הדסה את אמן שנקרא מרדכי לבחי' צריך
עצמות  בבחי' המעלות רום עד באה הנערה דוקא
בחי' אסתר שנקרא מה דהיינו כו' הפשוט התענוג
להכלל  באה היא הנה כו' פני אסתיר כמ"ש סדכ"ס

במחשבה  עלו ישראל דנשמות כידוע כו' בעצמות
אסתר  רק יבוטלו הנביאים כל ולכך כו' הפשוטה
מבחי' לעתיד נגלות בהגלות גם יבוטלו לא ומרדכי
דבחי' משום כו' ה' כבוד ונגלה כמ"ש הכללי סובב
ולא  מאור שנקרא העצמות בבחי' הן ומרדכי אסתר
בחי' אבל כו' והתכללות בטול לו יש אור וכל אור

וד"ל: כו' והתכללות בטול לו אין עצמו מאור
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‰Â‰'מבחי אא"ס גילוי ממשיכים המצוות ע"י
קדשנו  אשר אומרים שאנו וכמו סוכ"ע,
העליון, קדש מבחי' ממשיכים המצוות שע"י במצותיו,
היום, מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו מ"ש וזהו
צותא  לשון מצוך ממש ומהותו עצמותו שאנכי מי אנכי
שהמשכה  היינו היום, מצוך וזהו פנימי' בבחי' וחיבור
לעשותם  היום בעוה"ז דוקא היום כ"א להמשיך א"א זו
יום  בכל ולכן המצוות, מעשה ע"י המעשה עולם שהוא
המצוות  שע"י כשמתבונן כי כחדשים בעיניך יהי'
היום  כ"א א"א ושזה בפנימי' סובב מבחי' גילוי נמשך
יפה  וזשארז"ל כחדשים. בעיניו יהי' א"כ בעוה"ז דוקא

חיי  כי העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז בתומע"ט אחת שעה
ומוטב  השכינה מזיו ונהנין שיושבין היות עם העוה"ב
זיו  בחי' רק הוא עכ"ז דאתי, לעלמא וליתי דלידייני'
מבחי' והארה זיו בחי' זה וגם ממכ"ע בחי' והארה
שם  להיות כי תשובה בחי' שם אין ולכן ממכ"ע,
כף  המדריגות, כסדר צ"ל לכן פנימי' בבחי' הגילוי
כמו  שם להשתנות וא"א וגעה"ע וגעה"ת וגיהנם הקלע
כמ"ש  ראש ורגל רגל ראש מבחי' להשתנות שא"א
בחי' שמאיר בעוה"ז אבל בנ"י, את צו בד"ה בלק"ת
לשנות  תשובה בחי' שייך המצוות מעשה ע"י סוכ"ע

עצמו. את
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ÔÈ·‰ÏÂ יובן בעבודה מאירה שאינה אספקלריא ענין
צ"ל  דלכאו' בגוף הנשמה ירידת ענין בהקדם
באהוי"ר  ועמדה ממעל, אלקה חלק היא הנשמה הלא
היתה  ולמה לפניו, עמדתי אשר ה' חי כמ"ש ית' לפניו
ונה"ב  בגוף ותתלבש פלאי' שתרד ית' מלפניו כזאת
אחר  ואפי' וקדושתו, ה' אור על ומסתירים המעלימי'
אינם  האהוי"ר הנה אהוי"ר לבחי' לבוא היגיעות כל
והלואי  מקדם, לה שהיתה האהוי"ר נגד כלל בערך
אלא  כזאת, עשה ולמה למעליותא, השבתה תהי'
עלייתה. מהו וצ"ל עלי', צורך היא שהירידה עכצ"ל
הנה"ב, את לברר בכדי היא ירידתה ענין שרש הנה
שקדם  התהו מבחי' נעלה מאד שרשה שהנה"ב
הנשמה  ירדה ולזאת בשבה"כ, שנפלה רק לתיקון,

בחי' ע"י הנה"ב את ולברר להפך ממעל אלקה חלק
הוא  מאדך בכל לבחי' שבא עד ואתהפכא אתכפיא
כמ"ש  האדם גבול בלי שזהו והגם גבול, בלי בחי'
מבחי' מלמעלמ"ט נמשך ה' מחסד מ"מ מאדך, בכל
נמשך  כ"א השתלשלות כסדר שלא ג"כ העליון מאד
הנק' וזהו מהשתלשלות, שלמעלה עליון מאור
אספקלריא  בגשמי' שכמו מאירה שאינה אספקלריא
כנ"ל, שמסתיר מסך ידי על נעשה היא מאירה שאינה
שמסתיר  דנה"ב המסך ע"י בא זה הנה בעבודה כן

אי  מסתיר מסך ולהיותה דרך ומעלי', לראות יכולי' ן
שאין  מפני אך המאירה, אספקלריא ע"י כמו באו"י בה
יכולי' שהרי לגמרי מסתיר שהוא עב מסך המסך
בחי' מזה נעשה אזי ואתהפכא אתכפיא בבחי' לאכפי'
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נולדה  לא אחשורוש בימי זו נפש מסירת אולם
מלמעלה, ה' אהבת גילוי ע"י ישראל של בלבם
הסתר  של זמן הי' אחשורוש בימי אדרבה, שהרי
פנים  הארת גילוי מבחינת ממש "היפך - פנים
תחבקני" "וימינו והיפך תורה", שבמתן בפנים

ועת מ"ש במאמר מחבק),לרחק (וע"ד וכנרמז
הסתר  ואנכי דכתיב מנין התורה מן "אסתר חז"ל
מלשון  הוא שאסתר ההוא", ביום פני אסתיר
ומצאוהו  פנים הסתר יהא אסתר "בימי כי הסתר,

ורעות". רבות צרות

ãöî àúúìã àúåøòúà úðéçá äéä ïë íàå
.íîöò

בלב  נפש והמסירת הביטול התעוררות אלא
עצמם. מצד היתה ישראל

:øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä åäæå
בימי  וקבלוה "הדר מרז"ל פירוש וזהו
לאלקות  זה שביטול - גמור ברצון אחשורוש"
הגילוי  מצד (ולא עצמם עבודת ע"י בבנ"י נפעל

מלמעלה).
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מה Â‰ÊÂ(סט) דהיינו כו' הדסה את אמן שנקרא מה
הדסה  שנק' הנשמות לכל ומעלה שמברר
בחי' שהוא המלך אל באה הנערה ובזה וכמ"ש בפרט
ידי  על היינו ובזה ופי' נערה. הנק' הנשמה עליית
והוא  כו' באה הנערה ומטה מעלה המחבר העמוד
גבורות  בחי' שהוא המור בשמן חדשים ששה כאשר
ולעיין  לצמצם שמוכרח ח"ע בחי' הוא שמן כי דאבא
בחי' שזהו ולתקן להעלות איך שבחכמה הדין בכח
כו' בבשמים חדשים וששה דוקא שבחכמה גבורות
גבורה  לי בינה אני כמ"ש דאמא גבורות בחי' היינו
המור  בשמן האלקית הנשמה שתסוך והסיכה כו'
בבחי' חזק ריח מעלה דאבא גבורו' בחי' שהוא
חדשים  לששה וטעם עי"ז להעלות שתוכל הגבורות
סיג  מכל שתטהרם שבה מדות ו' לנגד היינו  דוקא
בבחי' בבשמים חדשים וששה כו' השבירה מצד שנפל
נרד  כו' אפך וריח וכמ"ש הגוף בתוך הנכנס ריח
דחכמה  מקיף בבחי' הוא המור שמן וסיבת כו' וכרכם
כו' מור נוטפות כו' שפתותיו כו' מור נטפו ידי כמו
ממש  נהנית שהנשמה דבינה או"פ בחי' הם והבשמים
חדשים  (וששה דאמא גבורות בחי' והוא כו' הריח מן
וששה  כו' אתברירו שבח"ע שנין אלפי ו' היינו
שהנשמות  העליון בג"ע הוא כו' בבשמים חדשים

וכאש  הז') באלף כו' באה הנערה ובזה כו' כל נהנין ר
ובזה  כו' בבשמי' וו"ח המור בשמן ו"ח תהיה נשמה
שהוא  אבא יסוד בחי' הוא בזה כו' באה הנערה
להיותו  ז"ה שנקרא הללו חדשים י"ב שכלול העמוד
וחבור  העלאה בכל כי ומטה מעלה מחבר בחי'
עליון  המחבר עמוד יש הימנו לעליון שמתחתון

עולם  יסוד צדיק שנקרא יסוד בחי' והוא ותחתון
העמוד  כמו כו' דאחיד כו' בשמים כל כי וכמ"ש
עולה  הנשמה וכאשר העליון לג"ע התחתון שמג"ע
בחי' כל ממנה נשכח אז הזה העמוד דרך ובאה
שיש  כמו כי התחתון בג"ע לה שהיה האלקי התענוג
דהאי  חיזו לשכוח הנשמות טובלין שבו דינור נהר
ענג  לקבל יוכל לא שאל"כ כו' הגשמי תענוג עלמא
ישכחו  שע"י עמוד יש כן התחתון שבג"ע האלקי
לקבל  יוכלו לא וא"ל התחתון שבג"ע התענוג הנשמות
תענוג  שהוא העליון שבג"ע הרבה ממנו העליון ענג
שבג"ע  התענוג מן בערך מעלה למעלה ביותר נפלא
לאצי' העליון מג"ע הנשמות עליית עוד וכ"ה התחתון
תחתון  כל ובין כו'. נשמות מקריב כה"ג מיכאל כמו
הנשמות  כל עולין שבו עמוד בחי' יש הימנו לעליון
בחי' עד כו' המלך אל באה הנערה ובזה  והיינו
מקור  נמשך שמשם המאציל שבעצמו' הפשוט התענוג
וענין  כו' ובינה שבחכמה העליוני' התענוגי' כל
תורה  טעמי הנקרא הוא משם שנמשך הזה התענוג
נפלא  בעונג יתענגו שבזה וסודותיהן המצוות וכוונת
אין  ואמנם כו'. פיהו מנשיקות ישקני כמ"ש ועצום
להם  שיוקדם כ"א הזה הנפלא התענוג לקבל זוכים
בבשמים  חדשים וו' המור בשמן חדשים ששה תחלה
שהוא  דכיא ומירא כו' דרור מר מרדכי בחי' שהוא כו'
לאהפכא  אתברירו שבח"ע לנו הנגלות ההלכות בחי'
וכמו  באה הנערה דוקא שבזה כנ"ל כו' חשוכ'
בעוה"ז  שלמד ותלמודו לכאן שבא מי אשרי שמכריזין
כו' תורה טעמי בחינת לקבל יוכל שאז בידו דוקא
אין  ע"כ אשר כו' הדסה את אמן מרדכי נקרא וע"כ
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העולמות  עליית שיהיה מפני לעתיד בטלות ההלכות
כו' מנוחה להם אין ת"ח ז"ל כמ"ש שעור אין עד
העלאה  ובכל כו' חיל אל מחיל ילכו שנאמר בעוה"ב
שבזה  כו' הדסה את אמן שנקרא מרדכי לבחי' צריך
עצמות  בבחי' המעלות רום עד באה הנערה דוקא
בחי' אסתר שנקרא מה דהיינו כו' הפשוט התענוג
להכלל  באה היא הנה כו' פני אסתיר כמ"ש סדכ"ס

במחשבה  עלו ישראל דנשמות כידוע כו' בעצמות
אסתר  רק יבוטלו הנביאים כל ולכך כו' הפשוטה
מבחי' לעתיד נגלות בהגלות גם יבוטלו לא ומרדכי
דבחי' משום כו' ה' כבוד ונגלה כמ"ש הכללי סובב
ולא  מאור שנקרא העצמות בבחי' הן ומרדכי אסתר
בחי' אבל כו' והתכללות בטול לו יש אור וכל אור

וד"ל: כו' והתכללות בטול לו אין עצמו מאור

mixetd xry
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‰Â‰'מבחי אא"ס גילוי ממשיכים המצוות ע"י
קדשנו  אשר אומרים שאנו וכמו סוכ"ע,
העליון, קדש מבחי' ממשיכים המצוות שע"י במצותיו,
היום, מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו מ"ש וזהו
צותא  לשון מצוך ממש ומהותו עצמותו שאנכי מי אנכי
שהמשכה  היינו היום, מצוך וזהו פנימי' בבחי' וחיבור
לעשותם  היום בעוה"ז דוקא היום כ"א להמשיך א"א זו
יום  בכל ולכן המצוות, מעשה ע"י המעשה עולם שהוא
המצוות  שע"י כשמתבונן כי כחדשים בעיניך יהי'
היום  כ"א א"א ושזה בפנימי' סובב מבחי' גילוי נמשך
יפה  וזשארז"ל כחדשים. בעיניו יהי' א"כ בעוה"ז דוקא

חיי  כי העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז בתומע"ט אחת שעה
ומוטב  השכינה מזיו ונהנין שיושבין היות עם העוה"ב
זיו  בחי' רק הוא עכ"ז דאתי, לעלמא וליתי דלידייני'
מבחי' והארה זיו בחי' זה וגם ממכ"ע בחי' והארה
שם  להיות כי תשובה בחי' שם אין ולכן ממכ"ע,
כף  המדריגות, כסדר צ"ל לכן פנימי' בבחי' הגילוי
כמו  שם להשתנות וא"א וגעה"ע וגעה"ת וגיהנם הקלע
כמ"ש  ראש ורגל רגל ראש מבחי' להשתנות שא"א
בחי' שמאיר בעוה"ז אבל בנ"י, את צו בד"ה בלק"ת
לשנות  תשובה בחי' שייך המצוות מעשה ע"י סוכ"ע

עצמו. את

lld 'x siqedy dtqed - ipiq xacna 'eb xacie
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ÔÈ·‰ÏÂ יובן בעבודה מאירה שאינה אספקלריא ענין
צ"ל  דלכאו' בגוף הנשמה ירידת ענין בהקדם
באהוי"ר  ועמדה ממעל, אלקה חלק היא הנשמה הלא
היתה  ולמה לפניו, עמדתי אשר ה' חי כמ"ש ית' לפניו
ונה"ב  בגוף ותתלבש פלאי' שתרד ית' מלפניו כזאת
אחר  ואפי' וקדושתו, ה' אור על ומסתירים המעלימי'
אינם  האהוי"ר הנה אהוי"ר לבחי' לבוא היגיעות כל
והלואי  מקדם, לה שהיתה האהוי"ר נגד כלל בערך
אלא  כזאת, עשה ולמה למעליותא, השבתה תהי'
עלייתה. מהו וצ"ל עלי', צורך היא שהירידה עכצ"ל
הנה"ב, את לברר בכדי היא ירידתה ענין שרש הנה
שקדם  התהו מבחי' נעלה מאד שרשה שהנה"ב
הנשמה  ירדה ולזאת בשבה"כ, שנפלה רק לתיקון,

בחי' ע"י הנה"ב את ולברר להפך ממעל אלקה חלק
הוא  מאדך בכל לבחי' שבא עד ואתהפכא אתכפיא
כמ"ש  האדם גבול בלי שזהו והגם גבול, בלי בחי'
מבחי' מלמעלמ"ט נמשך ה' מחסד מ"מ מאדך, בכל
נמשך  כ"א השתלשלות כסדר שלא ג"כ העליון מאד
הנק' וזהו מהשתלשלות, שלמעלה עליון מאור
אספקלריא  בגשמי' שכמו מאירה שאינה אספקלריא
כנ"ל, שמסתיר מסך ידי על נעשה היא מאירה שאינה
שמסתיר  דנה"ב המסך ע"י בא זה הנה בעבודה כן

אי  מסתיר מסך ולהיותה דרך ומעלי', לראות יכולי' ן
שאין  מפני אך המאירה, אספקלריא ע"י כמו באו"י בה
יכולי' שהרי לגמרי מסתיר שהוא עב מסך המסך
בחי' מזה נעשה אזי ואתהפכא אתכפיא בבחי' לאכפי'
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שלא  שמסתיר הדק המסך שע"י בזכוכי' כמו או"ח,
מקודם  הי' שלא או"ח בחי' נעשה או"י בה דרך יראו
שיכול  היינו חדש אור עי"ז לראות ויכול שהסתיר,
ע"ד  היא שהראי' והגם עד"מ, מאחוריו גם לראות
בחי' ע"י מ"מ לבד, דמות מאירה שאינה אספקלריא
המאירה  אספקלריא שע"י מה לראות להגיע יכולי' זו
ומ"מ  יראני, לא כי שנא' וכענין לראות, יכולים אין

כו', ואראה ישעי' אמר מאירה שאינה אספקלריא ע"י
בכל  בחי' ע"י אז נה"ב שנתהפכה שאחר יובן וכמו"כ
שהיתה  מקודם יותר ג"כ המאיר אור ניתוסף מאדך
שע"י  כו' עלי' צורך ירידה וה"ז בגוף, הנשמה
שלא  ומאיר דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א דאתכפיא
דלא  אספקלריא הנק' וזהו השתלשלות סדר ע"פ

נהרא.
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בבחינת הם התמצית נקודת וגם החכמה  שגם  ואף
הרי ïéàנקודה, úðéçá àéä äîëçä úãå÷ðã úåéäì

ùéäì íãå÷ùלפני שמאירה האור נקודת כלומר
היא יש ), בבחינת (שהם ההשגה בלבושי שהתלבשה 

אין ïéàבבחינת äùòð ùéäù äî àéä úéöîúä úãå÷ðå
,'åëביטול זה אין הרי  אין , נעשית היש שמציאות וכיון

בלבד, היש " "ביטול דרך על אלא åðééäåמוחלט ,
åäæù íâä äâùää ïî äàá úéöîúä úãå÷ðã úåéäì

áçåøå êøåàä ìë úìéìù åðééä) äâùää ìåèéá-
מרחיבה הבינה שבהם úðéçááהפרטים úéùòðù ('åë

éøä íå÷î-ìëî ,äãå÷ð עדיין úåàéöîáנשאר äæ
,'åë ùâøåîáå

äìòî ùéåגם זאת úéöîúäבכל úãå÷ðáנקודת על
העונג הרגשת כלומר ה"אור" גילוי שמצד דאף החכמה,

אבל יותר, נעלית  החכמה  בזה הרי  úåëæáשברעיון ,
'åë úåáùééúä úðéçááå éìëùä øåøéáåבנקודת מעלה יש 

של ההרחבה ההסברים, כל אחרי  דוקא כי התמצית ,
שברעיון  השכל וכו ' והביאורים המשלים  האותיות,

ובהיר  øçàברור íå÷îá øàåáîù åîëå80.(
éåìéâäå øåàä íäá øéàî éìëä ïôåà éôìù àåä äæ ìëå

,'åëבגלל הוא יותר , עליון  אור מאיר שבחכמה הסיבה -
האור  להתגלות יכול בו שדוקא החכמה  כלי של זּכותו 
שהכלי הבינה, בדרגת זאת לעומת יותר, נעלה באופן

יות מצומצם בו האור הרי  ומציאות, "יש" יותר ר.הוא
הכלי אופן לפי כיצד זה, ענין  לבאר נ "ע הרבי  וממשיך
המידות: לכלי המוחין כלי  שבין בהבדל האור, נמשך

úåãîä ïëå למוחין המידותíéìëäùביחס íäשל

,øúåéá ùâøåîáå øáã úåàéöî úðéçáá,למוחין ביחס
מזוככים. יותר שם  שהכלים 

ùâøä åðééäã éîöò ùâøä ïéðò àåä úåãîä ïéðò úåììëã
,'åë åúåàéöî,עצמו הרגשת היא מידה כל של הבסיס -

באופן  הדברים  של בחינה שעניינו משכל בשונה
עצמו. מציאות  את לערב מבלי אובייקטיבי 

úà ùéâøîù éðôî åäæ øáã äæéà áäåàù äáäàä åîëå
øøåòúî àåä éøä åéðôì áåè øáãäù êéà ùéâøîå åîöò

,'åë äáäàáהוא הרי  מציאותו את שמרגיש  בגלל רק -
האהבה כלומר בו. ולרצות אליו  הדבר את לייחס יכול
עצמו. הרגשת עם ביחד הדבר מעלת  של מצירוף נוצרה 

,'åë áåè àì øáãäù êéà ùéâøîù éðôî äàøéä ïëå-
של בחינה הוא המידות ענין  כל ממנו . מתרחק הוא הרי 
או  לי  טוב זה האם  האדם . אל ביחס הם איך הדברים

לא.
.'åë ììë úåãîä úåøøåòúä äéä àì åîöò ùâøä éúìáã
לומר  שייך לא מציאותו את מרגיש  לא שכלל אדם –
עצמו  את מנתק הוא  כי משהו, שונא או  אוהב שהוא 
שכלי בניתוח הדבר מעלת את יודע הוא אם גם מהענין .
לא עצמו, הרגשת את כאן מערב היה לא אם הרי קר,

הדבר. לבין  בינו שייכות נוצרת היתה 
ïéðò àåäù à÷åã úòãäî ïä úåãîä úãéìã òãåðëå

,'åë ùâøääאת ומניע המפעיל הכח הוא הדעת כח -
בזוהר  וכנאמר "מפתחא81המידות, שהוא הדעת על

ששת את ומגלה  שפותח המפתח  כלומר שית", דכליל
שהם והבינה מהחכמה בשונה כי  לזה, והסיבה המידות.
הרי אובייקטיבי " "באופן שהוא כמו הדבר של הבחינה

עתר"ו.80). וירא, ש"פ זה המשך גם ראה

מקומות.81). ובכמה ד. ו, ואתחנן תורה לקוטי וראה א. עמוד ריש קעז, - ב חלק זוהר
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והיחס הדבר עם האדם של ההזדהות  הוא הדעת ענין
כביכול עצמו את מכניס שהאדם אחרי  ורק אליו. שלו 
כלומר  היראה, או האהבה את לעורר ניתן הרי  לתמונה,

ממנו. להתרחק או לדבר להתקרב
áåè øáãäù êéà åìëùá ïéáîù íâãהנה -åì ïéà íà

àåäù) åìöà äø÷é åùôð ïéàù åðééäå øáãä ìà úåëééù
,åì áåèä øáãá úåöøì (éîöò ùâøä ïéðòערך לו  אין -

וממילא éôìעצמי , ,'åë äæì äáäàá ììë øøåòúé àì
éãé ìò ÷ø íéøøåòúîå íéàá íðéà úåãîä ïéðò ìëù

.'åë åîöò ùâøä שדבר בשכלו  שיבין אדם  להיות יכול –
ויתכן  אליו. זה את מייחס לא הוא אבל טוב  הוא  מסויים
לא שנפשו בגלל היא אליו , זה את  מקשר  שלא שהסיבה 
הדבר  של הטוב את  מייחס לא ולכן  לו, חשובה מספיק

מהדבר. עצמו  את מנתק העצמי  ההרגש חוסר אליו .
מאיים דבר איזה יש אם גם היראה. במידת הוא וכן 
את יפחיד זה מתי  ממנו . יפחד האדם תמיד לא בעולם,
עלול הוא  - אליו  קרוב שהדבר יבין הוא כאשר האדם ,
ולכן  לו. יבוא שזה  לו  מגיע אולי  או אליו , להגיע
הידיעה הרי  עונש, לו שמגיע יודע  והוא חוטא כשהאדם

מהדבר. ויראה פחד לו גורמת  אליו  להגיע עלול שזה 
ãáìמ חוץ –ãöî íéàá íðéàù íéòáèå íééîöò úåãî

åîöò åäæù éðôî íà éë åîöò ùâøä ãöî àìå ìëùä
,'åë åúåäîåמידות" הנקראים מידות של סוג  יש -

לא וגם השכלית ההבנה מצד נובעים  לא שהם עצמיים"
חלק שהם בגלל אלא בעצמו , האדם של ההרגשה מצד
זה את מרגיש הוא אם קשר מבלי מהאדם, נפרד בלתי 
הם כי מהשכל, נמוכים יהיו לא אלו מידות ולכן לא. או
ה"מידות הם אלו  (מידות חיצונית בסיבה  תלויים לא
בתוך נמצאים שהם  כפי המידות כלומר שבכתר",

חיצוני). כגילוי  ולא ממש, העצמיות
úàæ äáäàãהעצמית האהבה –àì ïåöø úðéçá àéä

,'åë äáäà כבר והוא רגש , של ענין זה אהבה המושג 
כן  שאין מה לאדם, מחוץ  שהם כפי המידות גילוי 
שהוא "רצון" בשם נקראת  היא העצמית האהבה
רצון ). הנקרא  בכתר, שזה לעיל (וכנזכר האדם עצמיות 
åîöòî àåä áåäàä øáãäù àì àéä äáäàä úãîã
ùâøä éãé ìò äàáå åì áåè øáãäù éðôî íà éë åúåäîå

,'åë åîöò והדבר האדם הרי רגילה, באהבה כלומר, -
סיבה איזו  ויש שונים , דברים שני  הם חיצוניתהאהוב 

הרגשת מלבד צריך ואז הדבר, את לאהוב לו שגורמת
ביניהם. שייכות ליצור כדי עצמו, הרגשת גם הדבר,
øáãá äöåøù äî àåäå ïåöø úðéçá àéä úåéîöò äáäàå

,'åë åúåäîå åîöò àåäù,משיכה הוא ענינו  רצון גם -
אלא לאדם, שמחוץ דבר אל לא היא המשיכה אבל

האדם. ומהות עצמות אל משיכה
áàä ìà ïáä úáäà åà ïáä ìà áàä úáäà åîëå
åîöò àåäù äî äöåøù ïåöøä ïéðò àåä äæá äáäàäã

.'åë ììë úòãå íòè àìá åúåäîåחלק הוא  שהבן כיון  –
האב. את אוהב שהבן או אותו , אוהב האב הרי  מהאב,
טוב שהוא אחר משהו שיש  שמרגיש  בגלל זה אין
הוא ממנו . נפרד בלתי  חלק שזה בגלל אלא עבורו,

ממנו. חלק והוא עצמו, את אוהב כי אותו  אוהב
,à÷åã úåîöòäá ñôåú ïåöøä ïëìåהוא שהרצון  בגלל -

של בעצם תופס הרצון  הרי  ממנו, חלק שהוא לדבר
ובגילויים. בהתפשטות רק ולא øàåáîùהדבר åîëå

úñôåú äáäàã ïåöøì äáäà ïéá ùøôää øçà íå÷îá
ñôåú ïåöøä ïë ïéàù äî ,ãáì íéåìéâäå úåèùôúääá

.'åë íöòäáרק אלא עצמו הדבר לא זה "התפשטות" –
אל הוא כשהיחס ולכן  ממנו, שמתפשטת הארה 
שניים כאן שיש  פירושו השני , של "ההתפשטות"
השני . אל ממנו שנמשך מה הוא  ביניהם והיחס נפרדים ,
כי ממש, הדבר של לעצם משיכה יש  ברצון ואילו 

ממש. אחד דבר הם  בעצמיות
äéåìúä äáäàá) áåäàä ìà áäåàä úáäàá åîëå

(øáãáשל ולא "אהבה" של הנמוכה הדרגה שהיא
åãñçרצון, úãî åì òéôùîù éðôî àéä äáäàä úáéñã

úåððåáúä äæì êéøö éøä åìù éåìéòä ãöî åà åáåèå
âéùäìå ïéáäì åà ,'åë åì òéôùîù ãñçå áåèäá ïðåáúäì

,'åë äáäàä àéä äæ éãé ìòù åìù ø÷åéäå éåìéòäיש -
השפעה או מהאהוב, שמקבל מה והוא לאהבה, סיבות
שהוא איזה כאן יש  אבל שכלית, השפעה או רגשית

אותו. אוהב הוא  ולכן  ממנו שמקבל דבר
úåèùôúääá ÷ø àéä äáäàä úñôåúù äî àìéîîå
÷áãðå øù÷úî àåä äæáå äáäàä úáéñ åäæù íéåìéâäå

.'åëאת ולא הדבר של הגילוי את רק חווה אהבה –
שהשכל מה כי אתעצמיותו, רק זה לתפוס יכול

הגילויים. אל היא ההתייחסות ולכן הגלויות, המעלות
êéøö åðéà éøä áàäá ïáä ïåöøå úáäàá ïë ïéàù äî
åáåè úòôùä ãöî àá ïåöøä ïéà éë ììë úåððåáúä íåù

åìù éåìéòä ãöî åà åãñçåסיבה מצד כלומר –
åîöòחיצונית , àåäù åðééä åéáà àåäù éðôî íà éë
,åúåäîå.אחד עצם שהם -íöòäá ñôåú àåä ïåöøäáå

.'åë íéåìéâäá àì ùîî
הזולת אל ביחס ו"רצון " "אהבה " בין  הבדל שיש כפי 
ואילו  בלבד לגילויים חיצונית התייחסות היא (שאהבה
ממנו) חלק שהוא דבר אל העצמיות  המשכת הוא רצון 
של יחס ויש "אהבה" של יחס יש  הקב"ה, אל ביחס כך

"רצון":
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שלא  שמסתיר הדק המסך שע"י בזכוכי' כמו או"ח,
מקודם  הי' שלא או"ח בחי' נעשה או"י בה דרך יראו
שיכול  היינו חדש אור עי"ז לראות ויכול שהסתיר,
ע"ד  היא שהראי' והגם עד"מ, מאחוריו גם לראות
בחי' ע"י מ"מ לבד, דמות מאירה שאינה אספקלריא
המאירה  אספקלריא שע"י מה לראות להגיע יכולי' זו
ומ"מ  יראני, לא כי שנא' וכענין לראות, יכולים אין

כו', ואראה ישעי' אמר מאירה שאינה אספקלריא ע"י
בכל  בחי' ע"י אז נה"ב שנתהפכה שאחר יובן וכמו"כ
שהיתה  מקודם יותר ג"כ המאיר אור ניתוסף מאדך
שע"י  כו' עלי' צורך ירידה וה"ז בגוף, הנשמה
שלא  ומאיר דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א דאתכפיא
דלא  אספקלריא הנק' וזהו השתלשלות סדר ע"פ

נהרא.
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בבחינת הם התמצית נקודת וגם החכמה  שגם  ואף
הרי ïéàנקודה, úðéçá àéä äîëçä úãå÷ðã úåéäì

ùéäì íãå÷ùלפני שמאירה האור נקודת כלומר
היא יש ), בבחינת (שהם ההשגה בלבושי שהתלבשה 

אין ïéàבבחינת äùòð ùéäù äî àéä úéöîúä úãå÷ðå
,'åëביטול זה אין הרי  אין , נעשית היש שמציאות וכיון

בלבד, היש " "ביטול דרך על אלא åðééäåמוחלט ,
åäæù íâä äâùää ïî äàá úéöîúä úãå÷ðã úåéäì

áçåøå êøåàä ìë úìéìù åðééä) äâùää ìåèéá-
מרחיבה הבינה שבהם úðéçááהפרטים úéùòðù ('åë

éøä íå÷î-ìëî ,äãå÷ð עדיין úåàéöîáנשאר äæ
,'åë ùâøåîáå

äìòî ùéåגם זאת úéöîúäבכל úãå÷ðáנקודת על
העונג הרגשת כלומר ה"אור" גילוי שמצד דאף החכמה,

אבל יותר, נעלית  החכמה  בזה הרי  úåëæáשברעיון ,
'åë úåáùééúä úðéçááå éìëùä øåøéáåבנקודת מעלה יש 

של ההרחבה ההסברים, כל אחרי  דוקא כי התמצית ,
שברעיון  השכל וכו ' והביאורים המשלים  האותיות,

ובהיר  øçàברור íå÷îá øàåáîù åîëå80.(
éåìéâäå øåàä íäá øéàî éìëä ïôåà éôìù àåä äæ ìëå

,'åëבגלל הוא יותר , עליון  אור מאיר שבחכמה הסיבה -
האור  להתגלות יכול בו שדוקא החכמה  כלי של זּכותו 
שהכלי הבינה, בדרגת זאת לעומת יותר, נעלה באופן

יות מצומצם בו האור הרי  ומציאות, "יש" יותר ר.הוא
הכלי אופן לפי כיצד זה, ענין  לבאר נ "ע הרבי  וממשיך
המידות: לכלי המוחין כלי  שבין בהבדל האור, נמשך

úåãîä ïëå למוחין המידותíéìëäùביחס íäשל

,øúåéá ùâøåîáå øáã úåàéöî úðéçáá,למוחין ביחס
מזוככים. יותר שם  שהכלים 

ùâøä åðééäã éîöò ùâøä ïéðò àåä úåãîä ïéðò úåììëã
,'åë åúåàéöî,עצמו הרגשת היא מידה כל של הבסיס -

באופן  הדברים  של בחינה שעניינו משכל בשונה
עצמו. מציאות  את לערב מבלי אובייקטיבי 

úà ùéâøîù éðôî åäæ øáã äæéà áäåàù äáäàä åîëå
øøåòúî àåä éøä åéðôì áåè øáãäù êéà ùéâøîå åîöò

,'åë äáäàáהוא הרי  מציאותו את שמרגיש  בגלל רק -
האהבה כלומר בו. ולרצות אליו  הדבר את לייחס יכול
עצמו. הרגשת עם ביחד הדבר מעלת  של מצירוף נוצרה 

,'åë áåè àì øáãäù êéà ùéâøîù éðôî äàøéä ïëå-
של בחינה הוא המידות ענין  כל ממנו . מתרחק הוא הרי 
או  לי  טוב זה האם  האדם . אל ביחס הם איך הדברים

לא.
.'åë ììë úåãîä úåøøåòúä äéä àì åîöò ùâøä éúìáã
לומר  שייך לא מציאותו את מרגיש  לא שכלל אדם –
עצמו  את מנתק הוא  כי משהו, שונא או  אוהב שהוא 
שכלי בניתוח הדבר מעלת את יודע הוא אם גם מהענין .
לא עצמו, הרגשת את כאן מערב היה לא אם הרי קר,

הדבר. לבין  בינו שייכות נוצרת היתה 
ïéðò àåäù à÷åã úòãäî ïä úåãîä úãéìã òãåðëå

,'åë ùâøääאת ומניע המפעיל הכח הוא הדעת כח -
בזוהר  וכנאמר "מפתחא81המידות, שהוא הדעת על

ששת את ומגלה  שפותח המפתח  כלומר שית", דכליל
שהם והבינה מהחכמה בשונה כי  לזה, והסיבה המידות.
הרי אובייקטיבי " "באופן שהוא כמו הדבר של הבחינה

עתר"ו.80). וירא, ש"פ זה המשך גם ראה

מקומות.81). ובכמה ד. ו, ואתחנן תורה לקוטי וראה א. עמוד ריש קעז, - ב חלק זוהר
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והיחס הדבר עם האדם של ההזדהות  הוא הדעת ענין
כביכול עצמו את מכניס שהאדם אחרי  ורק אליו. שלו 
כלומר  היראה, או האהבה את לעורר ניתן הרי  לתמונה,

ממנו. להתרחק או לדבר להתקרב
áåè øáãäù êéà åìëùá ïéáîù íâãהנה -åì ïéà íà

àåäù) åìöà äø÷é åùôð ïéàù åðééäå øáãä ìà úåëééù
,åì áåèä øáãá úåöøì (éîöò ùâøä ïéðòערך לו  אין -

וממילא éôìעצמי , ,'åë äæì äáäàá ììë øøåòúé àì
éãé ìò ÷ø íéøøåòúîå íéàá íðéà úåãîä ïéðò ìëù

.'åë åîöò ùâøä שדבר בשכלו  שיבין אדם  להיות יכול –
ויתכן  אליו. זה את מייחס לא הוא אבל טוב  הוא  מסויים
לא שנפשו בגלל היא אליו , זה את  מקשר  שלא שהסיבה 
הדבר  של הטוב את  מייחס לא ולכן  לו, חשובה מספיק

מהדבר. עצמו  את מנתק העצמי  ההרגש חוסר אליו .
מאיים דבר איזה יש אם גם היראה. במידת הוא וכן 
את יפחיד זה מתי  ממנו . יפחד האדם תמיד לא בעולם,
עלול הוא  - אליו  קרוב שהדבר יבין הוא כאשר האדם ,
ולכן  לו. יבוא שזה  לו  מגיע אולי  או אליו , להגיע
הידיעה הרי  עונש, לו שמגיע יודע  והוא חוטא כשהאדם

מהדבר. ויראה פחד לו גורמת  אליו  להגיע עלול שזה 
ãáìמ חוץ –ãöî íéàá íðéàù íéòáèå íééîöò úåãî

åîöò åäæù éðôî íà éë åîöò ùâøä ãöî àìå ìëùä
,'åë åúåäîåמידות" הנקראים מידות של סוג  יש -

לא וגם השכלית ההבנה מצד נובעים  לא שהם עצמיים"
חלק שהם בגלל אלא בעצמו , האדם של ההרגשה מצד
זה את מרגיש הוא אם קשר מבלי מהאדם, נפרד בלתי 
הם כי מהשכל, נמוכים יהיו לא אלו מידות ולכן לא. או
ה"מידות הם אלו  (מידות חיצונית בסיבה  תלויים לא
בתוך נמצאים שהם  כפי המידות כלומר שבכתר",

חיצוני). כגילוי  ולא ממש, העצמיות
úàæ äáäàãהעצמית האהבה –àì ïåöø úðéçá àéä

,'åë äáäà כבר והוא רגש , של ענין זה אהבה המושג 
כן  שאין מה לאדם, מחוץ  שהם כפי המידות גילוי 
שהוא "רצון" בשם נקראת  היא העצמית האהבה
רצון ). הנקרא  בכתר, שזה לעיל (וכנזכר האדם עצמיות 
åîöòî àåä áåäàä øáãäù àì àéä äáäàä úãîã
ùâøä éãé ìò äàáå åì áåè øáãäù éðôî íà éë åúåäîå

,'åë åîöò והדבר האדם הרי רגילה, באהבה כלומר, -
סיבה איזו  ויש שונים , דברים שני  הם חיצוניתהאהוב 

הרגשת מלבד צריך ואז הדבר, את לאהוב לו שגורמת
ביניהם. שייכות ליצור כדי עצמו, הרגשת גם הדבר,
øáãá äöåøù äî àåäå ïåöø úðéçá àéä úåéîöò äáäàå

,'åë åúåäîå åîöò àåäù,משיכה הוא ענינו  רצון גם -
אלא לאדם, שמחוץ דבר אל לא היא המשיכה אבל

האדם. ומהות עצמות אל משיכה
áàä ìà ïáä úáäà åà ïáä ìà áàä úáäà åîëå
åîöò àåäù äî äöåøù ïåöøä ïéðò àåä äæá äáäàäã

.'åë ììë úòãå íòè àìá åúåäîåחלק הוא  שהבן כיון  –
האב. את אוהב שהבן או אותו , אוהב האב הרי  מהאב,
טוב שהוא אחר משהו שיש  שמרגיש  בגלל זה אין
הוא ממנו . נפרד בלתי  חלק שזה בגלל אלא עבורו,

ממנו. חלק והוא עצמו, את אוהב כי אותו  אוהב
,à÷åã úåîöòäá ñôåú ïåöøä ïëìåהוא שהרצון  בגלל -

של בעצם תופס הרצון  הרי  ממנו, חלק שהוא לדבר
ובגילויים. בהתפשטות רק ולא øàåáîùהדבר åîëå

úñôåú äáäàã ïåöøì äáäà ïéá ùøôää øçà íå÷îá
ñôåú ïåöøä ïë ïéàù äî ,ãáì íéåìéâäå úåèùôúääá

.'åë íöòäáרק אלא עצמו הדבר לא זה "התפשטות" –
אל הוא כשהיחס ולכן  ממנו, שמתפשטת הארה 
שניים כאן שיש  פירושו השני , של "ההתפשטות"
השני . אל ממנו שנמשך מה הוא  ביניהם והיחס נפרדים ,
כי ממש, הדבר של לעצם משיכה יש  ברצון ואילו 

ממש. אחד דבר הם  בעצמיות
äéåìúä äáäàá) áåäàä ìà áäåàä úáäàá åîëå

(øáãáשל ולא "אהבה" של הנמוכה הדרגה שהיא
åãñçרצון, úãî åì òéôùîù éðôî àéä äáäàä úáéñã

úåððåáúä äæì êéøö éøä åìù éåìéòä ãöî åà åáåèå
âéùäìå ïéáäì åà ,'åë åì òéôùîù ãñçå áåèäá ïðåáúäì

,'åë äáäàä àéä äæ éãé ìòù åìù ø÷åéäå éåìéòäיש -
השפעה או מהאהוב, שמקבל מה והוא לאהבה, סיבות
שהוא איזה כאן יש  אבל שכלית, השפעה או רגשית

אותו. אוהב הוא  ולכן  ממנו שמקבל דבר
úåèùôúääá ÷ø àéä äáäàä úñôåúù äî àìéîîå
÷áãðå øù÷úî àåä äæáå äáäàä úáéñ åäæù íéåìéâäå

.'åëאת ולא הדבר של הגילוי את רק חווה אהבה –
שהשכל מה כי אתעצמיותו, רק זה לתפוס יכול

הגילויים. אל היא ההתייחסות ולכן הגלויות, המעלות
êéøö åðéà éøä áàäá ïáä ïåöøå úáäàá ïë ïéàù äî
åáåè úòôùä ãöî àá ïåöøä ïéà éë ììë úåððåáúä íåù

åìù éåìéòä ãöî åà åãñçåסיבה מצד כלומר –
åîöòחיצונית , àåäù åðééä åéáà àåäù éðôî íà éë
,åúåäîå.אחד עצם שהם -íöòäá ñôåú àåä ïåöøäáå

.'åë íéåìéâäá àì ùîî
הזולת אל ביחס ו"רצון " "אהבה " בין  הבדל שיש כפי 
ואילו  בלבד לגילויים חיצונית התייחסות היא (שאהבה
ממנו) חלק שהוא דבר אל העצמיות  המשכת הוא רצון 
של יחס ויש "אהבה" של יחס יש  הקב"ה, אל ביחס כך

"רצון":
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בהתפשטות  – האדם תענוג תועלת. בלי פרך עבודת היתה כי מאוד, קשה מצרים גלות
ופעולותיו. כוחותיו

ÔÈÚ‰Âּבּמׁשנה איתא ּדהּנה מׁשנה הּוא, י ּפרק (ּפסחים ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

עצמֹוה) את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְִֶַַָָָָָ"ּבכל
ּדֹור  ּבכל יׁשנֹו מצרים ּדיציאת מּמצרים", יצא הּוא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָּכאּלּו
ּגלּות  ׁשּיׁש ּדכׁשם והינּו מקֹום, ּובכל זמן ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָודֹור
ּגלּות  יׁש כן ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָמצרים
מצרים  ּגלּות ּדהּנה ּברּוחנּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָמצרים
הם  ׁשהּמצרים זאת ּדלבד ּבמאד, וקׁשה מר ּגלּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיה
ּגּוף  אׁשר לחמֹור, הּדֹומה עם ונבזים, ׁשפלים ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאנׁשים
זאת  עֹוד הּנה קׁשה, ּדבר הּוא ּביניהם היׁשיבה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹועצם
ּבחמר  קׁשה ּבעבֹודה ּבהם ורדּו ּביׂשראל מׁשלּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהם
ּתֹועלת  איזה ּבׁשביל היתה לא העבֹודה וכּונת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובלבנים,
קׁשה  ּבעבֹודה ּגם ׁשּלפעמים רֹואים אנּו ּדהּנה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָותכלית,
היא  ּבכלל ּדמלאכה ּדהגם ענג, איזה ּבזה להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיכֹול
האדם  ּכאׁשר ּומּכלֿמקֹום האדם, לגּוף וטרחא ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָיגיעה
והּדֹומה, ּכלי ּבעׂשּית ּכמֹו ּכבדה מלאכה איזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה
והענג  ּבזה, ענג לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ּביגיעה, לֹו ׁשּבא ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהגם
היה  ׁשהרי ּתֹועלת, לֹו ׁשּמביא ּדבר ּׁשעׂשה מּמה רק ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
יגיעתֹו ּבלי ּגם מהּכלי ּתֹועלת לֹו ׁשּיהיה להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָיכֹול
הּוא  ּׁשעׂשה מּמה הּוא הענג רק הּכלי, ּבעׂשּית ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבעצמֹו

אצילּות  ּבזה יׁש מה, ּדבר ועׂשּית עבֹודה ּדבכל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּכלי,
ּכח  והּוא ההיא, ּפעּלה הּפֹועל האדם מּכח ּכח ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוהפרׁשת
קּיּומּה, זמן ּכל ּבהּכלי נׁשאר זה ׁשּכח ּבּנפעל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּפֹועל
ידיו, מעׂשי על חס ׁשאדם ּבמּוחׁש רֹואים אנּו הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָולכן
להיֹות  יכֹול זה ּדהלא הּכלי, ּתֹועלת מהעּדר זה אין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי
על  חס ׁשהּוא הּדבר וטעם אחר, איׁש ׁשעׂשה ּבכלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם
האדם  ּובטבע ּדוקא, ידיו מעׂשי ׁשּזהּו לפי הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכלי
ּגם  הּנה ולכן ּובפעּלֹותיו, ּכחֹו ּבהתּפּׁשטּות להתעּנג ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹֻהּוא

ּוב  ּביֹותר ּכבדה ׁשהיא עצּומה,ּבעבֹודה ּביגיעה אה ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
אבל  ּבזה. ענג לֹו ׁשּיהיה להיֹות יכֹול הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמּכלֿמקֹום
ּכלל, ּתֹועלת ׁשּום מביאה ׁשאינּה ּכזֹו ּומלאכה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה
הּנה  הּגדֹולה, והּטרחא העצּומה הּיגיעה לבד הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרי
מצרים  ּבגלּות יׂשראל ּבני ׁשל והעבֹודה ּגדֹול. צער ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּכּונת  ּכל רק ּתֹועלת, ּבׁשביל ׁשאינם ּבדברים ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
"למען  ּדזהּו יׂשראל, ּבבני לעבד ּבׁשביל היה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּמצרּיים
יׂשראל  ּבבני לעבד היתה ּכּונתם ׁשּכל ּבסבלתם", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹעּנתֹו
ּומׁשּברּתֹו, הּגּוף את המפרכת קׁשה עבֹודה ׁשהיא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפר
יֹוצאים  יׂשראל "ּובני ּכתיב מצרים ּביציאת ּכ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָואחר

רמה". ְָָָּביד
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וממהר  תרמילי, את וזורק בכעס אותי ודוחף נפתחת,
יבוא  אשר עד תשכב הרצפה על באמרו: לסגור

וכף. קערה צנצנת, מטה, לך לתת פקודה
של  ורבעה ארחה ידעתי טרם עוד אשר  אנכי
צנצנת, קאמר מאי דבריו, הבינותי לא זה, היכל

וכף. קערה
שנים  אדע. לא המה מי אנשים. שלשה בחדר

שוכב  ואחד עץ כרעי על המונחים נסרים על שוכבים
החדר. בקיר הקבוע ברזל מטת על

נכרים. שני ולהבדיל אחד יהודי המה הללו שלשה
ק. הוא וזה 6הראשון חדשים כששה זה היושב

נידון  כי לו הודיעו אשר אחרי התשיעית שבוע
עשרים  לו יודיעו זמנו יגיע אשר והיום למיתה,

קודם. שעות וארבע
בכ"ד  ר"ל למיתה נידון לכל להודיע הוא חוק כי
לבקש  הוא יכול הללו שעות ובכ"ד מקודם, שעות
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כלאו.5) לחדר רבנו את שהוליך הממונים, אחד
הנדפסת  הרשימה מסתיימת - לחדר רבנו את פעטיא של בדחיפתו

כאן. מתחיל ובזה א) (תרנ"א, ח"ד דיבורים בלקוטי
האסורים  בית חוקי החדר. תיאור בא שם) דיבורים (בלקוטי לאח"ז

העבר. זכרונות - רבנו של והרהוריו
ג)6) שעפטעליעויטש. ב) קוטייניק. א) שמותיהם: מפורשים להלן
סייטין.
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בשני  (אשר מהיר כתב או טעג' ידי על וחנינה רחמים
הפקיד  ליד להמסר מחוייב  כתיבתו מרגע שעות
שירות  הצעת הוא מקבל כי להודיע או העליון),
אשר  הג.פ.או.) לטובת עובד או סתר מרגל (בתור

חייו. יקנה זה בגלל
ורק  חדשים כשני היושב ש. העברי הוא השני

שאלות פעם  כמה אותו ושאל להחוקר, נקרא אחת
מכל  לו יספר אשר אצלו ודרש מסחר, בעניני
לו  נקב אשר הסוחרים של ותהלוכותיהם מעשיהם
אשר  החוקר השיבו יודע איננו כי ענהו וכאשר בשם,
הוא  חושב כעת יזכר לא ואם שיזכר, עד במאסר ישב
לילך  רוצה ואם יחכמנו סיביר של אוירה אשר
ויקבל  האמורה, דרישתו ימלא לחם ולשבוע הביתה

מרגל. משרת עליו
הגבול  על הדר אדמה עובד ס. נכרי הוא השלישי

פילאנדיא. לטובת למרגל ונחשב דפילאנדיא.
מקום  לי נתן אשר הראשון הנה החדרה, בבואי
תבן) עם (שק מצעו את ויקפל ס. האסיר הי' לשבת

שלי. החפצים את ויסדר
 הוכתי אשר פצעי מחבורת אשר הרגשתי אנכי
דם, זוב  כאמור והמלוה השומר של בדחיפתו
טבולים  לבנים מטפחות ואקח מלבושי, את פשטתי

חבורתי. על ואניחה במים
היתה  כחידה אשר הלבנים פני ומראה הדם, זיבת
אתי  לבוא פיהם את פתחה האסירים, לחברי
מעדת  שהנני עלי העיד מלבשתי כי והגם בדברים,

הרבנים.
בקול, ויקרא במאד ויתחלחל הכירני, הש. היהודי
נעשה  מה שמים אוי הג.פ.או. יד נגעה בכם הגם רבי
ימים  כשבוע זה כי נעשתה, מהפכה האם בהמדינה,
דרך  אנשים, מאות מובילים ולילה לילה בכל אשר
אנקותיהם  אנחנו ושומעים לטבח. חדרנו, מבוא

וצעקותיהם.
שמעתי  ולא פה יושב שהנני חדשים שני לי זה
שבועות  בשני מקודם, שבועות שני עד כאלה
מתי  שונות בשאלות וסיבבוני ורעד. סער האחרונים
נקרע  כי עד קשה נפצעתי זה ואיך מה, בעד אותי, לקחו
שותת. והדם ברזל, מטיל עם כמו וארכובי בטני בשר
זארגאן  המדוברת בשפה אלי מדבר הוא
ואנכי  רב , בתמהון פתוחה פיהם ס. ק. והאסירים
כי  הראשון טעמים, משני מאומה עד לו עונה אינני
ירא  כי והשני לדבר לי אפשר שאי עד גדול כאבי
שחפצים  איש אשר מושבי מרגלים בין פן אנכי
מושיבים  נסתרים וענינים דיבורים מאתו להוציא
הימים  ובהמשך לנוחים הנראים אנשים בתוככי אותו

לבבו. מסתרי לפניהם מגלה עמהם יושב שהוא
העמידה". מועד בא "עמדו, כרוז נשמע

לקום  מזדרז האסירים אחד כל זו, קריאה ולקול
עודנו  כי בהאשנב השומר יביט כאשר כי ממשכבו,

יענשנו. שוכב,
לחם" לקבל "הכונו כרוז נשמע זמן איזה כעבור
פעמים, וחמש ארבע שלש פעמים נכפל כרוז וכל

ואסיר. אסיר כל על חזק רושם ועושה
החלונות  מנעלי פותחים כי בהמבוא רעש נשמע

נותני  בה דרך אשר החורים להאסירים.או המזון ם
לחם  נושא משרת בלויית והפקיד נפתח החור

בשם. קורא
ויקרב  לחם), קח (ראשון חליעב, ברי פערוי

לחם. פרוסת הפקיד לו ויושט החור אל ק. האסיר
האסיר  ויקרב  לחם), קח (שני חליעב ברי וטאראי

לחם. פרוסת הפקיד לו ויושט החור אל ש.
ויקרב  לחם), קח (שלישי חליעב ברי טרעטי

לחם. פרוסת הפקיד לו ויושט החור אל ס. האסיר
במקומי  יושב ואנכי (רביעי), ציטויארטי?
ארכובי  על דם בכתמי מלוכלכת מים עם ואלונטית
פאלאגאיעטסיא, ניע יעשצא חליעב טיטעבע ובטני,
מגיע  לא (לך דאדים טאגדא ראספראזעניע בודיעט

לך). ניתן כך על הוראה כשתהי' לחם,
מניע  דאייטע נוזען, ניע חליעב מניע עניתיו
(אינני  זאיאווליעניע נוזנעיפיסאט מניע קאראנדש

בקשה). ואכתוב עפרון לי תנו לחם, צריך
3 פיסאל אוזשע  הפקיד עונה  טיא
חאצעש  צטא דאסטאטעצנע, אי טעלעגראמע,
נאצאלסטוא  דוריט טיעבע דאואלניע יעשצא?
אטוועט  זשזי פיסאט צופאחא, טואים גאלאוא
 מברקים שלשה כתבת (כבר דאם ניע קארענדאש
מספיק  עוד? רוצה אתה מה מספיק,  הפקיד עונה
לא  שלך, השטויות עם הראש את להנהלה לבלבל

תשובה). לכתוב עפרון לך אתן
דאלזשני  ויא זאקאנא  עניתיו  סאגלאסנא
פיסאט  ופראוע יא טרעבאואניע מיא איספאלניט
לחוק  (בהתאם דיען קאזשדי טעלעגראם 100 דאזשע
זכותי  זו דרישותי, את למלא חייבים אתם  עניתיו 

יום). כל מברקים מאה אפילו לכתוב
 הלחם ונושא האסירים אל פניתי  גאספאדא
נאדזעראטעיל  גאספאדין צטא סוידעלטעלי בודעטע
ראזרעשאיעט  מניע זאקאן צטא טא אטקאזאל מניע
תהיו   הלחם ונושא האסירים אל פניתי  (רבותי
החוק  אשר את ממני מנע המפקח שהאדון עדים

לי). מתיר
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בהתפשטות  – האדם תענוג תועלת. בלי פרך עבודת היתה כי מאוד, קשה מצרים גלות
ופעולותיו. כוחותיו

ÔÈÚ‰Âּבּמׁשנה איתא ּדהּנה מׁשנה הּוא, י ּפרק (ּפסחים ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

עצמֹוה) את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְִֶַַָָָָָ"ּבכל
ּדֹור  ּבכל יׁשנֹו מצרים ּדיציאת מּמצרים", יצא הּוא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָּכאּלּו
ּגלּות  ׁשּיׁש ּדכׁשם והינּו מקֹום, ּובכל זמן ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָודֹור
ּגלּות  יׁש כן ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָמצרים
מצרים  ּגלּות ּדהּנה ּברּוחנּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָמצרים
הם  ׁשהּמצרים זאת ּדלבד ּבמאד, וקׁשה מר ּגלּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיה
ּגּוף  אׁשר לחמֹור, הּדֹומה עם ונבזים, ׁשפלים ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאנׁשים
זאת  עֹוד הּנה קׁשה, ּדבר הּוא ּביניהם היׁשיבה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹועצם
ּבחמר  קׁשה ּבעבֹודה ּבהם ורדּו ּביׂשראל מׁשלּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהם
ּתֹועלת  איזה ּבׁשביל היתה לא העבֹודה וכּונת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובלבנים,
קׁשה  ּבעבֹודה ּגם ׁשּלפעמים רֹואים אנּו ּדהּנה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָותכלית,
היא  ּבכלל ּדמלאכה ּדהגם ענג, איזה ּבזה להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיכֹול
האדם  ּכאׁשר ּומּכלֿמקֹום האדם, לגּוף וטרחא ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָיגיעה
והּדֹומה, ּכלי ּבעׂשּית ּכמֹו ּכבדה מלאכה איזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה
והענג  ּבזה, ענג לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ּביגיעה, לֹו ׁשּבא ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהגם
היה  ׁשהרי ּתֹועלת, לֹו ׁשּמביא ּדבר ּׁשעׂשה מּמה רק ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
יגיעתֹו ּבלי ּגם מהּכלי ּתֹועלת לֹו ׁשּיהיה להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָיכֹול
הּוא  ּׁשעׂשה מּמה הּוא הענג רק הּכלי, ּבעׂשּית ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבעצמֹו

אצילּות  ּבזה יׁש מה, ּדבר ועׂשּית עבֹודה ּדבכל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּכלי,
ּכח  והּוא ההיא, ּפעּלה הּפֹועל האדם מּכח ּכח ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוהפרׁשת
קּיּומּה, זמן ּכל ּבהּכלי נׁשאר זה ׁשּכח ּבּנפעל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּפֹועל
ידיו, מעׂשי על חס ׁשאדם ּבמּוחׁש רֹואים אנּו הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָולכן
להיֹות  יכֹול זה ּדהלא הּכלי, ּתֹועלת מהעּדר זה אין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי
על  חס ׁשהּוא הּדבר וטעם אחר, איׁש ׁשעׂשה ּבכלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם
האדם  ּובטבע ּדוקא, ידיו מעׂשי ׁשּזהּו לפי הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכלי
ּגם  הּנה ולכן ּובפעּלֹותיו, ּכחֹו ּבהתּפּׁשטּות להתעּנג ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹֻהּוא

ּוב  ּביֹותר ּכבדה ׁשהיא עצּומה,ּבעבֹודה ּביגיעה אה ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
אבל  ּבזה. ענג לֹו ׁשּיהיה להיֹות יכֹול הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמּכלֿמקֹום
ּכלל, ּתֹועלת ׁשּום מביאה ׁשאינּה ּכזֹו ּומלאכה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה
הּנה  הּגדֹולה, והּטרחא העצּומה הּיגיעה לבד הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרי
מצרים  ּבגלּות יׂשראל ּבני ׁשל והעבֹודה ּגדֹול. צער ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ּכּונת  ּכל רק ּתֹועלת, ּבׁשביל ׁשאינם ּבדברים ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
"למען  ּדזהּו יׂשראל, ּבבני לעבד ּבׁשביל היה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּמצרּיים
יׂשראל  ּבבני לעבד היתה ּכּונתם ׁשּכל ּבסבלתם", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹעּנתֹו
ּומׁשּברּתֹו, הּגּוף את המפרכת קׁשה עבֹודה ׁשהיא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפר
יֹוצאים  יׂשראל "ּובני ּכתיב מצרים ּביציאת ּכ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָואחר

רמה". ְָָָּביד
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וממהר  תרמילי, את וזורק בכעס אותי ודוחף נפתחת,
יבוא  אשר עד תשכב הרצפה על באמרו: לסגור

וכף. קערה צנצנת, מטה, לך לתת פקודה
של  ורבעה ארחה ידעתי טרם עוד אשר  אנכי
צנצנת, קאמר מאי דבריו, הבינותי לא זה, היכל

וכף. קערה
שנים  אדע. לא המה מי אנשים. שלשה בחדר

שוכב  ואחד עץ כרעי על המונחים נסרים על שוכבים
החדר. בקיר הקבוע ברזל מטת על

נכרים. שני ולהבדיל אחד יהודי המה הללו שלשה
ק. הוא וזה 6הראשון חדשים כששה זה היושב

נידון  כי לו הודיעו אשר אחרי התשיעית שבוע
עשרים  לו יודיעו זמנו יגיע אשר והיום למיתה,

קודם. שעות וארבע
בכ"ד  ר"ל למיתה נידון לכל להודיע הוא חוק כי
לבקש  הוא יכול הללו שעות ובכ"ד מקודם, שעות
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כלאו.5) לחדר רבנו את שהוליך הממונים, אחד
הנדפסת  הרשימה מסתיימת - לחדר רבנו את פעטיא של בדחיפתו

כאן. מתחיל ובזה א) (תרנ"א, ח"ד דיבורים בלקוטי
האסורים  בית חוקי החדר. תיאור בא שם) דיבורים (בלקוטי לאח"ז

העבר. זכרונות - רבנו של והרהוריו
ג)6) שעפטעליעויטש. ב) קוטייניק. א) שמותיהם: מפורשים להלן
סייטין.
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בשני  (אשר מהיר כתב או טעג' ידי על וחנינה רחמים
הפקיד  ליד להמסר מחוייב  כתיבתו מרגע שעות
שירות  הצעת הוא מקבל כי להודיע או העליון),
אשר  הג.פ.או.) לטובת עובד או סתר מרגל (בתור

חייו. יקנה זה בגלל
ורק  חדשים כשני היושב ש. העברי הוא השני

שאלות פעם  כמה אותו ושאל להחוקר, נקרא אחת
מכל  לו יספר אשר אצלו ודרש מסחר, בעניני
לו  נקב אשר הסוחרים של ותהלוכותיהם מעשיהם
אשר  החוקר השיבו יודע איננו כי ענהו וכאשר בשם,
הוא  חושב כעת יזכר לא ואם שיזכר, עד במאסר ישב
לילך  רוצה ואם יחכמנו סיביר של אוירה אשר
ויקבל  האמורה, דרישתו ימלא לחם ולשבוע הביתה

מרגל. משרת עליו
הגבול  על הדר אדמה עובד ס. נכרי הוא השלישי

פילאנדיא. לטובת למרגל ונחשב דפילאנדיא.
מקום  לי נתן אשר הראשון הנה החדרה, בבואי
תבן) עם (שק מצעו את ויקפל ס. האסיר הי' לשבת

שלי. החפצים את ויסדר
 הוכתי אשר פצעי מחבורת אשר הרגשתי אנכי
דם, זוב  כאמור והמלוה השומר של בדחיפתו
טבולים  לבנים מטפחות ואקח מלבושי, את פשטתי

חבורתי. על ואניחה במים
היתה  כחידה אשר הלבנים פני ומראה הדם, זיבת
אתי  לבוא פיהם את פתחה האסירים, לחברי
מעדת  שהנני עלי העיד מלבשתי כי והגם בדברים,

הרבנים.
בקול, ויקרא במאד ויתחלחל הכירני, הש. היהודי
נעשה  מה שמים אוי הג.פ.או. יד נגעה בכם הגם רבי
ימים  כשבוע זה כי נעשתה, מהפכה האם בהמדינה,
דרך  אנשים, מאות מובילים ולילה לילה בכל אשר
אנקותיהם  אנחנו ושומעים לטבח. חדרנו, מבוא

וצעקותיהם.
שמעתי  ולא פה יושב שהנני חדשים שני לי זה
שבועות  בשני מקודם, שבועות שני עד כאלה
מתי  שונות בשאלות וסיבבוני ורעד. סער האחרונים
נקרע  כי עד קשה נפצעתי זה ואיך מה, בעד אותי, לקחו
שותת. והדם ברזל, מטיל עם כמו וארכובי בטני בשר
זארגאן  המדוברת בשפה אלי מדבר הוא
ואנכי  רב , בתמהון פתוחה פיהם ס. ק. והאסירים
כי  הראשון טעמים, משני מאומה עד לו עונה אינני
ירא  כי והשני לדבר לי אפשר שאי עד גדול כאבי
שחפצים  איש אשר מושבי מרגלים בין פן אנכי
מושיבים  נסתרים וענינים דיבורים מאתו להוציא
הימים  ובהמשך לנוחים הנראים אנשים בתוככי אותו

לבבו. מסתרי לפניהם מגלה עמהם יושב שהוא
העמידה". מועד בא "עמדו, כרוז נשמע

לקום  מזדרז האסירים אחד כל זו, קריאה ולקול
עודנו  כי בהאשנב השומר יביט כאשר כי ממשכבו,

יענשנו. שוכב,
לחם" לקבל "הכונו כרוז נשמע זמן איזה כעבור
פעמים, וחמש ארבע שלש פעמים נכפל כרוז וכל

ואסיר. אסיר כל על חזק רושם ועושה
החלונות  מנעלי פותחים כי בהמבוא רעש נשמע

נותני  בה דרך אשר החורים להאסירים.או המזון ם
לחם  נושא משרת בלויית והפקיד נפתח החור

בשם. קורא
ויקרב  לחם), קח (ראשון חליעב, ברי פערוי

לחם. פרוסת הפקיד לו ויושט החור אל ק. האסיר
האסיר  ויקרב  לחם), קח (שני חליעב ברי וטאראי

לחם. פרוסת הפקיד לו ויושט החור אל ש.
ויקרב  לחם), קח (שלישי חליעב ברי טרעטי

לחם. פרוסת הפקיד לו ויושט החור אל ס. האסיר
במקומי  יושב ואנכי (רביעי), ציטויארטי?
ארכובי  על דם בכתמי מלוכלכת מים עם ואלונטית
פאלאגאיעטסיא, ניע יעשצא חליעב טיטעבע ובטני,
מגיע  לא (לך דאדים טאגדא ראספראזעניע בודיעט

לך). ניתן כך על הוראה כשתהי' לחם,
מניע  דאייטע נוזען, ניע חליעב מניע עניתיו
(אינני  זאיאווליעניע נוזנעיפיסאט מניע קאראנדש

בקשה). ואכתוב עפרון לי תנו לחם, צריך
3 פיסאל אוזשע  הפקיד עונה  טיא
חאצעש  צטא דאסטאטעצנע, אי טעלעגראמע,
נאצאלסטוא  דוריט טיעבע דאואלניע יעשצא?
אטוועט  זשזי פיסאט צופאחא, טואים גאלאוא
 מברקים שלשה כתבת (כבר דאם ניע קארענדאש
מספיק  עוד? רוצה אתה מה מספיק,  הפקיד עונה
לא  שלך, השטויות עם הראש את להנהלה לבלבל

תשובה). לכתוב עפרון לך אתן
דאלזשני  ויא זאקאנא  עניתיו  סאגלאסנא
פיסאט  ופראוע יא טרעבאואניע מיא איספאלניט
לחוק  (בהתאם דיען קאזשדי טעלעגראם 100 דאזשע
זכותי  זו דרישותי, את למלא חייבים אתם  עניתיו 

יום). כל מברקים מאה אפילו לכתוב
 הלחם ונושא האסירים אל פניתי  גאספאדא
נאדזעראטעיל  גאספאדין צטא סוידעלטעלי בודעטע
ראזרעשאיעט  מניע זאקאן צטא טא אטקאזאל מניע
תהיו   הלחם ונושא האסירים אל פניתי  (רבותי
החוק  אשר את ממני מנע המפקח שהאדון עדים

לי). מתיר
f"txz ,onei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

n"bap r"if dwax zipaxd ini *ixac

lde`d lr gelyle ,reqpl ilan dzywa

בשפתי', לנענע והתחילה מינוטין, איזה בזה הפסיקה כי מה, ידעתי לא לדבר, חפצה עוד
השליבות  על לילך מי התחיל כך בין ונתנו אך בדיבורה, והפסיקה לחדרה הגדול מחדר ההולכים

בצמאון. ושתתה חמין חלב כוס לה

רק  הוא, נקי השמאלי הצד מצב כי ומצא הרופא, ביקרה הצהרים אחרי האחת חצי בשעה
ליבערמאן. הד"ר בוא עד מאומה לה ליתן חפץ ולא ליחות, מכוסה הימני ַצד

נעות, שפתי' השינה ומן העת, כל כמעט ישבתי ואנכי שעה, לחצי קרוב בערך ישנה ואח"כ
שטערנא  אחדות: מלות רק ברורות, הברות ניכר הי' לא אברהם 224אך חיים גיב,72, פארוואס, ,ַָ

שינה  כמתוך (פני' געבין מסכים, סגורות), ועיני' השינה מתוך ראשה להגביה (והתחילה אוי
ּפלאנטערזיך  עס ואמרה: בי והביטה עיני' ופתחה עוד 225מתוקה). וישנה פירט. קאפ דיא , ָָ

(אשר  גדולות בהפסקות הללו מלות אמרה לעתים רק קול, בלי השפתים בתנועות לדבר והתחילה
מאומה). דיברה ולא (והקיצה אמת בענטש, אייסלאנד, מתנה, א וואס, פאר אז): בישבי ַַַָרשמתים

חותנה  כבוד אצל בכלל בני' מיוקר לספר התחילה סיבה, שום מבלי השלישית, חצי בשעה
איז  זיא אינטערעס, א יע איז נאמען א פנים א זאגין פלעגט ער לאה: דבורה בתה ובפרט ַַַָָזצ"ל,

מאמען  דער נאך נאמען .226א ַַָָ

מאל  א האבין. האלט זייער ער פלעגט טאטין דעם גיוואלט 227און זיך האט יחידות בשעת ַַָָָָָ
יעמולט  איז זאיין גיזונד זאל ער אורחים, מיט זאל א גיווען איז עס און זיידין, צום גיין ַַַַָאריין
אין  לאזין אריין גיוואלט ניט עם האבין משרתים די משיח'ן, ביז יאהר דריטער דער גיווען ַַָָָָאלט
גלאייך  גיהייסן עם ער האט דערֿהערט, ער האט וויינען. גיהייבן אן ער האט יחידות. ַָָָָמיטן

נאניע  דער מיט גיין אריין גיוואלט ער האט לאזין. האט 228אריין גילאזין, ניט ווייטער מען האט , ַַַָָָָָָ
איז  לאזין, אריין אים זאל מיא גיזאגט [ער] האט דערהערט, האט ער און גיוויינט, ווייטער ַָָָָָער

נאניע. דער מיט אריין ַַער
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
של  אחותה הזקן. אדמו"ר אשת נקראו: זה בשם (224

רבקה, השני',הרבנית כלתה (בזוו"ר). הרז"א בנה אשת – וכלתה
שרה. שטערנא נקראה מהורש"ב, אדמו"ר אשת

מבולבל. זה = (225
הזקן. אדמו"ר בת לאה דבורה הרבנית הצ"צ, של אמו (226
רשימה  (ראה תקנ"ג תשרי ג' נפטרה תקכ"ז. בשנת נולדה

.(40 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר .12 שבהערה
היו  יום בכל :226 ע' תרצ"א השיחות ספר גם ראה (227
שניאור  והר"ר לאה דבורה הרבנית מהר"ש, אדמו"ר [ילדי באים
הי' והוא ובשכמל"ו, ישראל שמע אומרים הצ"צ, אל אהרן] זלמן
והי' – יחידות בעת פעם קאּפקע]. חצי =] צווייער א להם ֵַָנותן
אדנ"ע  גם חפץ – הצ"צ עם דרים והיו הרבנית, הסתלקות אחרי
צריך  הוא שגם באמרו שנים, וחציֿד' ג' כבן אז והוא ליכנס,

הרשו  לא כאשר ליכנס. לו יתנו שלא עמו מתגרה ורז"א ליכנס.
ער?" וויינט "וואס וישאל הצ"צ וישמע לבכות. התחיל ליכנס, ֶָלו
והי' אינהֿיהודי', נינקע. – אומנת אז ולאדנ"ע להכניסו. ֶַוצוה
ויכריח  מבחוץ, לעזבה חפץ ולא עי"ז*, רוסית גם מדבר אדנ"ע
הצ"צ  אל נגש והוא והכותל, התנור לבין וידחקה תיכנס, היא שגם
בחיקו, הצ"צ ויושיביהו זיידע? דיר, בא מען פרעגט וואס ַָוישאל:
די  מיר ּבארשט צו באמרו, זקנו, בשערות וישימה ידו את ִִַויקח
בספרו  מהורש"ב [אדמו"ר וסיים ּבארד. די מיר ּבארשט צו ַָָּבארד,
בקורת  רבות פעמים אדנ"ע זה וספר צובארשט". "דאכצאך ַַַזאת:]
ויתן  בשלילה. ויענהו כסף, הוא חפץ אם [הצ"צ] וישאלהו רוח.
באמרו  ויצא, משקה, על לחסידים שיתן אחדות מטבעות לו
י' אז עוד אמר קוטנו ["מפני יעבע דער זיידע, "דער להחסידים

משקה". אויף געגעבען האט ר'"] ָבמקום
אומנת. = (228

.dnx 'r c"g a"yxedn x"enc` ycewÎzexb` d`x (*
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גרובע  א גיווען איז טיר לעבין דיא 229באלד ער האט גרובע. צווייטע א גיווען איז עס און ַַַָ
און  הענט דיא אייף גינומען אים ער האט זיידין, צום אוועק אליין און גילאזין, דארט ַַַָָָנאניע

געלט  הופטין א גינומען אן און גיקושט, גיגעבין.230שטארק און ַַָ

מסתמא  האט געלט. קוש, גיגעבין מיר זיידע דער לייפין: צו גיקומען איז זאיין גיזונד זאל ַָָער
אהרן  ברוגז,231זלמן זייער גיווארין ער איז אבגענומען, געלט דיא עם בא  יאהר, לאיינגע צו עם ,ַַָָָ

מיר! בא קוש אבער גירייצט: אים מיט זיך האט ַָָאון

עם  האט עס ווער וואס הרע, עין אן שטארקאייט אזא האבין זאל יאהר דריטע פון קינד ַַַַַָָָָָָא
געלט  מיר קוש גיטענ'עט: אלץ האט און גינומען, ניט צוריק געלט דיא ער האט בעטין צו ַָָניט

דיר.

ליבערמאנען. ארויסגערופין האט מיא לי: אמרה צהרים, 4:45 בשעה אלי' נכנסתי ַַָוכאשר
אבזאגין  וועט און קומען וועט ליבערמאן דעם 232אויב טעלגעראפירן זאל מיא אז איך וויל , ַַַָָָ

זעהען. זייער אים מיט  זיך וויל איך ַטאטען,

לידינו  הגיע כאן ]233[עד
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תנור. = (229
כסף. צרור = (230

מהר"ש. אדמו"ר בן הרז"א (231
תקוה. יתן לא = (232

הבקר  ובאור . . " :17 שבהערה והקדושה" ב"הקריאה (233
ק"ש  שהתפללה אחרי לחדש בעשירי בשלח לפרשת הששי ביום
מיוחד  באהל ליובאוויטש בעיר ומ"כ נסתלקה, עשרה ושמונה
כ"ק  והוד צדק צמח אדמו"ר חותנה כ"ק הוד ציון להיכלי סמוך
שבט  בשיחות זי"ע". נבג"ם זצוקללה"ה מוהר"ש אדמו"ר אישה

הס  תיב) ע' היומן רשימת מנחם (תורת היתה תש"ב תלקותה
מידה  לקחתי התפלה ובגמר הסידור, ביקשה פתאומית. "מיתה
טרחא. דער פאר כח יישר א ואמרה ראשי, על ידי' הניחה ַַהסידור,
– בחדר שם כנראה – מקומו על הסידור את להניח הלכתי

נפשה. נח כבר ובחזירתו
כ"ק  אביו אל מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק נסע ההסתלקות לאחר
ממהלך  לו ולספר לנחמו למענטאן נ"ע מהורש"ב ָאדמו"ר
ונכדותיו  לכלתו מהורש"ב אדמו"ר כ"ק כתב אז הענינים.
ארויס  ווערטער קיין ניטא איז תשפא):"עס ע' ח"ב ַָ(אגרותֿקודש
גינוממען  צוא איז עס אונזער, בראך גרייסין דעם געבין ָצוא

מיין  הויז, אונזער פון ליכטיקייט הייליקע גרייסע א ַָגיווארין
מיר  וואס אבידה גרייסער דער אויף ניט גאר זעך טרייסט ַָָהארץ
גרייס  זייער בראכנקייט צוא מיין איז וביותר לארן, פאר ַָָָהאבין
גיגעבין  איבער האט זיא בעת איר לעבין גיווען ניט בין  איך ָָוואס

תנצב"ה. חיים. אלקים אל נשמה ריינע הייליקע איר
דער  ית', מדותיו על ח"ו טראכטין איבער ניט טאר ַָמיא
דרכיו  בכל ה' וצדיק כו' ה' הוא צדיק גירעכט, איז אייבערשטער

כו'.
מיך  האט לפה קוממען זיין מיט יחי' ואישך] [=בני ָבו"א
איך  פרטים, אלע גיהערט חאץ האב איך אז גיווען מחי' ַַָָממש
אז  ספק שום קיין איז מיר בא וואס מיט דער נאר זעך ַַָָטרייסט
מיט  זיא איז זיינען מיר וואו און אונז, מיט אייך איצט לעבט זיא
ניט  אייביק וועט זכרון הייליקער איר אז להשי"ת האף און ַָאונז,
און  קינדער אונזערע און אונז פון ח"ו ווערין געססין ַפאר
פרצותינו  יגדור הוא הרחמן עולם, עד קינדער קינדס אונזערע

ברחמים. אחב"י כל ופרצות
זאלט  איר . . גיזונד אייער היט און קינדער זעך ַַָשטארקט

פרט". בכל איז רצון הייליקער איר ויא זיין

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

מוהר"ר  אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

גובערמאן  [...]

וברכה  שלום

להוסיף  נא יואיל אשר כבודו את לבקש  בזה הנני

עזרה  אשר דאורייתא, בתמכין הקדש, בעבודת אומץ

אלקים  עזרת כי להעושה כרותה וברית היא, נחוצה נכונה

תשגבהו.

לכל  פתוחה לבם אשר אברהם, אלקי עם יהיו ברוכים

תורה  החזקת ועל בכלל, וחסד לצדקה ומעורר דורש

שי' והמעשים העושי' על תגן התורה וזכות בפרט.

ונצחי. בזמני ומכופלת כפולה בברכה להתברך

בכט"ס. מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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בשפתי', לנענע והתחילה מינוטין, איזה בזה הפסיקה כי מה, ידעתי לא לדבר, חפצה עוד
השליבות  על לילך מי התחיל כך בין ונתנו אך בדיבורה, והפסיקה לחדרה הגדול מחדר ההולכים

בצמאון. ושתתה חמין חלב כוס לה

רק  הוא, נקי השמאלי הצד מצב כי ומצא הרופא, ביקרה הצהרים אחרי האחת חצי בשעה
ליבערמאן. הד"ר בוא עד מאומה לה ליתן חפץ ולא ליחות, מכוסה הימני ַצד

נעות, שפתי' השינה ומן העת, כל כמעט ישבתי ואנכי שעה, לחצי קרוב בערך ישנה ואח"כ
שטערנא  אחדות: מלות רק ברורות, הברות ניכר הי' לא אברהם 224אך חיים גיב,72, פארוואס, ,ַָ

שינה  כמתוך (פני' געבין מסכים, סגורות), ועיני' השינה מתוך ראשה להגביה (והתחילה אוי
ּפלאנטערזיך  עס ואמרה: בי והביטה עיני' ופתחה עוד 225מתוקה). וישנה פירט. קאפ דיא , ָָ

(אשר  גדולות בהפסקות הללו מלות אמרה לעתים רק קול, בלי השפתים בתנועות לדבר והתחילה
מאומה). דיברה ולא (והקיצה אמת בענטש, אייסלאנד, מתנה, א וואס, פאר אז): בישבי ַַַָרשמתים

חותנה  כבוד אצל בכלל בני' מיוקר לספר התחילה סיבה, שום מבלי השלישית, חצי בשעה
איז  זיא אינטערעס, א יע איז נאמען א פנים א זאגין פלעגט ער לאה: דבורה בתה ובפרט ַַַָָזצ"ל,

מאמען  דער נאך נאמען .226א ַַָָ

מאל  א האבין. האלט זייער ער פלעגט טאטין דעם גיוואלט 227און זיך האט יחידות בשעת ַַָָָָָ
יעמולט  איז זאיין גיזונד זאל ער אורחים, מיט זאל א גיווען איז עס און זיידין, צום גיין ַַַַָאריין
אין  לאזין אריין גיוואלט ניט עם האבין משרתים די משיח'ן, ביז יאהר דריטער דער גיווען ַַָָָָאלט
גלאייך  גיהייסן עם ער האט דערֿהערט, ער האט וויינען. גיהייבן אן ער האט יחידות. ַָָָָמיטן

נאניע  דער מיט גיין אריין גיוואלט ער האט לאזין. האט 228אריין גילאזין, ניט ווייטער מען האט , ַַַָָָָָָ
איז  לאזין, אריין אים זאל מיא גיזאגט [ער] האט דערהערט, האט ער און גיוויינט, ווייטער ַָָָָָער

נאניע. דער מיט אריין ַַער
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
של  אחותה הזקן. אדמו"ר אשת נקראו: זה בשם (224

רבקה, השני',הרבנית כלתה (בזוו"ר). הרז"א בנה אשת – וכלתה
שרה. שטערנא נקראה מהורש"ב, אדמו"ר אשת

מבולבל. זה = (225
הזקן. אדמו"ר בת לאה דבורה הרבנית הצ"צ, של אמו (226
רשימה  (ראה תקנ"ג תשרי ג' נפטרה תקכ"ז. בשנת נולדה

.(40 ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ספר .12 שבהערה
היו  יום בכל :226 ע' תרצ"א השיחות ספר גם ראה (227
שניאור  והר"ר לאה דבורה הרבנית מהר"ש, אדמו"ר [ילדי באים
הי' והוא ובשכמל"ו, ישראל שמע אומרים הצ"צ, אל אהרן] זלמן
והי' – יחידות בעת פעם קאּפקע]. חצי =] צווייער א להם ֵַָנותן
אדנ"ע  גם חפץ – הצ"צ עם דרים והיו הרבנית, הסתלקות אחרי
צריך  הוא שגם באמרו שנים, וחציֿד' ג' כבן אז והוא ליכנס,

הרשו  לא כאשר ליכנס. לו יתנו שלא עמו מתגרה ורז"א ליכנס.
ער?" וויינט "וואס וישאל הצ"צ וישמע לבכות. התחיל ליכנס, ֶָלו
והי' אינהֿיהודי', נינקע. – אומנת אז ולאדנ"ע להכניסו. ֶַוצוה
ויכריח  מבחוץ, לעזבה חפץ ולא עי"ז*, רוסית גם מדבר אדנ"ע
הצ"צ  אל נגש והוא והכותל, התנור לבין וידחקה תיכנס, היא שגם
בחיקו, הצ"צ ויושיביהו זיידע? דיר, בא מען פרעגט וואס ַָוישאל:
די  מיר ּבארשט צו באמרו, זקנו, בשערות וישימה ידו את ִִַויקח
בספרו  מהורש"ב [אדמו"ר וסיים ּבארד. די מיר ּבארשט צו ַָָּבארד,
בקורת  רבות פעמים אדנ"ע זה וספר צובארשט". "דאכצאך ַַַזאת:]
ויתן  בשלילה. ויענהו כסף, הוא חפץ אם [הצ"צ] וישאלהו רוח.
באמרו  ויצא, משקה, על לחסידים שיתן אחדות מטבעות לו
י' אז עוד אמר קוטנו ["מפני יעבע דער זיידע, "דער להחסידים

משקה". אויף געגעבען האט ר'"] ָבמקום
אומנת. = (228

.dnx 'r c"g a"yxedn x"enc` ycewÎzexb` d`x (*
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גרובע  א גיווען איז טיר לעבין דיא 229באלד ער האט גרובע. צווייטע א גיווען איז עס און ַַַָ
און  הענט דיא אייף גינומען אים ער האט זיידין, צום אוועק אליין און גילאזין, דארט ַַַָָָנאניע

געלט  הופטין א גינומען אן און גיקושט, גיגעבין.230שטארק און ַַָ

מסתמא  האט געלט. קוש, גיגעבין מיר זיידע דער לייפין: צו גיקומען איז זאיין גיזונד זאל ַָָער
אהרן  ברוגז,231זלמן זייער גיווארין ער איז אבגענומען, געלט דיא עם בא  יאהר, לאיינגע צו עם ,ַַָָָ

מיר! בא קוש אבער גירייצט: אים מיט זיך האט ַָָאון

עם  האט עס ווער וואס הרע, עין אן שטארקאייט אזא האבין זאל יאהר דריטע פון קינד ַַַַַָָָָָָא
געלט  מיר קוש גיטענ'עט: אלץ האט און גינומען, ניט צוריק געלט דיא ער האט בעטין צו ַָָניט

דיר.

ליבערמאנען. ארויסגערופין האט מיא לי: אמרה צהרים, 4:45 בשעה אלי' נכנסתי ַַָוכאשר
אבזאגין  וועט און קומען וועט ליבערמאן דעם 232אויב טעלגעראפירן זאל מיא אז איך וויל , ַַַָָָ

זעהען. זייער אים מיט  זיך וויל איך ַטאטען,

לידינו  הגיע כאן ]233[עד
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תנור. = (229
כסף. צרור = (230

מהר"ש. אדמו"ר בן הרז"א (231
תקוה. יתן לא = (232

הבקר  ובאור . . " :17 שבהערה והקדושה" ב"הקריאה (233
ק"ש  שהתפללה אחרי לחדש בעשירי בשלח לפרשת הששי ביום
מיוחד  באהל ליובאוויטש בעיר ומ"כ נסתלקה, עשרה ושמונה
כ"ק  והוד צדק צמח אדמו"ר חותנה כ"ק הוד ציון להיכלי סמוך
שבט  בשיחות זי"ע". נבג"ם זצוקללה"ה מוהר"ש אדמו"ר אישה

הס  תיב) ע' היומן רשימת מנחם (תורת היתה תש"ב תלקותה
מידה  לקחתי התפלה ובגמר הסידור, ביקשה פתאומית. "מיתה
טרחא. דער פאר כח יישר א ואמרה ראשי, על ידי' הניחה ַַהסידור,
– בחדר שם כנראה – מקומו על הסידור את להניח הלכתי

נפשה. נח כבר ובחזירתו
כ"ק  אביו אל מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק נסע ההסתלקות לאחר
ממהלך  לו ולספר לנחמו למענטאן נ"ע מהורש"ב ָאדמו"ר
ונכדותיו  לכלתו מהורש"ב אדמו"ר כ"ק כתב אז הענינים.
ארויס  ווערטער קיין ניטא איז תשפא):"עס ע' ח"ב ַָ(אגרותֿקודש
גינוממען  צוא איז עס אונזער, בראך גרייסין דעם געבין ָצוא

מיין  הויז, אונזער פון ליכטיקייט הייליקע גרייסע א ַָגיווארין
מיר  וואס אבידה גרייסער דער אויף ניט גאר זעך טרייסט ַָָהארץ
גרייס  זייער בראכנקייט צוא מיין איז וביותר לארן, פאר ַָָָהאבין
גיגעבין  איבער האט זיא בעת איר לעבין גיווען ניט בין  איך ָָוואס

תנצב"ה. חיים. אלקים אל נשמה ריינע הייליקע איר
דער  ית', מדותיו על ח"ו טראכטין איבער ניט טאר ַָמיא
דרכיו  בכל ה' וצדיק כו' ה' הוא צדיק גירעכט, איז אייבערשטער

כו'.
מיך  האט לפה קוממען זיין מיט יחי' ואישך] [=בני ָבו"א
איך  פרטים, אלע גיהערט חאץ האב איך אז גיווען מחי' ַַָָממש
אז  ספק שום קיין איז מיר בא וואס מיט דער נאר זעך ַַָָטרייסט
מיט  זיא איז זיינען מיר וואו און אונז, מיט אייך איצט לעבט זיא
ניט  אייביק וועט זכרון הייליקער איר אז להשי"ת האף און ַָאונז,
און  קינדער אונזערע און אונז פון ח"ו ווערין געססין ַפאר
פרצותינו  יגדור הוא הרחמן עולם, עד קינדער קינדס אונזערע

ברחמים. אחב"י כל ופרצות
זאלט  איר . . גיזונד אייער היט און קינדער זעך ַַָשטארקט

פרט". בכל איז רצון הייליקער איר ויא זיין
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פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

מוהר"ר  אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

גובערמאן  [...]

וברכה  שלום

להוסיף  נא יואיל אשר כבודו את לבקש  בזה הנני

עזרה  אשר דאורייתא, בתמכין הקדש, בעבודת אומץ

אלקים  עזרת כי להעושה כרותה וברית היא, נחוצה נכונה

תשגבהו.

לכל  פתוחה לבם אשר אברהם, אלקי עם יהיו ברוכים

תורה  החזקת ועל בכלל, וחסד לצדקה ומעורר דורש

שי' והמעשים העושי' על תגן התורה וזכות בפרט.

ונצחי. בזמני ומכופלת כפולה בברכה להתברך

בכט"ס. מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר

מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע

הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין

רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא

ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן

רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן

אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על

לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין

כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי

רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר

לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין

שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש

ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל

בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך

מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה

של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ה"ערוך7)אורחֿחיים שכתב כמו

שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
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¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ
ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י ׁשּלהם ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

צּבּור  ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל חלקם ּכן ּׁשאין מה האזרח). ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָכל

‰M‰ׁשל Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‰ÌBi(לא B˙B‡– ( ֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ«

חלק. לקרֹותֹו ׁשּי ְִִֵֶַָָׁשפיר

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר

מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע

הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין

רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא

ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן

רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן

אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על

לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין

כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי

רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר

לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין

שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש

ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל

בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך

מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה

של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ה"ערוך7)אורחֿחיים שכתב כמו

שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
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¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ
ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י ׁשּלהם ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

צּבּור  ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל חלקם ּכן ּׁשאין מה האזרח). ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָכל

‰M‰ׁשל Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‰ÌBi(לא B˙B‡– ( ֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ«

חלק. לקרֹותֹו ׁשּי ְִִֵֶַָָׁשפיר
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c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈

iyy - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§®̈©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹
éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ
rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬

:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−
éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬

:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½
ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½

:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´
çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤



קסי iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ

:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈

iyy - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§®̈©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹
éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ
rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬

:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−
éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬

:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½
ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½

:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´
çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤
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:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«
æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ

çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£®̈¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤

:ãrBî ìäà úãáráëéða ãBò eáø÷é-àìå £Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬
àèç úàNì ãrBî ìäà-ìà ìàøNé:úeîì ¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬¥−§¨«

âëàeä éålä ãáråíäå ãrBî ìäà úãár-úà §¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðår eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéãëøNrî-úà ék ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©´
ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦
éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì íiåìì©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéôäëýåýé øaãéå ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

øNrnä-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³
:øNrnä-ïî øNrî ýåýé úîeøz epnî¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦©©«£¥«

æëïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤
:á÷iä-ïî äàìîëåçëízà-íâ eîéøz ïk §©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýéèëeîéøz íëéúðzî ìkî §Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

:epnîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì çø÷ úùøôì äøèôä

áé-àé ÷øô à ìàåîùá

àéãéìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§¨®
:äëeìnä íL Lcçðeåèeëìîiå ìbìbä írä-ìë eëìiå §©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈©¦§À̈©©§¦ÁÁ

íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íĻ̈¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬
ìûøNé éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiå ýåýé éðôì íéîìL§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬¦§¨¥−

:ãàî-ãráéàäpä ìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½¦¥Æ

éìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîLíëéìr C ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬£¥¤−
:Cìîáéðàå íëéðôì Cläúî | Cìnä-äpä äzrå ¤«¤§©º̈¦¥«©¤´¤¦§©¥´¦§¥¤À©«£¦Æ

:äfä íBiä-ãr éørpî íëéðôì ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáNå ézð÷æâeðr éððä ¨©´§¦¨©½§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦¦§¥¤½¦§ª©−©©¬©¤«¦«§¦´£´
éî-úà éz÷Lr éî-úàå ézç÷ì éî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé ãâð éá¦Á¤̧¤§Ÿ̈¹§¤´¤§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´¨©À§¦§¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´
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.éðBnòä Lçð ãâð ìeàL úîçìîa ìàøNéì äòeLz§¨§¦§¨¥§¦§¤¤¨¤¤¨¨¨©¦

,äëeìnä íL LcçðeíéøøBò eéä äðBLàøaL éôì §©¥¨©§¨§¦¤¨¦¨¨§¦

.øácä ìò,íL eëìîiå (åèúéðL eäeëéìîä ©©¨¨©©§¦¨¦§¦¥¦

.áBè ïBöøáe ílk úîkñäaézð÷æ éðàå (á §©§¨©ª¨§¨©£¦¨©§¦
,ézáNåäð÷æ åéìò äöô÷ øeavä ìòå äãBáò áøî ¨©§¦¥Ÿ£¨§Ÿ©¦¨§¨¨¨¦§¨

.(äðL íéMîç ïa æà äéäL) ,ïîfä íã÷ äáéNåéðáe §¥¨Ÿ¤©§©¤¨¨¨¤£¦¦¨¨¨©
,íëzà ípäípä ék ,éúlãb úà eLøéé àì éðáe ¦¨¦§¤¨©Ÿ¦§¤§ª¨¦¦¦¨

.íkî ãçàk íëzà,éá eðò (âàì" Bîk .éa eãéòä ¦§¤§¤¨¦¤£¦¨¦¦§Ÿ

"Eòøá äðòú.(âé,ë úåîù),BçéLî ãâðåCìnä éðôìå ©£¤§¥£§¤¤§¦§¦§¥©¤¤

.úeëìîì çLîpL,ézç÷ì éî øBL úàíàä ¤¦§©§©§¤¦¨©§¦©¦



קסג xihtn ,iriay - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«
æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ

çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,
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לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:378:268:279:079:0810:2010:2119:4619:4820:1620:1819:2820:30באר שבע )ק(

5:315:328:228:239:049:0510:1810:1919:5019:5120:2020:2219:2120:34חיפה )ק(

5:335:348:238:249:049:0510:1710:1919:5119:5320:1620:1819:1320:30ירושלים )ק(

5:345:358:248:259:069:0710:1910:2019:4919:5020:1920:2019:3020:33תל אביב )ק(

4:534:547:377:378:528:5310:1510:1620:5720:5921:4121:4320:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:347:369:159:179:559:5710:4510:4617:0717:0817:3917:3916:5017:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:047:527:528:599:0010:2010:2120:5220:5421:3421:3620:3521:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:297:137:138:278:289:499:5020:3020:3221:1421:1620:1421:36אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:387:207:208:378:389:5910:0020:4320:4521:2821:3020:2721:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:544:557:247:228:588:5910:2210:2321:1821:2022:0622:0821:0122:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:467:127:088:508:5110:1410:1521:1121:1322:0022:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

5:345:358:248:249:279:2810:4710:4821:1421:1521:5421:5620:5722:13איטליה, מילאנו )ק(

6:116:138:408:419:119:1210:1310:1518:1818:1918:4218:4318:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

7:598:009:469:4810:2410:2611:1611:1717:5017:5118:1918:2017:3218:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:099:1110:4310:4511:2511:2712:1312:1518:2218:2318:5618:5718:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:395:408:318:329:219:2210:3810:3920:3520:3621:0921:1120:1821:25ארה״ב, בולטימור )ק(

5:245:258:168:179:089:0910:2610:2720:2920:3021:0421:0620:1221:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:258:178:179:099:1010:2610:2720:2920:3121:0521:0720:1321:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:558:478:479:429:4311:0011:0121:1121:1321:4821:5020:5422:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:219:099:109:499:5011:0111:0320:2420:2520:5320:5420:0721:06ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:428:318:329:159:1610:2910:3020:0520:0620:3620:3719:4820:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:309:169:179:539:5411:0411:0520:1420:1520:4120:4319:5720:54ארה״ב, מיאמי )ק(

5:185:198:108:119:039:0410:2110:2220:2720:2821:0321:0520:1021:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:155:158:078:079:019:0210:1910:2020:2720:2921:0421:0620:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

6:597:009:129:139:449:4510:4210:4318:0818:0918:3318:3417:5118:44בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:267:437:449:339:3310:5710:5822:0022:0222:5022:5221:4423:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:285:297:437:449:349:3410:5810:5921:5822:0022:4722:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:466:488:518:529:259:2610:2010:2217:2817:2917:5417:5517:1118:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:336:358:398:409:129:1410:0810:0917:1717:1817:4417:4517:0017:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:437:017:028:508:5110:1510:1621:1921:2122:1022:1321:0622:36בריטניה, לונדון )ק(

4:394:407:097:118:528:5310:1910:2021:4021:4222:3622:3921:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:437:077:088:538:5410:1910:2021:3121:3322:2522:2721:1522:53גרמניה, ברלין )ק(

5:155:157:477:459:189:1910:4210:4321:3721:3922:2522:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:536:548:548:559:289:3010:2310:2417:2317:2417:5017:5117:0618:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:028:438:449:189:1910:2610:2719:1719:1919:4319:4519:0019:55הודו, מומבאי )ח(

5:585:598:408:419:149:1610:2310:2419:1219:1419:3819:4018:5519:50הודו, פונה )ח(

4:464:467:327:328:438:4410:0510:0620:4320:4521:2621:2820:2621:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:288:208:209:129:1310:3010:3120:3420:3621:1021:1220:1821:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:026:038:548:559:429:4310:5810:5920:4920:5121:2321:2520:3321:38יוון, אתונה )ק(

5:095:097:567:569:059:0610:2610:2721:0121:0321:4421:4620:4522:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:588:408:419:159:1610:2310:2519:1519:1719:4119:4318:5919:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:088:109:319:3310:1710:1911:0311:0416:5116:5217:2817:2916:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:087:557:568:348:359:459:4619:0119:0219:2919:3118:4419:42נפאל, קטמנדו )ח(

6:597:009:299:3010:0010:0111:0311:0419:1119:1219:3519:3618:5419:46סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:146:366:388:238:249:499:5020:5921:0121:5221:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:266:288:448:459:159:1710:1510:1617:5117:5318:1618:1717:3418:27פרו, לימה )ח(

5:505:518:408:409:449:4511:0411:0521:3221:3422:1322:1521:1622:33צרפת, ליאון )ק(

5:465:478:288:279:479:4811:1011:1121:5621:5822:4222:4421:4023:04צרפת, פריז )ק(

5:455:468:178:198:498:509:539:5418:0918:1018:3318:3417:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:368:278:279:259:2610:4410:4521:0121:0321:3921:4120:4421:57קנדה, טורונטו )ק(

5:055:057:547:558:588:5910:1810:1920:4520:4721:2521:2720:2821:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:328:228:239:079:0810:2110:2220:0120:0220:3220:3419:4420:47קפריסין, לרנקה )ק(

5:185:187:577:589:359:3611:0411:0522:3622:3823:3723:4022:200:12רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:454:457:307:319:059:0610:3510:3622:1622:1823:2223:2522:000:01רוסיה, מוסקבה )ק(

5:245:258:118:119:219:2210:4310:4421:1921:2122:0222:0421:0322:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:295:298:158:159:259:2610:4710:4821:2421:2622:0722:0921:0822:28שוויץ, ציריך )ק(

5:515:528:308:319:039:0410:0910:1118:4718:4819:1219:1318:3019:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:378:268:279:079:0810:2010:2119:4619:4820:1620:1819:2820:30באר שבע )ק(

5:315:328:228:239:049:0510:1810:1919:5019:5120:2020:2219:2120:34חיפה )ק(

5:335:348:238:249:049:0510:1710:1919:5119:5320:1620:1819:1320:30ירושלים )ק(

5:345:358:248:259:069:0710:1910:2019:4919:5020:1920:2019:3020:33תל אביב )ק(

4:534:547:377:378:528:5310:1510:1620:5720:5921:4121:4320:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:347:369:159:179:559:5710:4510:4617:0717:0817:3917:3916:5017:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:047:527:528:599:0010:2010:2120:5220:5421:3421:3620:3521:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:297:137:138:278:289:499:5020:3020:3221:1421:1620:1421:36אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:387:207:208:378:389:5910:0020:4320:4521:2821:3020:2721:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:544:557:247:228:588:5910:2210:2321:1821:2022:0622:0821:0122:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:467:127:088:508:5110:1410:1521:1121:1322:0022:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

5:345:358:248:249:279:2810:4710:4821:1421:1521:5421:5620:5722:13איטליה, מילאנו )ק(

6:116:138:408:419:119:1210:1310:1518:1818:1918:4218:4318:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

7:598:009:469:4810:2410:2611:1611:1717:5017:5118:1918:2017:3218:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:099:1110:4310:4511:2511:2712:1312:1518:2218:2318:5618:5718:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:395:408:318:329:219:2210:3810:3920:3520:3621:0921:1120:1821:25ארה״ב, בולטימור )ק(

5:245:258:168:179:089:0910:2610:2720:2920:3021:0421:0620:1221:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:258:178:179:099:1010:2610:2720:2920:3121:0521:0720:1321:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:558:478:479:429:4311:0011:0121:1121:1321:4821:5020:5422:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:206:219:099:109:499:5011:0111:0320:2420:2520:5320:5420:0721:06ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:428:318:329:159:1610:2910:3020:0520:0620:3620:3719:4820:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:309:169:179:539:5411:0411:0520:1420:1520:4120:4319:5720:54ארה״ב, מיאמי )ק(

5:185:198:108:119:039:0410:2110:2220:2720:2821:0321:0520:1021:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:155:158:078:079:019:0210:1910:2020:2720:2921:0421:0620:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

6:597:009:129:139:449:4510:4210:4318:0818:0918:3318:3417:5118:44בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:267:437:449:339:3310:5710:5822:0022:0222:5022:5221:4423:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:285:297:437:449:349:3410:5810:5921:5822:0022:4722:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:466:488:518:529:259:2610:2010:2217:2817:2917:5417:5517:1118:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:336:358:398:409:129:1410:0810:0917:1717:1817:4417:4517:0017:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:437:017:028:508:5110:1510:1621:1921:2122:1022:1321:0622:36בריטניה, לונדון )ק(

4:394:407:097:118:528:5310:1910:2021:4021:4222:3622:3921:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:437:077:088:538:5410:1910:2021:3121:3322:2522:2721:1522:53גרמניה, ברלין )ק(

5:155:157:477:459:189:1910:4210:4321:3721:3922:2522:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:536:548:548:559:289:3010:2310:2417:2317:2417:5017:5117:0618:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:028:438:449:189:1910:2610:2719:1719:1919:4319:4519:0019:55הודו, מומבאי )ח(

5:585:598:408:419:149:1610:2310:2419:1219:1419:3819:4018:5519:50הודו, פונה )ח(

4:464:467:327:328:438:4410:0510:0620:4320:4521:2621:2820:2621:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:288:208:209:129:1310:3010:3120:3420:3621:1021:1220:1821:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:026:038:548:559:429:4310:5810:5920:4920:5121:2321:2520:3321:38יוון, אתונה )ק(

5:095:097:567:569:059:0610:2610:2721:0121:0321:4421:4620:4522:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:575:588:408:419:159:1610:2310:2519:1519:1719:4119:4318:5919:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:088:109:319:3310:1710:1911:0311:0416:5116:5217:2817:2916:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:087:557:568:348:359:459:4619:0119:0219:2919:3118:4419:42נפאל, קטמנדו )ח(

6:597:009:299:3010:0010:0111:0311:0419:1119:1219:3519:3618:5419:46סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:146:366:388:238:249:499:5020:5921:0121:5221:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

6:266:288:448:459:159:1710:1510:1617:5117:5318:1618:1717:3418:27פרו, לימה )ח(

5:505:518:408:409:449:4511:0411:0521:3221:3422:1322:1521:1622:33צרפת, ליאון )ק(

5:465:478:288:279:479:4811:1011:1121:5621:5822:4222:4421:4023:04צרפת, פריז )ק(

5:455:468:178:198:498:509:539:5418:0918:1018:3318:3417:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:368:278:279:259:2610:4410:4521:0121:0321:3921:4120:4421:57קנדה, טורונטו )ק(

5:055:057:547:558:588:5910:1810:1920:4520:4721:2521:2720:2821:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:328:228:239:079:0810:2110:2220:0120:0220:3220:3419:4420:47קפריסין, לרנקה )ק(

5:185:187:577:589:359:3611:0411:0522:3622:3823:3723:4022:200:12רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:454:457:307:319:059:0610:3510:3622:1622:1823:2223:2522:000:01רוסיה, מוסקבה )ק(

5:245:258:118:119:219:2210:4310:4421:1921:2122:0222:0421:0322:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:295:298:158:159:259:2610:4710:4821:2421:2622:0722:0921:0822:28שוויץ, ציריך )ק(

5:515:528:308:319:039:0410:0910:1118:4718:4819:1219:1318:3019:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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