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à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
גילוי "כח מעשיו" בדברים האסורים

ד. בעומק יותר י"ל, שטענת אומות העולם, אינה רק על בירור עניני הרשות כנ"ל ס"ב, אלא על בירור 

דברים האסורים שחיותם מג' קליפות הטמאות לגמרי1, והניצוץ הקדושה שמחי' ומקיים אותם הוא בתכלית 

לו  נעשו  יש בכח עבודת ישראל להעלותם ע"י עבודת התשובה מאהבה ש"זדונות  ההעלם וההסתר2, כיצד 

כזכויות"3, הרי זה ארץ ששייכת לנו – "גזלנים )אתם( שכבשתם ארץ שבעה עמים"?

וע"ז בא המענה, שמצד "כח מעשיו" – שמורה על עצמותו ית' שלמעלה מכל הגדרים דהעלם וגילוי, הנה 

גם ניצוצות אלו ניתנו לבירור ועלי' בקדושה. כמאמר חז"ל4 "שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו, אמרה להם 

חטאים תרדוף רעה5, שאלו לנבואה . . אמרה להן הנפש החוטאת היא תמות6, שאלו לתורה . . אמר להן יביא 

אשם, שאלו להקב"ה חוטא מהו ענשו, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו". היינו שמצד הקב"ה נתחדש שע"י 

עבודת התשובה מאהבה יהי' "לעקור אלו ולהושיב אחרים"7.

1( ראה תניא פ"ז. 
2( ראה סה"מ עת"ר ע' קג. המשך תער"ב פרק שעד. 

3( יומא פו, ב. וראה בארוכה דרמ"צ קצא, א ואילך. ועוד. 
4( פסיקתא דר"כ פ' שובה. ירושלמי מכות פ"ה ה"ו. יל"ש תהלים רמז תשב.  

5( משלי יג, כא. 
6( יחזקאל יח, ד-כ. 

7( לקו"ש ח"כ ע' 4 ואילך )משיחת ש"פ ויקרא תש"מ(.
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Èkאני אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ƒְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
וׁשמכם זרעכם יעמד ּכן גֹו' לפני עֹומדים .1עֹוׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

הּדרּוׁש וידּוע זֹו, ׁשּבת הפטרת ּבסּיּום הּוא זה ּפסּוק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּנה
ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה ּפסּוק עם2על זה מקּׁשר וׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ההפטרה ּבתחּלת ׁשּכתּוב והארץ3מה ּכסאי הּׁשמים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
עלּֿפי ׁשהּוא הּדבר, ּבבאּור לֹומר ּדיׁש רגלי, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹהדם

ׁשּמּזה4הּכלל ּבסֹופן, ּותחּלתן ּבתחּלתן סֹופן ּדנעּוץ ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ
נעּוצה גֹו') ּכסאי (הּׁשמים ההפטרה התחלת אׁשר ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמּובן
ּגם מּובן וכן גֹו'). החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר (ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבסֹופּה
'ּדּבּור הּוא אֹור' ּב'תֹורה הראׁשֹון ׁשהּמאמר ְֲִִִֶֶַַָָָמּזה
נעּוץ ענין מדּגׁש ּבזה ׁשּגם ּכסאי, הּׁשמים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻהּמתחיל'
ו'לּקּוטי אֹור' 'תֹורה ּכי ּבסֹופן, ּותחּלתן ּבתחּלתן ְְְְִִִִִֵָָָָָָָסֹופן
ּבזה אדמּו"ר ּכ"ק סּפּור ּכּידּוע אחד, ספר הם ,5ּתֹורה' ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה ּפסּוק על ּבּדרּוׁש היא אֹור' 'ּתֹורה ספר התחלת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן
ּבּפסּוק הּוא ּתֹורה' ה'לּקּוטי וסּיּום וגֹו'), ּכסאי ְְְִִִִִֵַַַַָָָ(הּׁשמים
ההפטרה ּדהתחלת וכּנ"ל החדׁשים, הּׁשמים ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָּכי
הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ּבסֹופּה, נעּוצה ּכסאי, ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשמים
ּכי ּבאּור, ּדֹורׁש זה ּדבר לכאֹורה א וגֹו'. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהחדׁשים
הּׁשמים ּדענין הפכים. הם והּסּיּום ההתחלה זה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבענין
ׁשּיׁשנם והארץ הּׁשמים על קאי רגלי, הדם והארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכסאי
הּׁשמים ענין מהּֿׁשאיןּֿכן הּזה, ּבּזמן ּבמציאּות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכבר
חדׁש ּדברים הם הרי החדׁשה, והארץ יםהחדׁשים ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

הּוא הענין ּומׁשמעּות לעתידֿלבא. עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּקּב"ה
והארץ ׁשהּׁשמים אּלא עֹוד ולא ּביניהם, קׁשר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁש
הּסֹוף הם החדׁשים והארץ והּׁשמים התחלה, הם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּדעכׁשו

ּבזה. הענין מהּו להבין וצרי הענין. אֹותֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָׁשל
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כב.1) סו, ואילך.2)ישעי' ד מח, א.3)שה"ש שם, מ"ז.4)ישעי' פ"א יצירה ס"ע5)ספר ד' כרך מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
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‰NBÚ È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k Èkƒ«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»¬∆¬ƒ∆
ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk 'B‚ È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ1.הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿»«≈«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆

לבוא לעתיד שאעשה החדשים שהשמים כשם הנביא: ישעיה באמצעות אומר

לעולם. קיים יהיה ישראל בני של ושמם זרעם כך תמיד, לפני ≈p‰ƒ‰יעמדו
ÌeiÒa ‡e‰ ‰Ê ˜eÒt»∆¿ƒ

,BÊ ˙aL ˙¯ËÙ‰שהיא «¿»««»
מפטירים ובה ראשֿחודש שבת

מדי "והיה בה שנאמר זו בנבואה

בשר כל יבוא בחדשו... חדש

ה'" אמר לפני להשתחוות

Le¯c‰ Úe„ÈÂמאמר ¿»««¿
Ê‰החסידות ˜eÒt ÏÚ«»∆

'‰¯Bz ÈËewÏ'aהמכיל ספר ¿ƒ≈»
הזקן רבנו של חסידות מאמרי

בחומשים התורה פרשיות על

שיר ועל דברים במדבר ויקרא,

BÙBÒa2ÌLÂהשירים , ¿¿»
‰Ê ¯M˜Óכי" הפסוק את ¿«≈∆

החדשים..." השמים ÌÚƒכאשר
˙lÁ˙a ·e˙kL ‰Ó«∆»ƒ¿ƒ«

‰¯ËÙ‰‰3È‡Òk ÌÈÓM‰ ««¿»»«»«ƒƒ¿ƒ
LÈc ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»¿≈

,¯·c‰ ¯e‡·a ¯ÓBÏהיינו «¿≈«»»
תחילת בין לקישור הטעם

לסופה ŒÏÚההפטרה ‡e‰L∆«
ÏÏk‰ Èt4ÔÙBÒ ıeÚ�c ƒ«¿»¿»»

,ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»
˙ÏÁ˙‰ ¯L‡ Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»¬∆«¿»«
È‡Òk ÌÈÓM‰) ‰¯ËÙ‰‰««¿»»«»«ƒƒ¿ƒ
Èk) dÙBÒa ‰ˆeÚ� ('B‚¿»¿»ƒ
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
‰fÓ Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ .('B‚¿≈»«ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰L∆««¬»»ƒ

'¯B‡ ‰¯B˙'aמאמרי ספר ¿»
התורה פרשיות על הזקן רבנו

ושמותבחומשים ‰e‡בראשית
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'הפסוק ƒ««¿ƒ

הראשוןהפותח המאמר את

הואבס È‡Òk,פר ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ
‰Êa ÌbLזו בעובדה ∆«»∆

אור' 'תורה הספר שבתחילת

מופיע תורה' 'לקוטי הספר ובסיום כסאי' 'השמים הפסוק על מאמר מופיע

החדשים' השמים כאשר 'כי הפסוק על ÔÙBÒמאמר ıeÚ� ÔÈ�Ú Lb„ÓÀ¿»ƒ¿«»»
Ì‰ '‰¯Bz ÈËewÏ'Â '¯B‡ ‰¯B˙' Èk ,ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»≈

¯"eÓ„‡ ˜"k ¯etÒ Úe„ik ,„Á‡ ¯ÙÒהריי"צ‰Êa5,שלמעשה ≈∆∆»«»«ƒ¿«¿»∆
הראשון בדפוס ולכן חלקים בשני אחד ספר הם תורה' ו'לקוטי אור' 'תורה

הדפסתו שלאחר אלא ראשון חלק שהוא נאמר אור' 'תורה הספר נסגרשל

נגד הלשנה (בעקבות הממשלה בפקודת קאפוסט בעיר היהודי הדפוס בית

השני החלק והדפסת החסידות)

שנים כעשר כעבור רק היתה

בעיר בינתיים שנפתח בדפוס

מ'תורה השם ובשינוי זיטומיר

להקל (כדי תורה' ל'לקוטי אור'

להדפסה) הרשיון קבלת על

‰¯Bz' ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿»«≈∆»
ÏÚ Le¯ca ‡È‰ '¯B‡ƒ«¿«
È‡Òk ÌÈÓM‰) ‰Ê ˜eÒt»∆«»«ƒƒ¿ƒ
ÈËewÏ'‰ ÌeiÒÂ ,('B‚Â¿¿ƒ«ƒ≈
Èk ˜eÒta ‡e‰ '‰¯Bz»«»ƒ
,ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
סופן 'נעוץ האמור, הכלל לפי

בסופן' ותחילתן בתחילתן

‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰c Ï"pÎÂ¿««¿«¿»«««¿»»
‰ˆeÚ� ,È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿»
¯L‡k Èk ,dÙBÒa¿»ƒ«¬∆
.'B‚Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿
‰Ê ¯·c ‰¯B‡ÎÏ C‡«ƒ¿»»»∆
‰Ê ÔÈ�Úa Èk ,¯e‡a L¯Bc≈≈ƒ¿ƒ¿»∆

Ìeiq‰Â ‰ÏÁ˙‰‰של ««¿»»¿«ƒ
לא חודש ראש שבת הפטרת

אלא זה את זה ≈‰Ìמשלימים
ÌÈÎÙ‰.זה את זה וסותרים ¬»ƒ

È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ
,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Âעליו ¿»»∆¬…«¿»
ההפטרה בתחילת ≈̃«‡Èמדובר

ı¯‡‰Âמכוון ÌÈÓM‰ ÏÚ««»«ƒ¿»»∆
˙e‡ÈˆÓa ¯·k Ì�LiL∆∆¿»¿»ƒ¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆«∆≈≈
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ÔÈ�Úƒ¿««»«ƒ«¬»ƒ

,‰L„Á‰ ı¯‡‰Âשעליו ¿»»∆«¬»»
ההפטרה בסוף ‰Ìמדובר È¯‰¬≈≈

‰"aw‰L ÌÈL„Á ÌÈ¯·c¿»ƒ¬»ƒ∆«»»
.‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰NBÚ∆∆»ƒ»…

ÔÈ�Ú‰ ˙eÚÓLÓeב'לקוטי «¿»»ƒ¿»
˜L¯תורה' LiL ‡e‰∆≈∆∆

Â ,Ì‰È�ÈaÌ‰ ÂLÎÚc ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰L ‡l‡ „BÚ ‡Ï ≈≈∆¿…∆»∆«»«ƒ¿»»∆¿«¿»≈
B˙B‡ ÏL ÛBq‰ Ì‰ ÌÈL„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰Â ,‰ÏÁ˙‰«¿»»¿«»«ƒ¿»»∆«¬»ƒ≈«∆

ÔÈ�Ú‰.שונים דברים שני הם ואין עצמו, »ƒ¿»
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  מפתח  כללי

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

 ג.........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

      'כי כאשר השמים החדשים וגוה "מאמר ד  )ג

 ה ......................ה"מתש'ה,  אלולדראש חודש' א, ראהשת שבת פר

   ראהפרשת שבת שיחת   )ד

 יב..........................................ה"מתש' ה,דראש חודש אלול' א

  ראהפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 יח .........................................................................יטרך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 אכ.................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה " חנה עזכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת  )ז

 בכ..........................תרגום מאידיש, יבחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 גכ............................ראהפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 הכ.........................ראהלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 ונ...............................ראהלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 זנ.....................................................ראהלשבוע פרשת  

 הס...........................ראהלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 זס.....................................ם"ת לעיון ברמבהלכה יומי  )יג

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 ע ............................ראהלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

 צב .........................ראהלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 טצ............................ראהלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

 דק................................................ס-טנ  פרקיםתהל, ג פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 וק............................................................  ביאור קהתי

 דיק............................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

 

   עם ביאורים ברכותמסכת   )כ

  טזק............................................................ז י עד דףיאמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 טמק..............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 מטק..............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 נק.................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 נק..............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 אנק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 אנק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 בנק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 גנק...........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 דנק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"מודברי ימי חיי אד  )ל

 דנק......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 נוק..........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 זנק........................................ה קפרביאורים לפרקי אבות   )לב

 חנק..............................................חומש לקריאה בציבור  )לג

 סוק.....................................ראהלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

 סזק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לה

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



ה

yceg y`xc '` ,d`x zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd lel`

‰‚ÂÓ È˙Ï·

Èkאני אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ƒְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
וׁשמכם זרעכם יעמד ּכן גֹו' לפני עֹומדים .1עֹוׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

הּדרּוׁש וידּוע זֹו, ׁשּבת הפטרת ּבסּיּום הּוא זה ּפסּוק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּנה
ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה ּפסּוק עם2על זה מקּׁשר וׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ההפטרה ּבתחּלת ׁשּכתּוב והארץ3מה ּכסאי הּׁשמים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
עלּֿפי ׁשהּוא הּדבר, ּבבאּור לֹומר ּדיׁש רגלי, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹהדם

ׁשּמּזה4הּכלל ּבסֹופן, ּותחּלתן ּבתחּלתן סֹופן ּדנעּוץ ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ
נעּוצה גֹו') ּכסאי (הּׁשמים ההפטרה התחלת אׁשר ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמּובן
ּגם מּובן וכן גֹו'). החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר (ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבסֹופּה
'ּדּבּור הּוא אֹור' ּב'תֹורה הראׁשֹון ׁשהּמאמר ְֲִִִֶֶַַָָָמּזה
נעּוץ ענין מדּגׁש ּבזה ׁשּגם ּכסאי, הּׁשמים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻהּמתחיל'
ו'לּקּוטי אֹור' 'תֹורה ּכי ּבסֹופן, ּותחּלתן ּבתחּלתן ְְְְִִִִִֵָָָָָָָסֹופן
ּבזה אדמּו"ר ּכ"ק סּפּור ּכּידּוע אחד, ספר הם ,5ּתֹורה' ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה ּפסּוק על ּבּדרּוׁש היא אֹור' 'ּתֹורה ספר התחלת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן
ּבּפסּוק הּוא ּתֹורה' ה'לּקּוטי וסּיּום וגֹו'), ּכסאי ְְְִִִִִֵַַַַָָָ(הּׁשמים
ההפטרה ּדהתחלת וכּנ"ל החדׁשים, הּׁשמים ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָּכי
הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ּבסֹופּה, נעּוצה ּכסאי, ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשמים
ּכי ּבאּור, ּדֹורׁש זה ּדבר לכאֹורה א וגֹו'. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהחדׁשים
הּׁשמים ּדענין הפכים. הם והּסּיּום ההתחלה זה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבענין
ׁשּיׁשנם והארץ הּׁשמים על קאי רגלי, הדם והארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכסאי
הּׁשמים ענין מהּֿׁשאיןּֿכן הּזה, ּבּזמן ּבמציאּות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכבר
חדׁש ּדברים הם הרי החדׁשה, והארץ יםהחדׁשים ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

הּוא הענין ּומׁשמעּות לעתידֿלבא. עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּקּב"ה
והארץ ׁשהּׁשמים אּלא עֹוד ולא ּביניהם, קׁשר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁש
הּסֹוף הם החדׁשים והארץ והּׁשמים התחלה, הם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּדעכׁשו

ּבזה. הענין מהּו להבין וצרי הענין. אֹותֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָׁשל
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כב.1) סו, ואילך.2)ישעי' ד מח, א.3)שה"ש שם, מ"ז.4)ישעי' פ"א יצירה ס"ע5)ספר ד' כרך מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
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‰NBÚ È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k Èkƒ«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»¬∆¬ƒ∆
ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk 'B‚ È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ1.הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿»«≈«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆

לבוא לעתיד שאעשה החדשים שהשמים כשם הנביא: ישעיה באמצעות אומר

לעולם. קיים יהיה ישראל בני של ושמם זרעם כך תמיד, לפני ≈p‰ƒ‰יעמדו
ÌeiÒa ‡e‰ ‰Ê ˜eÒt»∆¿ƒ

,BÊ ˙aL ˙¯ËÙ‰שהיא «¿»««»
מפטירים ובה ראשֿחודש שבת

מדי "והיה בה שנאמר זו בנבואה

בשר כל יבוא בחדשו... חדש

ה'" אמר לפני להשתחוות

Le¯c‰ Úe„ÈÂמאמר ¿»««¿
Ê‰החסידות ˜eÒt ÏÚ«»∆

'‰¯Bz ÈËewÏ'aהמכיל ספר ¿ƒ≈»
הזקן רבנו של חסידות מאמרי

בחומשים התורה פרשיות על

שיר ועל דברים במדבר ויקרא,

BÙBÒa2ÌLÂהשירים , ¿¿»
‰Ê ¯M˜Óכי" הפסוק את ¿«≈∆

החדשים..." השמים ÌÚƒכאשר
˙lÁ˙a ·e˙kL ‰Ó«∆»ƒ¿ƒ«

‰¯ËÙ‰‰3È‡Òk ÌÈÓM‰ ««¿»»«»«ƒƒ¿ƒ
LÈc ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»¿≈

,¯·c‰ ¯e‡·a ¯ÓBÏהיינו «¿≈«»»
תחילת בין לקישור הטעם

לסופה ŒÏÚההפטרה ‡e‰L∆«
ÏÏk‰ Èt4ÔÙBÒ ıeÚ�c ƒ«¿»¿»»

,ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»
˙ÏÁ˙‰ ¯L‡ Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»¬∆«¿»«
È‡Òk ÌÈÓM‰) ‰¯ËÙ‰‰««¿»»«»«ƒƒ¿ƒ
Èk) dÙBÒa ‰ˆeÚ� ('B‚¿»¿»ƒ
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
‰fÓ Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ .('B‚¿≈»«ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰L∆««¬»»ƒ

'¯B‡ ‰¯B˙'aמאמרי ספר ¿»
התורה פרשיות על הזקן רבנו

ושמותבחומשים ‰e‡בראשית
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'הפסוק ƒ««¿ƒ

הראשוןהפותח המאמר את

הואבס È‡Òk,פר ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ
‰Êa ÌbLזו בעובדה ∆«»∆

אור' 'תורה הספר שבתחילת

מופיע תורה' 'לקוטי הספר ובסיום כסאי' 'השמים הפסוק על מאמר מופיע

החדשים' השמים כאשר 'כי הפסוק על ÔÙBÒמאמר ıeÚ� ÔÈ�Ú Lb„ÓÀ¿»ƒ¿«»»
Ì‰ '‰¯Bz ÈËewÏ'Â '¯B‡ ‰¯B˙' Èk ,ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»≈

¯"eÓ„‡ ˜"k ¯etÒ Úe„ik ,„Á‡ ¯ÙÒהריי"צ‰Êa5,שלמעשה ≈∆∆»«»«ƒ¿«¿»∆
הראשון בדפוס ולכן חלקים בשני אחד ספר הם תורה' ו'לקוטי אור' 'תורה

הדפסתו שלאחר אלא ראשון חלק שהוא נאמר אור' 'תורה הספר נסגרשל

נגד הלשנה (בעקבות הממשלה בפקודת קאפוסט בעיר היהודי הדפוס בית

השני החלק והדפסת החסידות)

שנים כעשר כעבור רק היתה

בעיר בינתיים שנפתח בדפוס

מ'תורה השם ובשינוי זיטומיר

להקל (כדי תורה' ל'לקוטי אור'

להדפסה) הרשיון קבלת על

‰¯Bz' ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿»«≈∆»
ÏÚ Le¯ca ‡È‰ '¯B‡ƒ«¿«
È‡Òk ÌÈÓM‰) ‰Ê ˜eÒt»∆«»«ƒƒ¿ƒ
ÈËewÏ'‰ ÌeiÒÂ ,('B‚Â¿¿ƒ«ƒ≈
Èk ˜eÒta ‡e‰ '‰¯Bz»«»ƒ
,ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
סופן 'נעוץ האמור, הכלל לפי

בסופן' ותחילתן בתחילתן

‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰c Ï"pÎÂ¿««¿«¿»«««¿»»
‰ˆeÚ� ,È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿»
¯L‡k Èk ,dÙBÒa¿»ƒ«¬∆
.'B‚Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿
‰Ê ¯·c ‰¯B‡ÎÏ C‡«ƒ¿»»»∆
‰Ê ÔÈ�Úa Èk ,¯e‡a L¯Bc≈≈ƒ¿ƒ¿»∆

Ìeiq‰Â ‰ÏÁ˙‰‰של ««¿»»¿«ƒ
לא חודש ראש שבת הפטרת

אלא זה את זה ≈‰Ìמשלימים
ÌÈÎÙ‰.זה את זה וסותרים ¬»ƒ

È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ
,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Âעליו ¿»»∆¬…«¿»
ההפטרה בתחילת ≈̃«‡Èמדובר

ı¯‡‰Âמכוון ÌÈÓM‰ ÏÚ««»«ƒ¿»»∆
˙e‡ÈˆÓa ¯·k Ì�LiL∆∆¿»¿»ƒ¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆«∆≈≈
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ÔÈ�Úƒ¿««»«ƒ«¬»ƒ

,‰L„Á‰ ı¯‡‰Âשעליו ¿»»∆«¬»»
ההפטרה בסוף ‰Ìמדובר È¯‰¬≈≈

‰"aw‰L ÌÈL„Á ÌÈ¯·c¿»ƒ¬»ƒ∆«»»
.‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰NBÚ∆∆»ƒ»…

ÔÈ�Ú‰ ˙eÚÓLÓeב'לקוטי «¿»»ƒ¿»
˜L¯תורה' LiL ‡e‰∆≈∆∆

Â ,Ì‰È�ÈaÌ‰ ÂLÎÚc ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰L ‡l‡ „BÚ ‡Ï ≈≈∆¿…∆»∆«»«ƒ¿»»∆¿«¿»≈
B˙B‡ ÏL ÛBq‰ Ì‰ ÌÈL„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰Â ,‰ÏÁ˙‰«¿»»¿«»«ƒ¿»»∆«¬»ƒ≈«∆

ÔÈ�Ú‰.שונים דברים שני הם ואין עצמו, »ƒ¿»
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  מפתח  כללי

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

 ג.........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

      'כי כאשר השמים החדשים וגוה "מאמר ד  )ג

 ה ......................ה"מתש'ה,  אלולדראש חודש' א, ראהשת שבת פר

   ראהפרשת שבת שיחת   )ד

 יב..........................................ה"מתש' ה,דראש חודש אלול' א

  ראהפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 יח .........................................................................יטרך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 אכ.................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה " חנה עזכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת  )ז

 בכ..........................תרגום מאידיש, יבחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 גכ............................ראהפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 הכ.........................ראהלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 ונ...............................ראהלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 זנ.....................................................ראהלשבוע פרשת  

 הס...........................ראהלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 זס.....................................ם"ת לעיון ברמבהלכה יומי  )יג

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 ע ............................ראהלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

 צב .........................ראהלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 טצ............................ראהלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

 דק................................................ס-טנ  פרקיםתהל, ג פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 וק............................................................  ביאור קהתי

 דיק............................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

 

   עם ביאורים ברכותמסכת   )כ

  טזק............................................................ז י עד דףיאמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 טמק..............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 מטק..............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 נק.................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 נק..............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 אנק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 אנק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 בנק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 גנק...........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 דנק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"מודברי ימי חיי אד  )ל

 דנק......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 נוק..........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 זנק........................................ה קפרביאורים לפרקי אבות   )לב

 חנק..............................................חומש לקריאה בציבור  )לג

 סוק.....................................ראהלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

 סזק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לה



ebe'ו miycgd minyd xy`k ik

ÔÈ�Ú‰Âּובפרט ּדרּוׁשים, ּבכּמה הּמבאר עלּֿפי יּובן ¿»ƒ¿»ְְְְִִִַַַָָָָֹ
הּׁשמים הּפסּוק על ׁשם, ּבתחּלתֹו אֹור' ְְִִִַַַַָָָָָּב'תֹורה
ּכסאי הּׁשמים ענין ּדהּנה רגלי. הדם והארץ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכסאי
ׁשּיׁשנם וארץ ּבּׁשמים ּדקאי מֹורה רגלי, הדם ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוהארץ
יהיּו ׁשהּׁשמים ּבהם לפעל וצרי ּבהוה, ּבמציאּות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּכבר
ּופעּלה רגלי. הדם ּבבחינת ּתהיה והארץ ּכסאי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּבבחינת
ועם הּתֹורה עלֿידי יׂשראל עבֹודת עלֿידי היא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָזֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשמים6הּתֹורה, את אלקים ּברא ּבראׁשית ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל ּבראׁשית הארץ, ,7ואת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשאין נפלא ּביחּוד מתאחדים והּתֹורה ׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּובפרט
כּו' ּכמֹוהּו הּנ"ל),8יחּוד ּבּדרּוׁשים (ּכּמבאר הּוא והענין . ְְְְִִִַַַַָָָָֹ

והדֹום (ּכסאֹו למעלה רגלי והדֹום ּכסאי ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָּדהּנה
ּבאדם והדֹום ּכּסא מענין יּובן הּקּב"ה), ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָרגליו

אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ּדּברה ׁשהרי ׁשּכתב9למּטה, ּוכמֹו . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבתחּלתן הּתֹורה יסֹודי ּבהלכֹות לגּבי10הרמּב"ם ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

(ולא הּגּוף ּדמּות לֹו אין ׁשּבאמת ׁשּבּתֹורה, ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹוארים
ּגּוף לֹו ואין ּבגּוף) ּבני11ּכח ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּדּברה אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'צמח אדמּו"ר ּכ"ק ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק [וידּוע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאדם.
לֹו12צדק' ואין ּגּוף לֹו אין למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּדמּותּד לֹו (אין זה סדר לפי ּכי ּבּגּוף), (ּכח הּגּוף מּות ְְְִִֵֵֶֶַַַֹ
ּגּוף ואפּלּו הּגּוף ּדמּות לֹו ׁשאין מׁשמע ּגּוף) ואינֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַהּגּוף

ּבזה ּומבאר לֹו. מענין13אין למעלה הּוא ּגּוף ּדענין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּדהּנה ׁשם]. ּכּמבאר הּגּוף, למּטה14ּדמּות הּכּסא ענין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
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ואילך. א.6)תקס א, שם.7)בראשית בראשית ורמב"ן פ"ה.8)פירש"י תניא ובכ"מ.9)ראה ב. לא, ברכות ה"זֿט.10)ראה פ"א

הג'.11) היסוד חלק פ' פיה"מ ה"ז. שם רמב"ם וראה יגדל. פיוט תער"ב12)לשון המשך וראה ב. תתרכג, ו' כרך בראשית אוה"ת

ועוד. קיגֿד.13)פ"ה. ע' ענינים אוה"ת גם וראה הקודמת. שבהערה ובכ"מ.14)מקומות ב. א, (שם) תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Êa ÔÈ�Ú‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂהקיימים השמים בין הפנימי הקשר ומה ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»»∆
המשיח?. בימות לבוא, לעתיד שיהיו (והארץ) החדשים והשמים כעת

,ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰Â,חסידות מאמרי ¿»ƒ¿»»«ƒ«¿…»¿«»¿ƒ
È‡Òk ÌÈÓM‰ ˜eÒt‰ ÏÚ ,ÌL B˙lÁ˙a '¯B‡ ‰¯B˙'a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»««»«»«ƒƒ¿ƒ

‰p‰c .ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»¿ƒ≈
È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈ�Úƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ
‰¯BÓ ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»∆

È‡˜cהוא ÌÈÓMaשהמדובר ¿»≈«»«ƒ
¯·k Ì�LiL ı¯‡Â»»∆∆∆¿»¿»
CÈ¯ˆÂ ,‰Â‰a ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«…∆¿»ƒ
ÌÈÓM‰L Ì‰a ÏÚÙÏƒ¿…»∆∆«»«ƒ
,È‡Òk ˙�ÈÁ·a eÈ‰Èƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ
˙�ÈÁ·a ‰È‰z ı¯‡‰Â¿»»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«

ÈÏ‚¯ Ì„‰מציאות כלומר, ¬…«¿»
שיש אלא קיימת והארץ השמים

כדי מיוחדות בפעולות צורך

גילוי ולידי ביטוי לידי להביא

ה'כסא' שהם העובדה את

הקדושֿברוךֿהוא, של וה'הדום'

לאלוקות. שייכים שהם היינו

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰lÚÙe¿À»ƒ«¿≈
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈«¿≈
BÓk ,‰¯Bz‰ ÌÚÂ ‰¯Bz‰«»¿ƒ«»¿

·e˙kL6‡¯a ˙ÈL‡¯a ∆»¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

,ı¯‡‰חכמינוודרשו »»∆
˙ÈL‡¯aהיינו ראשית, ב' ¿≈ƒ

כולו) (והעולם והארץ שהשמים

שנקראים שניים בשביל נבראו

Ï‡¯NÈ'ראשית' ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈
'ראשית' ÏÈ·L·eƒ¿ƒשנקראים

‰¯Bz‰7,'ראשית' שנקראת «»
ÌÈ„Á‡˙Ó ‰¯Bz‰Â Ï‡¯NiL Ë¯Ù·eתורה לומד יהודי כאשר ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿«»ƒ¿«¬ƒ

'eÎ e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ� „eÁÈa8פרק) בתניא הזקן רבנו ובלשון ¿ƒƒ¿»∆≈ƒ»
תופס שכלו בגמרא... או במשנה הלכה איזו ומשיג מבין כשאדם ..." ה'):

ומקיף ותופס משיג זה הרי שעה... באותה בה מלובש שכלו וגם אותה ומקיף

נפלא יחוד והוא הקדושֿברוךֿהוא, של וחכמתו רצונו יחודבשכלו שאין

מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא כמוהו

ופנה". צד

È‡Òk ÔÈ�Ú ‰p‰c ,(Ï"p‰ ÌÈLe¯ca ¯‡·nk) ‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»«¿…»«¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ô·eÈ ,(‰"aw‰ ÏL ÂÈÏ‚¯ ÌB„‰Â B‡Òk) ‰ÏÚÓÏ ÈÏ‚¯ ÌB„‰Â«¬«¿»¿«¿»ƒ¿«¬«¿»∆«»»»

ÔBLÏk ‰¯Bz ‰¯ac È¯‰L ,‰hÓÏ Ì„‡a ÌB„‰Â ‡qk ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿«ƒ≈«¬»»»¿«»∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿
Ì„‡ È�a9דמיון אין שכמובן ואף הדברים בין הערך ריחוק למרות ולכן, ¿≈»»

במידה מלמד המשל זאת בכל הרוחני, לנמשל הגשמי המשל עלבין מסוימת

‰Bz¯‰הנמשל. È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«¿«¿ƒ¿¿≈«»
Ô˙lÁ˙a10Èa‚Ï ƒ¿ƒ»»¿«≈

‰¯BzaL ÌÈ¯‡Bz‰כלפי «»ƒ∆«»
∆¡∆∆Ó‡aL˙הקדושֿברוךֿהוא,

‡ÏÂ) Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡≈¿«¿…
Ûeb BÏ ÔÈ‡Â (Ûe‚a Ák11, …«¿¿≈

‰¯Bz ‰¯acL ‡l‡∆»∆ƒ¿»»
Úe„ÈÂ] .Ì„‡ È�a ÔBLÏaƒ¿¿≈»»¿»«
˜"k ÈLe¯„a ‰Êa ˜eic‰«ƒ»∆ƒ¿≈¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡12, «¿«∆«∆∆

dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»≈
¯ÓÈÓÏ(לרמב"ם) לו היה ¿≈«

BÏלומר ÔÈ‡Â Ûeb BÏ ÔÈ‡≈¿≈
,(Ûeba Ák) Ûeb‰ ˙eÓc¿«…««
שאין העובדה שלכאורה כיוון

דבר היא גוף לקדושֿברוךֿהוא

אשר הוא והחידוש מאליו, מובן

לו אין גוף, לו שאין בלבד זו לא

כן אם אבל הגוף' 'דמות אפילו

לו "אין לומר לרמב"ם לו היה

ש"אין אלא זו אף זו ולא גוף"

וצריך הגוף" דמות (אפילו) לו

בסדר נוקט הרמב"ם מדוע להבין

Ò„הפוך ÈÙÏ Èk‰Ê שבו¯ ƒ¿ƒ≈∆∆
הרמב"ם eÓc˙נוקט BÏ ÔÈ‡)≈¿

ÚÓLÓ (Ûeb B�È‡Â Ûeb‰«¿≈«¿«
Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡Lזהו ∆≈¿«

זהדבר ועל מאליו ומובן פשוט

החידוש Ûebנוסף elÙ‡Â«¬ƒ
‰Êa ¯‡·Óe .BÏ ÔÈ‡13זה בסדר נקט שהרמב"ם צדק' ה'צמח אדמו"ר ≈¿»≈»∆

מאשר יותר גדול חידוש הוא גוף" לו ש"אין זה דבר של לאמיתו כי דווקא

כיוון הגוף" "דמות לו שאין eÓc˙זה ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ûeb ÔÈ�Úc¿ƒ¿«¿«¿»≈ƒ¿«¿
ÌL ¯‡·nk ,Ûeb‰שעליו האצילות עולם זהו 'גוף' הדברים: נקודת וזו ««¿…»»

בריאהֿ העולמות הם הגוף' ו'דמות לון" תקינת "גופין אליהו' ב'פתח נאמר

'כצלמנו היא שהבריאה נאמר עליהם מאצילות, שלמטה יצירהֿעשייה

הגוף' דמות לו 'אין בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא לומר היא והכוונה בדמותנו',

גם לו שאין אלא בלבד זו ולא בריאהֿיצירהֿעשייה מעולמות למעלה והוא

האצילות]. מעולם גם למעלה והוא 'גוף'
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עמידה, לגּבי הׁשּפלה היא זֹו ויׁשיבה לׁשבת, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנעׂשה
ּומחֹו וראׁשֹו קֹומה, ּבעל הּוא הּנה עֹומד ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּכׁשהאדם
קֹומתֹו. נׁשּפלת יׁשיבתֹו ועלֿידי הארץ, מעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגבֹוהים
ׁשּמעמידין קטן ּכּסא ׁשהּוא הּׁשרפרף הּוא ההדֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָוענין
ענין וזהּו הארץ. מעל הרגל להגּביּה הּיֹוׁשב רגלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּתחת
הּתֹורה היא הּׁשמים רגלי. הדם והארץ ּכסאי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו למּטה, מּלמעלה המׁשכה מן15ׁשענינּה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּוכתיב גֹו', קֹולֹו את הׁשמיע ּדברי16הּׁשמים ּכה הלא ְְְֲֲִִִִִֶַַָָֹֹ

ׁשל לאפן עד למּטה, הּתֹורה ירדה ּומּׁשם גֹו', ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכאׁש
ּבּתניא וכדאיתא ּבסתר17הׁשּפלה, וירדה נסעה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכדי כּו' הּספר על ּבדיֹו כּו' ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמדרגה
ונׁשּפלה ׁשּירדה היינּו ּבהם, ּתפיסא מחׁשבה ּכל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתהא
אדם, ּבני ׁשל ּומחׁשבּתם ּבמחם נתּפסת ׁשהיא עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלמּטה
מה וזהּו (ּכּנ"ל). אדם ּבני ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּדּברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָועד
וענין למּטה. הׁשּפלה ּבבחינת ּכּסא, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּׁשהיא
הּוא ענינן הּמצֹות ּכי הּמצֹות, על קאי רגלי הדם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהארץ
נּתנּו ׁשהּמצֹות מה ּדזהּו למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהעלאה
ּדהּתֹורה למעלה. להעלֹותם ּכדי ּדוקא, ּגׁשמּיים ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבדברים
ׁשּיׁשנֹו וכּנֹודע ּגׁשמּיים, ּדברים עם ּדוקא קׁשּורה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאינּה

ּבגןֿעדן ּגם הּתֹורה לּמּוד ׁשּבּתֹורה18ענין זה וענין , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּדוקא, למּטה הן הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנמׁש
ּׁשהּמצֹות מה וזהּו הּגׁשמּיים. הּדברים להעלֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָּבׁשביל
למעלה. מּלמּטה הּוא ענינן ּכי ארץ, ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהן
מּלמּטה העלאה רגלי, הדם ׁשּיהיה היא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּופעּולתן
על הּוא ארץ ּבׁשם ּׁשּנקראֹות ּדמה זאת, ועֹוד ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹלמעלה.
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לו.15) ד, א.16)ואתחנן כב, ברכות וראה כט. כג, ו,18)פ"ד.17)ירמי' ואתחנן לקו"ת סי"ז. אגה"ק ב. טו, להצ"צ סהמ"צ ראה
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הוא. לקדושֿברוך ביחס וה'הדום' ה'כסא' עניין את ומבאר והולך

‰p‰c14‰hÓÏ ‡qk‰ ÔÈ�Úהזה בעולם אדם LÏ·˙,בבני ‰NÚ� ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ≈¿«»«¬∆»∆∆
‰ÏtL‰ ‡È‰ BÊ ‰·ÈLÈÂוירידהÌ„‡‰LkL ,‰„ÈÓÚ Èa‚Ï ƒƒ»ƒ«¿»»¿«≈¬ƒ»∆¿∆»»»

ÏÚÓ ÌÈ‰B·b BÁÓe BL‡¯Â ,‰ÓB˜ ÏÚa ‡e‰ ‰p‰ „ÓBÚ≈ƒ≈««»¿……¿ƒ≈«
B˙·ÈLÈ È„ÈŒÏÚÂ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿≈¿ƒ»

B˙ÓB˜ ˙ÏtL�ונעשית ƒ¿∆∆»
‰e‡נמוכה. ÌB„‰‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿««¬

‡qk ‡e‰L Û¯Ù¯M‰«¿«¿«∆ƒ≈
ÔË˜ונמוךÔÈ„ÈÓÚnL »»∆«¬ƒƒ

·LBi‰ ÈÏ‚¯ ˙Áz«««¿≈«≈
ÏÚÓ Ï‚¯‰ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«»∆∆≈«
ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .ı¯‡‰»»∆¿∆ƒ¿««»«ƒ
ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òkƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»

כביכול. ÌÈÓM‰«»«ƒלמעלה,
È‰d�È�ÚL ‰¯Bz‰ ‡ ƒ«»∆ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰אלוקות של «¿»»
BÓÎe ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿

·e˙kL15ÌÈÓM‰ ÔÓ ∆»ƒ«»«ƒ
,'B‚ BÏB˜ ˙‡ EÚÈÓL‰ƒ¿ƒ¬∆
למתןֿ 'שמים' בין קשר שיש הרי

È˙Îe16‰k·תורה ‡Ï‰ ¿ƒ¬……
,'B‚ L‡k È¯·cהיינו ¿»ƒ»≈

למעלה היא עצמה מצד שהתורה

לאש מלמעלהÌMÓeונמשלה ƒ»
‰Bz¯‰ברוחניות ‰„¯È»¿»«»

ÏL ÔÙ‡Ï „Ú ,‰hÓÏ¿«»«¿…∆∆
,‰ÏtL‰למצב לירידה עד «¿»»

השפלה שנחשבת נחות כה

‡˙È‡„ÎÂמובא‡È�za17 ¿ƒ¿ƒ»««¿»
מחכמתו התורה ירידת לעניין

הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

הזה לעולם למטה עד למעלה

‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ� ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿»¿»
„Ú 'eÎ ‰‚¯„n‰ ¯˙Òa¿≈∆««¿≈»«

‰·LÁÓ Ïk ‡‰zL È„k 'eÎ ¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„a 'eÎ ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿««≈∆¿≈∆¿≈»«¬»»
,Ì‰a ‡ÒÈÙzלמעלה בעודה הקדושֿכי של ורצונו כחכמתו ברוחניות ¿ƒ»»∆

דבר ולקלוט לתפוס מסוגלת לא האדם מחשבת ורקברוךֿהוא, התורה מדברי

במקורה מצבה לגבי ונסתרת נעלמת והיא מאד גדולה ירידה שירדה לאחר

'לתפוס' יכול הזה בעולם אדם גם כעת הספר, על בדיו התורהו'נתלבשה' את

ÌÁÓa ˙Òt˙� ‡È‰L „Ú ‰hÓÏ ‰ÏtL�Â ‰„¯iL e�ÈÈ‰«¿∆»¿»¿ƒ¿¿»¿«»«∆ƒƒ¿∆∆¿…»
Ì„‡ È�a ÔBLÏa ‰¯Bz ‰¯acL „ÚÂ ,Ì„‡ È�a ÏL Ìz·LÁÓe«¿«¿»∆¿≈»»¿«∆ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»

(Ï"pk)עצמה שהתורה אדם.היינו לבני שמובן ובסגנון באופן 'מלובשת' ««

‡È‰M ‰Ó e‰ÊÂהתורה‰hÓÏ ‰ÏtL‰ ˙�ÈÁ·a ,‡qk ˙�ÈÁ·a ¿∆«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿ƒ««¿»»¿«»
למטה. נשפלת קומתו ובכך כסא על המתיישב לאדם בדומה

È‡˜ ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â ÔÈ�ÚÂמכוון˙Bˆn‰ Èk ,˙Bˆn‰ ÏÚ ¿ƒ¿«¿»»∆¬…«¿»»≈««ƒ¿ƒ«ƒ¿
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ Ô�È�Ú‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשההתקרבות בחסידות כמבואר ƒ¿»»«¬»»ƒ¿«»¿«¿»

להיות יכולה לאלוקות האדם של

'המשכה' – אופנים בשני

המשכה כלומר, ו'העלאה'.

אלוקי אור של והתגלות

של התעלות או למטה מלמעלה

ובענייננו למעלה. מלמטה האדם

והמצוות 'המשכה' היא התורה –

'העלאה'. Ó‰הן e‰Êc¿∆«
ÌÈ¯·„a e�z� ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

,‡˜Âc ÌÈiÓLbקיום לכן «¿ƒƒ«¿»
מגע באמצעות הוא המצוות

גשמיים בדברים כמוושימוש

ותפילין גשמי מצמר ציצית

גשמי Ì˙BÏÚ‰Ïמקלף È„k¿≈¿«¬»
הגשמיים הדברים את

d�È‡ ‰¯Bz‰c .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»≈»
ÌÈ¯·c ÌÚ ‡˜Âc ‰¯eL¿̃»«¿»ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLbשהתורה כפי ואמנם «¿ƒƒ
מלמעלה רבות דרגות ירדה

היא בדבריםלמטה נתלבשה

מושגים על ומדברת גשמיים

'שנים כמו הגשמי הזה בעולם

פרה ו'המחליף בטלית' אוחזין

הדברים בשורש אבל בחמור'

רוחנית היא «»¿Ú„BpÎÂהתורה
‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈ�Ú B�LiL∆∆¿ƒ¿«ƒ«»

Ô„ÚŒÔ‚a Ìb18,למרות «¿«≈∆
רוחני עולם Ê‰שהוא ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆

‰¯BzaLהרוחני התוכן ∆«»
שבה hÓÏ‰האלוקי CLÓ�ƒ¿»¿«»

לדרגה. מדרגה הגדולה הירידה ‰Ôבאמצעות ˙Bˆn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿≈
,‡˜Âc ‰hÓÏהרוחניים העליונים בעולמות המצוות את לקיים אפשר ואי ¿«»«¿»
נועדו המצוות ‰ÌÈiÓLbכי ÌÈ¯·c‰ ˙BÏÚ‰Ï ÏÈ·Laחיבור ולפעול ƒ¿ƒ¿«¬«¿»ƒ««¿ƒƒ

בדרך והאלוקות האדם למעלה.בין מלמטה Bˆn‰M˙העלאה ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆«ƒ¿
,ı¯‡ ˙�ÈÁ·a Ô‰"רגלי הדום "והארץ נאמר אליהן Ô�È�Úוביחס Èk ≈ƒ¿ƒ«∆∆ƒƒ¿»»
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עמידה, לגּבי הׁשּפלה היא זֹו ויׁשיבה לׁשבת, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנעׂשה
ּומחֹו וראׁשֹו קֹומה, ּבעל הּוא הּנה עֹומד ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּכׁשהאדם
קֹומתֹו. נׁשּפלת יׁשיבתֹו ועלֿידי הארץ, מעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגבֹוהים
ׁשּמעמידין קטן ּכּסא ׁשהּוא הּׁשרפרף הּוא ההדֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָוענין
ענין וזהּו הארץ. מעל הרגל להגּביּה הּיֹוׁשב רגלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּתחת
הּתֹורה היא הּׁשמים רגלי. הדם והארץ ּכסאי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו למּטה, מּלמעלה המׁשכה מן15ׁשענינּה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּוכתיב גֹו', קֹולֹו את הׁשמיע ּדברי16הּׁשמים ּכה הלא ְְְֲֲִִִִִֶַַָָֹֹ

ׁשל לאפן עד למּטה, הּתֹורה ירדה ּומּׁשם גֹו', ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכאׁש
ּבּתניא וכדאיתא ּבסתר17הׁשּפלה, וירדה נסעה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכדי כּו' הּספר על ּבדיֹו כּו' ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמדרגה
ונׁשּפלה ׁשּירדה היינּו ּבהם, ּתפיסא מחׁשבה ּכל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתהא
אדם, ּבני ׁשל ּומחׁשבּתם ּבמחם נתּפסת ׁשהיא עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלמּטה
מה וזהּו (ּכּנ"ל). אדם ּבני ּבלׁשֹון ּתֹורה ׁשּדּברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָועד
וענין למּטה. הׁשּפלה ּבבחינת ּכּסא, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּׁשהיא
הּוא ענינן הּמצֹות ּכי הּמצֹות, על קאי רגלי הדם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהארץ
נּתנּו ׁשהּמצֹות מה ּדזהּו למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהעלאה
ּדהּתֹורה למעלה. להעלֹותם ּכדי ּדוקא, ּגׁשמּיים ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבדברים
ׁשּיׁשנֹו וכּנֹודע ּגׁשמּיים, ּדברים עם ּדוקא קׁשּורה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאינּה

ּבגןֿעדן ּגם הּתֹורה לּמּוד ׁשּבּתֹורה18ענין זה וענין , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּדוקא, למּטה הן הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנמׁש
ּׁשהּמצֹות מה וזהּו הּגׁשמּיים. הּדברים להעלֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָּבׁשביל
למעלה. מּלמּטה הּוא ענינן ּכי ארץ, ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהן
מּלמּטה העלאה רגלי, הדם ׁשּיהיה היא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּופעּולתן
על הּוא ארץ ּבׁשם ּׁשּנקראֹות ּדמה זאת, ועֹוד ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹלמעלה.
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הוא. לקדושֿברוך ביחס וה'הדום' ה'כסא' עניין את ומבאר והולך

‰p‰c14‰hÓÏ ‡qk‰ ÔÈ�Úהזה בעולם אדם LÏ·˙,בבני ‰NÚ� ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ≈¿«»«¬∆»∆∆
‰ÏtL‰ ‡È‰ BÊ ‰·ÈLÈÂוירידהÌ„‡‰LkL ,‰„ÈÓÚ Èa‚Ï ƒƒ»ƒ«¿»»¿«≈¬ƒ»∆¿∆»»»

ÏÚÓ ÌÈ‰B·b BÁÓe BL‡¯Â ,‰ÓB˜ ÏÚa ‡e‰ ‰p‰ „ÓBÚ≈ƒ≈««»¿……¿ƒ≈«
B˙·ÈLÈ È„ÈŒÏÚÂ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿≈¿ƒ»

B˙ÓB˜ ˙ÏtL�ונעשית ƒ¿∆∆»
‰e‡נמוכה. ÌB„‰‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿««¬

‡qk ‡e‰L Û¯Ù¯M‰«¿«¿«∆ƒ≈
ÔË˜ונמוךÔÈ„ÈÓÚnL »»∆«¬ƒƒ

·LBi‰ ÈÏ‚¯ ˙Áz«««¿≈«≈
ÏÚÓ Ï‚¯‰ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«»∆∆≈«
ÌÈÓM‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .ı¯‡‰»»∆¿∆ƒ¿««»«ƒ
ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òkƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»

כביכול. ÌÈÓM‰«»«ƒלמעלה,
È‰d�È�ÚL ‰¯Bz‰ ‡ ƒ«»∆ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰אלוקות של «¿»»
BÓÎe ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿

·e˙kL15ÌÈÓM‰ ÔÓ ∆»ƒ«»«ƒ
,'B‚ BÏB˜ ˙‡ EÚÈÓL‰ƒ¿ƒ¬∆
למתןֿ 'שמים' בין קשר שיש הרי

È˙Îe16‰k·תורה ‡Ï‰ ¿ƒ¬……
,'B‚ L‡k È¯·cהיינו ¿»ƒ»≈

למעלה היא עצמה מצד שהתורה

לאש מלמעלהÌMÓeונמשלה ƒ»
‰Bz¯‰ברוחניות ‰„¯È»¿»«»

ÏL ÔÙ‡Ï „Ú ,‰hÓÏ¿«»«¿…∆∆
,‰ÏtL‰למצב לירידה עד «¿»»

השפלה שנחשבת נחות כה

‡˙È‡„ÎÂמובא‡È�za17 ¿ƒ¿ƒ»««¿»
מחכמתו התורה ירידת לעניין

הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

הזה לעולם למטה עד למעלה

‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ� ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿»¿»
„Ú 'eÎ ‰‚¯„n‰ ¯˙Òa¿≈∆««¿≈»«

‰·LÁÓ Ïk ‡‰zL È„k 'eÎ ¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„a 'eÎ ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿««≈∆¿≈∆¿≈»«¬»»
,Ì‰a ‡ÒÈÙzלמעלה בעודה הקדושֿכי של ורצונו כחכמתו ברוחניות ¿ƒ»»∆

דבר ולקלוט לתפוס מסוגלת לא האדם מחשבת ורקברוךֿהוא, התורה מדברי

במקורה מצבה לגבי ונסתרת נעלמת והיא מאד גדולה ירידה שירדה לאחר

'לתפוס' יכול הזה בעולם אדם גם כעת הספר, על בדיו התורהו'נתלבשה' את

ÌÁÓa ˙Òt˙� ‡È‰L „Ú ‰hÓÏ ‰ÏtL�Â ‰„¯iL e�ÈÈ‰«¿∆»¿»¿ƒ¿¿»¿«»«∆ƒƒ¿∆∆¿…»
Ì„‡ È�a ÔBLÏa ‰¯Bz ‰¯acL „ÚÂ ,Ì„‡ È�a ÏL Ìz·LÁÓe«¿«¿»∆¿≈»»¿«∆ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»

(Ï"pk)עצמה שהתורה אדם.היינו לבני שמובן ובסגנון באופן 'מלובשת' ««

‡È‰M ‰Ó e‰ÊÂהתורה‰hÓÏ ‰ÏtL‰ ˙�ÈÁ·a ,‡qk ˙�ÈÁ·a ¿∆«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿ƒ««¿»»¿«»
למטה. נשפלת קומתו ובכך כסא על המתיישב לאדם בדומה

È‡˜ ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â ÔÈ�ÚÂמכוון˙Bˆn‰ Èk ,˙Bˆn‰ ÏÚ ¿ƒ¿«¿»»∆¬…«¿»»≈««ƒ¿ƒ«ƒ¿
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ Ô�È�Ú‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשההתקרבות בחסידות כמבואר ƒ¿»»«¬»»ƒ¿«»¿«¿»

להיות יכולה לאלוקות האדם של

'המשכה' – אופנים בשני

המשכה כלומר, ו'העלאה'.

אלוקי אור של והתגלות

של התעלות או למטה מלמעלה

ובענייננו למעלה. מלמטה האדם

והמצוות 'המשכה' היא התורה –

'העלאה'. Ó‰הן e‰Êc¿∆«
ÌÈ¯·„a e�z� ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

,‡˜Âc ÌÈiÓLbקיום לכן «¿ƒƒ«¿»
מגע באמצעות הוא המצוות

גשמיים בדברים כמוושימוש

ותפילין גשמי מצמר ציצית

גשמי Ì˙BÏÚ‰Ïמקלף È„k¿≈¿«¬»
הגשמיים הדברים את

d�È‡ ‰¯Bz‰c .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»≈»
ÌÈ¯·c ÌÚ ‡˜Âc ‰¯eL¿̃»«¿»ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLbשהתורה כפי ואמנם «¿ƒƒ
מלמעלה רבות דרגות ירדה

היא בדבריםלמטה נתלבשה

מושגים על ומדברת גשמיים

'שנים כמו הגשמי הזה בעולם

פרה ו'המחליף בטלית' אוחזין

הדברים בשורש אבל בחמור'

רוחנית היא «»¿Ú„BpÎÂהתורה
‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈ�Ú B�LiL∆∆¿ƒ¿«ƒ«»

Ô„ÚŒÔ‚a Ìb18,למרות «¿«≈∆
רוחני עולם Ê‰שהוא ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆

‰¯BzaLהרוחני התוכן ∆«»
שבה hÓÏ‰האלוקי CLÓ�ƒ¿»¿«»

לדרגה. מדרגה הגדולה הירידה ‰Ôבאמצעות ˙Bˆn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿≈
,‡˜Âc ‰hÓÏהרוחניים העליונים בעולמות המצוות את לקיים אפשר ואי ¿«»«¿»
נועדו המצוות ‰ÌÈiÓLbכי ÌÈ¯·c‰ ˙BÏÚ‰Ï ÏÈ·Laחיבור ולפעול ƒ¿ƒ¿«¬«¿»ƒ««¿ƒƒ
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כּו') ׁשרצתה ארץ ׁשמּה נקרא (לּמה הריצה ענין ,19ׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּובׂשמחה, ּבזריזּות להיֹות צריכה הּמצֹות ּכל עׂשּית ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָּכי

מצוה לדבר רץ הוי זֹו20ּוכמאמר ׁשּפעּלה זאת, ועֹוד . ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹֻ
חפץ ארץ ּבׁשם הּנקראים יׂשראל עלֿידי ויׁש21היא . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

רגליו רגלי, ּבבחינת ּגם היא ּדההעלאה ּבזה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָלהֹוסיף
העֹולם נברא מאמרֹות ׁשּבעׂשרה מה הּקּב"ה, ועד22ׁשל , ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשמים הוי' ּבדבר ּבפעל, ּבעׂשּיה אחרּֿכ ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנמׁש
עלֿידי23נעׂשּו העלאה ּפֹועלים ּבהם ּגם ּובכלֿזאת , ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הדם והארץ ּכסאי הּׁשמים ענין וזהּו ּדמצֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹהעבֹודה
ּובארץ, ּבּׁשמים לפעל הּוא יׂשראל עבֹודת ׁשּתכן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹרגלי,
ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּכמֹו
ּכסאי ּבבחינת ׁשּיהיּו והּתֹורה, יׂשראל ּבׁשביל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהארץ,

ֲַוהדֹום.

Ì�Ó‡ההפטרה ּבסּיּום ּׁשּכתּוב מה הּוא מּזה למעלה »¿»ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכי
הּׁשמים לגּבי חּדּוׁש ׁשל ענין ׁשּזהּו גֹו', עֹוׂשה אני ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאׁשר
היא הּקּב"ה ׁשל ׁשּמּדתֹו ידּוע ּדהּנה ׁשּלפניֿזה. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהארץ

מּדה ּכנגד הּידּוע24מּדה ּובּלׁשֹון ּדלתּתאּבאתערּותא25ֿ, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מּובן ּומּזה עבֹודת26אתערּותאּֿדלעילא. ׁשעלֿידי , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

נמׁשכת רגלי, הדם והארץ ּכסאי הּׁשמים ּבענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
ּדהגם זה. ּבענין האתערּותאּֿדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמּלמעלה
מהאתערּותאֿ למעלה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהאתערּותאּֿדלעילא
ׁשל ּבאפן עלֿידּה ׁשּנמׁשכת מּכיון מּכלֿמקֹום ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדלתּתא,
ּביניהם. וער ׁשּיכּות איזה ׁשּיׁש מּובן ּומסּובב, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסּבה
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ובכ"מ. רפד. ע' תרע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙B‡¯˜pMהמצוות‰nÏ) ‰ˆÈ¯‰ ÔÈ�Ú ÌL ÏÚ ‡e‰ ı¯‡ ÌLa ∆ƒ¿»¿≈∆∆«≈ƒ¿«»ƒ»»»
'eÎ ‰˙ˆ¯L ı¯‡ dÓL חכמינו�˜¯‡ זהכדברי בשם נקראת שהארץ ƒ¿»¿»∆∆∆»¿»
קונה" רצון לעשות "שרצתה שם המצוות,19)על קיום בין מיוחד קשר ויש

הריצה eÊÈ¯Êa˙לעניין ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙Bˆn‰ Ïk ˙iNÚ Èkƒ¬ƒ«»«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
,‰ÁÓN·eלאדם שגורמות ¿ƒ¿»

‰ÈÂהמשנהÓ‡ÓÎe¯לרוץ ¿«¬«¡≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯20„BÚÂ . »ƒ¿«ƒ¿»¿

,˙‡Êלכך נוספת סיבה …
"ארץ" בשם נקראות שהמצוות

BÊהיא ‰lÚtLהמצוות קיום ∆¿À»
Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿»≈
ı¯‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

ıÙÁ21ֿהקדוש שבה הארץ ≈∆
רוצה. ÛÈÒB‰Ïברוךֿהוא LÈÂ¿≈¿ƒ

,‰Êaלעיל לאמור בנוסף »∆
העניינים העלאת היא שההעלאה

למעלה מלמטה הגשמיים

להוסיף יש לאלוקות, וקירובם

‰‡ÏÚ‰‰cידי על שנפעלת ¿««¬»»
Ìbהמצוותקיום ‡È‰ƒ«

ÏL ÂÈÏ‚¯ ,ÈÏ‚¯ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿»«¿»∆
,‰"aw‰שבמשל כשם «»»

האדם, רגלי את מגביה ה'הדום'

קיום היינו ה'ארץ', בנמשל כך

לה'דום' שנמשלה המצוות,

של ב'רגליו' הגבהה, גורמת

כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

ופעולותיו מעשיו של במובן

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚaL ‰Ó«∆«¬»»«¬»
("יהי הקדושֿברוךֿהוא שאמר

וכו') רקיע" "יהי «¿ƒ�·¯‡אור",
ÌÏBÚ‰22CLÓpL „ÚÂ , »»¿«∆ƒ¿»
CkŒ¯Á‡וההתעלות ההגבהה ««»

ונמשכת באה המצוות, קיום ידי על שנפעלת מאמרות «iNÚa«¬ƒ‰בעשרה
eNÚ� ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a ,ÏÚÙa23˙‡ÊŒÏÎ·e שכאשר, למרות ¿…«ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬¿»…

הרי בפועל, גשמית בריאה של במעשה ביטוי לידי ובא ונמשך יורד הדיבור

הדיבור מאשר נמוכה יותר דרגה Ì‰aזו Ìbהגשמיים ÌÈÏÚBtבנבראים «»∆¬ƒ
.˙BˆÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡ÏÚ‰«¬»»«¿≈»¬»¿ƒ¿

ÔÈ�Ú e‰ÊÂשל הפנימי ¯‚ÈÏ,התוכן Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ ¿∆ƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»
Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú ÔÎzLהזה ÌÈÓMaבעולם ÏÚÙÏ ‡e‰לימוד ידי על ∆…∆¬«ƒ¿»≈ƒ¿…«»«ƒ

המצוות,ı¯‡·eהתורה קיום ידי a¯‡על ˙ÈL‡¯a ·e˙kL BÓk »»∆¿∆»¿≈ƒ»»

,‰¯Bz‰Â Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«»
ÌB„‰Â È‡Òk ˙�ÈÁ·a eÈ‰iLהאדם של והתחברות התקרבות ויפעלו ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¬

בדרך והן התורה לימוד ידי על למטה מלמעלה המשכה בדרך הן לאלוקות

המצוות. קיום ידי על למעלה מלמטה העלאה

‰fÓ ‰ÏÚÓÏ Ì�Ó‡עניין »¿»¿«¿»ƒ∆
של הרגילה מפעולתם יותר נעלה

התורה לימוד ידי על ישראל בני

מדובר שעליו המצוות וקיום

כסאי" "השמים בפסוק

ההפטרה Ó‰שבתחילת ‡e‰«
‰¯ËÙ‰‰ ÌeiÒa ·e˙kM∆»¿ƒ««¿»»
ÌÈÓM‰ ¯L‡k Èkƒ«¬∆«»«ƒ
‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰«¬»ƒ¿»»∆«¬»»
,'B‚ ‰NBÚ È�‡ ¯L‡¬∆¬ƒ∆
LecÁ ÏL ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»∆ƒ
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ Èa‚Ï¿«≈«»«ƒ¿»»∆

‰ÊŒÈ�ÙlLשיתבאר כפי ∆ƒ¿≈∆
להלן.

ÏL B˙cnL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆ƒ»∆
„‚�k ‰cÓ ‡È‰ ‰"aw‰«»»ƒƒ»¿∆∆

‰cÓ24Úe„i‰ ÔBLl·e ,25 ƒ»«»«»«
הזוהר «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒבספר

‡ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙ ƒ¿«»ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏcמתעורר האדם כאשר ƒ¿≈»

לאלוקות, להתקרב מלמטה

והתעוררות המשכה לו נמשכת

מלמעלה. ∆fÓeƒ‰(נוספת)
Ô·eÓ26˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL , »∆«¿≈¬«

Ï‡¯NÈלמטהÔÈ�Úa ƒ¿»≈¿ƒ¿«
ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆

,ÈÏ‚¯ Ì„‰התורה לימוד ¬…«¿»
בדרך ופעולתם המצוות וקיום

העלאה ובדרך המשכה

Ì‚‰c .‰Ê ÔÈ�Úa ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓ�ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆«¬«
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰LנעליתŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó ∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«¿»≈»ƒ¿¬»

,‡z˙Ïcהוא עצמו בכוחות ולפעול להתעורר מסוגל שהאדם מה שהרי ƒ¿«»
מלמעלה בהשפעה לקבל יכול שהוא מה לעומת ומצומצם «ŒÏkÓƒמוגבל

d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ÔÂÈkÓ ÌB˜Óנמשכת דלעילא שהאתערותא מאחר »ƒ≈»∆ƒ¿∆∆«»»
למטה מלמעלה eÒÓe··ובאה ‰aÒ ÏL ÔÙ‡aכך ותוצאה סיבה , ¿…∆∆ƒ»¿»

יותר) נמוכה בדרגה שהיא (אף מלמטה להתעוררותשההתעוררות הגורם היא

C¯ÚÂמלמעלה ˙eÎiL ‰ÊÈ‡ LiL Ô·eÓוהשוואה Ì‰È�Èaיחס »∆≈≈∆«»¿∆∆≈≈∆

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

d"nyz'd ,lel` yceg y`xc '` ,d`x zyxt zay

חדׁשים ׁשמים ׁשּיהיּו הּוא ּדלעתידֿלבא החּדּוׁש ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹאמנם
ׁשאינּה האתערּותאּֿדלעילא המׁשכת היינּו חדׁשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוארץ
ּבׁשם נקראים ולכן האתערּותאּֿדלתּתא, אל ּכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבער
והמׁשכה ענין זהּו ּכי חדׁשה, וארץ חדׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשמים
ּכסאי ּדהּׁשמים העבֹודה אל ּכלל ּבער ׁשאינּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחדׁשה

רגלי. הדם ְְֲֶַָָָֹוהארץ

‰p‰Âׁשמים ּבבחינת יהיה ּדלעתידֿלבא ׁשהּגּלּוי הגם ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
אל ּכלל ּבער ׁשּלא חדׁשה, וארץ ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁשים
עם קׁשּור ּכן ּגם זה הרי מּכלֿמקֹום הּזה, ּבּזמן ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה

וזהּו הּזה. ּבּזמן יעמד27העבֹודה ּכן ּבּכתּוב ּׁשּמסּים מה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
(ּכדלקּמן), הּזה ּבּזמן העבֹודה על ּדקאי וׁשמכם, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזרעכם
האדם, עבֹודת וׁשמכם, זרעכם ׁשל ודרּגתם ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשעמידתם
ּבדרּגת החדׁשה, והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּתהיה
האתערּותאּֿדלתּתא, ּבער ׁשאינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ּדייקא לפני לפני, עֹומדים ּבבחינת28ּובבחינת , ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
קאי וׁשמכם ּדזרעכם הּוא, והענין ּדלעילא. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפנימּיּות
ב' ּובפרטּיּות, הּתחּתֹון. האדם, עבֹודת על ְְְֲִִִַַַַָָָָָּבכללּות
ׁשּבֹו והּתחּתֹון העליֹון לבחינת מרּמזים אּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָענינים

העלי על קאי זרעכם ּדענין ּכי(ׁשּבּתחּתֹון). ׁשּבּתחּתֹון, ֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מהֿ הּצמיחה. ּבׁשביל אֹותֹו ּׁשּזֹורעים מה הּוא ְְְִִִִֶֶַַַַַָהּזרע
ּכי ׁשּבּתחּתֹון, הּתחּתֹון על קאי ׁשמכם ענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּׁשאיןּֿכן
ּבתכלית. חיצֹוני ענין אּלא ואינֹו מה, ּדבר אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשם

ענינים29וכּנֹודע ׁשּכל וכּו', וכח ואֹור ׁשפע ּבחינת ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּולמּטה ּדבר, מציאּות הם ּבחינת30אּלה היא זה מּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ועוד.27) הקודמת. שבהערה מקומות ועוד.28)ראה שם. תקעו29)ראה ד"ה שם. ובהגהה סע"ב) (פט, פי"ב ח"ב תניא ראה

ספר וראה ואילך. א'שט ע' ח"ג ואילך. פש"י פרמ"ב. תער"ב המשך ואילך. פי"ב הק"ש שער אמ"ב לתחלתו. קרוב תרס"ד

ובכ"מ. ואילך. תלז ע' ב כרך פש"י30)הערכיםֿחב"ד תער"ב המשך ואילך. סז ע' תר"ל סה"מ ואילך. קג ע' שמות אוה"ת ראה
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חדׁשים ׁשמים ׁשּיהיּו הּוא ּדלעתידֿלבא החּדּוׁש ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹאמנם
ׁשאינּה האתערּותאּֿדלעילא המׁשכת היינּו חדׁשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוארץ
ּבׁשם נקראים ולכן האתערּותאּֿדלתּתא, אל ּכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבער
והמׁשכה ענין זהּו ּכי חדׁשה, וארץ חדׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשמים
ּכסאי ּדהּׁשמים העבֹודה אל ּכלל ּבער ׁשאינּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחדׁשה

רגלי. הדם ְְֲֶַָָָֹוהארץ

‰p‰Âׁשמים ּבבחינת יהיה ּדלעתידֿלבא ׁשהּגּלּוי הגם ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
אל ּכלל ּבער ׁשּלא חדׁשה, וארץ ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁשים
עם קׁשּור ּכן ּגם זה הרי מּכלֿמקֹום הּזה, ּבּזמן ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה

וזהּו הּזה. ּבּזמן יעמד27העבֹודה ּכן ּבּכתּוב ּׁשּמסּים מה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
(ּכדלקּמן), הּזה ּבּזמן העבֹודה על ּדקאי וׁשמכם, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזרעכם
האדם, עבֹודת וׁשמכם, זרעכם ׁשל ודרּגתם ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשעמידתם
ּבדרּגת החדׁשה, והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּתהיה
האתערּותאּֿדלתּתא, ּבער ׁשאינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ּדייקא לפני לפני, עֹומדים ּבבחינת28ּובבחינת , ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
קאי וׁשמכם ּדזרעכם הּוא, והענין ּדלעילא. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפנימּיּות
ב' ּובפרטּיּות, הּתחּתֹון. האדם, עבֹודת על ְְְֲִִִַַַַָָָָָּבכללּות
ׁשּבֹו והּתחּתֹון העליֹון לבחינת מרּמזים אּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָענינים

העלי על קאי זרעכם ּדענין ּכי(ׁשּבּתחּתֹון). ׁשּבּתחּתֹון, ֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מהֿ הּצמיחה. ּבׁשביל אֹותֹו ּׁשּזֹורעים מה הּוא ְְְִִִִֶֶַַַַַָהּזרע
ּכי ׁשּבּתחּתֹון, הּתחּתֹון על קאי ׁשמכם ענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּׁשאיןּֿכן
ּבתכלית. חיצֹוני ענין אּלא ואינֹו מה, ּדבר אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשם

ענינים29וכּנֹודע ׁשּכל וכּו', וכח ואֹור ׁשפע ּבחינת ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּולמּטה ּדבר, מציאּות הם ּבחינת30אּלה היא זה מּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ÈÈc˜‡הוא È�ÙÏ28,הכוונה כי "לפני" ואומר בלשונו מדייק והפסוק ¿»«»¿»

ומתקשר מתחבר ÏÈÚÏc‡.שהיהודי ˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁ·aנתבאר כלומר, ƒ¿ƒ««¿ƒƒƒ¿≈»
נמוכה יותר בדרגה היא דלתתא באתערותא עצמו, מצד האדם שפעולת לעיל

ולכן דלעילא באתערותא מלמעלה והתגלות מהמשכה כתוצאה פעולתו מאשר

של בדרך האדם, עבודת ידי על נמשכת מלמעלה וההתגלות ההארה עוד כל

אי ותוצאה, להמשיךסיבה והמצומצמת המוגבלת האדם עבודת של בכוחה ן

של המשכה תהיה לבוא לעתיד אבל לבוא, לעתיד שתהיה בדרגה התגלות

בערך שלא דלעילא אתערותא

באתערותא האדם לעבודת

אשר ומבאר מוסיף וכאן דלתתא,

לבוא שלעתיד בלבד זו לא

מלמעלה וההתגלות ההתעוררות

גם אלא ביותר, נעלית תהיה

עצמה, מצד האדם עבודת

(שעליה דלתתא באתערותא

תהיה ושמכם") "זרעכם נאמר

שיעור. לאין נעלית

ÌÎÚ¯Êc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿«¿¬∆
ÏÚ ˙eÏÏÎa È‡˜ ÌÎÓLÂ¿ƒ¿∆»≈ƒ¿»«
.ÔBzÁz‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»««¿
ÌÈ�È�Ú '· ,˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

el‡"ו"שמכם "זרעכם", ≈
ÔBÈÏÚ‰ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÊn¯Ó¿«¿ƒƒ¿ƒ«»∆¿
ÔBzÁzaL) BaL ÔBzÁz‰Â¿««¿∆∆««¿

˜‡Èעצמו ÌÎÚ¯Ê ÔÈ�Úc .(¿ƒ¿««¿¬∆»≈
‰ÔBÈÏÚמכוון ÏÚ«»∆¿

‡e‰ Ú¯f‰ Èk ,ÔBzÁzaL∆««¿ƒ«∆«
B˙B‡ ÌÈÚ¯BfM ‰Ó«∆¿ƒ

‰ÁÈÓv‰ ÏÈ·Laוכיוון ƒ¿ƒ«¿ƒ»
הצמיחה היא הזריעה שמטרת

'עליון'. בחינת זה הרי והגדילה

ÌÎÓL ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«ƒ¿∆
ÔBzÁz‰ ÏÚ È‡»̃≈«««¿
B�È‡ ÌM‰ Èk ,ÔBzÁzaL∆««¿ƒ«≈≈

,‰Ó ¯·cחשובה מציאות ¿««
עצמה ÔÈ�Úבפני ‡l‡ B�È‡Â¿≈∆»ƒ¿»

˙ÈÏÎ˙a È�BˆÈÁאלא אינו כן ואם עצמו לדבר Ú„BpÎÂ29'תחתון'.ביחס ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
החסידות בתורת בהרחבה eÎÂ',ומבואר ÁÎÂ ¯B‡Â ÚÙL ˙�ÈÁa LiL∆≈¿ƒ«∆«¿¿…«¿

למשל, – שפע כמו שונות בצורות להיות יכולה וכוח אור של ממקור התגלות

השמש אור התגלות למשל, – אור לתלמיד, מהרב שכלי רעיון השפעת

הם, אלה (וכל הנפש מפנימיות הנפש כוחות התגלות למשל, – כוח מהשמש,

והכוח האור השפע, וירידת בהתגלות שונים לאופנים משלים כמובן,

c·¯,האלוקיים) ˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ‰l‡ ÌÈ�È�Ú ÏkLהגדרה להם ויש ∆»ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»»
הוא אבל השמש עצם לא כמובן הוא השמש אור (למשל, קיימת מציאות של
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ebe'י miycgd minyd xy`k ik

ּבׁשביל רק הּוא ענינֹו וכל ּכלל, מציאּות ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשם
מקֹומות ּבכּמה וכּמּובא מּמה30הּזּולת. לזה הּדגמא ְְְְְִֶַַַַַַָָָֹֻ

(ּכמֹו הּׁשם ּבאֹותֹו הּנקראים אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשרֹואים
ׁשֹונים הם ואףֿעלּֿפיֿכן עלּֿדרֿמׁשל), ראּובן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשם
וטעם וכּו', ּובעבֹודתם נפׁשם ּבתכּונֹות מּזה זה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּבתכלית
חיצֹונּיּותם, עם אּלא קׁשּור אינֹו הּׁשם ּכי הּוא ִִִִֵֵֶַַָָָָָהּדבר
מּטעם אֹו ההֹורים ּברצֹון עלה ׁשּכ מחמת להם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָונּתן
מציאּות על קאי זרעכם ענין מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו'. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
ענין ׁשּיׁשנֹו ּוכמֹו לצמח. עלֿמנת ּׁשּנזרע מה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹּדבר
אּלה ענינים ב' יׁשנם עלּֿדרֿזה ּבכלל, וׁשמכם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזרעכם
העבֹודה ּומצֹות. ּתֹורה וארץ, ּבּׁשמים האדם ְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּבעבֹודת
ועלֿזה ׁשמכם. ׁשל ּבאפן והעבֹודה זרעכם, ׁשל ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבאפן
האדם עבֹודת עניני ׁשּכל וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר
החדׁשה, והארץ החדׁשים ּדׁשמים ּדרּגא ּבאֹותּה ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָיעמדּו
ׁשּיהיּו אּלא לעתידֿלבא, קּימים ׁשּיהיּו רק ּדלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהיינּו
ּבבחינת ויהיּו החדׁשה, והארץ החדׁשים הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
וזהּו ּדלעילא. הּפנימּיּות ּבבחינת ּדייקא, לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָעֹומדים

ּבּדרּוׁשים ּׁשּמּובא מה חּיים'31ּגם עץ ׁשּכל32(מ'ּפרי ( ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
(היינּו עּתיק חיצֹונּיּות מּבחינת הם הּזה ׁשּבּזמן ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַהּגּלּויים
מּבחינת היא האתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה
מּגעת ׁשהאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאתערּותאּֿדלעילא

לעתידֿל מהּֿׁשאיןּֿכן ּפנימּיּותלׁשם), ּגּלּוי יהיה בא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ִַעּתיק.

ÏÎ·eוהארץ ּכסאי הּׁשמים ענין ּבין הּקׁשר ּגם יּובן זה ¿»ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
והארץ החדׁשים הּׁשמים לענין רגלי, ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֹהדם
ּבזה זה קׁשּורים הענינים שּב' עֹוׂשה, אני אׁשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהחדׁשה
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ועוד. ובכ"מ.31)ואילך. .26 שבהערה פט"ו.32)לקו"ת הק"ש שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אור) של מציאות hÓÏe‰30ÌLבהחלט ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰Ê ÏkÓ ¿«»ƒ»∆ƒ¿ƒ«≈
˙Ïef‰ ÏÈ·La ˜¯ ‡e‰ B�È�Ú ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ B�È‡Lכמו ∆≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ««

הכל בסך נועד והוא האדם של ומציאותו ממהותו חלק שאיננו האדם בשם

לו. ולקרוא אותו לזהות יוכל שהזולת nÎa‰כאמצעי ‡·enÎÂ¿«»¿«»
˙ÂÓB˜Ó30בחסידות ¿…
‡Ó‚c‰וההוכחה‰nÓ ‰ÊÏ «À¿»¿∆ƒ«

È�a ‰nk LiL ÌÈ‡B¯M∆ƒ∆≈«»¿≈
Ì„‡רבים ‰ÌÈ‡¯˜pאנשים »»«ƒ¿»ƒ

ÌLa BÓk) ÌM‰ B˙B‡a¿«≈¿¿≈
,(ÏLÓŒC¯cŒÏÚ Ô·e‡¿̄≈«∆∆»»
ÌÈ�BL Ì‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈ƒ
˙B�eÎ˙a ‰fÓ ‰Ê ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿

Ì˙„B·Ú·e ÌLÙ�בצורה «¿»«¬»»
ה' את עובדים הם ¿eÎÂ',שבה

¯·c‰ ÌÚËÂנקראים שהם ¿«««»»
שונים הם זאת ובכל זהה בשם

עבודתם ובדרכי באופיים מזה זה

¯eL˜ B�È‡ ÌM‰ Èk ‡e‰ƒ«≈≈»
Ôz�Â ,Ì˙ei�BˆÈÁ ÌÚ ‡l‡∆»ƒƒƒ»¿ƒ«
‰ÏÚ CkL ˙ÓÁÓ Ì‰Ï»∆≈¬«∆»»»
ÌÚhÓ B‡ ÌÈ¯B‰‰ ÔBˆ¯aƒ¿«ƒƒ««

'eÎÂ ¯Á‡אין אופן בכל אבל «≈¿
למהות השם בין ישיר קשר

האדם. של »Œ‰Óהפנימית
ÌÎÚ¯Ê ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿««¿¬∆

ל"שמכם" מכוון˜‡Èבניגוד »≈
,‰Ó ¯·c ˙e‡ÈˆÓ ÏÚ«¿ƒ¿««
ומוגדרת קיימת מציאות

ÁÓˆÏ ˙�ÓŒÏÚ Ú¯ÊpM∆ƒ¿««¿»ƒ¿…«
חשוב. כדבר ולגדול

ÌÎÚ¯Ê ÔÈ�Ú B�LiL BÓÎe¿∆∆¿ƒ¿««¿¬∆
ÌÎÓLÂישראל ÏÏÎa,בבני ¿ƒ¿∆ƒ¿»

'· Ì�LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆∆¿»
˙„B·Úa ‰l‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈∆«¬«
,ı¯‡Â ÌÈÓMa Ì„‡‰»»»«»«ƒ»»∆
ההפטרה בתחילת מדובר שעליה

רגלי", הדום והארץ כסאי "השמים –‰¯Bzשמים"בחינת"˙BˆÓeבחינת »ƒ¿
ÌÎÚ¯Ê,והיינו"ארץ". ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰וצמיחה גידול עם »¬»¿…∆∆«¿¬∆

ÌÎÓL ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰Â.מציאות להיות עבודתÊŒÏÚÂ‰מבלי על ¿»¬»¿…∆∆ƒ¿∆¿«∆
השוניםהאדם ÏkLבאופנים ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk ¯ÓB‡≈≈«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆∆»

e„ÓÚÈ Ì„‡‰ ˙„B·Ú È�È�Úלבוא ÌÈÓLcלעתיד ‡b¯c d˙B‡a ƒ¿¿≈¬«»»»««¿¿»«¿»¿»«ƒ
,‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰לאין נעלית הנוכחישהיא מהמצב שיעור «¬»ƒ¿»»∆«¬»»

הגלות ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,בזמן ÌÈÓi˜ eÈ‰iL ˜¯ ‡Ïc e�ÈÈ‰לעתיד וגם «¿¿…«∆ƒ¿«»ƒ∆»ƒ»…

ל"עליון" "תחתון" בין החלוקה גם כולל ה' בעבודת שונים אופנים יהיו לבוא

eÈ‰iL ‡l‡שיעור לאין ‰ÌÈL„Áובאיןֿערוךנעלים ÌÈÓM‰ BÓk ∆»∆ƒ¿¿«»«ƒ«¬»ƒ
,‰L„Á‰ ı¯‡‰Âכעת שהם כפי וה"ארץ" מה"שמים" לאיןֿערוך שהם ¿»»∆«¬»»

לעיל) ÈÈc˜‡,(כמבואר È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ ˙�ÈÁ·a eÈ‰ÈÂשיגיעו ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«»¿»
˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒƒ

‡ÏÈÚÏc.באלוקות מעלה, של ƒ¿≈»
e‰ÊÂש"עומדים לעיל האמור ¿∆
È�ÙÏהאדם שעבודת משמעו "

שלמעלה לפנימיות עד מגעת

שלÌbהוא Ó‰המשמעות ««
ÌÈLe¯ca ‡·enM31 ∆»«¿ƒ
'ÌÈiÁ ıÚ È¯t'Ó)32( ƒ¿ƒ≈«ƒ

ÔÓfaL ÌÈÈelb‰ ÏkL∆»«ƒƒ∆«¿«
˙�ÈÁaÓ Ì‰ ‰f‰«∆≈ƒ¿ƒ«

˜ÈzÚ ˙ei�BˆÈÁהחלק ƒƒ«ƒ
'כתר שבבחינת והפנימי העליון

מעולם (שלמעלה עליון'

יומין', 'עתיק נקרא האצילות)

מבחינת ונבדל שנעתק היינו

שעיקר הספירות (הם וגילוי 'יום'

ונמצא ומטה) מהאצילות עניינם

עצמו וב'עתיק' במקורו. בהעלם

יש ומדריגה) בחינה בכל (כמו

שהוא'פנימיות כפי עניינו היינו ,'

עניינו ו'חיצוניות' עצמו, מצד

לבחינה ומשפיע מאיר שהוא כפי

מלמדנו וכאן ממנו, שלמטה

הזה בזמן מ'עתיק' שההתגלות

בלבד מה'חיצוניות' ¿»(‰e�ÈÈהיא
È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»«¿≈
‡È‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»ƒ¿¬»
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰L ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆»ƒ¿¬»

ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙Ïcולא ƒ¿«»«««¿»
שהתעוררות לעיל כמבואר יותר,

יכולה לא ומצומצמת מוגבלת

שיעור לאין ממנה נעלית להתעוררות גורם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלהיות ,(«∆≈≈
˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t Èelb ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏכל (על האדם עבודת כי ∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«ƒ
תהיה "שמכם") בחינת גם כולל שלה, ו'תיגע'האופנים שיעור לאין נעלית

האלוקות. בפנימיות
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החדׁשים ׁשהּׁשמים אף ּכי ּבתחּלתן). סֹופן נעּוץ ְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ(ּכי
והארץ ּכסאי הּׁשמים ּבחינת ּבער אינם החדׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהארץ
ׁשּבתחּלה הּוא העבֹודה סדר מּכלֿמקֹום רגלי, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹהדם
ועלֿידיֿזה גֹו', ּכסאי הּׁשמים הּזה ּבּזמן העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ּדלעתיד הּגּלּויים אל ְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָמּגיעים
הּמאמר ּבתחּלתֹו, אֹור' ׁשּב'תֹורה מה ּגם וזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָגֹו'.
ּב'תֹורה יׁשנֹו ואחרּֿכ גֹו', ּכסאי הּׁשמים הּוא ְְְְִִִִֶַַַַָָָָהראׁשֹון
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור מאמר ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָאֹור'
ּבּזמן העבֹודה יׁשנּה ׁשּבתחּלה הּוא העבֹודה סדר ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָגֹו',
הּגּלּויים אל מּגיעים ועלֿידיֿזה גֹו', ּכסאי הּׁשמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּזה
אּלא עֹוד ולא גֹו'. החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּדלעתיד,
ׁשּגם וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן הּנה לעתיד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּגם
ּתתעּלה רגלי) הדם והארץ ּכסאי (הּׁשמים עּתה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעבֹודה
החדׁשה. והארץ החדׁשים הּׁשמים למעלת ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלעתידֿלבא

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂּובמהרה מּמׁש ּדידן ּבעגלא יהיה ׁשּכן ƒƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועבֹודתינּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי מּמׁש, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָּבימינּו

הּגלּות זמן הדם33ּבמׁש והארץ ּכסאי הּׁשמים ּבבחינת , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדלעתיד, הּיעּודים ּכל לקּיּום נזּכה ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָרגלי,
והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּדכי הּיעּוד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכֹולל
יעמד ּכן גֹו' לפני עֹומדים עֹוׂשה אני אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהחדׁשה

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא וׁשמכם, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָזרעכם
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Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ� Èk) ‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL˜ ÌÈ�È�Ú‰תחילתן וכן »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ»»ƒ¿ƒ»»
‰L„Á‰בסופן ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰L Û‡ Èk לעתיד). שיהיו ƒ«∆«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»
¯‚ÈÏ,לבוא Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ ˙�ÈÁa C¯Úa Ì�È‡≈»¿∆∆¿ƒ««»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»

לעתיד והעבודה הגלות, בזמן שהם כפי המצוות וקיום התורה לימוד היינו

באיןֿערוך נעלית תהיה לבוא

נעלית התגלות ותמשיך ותעורר

העבודה לפעולת באיןֿערוך

Ò„¯כעת ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆
‰lÁ˙aL ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ»
‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰ d�LÈ∆¿»»¬»«¿««∆

,'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰לימוד «»«ƒƒ¿ƒ
שהם כפי המצוות וקיום התורה

ÌÈÚÈbÓכעת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒ
Èk „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ Ï‡∆«ƒƒƒ¿»ƒƒ

kÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
'B‚הדבר שאכן למרות (וזאת

ותוצאה, סיבה בדרך נגרם לא

בהרחבה). לעיל כמבואר

‰¯B˙'aL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
¯Ó‡n‰ ,B˙lÁ˙a '¯B‡ƒ¿ƒ»««¬»
ÌÈÓM‰ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ«»«ƒ
B�LÈ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚ È‡Òkƒ¿ƒ¿««»∆¿
¯Ó‡Ó '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»«¬»
Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒƒ
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Èk ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒƒ

'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡kסדר שזה בעובדה גם משתקף והדבר «¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
לדפוסהמאמרים ונסדרו שנקבעו (כפי הזקן לרבנו אור' ידיב'תורה על

צדק'). ה'צמח BÚ„אדמו"ר ‡ÏÂבלבד זו התורה,לא לימוד ש"השמים", ¿…
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החדׁשים ׁשהּׁשמים אף ּכי ּבתחּלתן). סֹופן נעּוץ ְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ(ּכי
והארץ ּכסאי הּׁשמים ּבחינת ּבער אינם החדׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהארץ
ׁשּבתחּלה הּוא העבֹודה סדר מּכלֿמקֹום רגלי, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹהדם
ועלֿידיֿזה גֹו', ּכסאי הּׁשמים הּזה ּבּזמן העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ּדלעתיד הּגּלּויים אל ְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָמּגיעים
הּמאמר ּבתחּלתֹו, אֹור' ׁשּב'תֹורה מה ּגם וזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָגֹו'.
ּב'תֹורה יׁשנֹו ואחרּֿכ גֹו', ּכסאי הּׁשמים הּוא ְְְְִִִִֶַַַַָָָָהראׁשֹון
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור מאמר ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָאֹור'
ּבּזמן העבֹודה יׁשנּה ׁשּבתחּלה הּוא העבֹודה סדר ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָגֹו',
הּגּלּויים אל מּגיעים ועלֿידיֿזה גֹו', ּכסאי הּׁשמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּזה
אּלא עֹוד ולא גֹו'. החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּדלעתיד,
ׁשּגם וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן הּנה לעתיד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּגם
ּתתעּלה רגלי) הדם והארץ ּכסאי (הּׁשמים עּתה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעבֹודה
החדׁשה. והארץ החדׁשים הּׁשמים למעלת ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלעתידֿלבא

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂּובמהרה מּמׁש ּדידן ּבעגלא יהיה ׁשּכן ƒƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועבֹודתינּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי מּמׁש, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָּבימינּו

הּגלּות זמן הדם33ּבמׁש והארץ ּכסאי הּׁשמים ּבבחינת , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדלעתיד, הּיעּודים ּכל לקּיּום נזּכה ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָרגלי,
והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּדכי הּיעּוד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכֹולל
יעמד ּכן גֹו' לפני עֹומדים עֹוׂשה אני אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהחדׁשה

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא וׁשמכם, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָזרעכם
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Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ� Èk) ‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL˜ ÌÈ�È�Ú‰תחילתן וכן »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ»»ƒ¿ƒ»»
‰L„Á‰בסופן ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰L Û‡ Èk לעתיד). שיהיו ƒ«∆«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»
¯‚ÈÏ,לבוא Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ ˙�ÈÁa C¯Úa Ì�È‡≈»¿∆∆¿ƒ««»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»

לעתיד והעבודה הגלות, בזמן שהם כפי המצוות וקיום התורה לימוד היינו

באיןֿערוך נעלית תהיה לבוא

נעלית התגלות ותמשיך ותעורר

העבודה לפעולת באיןֿערוך

Ò„¯כעת ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆
‰lÁ˙aL ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ»
‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰ d�LÈ∆¿»»¬»«¿««∆

,'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰לימוד «»«ƒƒ¿ƒ
שהם כפי המצוות וקיום התורה

ÌÈÚÈbÓכעת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒ
Èk „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ Ï‡∆«ƒƒƒ¿»ƒƒ

kÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
'B‚הדבר שאכן למרות (וזאת

ותוצאה, סיבה בדרך נגרם לא

בהרחבה). לעיל כמבואר

‰¯B˙'aL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
¯Ó‡n‰ ,B˙lÁ˙a '¯B‡ƒ¿ƒ»««¬»
ÌÈÓM‰ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ«»«ƒ
B�LÈ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚ È‡Òkƒ¿ƒ¿««»∆¿
¯Ó‡Ó '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»«¬»
Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒƒ
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
‰„B·Ú‰ ¯„Ò Èk ,'B‚ƒ≈∆»¬»
d�LÈ ‰lÁ˙aL ‡e‰∆ƒ¿ƒ»∆¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰»¬»«¿««∆
ŒÏÚÂ ,'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿«
Ï‡ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒƒ∆
Èk ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒƒ

'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡kסדר שזה בעובדה גם משתקף והדבר «¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
לדפוסהמאמרים ונסדרו שנקבעו (כפי הזקן לרבנו אור' ידיב'תורה על

צדק'). ה'צמח BÚ„אדמו"ר ‡ÏÂבלבד זו התורה,לא לימוד ש"השמים", ¿…
הם המצוות, קיום לבוא‰Î�‰ו"הארץ", לעתיד שיהיו ÌbLלגילויים ‡l‡∆»∆«

„ÓÚÈ Ôk ‰p‰ ,„È˙ÚÏ∆»ƒƒ≈≈«¬…
ÌbL ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê«¿¬∆¿ƒ¿∆∆«

‰„B·Ú‰וקיום התורה בלימוד »¬»
שהיא כפי «»zÚ‰המצוות

ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰)«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆
‰lÚ˙z (ÈÏ‚¯ Ì„‰¬…«¿»ƒ¿«∆
˙ÏÚÓÏ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¬«
ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆

‰L„Á‰.לעיל כמבואר «¬»»
‰È‰È ÔkL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆≈ƒ¿∆

Ô„Èc ‡Ï‚Úa,שלנו במהירות «¬»»ƒ«
המושגים לפי במהירות היינו

Ó·e‰¯‰שלנו LnÓ«»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚL ,LnÓ e�ÈÓÈa¿»≈«»∆«¿≈
e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ«¬≈«¬»≈
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa33, ¿∆∆¿««»

È‡Òk ÌÈÓM‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««»«ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»»

,˙BˆÓeוהאופנים הדרגות בכל ƒ¿
Ïkהשונים Ìei˜Ï ‰kÊ�ƒ¿∆¿ƒ»

ÏÏBk ,„È˙ÚÏc ÌÈ„eÚi‰«ƒƒƒ¿»ƒ≈
¯L‡k ÈÎc „eÚi‰«ƒ¿ƒ«¬∆
ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆
‰NBÚ È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰«¬»»¬∆¬ƒ∆
Ôk 'B‚ È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»«≈
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
.LnÓ Ô„Èc ‡Ï‚Úa«¬»»ƒ««»
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החדׁשים ׁשהּׁשמים אף ּכי ּבתחּלתן). סֹופן נעּוץ ְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ(ּכי
והארץ ּכסאי הּׁשמים ּבחינת ּבער אינם החדׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהארץ
ׁשּבתחּלה הּוא העבֹודה סדר מּכלֿמקֹום רגלי, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹהדם
ועלֿידיֿזה גֹו', ּכסאי הּׁשמים הּזה ּבּזמן העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ּדלעתיד הּגּלּויים אל ְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָמּגיעים
הּמאמר ּבתחּלתֹו, אֹור' ׁשּב'תֹורה מה ּגם וזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָגֹו'.
ּב'תֹורה יׁשנֹו ואחרּֿכ גֹו', ּכסאי הּׁשמים הּוא ְְְְִִִִֶַַַַָָָָהראׁשֹון
החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור מאמר ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָאֹור'
ּבּזמן העבֹודה יׁשנּה ׁשּבתחּלה הּוא העבֹודה סדר ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָגֹו',
הּגּלּויים אל מּגיעים ועלֿידיֿזה גֹו', ּכסאי הּׁשמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּזה
אּלא עֹוד ולא גֹו'. החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּדלעתיד,
ׁשּגם וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן הּנה לעתיד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּגם
ּתתעּלה רגלי) הדם והארץ ּכסאי (הּׁשמים עּתה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעבֹודה
החדׁשה. והארץ החדׁשים הּׁשמים למעלת ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלעתידֿלבא

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂּובמהרה מּמׁש ּדידן ּבעגלא יהיה ׁשּכן ƒƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועבֹודתינּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי מּמׁש, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָּבימינּו

הּגלּות זמן הדם33ּבמׁש והארץ ּכסאי הּׁשמים ּבבחינת , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדלעתיד, הּיעּודים ּכל לקּיּום נזּכה ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָרגלי,
והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ּדכי הּיעּוד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכֹולל
יעמד ּכן גֹו' לפני עֹומדים עֹוׂשה אני אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהחדׁשה

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא וׁשמכם, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָזרעכם
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Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ� Èk) ‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL˜ ÌÈ�È�Ú‰תחילתן וכן »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ»»ƒ¿ƒ»»
‰L„Á‰בסופן ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰L Û‡ Èk לעתיד). שיהיו ƒ«∆«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»
¯‚ÈÏ,לבוא Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ ˙�ÈÁa C¯Úa Ì�È‡≈»¿∆∆¿ƒ««»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»

לעתיד והעבודה הגלות, בזמן שהם כפי המצוות וקיום התורה לימוד היינו

באיןֿערוך נעלית תהיה לבוא

נעלית התגלות ותמשיך ותעורר

העבודה לפעולת באיןֿערוך

Ò„¯כעת ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆
‰lÁ˙aL ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ»
‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰ d�LÈ∆¿»»¬»«¿««∆

,'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰לימוד «»«ƒƒ¿ƒ
שהם כפי המצוות וקיום התורה

ÌÈÚÈbÓכעת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒƒ
Èk „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ Ï‡∆«ƒƒƒ¿»ƒƒ

kÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
'B‚הדבר שאכן למרות (וזאת

ותוצאה, סיבה בדרך נגרם לא

בהרחבה). לעיל כמבואר

‰¯B˙'aL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
¯Ó‡n‰ ,B˙lÁ˙a '¯B‡ƒ¿ƒ»««¬»
ÌÈÓM‰ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ«»«ƒ
B�LÈ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚ È‡Òkƒ¿ƒ¿««»∆¿
¯Ó‡Ó '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»«¬»
Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒƒ
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
‰„B·Ú‰ ¯„Ò Èk ,'B‚ƒ≈∆»¬»
d�LÈ ‰lÁ˙aL ‡e‰∆ƒ¿ƒ»∆¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰»¬»«¿««∆
ŒÏÚÂ ,'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿«
Ï‡ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒƒ∆
Èk ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒƒ

'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡kסדר שזה בעובדה גם משתקף והדבר «¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
לדפוסהמאמרים ונסדרו שנקבעו (כפי הזקן לרבנו אור' ידיב'תורה על

צדק'). ה'צמח BÚ„אדמו"ר ‡ÏÂבלבד זו התורה,לא לימוד ש"השמים", ¿…
הם המצוות, קיום לבוא‰Î�‰ו"הארץ", לעתיד שיהיו ÌbLלגילויים ‡l‡∆»∆«

„ÓÚÈ Ôk ‰p‰ ,„È˙ÚÏ∆»ƒƒ≈≈«¬…
ÌbL ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê«¿¬∆¿ƒ¿∆∆«

‰„B·Ú‰וקיום התורה בלימוד »¬»
שהיא כפי «»zÚ‰המצוות

ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰)«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆
‰lÚ˙z (ÈÏ‚¯ Ì„‰¬…«¿»ƒ¿«∆
˙ÏÚÓÏ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¬«
ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆

‰L„Á‰.לעיל כמבואר «¬»»
‰È‰È ÔkL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆≈ƒ¿∆

Ô„Èc ‡Ï‚Úa,שלנו במהירות «¬»»ƒ«
המושגים לפי במהירות היינו

Ó·e‰¯‰שלנו LnÓ«»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚL ,LnÓ e�ÈÓÈa¿»≈«»∆«¿≈
e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ«¬≈«¬»≈
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa33, ¿∆∆¿««»

È‡Òk ÌÈÓM‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««»«ƒƒ¿ƒ
‰¯Bz ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»»

,˙BˆÓeוהאופנים הדרגות בכל ƒ¿
Ïkהשונים Ìei˜Ï ‰kÊ�ƒ¿∆¿ƒ»

ÏÏBk ,„È˙ÚÏc ÌÈ„eÚi‰«ƒƒƒ¿»ƒ≈
¯L‡k ÈÎc „eÚi‰«ƒ¿ƒ«¬∆
ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆
‰NBÚ È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰«¬»»¬∆¬ƒ∆
Ôk 'B‚ È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»«≈
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
.LnÓ Ô„Èc ‡Ï‚Úa«¬»»ƒ««»
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מוגה בלתי

ישנם‡. שבעולם) דבר (ובכל ויום יום שבכל פעמים כמה עניניםdnkדובר ישנם – גופא וביניהם ענינים,
העיקרי). לענין בערך (טפל אליו טפלים הם הענינים ושאר עיקרי, אחד ענין שישנו או טפלים, ענינים וישנם עיקריים

בו שיש – זה ליום בנוגע הוא ענינים:dnkוכן

שנמשך ענין – השבת יום וקיימא"dlrnlnא) "מקדשא שבת ,1.

עלֿידי שניתוסף ענין – חודש ראש l`xyiב) ly mzcear"חדשים לראשי דקדשינהו אינהו "ישראל ,2.

יחד. גם שניהם צירוף – חודש ראש שבת ג)

ענינם גם ישנו ראשֿחודש, דשבת הענין כללות מלבד וראשֿחודשihxtdד) שבת במשךdfשל שהרי –

ואפילו חדשים, ראשי וכמה וכמה שבתות, וכמה כמה ישנם ycegÎy`xהשנה zayשבתות בכמה להיות יכול
שבת – ובנידוןֿדידן חדשים; d`xוראשי zyxtוראשֿחודש ,lel`.

אלול:·. חודש של המיוחד ענינו ביאור
תורה' ו'לקוטי אור', ד'תורה המאמרים – פרשה" ב"חסידישע ענין כל מתחילים חסידים, אצל ובהקדמה:
המבואר הענין עם להתחיל יש – אלול חודש של ענינו ובנידוןֿדידן, השנה. ומועדי התורה פרשיות סדר על

השבוע. דפרשת תורה' ב'לקוטי

דפרשתנו תורה' ב'לקוטי 'ראשי3ובכן: לי ודודי לדודי אני המתחיל' 'דיבור – אלול דחודש הראשון במאמר ,
לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "עלֿפי אלול דחודש הענין מבואר – אלול תיבות'

הידוע במאמרו אדמו"ר מו"ח כ"ק שמוסיף כפי – [ויכולים רשאין ואז בשדה, פניו שרוצה4ומקבלין מי כל [

הרי העירה ובלכתו לכולם, שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת
יוצאין אלול בחודש עלֿדרךֿמשל הענין "וכך ומסיים: מלכותו, ולהיכל הבירה לעיר – כו'" אחריו הולכים הם

אליך" פניו הוי' "יאר הרחמים, מדות די"ג הגילוי שנמשך היינו, בשדה", יתברך פניו אור הוי'5להקביל "אֿל ,
לנו" החול.6ויאר בימי כלומר, ד"שדה", ומצב במעמד נמצאים כאשר ,

הביאו זה שמשל העובדה שמספיקה פשוט וגם מובן אבל, מקורו, (לעתֿעתה) מצאתי לא – זה `x"encמשל

owfdלהיותו אשר ,wqetאודות שלו דין' ה'פסק שעלֿידי מובן, הרי התורה, בפנימיות והן דתורה בנגלה הן
– בשדה" ד"מלך xacdהמשל lrtpמדובר שאודותיו עליון הכי מהעולם כולם, העולמות לעולםlynpaבכל עד ,

צורך יש ששם תחתון .lynaהכי

והסבר:‚. ביאור הדורש ענין על להעיר יש – להכי דאתינן ומכיון
מעלת את לבאר כדי ובנידוןֿדידן: הנמשל. בהבנת והסבר ביאור מיתוסף שעלֿידו – הוא "משל" של ענינו

ב גם הרחמים מדות י"ג מאירות שבו אלול, ב"חודש לכאורה, צורך, אין – החול שקודםlynימי למלך ("משל "
ה" מוסיף מה כן, ואם בשדה"), פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר ה"lynבואו בהבנת "lynp!?"

מעיינים שכאשר זאת, עוד אלא הנמשל, בהבנת (לכאורה) מוסיף אינו שהמשל בלבד זו לא – מזה ויתירה
מתעוררת המשל, :7בדברdl`yבפרטי

– הוא (בתחילה) המלך של שמקומו משמע המשל שהמלךdcyaמלשון כותב אינו לשדה),vei`(שהרי
ל" מה מובן: "jlnואינו של ולמקום "dcy!?"
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ובכ"מ.1) ואילך. סע"ג סט, יתרו תו"א וראה א. יז, ביצה
ובכ"מ.2) שם. תו"א וראה א. מט, ברכות
אדה"ז3) במאמרי כו' אלול ענין ד"ה גם וראה ואילך. סע"א לב,

ואילך). תתכה ע' (פרשתנו עה"ת
ע'4) ה'תש"י .167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת לבי אמר לך סד"ה
.(285

כה.5) ו, נשא
כז.6) קיח, תהלים
א'7) יום שיחת .1344 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

ואילך. (2106 ע' ח"ד תשמ"ב (התוועדויות ס"ט תשמ"ב אלול דר"ח
ואילך. כז סעיף לקמן וראה

d"nyz'd lel` yceg y`xc '` ,d`x zyxt zay zgiy

שהם העיר", "אנשי ב"dhnlאפילו מקומם – כו') פניו להקביל יוצאין (שלכן המלך של ולאxirמדרגתו ,"
ב"שדה".

"ארץ "מדבר", וכן "שדה", מושב, עיר בחינת שישנו במאמר שממשיך (כפי "מדבר" כמו אינה "שדה" אמנם,
"שדה" שגם פשוט וגם מובן אףֿעלֿפיֿכן, אבל מ"עיר", בתכלית היפך זרועה"), xzeiaלא dwegx."ה"עיר ממעלת

אלוקינו "עיר הקודש, עיר ירושלים כמו: השלימות, בתכלית שהיא כפי "עיר" אודות מדובר כאשר ובפרט
רב" מלך קרית . "רשות8. מתורת מתבטלת אזי בלתיֿרצויים, ענינים מכל להגן כדי חומה לה שיש מכיון הרי –

הגמרא כדברי "אבל9הרבים", הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה, ננעלות דלתותיה אילמלא "ירושלים, :
כולה" את ומערבין רבים, של כחצר לה משויא דלתות –10נעילת היחיד" "רשות נעשית ועלֿידיֿזה ,ecigil

mler ly11.

" בתואר הנקראים שאנשים מובן, הרי שכן, xirdומכיון iyp`"ב מקומם – "xir."ב"שדה ולא ,"

העיר" ל"אנשי בנוגע אמורים הדברים בכבודוdhnlyואם שהמלך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי – המלך מדרגת
השאלה: נשאלת כן, ואם ב"שדה". לא – ובודאי מלכותו, בהיכל – גופא וב"עיר" ב"עיר", מקומו ובעצמו,

ב"שדה"?! ה"מלך" עושה מה

ל" בנוגע xirdבשלמא iyp`יוצאין" השדה: אל העיר מן שיוצאין לכך הסיבה את במאמר מבאר הרי – "

ש מכיון כלומר, בשדה", פניו ומקבלין לקראתו העיר השדהjlndאנשי אל העיר אנשי יוצאין לכן, בשדה, נמצא
השאלה נשאלת עדיין אבל פניו; להקביל לzixwirdכדי ל"שדה"?!jlnבנוגע ה"מלך" מגיע כיצד – עצמו

השני„. לדודי, אני המתחיל' ב'דיבור – אלול חודש אודות דפרשתנו תורה' ב'לקוטי מבואר ענין –12עוד

לוחות לקבל למרום עליוֿהשלום רבינו משה שעלה יום מ' הם הכיפורים יום אחר עד אלול "מראשֿחודש
כנגד יודי"ן, ד' תיבות' ו'סופי אלול, תיבות' 'ראשי – לי" ודודי לדודי ב"אני מרומז זה ענין וגם האחרונות",

למרום משה שעלה יום .13מ'

שייך אלול בראשֿחודש להר משה דעליית הענין גם העניןוהנה, כמו – מישראל ואחד אחד כל לעבודת
[ויכולים] ש"רשאין בשדה, dvexyדמלך in lk:"'כו פניו להקביל לצאת

הממשיכים רועים משבעה הוא כי עליוֿהשלום, רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית ונפש נפש "כל
כולם, כללות הוא עליוֿהשלום רבינו ומשה רועים, בשם נקראים שלכן ישראל, נשמות לכללות ואלקות חיות

כו'" מהימנא רעיא .14ונקרא

– ממש בפועל ביטוי לידי בא מישראל) ואחד אחד שבכל רבינו משה (בחינת זה שענין אלא עוד, ולא
שכתוב כמו זוטרתי", "מילתא היראה ענין נעשה מישראל ואחד אחד כל שאצל היראה, לענין "ועתה15בנוגע

מעמך שואל אלקיך הוי' מה `mישראל ik"זוטרתי "מילתא הוא היראה שענין היינו, הוי'", את וטעם16ליראה ,
ש"לגבי מכיון – מישראלdynהדבר ואחד אחד שבכל משה בחינת מצד היינו, היא", זוטרתי .14מילתא

שבקרבו, משה בחינת מצד – מישראל ואחד אחד לכל שייכים רבינו משה של עניניו שכל מובן ועלֿפיֿזה
ואחד אחד כל אצל להר דעליה העבודה להיות צריכה להר, רבינו משה עלה שאז אלול, בראשֿחודש ולכן,

שבקרבו. משה בחינת מצד מישראל,

ביום‰. התחלתם – להר משה דעליית והענין בשדה, דמלך הענין – אלול שבחודש הנ"ל ענינים ב' והנה,
כלומר, אלול, דראשֿחודש dfא' meia.

בשדה: דמלך הענין
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ובמפרשים.8) בֿג מח, תהלים
וש"נ.9) ב. ו, עירובין
שם.10) פרש"י
ובכ"מ.11) סע"א. ל, פרשתנו לקו"ת ספל"ג. תניא
סע"א.12) לג,
(בשם13) ר"ה תפלת סדר אבודרהם א) (ריג, ר"ה מס' ריש של"ה

א. סד, ר"ה לקו"ת והעבירו). (סד"ה סתקפ"א או"ח ב"ח הדרשנים).
תשפא. ע' פרשתנו אוה"ת

רפמ"ב.14) תניא
יב.15) י, עקב
סע"ב.16) לג, ברכות
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שהם העיר", "אנשי ב"dhnlאפילו מקומם – כו') פניו להקביל יוצאין (שלכן המלך של ולאxirמדרגתו ,"
ב"שדה".

"ארץ "מדבר", וכן "שדה", מושב, עיר בחינת שישנו במאמר שממשיך (כפי "מדבר" כמו אינה "שדה" אמנם,
"שדה" שגם פשוט וגם מובן אףֿעלֿפיֿכן, אבל מ"עיר", בתכלית היפך זרועה"), xzeiaלא dwegx."ה"עיר ממעלת

אלוקינו "עיר הקודש, עיר ירושלים כמו: השלימות, בתכלית שהיא כפי "עיר" אודות מדובר כאשר ובפרט
רב" מלך קרית . "רשות8. מתורת מתבטלת אזי בלתיֿרצויים, ענינים מכל להגן כדי חומה לה שיש מכיון הרי –

הגמרא כדברי "אבל9הרבים", הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה, ננעלות דלתותיה אילמלא "ירושלים, :
כולה" את ומערבין רבים, של כחצר לה משויא דלתות –10נעילת היחיד" "רשות נעשית ועלֿידיֿזה ,ecigil

mler ly11.

" בתואר הנקראים שאנשים מובן, הרי שכן, xirdומכיון iyp`"ב מקומם – "xir."ב"שדה ולא ,"

העיר" ל"אנשי בנוגע אמורים הדברים בכבודוdhnlyואם שהמלך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי – המלך מדרגת
השאלה: נשאלת כן, ואם ב"שדה". לא – ובודאי מלכותו, בהיכל – גופא וב"עיר" ב"עיר", מקומו ובעצמו,

ב"שדה"?! ה"מלך" עושה מה

ל" בנוגע xirdבשלמא iyp`יוצאין" השדה: אל העיר מן שיוצאין לכך הסיבה את במאמר מבאר הרי – "

ש מכיון כלומר, בשדה", פניו ומקבלין לקראתו העיר השדהjlndאנשי אל העיר אנשי יוצאין לכן, בשדה, נמצא
השאלה נשאלת עדיין אבל פניו; להקביל לzixwirdכדי ל"שדה"?!jlnבנוגע ה"מלך" מגיע כיצד – עצמו

השני„. לדודי, אני המתחיל' ב'דיבור – אלול חודש אודות דפרשתנו תורה' ב'לקוטי מבואר ענין –12עוד

לוחות לקבל למרום עליוֿהשלום רבינו משה שעלה יום מ' הם הכיפורים יום אחר עד אלול "מראשֿחודש
כנגד יודי"ן, ד' תיבות' ו'סופי אלול, תיבות' 'ראשי – לי" ודודי לדודי ב"אני מרומז זה ענין וגם האחרונות",

למרום משה שעלה יום .13מ'

שייך אלול בראשֿחודש להר משה דעליית הענין גם העניןוהנה, כמו – מישראל ואחד אחד כל לעבודת
[ויכולים] ש"רשאין בשדה, dvexyדמלך in lk:"'כו פניו להקביל לצאת

הממשיכים רועים משבעה הוא כי עליוֿהשלום, רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית ונפש נפש "כל
כולם, כללות הוא עליוֿהשלום רבינו ומשה רועים, בשם נקראים שלכן ישראל, נשמות לכללות ואלקות חיות

כו'" מהימנא רעיא .14ונקרא

– ממש בפועל ביטוי לידי בא מישראל) ואחד אחד שבכל רבינו משה (בחינת זה שענין אלא עוד, ולא
שכתוב כמו זוטרתי", "מילתא היראה ענין נעשה מישראל ואחד אחד כל שאצל היראה, לענין "ועתה15בנוגע

מעמך שואל אלקיך הוי' מה `mישראל ik"זוטרתי "מילתא הוא היראה שענין היינו, הוי'", את וטעם16ליראה ,
ש"לגבי מכיון – מישראלdynהדבר ואחד אחד שבכל משה בחינת מצד היינו, היא", זוטרתי .14מילתא

שבקרבו, משה בחינת מצד – מישראל ואחד אחד לכל שייכים רבינו משה של עניניו שכל מובן ועלֿפיֿזה
ואחד אחד כל אצל להר דעליה העבודה להיות צריכה להר, רבינו משה עלה שאז אלול, בראשֿחודש ולכן,

שבקרבו. משה בחינת מצד מישראל,

ביום‰. התחלתם – להר משה דעליית והענין בשדה, דמלך הענין – אלול שבחודש הנ"ל ענינים ב' והנה,
כלומר, אלול, דראשֿחודש dfא' meia.
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ביום מתחילין אם וטריא' 'שקלא ישנה – שופר ותקיעת אורי", ה' "לדוד אמירת – אלול חודש למנהגי בנוגע
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת אלא לנו אין ואנו דראשֿחודש. ב' ביום או דראשֿחודש גילה17א' אם (הן

דראשֿחודש; א' ביום התחלתה אורי", ה' "לדוד שאמירת – מדעתו) והכריע שחידש או לפניֿזה, שהיה מנהג
דראשֿחודש. ב' ביום לתקוע ומתחילין להתלמד, תוקעין אלול דראשֿחודש א' ביום – שופר לתקיעת ובנוגע

אורי" ה' "לדוד לומר מתחילין דראשֿחודש א' שביום מכיון דמלך18והנה, הענין שגם לומר מסתבר הרי ,

"ענין כי: – דראשֿחודש א' ביום כבר מתחיל הוי'`ixeבשדה אֿל עלֿדרך –x`ieב'דיבור כנזכר . . לנו
זה" מזמור לומר אז מתחילים כן על אלול, בחודש המאיר והוא (הראשון), לדודי אני .19המתחיל'

להר: משה דעליית הענין

דעות כמה מצינו – להר משה לעליית אב).20בנוגע דחודש שלושים (יום אלול דראשֿחודש א' ביום (א) :
באב. בכ"ט (ג) דראשֿחודש. ב' ביום (ב)

בסתירה וטריא' ה'שקלא וכן כו', יום דארבעים לחשבון בנוגע וטריא' ה'שקלא פרטי בארוכה נתבארו [וכבר
תשא שבפרשת רש"י, עקב21שבדברי ובפרשת סיני", הר אל בבוקר ועלית לו נאמר אלול "בראשֿחודש 22כותב:

התחלת אבל באב, בכ"ט להר שעלה – לוחות" שני לך פסל למשה אמר . . ביום בו . . באב "בכ"ט כותב:
עמו לילו אין אב שכ"ט מכיון אלול, מראשֿחודש היא ].23המנין

א' ביום היתה להר משה שעליית שאומרים לדעות לצדד יש – דראשֿחודש א' ביום נמצאים כאשר ובכן:
ד המיוחד העילוי מודגש שאז dfדראשֿחודש, meiמקומות בכמה המבואר דיום24[ועלֿדרך המיוחדת שהמעלה

היא טפי"xwirdזה ד"זהיר באופן זה, כו'].25ביום העבודה עניני שאר כל עולים שדרכו ה"שער" שנעשית ועד ,

.Âאלו ענינים שב' להוסיף, שחל26ויש אלול דראשֿחודש א' ביום גם זו:zayaישנם שנה כקביעות –
וכן יתברך, פניו אור להקביל לשדה יוצא יהודי כאשר שכן, בנידוןֿדידן. שייך אינו – בשבת הוצאה איסור

בעצמו. ללכת אם כי דבר, עמו לקחת צריך אינו להר, עולה כאשר

הנה: – דבר) עמו מוציא ואינו בעצמו הולך כאשר גם שייך זה (שענין תחומין לאיסור בנוגע ואפילו

מן אסור אינו מיל מי"ב יותר אפילו . . כלל התורה מן עיקר לתחומין ש"אין דעה ישנה – לראש לכל
הזקן אדמו"ר ערוך' ב'שולחן גם (כמובא כלל" ).27התורה

פניו אור להקביל (היציאה אלו ענינים הרי – מיל" י"ב הוא תורה של תחום ש"שיעור הדעה לפי ואפילו
בבחינת הם להר) העליה וכן בשדה שבתytpÎgewitיתברך דוחה נפש שפיקוח ומכיון וכמה28, כמה אחת (ועל

הדעות (dxzedששבת29לפי יכולים בשבת שגם נמצא, נפש), פיקוח אצל דחויה) רק עניניםmikixve(לא להיות (
להר. העליה והן יתברך, פניו אור להקביל לשדה היציאה הן אלו,

.Êהמעשה אלא עיקר המדרש :30ולא

יחד, גם וראשֿחודש דשבת והחיבור חודש, ראש שבת, בכללות: – ענינים בו שישנם זה ביום בעמדנו
זה. ליום השייכים העבודה עניני בכל לעסוק יש – אלול וראשֿחודש ראה, פרשת שבת ובפרטיות:

דראשֿחודש, הענין כללות השבת, ענין כללות עם הקשורה העבודה להיות צריכה – לראש לכל כלומר:
יחדיו; וראשֿחודש דשבת הענין וכללות

אלול; וראשֿחודש ראה, פרשת שבת – זה ראשֿחודש דשבת הפרטית העבודה גם להיות צריכה לזה, ונוסף

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

(17.53 ס"ע המנהגיםֿחב"ד ספר ר"ח. מנ"א, ל' – יום" "היום
א.18) כז, תהלים
דאשתקד19) אלול אדר"ח שיחת גם וראה צד). (ע' עה"פ אור יהל
ס"ח.

ר"ס20) או"ח בטור הובא פמ"ו. פדר"א ראה – לקמן בהבא
לשו"ע הוספות תמ"ח. ב"א סה"ד סק"ב. שם מג"א שם. ב"ח תקפא.

בקו"א. מדובראוונא להרר"נ הערות שם אדה"ז
יא.21) לג,
יח.22) ט,

שם.23) תשא רא"ם
וש"נ.24) .481 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ובכ"מ.25) סוס"ז. אגה"ק וראה סע"ב. קיח, שבת – חז"ל ל'
כ.26) סעיף לקמן ראה – (להתלמד) לתק"ש בנוגע
שצו.27) ר"ס או"ח
וש"נ.28) רע"א. קלב, שבת
(29.28 הע' 45 ע' חכ"ג בלקו"ש בהנסמן ראה
מי"ז.30) פ"א אבות

d"nyz'd lel` yceg y`xc '` ,d`x zyxt zay zgiy

משה בחינת (מצד להר העליה והן יתברך, פניו אור להקביל לשדה היציאה הן – גופא אלול ובראשֿחודש
בארוכה. כנ"ל מישראל), ואחד אחד שבכל

.Ïביותר להשתדל יש ולכן, הבאה, הלימודים שנת לקראת לבתיֿספר הילדים רישום נערך אלו ...בימים
הקודש, טהרת על לחינוך עד הכשר, חינוך מקבלים שבהם לבתיֿספר ילדיהם את שירשמו ההורים על לפעול
באופן ההנהגה – כולל התורה, מצוות כל לקיום באים עלֿידיֿזה אשר ה', ויראת ה' אהבת על המיוסד חינוך

שמים" לשם יהיו מעשיך דעהו"31ד"כל דרכיך .32ו"בכל

על מוטל זה cg`eתפקיד cg` lk!הכלל מן יוצא ללא

של ("שלוחו שליח לשלוח בממונו, להשתתף עליו – זה לתפקיד ומסוגל שייך שאינו שחושב מי ישנו ואם
כמותו" בזה.33אדם וכיוצא ,(

על השפיע שכבר מי שגם dnkeומובן, dnkלו אין – הכשר דחינוך לבתיֿספר ילדיהם את לשלוח הורים
"כל שכן, הכשר. לחינוך ולהכניסו יהודי ילד ועוד יהודי, ילד עוד ולמצוא לחפש עליו אלא בכך, להסתפק

קיים כאילו מישראל אחת נפש ln`המקיים mler"34כבר שקיים העובדה ובמילא, ,dnkאינה מלאים, עולמות
" חסֿושלום, להזניח, ln`סיבה mler!"מלא "עולם גם אלא שלם, עולם רק לא ,"

ועוד: זאת

כבר שנמצאים כלseqaמכיון במשך שנעשו ומצוותיה תורה בעניני הפעולות ריבוי כל לאחרי הגלות, זמן
לחינוך יהודי ילד עוד להכניס בלבד, אחת פעולה אלא לעשות נשאר שלא ביותר יתכן הרי – שלפנינו הדורות

היא זו ופעולה `oexgהכשר, ikd xexiad!הגאולה לפני

עצמך: והגע

בנוגע הרמב"םepnflאפילו פוסק "עשה35– :zg` devnלכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי ,

הגמרא דברי על מיוסד זה ופסק והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זמן36זכות, הגמרא, בזמן גם היה שכן היינו, ,

זכות,iptlרב לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "להכריע יהודי של בכוחו היה אז כבר – הרמב"ם של זמנו
בלבד! אחת" "מצוה עלֿידי

שניתוסף לאחרי אלו, בימינו הרי – והש"ס הרמב"ם לזמן בנוגע אמורים הדברים bltenואם ieaixפעולות של
עתה, ועד מאז ומצוותיה תורה i`ceaeבעניני i`ceaש הדבר היאdlertשאפשרי היא עתה, לעשות שצריכים זו

oexg`d xexiad!צדקנו משיח ביאת לפני להתברר שצריך

.‡Ïאו והסבר, ביאור כל אין כו') להתברר שצריך האחרון הבירור (אודות לעיל שבהאמור פשוט וגם מובן
גלות"?! אין אידן מאטערן שיעור א איז "וויפל מתי"... "עד הגלות... אריכות גודל על חסֿושלום, ַַהצדקה,
את להשלים שצריכים אומר מי – כו' בירור עוד שיושלם עד שממתינים בכך יש והסבר ביאור lkאיזה

מספיק תורה דין עלֿפי אחרון?! הכי לבירור עד הבירורים, !aexעבודת

וחציו חייב חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל "צריך הנ"ל: הרמב"ם דין' ב'פסק וכמודגש
– כזה ובמצב זכאי", וחציו חייב חציו כולו העולם כל וכן zepeerזכאי, dvgne zeiekf dvgnעשה" –zg` devn,

שאין בלבד זו לא כלומר, והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי
דמינכר; רובא לא ואפילו ככולו", "רובו שיהיה צורך שאין זאת, עוד אלא השלימות, תכלית של במצב צורך
הגאולה!... את ולהביא זכות לכף להכריע כדי כבר מספיקה – עוונות מחצה על יתירה בלבד אחת" "מצוה

"כלו שכבר לאחרי ד"יתבררו37ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הענין היה וכבר הקיצין"!... גו'"!...38כל ויצרפו ויתלבנו

– העבודה מענין "להתחמק" הדברים כוונת שאין בעבודתם`daxcומובן, הקב"ה של וחפצו רצונו אם :

בתכלית ישראל של עבודתם תהיה לבוא לעתיד שכן, והשלימה. האמיתית הגאולה את להביא עליו – ישראל של
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ספ"ג.31) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
ס"ב.32) סקנ"ו שם אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי
יב,33) בא עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. במשנה. – ב לד, ברכות

יד. כד, אמור ו.
רוצח34) הל' רמב"ם במשנה. – סע"א לז, סנהדרין רע"א. י, ב"ב

ה"ג. פי"ב סנהדרין הל' ספ"א. נפש ושמירת
תשוב35) ה"ד.הל' פ"ג ה
רע"ב.36) מ, קידושין
סע"ב.37) צז, סנהדרין
י.38) יב, דניאל



טו d"nyz'd lel` yceg y`xc '` ,d`x zyxt zay zgiy

משה בחינת (מצד להר העליה והן יתברך, פניו אור להקביל לשדה היציאה הן – גופא אלול ובראשֿחודש
בארוכה. כנ"ל מישראל), ואחד אחד שבכל

.Ïביותר להשתדל יש ולכן, הבאה, הלימודים שנת לקראת לבתיֿספר הילדים רישום נערך אלו ...בימים
הקודש, טהרת על לחינוך עד הכשר, חינוך מקבלים שבהם לבתיֿספר ילדיהם את שירשמו ההורים על לפעול
באופן ההנהגה – כולל התורה, מצוות כל לקיום באים עלֿידיֿזה אשר ה', ויראת ה' אהבת על המיוסד חינוך

שמים" לשם יהיו מעשיך דעהו"31ד"כל דרכיך .32ו"בכל

על מוטל זה cg`eתפקיד cg` lk!הכלל מן יוצא ללא

של ("שלוחו שליח לשלוח בממונו, להשתתף עליו – זה לתפקיד ומסוגל שייך שאינו שחושב מי ישנו ואם
כמותו" בזה.33אדם וכיוצא ,(

על השפיע שכבר מי שגם dnkeומובן, dnkלו אין – הכשר דחינוך לבתיֿספר ילדיהם את לשלוח הורים
"כל שכן, הכשר. לחינוך ולהכניסו יהודי ילד ועוד יהודי, ילד עוד ולמצוא לחפש עליו אלא בכך, להסתפק

קיים כאילו מישראל אחת נפש ln`המקיים mler"34כבר שקיים העובדה ובמילא, ,dnkאינה מלאים, עולמות
" חסֿושלום, להזניח, ln`סיבה mler!"מלא "עולם גם אלא שלם, עולם רק לא ,"

ועוד: זאת

כבר שנמצאים כלseqaמכיון במשך שנעשו ומצוותיה תורה בעניני הפעולות ריבוי כל לאחרי הגלות, זמן
לחינוך יהודי ילד עוד להכניס בלבד, אחת פעולה אלא לעשות נשאר שלא ביותר יתכן הרי – שלפנינו הדורות

היא זו ופעולה `oexgהכשר, ikd xexiad!הגאולה לפני

עצמך: והגע

בנוגע הרמב"םepnflאפילו פוסק "עשה35– :zg` devnלכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי ,

הגמרא דברי על מיוסד זה ופסק והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זמן36זכות, הגמרא, בזמן גם היה שכן היינו, ,

זכות,iptlרב לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "להכריע יהודי של בכוחו היה אז כבר – הרמב"ם של זמנו
בלבד! אחת" "מצוה עלֿידי

שניתוסף לאחרי אלו, בימינו הרי – והש"ס הרמב"ם לזמן בנוגע אמורים הדברים bltenואם ieaixפעולות של
עתה, ועד מאז ומצוותיה תורה i`ceaeבעניני i`ceaש הדבר היאdlertשאפשרי היא עתה, לעשות שצריכים זו

oexg`d xexiad!צדקנו משיח ביאת לפני להתברר שצריך

.‡Ïאו והסבר, ביאור כל אין כו') להתברר שצריך האחרון הבירור (אודות לעיל שבהאמור פשוט וגם מובן
גלות"?! אין אידן מאטערן שיעור א איז "וויפל מתי"... "עד הגלות... אריכות גודל על חסֿושלום, ַַהצדקה,
את להשלים שצריכים אומר מי – כו' בירור עוד שיושלם עד שממתינים בכך יש והסבר ביאור lkאיזה

מספיק תורה דין עלֿפי אחרון?! הכי לבירור עד הבירורים, !aexעבודת

וחציו חייב חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל "צריך הנ"ל: הרמב"ם דין' ב'פסק וכמודגש
– כזה ובמצב זכאי", וחציו חייב חציו כולו העולם כל וכן zepeerזכאי, dvgne zeiekf dvgnעשה" –zg` devn,

שאין בלבד זו לא כלומר, והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי
דמינכר; רובא לא ואפילו ככולו", "רובו שיהיה צורך שאין זאת, עוד אלא השלימות, תכלית של במצב צורך
הגאולה!... את ולהביא זכות לכף להכריע כדי כבר מספיקה – עוונות מחצה על יתירה בלבד אחת" "מצוה

"כלו שכבר לאחרי ד"יתבררו37ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הענין היה וכבר הקיצין"!... גו'"!...38כל ויצרפו ויתלבנו

– העבודה מענין "להתחמק" הדברים כוונת שאין בעבודתם`daxcומובן, הקב"ה של וחפצו רצונו אם :

בתכלית ישראל של עבודתם תהיה לבוא לעתיד שכן, והשלימה. האמיתית הגאולה את להביא עליו – ישראל של
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ספ"ג.31) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
ס"ב.32) סקנ"ו שם אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי
יב,33) בא עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. במשנה. – ב לד, ברכות

יד. כד, אמור ו.
רוצח34) הל' רמב"ם במשנה. – סע"א לז, סנהדרין רע"א. י, ב"ב

ה"ג. פי"ב סנהדרין הל' ספ"א. נפש ושמירת
תשוב35) ה"ד.הל' פ"ג ה
רע"ב.36) מ, קידושין
סע"ב.37) צז, סנהדרין
י.38) יב, דניאל



d"nyz'dטז lel` yceg y`xc '` ,d`x zyxt zay zgiy

" – jpevxהשלימות zevnkהרחבה של במצב שיהיו מוטב ישראל?!... בני את לייגע איפוא, הצורך, מהו !"

השלימות! בתכלית עבודתם תהיה ואז והשלימה, האמיתית בגאולה אמיתית,

" לוקחים שעלֿידיֿזה והסברות הביאורים שאר לכל בנוגע כן מסתירzenvrוכמו אינו ה"צמצום" וענין ,"
הוי' "אֿל שיהיה רוצים יהודים שכן, כלל. מקום להם אין אלו ו"סברות" "ביאורים" – וכו' eplוכו' x`ie..."

– ד"ויאר`xe"ויאר" והאופן ממש, שאזeplבפועל בגופים, נשמות – באמצעות" האור את הנשמה מקבלת
הגשמי! דגוף בשר עיני

שיש הריmiythומה – "הרחבה" של במצב שהם לעצמם על`daxcשמדמים מורה זה מצב :lecb jyeg

xzeiaש"ׂשמים לאור"!39עד חושך

"אוי גרוע: הכי במצב שנמצאים בשעה בה – "הרחבה" של מצב שזהו לדמות יתכן לבנים40כיצד להם
נמצאים יהודים ...! אביהם"! שולחן מעל –zelbaשגלו אביהם את רואים ואינם אביהם", שולחן מעל "גלו ,

מה"!...41"אותותינו עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא

" אמנם zekfישנו cenil– טפשים אותם על "zelbd zkyg– להם שמסבירים לאחרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל ...

המצב!... את סוףֿכלֿסוף להבין צריכים

ממש, בפועל והשלימה האמיתית גאולה – בפועל המעשה אם כי שבדבר, וטריא' ה'שקלא לא – והעיקר
"משיח – ומיד "!e`pתיכף

.·Ïבירור עוד הבירורים, בעבודת ומוסיפים הולכים ליום מיום הרי בגלות, עדיין שנמצאים זמן כל אמנם,
ולהכניסו מלא", "עולם יהודי, ילד עוד למצוא כאמור, גרמא, שהזמן בענין להוסיף יש ובמיוחד כו', בירור ועוד

הכשר. לחינוך
ב"צרכי והרי בשבת", ציבור צרכי על "מפקחין שכן, השבת, ביום זה ענין על לעורר יש "xeaivוכאמור,

l`xyiנכללים ipan zg`e cg` lkכידוע - ומצוותיה התורה לקיום בנוגע ומצבם במעמדם חילוק כל 42ללא

תיבות' 'ראשי גםxeינוניםaדיקיםvש"צבור" נכלל תיבות' שב'ראשי אלא עוד, ולא xagndשעים, e"`e

") ד"xeד"רשעים" הסוגים עם ו"aשעים") ז"לvינונים" חכמינו ובלשון מפושעי43דיקים", בה שאין תענית "כל :
הקטורת". סממני עם הכתוב ומנאה רע ריחה חלבנה שהרי תענית, אינה ישראל

בענין ובמיוחד ה"מבצעים", עניני כל עלֿידי היהדות, דהפצת הפעולות בכל להוסיף – העיקר הוא והמעשה
נפעל שעלֿידיֿזה אלא עוד, ולא מלא", "עולם הוא יהודי ילד שכל וכאמור, חינוך, מבצע – גרמא שהזמן

בנים" על אבות לב ד"והשיב ההורים44הענין על גם פועל זה הרי הכשר, חינוך מקבלים הילדים כאשר שכן, .

שרואים כפי גמורים", "צדיקים בדרגת היו לכן מקודם כאשר גם – וזאת וקדושה, באור אצלם שיתוסף והזקנים
א", א' "קמץ ב"חדר" שלמד להורים) (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לסבתא או לסבא מספר קטן ילד שכאשר ָבמוחש

פניהם! באור ניתוסף אזי – בזה וכיוצא אני" "מודה

ילדיהם את שולחים שכאשר – ומצוותיה מתורה עדיין שרחוקים יהודים לאותם בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בנים" על אבות לב ד"והשיב הענין נפעל אזי הכשר, דחינוך מחדיריםeheytkלבתיֿספר שהילדים עלֿידיֿזה ,

המקדש! בית בדוגמת בתוכם", "ושכנתי – השכינה שורה שבו בית שנעשה עד כולו, הבית בכל היהדות אור את

.ÂÓבמדרש הקב"ה45...איתא לו "אמר שיצא: לרועה משל לארץ, ליכנס מבקש אתה פנים באיזה למשה,
נכנס אתה אם המלך, לו אמר מלך, של לפלטרין ליכנס הרועה ביקש הצאן, ונשבית מלך של צאנו לרעות
ששים שהוצאת הוא שבחך למשה, הקב"ה לו אמר כאן אף הצאן. את השבית שאתה הבריות, יאמרו מה עכשיו,

אלא הבא, לעולם חלק המדבר לדור אין יאמרו עכשיו אחר, דור מכניס ואתה במדבר, וקברתם ocvaריבוא `dz

שנאמר עמהן, ישראל,46ותבוא לארץ רבינו משה נכנס לא ולכן, לעתיד), העם בראש (שיבוא עם" ראשי ויתא
שלו. דור המדבר, דור עם ביחד נשאר אלא
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כ.39) ה, ישעי'
סע"א.40) ג, ברכות
ט.41) עד, תהלים
מ"ד.42) פ"ב אבות עמ"ס (להחיד"א) לאדן ככר

לד.43) ל, תשא עה"ת בפרש"י הובא ב. ו, כריתות
כד.44) ג, מלאכי
וש"נ.45) יג. פי"ט, במדב"ר
כא.46) לג, ברכה
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והסבר: ביאור דרוש ולכאורה,

ליכנס רצו ולא לארץ, להכניסם ה' ביכולת האמינו שלא על עונש בתור – לארץ נכנסו לא המדבר דור
הסיבה הרי – רבינו משה זאת, ולעומת מריבה!dcigidלארץ; מי בגלל אלא אינה לארץ ליכנס זכה שלא לכך

שכתוב כמו לארץ, להכנס ורצונו חפצו היה גדול – לארץ להיכנס לרצון בנוגע .47ואילו . ה' אל "ואתחנן
עוד אלי דבר תוסף אל לך "רב הקב"ה לו שאמר עד כך כל להפציר והרבה הארץ", את ואראה נא אעברה

הזה" ומפציר"48בדבר סרבן כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו "שלא ,49.

ז"ל חכמינו נשים50ובלשון לשתי משל היה. הממרים מן הוא אף יאמרו שלא סרחונו, שיכתב משה "בקש :
כו'". שביעית פגי אכלה ואחת קלקלה אחת דין', ב'בית שלוקות

"תהא – עמהם יחד במדבר שנשאר המדבר, דור עם רבינו משה את מקשרים כיצד השאלה: נשאלת כן, ואם
הוא ביניהם החילוק כאשר – dvwdבצדן" l` dvwd on!?

"משל – לזה כו'":drexlוהמענה

רועה" היה "ומשה – הראשון ישראל' 'רועה היה רבינו המדרש51משה ובלשון היינו,52, לכך", "מתוקן :

משה, שנולד ביום שהרי – בכך הכירו העולם אומות שאפילו כך, כדי ועד שנולד. מאז מציאותו כל היתה שזו
ישראל של מושיען נולד היום פרעה: אצטגניני שהרי53אמרו – בכך הכירו ישראל שבני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

אורה" כולו הבית נתמלא .54"כשנולד

מרעיתו!! צאן את יעזוב שלא היא, אמיתי "רועה" של תכונתו ובכן,

אומר – רחמנאֿליצלן העגל, חטא – הירידה בתכלית שפל הכי למצב עד שיהיו, מצב באיזה דורו בני יהיו
שחת כי רד "לך למשה עםjnr"55הקב"ה ,jlyהגיעם מפני חסֿושלום, מהם, מתנער אינו – רבינו ומשה ;

אלא המצב, "lawnלשפל שזהו הקב"ה של דבריו רבינו!jnrאת משה של עם ,"

נא"!!... מחני אין "ואם שאמר: עד – עמהם התקשרותו גדלה כך כדי ועד

המצב, בשפל בהיותם גם מרעיתו צאן יעזוב לא – ו"רועה" שלהם!! ה"רועה" היותו מפני – למה זה וכל
רבינו משה היה העגל חטא שבזמן כבנידוןֿדידן, מצבם, שפלות עם כלל ושייכות קשר לו שאין אף – וזאת

למחות! יכול שהיה מי של בגדר היה שלא כך בהר,

מרעיתו. צאן את לעזוב יכול היה שלא מפני – במדבר רבינו משה נשאר זה ומטעם

שנה: ק"כ – רבינו משה של חייו שנות במשך גם מודגש זה וענין

שהדבר עד כך כל ועצמי פנימי באופן היתה דורו בני עם – ישראל של רוען – רבינו משה של התקשרותו
לענין בנוגע ביטוי לידי משהmiigdבא של דורו המדבר, דור אנשי כל מתו כאשר הארבעים, שנת בסוף שכן, .

מצ הרי לחיות!רבינו, להמשיך יכול היה לא מרעיתו, צאן יעזוב לא אשר שלהם, "רועה" היותו ד

שכן, – שנה קכ"ג שחי אהרן כמו שנים, ה' עד אחדות, שנים עוד לחיות המשיך שלא לכך הסיבה גם וזוהי
כלו המדבר ודור עוד, לחיות יכול היה לא המדבר דור כלו כאשר מיד הרי דורו, בני עם התקשרותו גודל מפני

מלאו שאז שנה, ארבעים משה.k"wבסוף לחיי שנים

שנה מק"כ יותר ימים להאריך צריך היה שאז לארץ, שיכנס התפלל רבינו שמשה שמצינו מזה להקשות ואין
ענין עם קשורה זו בקשה שכן, –dlitzd"למשה "תפילה התפילה:57[וכידוע56, בעבודת אופנים ב' שיש

לעני" ענין58"תפילה שזהו העשיר], תפילת – למשה" ו"תפילה ,envrÎipta.מקומו כאן ואין כו',
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א.51) ג, שמות
וש"נ.52) ד. פ"ב, שמו"ר

כב.53) א, שמות פרש"י
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א.58) קב, תהלים
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והסבר: ביאור דרוש ולכאורה,

ליכנס רצו ולא לארץ, להכניסם ה' ביכולת האמינו שלא על עונש בתור – לארץ נכנסו לא המדבר דור
הסיבה הרי – רבינו משה זאת, ולעומת מריבה!dcigidלארץ; מי בגלל אלא אינה לארץ ליכנס זכה שלא לכך

שכתוב כמו לארץ, להכנס ורצונו חפצו היה גדול – לארץ להיכנס לרצון בנוגע .47ואילו . ה' אל "ואתחנן
עוד אלי דבר תוסף אל לך "רב הקב"ה לו שאמר עד כך כל להפציר והרבה הארץ", את ואראה נא אעברה

הזה" ומפציר"48בדבר סרבן כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו "שלא ,49.

ז"ל חכמינו נשים50ובלשון לשתי משל היה. הממרים מן הוא אף יאמרו שלא סרחונו, שיכתב משה "בקש :
כו'". שביעית פגי אכלה ואחת קלקלה אחת דין', ב'בית שלוקות

"תהא – עמהם יחד במדבר שנשאר המדבר, דור עם רבינו משה את מקשרים כיצד השאלה: נשאלת כן, ואם
הוא ביניהם החילוק כאשר – dvwdבצדן" l` dvwd on!?

"משל – לזה כו'":drexlוהמענה

רועה" היה "ומשה – הראשון ישראל' 'רועה היה רבינו המדרש51משה ובלשון היינו,52, לכך", "מתוקן :

משה, שנולד ביום שהרי – בכך הכירו העולם אומות שאפילו כך, כדי ועד שנולד. מאז מציאותו כל היתה שזו
ישראל של מושיען נולד היום פרעה: אצטגניני שהרי53אמרו – בכך הכירו ישראל שבני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

אורה" כולו הבית נתמלא .54"כשנולד

מרעיתו!! צאן את יעזוב שלא היא, אמיתי "רועה" של תכונתו ובכן,

אומר – רחמנאֿליצלן העגל, חטא – הירידה בתכלית שפל הכי למצב עד שיהיו, מצב באיזה דורו בני יהיו
שחת כי רד "לך למשה עםjnr"55הקב"ה ,jlyהגיעם מפני חסֿושלום, מהם, מתנער אינו – רבינו ומשה ;

אלא המצב, "lawnלשפל שזהו הקב"ה של דבריו רבינו!jnrאת משה של עם ,"

נא"!!... מחני אין "ואם שאמר: עד – עמהם התקשרותו גדלה כך כדי ועד

המצב, בשפל בהיותם גם מרעיתו צאן יעזוב לא – ו"רועה" שלהם!! ה"רועה" היותו מפני – למה זה וכל
רבינו משה היה העגל חטא שבזמן כבנידוןֿדידן, מצבם, שפלות עם כלל ושייכות קשר לו שאין אף – וזאת

למחות! יכול שהיה מי של בגדר היה שלא כך בהר,

מרעיתו. צאן את לעזוב יכול היה שלא מפני – במדבר רבינו משה נשאר זה ומטעם

שנה: ק"כ – רבינו משה של חייו שנות במשך גם מודגש זה וענין

שהדבר עד כך כל ועצמי פנימי באופן היתה דורו בני עם – ישראל של רוען – רבינו משה של התקשרותו
לענין בנוגע ביטוי לידי משהmiigdבא של דורו המדבר, דור אנשי כל מתו כאשר הארבעים, שנת בסוף שכן, .

מצ הרי לחיות!רבינו, להמשיך יכול היה לא מרעיתו, צאן יעזוב לא אשר שלהם, "רועה" היותו ד

שכן, – שנה קכ"ג שחי אהרן כמו שנים, ה' עד אחדות, שנים עוד לחיות המשיך שלא לכך הסיבה גם וזוהי
כלו המדבר ודור עוד, לחיות יכול היה לא המדבר דור כלו כאשר מיד הרי דורו, בני עם התקשרותו גודל מפני

מלאו שאז שנה, ארבעים משה.k"wבסוף לחיי שנים

שנה מק"כ יותר ימים להאריך צריך היה שאז לארץ, שיכנס התפלל רבינו שמשה שמצינו מזה להקשות ואין
ענין עם קשורה זו בקשה שכן, –dlitzd"למשה "תפילה התפילה:57[וכידוע56, בעבודת אופנים ב' שיש

לעני" ענין58"תפילה שזהו העשיר], תפילת – למשה" ו"תפילה ,envrÎipta.מקומו כאן ואין כו',
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ואילך).47) כג (ג, ואתחנן ר"פ
כו.48) שם,
עה"פ.49) פרש"י
וש"נ.50) יב. שם, במדב"ר וראה יג. כז, פינחס פרש"י
א.51) ג, שמות
וש"נ.52) ד. פ"ב, שמו"ר

כב.53) א, שמות פרש"י
ב.54) ב, שם פרש"י
ז.55) לב, תשא
א.56) צ, תהלים
וש"נ.57) שפ). שכ. (ע' עה"פ אור יהל ראה
א.58) קב, תהלים
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הקודש ללשון מתורגם
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לעבד להעניק האדון שחייב הענקה, למצות בקשר

החינוך1המשתחרר בספר נאמר המצוה2, שחיוב שלמרות

נוהג היובל שאין בזמן (שכן נוהג" שהיובל "בזמן רק חל

מכך, ללמוד זאת בכל אפשר – עברי) עבד של דין אין

dfdשגם onfaמבני שכר שאם לקח ויוסף חכם "ישמע :

לו שיעניק מועט אפילו או מרובה, זמן ועבדו ישראל

יתברך". ה' ברכו מאשר מעמו בצאתו

הענקה ממצות שהלקח חינוך", ה"מנחת אומר כך על

עליו המעביד, של הטוב" "מוסרו שמצד הזה, בזמן לשכיר

הדיעה לפי רק הוא – מעמו" "בצאתו לו שחובת3להעניק

עבד לגבי והן ביתֿדין שמכרוהו עבד לגבי הן חלה הענקה

עצמו. שמוכר

הדיעה לפי נאמרה4אבל הענקה עבדwxשמצות לגבי

שהגמרא (וכפי ביתֿדין הפסוק5שמכרוהו מן זאת 6לומדת

עצמו" למוכר ולא "לו – לו" תעניק הטעם7"הענק הרי (

מאיזה יודע ("ומי המוסר" "מצד אינו הענקה מצות של

סוגי שני בין לחלק מקום אין המוסר" "מצד שכן – טעם")

בזמן לשכיר ביחס מכאן ללמוד אין ולפיכך – העבדים

הזה.

הרמב"ם הרי בקושיא: נשאר חינוך" שה"מנחת 8אלא

ואילו ביתֿדין" "מכרוהו לגבי רק נוהגת שהענקה פוסק

ה" "מוכרלפי לגבי גם הוא הענקה שחיוב יוצא חינוך"

נוטה יהיה (=החינוך) המחבר שהרב שכיח לא עצמו",

להדיא. שפירשה לא אם הרמב"ם, מדעת

.·
¯ÎÂÓ" È·‚Ï ‰˜�Ú‰ ˙·ÂÁ ˙ÂÏÁŒÈ‡Ï ÌÈ¯·Ò‰‰ È�˘

"ÂÓˆÚ
ולבאר: לתרץ לומר ויש

ולא ביתֿדין במכרוהו רק נוהגת שהענקה הלימוד את

אופנים: בשני לפרש ניתן עצמו במוכר

לעבד להעניק שיש הוא שבהענקה החידוש א)

) ביתֿדין elשמכרוהו wiprz wprdהוא שהכלל ומאחר ,(

חידושו" אלא בו לו הרי9"אין ,`linnל"מוכר הענקה אין

עצמו".

בזמן לשכיר ביתֿדין ממכרוהו ללמוד אין זה פי על

הזה.

ביתֿדין ידי על שהנמכר איננו החידוש lawnב)

ש"לו אלא envrהענקה, xkenl `leהעובדה – כלומר ,"

עצמו הענקה`epiשמוכר .10מקבל

מוכר שלגבי הדיעה לפי שאפילו יוצא זה אופן לפי

הענקה, מדין זאת בכל ללמוד אפשר – הענקה אין עצמו

אחרים מקרים לגבי ביתֿדין, יחול11במכרוהו (שבהם

"מוכר בגדר אינם רק אם – הענקה) של מסויים חיוב

yexitaעצמו", hrnzpy.ההענקה מענין

במי דן אינו שה"חינוך" מאחר עצמוxknyלפיכך,

carl,בשכיר אם כי הזה, לזמן שייך שאינו דבר –

xikydyעצמוlretkמ"מכרוהו ללמוד אפשר –

"בצאתו המוסר, מצד הענקה, לו לתת שיש ביתֿדין"

מעמו".
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יגֿיד.1) טו, פרשתנו

בסופה.2) תפב מצוה

א.3) טו, שם (הב') ואידך תוד"ה ב. יד, קדושין – ר"א דעת

באנציקלופדיא4) נסמנו – הפוסקים רוב דעת וכ"ה שם. קידושין ת"ק

– החינוך דברי וא"כ תרעח). (ע' הענקה ע' g"pndתלמודית 'it itlראה (אבל

להלכה. אינם – סוס"ג) בפנים לקמן

א.5) טו, שם

יד.6) שם, פרשתנו

(ספ"ו7) חו"מ ובש"ך ב. יד, שם – שכיר שכיר הגז"ש יליף שלא מפני או

להרמב"ם. ס"ל ושכן הגמרא, למסקנת גם שכ"ה א) טו, שם מריטב"א סק"ג.

.20 ,10 הערה לקמן וראה עיי"ש.

הי"ב.8) פ"ג עבדים הל'

חדוש,9) ע' תלמודית אנציקלופדיא .p"yeראה

שאז10) עצמו", למוכר ולא מ"לו הוא הלימוד באם תלוי זה ואולי

עצמו שמוכר בזה הוא אוhrnzpהחידוש עצמו"): למוכר ("ולא מהענקה

בזה הוא החידוש שאז ,(7 הערה (כנ"ל שכיר שכיר הגז"ש יליף שלא מפני

ב ב"ד ממכרוהו עצמו מוכר ללמוד (ואא"פ ב"ד למכרוהו .dnepivnשמעניקים

.20 הערה לקמן וראה לא). ד"ה סע"ב יד, קידושין רש"י וראה

שמוכר11) דזה סכ"ב) שם קידושין (יש"ש המהרש"ל לפמ"ש ובפרט

עבדים ולא עבדים בנ"י לי כי על שעבר מפני הוא לו מעניקים אין עצמו

לעבדים.

d`x zyxt - zegiyÎihewl
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בשני תלויים הנ"ל בלימוד האופנים ששני לומר ויש

של מהותה את להסביר ניתן שבהם האופנים

:12ה"הענקה"

מן שמשמע כפי פעולה, שכר בגדר היא הענקה א)

התורה)13הגמרא קראתו (=שכיר רחמנא, קרייה "שכיר :

לפי ליורשיו". פעולתו האי אף ליורשיו פעולתו שכיר מה

שעבד בכך הוא הכתוב וגזירת שהחידוש מסתבר זו הגדרה

ביתֿדין בתורתlawnשמכרוהו הענקה מתן שכן הענקה,

dlert xky)sqepתמורת ששולם השכר כל עבודתו)lkעל

חידוש. מהוה

בגדר היא הענקה כהערכהdwcv14ב) נותן שהאדון ,

שהחידוש ההגיון, מחייב זו הגדרה לפי העבד. לעבודת

עצמו שמוכר בכך הוא הכתוב הענקה,`epiוגזירת מקבל

"מילתא היא ביתֿדין שמכרוהו למי הענקה שהרי

כאמור. בטעמא",

ללמוד ניתן זה דבר – בנידון? הרמב"ם של דעתו מהי

המצוות שבספר מצות15מכך את הרמב"ם קובע לא

ואמה לעבד הקשורות המצוות בין מיד16הענקה אם כי ,

הצדקה מצות צדקה17לאחר למצות הסמיכות מן משמע18.

צדקה בגדר היא ההענקה הרמב"ם דעת לפי .19כי

מדעת "נוטה שה"חינוך" לומר הכרח אין זה לפי

ממעטתהרמב"ם". שהתורה הרמב"ם שיטת לפי אפילו

ביתֿ ממכרוהו ללמוד מקום יש – מהענקה עצמו מוכר

בזמן20דין לשכיר גם לתת יש (=צדקה) המוסר שמצד

מעמו". "בצאתו הענקה הזה

.„
„Â·ÚÏ ˜ÒÙ˘ ¯ÈÎ˘Ï ‰˜�Ú‰ ˙˙Ï ˘È :‰‡¯Â‰

לפי להתאים יכולה "החינוך" של הנ"ל שההוראה כיון

אין עצמו שבמוכר הסוברת השיטה כולל השיטות, כל

לב לשים שיש ולפרסם, לעורר וראוי כדאי הענקה,

הבאה: להוראה

עבודתו, תקופת והסתיימה אצלו לעבוד אדם השוכר

סיום לפני אותו מפטר כשהוא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

התקופה

מרצונו עוזב הענקה,iptl(כשהלה של מצוה אין הזמן,

– כסף בגרעון ויוצא "בורח – עבד לגבי – ההלכה כפי

לו" מעניקים –)21אין אותו מפטר המשכיר באם אבל –

בלעדיו, פועלים של מספיק מספר עתה לו שיש משום

לו לתת יש – מעבודתו רצון שבע שאינו משום ואפילו

"הענקה".

בגדר היא שההענקה אפשרdwcvומאחר שאי מובן ,

ברור ממילא. לו חייב שהוא במענק זו חובה ידי לצאת

לו לשלם יש – עבודתו עבור לו שמגיע השכר שאת

לתת מראש הבטיח שהמעביד ה"תוספות" אף במלואו.

שהתוספות משום ההענקה, בכלל נחשבות אינן לעובד

של ענין אינן .dwcvהללו

תקופה אצלו עבד אם בין הבדל גם אין זה בענין

או מרובה "זמן החינוך: כלשון לא, אם ובין ממושכת

hren elit`או ממנו רצון שבע היה אם הבדל אין כן :"

" ובין בגללו" הבית "נתברך בין הביתl`לא, נתברך

הענקה לו לתת יש שעבד22בגללו" הזמן למשך .23ביחס

בגללו" הבית "נתברך כאשר וכמה כמה אחת על

הברכה22ההלכה24שאז "לפי להוסיףהיא: ויש לו", תן

ההענקה יתברך".26ekxa"מאשר25על ה'

.‰
"˙ÂÏ„‚„ ÔÈÁÂÓ" „ÈÓÏ˙Ï ˜È�Ú‰Ï ·ÈÈÁ ·¯‰

בעבודה גם בתורה, ענין כבכל קיים ההענקה ענין

הרוחנית:

בהערותיו מסביר מורי, קידושין,27אבי מסכת על
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הי"ד12) שם נראה). עוד (ד"ה הי"ב שם עבדים הל' למלך משנה ראה

והט"ו. והרי) (סד"ה

שם.13) מלבי"ם יד. שם, פרשתנו ספרי וראה א. טו, קדושין

הענקה14) ע' תלמודית אנציקלופדיא וראה הג'). (בתי' שם חו"מ ש"ך

תרדע), שם.p"ye(ס"ע בחינוך המצוה" "שרשי וראה .

רלג.15) מל"ת קצו. מ"ע

ואילך.16) רנז מל"ת ואילך. רלב מ"ע

"להלוות17) רלד) ל"ת (קצז. המצוה וקודם – רלב. מל"ת קצה. מ"ע

קצז). מ"ע (שם צדקה" מצות מכל מחוייבת "יותר שהיא לעני",

למצות18) הענקה מצות דסמיך בקרא, כהסדר הוא ברמב"ם שהסדר וי"ל

וראה צדקה. של גדר היא דהענקה נלמד גופא ומזה זֿח), שם, (פרשתנו צדקה

ב. שעד, פרשתנו תושב"כ חלק של"ה

הרמב"ם.19) דעת עפ"ז מתרץ שם שבש"ך ובפרט

עצמו20) דמוכר ס"ל שהרמב"ם שם, בש"ך הב' כתי' ס"ל שהמנ"ח וי"ל

למלך במשנה כמ"ש – (או שכיר שכיר גז"ש ילפינן שלא מפני הענקה לו אין

(10 הערה (כנ"ל ב"ד למכרוהו שמעניקים בזה הוא החידוש וא"כ הי"ב), שם

הזה. בזמן לשכיר בנוגע מזה ללמוד ואא"פ

הי"דֿטו.21) שם עבדים הל' רמב"ם סע"ב. טז, קידושין

הי"ד.22) שם רמב"ם ע"ב. ריש יז, קידושין ת"ק דעת

שיוצא23) ר"מ דלדעת א), יז, (קידושין למי נודע לא משיטה להעיר

שעבד. השנים חשבון לפי לו נותן – הענקה לו יש כסף בגרעון

שאזנ24) לזה מעניקיםr"eklוסף – ע"ב) ריש יז, (קידושין לראב"ע גם –

לו.

הברכה.25) לפי הכל ד"ה שם רש"י

שם.26) החינוך לשון

ואילך.27) קיז ע' לוי"צ תורת
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בשני תלויים הנ"ל בלימוד האופנים ששני לומר ויש

של מהותה את להסביר ניתן שבהם האופנים

:12ה"הענקה"

מן שמשמע כפי פעולה, שכר בגדר היא הענקה א)

התורה)13הגמרא קראתו (=שכיר רחמנא, קרייה "שכיר :

לפי ליורשיו". פעולתו האי אף ליורשיו פעולתו שכיר מה

שעבד בכך הוא הכתוב וגזירת שהחידוש מסתבר זו הגדרה

ביתֿדין בתורתlawnשמכרוהו הענקה מתן שכן הענקה,

dlert xky)sqepתמורת ששולם השכר כל עבודתו)lkעל

חידוש. מהוה

בגדר היא הענקה כהערכהdwcv14ב) נותן שהאדון ,

שהחידוש ההגיון, מחייב זו הגדרה לפי העבד. לעבודת

עצמו שמוכר בכך הוא הכתוב הענקה,`epiוגזירת מקבל

"מילתא היא ביתֿדין שמכרוהו למי הענקה שהרי

כאמור. בטעמא",

ללמוד ניתן זה דבר – בנידון? הרמב"ם של דעתו מהי

המצוות שבספר מצות15מכך את הרמב"ם קובע לא

ואמה לעבד הקשורות המצוות בין מיד16הענקה אם כי ,

הצדקה מצות צדקה17לאחר למצות הסמיכות מן משמע18.

צדקה בגדר היא ההענקה הרמב"ם דעת לפי .19כי

מדעת "נוטה שה"חינוך" לומר הכרח אין זה לפי

ממעטתהרמב"ם". שהתורה הרמב"ם שיטת לפי אפילו

ביתֿ ממכרוהו ללמוד מקום יש – מהענקה עצמו מוכר

בזמן20דין לשכיר גם לתת יש (=צדקה) המוסר שמצד

מעמו". "בצאתו הענקה הזה
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לפי להתאים יכולה "החינוך" של הנ"ל שההוראה כיון

אין עצמו שבמוכר הסוברת השיטה כולל השיטות, כל

לב לשים שיש ולפרסם, לעורר וראוי כדאי הענקה,

הבאה: להוראה

עבודתו, תקופת והסתיימה אצלו לעבוד אדם השוכר

סיום לפני אותו מפטר כשהוא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

התקופה

מרצונו עוזב הענקה,iptl(כשהלה של מצוה אין הזמן,

– כסף בגרעון ויוצא "בורח – עבד לגבי – ההלכה כפי

לו" מעניקים –)21אין אותו מפטר המשכיר באם אבל –

בלעדיו, פועלים של מספיק מספר עתה לו שיש משום

לו לתת יש – מעבודתו רצון שבע שאינו משום ואפילו

"הענקה".

בגדר היא שההענקה אפשרdwcvומאחר שאי מובן ,

ברור ממילא. לו חייב שהוא במענק זו חובה ידי לצאת

לו לשלם יש – עבודתו עבור לו שמגיע השכר שאת

לתת מראש הבטיח שהמעביד ה"תוספות" אף במלואו.

שהתוספות משום ההענקה, בכלל נחשבות אינן לעובד

של ענין אינן .dwcvהללו

תקופה אצלו עבד אם בין הבדל גם אין זה בענין

או מרובה "זמן החינוך: כלשון לא, אם ובין ממושכת

hren elit`או ממנו רצון שבע היה אם הבדל אין כן :"

" ובין בגללו" הבית "נתברך בין הביתl`לא, נתברך

הענקה לו לתת יש שעבד22בגללו" הזמן למשך .23ביחס

בגללו" הבית "נתברך כאשר וכמה כמה אחת על

הברכה22ההלכה24שאז "לפי להוסיףהיא: ויש לו", תן

ההענקה יתברך".26ekxa"מאשר25על ה'

.‰
"˙ÂÏ„‚„ ÔÈÁÂÓ" „ÈÓÏ˙Ï ˜È�Ú‰Ï ·ÈÈÁ ·¯‰

בעבודה גם בתורה, ענין כבכל קיים ההענקה ענין

הרוחנית:

בהערותיו מסביר מורי, קידושין,27אבי מסכת על
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הי"ד12) שם נראה). עוד (ד"ה הי"ב שם עבדים הל' למלך משנה ראה

והט"ו. והרי) (סד"ה

שם.13) מלבי"ם יד. שם, פרשתנו ספרי וראה א. טו, קדושין

הענקה14) ע' תלמודית אנציקלופדיא וראה הג'). (בתי' שם חו"מ ש"ך

תרדע), שם.p"ye(ס"ע בחינוך המצוה" "שרשי וראה .

רלג.15) מל"ת קצו. מ"ע

ואילך.16) רנז מל"ת ואילך. רלב מ"ע

"להלוות17) רלד) ל"ת (קצז. המצוה וקודם – רלב. מל"ת קצה. מ"ע

קצז). מ"ע (שם צדקה" מצות מכל מחוייבת "יותר שהיא לעני",

למצות18) הענקה מצות דסמיך בקרא, כהסדר הוא ברמב"ם שהסדר וי"ל

וראה צדקה. של גדר היא דהענקה נלמד גופא ומזה זֿח), שם, (פרשתנו צדקה

ב. שעד, פרשתנו תושב"כ חלק של"ה

הרמב"ם.19) דעת עפ"ז מתרץ שם שבש"ך ובפרט

עצמו20) דמוכר ס"ל שהרמב"ם שם, בש"ך הב' כתי' ס"ל שהמנ"ח וי"ל

למלך במשנה כמ"ש – (או שכיר שכיר גז"ש ילפינן שלא מפני הענקה לו אין

(10 הערה (כנ"ל ב"ד למכרוהו שמעניקים בזה הוא החידוש וא"כ הי"ב), שם

הזה. בזמן לשכיר בנוגע מזה ללמוד ואא"פ

הי"דֿטו.21) שם עבדים הל' רמב"ם סע"ב. טז, קידושין

הי"ד.22) שם רמב"ם ע"ב. ריש יז, קידושין ת"ק דעת

שיוצא23) ר"מ דלדעת א), יז, (קידושין למי נודע לא משיטה להעיר

שעבד. השנים חשבון לפי לו נותן – הענקה לו יש כסף בגרעון

שאזנ24) לזה מעניקיםr"eklוסף – ע"ב) ריש יז, (קידושין לראב"ע גם –

לו.

הברכה.25) לפי הכל ד"ה שם רש"י

שם.26) החינוך לשון

ואילך.27) קיז ע' לוי"צ תורת



d`xכ zyxt - zegiyÎihewl

הוא וכאשר דקטנות", "מוחין רק יש עברי עבד שאצל

[ולכן דגדלות" "מוחין לו "להעניק" צריך לחפשי יוצא

"מצאנך הסוגים שלושת את בהענקה התורה מפרטת

המוחין" "לנגד שהם ומיקבך", ].28ומגרנך

כפי ותלמיד, רב ברוחניות מסמלים ו"עבד" "אדון"

יוחנן רבי מסויים29שאמר ענין לתרץ שילמדו שמי ,

לבי אבתריה מאניה "מובילנא – לו קשה שהיה בתורה,

כעבודת המרחץ), לבית אחריו כליו אוביל =) מסותא"

לאדונו. עבד

"הענקה". לתלמידיו לתת שעליו לדעת, צריך אבל

לתלמיד, דקטנות" "מוחין במתן להסתפק לו אל כלומר:

"יגדל" התלמיד שכאשר באופן ללמדו עליו אלא

ב"מוחין יזכה הוא ממנו הרב.zelcbcו"ישתחרר" של "

פשוטות: במילים

" את גם לתלמידו להסביר חייב ההלכהwnerרב

ההלכה על כך לשם לחזור עליו כאשר אף היטב", בטעמה

תובן שהיא עד פעמים" בגדר30"כמה שהוא עומק זה –

(אצל התלמיד של שכלו עלֿידי "מוחיןaxdהשגה זהו

זאת. מבין הוא אין בינתיים אך דקטנות"),

הענינים את אצלlrnyאבל אשר התלמיד, של לשכלו

חייב הוא אין דגדלות", "מוחין בבחינת הם עצמו הרב

לתלמיד. לתת

מצד שזאת ומוסיפה, ההענקה מצות הרבzaegבאה

להתמסר הרב צריך "הענקה", ב"צדקה", אבל לתלמיד.

"יקבל" הוא אשר עד כלֿכך, קשה התלמיד עם ולעמול

של השכל עומק הרבaxd31את אצל הקיים ענין כל –

התלמיד. עלֿידי בסופוֿשלֿדבר להיקלט צריך

.Â
"‰˜�Ú‰"Ï ‰ÎÊ� "ÌÈ„ÈÓÏ˙"Ï "‰˜�Ú‰"‰ ˙ÂÎÊ·

‰"·˜‰ È„ÈŒÏÚ
שהם כאלה בקירוב ההתעסקות לגבי גם הדבר הוא כך

ולמצוות: לתורה ביהדות, ותלמידים "קטנים" עדיין

די "מתחיל", רק הוא זה שאדם שכיוון לחשוב, ניתן

לו שמתאים מה –dzrללמדו

למד אם גם – תלמידך שזה שכיוון התורה, אומרת

ומיודעו" אלופו "רבו נקרא אתה אחת" "אות רק 32ממך

באופן עמו לעבוד צריך "הענקה". לו לתת עליך –

לדרגתך יגיע הוא ביהדות.jlyשבסופוֿשלֿדבר

) היהודי עבודת שניםicarובאמצעות ב"שש ה')

נזכה33יעבוד" – קיים שהעולם השנים אלפי בששת –

חנם" לחפשי יצא ל"ובשביעית ממש ,33בקרוב

רק לא שכר הקדושֿברוךֿהוא יתן jxrשאז itl

נעלים גילויים – "הענקה" גם אלא הזה, בזמן העבודה

שיינתנו לעבודתdwcvkביותר בהתאם הם אין כי ,

,34היהודי

לחיי ומנוחה שבת שכולו יום השביעי, באלף

העולמים.

(f"lyz d`x t"y zgiyn)
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ואילך.28) קיט ס"ע שם

יו"ד29) טושו"ע ה"ח. פ"ה ת"ת הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. כז, עירובין

סי"ט. סרמ"ב

וש"נ.30) סי"ח, פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'

תרנ"ז.31) היום וידעת בד"ה בארוכה נת' ע"ב. ריש ה, ע"ז ראה

מ"ג.32) פ"ו אבות

עברי33) עבד דין מצות להצ"צ סהמ"צ א. עו, תו"א ב. כא, משפטים

בסופה.

סעיף34) בפנים לעיל (ראה פעולה" ד"שכר הענין גם בזה דיש י"ל ואולי

אז יומשכו נעלים הכי גילוים גם כי – שםzeiniptaג') לוי"צ תורת וראה .

לעצמו.. עברי עבד ענק קכב): ea(ע' oinvrzny.'כו



כי

נוסח התפלה - יום הכיפורים

פסוקים

יחגר  בד  ובאבנט  בשרו  על  ילבש  קדש  בד  כתנת 
ובמצנפת בד יצנף1.

כי  וחסד,  רחמים  על  רומזים   — לבן  פשתן  בגדי 
מראה לבן רומז על חסד.

ואל תקשה מה שפשתן, קרבנו של קין2, הוא גבורה,
ואותיות ב"ד רומזות על גבורה, שלכן אין מתחילין 

בב"ד3,
וב"ד מספרו שש, והיינו גבורה, המדה השישית, הן 
מלמעלה למטה )כתר חכמה בינה דעת חסד וגבורה(, 
תפארת  נצח  הוד  יסוד  )מלכות  למעלה  מלמטה  והן 

וגבורה(, והיינו מה שפשתן הוא שש -
כי ביום הכפורים זדונות נעשו כזכיות4, שגם הגבורה 

היותר תקיפה, פשתן, נמתקת.
והכהן גדול דוקא, בחינת ורב חסד5 )המדה השישית 
כי  יכול ללובשם,  היינו שש(,  י"ג מדות הרחמים,  של 
מנצפ"ך,  שהן  הגבורות,  את  ממתיקה  חסד  ורב  מדת 
כמספר ור"ב חס"ד. ועל דרך מה שכתוב6 אלקים ברב 

חסדך.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

ונתן אהרן על שני השעירים גורלות7.

ביונה,  מפטירין  וכן  גורלות,  היו  הכפורים  ביום 
שהטילו שם גורלות, כמו שכתוב8 ויפילו גורלות ויפול 

הגורל על יונה.
כי עיקר העליה ביום הכפורים היא למלכות9, וגורל 

הוא במלכות10.

1( אחרי טז, ד.
2( בראשית ד, ג וברש"י.

3( זח"ג רפא, ב.
4( ראה יומא פו, ב.

5( תשא לד, ו.
6( תהלים סט, יד.

7( אחרי טז, ח.
8( יונה א, ז.

9( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.
10( עיין קהלת יעקב מערכת גורל.

גורל — הוא גור ל'. 
גור - גבורה, שלכן לא נאמר גור אלא ביצחק, ולא 

בשאר אבות11. 
בשלשים  הנקנית  במלכות,  נמשכת  גבורה   – ל' 
מספרו  המלוכה,  ניתנה  שלו  יהוד"ה,  וכן  מעלות12, 

שלשים.
)הערות לתניא עמ' לט(

נוסח התפלה - יום הכיפורים

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם 
לפני ה' תטהרו13.

בחינות  שתי  ויש  התשובה.  יום  הוא  הכפורים  יום 
מלכות,  תתאה,  ה'  תשוב  תתאה,  תשובה   — תשובה 
ותשובה עילאה, תשוב ה' עילאה, בינה. לכן נקרא יום 
הכפורים, לשון רבים, חיבור מלכות ובינה14. ובתשובה 
למעלה,  מלמטה   — בחינות  שתי  יש  גופא  עילאה 

העלאה, ומלמעלה למטה, המשכה15.
לפי זה יש לפרש,

פירוש  כי  תתאה.  תשובה  ידי  על   — עליכם  יכפר 
שכתוב  וכמו  החטא.  את  שמקנח  קינוח,  הוא  יכפר 
ונקה16, מנקה הוא לשבים17, לרחוץ ולנקות את הנפש 

מלבושים הצואים.
מלמטה  עילאה  תשובה  ידי  על   — אתכם  לטהר 
למעלה. לכן כתיב לטהר, בלמ"ד, כי תשובה תתאה היא 
)בתשובה  אלי  שובה  ככתוב18  עילאה,  תשובה  לצורך 

עילאה( כי גאלתיך )מן החיצונים בתשובה תתאה(.
לפני ה' תטהרו — על ידי תשובה עילאה מלמעלה 

למטה.
)הערות לזהר ב עמ' קעט(

11( תולדות כו, ג. לקוטי תורה להאריז"ל פרשת ויחי.
12( אבות פ"ו מ"ו.

13( אחרי טז, ל.
14( זח"ג ק, ב.

15( אגרת התשובה פרק ח-י.
16( תשא לד, ז.

17( שבועות לט, א.
18( ישעיה מד, כב. אגרת התשובה ספ"י.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כב
יב חוברת

למשכב נופלת הרבנית

― ובהן ר"ל, מגפות של להתפרצותן הללו הדברים כל גרמו ― בחורף התרחש לעיל שהמתואר מאחר

במאמץ לו עלתה ממנה שהקימה במיטה, יום חמישהֿעשר ושכב הוא אף חלה בעלי ושפעת. הבהרות טיפוס

ובקשיים. רב

להעביר הכרח היה ― לרופא קוראים היינו אילו מעלות. ארבעים בן בחום אני נתקפתי לאחרֿמכן חודש

דבר את היטב להעלים איפוא עלינו היה מגורינו; ממקום קילומטרים חמישה במרחק שהיה לביתֿרפואה, אותי

מחלתי.

הרגיל, בלבושו שלא מגיע והיה יכירוהו, לבל בגדיו את מחליף היה הלה נוצרי. רופא היה הגולים בין

בתכלית הטוב היחס בזכות המרשם. על לחתום מבלי אך תרופות, לי לרשום כדי בלילה, שתיים או אחת בשעה

גדולה סכנה זו היתה שם החוקים שלפי עלֿאף התרופות, את בביתֿהמרקחת לנו נתנו בעלי, כלפי שם ששרר

הרוקח. עבור

מאוד. מידבקת מחלה שהיא הבהרות, טיפוס היא שמחלתי סבר הרופא ימים. מספר שכבתי כך

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc - zekxa(iriax meil)

,àéL÷ayàôéñxaecnéøúa,xawd zxitga cgi miwqerd mipya - ©§¨¥¨¦§¥
`xew mdn cg`y dryay ,zeevnd on mixeht md oi` ok lre

,xetgl jiynn ipyd rny z`ixweaàLéøxaecnãçacg` mc`a - ¥¨§©
`ed ixd ,dk`lnd wqtz dlri m`y oeike ,ecal xawd z` xtegd

.zeevnd lkn xeht
:ax lr zeywdl `xnbd day ,`ziixad ixac z` epx`iay xg`

àéL÷ íB÷î ìkîef `ziixanáøìzgpdl rny z`ixw micwdy ¦¨¨©§¨§©
:`xnbd zvxzn .oilitzdéì àøéáñ äçø÷ ïa òLBäé éaøk áø- ©§©¦§ª©¤¨§¨§¦¨¥

,epzpyna dgxw oa ryedi iaxk xaeq axøîàclawl mc` jixvy §¨©
,úBöî ìBò Ck øçàå ,älçz íéîL úeëìî ìBò`xw `ed ok lre ©§¨©¦§¦¨§©©¨¦§

jk xg` wxe ,miny zekln ler zlaw da yiy rny z`ixw dligz
.oilitz zevn miiwe zeevn ler laiw

:`xnbd dgecøîéàxnel lkep izn -äçø÷ ïa òLBäé éaø øîàc ¥©§¨©©¦§ª©¤¨§¨
wx ,zeevn lerl mcew miny zekln leryäàéø÷ íéc÷äìly §©§¦§¦¨

miny zekln ler da yiy dyxtäàéø÷ìler da yiy dyxt ly ¦§¦¨
micwdl j` ,epzpyna eixac exn`p jk lr ixdy ,zeevnäàéø÷§¦¨

déì úòîL éî äiNòìs` jixv df mrhny eixacn zrny ike - ©£¦¨¦¨§©¥
.onvr zeevnd ziiyrl miny zekln ler da yiy d`ixw micwdl
micwdy ax lr dyw oiicr ,jk dgxw oa ryedi iax xn` `ly oeike

.oilitz zgpdl rny z`ixw
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יב חוברת

למשכב נופלת הרבנית

― ובהן ר"ל, מגפות של להתפרצותן הללו הדברים כל גרמו ― בחורף התרחש לעיל שהמתואר מאחר

במאמץ לו עלתה ממנה שהקימה במיטה, יום חמישהֿעשר ושכב הוא אף חלה בעלי ושפעת. הבהרות טיפוס

ובקשיים. רב

להעביר הכרח היה ― לרופא קוראים היינו אילו מעלות. ארבעים בן בחום אני נתקפתי לאחרֿמכן חודש

דבר את היטב להעלים איפוא עלינו היה מגורינו; ממקום קילומטרים חמישה במרחק שהיה לביתֿרפואה, אותי

מחלתי.

הרגיל, בלבושו שלא מגיע והיה יכירוהו, לבל בגדיו את מחליף היה הלה נוצרי. רופא היה הגולים בין

בתכלית הטוב היחס בזכות המרשם. על לחתום מבלי אך תרופות, לי לרשום כדי בלילה, שתיים או אחת בשעה

גדולה סכנה זו היתה שם החוקים שלפי עלֿאף התרופות, את בביתֿהמרקחת לנו נתנו בעלי, כלפי שם ששרר

הרוקח. עבור

מאוד. מידבקת מחלה שהיא הבהרות, טיפוס היא שמחלתי סבר הרופא ימים. מספר שכבתי כך

יד, ט – את זה תאכלו מכל אשר במים כל 
אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים 

אותם תאכלו

ריש  בלקו"ת  ע"ז  ומביא  בו1,  לשחק  יצרת  זה  לויתן  א. 
מה  הקיץ(  דחדשי  פרשה  החסידישע  )היינו  פרשתנו2 
שארז"ל3 שלע"ל יעשה הקב"ה קניגיא עם לויתן ושור הבר, 
שלויתן ישחוט לשור הבר בסנפיריו ושור הבר נותץ ללויתן 

בקרניו.
שהידיעה  זה  על  נוסף  הנה  דלע"ל,  היעודים  כל  והנה 
וכנראה  הגלות,  סבל  את  גרינגער(  )מַאכט  מקילה  אודותם 
נצחית  היינו שהיא  נצחית4,  גם חלק מתורה  הרי הם  בחוש, 
היעודים  דגם  מובן,  ומזה  וזמן,  זמן  ובכל  ומקום  מקום  בכל 
שיהיו לע"ל, הרי מכיון שהתורה היא נצחית צ"ל שיש בהם 

גם הוראה נצחית בעבודת האדם גם בזמן הזה.
הנדפס  בדרוש  )ועד"ז  שם  בלקו"ת  שמבאר  מה  וזהו 
בס' שני המאורות5 שהוא ג"כ מאמר אדמו"ר הזקן מהנחת 
אדמו"ר האמצעי, ועד"ז באוה"ת פרשתנו6, ועוד7( תוכן ענין 
דהאדם  האדם.  בעבודת  דלע"ל  הבר  ושור  דלויתן  הקניגיא 
אחד  כל  בעבודת  אלו  פרטים  שישנם  קטן8,  עולם  הוא 
גדול  בעולם  ברוחניות  אלו  ענינים  ישנם  ועד"ז  מישראל, 
הבר  בשור  בפשטות,  שהם  כפי  שישנם  ועד  ישראל,  בכלל 

ולויתן בפשטות שיהיו לע"ל.
ילוה  הפעם  מלשון  הוא  לויתן  דהנה  הוא9,  הענין  וביאור 
אישי אלי10, שהוא לשון חיבור ואיחוד )בַאהעפט(, כמבואר11 
והיינו שהעבודה דלויתן היא  ילוה אישי אלי.  בענין לוי ע"ש 
חיבור ואיחוד דישראל וקוב"ה. ובזה גופא הרי בכתוב מדובר 
באשה )לאה( שהיתה אשתו של יעקב גם לפנ"ז, ועוד זאת, 
שכבר הי' אצלו הענין דראה12 ושמע13 כו'14, ובזה נוסף להיות 
ילוה  הפעם  שענין  מובן,  ומזה  כו'.  אלי  אישי  ילוה  הפעם 
וההתחברות  העלי'  בענין  השלימות  תכלית  הוא  אלי  אישי 

וההתאחדות באלקות.
בכח  תבואות  ורב  וכמ"ש15  להיפך,  הוא  הבר  שור  וענין 
שור, שזה מורה על התלבשות בדברים גשמיים, דשור הוא 
מלשון  ד'בר'  באופן  הוא  השור  גופא  שבזה  אלא  חי,  בעל 

1( תהלים קד, כו.

2( יח, א ואילך.

3( ויק"ר פי"ג, ג.

4( תניא רפי"ז.

5( לבוב תרמ"ב )י, א(. ובס' מאמרי אדה"ז למארז"ל ע' קמא ואילך.

6( ע' תפה. ועוד.

7( מאמרי אדה"ז שם ע' קמד ואילך. תו"ח תולדות ד"ה ויתן לך פ"י ואילך. ועוד.

8( תנחומא פקודי ג.

9( ראה בכ"ז בדרושים הנ"ל.

10( ויצא כט, לד.

11( תו"א ר"פ ויחי. ובכ"מ.

12( ויצא שם, לב.

13( שם, לג.

14( ראה תו"א שם. ועוד.

15( משלי יד, ד.

ית'  לו  דירה  עשיית  הגשמיות,  בירור  דהיינו  וזיכוך16,  בירור 
בתחתונים.

של  ענין  שזהו  דהגם  שור,  בכח  תבואות  ורב  ענין  וזהו 
תבואה  של  ענינה  זהו  שהרי  והגבלה,  מדידה  דהיינו  תבואה 
וכו',  ומעשרות  ע"פ הלכה שאפשר לספור אותה לתרומות 
שערים  מאה  ההיא  בשנה  יצחק  וימצא  ע"פ18  כמארז"ל17 

אומד זה למעשרות הי'.
ית'  לו  לדירה  העולם  עשיית  ע"י  הרי  זה  עם  ביחד  הנה 
אמיתי  לריבוי  עד  )רב(,  ריבוי  של  באופן  התבואות  נעשים 
שאין ריבוי גדול ממנו, כי אם יש איזה דבר שהוא רב ממנו 
אי"ז ריבוי אמיתי. שהרי עשיית הדירה היא לגדול העולמים, 

עד לעצמותו ומהותו ית'.
ולכן  בהדירה19,  דר  האדם  שעצם  כפשוטה  בדירה  וכמו 
הגדלות  בתכלית  וגדולה  ורחבה  טובה  דירה  צ"ל  הדירה  גם 
באורך ורוחב ועומק, עד לגדלות שאין גדלות גדולה ממנה. 

וזהו ענין הריבוי, ורב תבואות דוקא.
וענין זה גופא נעשה לא באופן של נהמא דכיסופא20 ח"ו 
ע"י  דהיינו  שור,  בכח  דוקא  אלא  שיהי',  אחר  אופן  איזה  או 

עבודת האדם התחתון.
וב' אופנים אלו בעבודת כל אחד ואחד מישראל, העבודה 
הגשמיות  דבירור  והעבודה  )לויתן(  באלקות  דהתחברות 

)שור הבר(, ישנם גם בכללות ישראל )כנ"ל(.
בנשמתם  ה'  עובדי  בישראל21,  בחינות  ב'  שיש  מה  דזהו 
היינו שעיקר עבודתם היא בנשמה, ועובדי ה' בגופם, שעיקר 
ועבודת הגוף הוא בירור  עבודתם היא עם הגוף, דענין הגוף 
מה  בביאור  בתחלתו  ותו"ח23  בתו"א22  וכמבואר  העולם, 
בו  ניתנה  ואח"כ  האדמה  מן  עפר  גופו  נברא  דוקא  שהאדם 
נשמה, שזהו כדי שיוכל להעלות עם גופו את כל העולם כולו.

והנה בב' אופני עבודה אלה יש מעלה בזה שאין בזה, היינו 
שכל אחד מהם יכול להשפיע ולהוסיף בחבירו. וזהו תוכן ענין 

הקניגיא דלע"ל, שכ"א מב' סוגי עבודה אלה מוסיף בהשני.
דהנה במה שאמרו שלויתן ישחוט לשור הבר בסנפיריו, 
הענין  ומבואר  ומשך,  אלא  ושחט  אין  מארז"ל24  ידוע  הרי 
בזה25, דלכאורה ענין שחיטת בהמות כו' אינו מובן שהרי זה 
שבאמת  ומשך,  אלא  ושחט  אין  אלא  וכיו"ב26,  בע"ח  צער 
השחיטה אינה אלא משיכה והעלאה ממקום למקום, למשוך 
את הבע"ח מסוג החי ולהכשירו להיות דם ובשר כבשרו של 

אדם המדבר וכו'.

16( לקו"ת שם )יח, ג(. ועוד.

17( ב"ר פס"ד, ו. הובא בפרש"י עה"פ.

18( תולדות כו, יב.

19( המשך תרס"ו ס"ע ג. ובכ"מ.

20( ראה לקו"ת צו ז, ד.

21( ראה ד"ה החודש תרס"ו )סה"מ תרס"ו ע' קנו(. ובכ"מ.

22( בראשית ג, ד ואילך.

23( יח, ד ואילך.

24( חולין ל, ב.

25( ראה בכ"ז: מאמרי אדה"ז – ענינים ע' תי. לקו"ש חי"ט ע' 206 ובהערה 71. ח"ד ע' 

1294 ואילך. חכ"ג ע' 99-98.

26( ראה לקו"ש חי"ט שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה 
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דבבהמות זהו ע"י שחיטת ב' סימנים ובעוף ע"י סימן אחד 
ובדגים באסיפה סגי27, אבל בכולם ענינם הוא ההעלאה לבחי' 

מדבר, עד שעושים מהם קרבן לה', עד למעלה יותר.
שהעבודה  היינו  לויתן,  ע"י  הבר  שור  שחיטת  ענין  וזהו 
בבחי' שור הבר תתעלה למעלה עליונה יותר ע"י הלויתן, ענין 

ההתחברות באלקות.
אכול  ואכלתם  )בד"ה  לעיל  בארוכה  המבואר  וע"ד 
ושבוע28( בענין ב' אכילות וב' בירורים, עה"פ29 זה קרבן אהרן, 
שגם אהרן המקריב כל הקרבנות צ"ל אצלו עוד בירור, והיינו 
בירור אחר בירור עד למעלה מעלה. ועד שענין זה גופא הוא 
באופן דזה קרבן אהרן, זה ל' זכר שזה מורה על התוקף )דלא 
כבשאר קרבנות דכתיב בהו זאת תורת גו'(, ועוד זאת, שהוא 
זה30, היינו בתכלית הגילוי, עד"ז הוא  ואומר  מראה באצבעו 

גם בנדו"ד, ששור הבר תהי' בו גם מעלת לויתן.
בסנפיריו31,  דוקא  היא  שהשחיטה  מה  גם  יובן  ובזה 
דהנה עובדי ה' בנשמתם שהם הצדיקים שבבחי' לויתן הרי 
עלמא  בחי'  דהיינו  בים  היא  שעבודתם  ימא,  נוני  בבחי'  הם 
דאתכסיא, וכמו שבדגים שבים הרי הם שטים מקצה העולם 
ועד קצהו כולו בשיטה וטיסה אחת )בל"א מיט איין שווים(, 
ובלשון  אחת32,  בטיסה  הוא  ברוחניות  הילוכם  הצדיקים  כך 
הזהר33 בחד קטירא אתקטרנא בי', והיינו שמתחלת העבודה 
ותפלת השחר עולים תיכף לדרגת בחד קטירא  דמודה אני 

אתקטרנא בי', תכלית ההתחברות בהקב"ה.
הסנפירין,  ע"י  היא  בים  הדגים  של  וטיסה  השיטה  והנה 
כדפרש"י34 סנפיר אלו ששט בהם, ומטעם זה השחיטה דשור 
נפעל  ידם  על  כי  דוקא,  הסנפירין  ע"י  היא  הלויתן  ע"י  הבר 
זה  ולכן הם פועלים וממשיכים עילוי  לויתן,  העילוי שבבחי' 

גם בבחי' שור הבר.
אמנם35 כשם שיש מעלה בבחי' לויתן על שור הבר, שלכן 
עד"ז  השחיטה,  ע"י  לדרגתו  הבר  השור  את  מעלה  הלויתן 

27( ראה מאמרי אדה"ז, לקו"ש ח"ד וחי"ט שם. וראה סה"מ תרמ"ד ע' קעה. תרמ"ו ע' 

תד. שיחות קודש תשמ"ו ח"ג ע' 138 ]תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ג ע' 66[.

28( ספר המאמרים ה'תשמ"ז ש"פ צו )מאמר א'( – ע"פ ד"ה ואכלתם בלקו"ת ר"פ צו.

29( צו יב, יג.

30( ראה פרש"י בשלח טו, ב. גמ' סוף תענית.

31( לקו"ת פרשתנו שם )יח, סע"ג(.

32( לקו"ת שם )יח, ג(.

33( ח"ג רפח, א.

34( פרשתנו יא, ט.

35( ראה בכ"ז לקו"ת שם יח, ד ואילך.

יש גם מעלה בבחי' שור הבר על לויתן, וזהו מה ששור הבר 
נותץ ללויתן בקרניו, והיינו מצד העילוי שבעבודת שור הבר, 

שדוקא ע"י שעושים לו ית' דירה בתחתונים כנ"ל.
וזהו הדיוק במה שזה נעשה ע"י הקרנים דוקא, דהנה ארז"ל 
במס' חגיגה36 )והובא תחלתו בס' התניא37( רגלי החיות כנגד 
כולם כו' קרני החיות כנגד כולם, ומשמעות הענין הוא דקרני 
הדרגות  כל  שכנגד  שבעולם  נעלית  הכי  הדרגא  היא  החיות 
דהיינו  הבר,  שור  קרני  בענין  גם  מובן  ומזה  ממנה.  שלמטה 
עליונה.  הכי  מעלתו  היינו  הבר,  שבשור  עליונה  הכי  הדרגא 
ומצד זה ה"ה נותץ ללויתן דוקא בקרניו, היינו שמעלה אותו 

לדרגא זו38.
דלע"ל,  העילוי  עם  קשור  הקרנים  ענין  כללות  והנה 
ועד"ז איתא  נצחית40.  וכמארז"ל39 דוד נמשח בקרן מלכותו 
גדול  בשופר  תקע  בה  דכתיב  דלע"ל  שהתק"ש  בספרים41 

לחירותינו תהי' בקרנו של אילו של יצחק.
דלעתיד,  בקניגיא  ממש,  בקרוב  יתקיים  שכ"ז  ויה"ר 
והלויתן42,  הבר  מהשור  בה  שאוכלים  דלעתיד,  ובסעודה 
ובסופה הרי דוד מברך על הכוס43, כוסי רוי', והקב"ה44 עושה 
זה45,  ואומר  באצבעו  מראה  אחד  וכל  וכו'  לצדיקים  מחול 
הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו גו'46, ב"פ זה, 
ב' הבירורים  ענין  גם  וי"ל שזהו  ענין הכפל בכ"מ47,  כמבואר 
וב' האכילות, בירור אחר בירור הנ"ל, וכ"ז יהי' בקרוב ממש, 
ע"י דוד מלכא משיחא, ואינו מעכבן אפילו כהרף עין48, ומיד 

הן נגאלין49.
ספר המאמרים ה'תשמ"ז מאמר ד"ה לויתן זה יצרת וגו' 

)הנחה בלתי מוגה(

36( יד, א.

37( ספי"ג.

38( לקו"ת שם יט, ב.

39( הוריות יב, א.

40( וראה לקו"ת שם.

ירושלמי תענית פ"ב ה"ד. ב"ר פנ"ו, ט. וש"נ. וראה המשך  41( פדר"א ספל"א. וראה 

יונתי תר"מ ע' מג ואילך.

42( ב"ב עה, א. ויק"ר פי"ג, ג )שם(.

43( פסחים קיט, ב.

44( תענית בסופה.

45( ראה פרש"י תענית שם.

46( ישעי' כה, ט.

47( ראה אוה"ת שמות ע' פה. תהלים ע' יט. ובכ"מ.

48( ע"פ מכילתא ופרש"י בא יב, מא.

49( רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.
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נֹותן אנכי כו)ראה (יא, ְִֵֵָֹ
לראּיה. ׁשמיעה ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה למעלה ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאני

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמׁשה

סֹודֹות מעלה ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ(את

ּבׁשעה ראּיה ּבבחינת ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹנפלאים,

ׁשמיעה). ּבדרְך למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צריְך היה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאחת,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוקללה: ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְ�ִֵָֹֽ�ֵֹ�ְִֵ�ֶַ�ְָ�ְָָָֽ
וצריְך "וחילּופא". "ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום אְך ּולוטין", "ּברכן – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבּתבֹות

'חילּופא' היא ׁשּקללה להּגיד אפׁשר איְך אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש אְך ׁשֹונים, ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ּפרּוׁש חילּופא, ּדלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהבין

ּברכה? ְֶָָׁשל

ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

הּתֹורה לפרׁש צרְך ׁשהיה יׂשראל ּבני ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ארמית ללׁשֹון הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדהּנה

אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, אּמֹות ׁשל אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻללׁשֹונֹות

ׁשהם ּכפי הּגלּות יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר העלם ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ּפי

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: ְְְְְִִִַָָָנראים

ראּו – ּכבּבבל ּכל־ּכְך והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ׁשל ּתרּגּומים ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

הּיּסּורים ּבאמת ּכי סּוג, ׁשּבאֹותֹו ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ּבאמת ׁשהם הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות ְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר

ׁשּמתחּלפים רק הּברכֹות, ּכמֹו טֹוב ּגם הם המׁשכתם.ּבפנימּיּותם ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אלקיָך ה' מצֹות את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסרּך אלקיָך ה' ּבנֹו את איׁש ייּסר ּכאׁשר ּכי גֹו' וּירעיבָך ויעּנָך ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹועל־ּדרְך

ׁשל הּנעלים הּגּלּויים את לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ׁשל ׁשהּתכלית היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל מביאָך ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָגֹו'

ְַָהּגאּולה.
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הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְ�ִֵָֹֽ�ֵֹ�ְִֵ�ֶַ�
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ׁשֹומעים(ראש ּכׁשהּדּינים מה־ּׁשאין־ּכן זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ּדחזיּוהּו ּד"ּכיון ּדּין" נעׂשה עד "אין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ׁשהעדים להם ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאת

זה. את ראה עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפרְך ׁשאי־אפׁשר עד לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻונמצא

הּדבר, ּבאמּתּות ספקֹות ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמְך נאמן מּמקֹור ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן

ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ְְְְְִִֵֶֶָָֻואין

"ראה", ׁשל ּבאפן האדם אצל להיֹות צריְך הּיֹום" לפניכם נֹותן אנכי "אׁשר הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו

לגמרי ּבטּוח ׁשהּוא רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צריְך זה אּלא הּוא, ׁשּכְך מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

ׁשּנּויים. ּבזה ׁשּיהיּו ׁשּיְך ולא הּדבר, ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבאמּתּיּות
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נֹותן אנכי כו)ראה (יא, ְִֵֵָֹ
לראּיה. ׁשמיעה ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה למעלה ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאני

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמׁשה

סֹודֹות מעלה ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ(את

ּבׁשעה ראּיה ּבבחינת ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹנפלאים,

ׁשמיעה). ּבדרְך למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צריְך היה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאחת,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוקללה: ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְ�ִֵָֹֽ�ֵֹ�ְִֵ�ֶַ�ְָ�ְָָָֽ
וצריְך "וחילּופא". "ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום אְך ּולוטין", "ּברכן – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבּתבֹות

'חילּופא' היא ׁשּקללה להּגיד אפׁשר איְך אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש אְך ׁשֹונים, ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ּפרּוׁש חילּופא, ּדלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהבין

ּברכה? ְֶָָׁשל

ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

הּתֹורה לפרׁש צרְך ׁשהיה יׂשראל ּבני ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ארמית ללׁשֹון הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדהּנה

אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, אּמֹות ׁשל אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻללׁשֹונֹות

ׁשהם ּכפי הּגלּות יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר העלם ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ּפי

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: ְְְְְִִִַָָָנראים

ראּו – ּכבּבבל ּכל־ּכְך והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ׁשל ּתרּגּומים ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

הּיּסּורים ּבאמת ּכי סּוג, ׁשּבאֹותֹו ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ּבאמת ׁשהם הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות ְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר

ׁשּמתחּלפים רק הּברכֹות, ּכמֹו טֹוב ּגם הם המׁשכתם.ּבפנימּיּותם ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אלקיָך ה' מצֹות את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסרּך אלקיָך ה' ּבנֹו את איׁש ייּסר ּכאׁשר ּכי גֹו' וּירעיבָך ויעּנָך ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹועל־ּדרְך

ׁשל הּנעלים הּגּלּויים את לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ׁשל ׁשהּתכלית היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל מביאָך ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָגֹו'

ְַָהּגאּולה.
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drinWE dI`x§¦¨§¦¨

הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְ�ִֵָֹֽ�ֵֹ�ְִֵ�ֶַ�
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ׁשֹומעים(ראש ּכׁשהּדּינים מה־ּׁשאין־ּכן זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ּדחזיּוהּו ּד"ּכיון ּדּין" נעׂשה עד "אין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ׁשהעדים להם ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאת

זה. את ראה עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפרְך ׁשאי־אפׁשר עד לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻונמצא

הּדבר, ּבאמּתּות ספקֹות ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמְך נאמן מּמקֹור ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן

ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ְְְְְִִֵֶֶָָֻואין

"ראה", ׁשל ּבאפן האדם אצל להיֹות צריְך הּיֹום" לפניכם נֹותן אנכי "אׁשר הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו

לגמרי ּבטּוח ׁשהּוא רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צריְך זה אּלא הּוא, ׁשּכְך מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

ׁשּנּויים. ּבזה ׁשּיהיּו ׁשּיְך ולא הּדבר, ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבאמּתּיּות

(æë)íëéäìà ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ּתׁשמעּועלֿמנת .אׁשר ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

ÔÎ¯aכו ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡�‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ

ÈÈcכז ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈
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(çë)íëéäìà ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
úëìì íBiä íëúà äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®¨¤À¤

ñ :ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ∑הּוא הרי ּכֹוכבים, עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא ƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ

אמרּו: מּכאן יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל ּכּלּה'(ספרי)סר הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה .'ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäåäzà-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéføb øä-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå§¤©§¨¨−©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙�Â∑הּמברכים את מברכיא', 'ית ÌÈf¯b.ּכתרּגּומֹו: ¯‰ŒÏÚ∑(לב הֹופכין(סוטה ּגרּזים הר ּכלּפי ¿»«»∆«¿»»ְְְְְְִֶַַַָָָָ««¿ƒƒְְְִִִֵַַ

יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּתחּלהּפניהם, אמרּו ׁשּבּפרׁשה, הארּורים ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבקללה ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ואחר ,'ּברּו' רמב"ן.ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(ì)LîMä àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´©¤½¤
éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬

:äøîŸ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑סימן ּבהם הּירּדן,∑‡È¯Á.נתן העברת "אחרי",אחרי לׁשֹון וזהּו למרחֹוק, והלאה ּכלהרּבה ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הּוא מפלג "אחרי", ׁשּנאמר ‰LÓM.מקֹום ‡B·Ó C¯c∑לצד הּירּדן מן ׁשהםלהּלן מֹוכיח הּמקרא וטעם מערב. ְֱֲֵֶֶַַָָֻ∆∆¿«∆∆ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ּבמׁשּפל נקּוד "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ּבׁשני ׁשּננקדּו ּדברים, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשני

ורפה ּבפׁשטא "ו"דר ,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה אחד, דיּבּור 'דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑מן רחֹוק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ«ƒ¿»ִָ
Ó¯‰.הּגלּגל È�BÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם מֹורה(בראשית אלֹון עד ׁשכם, מקֹום "עד :". ְִַָ≈≈…∆ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַ

(àì)õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
-ízáLéå dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈¦«©§¤

:dä«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑הארץנּסים את ותירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן .ׁשל ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)íéètLnä-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤©¦§¨¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLàרמב"ן £¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

„ÈÈכח ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

‡¯Áל È¯BÁ‡ ‡�c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡�Ú�k ‡Ú¯‡a ‡LÓL È�ÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ¯˙לא ÏÚÓÏ ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

i�Èc‡לב ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡�‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈf¯b ¯‰ ÏÚ ‰Î¯a‰ ˙‡ ‰z˙�Â (ËÎ)¿»«»∆«¿»»««¿ƒƒ

המברכים. את מברכיא, ית ְְְְְְִֶַַַָָָָּכתרּגּומֹו

רׁש"י. לׁשֹון ּגרּזים, הר ּכלּפי ּגרּזים, הר ְְְִִִִִֵַַַַַָעל

צּוה לא עדין ּכי ּפׁשּוטֹו, ּכפי נכֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָֹואינּנּו

לפניכם נֹותן אני ּכי ּפרּוׁשֹו, אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבּמברכים.

קללה: ודר ּברכה ְְְֶֶֶֶָָָָּדר

ÌÚËÂמה מהן לכם ׁשּתבררּו "לפניכם", ¿««ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

לכם ׁשּתהיה ואֹודיע הּברכהּׁשּתרצּו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

תקּימּו לא אם והּקללה הּמצוֹות ּתעׂשּו ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹּכאׁשר

ראה טו) ל (להלן עֹוד אמר ּכאׁשר וזה ְְֲֵֶֶַַָָאֹותן,

ואת הּטֹוב ואת החּיים את הּיֹום לפני ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָנתּתי

ּבכאן, אמר ּכן ואחר וגו'. הרע ואת ְְְֵֶֶַַַַָָָָָהּמות

להם אֹומר הּוא אׁשר הּזאת הּברכה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּתנּו

והּנה עיבל, הר על והּקללה ּגרּזים הר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָעל

ראׁש על אֹותם ונתן וכן ּבּפה, נתּונה ְְְִֵֶַַַָָָֹהיא

אברהם: רּבי ּכדברי כא), טז (ויקרא ְְְִִִֵַַַָָָהּׂשעיר

‰p‰Âׁשּיּתנּו האזהרה, ּבדר ּבכאן אמר ¿ƒ≈ְְְְִֶֶֶַַָָָָָ

העם את לבר ּגרּזים הר על ְְְִִֵֶַַַָָָָָהּברכה

הר על והּקללה ה' מצוֹות אל יׁשמעּו ְְְְְִִִֶַַַָָאם

הּמצוֹות אל יׁשמע לא אׁשר ארּור לאמר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹעיבל

אפׁשר והיה ה', צּוה אׁשר הּדר מן ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָויסּור

אֹו הּקללה, וכּלם הּברכה הּׁשבטים ּכל ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻׁשּיּתנּו

מׁשמיע אחד איׁש אֹו הּכל הלוּים ְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹׁשּיאמרּו

כז (להלן ׁשם לבאר ׁשב כן ואחרי ְְְֲֵֵֵַָָָָֻלכּלם,

הר על העם את לבר יעמדּו ואּלה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָיבֿיד)

וענּו ואמר הּקללה, על יעמדּו ואּלה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּגרּזים,

אזהרתֹו ּבכאן ּכי הענין, ּכל ּופרׁש ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהלוּים,

מקצת הזּכיר וגו' נֹותן אנכי ראה אמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹאׁשר

ויּתכן, ּבמקֹומה. אֹותּה לבאר וחזר ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהּמצוה,

והר הּימין, ׁשהּוא לדרֹום, ּגרּזים הר ְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשהיה

מּצפֹון יד) א (ירמיה ׁשּנאמר מּצפֹון, ֱִִֵֶֶַָָָעיבל

הרעה: ִַָָָָּתּפתח

˙‡Â ÌÈwÁ‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe (·Ï)¿«¿∆«¬≈»«Àƒ¿∆

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k oey`x meil inei xeriy

áé(à)úBNòì ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´©«£¼
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàadzLøì Eì E ¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−§¦§¨®

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìķ̈©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íéøää-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³

:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä̈«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר מה)"אּבד", לׁשרׁש(ע"ז ׁשּצרי יׂשראל ּבארץ זרה עבֹודה לעֹוקר מּכאן «≈¿«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

B‚Â'.אחריה ÌLŒe„·Ú ¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡∑את" מהם? ּתאּבדּון ההריםּומה על "אׁשר ."אלהיהם" ֲֶַָ∆»«¿…¬∆»¿»¿ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«

é"ùø£ÁaÊÓ∑הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה 'אבן(ע"ז : ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לבימֹוס' מּתחּלתּה הּנעבד∑‡L¯‰.ׁשחצבּה ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו 'ּבית(שם לגנאי: ׁשם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְְִֵֵֶַַָ

קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין .ּגליא' ְְִֵֵֵַַָָָֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים אתֿמזּבחתםלהקטיר "ונּתצּתם אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את אמר(ספרי)ואּבדּתם העזרה. מן אֹו הּמזּבח, מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עונֹותיכם ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹרּבי

ׁשּיחרב' אבֹותיכם רמב"ן.למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

(ä)-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLúàáe eLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨

:änM̈«¨
i"yx£eL¯„˙ B�ÎLÏ∑(ספרי)ׁשילה מׁשּכן רמב"ן.זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

aÚÓÏ„א Ôe¯h˙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

ÏkÓה ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dz�ÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈËtLn‰החּקים על יזהיר ּבכאן ּגם «ƒ¿»ƒְְִִַַַַָֻ

ּתחּלה ויזּכיר הּמצוֹות. ׁשאר קדם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹוהּמׁשּפטים

ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּומׁשּמׁשיה זרה ּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּפט

יזּכיר כן ואחרי ג), ד (לעיל ואתחּנן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּבסדר

ּומסית הּׁשקר ּבנביא רּבים ועירמׁשּפטים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָ

ּבּמקּדׁש, הּקרּבנֹות ּתחּלה ּבחּקים ויזּכיר ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָֻהּנּדחת.

ְְְֲִִִֵַַַַָָָָואחרּכאּסּוראכילתּכלּתֹועבהּוׁשארהּמצוֹות:

.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï להקטיר(„) …«¬≈«¡…≈∆ְְִַ

אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי מקֹום, ּבכל ְֲִִִֶַַַָָָָלּׁשמים

מזּבחֹותם את ונּתצּתם אחר ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָיבחר.

אזהרה ּכן, תעׂשּון לא ׁשמם את ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

הּמזּבח מן אחת אבן ּולנֹותץ הּׁשם את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַלמֹוחק

תעלה וכי יׁשמעאל רּבי אמר העזרה. מן ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאֹו

אּלא הּמזּבחֹות, נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל

למקּדׁש ענֹותיכם ויגרמּו ּכמעׂשיהם יעׂשּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשּלא

רׁש"י: לׁשֹון ליחרב, ֲִִֵֵֶַָָאבֹותיכם

È¯·„Âאבל הם. אּגדה ׁשל סמ יׁשמעאל רּבי ¿ƒ¿≈ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

למֹוחק אזהרה רּבֹותינּו ּכדעת ְְְֵֵַַַַַָָָהּכתּוב

והא (כב.), מּכֹות ּבמּסכת ּומפרׁש הּׁשם, ְְְֵֶֶֶַַַָָֹאת

מהכא ואזהרתיּה ּדלקי, הּׁשם את מֹוחק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאיּכא

.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ïראה) ספרי ולׁשֹון …«¬≈«¡…≈∆ְְִִָ

יׁשמעאל רּבי וכו', אחת אבן לנֹותץ מנין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָז)

ׁשעֹובר הּׁשם מן אחת אֹות למֹוחק מנין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַאֹומר

תעׂשה, Ï‡ּבלא ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â ¯Ó‡pL ְֲֶַֹ∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»…

,Ôk ÔeNÚ˙תעלה וכי אֹומר ּברּבי ּגמליאל רּבן «¬≈ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

וכו': ּדעּת ְְַַעל

È¯·„Âהם אבל ּבמחלקת, אינם יׁשמעאל רּבי ¿ƒ¿≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

אבן ּכנֹותץ הּׁשם את מֹוחק ּכי ְִֵֵֵֵֶֶֶַּבאּור

הּכתּוב, ּפרּוׁש יהיה ּכן ואם הּמזּבח. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמן

מן ׁשמם את ואּבדּתם מזּבחֹותם את ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָונּתצּתם

אלהיכם לה' ּכן תעׂשּון ולא ההּוא ְֱֲֵֵֶַַַַָֹֹהּמקֹום

ּתנּו אבל ׁשמֹו, את ּולאּבד מזּבחֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶַָֹלנּתץ

יבחר אׁשר הּמקֹום ואל ּולמזּבחֹו, לׁשמֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָּכבֹוד

ותביאּו ּתדרׁשּו לׁשמֹו, מזּבח ׁשם לׂשּום ְְְְְִִִִֵַָָָּבֹו

לפניו: ְֵֶָָעֹולֹותיכם

מארץ(‰) לֹו ׁשּתלכּו תדרׁשּו. לׁשכנֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַוטעם

ותׁש הּׁשם,מרחּקים ּבית ּדר אנה אלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה' הר אל ונעלה לכּו רעהּו אל איׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַֹותאמרּו

ּכלׁשֹון ג), ב (ישעיה יעקב אלהי ּבית ְֱֲִֵֵֶַֹֹאל
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áé(à)úBNòì ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´©«£¼
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàadzLøì Eì E ¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−§¦§¨®

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìķ̈©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íéøää-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³

:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä̈«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר מה)"אּבד", לׁשרׁש(ע"ז ׁשּצרי יׂשראל ּבארץ זרה עבֹודה לעֹוקר מּכאן «≈¿«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

B‚Â'.אחריה ÌLŒe„·Ú ¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡∑את" מהם? ּתאּבדּון ההריםּומה על "אׁשר ."אלהיהם" ֲֶַָ∆»«¿…¬∆»¿»¿ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«

é"ùø£ÁaÊÓ∑הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה 'אבן(ע"ז : ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לבימֹוס' מּתחּלתּה הּנעבד∑‡L¯‰.ׁשחצבּה ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו 'ּבית(שם לגנאי: ׁשם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְְִֵֵֶַַָ

קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין .ּגליא' ְְִֵֵֵַַָָָֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים אתֿמזּבחתםלהקטיר "ונּתצּתם אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את אמר(ספרי)ואּבדּתם העזרה. מן אֹו הּמזּבח, מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עונֹותיכם ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹרּבי

ׁשּיחרב' אבֹותיכם רמב"ן.למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

(ä)-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLúàáe eLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨

:änM̈«¨
i"yx£eL¯„˙ B�ÎLÏ∑(ספרי)ׁשילה מׁשּכן רמב"ן.זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

aÚÓÏ„א Ôe¯h˙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

ÏkÓה ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dz�ÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈËtLn‰החּקים על יזהיר ּבכאן ּגם «ƒ¿»ƒְְִִַַַַָֻ

ּתחּלה ויזּכיר הּמצוֹות. ׁשאר קדם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹוהּמׁשּפטים

ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּומׁשּמׁשיה זרה ּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּפט

יזּכיר כן ואחרי ג), ד (לעיל ואתחּנן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּבסדר

ּומסית הּׁשקר ּבנביא רּבים ועירמׁשּפטים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָ

ּבּמקּדׁש, הּקרּבנֹות ּתחּלה ּבחּקים ויזּכיר ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָֻהּנּדחת.

ְְְֲִִִֵַַַַָָָָואחרּכאּסּוראכילתּכלּתֹועבהּוׁשארהּמצוֹות:

.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï להקטיר(„) …«¬≈«¡…≈∆ְְִַ

אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי מקֹום, ּבכל ְֲִִִֶַַַָָָָלּׁשמים

מזּבחֹותם את ונּתצּתם אחר ּדבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָיבחר.

אזהרה ּכן, תעׂשּון לא ׁשמם את ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

הּמזּבח מן אחת אבן ּולנֹותץ הּׁשם את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַלמֹוחק

תעלה וכי יׁשמעאל רּבי אמר העזרה. מן ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאֹו

אּלא הּמזּבחֹות, נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל

למקּדׁש ענֹותיכם ויגרמּו ּכמעׂשיהם יעׂשּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשּלא

רׁש"י: לׁשֹון ליחרב, ֲִִֵֵֶַָָאבֹותיכם

È¯·„Âאבל הם. אּגדה ׁשל סמ יׁשמעאל רּבי ¿ƒ¿≈ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

למֹוחק אזהרה רּבֹותינּו ּכדעת ְְְֵֵַַַַַָָָהּכתּוב

והא (כב.), מּכֹות ּבמּסכת ּומפרׁש הּׁשם, ְְְֵֶֶֶַַַָָֹאת

מהכא ואזהרתיּה ּדלקי, הּׁשם את מֹוחק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאיּכא

.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ïראה) ספרי ולׁשֹון …«¬≈«¡…≈∆ְְִִָ

יׁשמעאל רּבי וכו', אחת אבן לנֹותץ מנין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָז)

ׁשעֹובר הּׁשם מן אחת אֹות למֹוחק מנין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַאֹומר

תעׂשה, Ï‡ּבלא ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â ¯Ó‡pL ְֲֶַֹ∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»…

,Ôk ÔeNÚ˙תעלה וכי אֹומר ּברּבי ּגמליאל רּבן «¬≈ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

וכו': ּדעּת ְְַַעל

È¯·„Âהם אבל ּבמחלקת, אינם יׁשמעאל רּבי ¿ƒ¿≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

אבן ּכנֹותץ הּׁשם את מֹוחק ּכי ְִֵֵֵֵֶֶֶַּבאּור

הּכתּוב, ּפרּוׁש יהיה ּכן ואם הּמזּבח. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמן

מן ׁשמם את ואּבדּתם מזּבחֹותם את ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָונּתצּתם

אלהיכם לה' ּכן תעׂשּון ולא ההּוא ְֱֲֵֵֶַַַַָֹֹהּמקֹום

ּתנּו אבל ׁשמֹו, את ּולאּבד מזּבחֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶַָֹלנּתץ

יבחר אׁשר הּמקֹום ואל ּולמזּבחֹו, לׁשמֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָּכבֹוד

ותביאּו ּתדרׁשּו לׁשמֹו, מזּבח ׁשם לׂשּום ְְְְְִִִִֵַָָָּבֹו

לפניו: ְֵֶָָעֹולֹותיכם

מארץ(‰) לֹו ׁשּתלכּו תדרׁשּו. לׁשכנֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַוטעם

ותׁש הּׁשם,מרחּקים ּבית ּדר אנה אלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה' הר אל ונעלה לכּו רעהּו אל איׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַֹותאמרּו

ּכלׁשֹון ג), ב (ישעיה יעקב אלהי ּבית ְֱֲִֵֵֶַֹֹאל



d`xכח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k oey`x meil inei xeriy

(å)íëéúøNòî úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½
íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå íëãé úîeøz úàå§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−

:íëðàöå§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ׁשל החֹומה∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובהׁשלמים מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה Óe¯z˙.מעׂשר ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ¿«

ÌÎ„È∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, כו)אּלּו מּיד"(דברים הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑,לּכהן ויקריבםלתּתם ∆¿∆ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿……¿«¿∆ְְְִִֵֵַַָֹ
רמב"ן.ׁשם ָ

(æ)ìëa ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ
éäìà ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî:E ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה .הבאלפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)Léà íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®¦−
:åéðéòa øLiä-ìk̈©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ e�Á�‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ּכׁשּתעברּו וגֹו'", הּירּדן את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, מּוסב …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
מּיד הּירּדן, ּׁשאּתםאת מה ּכל ּתקריבּו לא ּוּבבמה וחּלּוק, ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה להקריב אּתם מּתרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

אבל ּונדבֹות, נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו להקריב ּכׁשר והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ּפה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמקריבים
ׁשּיׁשר ידי על מתנּדבים ׁשאּתם ּונדבֹות נדרים ּבעיניו", הּיׁשר ּכל "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבבמה,

ּבבמה ּתקריבּו אֹותם חֹובה, ידי על ולא להביאם, קיז)ּבעיניכם רמב"ן.(זבחים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

˜ÔBÎÈL„eו ˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎ�ÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„�Â ÔBÎÈ¯„�Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

ÏÎaז Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L�‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח ÔÈ„·Ú ‡�Á�‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ה): נ (ירמיה פניהם הּנה ּדר יׁשאלּו ְְִִֵֵֶֶֶָָצּיֹון

È¯ÙÒ·e,הּנביא ּפי על ּדרׁש תדרׁשּו, ח) (ראה ¿ƒ¿ƒְְְִִִַַָ

נביא, ל ׁשּיאמר עד ּתמּתין ְְִִֶַַַָָֹיכֹול

לֹומר nL‰,ּתלמּוד ˙‡·e eL¯„˙ B�ÎLÏּדרׁש ְַַ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»ְ

אּתה וכן נביא, ל יאמר ּכ ואחר ְְְְִֵַַַַָָָָֹּומצא

וכו': ּבדוד ְִֵָמֹוצא

ÏÚÂהאמת ּדר,eL¯„˙ B�ÎLÏלכבֹודֹו ¿«ֱֶֶֶָ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִ

nL‰,תדרׁשּו, ˙‡·eּפני את לראֹות ְְִ»»»»ְְִֵֶ

חכמים אמרּו ּומּמּנּו יׂשראל. אלהי ה' ְְֱֲִִִֵֵֶָָָָָֹהאדֹון

ְִָ"ׁשכינה":

.ÌÎÈ˙¯NÚÓ (Â)ׁשני ּומעׂשר ּבהמה מעׂשר «¿¿…≈∆ְֲֲִֵֵֵַַַָ

המחיצה. מן לפנים Óe¯z˙לאכל ˙‡Â ְְֱִִִִֶַָֹ¿≈¿«

,ÌÎ„Èכו (להלן ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים אּלּו ∆¿∆ֱִִֵֶֶֶַַָ

מּדברי רׁש"י לׁשֹון ,מּיד הּטנא הּכהן ולקח ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹד)

יב): (ספרי ֵַרּבֹותינּו

ÏÚÂהעֹולֹות הּכתּוב יזּכיר הּפׁשט ּדר ¿«ְְִֶֶַַַָָָ

ּבּמחיצה ׁשם לאֹוכלן ׁשחּיב ְְְְְִִֶַַַָָָָָוהּזבחים

הּמעׂשר ׁשם ׁשּיביא ּכן ּגם והזּכיר ה', ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלפני

מׁשרתי וללוּים לּכהנים אֹותם ׁשּיּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּתרּומה

ּבּתיכם, ועם עּמכם הם ּגם ויׂשמחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּמקּדׁש

ּכל את הביאּו י) ג (מלאכי ׁשּנאמר ְְֱִִֶֶֶַַָָּכענין

ּבביתי טרף ויהי האֹוצר ּבית אל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמעׂשר

לא אם צבאֹות הּׁשם אמר ּבזאת נא ְְִִֵַַָָָָָֹֹּובחנּוני

ל לכםאפּתח והריקתי הּׁשמים ארּבֹות את כם ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּדי: ּבלי עד ְְִַָָָּברכה

ÔÎÂהּמעׂשר ּובתרּומת ּבּתרּומה ׁשני ּבבית יסדּו ¿≈ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ואת לח) י (נחמיה ׁשּנאמר לּמקּדׁש, ְְְֱִִֶֶֶֶַַָׁשיביאּום

עץ כל ּופרי ּותרּומתינּו עריסתינּו ְְֲִִִֵֵֵֵָֹֹראׁשית

ּבית לׁשכֹות אל לּכהנים נביא ויצהר ְְְֲִִִִִֵֶַָָֹּתירֹוׁש

אלהינּו לבית לט) פסוק (שם ונאמר ְְֱֱֱֵֵֵֶַֹֹאלהינּו,

האֹוצר: לבית הּלׁשכֹות ְְֵֶַָָָאל

,"ÌÎ„È ˙Óe¯z" ÌÚËÂלא ׁשהּתרּומה מּפני ¿««¿«∆¿∆ְְִֵֶַָֹ

היא אבל ׁשעּור, הּתֹורה ּבּה ְֲִִַָָָָָנתנה

ּתרים יז)ּכאׁשר (פסוק ּׁשאמר מה וכן ידֹו. ְֲִֵֶֶַַַָָָ

הּיׂשראלי על יזהיר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹֹלא

והנדרים והּבכֹורֹות הּמעׂשר ּבׁשעריו יאכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

יח), (בפסוק ּביניהם והפריׁש וחזר ְְְְְִִֵֵֶַַָָוהּתרּומה,

ּובנ אּתה ּתאכלּנּו אלהי ה' לפני אם ְְְֱִִִִֵֶֶַָֹֹּכי

יאכל ּבׁשערי אׁשר והּלוי לכם, הּנאכל ,ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּובּת

ּבהם ׁשּנאמר ּכמֹו אליו, הראּוי ּבׁשערי ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם

מקֹום, ּבכל אֹותֹו ואכלּתם לא) יח ְְֲֶַַָָ(במדבר

אחר: ּבמקֹום המפרׁשים ּבּדברים הּכתּוב ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹויקּצר

È�‡Âּכי זה, מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו "˙¯Óe˙סֹובר «¬ƒְְִִִֵֶֶָ¿«

"ÌÎ„Èמּכסּפֹו לה' אדם ּׁשּירים מה ∆¿∆ְִִֶַַַָָָ

זבח. אֹו עֹולה קרּבן אֹותֹו לעׂשֹות ְְֲִַַַָָָָּומּזהבֹו

אׁשר הּנדרים מינין, ׁשלׁשת ּבקרּבן ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָוהזּכיר

עז, אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור קרּבן עלי הרי ְֲֵֵֵֶֶַָָָהם

עֹולה זה הרי וׂשה ּבשֹור יאמר אׁשר ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹוהּנדבה

ירים אׁשר והּתרּומה לּמקּדׁש, אֹותּה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָואביא

ּבהמּתֹו ׁשהביא אֹו זהב אֹו ּכסף לֹו אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָמּכל

לּׁשם. מּידי זֹו הרי לּכהנים ויאמר לעזרה ְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻחּלין

ּונחׁשת ּכסף ּתרּומת מרים ּכל מּלׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָוהּוא

וכן כד), לה (שמות ה' ּתרּומת את ְְִֵֵֵַהביאּו

יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֹּכל

(במד הם:לה' קרּבנֹות יט), יח בר ֵַָָ

CÎÂמחצית יג) ל (שמות ּבׁשקלים אמר ¿»ְֲִִִַַָָ

לה', ּתרּומה וגו' הּקדׁש ּבׁשקל ְְֶֶֶֶֶַַַָֹהּׁשקל

ּׁשּירים מה ּכל ּכי כט:). (מגילה לקרּבנֹות ְְְִִֵֶַָָָָוהם

ּבין לקרּבנֹות ּבין לֹו, אׁשר מּכל לה' ְְֲִֵֵֶַָָָָָאדם

כה (שם ּתרּומה לי ויקחּו ּכענין הּבית ְְְְְְִִִִֶֶַַַָלבדק

ּתרּומה, יּקרא הּכל ה', מׁשרתי לכהנים ּבין ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹב)

ונתּת כט) לא (במדבר ּבמכס ׁשּכתּוב ְְְְִֶֶֶַַָָָּכענין

ּגמּורין חּלין והיּו ה', ּתרּומת הּכהן ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻלאלעזר

הּזהב ואת הּכסף את להם ואׁשקלה וכן ְְְְֳֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבידֹו.

הּמל ההרימּו אלהינּו ּבית ּתרּומת הּכלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹואת

כה): ח (עזרא ְֲָויֹועציו

‡ÏÂנטעה ׁשּלא "ּתרּומֹותיכם", הּכתּוב אמר ¿…ְְִֵֶֶֶַַָָֹ

אמר אבל הּכהנים, "Óe¯z˙ּבתרּומת ְֲֲִִַַַָָֹ¿«

"ÌÎ„È.ּבידכם הּבא מן ּברצֹונכם ּׁשּתרימּו מה ∆¿∆ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ

ּכי ּבמחיצה, חּיבים ּבכאן הּנזּכרים ּכל ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָוהּנה

ׁשני ּומעׂשר ּבהמה מעׂשר מעׂשרֹותיכם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָּפרּוׁש

מעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּכי הּׁשם, לפני ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּנאכלים

הּוא: להם עני ּומעׂשר ְֲִִִֵֶַַָָהלוּיים

ÌÈNÚ e�Á�‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï (Á)…«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ
.ÌBi‰ ‰tּבדר אברהם רּבי אמר …«ְְִֶֶַַַָָָ

נֹוסעין ׁשהיּו ּבעבּור בֹו ּפרׁשּו ּכי ְְְֲִִֵֶַַָָהּפׁשט,

ׁשירצה, ּבמּסע עֹולה ויקריב מּסע אל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָמּמּסע

יּתן, ׁשּלא מי ויׁש צאנֹו ּבכֹור ׁשּיּתן מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֹֹויׁש

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(è)äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי)אֹותן ׁשנהּכל קיט)∑‡Áe�n‰ŒÏ‰.עדיןּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה(זבחים ∑‰ÏÁp‰.זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ««¬»
ירּוׁשלים .זֹו ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

:çèa-ízáLéå¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשבטֹוׁשּתחּלקּוה, ÌÎÏ.ואת ÁÈ�‰Â∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿≈ƒ«»∆

ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש ג)לאחר אז(שופטים ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין יׂשראל, את ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים .מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ß a`Îmgpn d"k ipy mei ß

(àé)ì Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäåïkL §¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³
áú änL íL BîLeàéíëúà äeöî éëðà øLà-ìk úà §Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®

øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´
:ýåýéì eøcz øLà íëéøãð¦§¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו ּבביתֹו(ש"ב הּמל ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב האלהים וארֹון ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹוה'

היריעה" ּבתֹו.'B‚Â e‡È·˙ ‰nL∑,הּכתּוב חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְִַָ»»»ƒ¿ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ
לירּוׁשלים ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר .ליּתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ÌÎÈ¯„� ¯Á·Ó∑הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר יא)הּמקֹום (יב, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה מתּפּלל(לאחי ׁשּיהּודי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

מה מבאר זה ּולפי לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלה',

ׁשּגר מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּוונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּׁשאמרּו

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשם

�ÁÈ‡ט ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡�c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈ�ÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רק ּדעּתי, זאת ואין ּבארץ, ּתלּויה הּמצוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּכי

ּכּלם היּו ׁשּלא ּובעבּורטעמֹו הּׁשם, יראי ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֻ

ּבעֹולֹות"‡�e�Á",ׁשאמר רּבֹות מצוֹות ּכי ֶַָ¬«¿ְִִַ

לׁשֹונֹו: זה ּבארץ, ְְֶֶָָּתלּויֹות

B�È‡Âׁשידּבר הּפרׁשה מּדר ׁשאין נכֹון, ¿≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאינם עּתה להם ויאמר ְְֵֶֶַַָָָָֹּבתֹוכחֹות,

ּבעיניו הּיׁשר ּכל ואיׁש הּׁשם מצוֹות ְְְִִִֵֵַַָָָָעֹוׂשים

עֹושים אנחנּו רּבינּו מׁשה יאמר ואי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַֹיעׂשה.

לא ׁשּיאמר ראּוי היה אבל חלילה, ֲֲִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעברֹות,

ּכל איׁש הּיֹום עד עׂשיתם אׁשר ּככל ְֲֲֲִִֶֶַַַָֹתעׂשּו

העברֹות עם לכלל ּטעם ּומה ּבעיניו. ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹהּיׁשר

ּבארץ: הּתלּויֹות ְְִֶַַָָהּמצוֹות

Ï·‡ּבּמדּבר נצטּוּו יׂשראל ּכי הּכתּוב, ּפרּוׁש ¬»ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

לפני ׁשלמים וצאנם ּבקרם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹלזּבח

מקֹום ּבאיזה אבל גֿו), יז (ויקרא ְְֲִֵֶַָָָהּמׁשּכן

ירצה לא ואם אֹותם, יעׂשה הּמׁשּכן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

קרּבן להביא יתחּיב לא וׂשה ׁשֹור ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹלאכל

ולא ּבכֹורֹות להביא חּיב אינֹו ּכן וגם ְְְְְִֵֵַַָָָֹּכלל.

יביא לא והּנה ׁשני. ּומעׂשר ּבהמה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹמעׂשר

נתחּיב לא ּברגלים ואפּלּו ּכלל, לּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹּבחּיּוב

והקטר הּדם זריקת אחרי וכן ׁשם. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹלבא

ּבכל ּבּמדּבר אֹותם יאכל ּבׁשלמים ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהחלב

הּכתּוב ּבהם נתן לא ּכי ׁשּירצה, ְִִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום

וחּוץ ּבּמחנה אֹותם אֹוכלים אבל ְְְֲֲִִֶַַָָָמחיצה,

הּקרּבנֹות ענין ּבכל להם אין והּנה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּמחנה.

על יעׂשה, ּבעיניו הּיׁשר ּכל איׁש רק ְֲִֵֶַַַַָָָָָחֹובה.

לא והּנחלה המנּוחה אחרי ּכי ּבכאן צּוה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹּכן

ידּוע למקֹום ּבחֹובה יבֹואּו אבל כן, ְְֲֲֵַַָָָָָיעׂשּו

הּזבחים ׁשם ויביאּו מהּׁשם נבחר ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּומיחד

ּבמחיצה ׁשם ויאכלּום והּבכֹורֹות ְְְְְְְְִַַַַָָֹוהּמעׂשרֹות

הּׁשם: ְִֵֵַלפני

‰Óeׁשאינֹו ּבדבר טז) (ספרי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו «ְְֵֵֶֶַָָָ

מדרׁש ּבּבמה, קרב ׁשאינֹו ונּדב ְְִִִֵֵֶַָָָָָָנּדר

ּבתרא ּבפרק מפרׁש ׁשהּוא ּכמֹו הּמקרא, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמּיּתּור

(קיז:): ְִִָּדזבחים



כט d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(è)äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי)אֹותן ׁשנהּכל קיט)∑‡Áe�n‰ŒÏ‰.עדיןּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה(זבחים ∑‰ÏÁp‰.זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ««¬»
ירּוׁשלים .זֹו ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

:çèa-ízáLéå¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשבטֹוׁשּתחּלקּוה, ÌÎÏ.ואת ÁÈ�‰Â∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿≈ƒ«»∆

ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש ג)לאחר אז(שופטים ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין יׂשראל, את ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים .מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ß a`Îmgpn d"k ipy mei ß

(àé)ì Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäåïkL §¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³
áú änL íL BîLeàéíëúà äeöî éëðà øLà-ìk úà §Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®

øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´
:ýåýéì eøcz øLà íëéøãð¦§¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו ּבביתֹו(ש"ב הּמל ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב האלהים וארֹון ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹוה'

היריעה" ּבתֹו.'B‚Â e‡È·˙ ‰nL∑,הּכתּוב חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְִַָ»»»ƒ¿ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ
לירּוׁשלים ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר .ליּתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ÌÎÈ¯„� ¯Á·Ó∑הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר יא)הּמקֹום (יב, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה מתּפּלל(לאחי ׁשּיהּודי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

מה מבאר זה ּולפי לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלה',

ׁשּגר מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּוונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּׁשאמרּו

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשם

�ÁÈ‡ט ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡�c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈ�ÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רק ּדעּתי, זאת ואין ּבארץ, ּתלּויה הּמצוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּכי

ּכּלם היּו ׁשּלא ּובעבּורטעמֹו הּׁשם, יראי ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֻ

ּבעֹולֹות"‡�e�Á",ׁשאמר רּבֹות מצוֹות ּכי ֶַָ¬«¿ְִִַ

לׁשֹונֹו: זה ּבארץ, ְְֶֶָָּתלּויֹות

B�È‡Âׁשידּבר הּפרׁשה מּדר ׁשאין נכֹון, ¿≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאינם עּתה להם ויאמר ְְֵֶֶַַָָָָֹּבתֹוכחֹות,

ּבעיניו הּיׁשר ּכל ואיׁש הּׁשם מצוֹות ְְְִִִֵֵַַָָָָעֹוׂשים

עֹושים אנחנּו רּבינּו מׁשה יאמר ואי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַֹיעׂשה.

לא ׁשּיאמר ראּוי היה אבל חלילה, ֲֲִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעברֹות,

ּכל איׁש הּיֹום עד עׂשיתם אׁשר ּככל ְֲֲֲִִֶֶַַַָֹתעׂשּו

העברֹות עם לכלל ּטעם ּומה ּבעיניו. ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹהּיׁשר

ּבארץ: הּתלּויֹות ְְִֶַַָָהּמצוֹות

Ï·‡ּבּמדּבר נצטּוּו יׂשראל ּכי הּכתּוב, ּפרּוׁש ¬»ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

לפני ׁשלמים וצאנם ּבקרם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹלזּבח

מקֹום ּבאיזה אבל גֿו), יז (ויקרא ְְֲִֵֶַָָָהּמׁשּכן

ירצה לא ואם אֹותם, יעׂשה הּמׁשּכן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

קרּבן להביא יתחּיב לא וׂשה ׁשֹור ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹלאכל

ולא ּבכֹורֹות להביא חּיב אינֹו ּכן וגם ְְְְְִֵֵַַָָָֹּכלל.

יביא לא והּנה ׁשני. ּומעׂשר ּבהמה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹמעׂשר

נתחּיב לא ּברגלים ואפּלּו ּכלל, לּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹּבחּיּוב

והקטר הּדם זריקת אחרי וכן ׁשם. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹלבא

ּבכל ּבּמדּבר אֹותם יאכל ּבׁשלמים ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהחלב

הּכתּוב ּבהם נתן לא ּכי ׁשּירצה, ְִִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום

וחּוץ ּבּמחנה אֹותם אֹוכלים אבל ְְְֲֲִִֶַַָָָמחיצה,

הּקרּבנֹות ענין ּבכל להם אין והּנה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּמחנה.

על יעׂשה, ּבעיניו הּיׁשר ּכל איׁש רק ְֲִֵֶַַַַָָָָָחֹובה.

לא והּנחלה המנּוחה אחרי ּכי ּבכאן צּוה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹּכן

ידּוע למקֹום ּבחֹובה יבֹואּו אבל כן, ְְֲֲֵַַָָָָָיעׂשּו

הּזבחים ׁשם ויביאּו מהּׁשם נבחר ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּומיחד

ּבמחיצה ׁשם ויאכלּום והּבכֹורֹות ְְְְְְְְִַַַַָָֹוהּמעׂשרֹות

הּׁשם: ְִֵֵַלפני

‰Óeׁשאינֹו ּבדבר טז) (ספרי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו «ְְֵֵֶֶַָָָ

מדרׁש ּבּבמה, קרב ׁשאינֹו ונּדב ְְִִִֵֵֶַָָָָָָנּדר

ּבתרא ּבפרק מפרׁש ׁשהּוא ּכמֹו הּמקרא, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמּיּתּור

(קיז:): ְִִָּדזבחים
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(áé)íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½
Bì ïéà ék íëéøòLa øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMä:äàøz øLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי)ת "לא הּדברלּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑מקריב אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ
הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי .על ְְְִִִֵֶַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékíL E ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìò äìòz:jeöî éëðà øLà ìk äNòz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל הּגרןּוּבחלקֹו את ּדוד ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: הּוא למעלה ¿««¿»∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
היה ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן מקֹום ּומּכל הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, .מארונה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|ýåýé úkøák øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯
éäìàéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EøBähäå àîhä E ¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ

:ìiàëå éávk epìëàé«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«

i"yx£ELÙ� ˙e‡ŒÏÎa הּוא∑¯˜ הרי אמּורים, הקרבת ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ּבּמה וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ּכי אחר: ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻאמּור

עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ויאכלּו ׁשּיּפדּו מּום, "רק"ּבהם לֹומר: zÏÎ‡Â.ּתלמּוד ÁaÊz∑(עג יבמות טו. (בכורות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿«¿»«¿»
זביחה ידי על אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ל B‰h‰Â¯.אין ‡Óh‰∑ּבהם ׁשּנאמר קדׁשים מּכח ׁשּבאּו לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ«»≈¿«»ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ז) א(ויקרא וטהֹור ׁשּטמא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אחתֹוכלין: Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ«¿ƒ¿»«»
מהם ּבא קרּבן Ïi‡ÎÂ.ׁשאין È·vk∑והּקבה והּלחיים הּזרֹוע מן .לפטרן ְֵֵֶֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ּבֹו∑¯˜ ל ׁשאין ׁשאמרּתי ּפי על ּתאכלּנּואף לא ּבּמזּבח, ּדם ÌÈnk.זריקת epÎtLz∑לֹומר ««»……≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹƒ¿¿∆«»ƒַ
ׁשאין הזרעיםל את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי אחר: ּדבר ּכּסּוי. עד)צרי חולין .(ספרי. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑הּדבר על תעׂשה" "לא לּתן הּכתּוב אבל∑ÏÎe˙Œ‡Ï.ּבא אּתה, 'יכל אֹומר: ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי …«ֲִֵֶַַַַָָָָֹ…«ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. טו)אינ ׁשאינן(יהושע אּלא היּו, יכֹולים להֹוריׁשם", יהּודה ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי "ואת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשם על אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא הּמכּפלה. מערת מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ׁשּכרת לפי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹרּׁשאין,

אליעזר דרּבי ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה לו)העיר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב והּפסחים",(שמואל העורים אםֿהסיר "ּכי : ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשבּועה את עליהם ׁשּכתבּו E¯˜a.צּורֹות ˙¯Î·e∑לכהנים E„È.אזהרה ˙Óe¯˙e∑הּבּכּוריםאּלּו. ְְֲֵֶֶֶַָָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ¿«»∆ִִֵַ
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הּדם אכל לבלּתי חזק רק . . ּבׂשר: ּתאכל נפׁשָך כג)ּבכל־אּות – כ (יב, ְַַָ�ְְַ�ַֹ�ַָָֽ�ֲ�ְְִִַ�ֲ�ַֹ�ָ
ּבּגמרא ב)איתא טז, להם(חּלין נאסר לארץ ׁשּנכנסּו ּדעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו מה־ּׁשאין־ּכן להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבׂשר

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ּבׂשר ּכׁשאכלּו ואף ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ּגׁשמּיים, ענינים עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכׁשּׁשהּו

ּד"ּכל העבֹודה על־ידי לקדּׁשה ּולהעלֹותם ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו לארץ, ּכׁשּנכנסּו אְך קדׁשים. ּבׂשר רק זה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהיה

דעהּו". ּדרכיָך ּו"ּבכל ׁשמים" לׁשם יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמעׂשיָך

ׁשאין אכילה ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר רק לא - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועל־זה

הּגׁשמּיים, ּובענינים ּב"ּבׂשר" ּתהיה לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", אכל לבלּתי חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבּה

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים לׁשם רק יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל רמב"ןאּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

Ècיח ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ�«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Èk (Î)אין ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿ֵ

(להלן ׁשּיאמר ּכאֹותּה זאת הרחבה ְְֶַַַַָָָֹֹטעם

ּגבּול את אלהי ה' ירחיב ואם ט) ח ְְְְֱִִֶֶַֹיט

האּלה, הּׁשלׁש על ערים ׁשלׁש עֹוד ל ְְְִֵֶַַַָָָָָָויספּת

ּבבֹואם מּתר ּתאוה ּבׂשר היה לא ּכן ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאם

יכרית ּכי נאמר א) יט (להלן ׁשם אבל ְֱֲִִֶֶַַָָָָלארץ.

נֹותן אלהי ה' אׁשר הּגֹוים את אלהי ֱֱֲִֵֶֶֶֶַֹֹה'

ּבכל ׁשּיזּכיר הּגֹוים ׁשבעה והם ארצם, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָל

יהֹוׁשע עׂשה וכן ערים, ׁשלׁש נבּדיל ואז ְְְְִִֵַַָָָָָָֻמקֹום,

אלהי ה' ירחיב ּכי אמר ּכ ואחר כ), ְְֱִִֶַַַַָָֹ(יהושע

ירמז וזה ,לאבֹותי נׁשּבע ּכאׁשר ּגבל ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַֹֻאת

ּכאן אבל לאברהם. ׁשּנּתנּו עממין ְְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָלעׂשרה

CÏ",אמר ¯ac ¯L‡k"האּלה הּגֹוים והם ַָ«¬∆ƒ∆»ְִֵֵֶַָ

מּיד ּכי ארצם, את ל נֹותן אלהי ה' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹאׁשר

ּתאוה: ּבׂשר להם הּתר וחלקּו ׁשּכבׁשּו ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֻלאחר

ÔÈ‡Âטעם"ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk"ׁשּיהיה ¿≈ַַƒƒ¿«ƒ¿«»ְִֶֶ

יהיּו ּכן ׁשאם ּבלבד, הּמקֹום ּבהרחקת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻמּתר

עם אבל ּתאוה. ּבבׂשר ירּוׁשלים יֹוׁשבי ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָאסּורים

ירחיב ּכאׁשר ּכי להם, ויאמר ידּבר יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכל

יֹוׁשבים ּכלכם תהיּו ולא ּגבּולכם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַֹֻהּׁשם

יהיה ּבּמדּבר, הּיֹום אּתם ּכאׁשר לּמׁשּכן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָסביב

ׁשּתלכּו אפׁשר אי ּכי מּתר, החּלין ּבׂשר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻלכם

ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל רחֹוק מּמקֹום ְְֲִִֶֶֶַַָָָֻּכלכם

ּׁשּתאכלּו: מה ּכל ׁשלמים זבחים ְְְְְְִִִֶַָָָֹותזּבחּו
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B‚Â'.ועׁשר ELÙ� ˙e‡ŒÏÎa∑(ט"ז ּומקריבּה(שם מקּדיׁשּה ּכן אם אּלא חּלין ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר אבל ְֶֹ¿»«««¿¿¿ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
.ׁשלמים ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

הּדם אכל לבלּתי חזק רק . . ּבׂשר: ּתאכל נפׁשָך כג)ּבכל־אּות – כ (יב, ְַַָ�ְְַ�ַֹ�ַָָֽ�ֲ�ְְִִַ�ֲ�ַֹ�ָ
ּבּגמרא ב)איתא טז, להם(חּלין נאסר לארץ ׁשּנכנסּו ּדעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו מה־ּׁשאין־ּכן להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבׂשר

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ּבׂשר ּכׁשאכלּו ואף ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ּגׁשמּיים, ענינים עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכׁשּׁשהּו

ּד"ּכל העבֹודה על־ידי לקדּׁשה ּולהעלֹותם ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו לארץ, ּכׁשּנכנסּו אְך קדׁשים. ּבׂשר רק זה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהיה

דעהּו". ּדרכיָך ּו"ּבכל ׁשמים" לׁשם יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמעׂשיָך

ׁשאין אכילה ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר רק לא - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועל־זה

הּגׁשמּיים, ּובענינים ּב"ּבׂשר" ּתהיה לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", אכל לבלּתי חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבּה

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים לׁשם רק יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל רמב"ןאּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

Ècיח ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ�«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Èk (Î)אין ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿ֵ

(להלן ׁשּיאמר ּכאֹותּה זאת הרחבה ְְֶַַַַָָָֹֹטעם

ּגבּול את אלהי ה' ירחיב ואם ט) ח ְְְְֱִִֶֶַֹיט

האּלה, הּׁשלׁש על ערים ׁשלׁש עֹוד ל ְְְִֵֶַַַָָָָָָויספּת

ּבבֹואם מּתר ּתאוה ּבׂשר היה לא ּכן ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאם

יכרית ּכי נאמר א) יט (להלן ׁשם אבל ְֱֲִִֶֶַַָָָָלארץ.

נֹותן אלהי ה' אׁשר הּגֹוים את אלהי ֱֱֲִֵֶֶֶֶַֹֹה'

ּבכל ׁשּיזּכיר הּגֹוים ׁשבעה והם ארצם, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָל

יהֹוׁשע עׂשה וכן ערים, ׁשלׁש נבּדיל ואז ְְְְִִֵַַָָָָָָֻמקֹום,

אלהי ה' ירחיב ּכי אמר ּכ ואחר כ), ְְֱִִֶַַַַָָֹ(יהושע

ירמז וזה ,לאבֹותי נׁשּבע ּכאׁשר ּגבל ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַֹֻאת

ּכאן אבל לאברהם. ׁשּנּתנּו עממין ְְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָלעׂשרה

CÏ",אמר ¯ac ¯L‡k"האּלה הּגֹוים והם ַָ«¬∆ƒ∆»ְִֵֵֶַָ

מּיד ּכי ארצם, את ל נֹותן אלהי ה' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹאׁשר

ּתאוה: ּבׂשר להם הּתר וחלקּו ׁשּכבׁשּו ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָֻלאחר

ÔÈ‡Âטעם"ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk"ׁשּיהיה ¿≈ַַƒƒ¿«ƒ¿«»ְִֶֶ

יהיּו ּכן ׁשאם ּבלבד, הּמקֹום ּבהרחקת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻמּתר

עם אבל ּתאוה. ּבבׂשר ירּוׁשלים יֹוׁשבי ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָאסּורים

ירחיב ּכאׁשר ּכי להם, ויאמר ידּבר יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכל

יֹוׁשבים ּכלכם תהיּו ולא ּגבּולכם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַֹֻהּׁשם

יהיה ּבּמדּבר, הּיֹום אּתם ּכאׁשר לּמׁשּכן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָסביב

ׁשּתלכּו אפׁשר אי ּכי מּתר, החּלין ּבׂשר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻלכם

ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל רחֹוק מּמקֹום ְְֲִִֶֶֶַַָָָֻּכלכם

ּׁשּתאכלּו: מה ּכל ׁשלמים זבחים ְְְְְְִִִֶַָָָֹותזּבחּו



d`xלב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(àë)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»
ðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNìýåýé ïúð øLà E ¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì:ELôð úeà ìëa E §½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«
i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑עּמכם הֹול ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ולעׂשֹות לבא ּתּוכל .ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑(כח ׁשּנאמרּו(חולין ׁשחיטה הלכֹות והן יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש למדנּו ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּסיני רמב"ן.למׁשה ְִִֶַֹ

(áë)epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חלּבןאינ חּלין אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד רמב"ן."מּתר? ְַַַָֻ

ÈÈכא ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc C�ÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡Î)עלוטעם .צּויתי ּכאׁשר וגו' וזבחּת ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

כח.), (חולין רּבֹותינּו L‡k¯ּדעת ֵַַַ«¬∆

EÈ˙Èeˆמלּמד מּסיני, למׁשה מהלכה ּפה על ƒƒƒְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

רב ועל הּקנה ועל הּוׁשט על מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנצטּוה

ּבבהמ ׁשנים רב ועל ּבעֹוף ה:אחד ְְְִִֵֶַַָָָֹ

Ú„Âהּכרת הּוא הּקדׁש ּבלׁשֹון ׁשחיטה ּכי ¿«ְְִִֶַַַָָָֹ

ׁשאמר ּבעבּור ּתחּוׁש ואל הּצּואר, ְֲִֵֶַַַַַָָָָסימני

היא ּכי טז), יד (במדבר ּבּמדּבר ְְִִִִֵַַָָוּיׁשחטם

ּבּקרּבנֹות צּוה והּנה ּכּצאן. אֹותם ׁשּזבח ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמליצה,

יב (שמות "וׁשחטּו" ה) א (ויקרא ְְֲַָָ"וׁשחט"

הּצּואר: ּבסימני ׁשהּוא ְִֵֶַַָָו),

‰p‰Âּׁשהם מה ּכל ׁשּיהיה צּוה מּתחּלה ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּכמׁשּפט ׁשחּוטים והם ׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵַָאֹוכלים

החּלין ּבׂשר להּתיר ּכׁשּבא ועּתה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻהּקרּבנֹות,

ˆEÈ˙Èeאמר ¯L‡k E�‡vÓe E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ ַָ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ…¿«¬∆ƒƒƒ

ּבכל חּלין אֹותם ותאכל קרּבנֹות, ְְְְִִַָָָָָֹֻּבהיֹותם

מקֹום, ּבכל חּלין ׁשּיּתירם לֹומר ,נפׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֻּתאות

מּתחּלה צּוה ּכאׁשר זבּוחין ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָּובלבד

מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו וזהּו קרּבנֹות, ּכּלם ְְְְְִִֶֶָָָָָֻּבהיֹותם

הּנכֹון: על ֶַַָזה

‡nLÂּבספרי ּכׁשאמרּו ּבזה נתּכּונּו רּבֹותינּו ¿∆»ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

לט), ˆEÈ˙Èe,(ראה ¯L‡kּקדׁשים מה «¬∆ƒƒƒִַָָ

מצות והּנה ּבׁשחיטה. חּלין אף ְְְְִִִִִִִֵַַָָֻּבׁשחיטה

מּדברי ּומבארת ּבכאן, מפרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹהּׁשחיטה

ּבקּבלה: ְֵַַָָרּבֹותינּו

Ïi‡‰ ˙‡Â È·v‰ ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡ (·Î)««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»
.epÏÎ‡z Ôkהּטמא ׁשיפרׁש ּכמֹו הּוא ≈…¿∆ְְֵֵֶַָָ

ׁשּלא ּבּמדּבר ׁשּצּוה מּפני ּכי יחּדו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּטהֹור

ּומּוזהר ׁשלמים, ּבזבחי רק וצאן ּבקר ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹיאכלּו

הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל אׁשר הּנפׁש ּכי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהם

ּבכאן אמר ונכרתה, עליו וטמאתֹו לה' ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָֻאׁשר

עם וׁשּיאכלּנּו ּבחּלין, נפׁשֹו אּות ּבכל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּיאכל

ּבּמדּבר אֹוכלים הם ּכאׁשר אחת ּבקערה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּטמא

הּמזּבח: על קרב ׁשאינֹו והאּיל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּצבי

ÔÈ‡Âחלב ׁשּיאכל וכאּיל" ּב"כּצבי הּטעם ¿≈ְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹ

והאּיל, הּצבי חלב יאכל ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהחּלין

י לא אֹוכליןּכי ׁשאּתם ּכענין האיכּות, רק זּכיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבכל ּתזּבחּו אׁשר הּבׂשר ּתאכלּו והאּיל ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּצבי

ּובאּיל ּבּצבי יאכל אׁשר ּכל אמר ולא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹמקֹום,

טו (להלן מקֹום ּבכל יפרׁש ּולכ ּבֹו. ְְְֵֵֵָָָָָיאכל

וכאּיל, ּכּצבי יאכלּנּו יחּדו והּטהֹור הּטמא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹכב)

וכאּיל" ּכּצבי "יאכלּנּו מקֹום ּבׁשּום אמר ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹולא

ּבכלל: החלב ּגם יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבלבד,

היה מּתחּלה ּכי מּפני אזהרה, "א" ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָוטעם

הּׁשחּוטין הּׁשלמים רק לאכל ְְֱִִֶַַַָָֹאסּור

ּבׁשערי ולאכל לׁשחט ּכׁשהּתיר ועּתה ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבּמׁשּכן,

אפּלּו ׁשּיאכל ּבמׁשמע יהיה ,נפׁש אּות ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָֹּבכל

ׁשּיקריבם ּבראׁשֹונה, ּכאׁשר קדׁשים וגם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻחּלין

והזהיר אמר ּכן ועל ּבּבמה, L‡k¯ׁשם C‡ ְְְִִֵַַַָָָָ««¬∆

,epÏÎ‡z Ôk Ïi‡‰ ˙‡Â È·v‰ ˙‡ ÏÎ‡Èׁשּלא ≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»≈…¿∆ֶֹ

ּבהם תנהג ולא ּדם ולא חלב לא מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּתקריב

ּכלל: הּטמאים מהם תזהיר ולא קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדר

C¯ˆ‰Âלא הּדם רק טז) (בפסוק להזּכיר ¿À¿«ְְִַַַָֹ

ּכי רּבים. טעמים מּפני ְְִִִִֵֵַָֹתאכלּו,

ואני יא) יז (ויקרא הּדם ּבאּסּור אמר ְְֲִִִִַַַָָָמּתחּלה

נפׁשֹותיכם, על לכּפר הּמזּבח על לכם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָנתּתיו

ּבבהמה מכּפר ׁשאינֹו ׁשהּדם הּזה ּבמׁשמע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהיה

אבל ּבבאּור. לאסרֹו הצר ּכן על יאסר, ְְְְֲֵֵֵֵַַָָָֹֻלא

הּקרב ּכל ואין ּבאּסּורֹו, ּכן הזּכיר לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבחלב

מּתר, קרב ׁשאינֹו ּכל ולא אסּור האמּורין ְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמן

ט): ג (שם ּבמקֹומֹו ּכתבּתי ְְֲִִֶַַָּכאׁשר

„BÚÂוהזהיר ׁשּנׁשחט, ּבכאן ׁשּצּוה ּכיון ּכי ¿ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ

היה והאּיל, הּצבי ּבאיכּות ְְְִֵֶַַַָָָָֹׁשּנאכל

והאּי ּבּצבי צּונּו ּכאׁשר הּדם ׁשּנכּסה לּבמׁשמע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּנׁשּפ להּתיר הצר ּפנים ּכל ועל יג), יז ְְְְִִִֶַַַָָֹֻ(שם

טעם וזה ּכּסּוי, ּבלא ּכּמים ‰‡¯ı",הּדם ÏÚ" ְְִִֶַַַַַָֹ«»»∆

ׁשהצר וכיון ּבעפר, ׁשיכּסּנּו "ּבארץ" ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלא

אּסּורֹו: לבאר הקּדים הּדם, הּתר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהזּכיר

„BÚÂּבעבּור ּבדם, יּדֹונּו ׁשּלא הּכתּוב נתירא ¿ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

וצאנם ּבקרם ּכל ׁשהיּו ּבעת ּבּמדּבר ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹּכי

על הּדם ׁשּיזרק עד אסּור הּבׂשר היה ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹׁשלמים

הּדם והּנה ּבּקרּבנֹות, הּדין כן ּכי ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּמזּבח,

הּצבי מן וצּוה הּבׂשר, ּבאכילת ּבהם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמעּכב

ּדמם את ׁשּנכּסה קרבים ׁשאינם ּבעבּור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהאּיל

קרב העֹוף ׁשאין ּבעבּור העֹוף מן וכן ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבעפר,

ּבׂשר ׁשל ּבּבקר מחּיב היה ּכן ואם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻלׁשלמים,

הּבׂשר עם ׁשּנאכלּנּו אֹו אֹותֹו ׁשּנכּסה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹּתאוה

ראּוי ּכי הּׂשדה, ּפני על יראה ולא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבנחירה,

מּמה עצמֹו ּבפני לאכלֹו מּתר ׁשיהא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻהיה

זבחיהם את יזּבחּו ׁשּלא הארץ, על ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּׁשּיׁשּפכּנּו

ּכן על אחריהם. זֹונים הם אׁשר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַלׂשעירים

עם הּדם יאכל ולא והּצאן הּבקר ׁשּיזּבח ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאמר

הּדם ויׁשּפ החי, מן ּבאבר אֹו ּבנחירה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּבׂשר

לא יאכלּנּו לא אבל לֹו, יחּוׁש ולא הארץ ְְֲֶֶַָָָָֹֹֹֹעל

הּזה הּטעם ּומן הּבׂשר. עם ולא עצמֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹּבפני

ּבעל ּבבכֹור אחרת ּפעם ּכן להזּכיר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַֻהצר

מּתחּלה הּדם ׁשהיה מּפני כג), טו (להלן ְְִִִֵֶַָָָָמּום

מּום ּבעל ּכׁשהּוא לֹומר עּתה והצר ְְְְִֵֶַַַַַַַָֻלּמזּבח,

אבל הּתר, לא וגם ּבדמֹו קדּׁשה ינהגּו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּלא

יאכלּנּו: ולא ּכּמים ְְְְִִֶֶַַֹֹיׁשּפכּנּו

‰‡¯p‰Âמּתחּלה ּכי הּזה, הענין ּבטעם ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּוׂשעירים יׁשימֹון ילל ּבּמדּבר ְְְְְִִִִִֵַָָּבהיֹותם

הרּגילים מצרים יֹוצאי כּלם והיּו ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻירּקדּו

ולזּבח הּׂשדה ּפני על הּדם להראֹות אסר ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבהם,

מן אֹותם להרחיק ה', מׁשּכן לפני רק ְְְְְִִִִֵַַַַָּכלל

להּתיר והצר לארץ ּבבֹואם אבל ההּוא. ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהחטא

חׁשׁש לא הּמקֹום, ריחּוק מּפני ּתאוה ְְֲִִֵַַַַָָָֹּבׂשר

ּבביתם יּׁשפ הארץ,אם על והּצאן הּבקר ּדם ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובּיער ּבּׂשדה יצּוד אׁשר ועֹוף החּיה ּבדם ְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָאבל

אל ׁשחּוטין ולהביאם ׁשם לׁשחטם ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָוהּמנהג

לכּסֹות היתה ּכאׁשר הּמצוה הׁשאיר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּבית,

לּׂשעירים: יקריבּנּו ׁשּלא ּבעפר ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּדמם

L¯„Óeּב מב) (ספרי ÈzÏ·Ïרּבֹותינּו ˜ÊÁ ˜¯" ƒ¿«ְֵַ«¬«¿ƒ¿ƒ

"Ìc‰ ÏÎ‡ו·ËÈÈ ÔÚÓÏ epÏÎ‡z ‡Ï" ¬…«»ְ……¿∆¿««ƒ«

(‰Î ˜ÂÒÙ) "EÏללׁשֹון ונאֹות יפה מדרׁש ¿ְְְִֶָָָָ

הצר ּכן על מאד אחריו להּוטין ׁשהיּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻהּכתּוב,

להזּכיר ׁשהצר ׁשּכן וכל האּלה. האזהרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלכל

החלב: אּסּור הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ְִִִִִֵֶֶַַַֹאּסּורֹו

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©¨−´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ הצר(ספרי)∑¯˜ לפיכ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
אּתה ּכּמה עד ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר

ּבמצות. להתחּזק וחמרצרי קל ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מצות Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר(חולין החיאזהרה .מן ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַַַָָ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם(כריתות .הּתמציתאזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà E-ék E −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½¦
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú©«£¤¬©¨¨−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם(חולין B‚Â'.האבריםאזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג מצות:(מכות ׁשל ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְְִֵֶַַַָָֹ
ׁשל ׁשּנפׁשֹו ועריֹות, לגזל וחמר קל אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאם

להם מתאּוה .אדם ְִֶַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ּבלא∑¯˜ ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה ּפי על אף «»»∆ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּבחירה לבית להביאם אּלא .הקרבה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

(æë)éúìò úéNòåéäìà ýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä EE §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éçáæ-íãåéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé E:ìëàz øNaäå E §©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑,הּמזּבח ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות עלאם יּׁשפ זבחי ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ¿»ƒ»……∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ּתחּלה, הּקדׁשים(ספרי)הּמזּבח על ללּמד ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לארץ, ׁשּיקריבּוׁשּבחּוץ קדׁשים ולדֹות ועל הּתמּורֹות על .ּוללּמד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

‡¯Èכג ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ� ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ� ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ�·ÏÂכה CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„�Âכו CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ� Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙Ó‡·eרּבּוי לטעם מסּפיק זה רּבֹותינּו ׁשּדבר ∆¡∆ְְְִִֵֶֶַַַַַ

אבל מּמּנּו, מזהיר ׁשהּכתּוב ְְֲִִֶֶַַַָָָָהאזהרֹות

ׁשאמר ‰Ìc"הּלׁשֹון ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ ˜¯" ֶַַָָ«¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»

ואמץאינֹו חזק מה ּכי זה, ּבכל לי מתיּׁשב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

לחמרֹו ׁשּיאמר והראּוי הּדם, מן ּבהּזהר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון ּומצינּו הּדם". אכל לבלּתי ל ְְְֲִִִִֶַָָָָֹ"הּׁשמר

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבּמצוֹות, ְִֶֶַַַָָָֹחזק

מאד ואמץ חזק רק ז) א (יהושע ְֱֲִֶַַַַֹֻליהֹוׁשע

מׁשה צּו אׁשר הּתֹורה ּככל לעׂשֹות ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹלׁשמר

ו) כג (שם ליׂשראל יהֹוׁשע אמר וכן ְְְְְִִֵֵַַַָָֻעבּדי.

הּכתּוב ּכל את ולעׂשֹות לׁשמר מאד ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹוחזקּתם

ּכּלן, ּבּמצוֹות וזה מׁשה, ּתֹורת ְְְִֵֶֶֶַַָֻּבספר

ירמז ו"לעׂשֹות" תעׂשה ללא ירמז ְְְְְְֲֲִִִֶַַֹֹֹֹו"לׁשמר"

נמצא לא אחת ּבמצוה אבל עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָֹלמצוֹות

מּמצות ּתעׂשה ואל ּבׁשב לחּזּוק ּצר ּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹכן,

אחת: תעׂשה ֲֶַַַֹלא

Ï·‡הענין מּפני חּזּוק ּבּה הזּכיר ּכי לי נראה ¬»ְְְְִִִִִִִִֵֶָָָ

היּו ּכי ּבמצרים, ּבּדם ּדבקּו מּמּנּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָאׁשר

לּׂשעיר זבחיהם את ּכמֹוזֹובחים ּתמיד, ים ְְְְִִִִִֵֶֶַָ

את עֹוד יזּבחּו ולא ז) יז (ויקרא ְְְִֶֶָֹׁשּכתּוב

אחריהם, זנים הם אׁשר לּׂשעירים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹזבחיהם

אלּה, לא לּׁשדים יזּבחּו יז) לב (להלן ְְְֱִִִֵַַֹֹּוכתיב

ּכי הּדם, מן ּבאכילה ההיא העבֹודה ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָוהיתה

עליו אֹוכלים והם לּׁשדים הּדם מקּבצים ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהיּו

על לאכל לּׁשדים קרּואים הם ּכאּלּו ְְֱִִִִֵֵֶֶַַֹּומּמּנּו,

ּוכבר עּמהם, ּומתחּברים ההם הּׁשדים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשלחן

מו): (ג הּנבֹוכים מֹורה ּבּספר זה ְְִֵֶֶֶַַַֻהזּכר

‡ÏÂּכי הּדם, אּסּור טעם עּקר זה ׁשּיהיה ¿…ְִִִִֶֶֶַַַַָ

טעמֹו מפרׁש ‰LÙp,הּכתּוב ‡e‰ Ìc‰ Èk ְֲֵַַָָƒ«»«»∆

אבל יא), יז (ויקרא מֹות אחרי ּבסדר ְֲֲֲֵֵֶֶַַָּכאׁשר

מאד. אחריו ורֹודפין ּבֹו ׁשטּופים היּו ְְְְֲִִִֶַָָֹמּזה

ּולכ עתידֹות. ּומּגידים ּבֹו מתנּבאים היּו ְְְְֲִִִִִִֵַַָָוהּנה

הּדם מאֹוכלי יׁשמע ׁשאם והזהיר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבא

יפּתה אל והּמֹופת האֹות ּובא עתיד, ְְְִִֵֶַַַָָָּדבר

ואל ה' ּובאמּונת ּבתּמתֹו יחזיק אבל ְְְֱֲֲִֶַַַָָָֻלבבֹו,

הּמעׂשה יכּסה ואל ענין, ּבׁשּום הּדם מן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹיאכל

יחת לא ּומּפניהם יירא לא מּדבריהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹההּוא,

ּבכאן הזהיר ּתעּתּועים. מעׂשה הּמה הבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכי

הּטעֹותיו: מּפני הּׁשקר ּבנביא הּמזהר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכענין



לג d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©¨−´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ הצר(ספרי)∑¯˜ לפיכ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
אּתה ּכּמה עד ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר

ּבמצות. להתחּזק וחמרצרי קל ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מצות Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר(חולין החיאזהרה .מן ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַַַָָ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם(כריתות .הּתמציתאזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà E-ék E −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½¦
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú©«£¤¬©¨¨−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם(חולין B‚Â'.האבריםאזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג מצות:(מכות ׁשל ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְְִֵֶַַַָָֹ
ׁשל ׁשּנפׁשֹו ועריֹות, לגזל וחמר קל אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאם

להם מתאּוה .אדם ְִֶַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ּבלא∑¯˜ ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה ּפי על אף «»»∆ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּבחירה לבית להביאם אּלא .הקרבה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

(æë)éúìò úéNòåéäìà ýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä EE §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éçáæ-íãåéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé E:ìëàz øNaäå E §©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑,הּמזּבח ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות עלאם יּׁשפ זבחי ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ¿»ƒ»……∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ּתחּלה, הּקדׁשים(ספרי)הּמזּבח על ללּמד ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לארץ, ׁשּיקריבּוׁשּבחּוץ קדׁשים ולדֹות ועל הּתמּורֹות על .ּוללּמד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

‡¯Èכג ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ� ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ� ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ�·ÏÂכה CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„�Âכו CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ� Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙Ó‡·eרּבּוי לטעם מסּפיק זה רּבֹותינּו ׁשּדבר ∆¡∆ְְְִִֵֶֶַַַַַ

אבל מּמּנּו, מזהיר ׁשהּכתּוב ְְֲִִֶֶַַַָָָָהאזהרֹות

ׁשאמר ‰Ìc"הּלׁשֹון ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ ˜¯" ֶַַָָ«¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»

ואמץאינֹו חזק מה ּכי זה, ּבכל לי מתיּׁשב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

לחמרֹו ׁשּיאמר והראּוי הּדם, מן ּבהּזהר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון ּומצינּו הּדם". אכל לבלּתי ל ְְְֲִִִִֶַָָָָֹ"הּׁשמר

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבּמצוֹות, ְִֶֶַַַָָָֹחזק

מאד ואמץ חזק רק ז) א (יהושע ְֱֲִֶַַַַֹֻליהֹוׁשע

מׁשה צּו אׁשר הּתֹורה ּככל לעׂשֹות ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹלׁשמר

ו) כג (שם ליׂשראל יהֹוׁשע אמר וכן ְְְְְִִֵֵַַַָָֻעבּדי.

הּכתּוב ּכל את ולעׂשֹות לׁשמר מאד ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹוחזקּתם

ּכּלן, ּבּמצוֹות וזה מׁשה, ּתֹורת ְְְִֵֶֶֶַַָֻּבספר

ירמז ו"לעׂשֹות" תעׂשה ללא ירמז ְְְְְְֲֲִִִֶַַֹֹֹֹו"לׁשמר"

נמצא לא אחת ּבמצוה אבל עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָֹלמצוֹות

מּמצות ּתעׂשה ואל ּבׁשב לחּזּוק ּצר ּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹכן,

אחת: תעׂשה ֲֶַַַֹלא

Ï·‡הענין מּפני חּזּוק ּבּה הזּכיר ּכי לי נראה ¬»ְְְְִִִִִִִִֵֶָָָ

היּו ּכי ּבמצרים, ּבּדם ּדבקּו מּמּנּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָאׁשר

לּׂשעיר זבחיהם את ּכמֹוזֹובחים ּתמיד, ים ְְְְִִִִִֵֶֶַָ

את עֹוד יזּבחּו ולא ז) יז (ויקרא ְְְִֶֶָֹׁשּכתּוב

אחריהם, זנים הם אׁשר לּׂשעירים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹזבחיהם

אלּה, לא לּׁשדים יזּבחּו יז) לב (להלן ְְְֱִִִֵַַֹֹּוכתיב

ּכי הּדם, מן ּבאכילה ההיא העבֹודה ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָוהיתה

עליו אֹוכלים והם לּׁשדים הּדם מקּבצים ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהיּו

על לאכל לּׁשדים קרּואים הם ּכאּלּו ְְֱִִִִֵֵֶֶַַֹּומּמּנּו,

ּוכבר עּמהם, ּומתחּברים ההם הּׁשדים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשלחן

מו): (ג הּנבֹוכים מֹורה ּבּספר זה ְְִֵֶֶֶַַַֻהזּכר

‡ÏÂּכי הּדם, אּסּור טעם עּקר זה ׁשּיהיה ¿…ְִִִִֶֶֶַַַַָ

טעמֹו מפרׁש ‰LÙp,הּכתּוב ‡e‰ Ìc‰ Èk ְֲֵַַָָƒ«»«»∆

אבל יא), יז (ויקרא מֹות אחרי ּבסדר ְֲֲֲֵֵֶֶַַָּכאׁשר

מאד. אחריו ורֹודפין ּבֹו ׁשטּופים היּו ְְְְֲִִִֶַָָֹמּזה

ּולכ עתידֹות. ּומּגידים ּבֹו מתנּבאים היּו ְְְְֲִִִִִִֵַַָָוהּנה

הּדם מאֹוכלי יׁשמע ׁשאם והזהיר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבא

יפּתה אל והּמֹופת האֹות ּובא עתיד, ְְְִִֵֶַַַָָָּדבר

ואל ה' ּובאמּונת ּבתּמתֹו יחזיק אבל ְְְֱֲֲִֶַַַָָָֻלבבֹו,

הּמעׂשה יכּסה ואל ענין, ּבׁשּום הּדם מן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹיאכל

יחת לא ּומּפניהם יירא לא מּדבריהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹההּוא,

ּבכאן הזהיר ּתעּתּועים. מעׂשה הּמה הבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכי

הּטעֹותיו: מּפני הּׁשקר ּבנביא הּמזהר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכענין
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(çë)éëðà øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöîéøçà EäNòú ék íìBò-ãò E §©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©½̈¦³©«£¤Æ

éäìà ýåýé éðéòa øLiäå áBhäñ :E ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£¯ÓL∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא ,ּבבטנ לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, כב)זֹו ּתׁשמרם(משלי ּכי נעים "ּכי : ¿…ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. ׁשּתׁשמע אפׁשר ׁשנית, ואם ,"מעׂשהּבבטנ ּבכלל ÌÈ¯·c‰ŒÏk.אינֹו ˙‡∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ≈»«¿»ƒ
חמּורה(שם) ּכמצוה קּלה מצוה עלי חביבה הּׁשמים∑‰Bh·.ׁשּתהא רמב"ן.אדםּבעיני∑Li‰Â¯.ּבעיני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

ß a`Îmgpn e"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ék-àá äzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬¨
éðtî íúBà úLøì änLzáLéå íúà zLøéå E ¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈

:íöøàa§©§¨«

(ì)éðtî íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®
älàä íéBbä eãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑,יּוקׁש ּבלׁשֹון נּו"ן מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא אֹומר ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ּבלׁשֹון אבל מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ה)ואפּלּו אני(דניאל זה ואף נקׁשן", לדא ּדא "וארּכּבתּה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
וכן מעׂשיהם. אחר ּכרּו להיֹות אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", "ּפןּֿתּנקׁש קט)אֹומר: נֹוׁשה(תהלים "ינּקׁש : ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ממֹונֹו אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו רּבים, נֹוׁשים עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ‰Ì„ÓM.לכלֿאׁשרֿלֹו", È¯Á‡ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ«¬≈ƒ»¿»
EÈ�tÓ∑.ׁשּבידיהם מקלקלים מעׂשים מּפני אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל יׁש ,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ƒ»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא ּכן, ּתעׂשה לא אּתה e„·ÚÈ.אף ‰ÎÈ‡∑על אּלא זרה, עבֹודה על ענׁש ׁשּלא לפי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ≈»««¿ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור כב)זּבּוח ּכאן(שמות ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים לבּדֹו", לה' "ּבלּתי : ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּב לעבדּה זרה עבֹודה ׁשל ּדרּכּה לפעֹור,ׁשאם ּפֹוער ּכגֹון אחר, וחּיב.דבר עבֹודתֹו, היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
חּיב ּכדרּכּה ׁשּלא אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח .אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהם ּתדרׁש ל)ּופן (יב, ְֱִֵֶֶֶֹֹ
היא היאְך עבֹודתּה ּדרְך על ּתׁשאל ב)ׁשּלא ב, זרה עבודה (רמב"ם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

עבֹודתֹו ּדרְך היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עֹובד סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּדין ּבית על חּיּוב יׁש כן ּפי על ב)ואף ג, .(שם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וׁשֹוללים מבּטלים עצמּה זֹו ּבקריאה הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי זרה עבֹודה ספרי קֹורין ּדין ּבית ׁשּכאׁשר לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָויׁש

הּׂשכל מּצד ּגם אּלא הּׂשכל, ׁשּמעל אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד הּנעלית ּדרּגתם ּבאמצעּות וזאת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה,

לעבֹודה מקֹום נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם זרה) עבֹודה (ׁשלילת ה' אחדּות מדּגׁשת וכְך נעלית; ּבדרּגה הּתֹורה והּׂשגת הבנת ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻעצמֹו,

רמב"ןזרה. ָָ

‡�‡כח Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

‡zכט Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

a˙¯ל ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡�‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ zÚÓLÂ ¯ÓL (ÁÎ)¿…¿»«¿»≈»«¿»ƒ»≈∆
אֹו ּומׁשּפטים" "חּקים ּבכאן הזּכיר ְְְִִִִִָָֹֻלא

ּכל "את אמר אבל ּומצֹותיו". ְֲִֵֶַָָָָָ"עדֹותיו

והּיׁשר, הּטֹוב ּגם זֹו ּבׁשמירה להכניס ְְְְְִִִִַַַַַָָָָהּדברים"

יח): ו (לעיל ואתחּנן ּבסדר ּפרׁשּתי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּכאׁשר

È¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰ (Ï)ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆«¬≈
.EÈ�tÓ Ì„ÓM‰ׁשּתראה אחר ƒ»¿»ƒ»∆ְִֶֶַַ

מה מּפני לב לתת יׁש מּפני ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאׁשמידם

מקלקלים מעׂשים מּפני אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָֻּנׁשּתמדּו

כ תעׂשה לא אּתה אף יבאּוׁשּבידיהם, ׁשּלא ן, ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

יהיה ּכן ואם רׁש"י. לׁשֹון ,ויׁשמידּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָאחרים

וכן זרה. עבֹודה מּלעבד והתראה אזהרה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹזה

e„·ÚÈ,ּכתב ‰ÎÈ‡עבֹודה על ענׁש ׁשּלא לפי ַָ≈»««¿ְֲִֶַַָָֹ

והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח על אּלא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָזרה

לבּדֹו, לה' ּבלּתי יט) כב (שמות ׁשּכתּוב ְְְִִֶַַָּכמֹו

ׁשאם ּכאן ולּמד ּבא לגבּה. הּנעׂשים ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹּדברים

אחר ּבדבר לעבדּה זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָּדרּכּה

ׁשהיא למרקֹוליס אבן וזֹורק לפעֹור ּפֹוער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַּכגֹון

ונּסּו וקּטּור זּבּוח על וחּיב חּיב, ְְְֲִִִַַַַָָָעבֹודתֹו

ּכאן עד ּכדרּכּה, ׁשּלא אפּלּו ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹוהׁשּתחואה

ְלׁשֹונֹו:

‰ÊÂאֹומר הּכתּוב ּכי נכֹון, ˙NÚ‰אינּנּו ‡Ï ¿∆ִֵֵֶַָָ…«¬∆

,EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÔÎאזהרה אינּה ּכן אם ≈«¡…∆ְִֵֵַָָָ

הּׁשם לעבד ׁשּלא רק לאלהיהם, ֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבעבֹודה

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìýåýé úáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰È�aŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי)ּכֹוכבים עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו .ׁשּכפתֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑ׁשּכל ּבּפרׁשה, האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון ÂÈÏÚ.'הּׁשמר', ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי)טֹוטפֹות חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ……≈»»ֲִָָ

ארּבע ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּכהניםּבתפּלין, ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékúBà E ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−
:úôBî Bà¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית חרב(שם): "יהיֿנא : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" ÙBÓ˙.אלֿהּגּזה B‡∑אחרים:[.ּבארץ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, לאתת(בראשית "והיּו : ְִֶַָ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְְִִִַַָָֹֹ

ÙBÓ˙.ּולמֹועדים" B‡∑לא" כן ּפי על אף חרב], ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְֲִ≈ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אלהיכם ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹתׁשמע

רמב"ן."אתכם ְֶֶ

Ïkלא È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú È�Ò Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯e�a ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙�a ˙ÈÂ ÔB‰È�a ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚ�Óƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i·� C�Èa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּטעם נתן ּכאׁשר ּבעבֹודתם, ÏÎהּנכּבד Èk ְֲֲִֶַַַַַַַָָָָƒ»

Ì‰È‰Ï‡Ï eNÚ ‡�N ¯L‡ '‰ ˙·ÚBz:'וגו ¬«¬∆»≈»≈…≈∆

Ï·‡ּפעמים צּוה הּנה עד ּכי הּפרׁשה, ּפרּוׁש ¬»ְִִִֵֵַַָָָָָָ

עבֹודה נעקר הארץ אל ּבבֹואנּו ּכי ְֲֲִֵֶֶַַָָָֹרּבֹות

ׁשּנעׂשה וצּוה ׁשמם, את ּונאּבד ּומׁשּמׁשיה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזרה

מּיד, אֹותם יֹורׁשים אנחנּו ּכאׁשר מּיד ְְֲֲִִִֶֶַַָָָזה

ההם הּגֹוים ה' יכרית ּכאׁשר ּכי אמר ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָועּתה

הארץ מן זרה עבֹודה ׁשם ויׁשּתּכח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָמּפנינּו

הּנה ּבלּבנּו נחׁשב לא לבטח, ּבארצם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹונׁשב

אחרים אלהים עֹובדי מּפנינּו הּׁשם ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַָֹהכרית

ׁשלמה ּבעבֹודה ּכבֹוד עֹוׂשים ׁשהיּו ְֲֲִֵֶַַָָָָּבעבּור

לתת ראּוי ואין ואבן, עץ אדם ידי ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלמעׂשה

אסר כן ּכי לּפסילים, ּותהּלתֹו לאחר ְְְְִִִִֵֵַַַָָּכבֹודֹו

להּׁשם ּבלּתי והׁשּתחואה ונּסּו וקּטּור ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָזּבּוח

ּבכבֹודם הּמתהּדר ּכי ּבמלכים והּנהּוג ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָלבּדֹו,

מלכּות לבּוׁש ללבׁש אֹו ּבראׁשֹו עטרה ְְְְֲִֵַָָָֹֹלתת

להמית, ּדתֹו אחת אניּכהם אעׂשה ּכן אם ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּגֹוים עֹוׂשים היּו ּכאׁשר הּנכּבד ְֲִִִֵֶַַַַָָלּׁשם

הזהיר, לכן לפניו. וייטב ˙NÚ‰לאלהיהם ‡Ï ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ…«¬∆

,ÔÎעֹוׂשים היּו לפניו הּמתעבים הּדברים ּכי ≈ְְְִִִִַַָָָָָֹ

ׁשהיה הּמעׂשה מּפני אסרם ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלאלהיהם,

רק לבּדֹו, הּׁשם לפני לעׂשֹותֹו וראּוי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָנכּבד

אלהּות, לעבד ּבהם ׁשהיתה הּכּונה Èkמּפני ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹƒ

L‡· eÙ¯NÈ Ì‰È˙�a ˙‡Â Ì‰È�a ˙‡ Ì‚«∆¿≈∆¿∆¿…≈∆ƒ¿¿»≈

,Ì‰È‰Ï‡Ïלׁשּפ הּׁשם לפני מתעב ּדבר ׁשהּוא ≈…≈∆ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹ

בטן ּפרי על אכזרי להיֹות ּכי ואף נקי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדם

א) יג (להלן אמר ּכן ועל ירחמּו. Ïkלא ˙‡ ְְֲֵַַַָֹ≈»

ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ¯·c‰להזהיר וגו', «»»¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆ְְִַ

ׁשּלא הּמקּדׁש ועבֹודת הּקרּבנֹות מעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹעל

הּפרׁשה ענין וזה מּמּנּו, תגרע ולא עליו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹתֹוסיף

ּבאמת: ֱֶֶַֹהּזאת

Ï·‡מּכאן ׁשּלמדּו ס:) (סנהדרין רּבֹותינּו ¬»ְִֵֶַָָ

עליה ׁשחּיב ּכדרּכּה זרה עבֹודה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָלעֹובד

ׁשהזּכיר מּפני לפעֹור, עצמֹו ּפֹוער אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָלעֹולם

e„·ÚÈ"הּכתּוב ‰ÎÈ‡"עבֹודה תּקרא ּכי ללּמד ַָ≈»««¿ְֲִִֵֵַָָ

(שמות תעבדם ולא ּבכלל ויהיה ההּוא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבאיכּות

אפּלּו אֹו לפעֹור, אבן יזרק אם אבל ה), ְְֲֲִִִִֶֶָֹכ

חּיב אינֹו לפניו, וירּבץ ׁשיכּבד ּכבֹוד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדר

ִָמיתה:

ÏÚÂלעיל) הּסדר ּבראׁש הזהיר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

אלהיכם" לה' ּכן תעׂשּון "לא ד) ֱֲֵֵֶַַֹֹפסוק

הרמים ההרים על העּמים ּכאלהי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלעבדֹו

הזהיר הּזאת ּבּפרׁשה ועּתה "Ï‡ּבקרּבנֹותיו, ְְְְְִִַַַָָָָָָֹ…

"EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÔÎ ‰NÚ˙ּבמקּדׁשֹו לעבדֹו «¬∆≈«¡…∆ְְְְִָָ

ׁשּלהם: ֲֶֶָָּבעבֹודֹות

.ÌBÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡È·� Ea¯˜a Ìe˜È Èk (·)ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ…≈¬
עצמֹו, ּפי על "נביא" הּכתּוב ְְִִִֶַַַָָָיקראּנּו

הּׁשם הּוא נביאֹוׁשּיאמר ואני ּבהקיץ עּמי ּדּבר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

כן: ׁשּתעׂשּו לכם ֲֵֶֶַַָָׁשלּוח

ÔÎzÈÂּכי אמת, ּׁשהּוא למה הּכתּוב ׁשּירמז ¿ƒ»≈ְְֱִִֶֶֶַַָֹ

בֹו ידעּו נבּואּיי ּכח האנׁשים ּבקצת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּבּנפׁשֹות

אבל בֹו, יבא מאין האיׁש ידע לא ֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹעתידֹות,

לעתיד יהיה ּככה לאמר רּוח ּבֹו ותבא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיתּבֹודד

הּפילֹוסֹופים לֹו ויקראּו ּפלֹוני. ּבדבר ְְְְְִִִִַָָָֹלבא

נתאּמת הּדבר א הענין סּבת ידעּו ולא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹכהי"ן,

ּתדּבק ּבחּדּודה הּנפׁש אּולי רֹואים. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָלעיני

יּקרא הּזה והאיׁש ּבֹו. ותתּכּון הּנבּדל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּׂשכל

האֹות יבא ּכן ועל הּוא, מתנּבא ּכי ְְִִִֵֵַַָָָֹ"נביא"

:אלי יאמר אׁשר ְֲֵֵֶֶַַֹוהּמֹופת

.˙ÙBÓ B‡ ˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Âענין,"˙B‡" ¿»«≈∆≈ְִַ

ּבדמיֹונֹו, כן אחרי ׁשּיהיה ּדבר על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָסימן

(במדבר באתת ּדגלֹו על איׁש ׁשּנאמר ְְְְֱִִִֶֶַַַֹֹּכענין

ּפלֹוני ּדבר ויאמר הּנביא ּכׁשּיבא ּכי ב), ְְְִִִֶַַָָָָֹֹב

אֹות, יּקרא ּכ ׁשּיהיה לדמיֹון להיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶָָָעתיד

אדני יּתן לכן יד) ז (ישעיה ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכענין

אׁשת ּבן מּׁשם עּמנּו, ׁשהאל אֹות, לכם ִִֵֵֵֶֶֶֶָָָהּוא

ב). לג (להלן אתה מן נגזרת והּמּלה ְְִִִִֶֶַַָָָָהּנביא.

˙ÙBn‰Âלפנינּו ׁשּיעׂשה מחּדׁש ּדבר על יאמר ¿«≈ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

לדרׁש ׁשּנאמר ּכענין עֹולם, ׁשל טבעֹו ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָּבׁשּנּוי

לא), לב (דהי"ב בארץ היה אׁשר ֲֵֶֶַָָָָהּמֹופת

(יואל ואׁש ּדם ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים ְְִִִֵֶַַַָָָָָָונתּתי

ּכמֹו מּופלאת, מן מקּצרת מּלה והיא ג). ְְְְִִִֵֶֶָֻג

ויׁשאילהּו לח). יב (דהי"א יׂשראל ְְְִִִֵֵֵַָׁשרית

ּכמֹו הּמנהג, מן חּוץ ׁשהּוא לדבר ְְְִִֶַַָָָָהּלׁשֹון

לכם יחזקאל והיה כד) כד (יחזקאל ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר



לה d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìýåýé úáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰È�aŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי)ּכֹוכבים עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו .ׁשּכפתֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑ׁשּכל ּבּפרׁשה, האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון ÂÈÏÚ.'הּׁשמר', ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי)טֹוטפֹות חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ……≈»»ֲִָָ

ארּבע ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּכהניםּבתפּלין, ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékúBà E ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−
:úôBî Bà¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית חרב(שם): "יהיֿנא : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" ÙBÓ˙.אלֿהּגּזה B‡∑אחרים:[.ּבארץ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙�Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, לאתת(בראשית "והיּו : ְִֶַָ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְְִִִַַָָֹֹ

ÙBÓ˙.ּולמֹועדים" B‡∑לא" כן ּפי על אף חרב], ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְֲִ≈ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אלהיכם ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹתׁשמע

רמב"ן."אתכם ְֶֶ

Ïkלא È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú È�Ò Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯e�a ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙�a ˙ÈÂ ÔB‰È�a ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚ�Óƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i·� C�Èa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּטעם נתן ּכאׁשר ּבעבֹודתם, ÏÎהּנכּבד Èk ְֲֲִֶַַַַַַַָָָָƒ»

Ì‰È‰Ï‡Ï eNÚ ‡�N ¯L‡ '‰ ˙·ÚBz:'וגו ¬«¬∆»≈»≈…≈∆

Ï·‡ּפעמים צּוה הּנה עד ּכי הּפרׁשה, ּפרּוׁש ¬»ְִִִֵֵַַָָָָָָ

עבֹודה נעקר הארץ אל ּבבֹואנּו ּכי ְֲֲִֵֶֶַַָָָֹרּבֹות

ׁשּנעׂשה וצּוה ׁשמם, את ּונאּבד ּומׁשּמׁשיה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזרה

מּיד, אֹותם יֹורׁשים אנחנּו ּכאׁשר מּיד ְְֲֲִִִֶֶַַָָָזה

ההם הּגֹוים ה' יכרית ּכאׁשר ּכי אמר ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָועּתה

הארץ מן זרה עבֹודה ׁשם ויׁשּתּכח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָמּפנינּו

הּנה ּבלּבנּו נחׁשב לא לבטח, ּבארצם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹונׁשב

אחרים אלהים עֹובדי מּפנינּו הּׁשם ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַָֹהכרית

ׁשלמה ּבעבֹודה ּכבֹוד עֹוׂשים ׁשהיּו ְֲֲִֵֶַַָָָָּבעבּור

לתת ראּוי ואין ואבן, עץ אדם ידי ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלמעׂשה

אסר כן ּכי לּפסילים, ּותהּלתֹו לאחר ְְְְִִִִֵֵַַַָָּכבֹודֹו

להּׁשם ּבלּתי והׁשּתחואה ונּסּו וקּטּור ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָזּבּוח

ּבכבֹודם הּמתהּדר ּכי ּבמלכים והּנהּוג ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָלבּדֹו,

מלכּות לבּוׁש ללבׁש אֹו ּבראׁשֹו עטרה ְְְְֲִֵַָָָֹֹלתת

להמית, ּדתֹו אחת אניּכהם אעׂשה ּכן אם ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּגֹוים עֹוׂשים היּו ּכאׁשר הּנכּבד ְֲִִִֵֶַַַַָָלּׁשם

הזהיר, לכן לפניו. וייטב ˙NÚ‰לאלהיהם ‡Ï ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ…«¬∆

,ÔÎעֹוׂשים היּו לפניו הּמתעבים הּדברים ּכי ≈ְְְִִִִַַָָָָָֹ

ׁשהיה הּמעׂשה מּפני אסרם ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלאלהיהם,

רק לבּדֹו, הּׁשם לפני לעׂשֹותֹו וראּוי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָנכּבד

אלהּות, לעבד ּבהם ׁשהיתה הּכּונה Èkמּפני ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹƒ

L‡· eÙ¯NÈ Ì‰È˙�a ˙‡Â Ì‰È�a ˙‡ Ì‚«∆¿≈∆¿∆¿…≈∆ƒ¿¿»≈

,Ì‰È‰Ï‡Ïלׁשּפ הּׁשם לפני מתעב ּדבר ׁשהּוא ≈…≈∆ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹ

בטן ּפרי על אכזרי להיֹות ּכי ואף נקי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדם

א) יג (להלן אמר ּכן ועל ירחמּו. Ïkלא ˙‡ ְְֲֵַַַָֹ≈»

ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ¯·c‰להזהיר וגו', «»»¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆ְְִַ

ׁשּלא הּמקּדׁש ועבֹודת הּקרּבנֹות מעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹעל

הּפרׁשה ענין וזה מּמּנּו, תגרע ולא עליו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹתֹוסיף

ּבאמת: ֱֶֶַֹהּזאת

Ï·‡מּכאן ׁשּלמדּו ס:) (סנהדרין רּבֹותינּו ¬»ְִֵֶַָָ

עליה ׁשחּיב ּכדרּכּה זרה עבֹודה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָלעֹובד

ׁשהזּכיר מּפני לפעֹור, עצמֹו ּפֹוער אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָלעֹולם

e„·ÚÈ"הּכתּוב ‰ÎÈ‡"עבֹודה תּקרא ּכי ללּמד ַָ≈»««¿ְֲִִֵֵַָָ

(שמות תעבדם ולא ּבכלל ויהיה ההּוא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבאיכּות

אפּלּו אֹו לפעֹור, אבן יזרק אם אבל ה), ְְֲֲִִִִֶֶָֹכ

חּיב אינֹו לפניו, וירּבץ ׁשיכּבד ּכבֹוד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדר

ִָמיתה:

ÏÚÂלעיל) הּסדר ּבראׁש הזהיר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִִֵֶֶֶַַָֹ

אלהיכם" לה' ּכן תעׂשּון "לא ד) ֱֲֵֵֶַַֹֹפסוק

הרמים ההרים על העּמים ּכאלהי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹלעבדֹו

הזהיר הּזאת ּבּפרׁשה ועּתה "Ï‡ּבקרּבנֹותיו, ְְְְְִִַַַָָָָָָֹ…

"EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÔÎ ‰NÚ˙ּבמקּדׁשֹו לעבדֹו «¬∆≈«¡…∆ְְְְִָָ

ׁשּלהם: ֲֶֶָָּבעבֹודֹות

.ÌBÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡È·� Ea¯˜a Ìe˜È Èk (·)ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ…≈¬
עצמֹו, ּפי על "נביא" הּכתּוב ְְִִִֶַַַָָָיקראּנּו

הּׁשם הּוא נביאֹוׁשּיאמר ואני ּבהקיץ עּמי ּדּבר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

כן: ׁשּתעׂשּו לכם ֲֵֶֶַַָָׁשלּוח

ÔÎzÈÂּכי אמת, ּׁשהּוא למה הּכתּוב ׁשּירמז ¿ƒ»≈ְְֱִִֶֶֶַַָֹ

בֹו ידעּו נבּואּיי ּכח האנׁשים ּבקצת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּבּנפׁשֹות

אבל בֹו, יבא מאין האיׁש ידע לא ֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹעתידֹות,

לעתיד יהיה ּככה לאמר רּוח ּבֹו ותבא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹיתּבֹודד

הּפילֹוסֹופים לֹו ויקראּו ּפלֹוני. ּבדבר ְְְְְִִִִַָָָֹלבא

נתאּמת הּדבר א הענין סּבת ידעּו ולא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹכהי"ן,

ּתדּבק ּבחּדּודה הּנפׁש אּולי רֹואים. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָלעיני

יּקרא הּזה והאיׁש ּבֹו. ותתּכּון הּנבּדל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּׂשכל

האֹות יבא ּכן ועל הּוא, מתנּבא ּכי ְְִִִֵֵַַָָָֹ"נביא"

:אלי יאמר אׁשר ְֲֵֵֶֶַַֹוהּמֹופת

.˙ÙBÓ B‡ ˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Âענין,"˙B‡" ¿»«≈∆≈ְִַ

ּבדמיֹונֹו, כן אחרי ׁשּיהיה ּדבר על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָסימן

(במדבר באתת ּדגלֹו על איׁש ׁשּנאמר ְְְְֱִִִֶֶַַַֹֹּכענין

ּפלֹוני ּדבר ויאמר הּנביא ּכׁשּיבא ּכי ב), ְְְִִִֶַַָָָָֹֹב

אֹות, יּקרא ּכ ׁשּיהיה לדמיֹון להיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶָָָעתיד

אדני יּתן לכן יד) ז (ישעיה ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכענין

אׁשת ּבן מּׁשם עּמנּו, ׁשהאל אֹות, לכם ִִֵֵֵֶֶֶֶָָָהּוא

ב). לג (להלן אתה מן נגזרת והּמּלה ְְִִִִֶֶַַָָָָהּנביא.

˙ÙBn‰Âלפנינּו ׁשּיעׂשה מחּדׁש ּדבר על יאמר ¿«≈ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

לדרׁש ׁשּנאמר ּכענין עֹולם, ׁשל טבעֹו ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָּבׁשּנּוי

לא), לב (דהי"ב בארץ היה אׁשר ֲֵֶֶַָָָָהּמֹופת

(יואל ואׁש ּדם ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים ְְִִִֵֶַַַָָָָָָונתּתי

ּכמֹו מּופלאת, מן מקּצרת מּלה והיא ג). ְְְְִִִֵֶֶָֻג

ויׁשאילהּו לח). יב (דהי"א יׂשראל ְְְִִִֵֵֵַָׁשרית

ּכמֹו הּמנהג, מן חּוץ ׁשהּוא לדבר ְְְִִֶַַָָָָהּלׁשֹון

לכם יחזקאל והיה כד) כד (יחזקאל ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר
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(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§¨−§¨«¨§¥«

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
úòãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−

:íëLôð-ìëáeרמב"ן §¨©§§¤«

(ä)åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³
:ïe÷aãú Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«

i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑מׁשה ˙eÚÓL.ּתֹורת BÏ˜·e∑הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ּבמקּדׁשֹו.B·e ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…ְְִָ
Ôe˜a„˙∑(יד הּוא(סוטה ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו: .הּדבק ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּובֹו גו' אלהיכם יהוה תדּבקּוןאחרי ֲַ�ְֵָ�ֱֵֶֹֽ��ְִָ
הּקּב"ה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, רש"י)הּדבק ובפירוש ה. (יג, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה נעׂשית חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

על ׁשהּצּוּוי מּובן ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ּבּכתּוב, המנּויים הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה

אחר. מפרׁש צּוּוי מּצד עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו הּמצֹות, ּבין מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדבקּות

ׁשּבדגמתם ּבאפן עׂשאם ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי הּקּב"ה", ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻולכן

וחּיּוב: מצוה מּצד זה חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּגּבי

ÓÈÓÏ¯ג CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
Ôe�zÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰�¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙ�Â¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד B‡ ‡e‰‰ ‡i·� ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Èq�Ó È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ� ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ולאל ּותדּבר כז) פסוק (שם ואמר מֹופת, ְְְְֵֵַַָֹ

מעׂשיו ּכי למֹופת, להם והיית עֹוד ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָתאלם

(איכה ּפלאים וּתרד ּכדר הרֹואים, ּבעיני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּפלא

רברבין ּכמה אתֹוהי ותמהּיא אתּיא וכן ט). ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָא

לג), לב ג (דניאל תּקיפין ּכמה ְְְִִִִַָותמהֹוהי

ענין והּתמּה הּפלא ּכי והּמֹופתים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָהאֹותֹות

ֶָאחד:

eÈ‰Âהּדברים והם אֹותֹות, מצרים ּביציאת ¿»ְְְִִִִִֵַַַָ

האֹות יהיה למחר מּתחּלה להם ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּיאמר

ׁשּיעׂשּו מֹופתים ׁשם והיּו יט), ח (שמות ְְִֵֶֶַָָָהּזה

מה וכן ּבֹו, להֹודיע ׁשּיקּדימּו ּבלי ְְְְְִִִִֵֶַַָּבחּדּוׁש

ׁשּיקּדים כב) לח (ישעיה ה' ּבית אעלה ּכי ְֱִִֵֶֶֶַאֹות

לדרׁש ּבעצמֹו ההּוא ּבאֹות ואמר ְְְְְִִַַַָָלהֹודיעֹו,

ההּוא החּדּוׁש לדעת ּבארץ, היה אׁשר ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹופת

נהּפ אׁשר הּמּטה וכן אצלם. נתחּדׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאי

יׂשראל לבני ּבֹו הֹודיע ּכאׁשר אֹות, קראֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלנחׁש

לפני עׂשאֹו ּכאׁשר מֹופת ּוקראֹו יז), ד ְְֲֲִֵֵֶַָָ(שמות

כא): פסוק (שם לחּדּוׁש ְְִַֹפרעה

ÔÎÂויחף ערֹום יׁשעיהּו עבּדי הל ּכאׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ועל מצרים על ּומֹופת אֹות ׁשנים ְְִִִֵַַַָָׁשלׁש

מּגיד אֹות ּבּדבר היה ּכי ג), כ (ישעיה ִִַַָָָָּכּוׁש

הּנביא ׁשּיל ּבּמנהג ּופלא ּׁשּיאתה, מה ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל

ָָּככה:

Ì‡ּכן,"˙ÙBÓ B‡ ˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙�Â"ּפרּוׁשֹו ƒֵ¿»«≈∆≈ֵ

ׁשּתעבדּו אליכם הּׁשלּוח הּנביא אני ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיאמר

למחר ּכי האֹות לכם וזה ּפלֹונית זרה ְְְֲִִֶֶָָָָָָָעבֹודה

מֹופת להם יּתן אֹו והּגזם, החסיל הארּבה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיבא

לתּנין: ויהיה מּטה לפניהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיׁשלי

È¯ÙÒ·eהּוא ּומֹופת מֹופת הּוא אֹות אמר ¿ƒ¿ƒֵֵַָ

ּבׁשּתי ּתֹורה ׁשּדּברה אּלא ְְִִֵֶֶָָָאֹות,

ּבין חּלּוק ׁשאין לֹומר, ּכּונתם אּולי ְִֵֵֶַַַָָָלׁשֹונֹות.

להזּכירׁשנ היה ודי ּבדינם, הפרׁש ואין יהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבענין להפליג הּתֹורה ׁשרצתה אּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָהאחד,

אֹותֹות מּכל אלי ׁשּיּתן ואֹות אֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַָָלֹומר

ֶָָׁשּבעֹולם:

LÈ‡‰Âלעבד ויצּוה נביא עצמֹו ׁשּיקרא הּזה ¿»ƒְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ

נביא הּפׁשט ּדר על זרה, ְֲִֶֶַַָָָָָעבֹודה

ׁשלחּני ּפעֹור צלם ׁשּיאמר הּוא זרה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה

ּבכ ׁשּתעבדּוהּו וצּוה האלהים ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאליכם

יח (להלן עֹוד הּכתּוב ּבֹו ׁשאמר והּוא ,ְְֶַַָָָוכ

ּכי ּומת, אחרים אלהים ּבׁשם ידּבר ואׁשר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַֹכ)

אֹותם לעבד אחרים אלהים ּבׁשם מתנּבא ְְֱֲֲִִִֵֵֵַַָָֹֹכל

עם ׁשם והזּכירֹו לאלהיו, לֹו הם ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹיתנּבא

הּׁשקר: ְִֵֶֶַנביאי

Ï·‡סנהדרין) רּבֹותינּו מּדברי בזה העֹולה ¬»ְִִֵֵֶֶַָָ

מתנּבא ּבכאן הּנזּכר הּנביא זה ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָָָצ.),

ׁשּתעבדּו ׁשלחּני הּנכּבד הּׁשם יאמר ה', ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹּבׁשם

בראׁשית, ּבמעׂשה עּמֹו הּׁשּתף היה ּכי ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻלפעֹור,

ורֹוצה לפניו האלהים מּכל ּגדֹול ׁשהּוא ְְֱִִֶֶָָָָָֹאֹו

אפּלּו ּכי הזּכירּו, ז"ל והם אליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּיעבדּו

אחת ׁשעה אפּלּו זרה לעבֹודה ׁשּיעבדּו ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָֹיאמר

הּזה הּיֹום לפעֹור עבדּו ׁשּיאמרּו ּכגֹון ְְְְְִִִֶֶַַַֹּבלבד,

הרצֹון כן ּכי ּפלֹוני, ּבדבר ותצליחּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָּבלבד

זה וגם מיתה, חּיב הּוא הּנכּבד, הּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלפני

מקרא: ׁשל ּכפׁשּוטֹו ְְִִֶָהּוא

‰p‰Âּבׁשם לּמתנּבא נׁשמע ׁשּלא הּכתּוב צּוה ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

נּביט ולא ּכלל, זרה עבֹודה לעבד ְְֲֲִַַַָָָֹֹה'

הּטעם והזּכיר ׁשּיעׂשה, ּובּמֹופתים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָּבאֹותֹות

ׁשהּוא מצרים מיציאת ידענּו ׁשאנחנּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָמּפני

לה' ּכי מראה ולא חּזיֹון ולא מּמׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹמעׂשה

ואין והּיכֹול והחפץ המחּדׁש והּוא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָהארץ

ּכי סיני הר מּמעמד וידענּו מּלבּדֹו, ְְְֱֲִִִִִַַַַַַָֹאלהים

ללכת אֹותנּו צּוה ּבפנים ּפנים הּזההּוא ּבּדר ְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

נּתן, לא לאחר ּוכבֹודֹו ּכלל, לזּולתֹו נעבד ְְְְֲִֵֵֶַַַָֹֹֹׁשּלא

והּנה ו). (פסוק אלהי ה' צּו אׁשר טעם ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַֹוזה

מעֹולם, ּככה צּוהּו ׁשּלא הּׁשם, על סרה ִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדּבר

לא לעבד ראּוי ׁשאין ּכבֹודֹו, על ּדּבר סרה לאֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

ֵַאחר:

לאמרוטעם(„) אתכם. אלהיכם ה' מנּסה ּכי ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

הּׁשם והראהּו ּבא אׁשר הּמֹופת ענין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכי

היה האלהים, רצֹון ּבכהּנֹו אֹו ּבחלֹומֹו ְְֱֲִִֶַָָָָֹֻלזה

(בראשית ּפרׁשּתי ּוכבר ּבאהבתֹו. לנּסֹותכם ְְְְְֲִֵֶַַַָָּבֹו

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

ׁשּבוּדאי היֹות עם החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקּור

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה - ממרא ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכּמה

ּבּמערה, היתה הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ּבּכתּוב, ּכבר ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹקבר

ׁשּנאמר ּבמרים ּכמֹו קבּורתֹו, אֹודֹות ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד (ּומּיד) ההר ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובּפסּוק

יׂשר מּבני ׁשרּבים אף ּבקבּורתֹו, התעּסק ׁשהּקּב"ה על־ּכרחָך ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר עקב ּבפרׁשת אבל ׁשם". היּו"וּתּקבר אל ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבזה. להתעּסק מּוכנים רמב"ןּבוּדאי ְְְִִֵֶַַַָָ

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã|õøàî ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´¥¤´¤

øLà Cøcä-ïî Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ¦©¤½¤£¤¯
éäìà ýåýé Eeöñ :Eaøwî òøä zøòáe da úëìì E ¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰¯Ò∑ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר .(אבווענדונג)ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,ׁשּפדא. ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E|úLà ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤
äãáòðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zòãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה כו)אין ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ׁשּמּׂשי(אן אֹו, ƒ¿ƒ¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכן פ)מאם∑·En‡ŒÔ.מאב∑‡EÈÁ.לעׂשֹות ּבלע"ז∑E˜ÈÁ.(קידושין אפקיט"א ,ּב ּומחּוּקה ּבחיק הּׁשֹוכבת ֲֵַ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ְְְְֵֶֶֶַַַָ
ו(אנהאנגענד) מג)כן, ּבארץ(יחזקאל הּתקּוע מיסֹוד הארץ", "ּומחיק :.ELÙ�k ¯L‡∑,אבי אתזה הּכתּוב ל ּפרׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ְִֵֶֶַַָָ

לאחרים וחמר קל ,ל אֹומר∑qa˙¯.החביבין הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא מסית ּדברי ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ«≈∆ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ז) ואפלה"(משלי לילה ּבאיׁשֹון יֹום, "ּבנׁשףּֿבערב :.EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï ¯L‡∑,ל הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆…»«¿»«»«¬…∆ְְֶַָָָ

'אבֹותי ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה אבֹותיהם, להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות .ׁשאף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîBà E ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½−
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä̈«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא ׁשל(סנהדרין מּטיבן הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּברחֹוקים מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה ‰‡¯ı.קרֹובים, ‰ˆ˜Ó∑(ספרי) ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈»»∆

ּולבנהזֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ÏË˜˙Èו ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·�e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙ�Î Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â C‰� ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈ·È¯˜cח ÔBÎÈ�¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר המנּסה, מּצד כן יּקרא הּנּסיֹון ּכי א) ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻכב

,˙Ú„Ïוגלּוי ּבכח ּׁשהּוא מה ּבפעל ׁשּיֹודע »««ְְְֵֶֶַַַַָֹֹ

ְָָלפניו:

‰p‰Âעבֹודה לעבד ּבמתנּבא הּפרׁשה ּכל מצות ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹ

לׁשּנֹות ה' ּבׁשם ּבמתנּבא אבל ְְְְֲִֵֵַַָָָזרה,

(סנהדרין בֹו ּדרׁשּו רּבֹותינּו הּתֹורה, ְְְִֵֵַַָָּבדברי

הּתֹורה, מן אחד ּדבר לעקר ּבא ׁשאם ֲִִֶֶַַָָָָָֹצ.)

העריֹות, מן אחת אֹו החזיר ׁשּיּתיר ְֲֲִִִֶַַַַָָּכגֹון

זה יּתיר אם אבל לֹו. יעׂשה הּזה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכּמׁשּפט

ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ׁשעה, להֹוראת הּימים ְְְְִִִֵַַַַָָָָָלקצת

ּככל ולעׂשֹות אליו לׁשמע חּיבים אנּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּכרמל,

יצּוּנּו: ְֲֶֶַאׁשר

,‰‡¯�Âמצוה לצּוֹות ה' ּבׁשם יתנּבא ׁשאם ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֵֵֶַַָ

מגּלה ּבמקרא ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשיחּדׁש,

ׁשאין אּלא מיתה, חּיב ׁשאינֹו יד.) ִֵֵֶֶֶַָָָ(מגילה

(ויקרא הּמצות אּלה ּדכתיב אליו, לׁשמע ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹלנּו

ּדבר ּבהם לחּדׁש רּׁשאי נביא אין לד) ְִֵֵֶַַַָָָָכז

הּוא הּנה לֹו נאמין ׁשּלא ּכיון ואּולי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמעּתה.

ּבחנק: ּומיתתֹו הּׁשקר, ְְִִֶֶֶֶַָנביא

.eÎÏz ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È¯Á‡ מצוה(‰) היא «¬≈¡…≈∆≈≈ְִִָ

ּכל נדרׁש לבּדֹו ּומּמּנּו עצתֹו אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנל

לדרׁש וּתל ּכענין עתיד, ּכל ונׁשאל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנעלם

העם אלי יבא ּכי כב), כה (בראשית ה' ִֵֶַָָָֹאת

יׂשראל יעׂשּו וכן טו). יח (שמות אלהים ְְְֱֲִִִֵֵַָֹלדרׁש

את ונדרׁשה לה' נביא ּפה האין הּנביאים, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹעם

אלהי ה' לנּו ויּגד יא), ג (מ"ב מאֹותֹו ְֱֵֶֶַָֹה'

אׁשר הּדבר ואת ּבּה נל אׁשר הּדר ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

ג): מב (ירמיה ֲֶַנעׂשה

,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È¯Á‡ ,È¯ÙÒ·eוהּוא ענן. זה ¿ƒ¿ƒ«¬≈¡…≈∆ְֶָָ

אֹותֹותיו לקֹול ׁשּנׁשמע ּׁשּפרׁשנּו, ְְְִֵֶֶַַַָמה

עצתֹו. אחרי ונל,e‡¯È˙ B˙‡Âּכי ׁשּתאמינּו ְֲֲֵֵֵַָ¿…ƒ»ֲִִֶַ

להמית ּובידֹו חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְֲִֶֶֶָָָָָהּוא

ׂשכר. ּומׁשּלם עֹון ּופֹוקד ÂÈ˙ÂˆÓּולהחיֹות ˙‡Â ְְֲֵֵַַָָָ¿∆ƒ¿…»

,e¯ÓLz:מׁשה ּתֹורת ƒ¿…ֶַ

,eÚÓL˙ BÏB˜·eאֹותנּו ּׁשּיצּוה מה ּכל לעׂשֹות ¿ƒ¿»ְֲֶֶַַַָָ

ׁשמּואל ׁשאמר ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִֵֶַַַָָמּלבד
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ׁשּבוּדאי היֹות עם החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקּור

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה - ממרא ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכּמה

ּבּמערה, היתה הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ּבּכתּוב, ּכבר ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹקבר

ׁשּנאמר ּבמרים ּכמֹו קבּורתֹו, אֹודֹות ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד (ּומּיד) ההר ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובּפסּוק

יׂשר מּבני ׁשרּבים אף ּבקבּורתֹו, התעּסק ׁשהּקּב"ה על־ּכרחָך ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר עקב ּבפרׁשת אבל ׁשם". היּו"וּתּקבר אל ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבזה. להתעּסק מּוכנים רמב"ןּבוּדאי ְְְִִֵֶַַַָָ

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã|õøàî ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´¥¤´¤

øLà Cøcä-ïî Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ¦©¤½¤£¤¯
éäìà ýåýé Eeöñ :Eaøwî òøä zøòáe da úëìì E ¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰¯Ò∑ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר .(אבווענדונג)ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,ׁשּפדא. ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E|úLà ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤
äãáòðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zòãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה כו)אין ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ׁשּמּׂשי(אן אֹו, ƒ¿ƒ¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכן פ)מאם∑·En‡ŒÔ.מאב∑‡EÈÁ.לעׂשֹות ּבלע"ז∑E˜ÈÁ.(קידושין אפקיט"א ,ּב ּומחּוּקה ּבחיק הּׁשֹוכבת ֲֵַ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ְְְְֵֶֶֶַַַָ
ו(אנהאנגענד) מג)כן, ּבארץ(יחזקאל הּתקּוע מיסֹוד הארץ", "ּומחיק :.ELÙ�k ¯L‡∑,אבי אתזה הּכתּוב ל ּפרׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ְִֵֶֶַַָָ

לאחרים וחמר קל ,ל אֹומר∑qa˙¯.החביבין הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא מסית ּדברי ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ«≈∆ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ז) ואפלה"(משלי לילה ּבאיׁשֹון יֹום, "ּבנׁשףּֿבערב :.EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï ¯L‡∑,ל הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆…»«¿»«»«¬…∆ְְֶַָָָ

'אבֹותי ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה אבֹותיהם, להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות .ׁשאף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîBà E ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½−
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä̈«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא ׁשל(סנהדרין מּטיבן הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּברחֹוקים מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה ‰‡¯ı.קרֹובים, ‰ˆ˜Ó∑(ספרי) ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈»»∆

ּולבנהזֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ÏË˜˙Èו ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·�e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙ�Î Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â C‰� ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈ·È¯˜cח ÔBÎÈ�¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר המנּסה, מּצד כן יּקרא הּנּסיֹון ּכי א) ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻכב

,˙Ú„Ïוגלּוי ּבכח ּׁשהּוא מה ּבפעל ׁשּיֹודע »««ְְְֵֶֶַַַַָֹֹ

ְָָלפניו:

‰p‰Âעבֹודה לעבד ּבמתנּבא הּפרׁשה ּכל מצות ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹ

לׁשּנֹות ה' ּבׁשם ּבמתנּבא אבל ְְְְֲִֵֵַַָָָזרה,

(סנהדרין בֹו ּדרׁשּו רּבֹותינּו הּתֹורה, ְְְִֵֵַַָָּבדברי

הּתֹורה, מן אחד ּדבר לעקר ּבא ׁשאם ֲִִֶֶַַָָָָָֹצ.)

העריֹות, מן אחת אֹו החזיר ׁשּיּתיר ְֲֲִִִֶַַַַָָּכגֹון

זה יּתיר אם אבל לֹו. יעׂשה הּזה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכּמׁשּפט

ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ׁשעה, להֹוראת הּימים ְְְְִִִֵַַַַָָָָָלקצת

ּככל ולעׂשֹות אליו לׁשמע חּיבים אנּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּכרמל,

יצּוּנּו: ְֲֶֶַאׁשר

,‰‡¯�Âמצוה לצּוֹות ה' ּבׁשם יתנּבא ׁשאם ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֵֵֶַַָ

מגּלה ּבמקרא ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשיחּדׁש,

ׁשאין אּלא מיתה, חּיב ׁשאינֹו יד.) ִֵֵֶֶֶַָָָ(מגילה

(ויקרא הּמצות אּלה ּדכתיב אליו, לׁשמע ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹלנּו

ּדבר ּבהם לחּדׁש רּׁשאי נביא אין לד) ְִֵֵֶַַַָָָָכז

הּוא הּנה לֹו נאמין ׁשּלא ּכיון ואּולי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמעּתה.

ּבחנק: ּומיתתֹו הּׁשקר, ְְִִֶֶֶֶַָנביא

.eÎÏz ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È¯Á‡ מצוה(‰) היא «¬≈¡…≈∆≈≈ְִִָ

ּכל נדרׁש לבּדֹו ּומּמּנּו עצתֹו אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנל

לדרׁש וּתל ּכענין עתיד, ּכל ונׁשאל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנעלם

העם אלי יבא ּכי כב), כה (בראשית ה' ִֵֶַָָָֹאת

יׂשראל יעׂשּו וכן טו). יח (שמות אלהים ְְְֱֲִִִֵֵַָֹלדרׁש

את ונדרׁשה לה' נביא ּפה האין הּנביאים, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹעם

אלהי ה' לנּו ויּגד יא), ג (מ"ב מאֹותֹו ְֱֵֶֶַָֹה'

אׁשר הּדבר ואת ּבּה נל אׁשר הּדר ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

ג): מב (ירמיה ֲֶַנעׂשה

,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È¯Á‡ ,È¯ÙÒ·eוהּוא ענן. זה ¿ƒ¿ƒ«¬≈¡…≈∆ְֶָָ

אֹותֹותיו לקֹול ׁשּנׁשמע ּׁשּפרׁשנּו, ְְְִֵֶֶַַַָמה

עצתֹו. אחרי ונל,e‡¯È˙ B˙‡Âּכי ׁשּתאמינּו ְֲֲֵֵֵַָ¿…ƒ»ֲִִֶַ

להמית ּובידֹו חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְֲִֶֶֶָָָָָהּוא

ׂשכר. ּומׁשּלם עֹון ּופֹוקד ÂÈ˙ÂˆÓּולהחיֹות ˙‡Â ְְֲֵֵַַָָָ¿∆ƒ¿…»

,e¯ÓLz:מׁשה ּתֹורת ƒ¿…ֶַ

,eÚÓL˙ BÏB˜·eאֹותנּו ּׁשּיצּוה מה ּכל לעׂשֹות ¿ƒ¿»ְֲֶֶַַַָָ

ׁשמּואל ׁשאמר ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִֵֶַַַָָמּלבד



d`xלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(è)ðéò ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àìåéìò E «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈
:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא לֹו, ּתאב ּתהא יט)לא לא(ויקרא זה את ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת : ……∆ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
‡ÂÈÏ.ּתאהב ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על כג)ּבהתחּננֹו ּתעזב(שמות לא לזה עּמֹו", ּתעזב "עזב :. ַֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ

ÂÈÏÚ E�ÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ּתחֹוס לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: ּבזכּותֹו∑ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ.לפי ּתהּפ .לא ¿…»≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ¿…«¿…ְְִֵַֹ
ÂÈÏÚ ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לׁשּתק רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה רמב"ן.אם ¿…¿«∆»»ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)ãéå Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®§©¬
:äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא לזכּות(אם ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין מּבית יצא BaŒ‰È‰z.(ספרי), E„È ƒ»…««¿∆ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ»¿ƒ¿∆
‰�BL‡¯·∑לא להמיתֹו. הּניסת ּביד וגֹו'מצוה העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, ."מת »ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àé)ýåýé ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéãáò úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(áé)øáck úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À©¨¨¬
ñ :Eaø÷a äfä òøä̈¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà EEì ïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²
ì:øîàì íL úáL ¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי)לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑'וגֹו "יצאּו ּכן: ."אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְְִֵָ

(ãé)éáLé-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤«§¥¬
-àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò¦¨−¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ

:ízòãé§©§¤«

i"yx£ÌÈL�‡∑(פה נׁשים(סנהדרין ׁשּפ(שם)∑ÏÚiÏ·ŒÈ�a.ולא על, מקֹוםּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑יֹוׁשבי ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»ְְֵֹ
מּתֹוכּה' מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת עיר נעׂשית 'אין אמרּו: מּכאן אחרת. .עיר ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

˙ÒeÁט ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ C�ÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i�·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:C�Èa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד eÈÚË‡Â C�ÈaÓ ‡ÚL¯ È�a ÔÈ¯·b e˜Ù�¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â C‰� ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ה', מצות את ׁשמרּת לא נסּכלּת יג) יג ְְְְִִֶַַָָָָֹ(ש"א

נביא טו) יח (להלן עֹוד ּׁשּפרׁש מה ְִֵֵֶַָוהּוא

אלהי ה' ל יקים ּכמֹוני מאחי ְְְֱִִִִֵֶֶַָָֹמּקרּב

והיה יט) פסוק (שם ואמר ּתׁשמעּון, ְְְִֵַָָָָָאליו

מעּמֹו, אדרׁש אנכי יׁשמע לא אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹהאיׁש

ׁשּבא ּוכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ְִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

(מ"א ה' ּבדבר ּופצעני הּכיני הּנביא ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבמצות

ס), (ראה ּבספרי אמרּו וכן לז). לה BÏB˜·eכ ְְְְִִֵָ¿

,eÚÓL˙:נביאיו ּבקֹול ƒ¿»ְְִָ

,Ôe˜a„˙ B·e e„·Ú˙ B˙‡Âּפרׁשּת יוּכבר ¿…«¬…ƒ¿»ְְִֵַָ

נאמר ּכבר והּנה כב). יא יג, ו ְְֱִֵֶַָ(לעיל

תעבד, ואֹותֹו ּתירא אלהי ה' את יג) ו ְֱֲִֶֶַָֹֹ(לעיל

מּדברי נירא ׁשּלא לׁשלל ּבכאן, החזירֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹאבל

על נעבר ולא והּמֹופת האֹות מּפני ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֹהּנביא

נירא לבּדֹו ה' מן ּכי ּדבריו, ּבעבר ה' ְְֲֲִִִַַַָָָֹעבֹודת

ּולהֹוסיף אחר, מאל ˙eÚÓL:ולא BÏB˜·e ְְִֵֵֵַֹ¿ƒ¿»

.BÏ ‰·‡˙ ‡Ï (Ë)ולא לֹו, ּתאב תהא לא ……∆ְְֵֵָֹֹ

יח) יט (ויקרא ׁשּנאמר לפי ְֱֱִֶֶֶֶַָתאהבּנּו,

לׁשֹון תאהב, לא זה את ,ּכמֹו לרע ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹואהבּת

(סנהדרין ּבגמרא אבל סז). (ראה מּספרי ְְֲִִִִִַָָָרׁש"י

הּדבר, וכן חּיב. וׁשמע אבה הא אמרּו ְְְֵַַַָָָָָָָָסא:)

אלהי ה' אבה ולא רצֹון, לׁשֹון אבה ְֱִֶָָָָָָֹֹּכי

לא רצה, לא ו), כג (להלן ּבלעם אל ְְִִֶַָָָֹֹֹלׁשמע

(שם) ּׁשאמר מּמה ז), כה (להלן יּבמי ְִִֶַַַָָָאבה

יחּפץ: לא ְְִַֹֹואם

,BÏ ‰·‡˙ ‡Ï ‰p‰Â,ּבּלב,ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ ¿ƒ≈……∆ֵַ¿…ƒ¿«≈»

ואעבד אל אעׂשה, ּכן לֹומר לֹו ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹׁשּתֹודה

מיתה חּיב והּוא ׁשאמרּת, זרה ְְֲִֶַַָָָָָָָעבֹודה

מּניּה. תקּבל לא אּונקלּוס ּדעת וכן ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹּבהֹודאתֹו.

תחמד ולא תתאּוה ולא ּכמֹו הּלאוין ְְְְְְִִֵֶַַַַֹֹֹואּלּו

ּבּלאו עֹובר ּבּלב התאּוה ׁשאם יח), ה ְִִֵֵֶֶַַַַ(לעיל

חׁשב ּכאׁשר לעׂשֹות הֹוסיף ואם ְֲֲִִִֶַַַָָהראׁשֹון,

הּׁשני: ּבּלאו ּגם ִֵֵַַַַעֹובר

,ÂÈÏÚ E�ÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂׁשּלא עליו לרחם ¿…»≈¿»»ְֵֶַָָֹ

˙ÏÓÁ,יּומת. ‡ÏÂהּנזּכרת הּקּורבה על ָ¿…«¿…ְְִֶֶַַַָ

יז) ג (מלאכי ׁשּנאמר ּכענין ,עּמ לֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַׁשּיׁש

אֹותֹו: העֹובד ּבנֹו על איׁש יחמל ְְֲִֵֶַַַָֹּכאׁשר

,ÂÈÏÚ ‰qÎ˙ ‡ÏÂ.ּדין ּבבית עליו מהעיד ¿…¿«∆»»ְִִֵֵָָָ

סח) (ראה ˙ÏÓÁּובספרי ‡Ïלא ְְִִ…«¿…ֹ

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(åè)øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§¨−¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ וחקירה(סנהדרין ּדריׁשה, ג': יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו מּכאן ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, מן אינֹו וׁשאלּת, יט)והיטב; היטב",(דברים הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אֹומר הּוא אחר ּבמקֹום יז)ועֹוד ליּתן(שם ׁשוה, לגזרה היטב' 'היטב ולמדּו: היטב", "ודרׁשּת ּבזה: זה ׁשל רמב"ן.האמּור ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(æè)íøçä áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúàŸ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת(ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ רמב"ן.אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úàìz äúéäå E ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´

:ãBò äðaú àì íìBò½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)ýåýé áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹
òaLð øLàk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«

i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי)ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ּכֹוכבים ׁשעבֹודת זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈
ýåýé éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

˜ËL‡טו ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:C�Èa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז di˙Ù B‚Ï LB�Îz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯e�a¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

זכּות, עליו ˙qÎ‰,תלּמד ‡ÏÂאּתה אם ְְֵַָָ¿…¿«∆ִַָ

והּכל לׁשּתק. רּׁשאי אינ חֹובה לֹו ְְְִֵֵַַַַָֹֹיֹודע

ּפׁשעיו מכּסה מן הּכּסּוי, ּכי אחד, ְְִִִֶֶַַַַָָָטעם

טז), יב (שם קלֹון וכסה יג), כח ְֶָֹ(משלי

ואמר מהּגיד. BNÚÏ˙הּׁשתיקה eÙÒBÈ ‡ÏÂ ְְִִֵַַַָָ¿…ƒ«¬

,‰f‰ Ú¯‰ ¯·ckיעׂשה מצּוי ּדבר הּוא ּכי «»»»»«∆ֲִֶַָָָ

הּנזּכר הּנביא ענין אבל הּמׁשּפט, לּולי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָּתמיד

ּבתדירּות: ְִִֵֶאינּנּו

.·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â (ÂË)הּדריׁשה ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְִַָ

רּבֹותינּו ּבדברי מפרׁשין ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹוהחקירה

הּנּדחת ּבעיר זה הּכתּוב והזּכיר מ.). ְְְִִִִֶַַַַָ(סנהדרין

ּבנביא ּכן הזּכיר ולא זרה עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵָָָֹּובעֹובד

עצמֹו מפרסם הּנביא ּכי ּובמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּׁשקר

ידּבר הּכתּוב ּובמסית ּובמֹופתיו, ְְְְְִֵֵַַָָָּבאֹותֹותיו

הּיֹודע והּוא ּתהרּגּנּו", הרג "ּכי הּמּוסת ְְִִֵֶַַַַַָָֹעם

עליו", תכּסה ולא תחמל "ולא ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹועד

ׁשהם זרה עבֹודה ּובעֹובד הּנּדחת ּבעיר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָאבל

ּבהם הזּכיר ּבׁשמּועה, אלינּו מּגיעים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמעׂשים

ּבׁשאר ּכן להזּכיר הצר ולא וחקירה. ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֻּדריׁשה

הּדבר: יּודע וחֹומר מּקל ּכי מיתֹות, ִִִִֵֶַַַַָָָָָחּיבי

¯Ó‡Âודרׁשּו יח) יט (להלן זֹוממים ּבעדים ¿»«ְְְְִִֵָ

מי יֹודע ׁשּלא ּבעבּור היטב, ְֲִִֵֵֵֶַַַֹהּׁשֹופטים

חקירה אחר ּבלּתי האמת יאמר הּכּתֹות ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָֹמׁשּתי

ּבגזרה מּזה זה למדין ּכּלן הּדין ּולענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻרּבה.

ּובדיקֹות: חקירֹות ׁשבע לנּו יצאּו ּומּכּלם ְְֲִִִֶַָָָָָֻׁשוה,

.da ¯L‡ Ïk ˙‡Â d˙‡ Ì¯Á‰ (ÊË),d˙B‡ «¬≈…»¿∆»¬∆»»

הּנּדחים, אנׁשים da,הם ¯L‡ Ïk ˙‡Â ֲִִִֵַָָ¿∆»¬∆»

הּטף אבל האנׁשים. אחר הּנגררֹות ְֲֲִִִַַַַַַָָָָָהּנׁשים

ממיתין אין ּובּנקבֹות, ּבּזכרים קטּנים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשהם

יּומתּו לא אֹומר חנן ּבספרי, אמרּו וכן ְְְְְִִֵֵָָָָֹאֹותן,

הּכתּוב הּנּדחת ּובעיר וכו', ּבנים על ְִִִַַַַַָָָאבֹות

ְֵַמדּבר:

Ï·‡פי"ד) סנהדרין מּסכת ׁשל ּבתֹוספּתא ¬»ְְְְִֶֶֶֶֶַַָ

עיר אנׁשי ּבני קטּני בּה, נחלקּו ְְְְְִֵֵֵֶַַָה"א)

אליעזר רּבי נהרגין, אין עּמּה ׁשהּודחּו ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּנּדחת

אני מה עקיבא רּבי לֹו אמר נהרגין. ֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָאֹומר

(ÂÒÙ˜מקּים Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙�Â ְֵַ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

(ÁÈנאמר ּכבר הרי הּגדֹולים על לרחם אם ,ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָ

,dzÓ‰a ˙‡Â da ¯L‡ Ïk ˙‡Â d˙B‡ Ì¯Á‰«¬≈»¿∆»¬∆»¿∆¿∆¿»

מקּים אני Ea¯‰Â,ּומה EÓÁ¯Âקטּנים אּלּו ְֲִֵַַ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆ְִֵַ

ּבאּור הּמצוֹות אּלּו ּכל והּנה וכו'. ְְְִִֵֵֵֶַָָׁשּבתֹוכּה

זֹובח יט) כב (שמות ּבּתֹורה ּׁשּנאמר ֱֵֶֶַַַַָמה

ּבמּדיחים מהּו החרם ּבאר ועּתה יחרם, ְְֱֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלאלהים

ְְִּובעֹובדים:



לט d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(åè)øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§¨−¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ וחקירה(סנהדרין ּדריׁשה, ג': יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו מּכאן ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, מן אינֹו וׁשאלּת, יט)והיטב; היטב",(דברים הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אֹומר הּוא אחר ּבמקֹום יז)ועֹוד ליּתן(שם ׁשוה, לגזרה היטב' 'היטב ולמדּו: היטב", "ודרׁשּת ּבזה: זה ׁשל רמב"ן.האמּור ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(æè)íøçä áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúàŸ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת(ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ רמב"ן.אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úàìz äúéäå E ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´

:ãBò äðaú àì íìBò½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)ýåýé áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹
òaLð øLàk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«

i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי)ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ּכֹוכבים ׁשעבֹודת זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈
ýåýé éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

˜ËL‡טו ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:C�Èa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז di˙Ù B‚Ï LB�Îz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯e�a¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

זכּות, עליו ˙qÎ‰,תלּמד ‡ÏÂאּתה אם ְְֵַָָ¿…¿«∆ִַָ

והּכל לׁשּתק. רּׁשאי אינ חֹובה לֹו ְְְִֵֵַַַַָֹֹיֹודע

ּפׁשעיו מכּסה מן הּכּסּוי, ּכי אחד, ְְִִִֶֶַַַַָָָטעם

טז), יב (שם קלֹון וכסה יג), כח ְֶָֹ(משלי

ואמר מהּגיד. BNÚÏ˙הּׁשתיקה eÙÒBÈ ‡ÏÂ ְְִִֵַַַָָ¿…ƒ«¬

,‰f‰ Ú¯‰ ¯·ckיעׂשה מצּוי ּדבר הּוא ּכי «»»»»«∆ֲִֶַָָָ

הּנזּכר הּנביא ענין אבל הּמׁשּפט, לּולי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָּתמיד

ּבתדירּות: ְִִֵֶאינּנּו

.·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â (ÂË)הּדריׁשה ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְִַָ

רּבֹותינּו ּבדברי מפרׁשין ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹוהחקירה

הּנּדחת ּבעיר זה הּכתּוב והזּכיר מ.). ְְְִִִִֶַַַַָ(סנהדרין

ּבנביא ּכן הזּכיר ולא זרה עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵָָָֹּובעֹובד

עצמֹו מפרסם הּנביא ּכי ּובמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּׁשקר

ידּבר הּכתּוב ּובמסית ּובמֹופתיו, ְְְְְִֵֵַַָָָּבאֹותֹותיו

הּיֹודע והּוא ּתהרּגּנּו", הרג "ּכי הּמּוסת ְְִִֵֶַַַַַָָֹעם

עליו", תכּסה ולא תחמל "ולא ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹועד

ׁשהם זרה עבֹודה ּובעֹובד הּנּדחת ּבעיר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָאבל

ּבהם הזּכיר ּבׁשמּועה, אלינּו מּגיעים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמעׂשים

ּבׁשאר ּכן להזּכיר הצר ולא וחקירה. ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֻּדריׁשה

הּדבר: יּודע וחֹומר מּקל ּכי מיתֹות, ִִִִֵֶַַַַָָָָָחּיבי

¯Ó‡Âודרׁשּו יח) יט (להלן זֹוממים ּבעדים ¿»«ְְְְִִֵָ

מי יֹודע ׁשּלא ּבעבּור היטב, ְֲִִֵֵֵֶַַַֹהּׁשֹופטים

חקירה אחר ּבלּתי האמת יאמר הּכּתֹות ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָֹמׁשּתי

ּבגזרה מּזה זה למדין ּכּלן הּדין ּולענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻרּבה.

ּובדיקֹות: חקירֹות ׁשבע לנּו יצאּו ּומּכּלם ְְֲִִִֶַָָָָָֻׁשוה,

.da ¯L‡ Ïk ˙‡Â d˙‡ Ì¯Á‰ (ÊË),d˙B‡ «¬≈…»¿∆»¬∆»»

הּנּדחים, אנׁשים da,הם ¯L‡ Ïk ˙‡Â ֲִִִֵַָָ¿∆»¬∆»

הּטף אבל האנׁשים. אחר הּנגררֹות ְֲֲִִִַַַַַַָָָָָהּנׁשים

ממיתין אין ּובּנקבֹות, ּבּזכרים קטּנים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשהם

יּומתּו לא אֹומר חנן ּבספרי, אמרּו וכן ְְְְְִִֵֵָָָָֹאֹותן,

הּכתּוב הּנּדחת ּובעיר וכו', ּבנים על ְִִִַַַַַָָָאבֹות

ְֵַמדּבר:

Ï·‡פי"ד) סנהדרין מּסכת ׁשל ּבתֹוספּתא ¬»ְְְְִֶֶֶֶֶַַָ

עיר אנׁשי ּבני קטּני בּה, נחלקּו ְְְְְִֵֵֵֶַַָה"א)

אליעזר רּבי נהרגין, אין עּמּה ׁשהּודחּו ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּנּדחת

אני מה עקיבא רּבי לֹו אמר נהרגין. ֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָאֹומר

(ÂÒÙ˜מקּים Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙�Â ְֵַ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

(ÁÈנאמר ּכבר הרי הּגדֹולים על לרחם אם ,ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָ

,dzÓ‰a ˙‡Â da ¯L‡ Ïk ˙‡Â d˙B‡ Ì¯Á‰«¬≈»¿∆»¬∆»¿∆¿∆¿»

מקּים אני Ea¯‰Â,ּומה EÓÁ¯Âקטּנים אּלּו ְֲִֵַַ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆ְִֵַ

ּבאּור הּמצוֹות אּלּו ּכל והּנה וכו'. ְְְִִֵֵֵֶַָָׁשּבתֹוכּה

זֹובח יט) כב (שמות ּבּתֹורה ּׁשּנאמר ֱֵֶֶַַַַָמה

ּבמּדיחים מהּו החרם ּבאר ועּתה יחרם, ְְֱֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלאלהים

ְְִּובעֹובדים:



d`xמ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn f"k iriax mei ß

ãé(à)-àìå eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À§«Ÿ
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú̈¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרטלא מקֹום,ּגדידה ׁשל ּבניו ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ּבבׂשרכם …ƒ¿…¿ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּומקרחים ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ÌÎÈ�ÈÚ.ואּתם ÔÈa∑אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּפּדחת, כא)אצל "לא(ויקרא : ְְְְְְִִִִִֶַָָֹֹ≈≈≈∆ְֵֵֵֶַַַַַָֹ

העינים ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות ּבראׁשם", קרחה .יקרחּו ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַָֹ
טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת קלג)ידּועה אות הוספות - קה"ת - טוב שם זקנתם,(כתר לעת להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לׁשּכח לֹו אסּור מלְך, ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן מּכְך. יֹותר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻועֹוד

הדיֹוט. איׁש למעלת - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינֹו ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי רמב"ןמלְך ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד "ּכל(בכורות :ל ׁשּתעבּתי ּדבר הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן צרם ּכגֹון: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּדבר הרי ּבחלב, ּבׂשר ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ׁשּלא ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא ל,מּום ׁשּתעבּתי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אכילתֹו על ּכאן רמב"ן.והזהיר ְְֲִִִַָָ

˙˙ÔeÓÓÁא ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

C·eב C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ìz‡ ÌÈ�a (·Œ‡)זֹו ּגם »ƒ«∆«¡…≈∆ַ

(ויקרא ּבּתֹורה ׁשאמר מבארת, ְְִֶֶֶַַָָָֹמצוה

ּבראׁשם קרחה יקרחּו לא ּבּכהנים, ה) ְְְְֲִִַָָָֹֹֹכא

ּכי יבאר ועּתה ׂשרטת, יׂשרטּו לא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּובבׂשרם

ׁשם ׁשהזּכיר ּבלבד הּכהנים מעלת ּבעבּור ְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָֹֹלא

אבל זה, ּבהם צּוה לאלהיהם קדֹוׁשים ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהם

לה' ּבנים וכלכם קדֹוׁשים ּכּלם העדה ְְְִִֵֶַָָָָָֻֻּכל

אּתם ּגם הּׁשמרּו ּכן אם הּכהנים, ּכמֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹאלהיכם

רּבֹותינּו ּדעת ועל ּכמֹותם. הּזאת ְְְִֵַַַַַַָָֹּבּמצוה

הּמת: על אּלא אינּה ְִֵֵֵֶֶַַָָּבׁשניהם

ÔÎzÈÂּבּכהנים הראׁשֹונה הּמצוה ׁשהיתה ¿ƒ»≈ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּומגּדד מקרח הּכהן היה ׁשאם ְְִֵֵֶַָָָָֹֹֻֻלאמר

פסוק (שם ׁשאמר ּכמֹו לעבֹודה, ראּוי ְֲֵֶֶַָָָָאינּנּו

עבֹודתם והּנה אלהיהם, ׁשם יחּללּו ולא ְְְְֱֲִֵֵֵֶַָָֹֹו)

ליׂשראל, ּגם הּמצוה ּכי ּבאר וכאן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻמחּללת,

לׁשּתיהם: ְְְְִֵֶֻוהצרכּו

È"L¯Âאּתם מקֹום ׁשל ּבניו ׁשאּתם לפי ּכתב, ¿«ƒְִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּגדּודים ולא נאים להיֹות ְְְְִִִִָֹראּויים

הּמצוה ּתהיה ּכן ׁשאם נכֹון, ואינּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּומקרחים.

אחר אמר אברהם ורּבי הּמת. על ׁשּלא ְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹּגם

אתכם אֹוהב והּוא לה' ּבנים ׁשאּתם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּתדעּו

מה ּכל על תתּגֹודדּו לא לבנֹו, האב מן ְְְִִִֵַַָָָֹיֹותר

ואם הּוא לטֹוב ּׁשּיעׂשה מה ּכל ּכי ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָּׁשּיעׂשה,

הקטּנים הּבנים יבינּו לא ּכאׁשר ּתבינּוהּו, ְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹלא

קדֹוׁש עם ּכי עליו, יסמכּו רק אביהם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָמעׂשה

לא ּכן על הּגֹוים, ּכל ּכׁשאר ואינ ְְְִִֵֵַַַָָָֹאּתה,

ּכמעׂשיהם: ְֲֲֵֶֶַַתעׂשה

ÈÙÏeטעם ּכי ˜„LB"דעּתי ÌÚ"הבטחה ¿ƒְִִַַַ«»ְַָָ

יאמר ,יתּבר לפניו הּנפׁשֹות ְְְְִִַַַָָָָֹּבקּיּום

יּׂשא ולא ה' ּוסגּלת קדֹוׁש עם ׁשאּתה ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻמאחרי

יּדח לבלּתי מחׁשבֹות וחׁשב נפׁש, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹאלהים

ּולהּקרח להתּגֹודד לכם ראּוי אין נּדח, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּמּנּו

הּכתּוב יאסר ולא ּבנֹוער. ימּות ואפּלּו נפׁש ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבפרּוד לבּכֹות יתעֹורר הּטבע ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַהּבכי,

סמ ּומּכאן ּבחּיים. אף ּונדּודם ְְֲִִִַַַַַָָהאֹוהבים

על להתאּבל ּבאסרם כז:) (מו"ק ְְְְְִֵֵַַַָָלרּבֹותינּו

מּדאי: יֹותר ִֵֶֶַנפׁש

.‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙ ‡Ï להֹוסיףה(‚) רצה ּנה ……«»≈»ְִִֵָָ

אמר ּולכ האסּורים, ּבּמאכלים "Ï‡ּבאּור ְֲֲִִֵַַַָָָָ…

,"‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙הּנאסרים ּכל ּכי להּגיד …«»≈»ְֱִִִֶַַָָ

ׂשנאה ּתעּוב, ּכל וענין הטהֹורה. לּנפׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָנתעבים

(דהי"א הּמל ּדבר נתעב ּכי ּכענין ְְְְִִִִֶֶַַַַּומאּוס,

יח), קז (תהלים נפׁשם ּתתעב אכל ּכל ו), ְְֵֶַַָָֹכא

עֹובי יֹולידּו הּגּסים האסּורים הּמאכלים ֲֲִִִִִִַַַַָָּכי

ּבמקֹומֹו הזּכרּתי ּכאׁשר ּבּנפׁש, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַואטימּות

כ) (פסוק עֹוד אמר ּכן ועל ל). כב ְֵַַָ(שמות

,eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚ Ïkאׁשר אּלה ּכי להּגיד »»…≈ְֲִִֵֶֶַ

לנפׁש ּוראּויים טהֹורים והּׁשאר נתעבים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָאסר

ְָטהֹורה:

È¯ÙÒ·eאֹומר ׁשמעֹון רּבי ÛBÚאמרּו Ïk ¿ƒ¿ƒְְִִֵַָ»

,eÏÎ‡z ¯B‰Ë,טהֹורים חגבים אּלּו »…≈ְֲִִֵָ

(ËÈ ˜ÂÒÙ) ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂחגבים אּלּו , ¿…∆∆»ֲִֵָ

אמר: ויפה ְְִֵֶַָָטמאים,

‰p‰Âׁשרץ ּכל לאסר הזּכיר ּכי הּכתּוב טעם ¿ƒ≈ְֱִִִֶֶֶַַַָָֹ

וחזר ארּבע, על ההֹולכים והם ְְְְִֵַַַַַָָהעֹוף

eÏÎ‡z,ואמר ¯B‰Ë ÛBÚ Ïkמהם להּתיר ְַָ»»…≈ְִֵֶַ

והּסלעם הארּבה לרגליו מּמעל ּכרעים לֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָאׁשר

ׁשּכבר זה לפרׁש הצר ולא והחגב, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוהחרּגל

ּבכלל הזּכיר אבל כב). כא יא (ויקרא ְְְֲִִִַָָֻהזּכר

קצרה ּדר,eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚ Ïkאּלּו ּכלֹומר ְֶֶָָ»»…≈ְֵַ

העֹופֹות ּוׁשאר נתעבים מאכלים ְְְֲִִִִִַַָָָָָהּנזּכרים

טהֹור ּכל מהם ּתאכלּו למרּביתם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלמיניהם

אסרּתיו: ְִֶַָֹׁשּלא

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(ã)äNå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥¨−£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−§¥¬
:íéfò¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
[d-c] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל סג)ׁשהחּיה (חולין …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

הּמעט את ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה 'יעלא',∑Bw‡Â.ׁשהּבהמה לט)מתרּגם: סלע,(איוב יעלי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ¿«ְְְֲֵֶַַַָָֻ
אשטנבו"ק פ)הּוא וחולין ב)תורבל"א,∑B‡˙e.(ת"א נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י הּיער.(וכן ּבלׁשֹוןּתֹור יער באל"א, ¿ְִַַַַַ

.ארּמי ֲִַ

(å)úBñøô ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ואינּה∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה∑Ò¯t‰.סדּוקה, סדּוקה ׁשּיׁש צּפרנים, ּבׁשּתי חלּוקה «¿∆∆ְְְַָ«¿»¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
טמאה והיא ּבּצּפרנים, סט)∑Ó‰aa‰.חלּוקה אמרּו(חולין מּכאן אכל! ּבּבהמה, ּׁשּנמצא מה ע"ד)מׁשמע ׁשהּׁשליל(שם ְְְֲִִִֵַַָָָ«¿≈»ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אּמֹו ּבׁשחיטת .נּתר ְִִִִַַ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
ïôMä-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈
íä íéàîè eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−

:íëì̈¤«

i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד רּבֹותינּו:(נדה אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ס"ג)ּברּיה ּבּבהמֹות,(חולין נׁשנּו? 'לּמה «¿»ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכהנים' ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה, .מּפני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ç)àeä àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−
ñ :eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì̈¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«

i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï·�·e∑(ת"כ)ּבכל מזהרים יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ּברגל, ּפרׁשּו: רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
לֹומר ּתלמּוד כא)הּׁשנה? יׂשראל(ויקרא ואין מזהרים ּכהנים חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל "אמר : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ

ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת .מזהרים, ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬
:eìëàz úN÷N÷å§©§¤−¤Ÿ¥«

ÔÈÏÁ¯cד ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ז È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ·�·eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Â.ּתֹועבה ּכּלם ׁשהם לנּו הּנאסרים ּכל ּכלל ¿ƒ≈ֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

וכל הּׁשרצים כן אחרי לפרט הצר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֹֹֻולא

נפׁש אֹותם ׁשּתתעב הּוא ידּוע ּדבר ּכי ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרמׂש,

והחּיה הּבהמה סימני הזּכיר אבל דעת, נקי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּכל

הם ׁשּגם להֹודיע והּנבלה, והעֹופֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוהּדגים

ׁשאינּנה הטרפה, הזּכיר ולא לּנפׁש. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמתעבים

החלי אֹו הארס מּפני נאסרה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתֹועבה,

ּבאֹוכליו: יּזיק ׁשּלא ְְִִֵֶַַָֹהּממית

e�È˙Ba¯Ïeלמה סג:) (חולין מדרׁשים עֹוד ¿«≈ְִִָָָ

הּׁשסּועה, מּפני ּבּבהמה ְְְְִִֵֵַַָָנׁשנּו,

הר מּפני צח,ּובעֹופֹות (ספרי מדרׁש ועֹוד אה. ְְְִִֵָָָָָ

נז.) eÏÎ‡z,קדושין ‰¯B‰Ë ¯Btˆ Ïkaלהּתיר ¿»ƒ¿»…≈ְִַ

מצֹורע, ׁשל ˙‡eÏÎמׁשּלחת ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ ְְֶַַָֻ¿∆¬∆……¿

,Ì‰Óלרמז ּכן קּבלּו הּׁשחּוטה. את לאסר ≈∆ְְְֱִִֵֶֶַָֹֹ

קּבלה ׁשּלא ׁשהּצּפֹור טהֹורה" צּפֹור ְְְִִִֶֶַָָָֹּב"ּכל

תדּבק לא המצֹורע וטמאת מּתרת, ְְְְְִֶֶַַַָָֹֻֻֻטמאה

ּובעֹוף ּבּבהמה חּיים ּבעלי ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבחיה,

אבל ּבׁשרץ, אֹו ּבמת ּבנֹוגעם טמאה ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָֻמקּבלים

רּוח ּבּה ידּבק טמאה, לקּבל ׁשראּויה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשחּוטה

טהֹורה, ואינּנה הּמצֹורע מן הּפֹורחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה

נתעבת: אכילתּה ּכי ּתֹועבה, ּבכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוהיא



מי d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(ã)äNå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥¨−£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−§¥¬
:íéfò¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
[d-c] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל סג)ׁשהחּיה (חולין …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

הּמעט את ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה 'יעלא',∑Bw‡Â.ׁשהּבהמה לט)מתרּגם: סלע,(איוב יעלי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ¿«ְְְֲֵֶַַַָָֻ
אשטנבו"ק פ)הּוא וחולין ב)תורבל"א,∑B‡˙e.(ת"א נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י הּיער.(וכן ּבלׁשֹוןּתֹור יער באל"א, ¿ְִַַַַַ

.ארּמי ֲִַ

(å)úBñøô ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ואינּה∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה∑Ò¯t‰.סדּוקה, סדּוקה ׁשּיׁש צּפרנים, ּבׁשּתי חלּוקה «¿∆∆ְְְַָ«¿»¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
טמאה והיא ּבּצּפרנים, סט)∑Ó‰aa‰.חלּוקה אמרּו(חולין מּכאן אכל! ּבּבהמה, ּׁשּנמצא מה ע"ד)מׁשמע ׁשהּׁשליל(שם ְְְֲִִִֵַַָָָ«¿≈»ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אּמֹו ּבׁשחיטת .נּתר ְִִִִַַ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
ïôMä-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈
íä íéàîè eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−

:íëì̈¤«

i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד רּבֹותינּו:(נדה אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ס"ג)ּברּיה ּבּבהמֹות,(חולין נׁשנּו? 'לּמה «¿»ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכהנים' ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה, .מּפני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ç)àeä àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−
ñ :eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì̈¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«

i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï·�·e∑(ת"כ)ּבכל מזהרים יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ּברגל, ּפרׁשּו: רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
לֹומר ּתלמּוד כא)הּׁשנה? יׂשראל(ויקרא ואין מזהרים ּכהנים חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל "אמר : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ

ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת .מזהרים, ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬
:eìëàz úN÷N÷å§©§¤−¤Ÿ¥«

ÔÈÏÁ¯cד ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ז È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ·�·eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Â.ּתֹועבה ּכּלם ׁשהם לנּו הּנאסרים ּכל ּכלל ¿ƒ≈ֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

וכל הּׁשרצים כן אחרי לפרט הצר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֹֹֻולא

נפׁש אֹותם ׁשּתתעב הּוא ידּוע ּדבר ּכי ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרמׂש,

והחּיה הּבהמה סימני הזּכיר אבל דעת, נקי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּכל

הם ׁשּגם להֹודיע והּנבלה, והעֹופֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוהּדגים

ׁשאינּנה הטרפה, הזּכיר ולא לּנפׁש. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמתעבים

החלי אֹו הארס מּפני נאסרה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּתֹועבה,

ּבאֹוכליו: יּזיק ׁשּלא ְְִִֵֶַַָֹהּממית

e�È˙Ba¯Ïeלמה סג:) (חולין מדרׁשים עֹוד ¿«≈ְִִָָָ

הּׁשסּועה, מּפני ּבּבהמה ְְְְִִֵֵַַָָנׁשנּו,

הר מּפני צח,ּובעֹופֹות (ספרי מדרׁש ועֹוד אה. ְְְִִֵָָָָָ

נז.) eÏÎ‡z,קדושין ‰¯B‰Ë ¯Btˆ Ïkaלהּתיר ¿»ƒ¿»…≈ְִַ

מצֹורע, ׁשל ˙‡eÏÎמׁשּלחת ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ ְְֶַַָֻ¿∆¬∆……¿

,Ì‰Óלרמז ּכן קּבלּו הּׁשחּוטה. את לאסר ≈∆ְְְֱִִֵֶֶַָֹֹ

קּבלה ׁשּלא ׁשהּצּפֹור טהֹורה" צּפֹור ְְְִִִֶֶַָָָֹּב"ּכל

תדּבק לא המצֹורע וטמאת מּתרת, ְְְְְִֶֶַַַָָֹֻֻֻטמאה

ּובעֹוף ּבּבהמה חּיים ּבעלי ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבחיה,

אבל ּבׁשרץ, אֹו ּבמת ּבנֹוגעם טמאה ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָֻמקּבלים

רּוח ּבּה ידּבק טמאה, לקּבל ׁשראּויה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשחּוטה

טהֹורה, ואינּנה הּמצֹורע מן הּפֹורחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה

נתעבת: אכילתּה ּכי ּתֹועבה, ּבכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוהיא



d`xמב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(é)àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת(קידושין .ׁשּבמצרעלהּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé):äiðæòäå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑,ּדּיה היא אּיה, היא ראה, ולּמההיא ּביֹותר. ׁשרֹואה 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ¿»»»¿∆»«»¿ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ

להּתיר, והּבא ראה, אֹותּה קֹורא האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהזהיר
הּטמא ל ּפרט ּובעֹופֹות הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה 'זֹו, הטהֹוריםים,אֹומר: ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּמעט את ּפרט לפיכ הּטמאים, על .מרּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§¨−§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓL�z‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨¨−¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים(חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר(ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה, .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑'ׁשרץ' קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים .הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ולא ּתאכלּו אֹותּה ּבבהמה: וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ליּתן ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', 'עׂשה', מּכלל הּבא ולאו טמאה, .ּבהמה ְְְְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìäpðzz E Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨
éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàåE ©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

˙ÔeÏÎÈי ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב ‡¯L� ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

d�ÊÏ:יג ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ù�k ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

d�ÊÏ:יד ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

�e�‡:יז ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח ¯b�Â d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ·� Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dp�aÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dp�zz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iying meil inei xeriy

i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑נבלֹות ואֹוכל זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ‡z‰.ּגר LB„˜ ÌÚ Èk «≈¬∆ƒ¿»∆ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹƒ«»«»
'‰Ï∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּבפניהםקּדׁש ּתּתירם אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים הּמּתרים ÏM·˙Œ‡Ï.ּדברים «ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ…¿«≈

È„b∑(קיג ולעֹופֹות(חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, טמאהׁשלׁש ‚„È.ולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï'B‚Â.רמב"ן ¿ƒְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ…¿«≈¿ƒ¿

ß a`Îmgpn g"k iying mei ß

(áë)äðL äãOä àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬
:äðL̈¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא)ּגדיים לבּׁשל לי ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מֹוציא אני להתּבּׁשל, סמּו ּכׁשהּוא ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ׁשּנאמר מׁשּדפּתן', והיא קדים כו)רּוח ב וכן(מלכים קמה", לפני "ּוׁשדפה ּבּכּורים: L�‰.לענין ‰�L∑(ספרי)ׁשאין מּכאן ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ»»»»ִֵֶָ
על החדׁש מן .הּיׁשןמעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו י)לא ג, הביאּו(מלאכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

להלכה נפסק וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל הלכותאת יו"ד (טור ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז) הסּכמתצדקה אבל ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, צדקה.(סקמ"ד)רב ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר רמב"ן, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

BtÈc˜כב CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡Î)וטעם.אלהי לה' אּתה קדֹוׁש עם ּכי ְֱִֶַַַַַָָֹ

עם ‡Bn.ּדבק ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ïּכי ִֵָ…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒִ

להיֹותנּו אֹותֹו יאסר אבל נתעב, מאכל ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹאינּנּו

ׁשּלא קדֹוׁשים להיֹותנּו אֹו ּבמאכלים, ְְְְֲִִִִֵֶַָֹקדֹוׁשים

האם את ׁשּנחלב ירחמּו, לא אכזרי עם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנהיה

על ואף הּבן. ּבֹו ׁשּנבּׁשל החלב מּמּנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונֹוציא

כל ּכי הּזה, ּבּלאו יּכנס ּבחלב ּבׂשר ׁשּכל ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּפי

והּוא ּגדי, יּקרא יֹונק וכל אם ּתּקרא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמינקת

אכזרּיּות: ּבכּלם והּנה הּבּׁשּול, ְְְִִִֵֶֶַַָָֻּדר

·˙ÎÂרׁש"י,Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ïׁשלׁשה ¿»«ִַ…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒְָ

ולבהמה ּולעֹופֹות לחּיה ּפרט ְְְְְְִִֵַַָָָּפעמים,

קג, (ספרי אֹותֹו הֹוציאּו הּזה והּמדרׁש ְְְִִֵֶַַָָטמאה.

מּמּלת קיג.) עצמֹוÈ„b,וחולין הּלאו אבל ִִַ¿ƒְֲַַַָ

ואחד הנאה לאּסּור ואחד אכילה לאּסּור ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָאחד

ואּלה ּבסדר הרב ּכתב וכן ּבּׁשּול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָלאּסּור

יט): כג (שמות ְִִַָהּמׁשּפטים

.¯OÚz ¯OÚ (·Î)ּכי ׁשיבאר, מצוה זֹו ּגם «≈¿«≈ְְִִֵֶַָָ

הארץ מעׂשר וכל ל) כז (ויקרא ְְֶַַַָָָָאמר

לה', קדׁש הּוא לה' העץ מּפרי הארץ ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּזרע

איׁש יגאל ּגאל ואם לא) פסוק (שם ְְְִִִַַָָֹואמר

עליו: יסף חמׁשיתֹו ְֲִִִֵַַָָֹמּמעׂשרֹו

ÔÈ‡Âבמדבר) נאמר בֹו ּכי הלוּים, מעׂשר זה ¿≈ְְֱִִִֶֶַַַַ

והּוא מקֹום, ּבכל אתֹו ואכלּתם לא) ְְְֲֶַַָָֹיח

הּוא ּכי ּבאר ועּתה לפדיֹונֹו. ּטעם ּומה ְְְִִִֵֵַַַַָֻחּלין,

אֹותֹו ׁשּיאכל ,זרע ּתבּואת ּכל לעּׂשר ְְְְֵֵֶֶַַַַַָֹיחּיב

הּׁשם לפני ּובניו עצמֹו ÓÏz„הּוא ÔÚÓÏ ְְִֵֵַַָָ¿««ƒ¿«

,ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏוהּׁשֹופטים הּכהנים ּכי ¿ƒ¿»∆«≈ְְֲִִִַַֹ

ילּמדּוהּו הּתֹורה מֹורי הּׁשם לפני ׁשם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָהעֹומדים

והּמצוֹות: הּתֹורה ויֹורּוהּו ְְְְִִַַָָיראתֹו

L¯Ùeּבעבּור ׁשם, הזּכיר אׁשר הּפדיֹון ּבטעם ≈≈ְְְֲֲִִִֶַַַַָ

ּכי הרּבה, הּמעׂשר יהיה לפעמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכי

וטֹוב מּמּנּו, רב יהיה והּדר הּׁשם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָיברכ

הּפדיֹון. ּכסף ׁשם ּולהעלֹות ּבכסף ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָלפדֹותֹו

וטעם הזּכר. ׁשּכבר החמׁש, הזּכיר ‰Biˆ‡ולא ְְְְְִִֶֶַַַַָֹֹֻ«≈

.‰„O‰הּיֹוצא מּזרעוכל אמר ּכאׁשר הּׂשדה, «»∆ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּׂשדה: מן הּיֹוצא וטעמֹו העץ, מּפרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהארץ

ÔÈ‡Âּב EÚ¯Ê"הּכּונה ˙‡e·z ÏÎ"ּכל ׁשיעּׂשר ¿≈ְַַָָ»¿««¿∆ְֵֶַָ

הּיֹוצא ּכל ולא זרע, אׁשר מּכל ְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּתבּואה

הּכתּוב, טעם אבל ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה ֲִֶַַַַָָָָָָָמן

ּתבּואתֹו ּכל ּבמעׂשר המחּיבים ּבּמינים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻׁשיעּׂשר

יעּׂשר ׁשּלא יזהיר הּׂשדה, מן ּבהן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכל

הּמקצת, לֹו ויפטר הּמקצת מהם ּבידֹו הּבא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמן

הּנּתֹוסף ּבין ׁשּזרע הּמּדֹות ּבין יעּׂשר ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָאבל

כג) (פסוק ּכ ואחר ּבאמּונה. הּכל ְֱֲֵֶֶַַַָָֹעליהם

להתעּׂשר, המחּיבים הּמינים NÚÓ¯הזּכיר ְְְְִִִִִִֵַַַָֻ«¿«

.E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â E�‚cמקֹום ּבכל יזּכיר וכן ¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ְְְִֵַָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא יז) יב ְְֱִֶֶַַַָֹֹ(לעיל

ּבפרׁשת אמר וכן וגו', ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּדגנ

יצהר חלב ּכל יב) יח (במדבר ּכהּנה ְְְִֵֶַָָֹֻמּתנֹות

לה', יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ודגן ּתירֹוׁש חלב ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָוכל

ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה החּיבים הם ּבלבד אּלּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּכי

הּתֹורה: ִַָמן

ÔÎÂמעׂשר וכל ל) כז (ויקרא הּכתּוב ּׁשאמר מה ¿≈ְְֶַַַַַָָָ

הּוא, לה' העץ מּפרי הארץ מּזרע ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

העץ,לא ּפרי וכל הארץ זרע ּכל ׁשיעּׂשר יצּוה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּוא הארץ מּזרע ּתעּׂשר אׁשר ּכל טעמֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבל

יהיה ויצהר, ּתירֹוׁש ׁשהּוא העץ ּומּפרי ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּדגן,

מּזרע (שם), רׁש"י ּכתב הּזה וכּלׁשֹון ְִִֶֶַַַַַַָָלה'.

ויקּצר ויצהר. ּתירֹוׁש העץ ּופרי ּדגן, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהארץ

לחּיב הּמצוה מקֹום אינּנּו ּכי ׁשם, ְְְִִֵֵֶַַַָָָהּכתּוב

קדׁש הּמעׂשר ׁשּיהיה מצּוה הּוא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשיעּׂשר,

הּמצוה אבל חמׁש. ּבתֹוספת ׁשּיּפדה עד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלה'

ּתירֹוׁש ּדגן הן מקֹום ּבכל ּומעׂשרֹות ְְְִִֵַַָָָָּבתרּומֹות

ְְִָויצהר:

Le¯Ùeהּמינין חמׁשת הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּדגן ≈ְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

הּיין ּתירֹוׁש, ּופרּוׁש ּבּתבּואה, ְְִִִֵַַַַָהידּועין

הּׁשמן ויצהר, היקבים, יּׁשיקּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָהחדׁש

ּובכל הּזרעין ּבכל אחר מין ואין ּבהן. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאׁשר

לא ּכלל הּתֹורה מן חּיבים האילן ְִִִֵַַַָָָָֹּפרֹות

ׁשנּויֹות ּברייתֹות ויׁש ּבמעׂשרֹות, ולא ְְְְְְְְִֵַַָֹּבתרּומֹות

ּוב ט) יב פרק (בחקותי ּכהנים ספריּבתֹורת ְְְֲִִִַֹ

הּדבר אבל מטעֹות. והן לאסמכּתֹות קה) ְְְְְֲֵַַַָָָֻ(ראה

(ברכות הּבבלי הּתלמּוד מן ּבּגמרא ְְְְִִִֵַַַַַַָָָהּמתּבאר

ׁשל ּופׁשּוטֹו ה"ד) פ"ד (חלה והירּוׁשלמי ְְְְִֶַַלו.)

מעׂשר וענבים זיתים ׁשאפּלּו הּוא, ּכ ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמקרא

ּתירֹוׁש ׁשּיעׂשּו עד הּתֹורה מן אינֹו ִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלהם

ּבֹו טעּו ׁשּכבר נזהר, ּבזה ותהיה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָויצהר.

הלכות רמב"ם (עיין המחּברים ְְְִִֵַַמגדֹולי

ה"א): פ"ב תרומות

.‰�L ‰�L ÌÚËÂׁשנים ׁשּתי אֹותֹו ׁשיעּׂשר ¿««»»»»ְְִֵֵֶַָ

(ר"ה רּבֹותינּו קּבלת ּכן זֹו, אחר ֵֵַַַַַָזֹו

מקצה ּכי ּפרׁש כח) (פסוק ּכ ואחר ְְִִֵֵֵַַָיב:).

הּׁשנה ׁשל ּתבּואת מעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ְְְִִֶַַַַָָָָָהּׁשלׁש

הּׁשנה ּכי לֹומר לענּים, ותאכילהּו ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָההיא

ּתֹוציא ואמר הּוא. עני מעׂשר ׁשל ְְֲִִִִֶַַַַָָהּׁשליׁשית

יבאר וׁשּוב הּבעּור, על ללּמד ,ּבׁשערי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּנחּת

יב): כו (להלן לעׂשר תכּלה ּכי ּבפרׁשת ְְְִֵֶַַַָָאֹותֹו



מג d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iying meil inei xeriy

i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑נבלֹות ואֹוכל זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ‡z‰.ּגר LB„˜ ÌÚ Èk «≈¬∆ƒ¿»∆ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹƒ«»«»
'‰Ï∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּבפניהםקּדׁש ּתּתירם אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים הּמּתרים ÏM·˙Œ‡Ï.ּדברים «ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ…¿«≈

È„b∑(קיג ולעֹופֹות(חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, טמאהׁשלׁש ‚„È.ולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï'B‚Â.רמב"ן ¿ƒְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ…¿«≈¿ƒ¿

ß a`Îmgpn g"k iying mei ß

(áë)äðL äãOä àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬
:äðL̈¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא)ּגדיים לבּׁשל לי ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מֹוציא אני להתּבּׁשל, סמּו ּכׁשהּוא ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ׁשּנאמר מׁשּדפּתן', והיא קדים כו)רּוח ב וכן(מלכים קמה", לפני "ּוׁשדפה ּבּכּורים: L�‰.לענין ‰�L∑(ספרי)ׁשאין מּכאן ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ»»»»ִֵֶָ
על החדׁש מן .הּיׁשןמעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו י)לא ג, הביאּו(מלאכי : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

להלכה נפסק וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל הלכותאת יו"ד (טור ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז) הסּכמתצדקה אבל ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, צדקה.(סקמ"ד)רב ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר רמב"ן, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

BtÈc˜כב CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡Î)וטעם.אלהי לה' אּתה קדֹוׁש עם ּכי ְֱִֶַַַַַָָֹ

עם ‡Bn.ּדבק ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ïּכי ִֵָ…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒִ

להיֹותנּו אֹותֹו יאסר אבל נתעב, מאכל ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹאינּנּו

ׁשּלא קדֹוׁשים להיֹותנּו אֹו ּבמאכלים, ְְְְֲִִִִֵֶַָֹקדֹוׁשים

האם את ׁשּנחלב ירחמּו, לא אכזרי עם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנהיה

על ואף הּבן. ּבֹו ׁשּנבּׁשל החלב מּמּנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונֹוציא

כל ּכי הּזה, ּבּלאו יּכנס ּבחלב ּבׂשר ׁשּכל ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּפי

והּוא ּגדי, יּקרא יֹונק וכל אם ּתּקרא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמינקת

אכזרּיּות: ּבכּלם והּנה הּבּׁשּול, ְְְִִִֵֶֶַַָָֻּדר

·˙ÎÂרׁש"י,Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ïׁשלׁשה ¿»«ִַ…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒְָ

ולבהמה ּולעֹופֹות לחּיה ּפרט ְְְְְְִִֵַַָָָּפעמים,

קג, (ספרי אֹותֹו הֹוציאּו הּזה והּמדרׁש ְְְִִֵֶַַָָטמאה.

מּמּלת קיג.) עצמֹוÈ„b,וחולין הּלאו אבל ִִַ¿ƒְֲַַַָ

ואחד הנאה לאּסּור ואחד אכילה לאּסּור ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָאחד

ואּלה ּבסדר הרב ּכתב וכן ּבּׁשּול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָלאּסּור

יט): כג (שמות ְִִַָהּמׁשּפטים

.¯OÚz ¯OÚ (·Î)ּכי ׁשיבאר, מצוה זֹו ּגם «≈¿«≈ְְִִֵֶַָָ

הארץ מעׂשר וכל ל) כז (ויקרא ְְֶַַַָָָָאמר

לה', קדׁש הּוא לה' העץ מּפרי הארץ ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּזרע

איׁש יגאל ּגאל ואם לא) פסוק (שם ְְְִִִַַָָֹואמר

עליו: יסף חמׁשיתֹו ְֲִִִֵַַָָֹמּמעׂשרֹו

ÔÈ‡Âבמדבר) נאמר בֹו ּכי הלוּים, מעׂשר זה ¿≈ְְֱִִִֶֶַַַַ

והּוא מקֹום, ּבכל אתֹו ואכלּתם לא) ְְְֲֶַַָָֹיח

הּוא ּכי ּבאר ועּתה לפדיֹונֹו. ּטעם ּומה ְְְִִִֵֵַַַַָֻחּלין,

אֹותֹו ׁשּיאכל ,זרע ּתבּואת ּכל לעּׂשר ְְְְֵֵֶֶַַַַַָֹיחּיב

הּׁשם לפני ּובניו עצמֹו ÓÏz„הּוא ÔÚÓÏ ְְִֵֵַַָָ¿««ƒ¿«

,ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏוהּׁשֹופטים הּכהנים ּכי ¿ƒ¿»∆«≈ְְֲִִִַַֹ

ילּמדּוהּו הּתֹורה מֹורי הּׁשם לפני ׁשם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָהעֹומדים

והּמצוֹות: הּתֹורה ויֹורּוהּו ְְְְִִַַָָיראתֹו

L¯Ùeּבעבּור ׁשם, הזּכיר אׁשר הּפדיֹון ּבטעם ≈≈ְְְֲֲִִִֶַַַַָ

ּכי הרּבה, הּמעׂשר יהיה לפעמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכי

וטֹוב מּמּנּו, רב יהיה והּדר הּׁשם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָיברכ

הּפדיֹון. ּכסף ׁשם ּולהעלֹות ּבכסף ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָלפדֹותֹו

וטעם הזּכר. ׁשּכבר החמׁש, הזּכיר ‰Biˆ‡ולא ְְְְְִִֶֶַַַַָֹֹֻ«≈

.‰„O‰הּיֹוצא מּזרעוכל אמר ּכאׁשר הּׂשדה, «»∆ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּׂשדה: מן הּיֹוצא וטעמֹו העץ, מּפרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהארץ

ÔÈ‡Âּב EÚ¯Ê"הּכּונה ˙‡e·z ÏÎ"ּכל ׁשיעּׂשר ¿≈ְַַָָ»¿««¿∆ְֵֶַָ

הּיֹוצא ּכל ולא זרע, אׁשר מּכל ְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּתבּואה

הּכתּוב, טעם אבל ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה ֲִֶַַַַָָָָָָָמן

ּתבּואתֹו ּכל ּבמעׂשר המחּיבים ּבּמינים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻׁשיעּׂשר

יעּׂשר ׁשּלא יזהיר הּׂשדה, מן ּבהן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכל

הּמקצת, לֹו ויפטר הּמקצת מהם ּבידֹו הּבא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמן

הּנּתֹוסף ּבין ׁשּזרע הּמּדֹות ּבין יעּׂשר ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָאבל

כג) (פסוק ּכ ואחר ּבאמּונה. הּכל ְֱֲֵֶֶַַַָָֹעליהם

להתעּׂשר, המחּיבים הּמינים NÚÓ¯הזּכיר ְְְְִִִִִִֵַַַָֻ«¿«

.E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â E�‚cמקֹום ּבכל יזּכיר וכן ¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ְְְִֵַָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא יז) יב ְְֱִֶֶַַַָֹֹ(לעיל

ּבפרׁשת אמר וכן וגו', ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּדגנ

יצהר חלב ּכל יב) יח (במדבר ּכהּנה ְְְִֵֶַָָֹֻמּתנֹות

לה', יּתנּו אׁשר ראׁשיתם ודגן ּתירֹוׁש חלב ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָוכל

ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה החּיבים הם ּבלבד אּלּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּכי

הּתֹורה: ִַָמן

ÔÎÂמעׂשר וכל ל) כז (ויקרא הּכתּוב ּׁשאמר מה ¿≈ְְֶַַַַַָָָ

הּוא, לה' העץ מּפרי הארץ מּזרע ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

העץ,לא ּפרי וכל הארץ זרע ּכל ׁשיעּׂשר יצּוה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּוא הארץ מּזרע ּתעּׂשר אׁשר ּכל טעמֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבל

יהיה ויצהר, ּתירֹוׁש ׁשהּוא העץ ּומּפרי ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּדגן,

מּזרע (שם), רׁש"י ּכתב הּזה וכּלׁשֹון ְִִֶֶַַַַַַָָלה'.

ויקּצר ויצהר. ּתירֹוׁש העץ ּופרי ּדגן, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהארץ

לחּיב הּמצוה מקֹום אינּנּו ּכי ׁשם, ְְְִִֵֵֶַַַָָָהּכתּוב

קדׁש הּמעׂשר ׁשּיהיה מצּוה הּוא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשיעּׂשר,

הּמצוה אבל חמׁש. ּבתֹוספת ׁשּיּפדה עד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלה'

ּתירֹוׁש ּדגן הן מקֹום ּבכל ּומעׂשרֹות ְְְִִֵַַָָָָּבתרּומֹות

ְְִָויצהר:

Le¯Ùeהּמינין חמׁשת הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּדגן ≈ְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

הּיין ּתירֹוׁש, ּופרּוׁש ּבּתבּואה, ְְִִִֵַַַַָהידּועין

הּׁשמן ויצהר, היקבים, יּׁשיקּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָהחדׁש

ּובכל הּזרעין ּבכל אחר מין ואין ּבהן. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאׁשר

לא ּכלל הּתֹורה מן חּיבים האילן ְִִִֵַַַָָָָֹּפרֹות

ׁשנּויֹות ּברייתֹות ויׁש ּבמעׂשרֹות, ולא ְְְְְְְְִֵַַָֹּבתרּומֹות

ּוב ט) יב פרק (בחקותי ּכהנים ספריּבתֹורת ְְְֲִִִַֹ

הּדבר אבל מטעֹות. והן לאסמכּתֹות קה) ְְְְְֲֵַַַָָָֻ(ראה

(ברכות הּבבלי הּתלמּוד מן ּבּגמרא ְְְְִִִֵַַַַַַָָָהּמתּבאר

ׁשל ּופׁשּוטֹו ה"ד) פ"ד (חלה והירּוׁשלמי ְְְְִֶַַלו.)

מעׂשר וענבים זיתים ׁשאפּלּו הּוא, ּכ ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמקרא

ּתירֹוׁש ׁשּיעׂשּו עד הּתֹורה מן אינֹו ִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלהם

ּבֹו טעּו ׁשּכבר נזהר, ּבזה ותהיה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָויצהר.

הלכות רמב"ם (עיין המחּברים ְְְִִֵַַמגדֹולי

ה"א): פ"ב תרומות

.‰�L ‰�L ÌÚËÂׁשנים ׁשּתי אֹותֹו ׁשיעּׂשר ¿««»»»»ְְִֵֵֶַָ

(ר"ה רּבֹותינּו קּבלת ּכן זֹו, אחר ֵֵַַַַַָזֹו

מקצה ּכי ּפרׁש כח) (פסוק ּכ ואחר ְְִִֵֵֵַַָיב:).

הּׁשנה ׁשל ּתבּואת מעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ְְְִִֶַַַַָָָָָהּׁשלׁש

הּׁשנה ּכי לֹומר לענּים, ותאכילהּו ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָההיא

ּתֹוציא ואמר הּוא. עני מעׂשר ׁשל ְְֲִִִִֶַַַַָָהּׁשליׁשית

יבאר וׁשּוב הּבעּור, על ללּמד ,ּבׁשערי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּנחּת

יב): כו (להלן לעׂשר תכּלה ּכי ּבפרׁשת ְְְִֵֶַַַָָאֹותֹו
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(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéì øçáé-øLà íB÷na EïkL §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´
ðâc øNòî íL BîLEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E §´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E:íéîiä-ìk E §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«
i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ׁשּכב ׁשני, מעׂשר ׁשּנאמרזה לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר ליּתן למדנּו יח)ר ּבני(במדבר מאת תקחּו "ּכי : ¿»«¿»¿ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר מקֹום, ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", אחר(שם)יׂשראל מעׂשר זה ּכרח על מקֹום"; ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
.הּוא

(ãë)÷çøé-ék BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼¦«¦§©³
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enîék íL BîL íeNì E ¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬
éäìà ýåýé Eëøáé:E §¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£EÎ¯·È Èk∑הּתבּואה לׂשאתׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)-ìà zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ¤
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä:Ba E ©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ïàváe ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´©ÀŸ
íM zìëàå ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈

éäìà ýåýé éðôì:Eúéáe äzà zçîNå E ¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§¨−©¨¬¥¤«
i"yx£ELÙ� ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ּכלל.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa∑ּפרט.ELÙ� EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e∑.ספרי) ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆

סג) הארץ,ב"ק ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: וכּו'חזר אדם למאכל .וראּוי ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(æë)éøòLa-øLà éåläå÷ìç Bì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤
ñ :Cnò äìçðå§©«£¨−¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו ראׁשֹוןמּליּתן CnÚ.מעׂשר ‰ÏÁ�Â ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי),ׁשכחה לקט, יצאּו ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְְִֶֶָָ
ּבמעׂשר חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, .ּופאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(çë)äö÷î|ìLEúàeáz øNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ§¨´§½
éøòLa zçpäå àåää äðMa:E ©¨¨−©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈ�L LÏL ‰ˆ˜Ó∑מן ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית .הּבית ְִִִַַַ

(èë)íBúiäå øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³
éøòLa øLà äðîìàäåEëøáé ïòîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©§¨«¤§Æ

éäìà ýåýéñ :äNòz øLà Eãé äNòî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬©«£¤«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ראׁשֹון מעׂשר ÌB˙i‰Â.ויּטל ¯b‰Â∑ולא זֹו, ׁשנה ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈¿«»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשנים ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּנזקקּת ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה eÚ·NÂ.ּתאכלּנּו eÏÎ‡Â∑,ׂשביעה ּכדי להם ּתן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ¿»¿¿»≈ְְִֵֵֶָָ
ׁשהׁשהית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ּבמעׂשר לירּוׁשלים הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמּכאן

כז)ּומתוּדה: ׁשּמפרׁש(דברים ּכמֹו הּבית", מן הּקדׁש לעׂשר(שם)"ּבערּתי ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

ÈÚ¯zÈכג Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו CLÙ� ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡�Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ� CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L�‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז È¯‡ d�È˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓ¯כח Ïk ˙È ˜tz ÔÈ�L ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Ú�ˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â�‡כט ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn h"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈ�LŒÚ·L ıwÓ∑אּתה ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

למנין ׁשנים ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאֹומר
רמב"ן.הּׁשמּטֹות ְִַ

(á)øLà Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½£¤¬
àø÷-ék åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬

:ýåýéì ähîL§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ׁשל ידֹו את מּׁשהׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

hÓL˙‡:א „aÚz ÔÈ�L Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L¯„Óeּבלׁשֹון יח) ראה (בתנחומא חכמים ƒ¿«ְֲִִָ

,¯OÚz ¯OÚ,ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל עּׂשר «≈¿«≈ְְִִִֵֵֶַַ

להֹוציא יּמים למפרׁשי רמז ּתתחּסר, ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעּׂשר

ּתֹורה: לעמלי מעׂשרה ֲֲֵֵֵֶַָָָָאחד

.‰hÓL ‰NÚz ÌÈ�L Ú·L ıwÓ (·Œ‡)ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»
הּׁשבע ׁשנת על ׁשּיזהיר ּבעיני, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָהּנכֹון

ּובּקציר, ּבחריׁש ׁשמּטה אֹותּה ׁשּנעׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָעצמּה,

והּׁשביעית יא) כג (שמות ׁשאמר ְְְִִֶַַָּכמֹו

טעם וזה ּונטׁשּתּה. hÓL‰"ּתׁשמטּנה ‰NÚz" ְְְְְִֶֶַַַָָ«¬∆¿ƒ»

(לעיל הּׁשּבת יֹום את לעׂשֹות ּכדר ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹׁשּתׁשּבת,

ׁשּכבר והּזמירה הּזריעה ּבאּסּור וקּצר טו). ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָה

הֹוסיף אבל ד), כה (ויקרא ּבבאּור ְְֲִִִֵָָהזּכירם

ּכספים. ּבהּׁשמט ּגם לה' ׁשמּטה היא ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָלבאר

טעם Ï‰',וזה ‰hÓL ‡¯˜ Èkׁשּבת ׁשהיא ְֶַַƒ»»¿ƒ»ִֶַָ

סֹודּה רמזּתי ּוכבר יׁשּבֹותֹו, הּמעׂשים וכל ְְְְֲִִִַַַַָָָָלה'

ב): שם (שם

ÌÚËÂ,"ıwÓ"ּבתחּלת אברהם רּבי אמר ¿««ƒ≈ְְִִִַַַַָָָ

ּכי ּכּלם, המדקּדקים אמרּו וכן ְְְְְִִֵַַַָָָָֻהּׁשנה,

לֹו יׁש ּדבר ׁשּכל קצה, יּקראּו והּסֹוף ְְִֵֶֶַָָָָָָֹהראׁש

אל הּקצה מן ׁשּכתּוב ּוכענין קצוֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּתי

(שם קצֹותיו ׁשני על כח), כו (שמות ְְֵֶַַָָהּקצה

ואין ד). כז (שם קצֹותיו ארּבע על יט), ְְְֵַַַָכה

ׁשנים ׁשבע ראׁש ּכי אצלי, נכֹונים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּדבריהם

ׁשּנקרא הּקצה והּוא הראׁשֹונה הּׁשנה ְְִִֶֶַַָָָָָָהּוא

הּׁשנה "מּקץ הּכתּוב אמר ואּלּו ראׁש, ְִִֵֶַַַָָָָָֹּבהם

נכֹון: דברם היה ְְִִַָָָָָהּׁשביעית"

ÏÚÂ(קכב (ספרי רּבֹותינּו ּבסֹוף"ıwÓ"ּדעת ¿«ֵַַַƒ≈ְ

ּבׁשמיטת אּלא הּכתּוב ידּבר ולא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשבע,

הּנמנים ׁשנים ׁשבע ּכל מּסֹוף יאמר ְְִִִִִֶַַַָָָֹּכספים,

מּׁשה ּבעל ּכל ׁשּיׁשמט ׁשמּטה ּתעׂשּו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלכם

ׁשביעית ׁשאין כח:) (ערכין אמרּו ּולכ ְְְִִֵֶָָָידֹו,

מּקץ (שם), לדעּתם וכן ּבסֹופּה. אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָמׁשּמטת

הּסּכֹות, ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמֹועד ׁשנים ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשבע

הּוא ּבכאן הּנזּכר ׁשהּקץ אּלא הּׁשבע, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּבסֹוף

ּפרׁש ׁשהרי מפלג, ׁשם הּנזּכר והּקץ ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּיד,

טעם והּנה הּסּכֹות. ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ְְְְְִִֵֵַַַַַַָֻּבמֹועד

ׁשבע מּתכלית ּבכאן יאמר "מּתכלית", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשניהם

ּכן ּגם ּבֹו יאמר וׁשם ׁשמּטה, ּתעׂשה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנים

ׁשנת ּבמֹועד ׁשנים ׁשבע ּתכלינה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּכאׁשר

הקהל: ּתעׂשה ְְֲִֵֶַַַָהּׁשמּטה

ÏÚÂהּכתּוב לׁשֹון ּכי לי יראה הּפׁשט ּדר ¿«ְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא קץ ּכי ּומתּקן, ּברּור הּוא ְְִִֵָָֻּכפׁשּוטֹו

יׁש ּדבר וכל והּמסּפרים ּתרּגּומֹו, וכן ְְְְְִִֵֵַַָָָָסֹוף,

ותאמר ּבהם, וסֹופם וראׁשם וסֹוף, ראׁש ְְְְֶֶַָָָָֹֹֹלהן

והעׂשירי הּמסּפר ראׁש האחד ּכי ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹּבעׂשרֹות

הּׁשבע, ׁשנת ׁשנים" ׁשבע "קץ ּכן אם ְִִֵֵֶֶַַַַָסֹופֹו,

ההּוא. הּמסּפר סֹוף הארץׁשהּוא ּובׁשמּטת ְְִִִֶֶַַַָָָ

למעלה: ּפרׁשּתי ּכאׁשר מדּבר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָהּכתּוב

,"ıwÓ" ÌÚËÂמּזה מּקצה אחד ּכרּוב ּכמֹו ¿««ƒ≈ְְִִֶֶָָָ

כה (שמות מּזה מּקצה אחד ְִִֶֶָָָּוכרּוב

ּתעׂשה ׁשנים ׁשבע ּבקץ ּכמֹו הּוא והּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָיט),

ּתׁשּלחּו ׁשנים ׁשבע מּקץ וכן ּבֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּתׁשּבת

ועבד ל יּמכר אׁשר העברי אחיו את ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָאיׁש

ּבּׁשנה ּפרּוׁשֹו יד), לד (ירמיה ׁשנים ִֵֵַָָָׁשׁש

דֹומה והּוא הּמסּפר, סֹוף ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַָהּׁשביעית

ּובּׁשביעית ב) כא (שמות ׁשּבּתֹורה ְִִֶַַַָָלּכתּוב

הּׁשביעית ּובּׁשנה וכן חּנם, לחפׁשי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיצא

ּכי יב), פסוק (להלן מעּמ חפׁשי ְְְִִִֵֶַָָּתׁשּלחּנּו

הצר לא ׁשנים" ׁשׁש ועבד" ׁשאמר ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻּבעבּור

יּפטר: הּׁשביעית ּבׁשנת ּכי רק ְְְִִִִִֵֵַַַָָלפרׁש

‰p‰Âּפרּוׁש ּכי נראה היה הּזה, ּדר על ¿ƒ≈ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשבע מּקץ י) לא (להלן האחר ִֵֵֶַַַָָהּכתּוב

הּסּכֹות, ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמֹועד ְְְְִִֵַַַַָָֻׁשנים

ּבראׁש הּסּכֹות, ּבחג הּקץ ּבׁשנת כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֻׁשּיהיה

ׁשהיא ולזרע לחרׁש ּבּה ׁשּנאסרּו הּׁשנה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותֹו

ּכי ּכן, לֹומר נּוכל לא אבל הּׁשמּטה. ְְֲִִֵַַַַָָֹׁשנת

ההקהל ׁשהיה וראּו קּבלּו מא.) (סוטה ְְְִֵֵֶַַַָָָרּבֹותינּו

הּׁשנה היא הּׁשמינית, הּׁשנה ׁשל הּסּכֹות ְְִִִֶַַַַַָָָָֻּבחג

ּכי המפרׁשים, אמרּו ּכן ועל הּׁשמּטה. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשאחר

הּׁשנה ּבמֹועד הּׁשמּטה" ׁשנת "ּבמֹועד ְְְְִֵֵֵַַַָָָּפרּוׁש

הּׁשמּטה: מנין ׁשל ְְִִִֶַַָָָהראׁשֹונה

‰ÊÂׁשנת" ּבכתּוב תּקרא לא ּכי נכֹון, אינּנּו ¿∆ְִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשהיא ההיא הּׁשנה הּׁשּבתֹון ׁשנת רק ְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּׁשמּטה"

ורּבֹותינּו הּיֹובל", "ׁשנת וכן לה', ְְְְִֵֵֵַַַַָׁשמּטה

מי כד:) (ערכין ׁשאמרּו ּבכ ּדקּדקּו ְְְְְִִֶַָָָעצמם

ׁשנה ּכתיב, הּיֹובל מּׁשנת הּיֹובל ּבׁשנת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָּכתיב

הּיֹובל: ֵֶַַַׁשאחר

Ï·‡יאמרּו והּסֹוף הּקץ ּכי אֹומר, אני ּכ ¬»ְְֲִִֵֵֵַַָָ

על ּופעמיםּבּכתּוב ּדבר, ּכל אחרית ְְִִַַַָָָָָ

ּומקצה מּמּנּו. חּוץ אחריו ּופעמים ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָהם

(שמות ּבחֹוברת מּקצה ב), מז (בראשית ִֶֶַָָָָאחיו

א (דניאל הּמל לפני יעמדּו ּומקצתם ד), ְְְִִֵֶֶַַַָָכו

ו (מ"א ּכנפיו קצֹות ועד ּכנפיו מּקצֹות ְְְְְִַָָָָה),

והּוא מּמּנּו המחּבר ּבדבר אחרית ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻכד),

יג), ו (בראשית לפני ּבא ּבׂשר ּכל קץ ְְֵַָָָָָּבתֹוכֹו.

מה), יא (דניאל לֹו עֹוזר ואין קּצֹו עד ְִֵֵַָּובא

פסוק (שם ּבא קץ ב), ז (יחזקאל הּקץ ֵֵַָָּבא

אחריו והּוא הּנזּכר, הּדבר ּתכלית ּכּלם ְְְֲִִַַַַָָָָָֻו),

טֹוב הּסֹוף, ּבלׁשֹון הענין וכן .ונחּת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּנקצץ

ּכל סֹוף הּוא ּבאׁשר וגו' אבל ּבית אל ֲֵֵֶֶֶֶֶַָָללכת

ספּו מת, ׁשּכבר אחריו ב), ז (קהלת ְֲֵֶַָָָָָָהאדם

הּמעׂשה את יט), עג (תהלים ּבּלהֹות מן ֲִֶֶַַַַָתּמּו

(קהלת סֹוף ועד מראׁש האלהים עׂשה ְֱֲִֵֶַָָָֹֹאׁשר

יג:) (ב"ב ּובלׁשֹונם עצמֹו, ּבּמעׂשה יא), ְְֲִֶַַַָג

ּבסֹופֹו: הּקף ּוכדי ּבתחּלתֹו עּמּוד ְְְְִִֵֵֵֶַָּכדי

‰È‰ÈÂׁשנים ׁשבע מּתכלית הּכתּוב, ּפרּוׁש ¿ƒ¿∆ְִִִֵֶַַַָָ

הּסּכֹות ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ְְְְְִֶַַַַָֻּבחׁשּבֹון

יראה וׁשּלא הקהל. ּתעׂשה הּׁשבע אחר ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּבא

הזּכיר אחר, למנין ׁשנים ׁשבע ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלהם

אּקח ּכי וכן הּׁשמּטה, ּבּזמן הּׁשבע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו

הּמֹועדים ּכל וכן זמן, ג), עה (תהלים ְְֲִֵֵַַָמֹועד

ּכאׁשר הּמסּפר אחרי הּזה הּקץ והּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָזמּנים.

ּתעׂשה ׁשנים ׁשבע ּו"מּקץ הּסּכֹות", "ּבחג ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּפרׁש

להארי הצר ולא הּמסּפר, מּכלל ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֻׁשמּטה"

היא הּׁשבע ׁשּׁשנת ּפרׁש ׁשּכבר זה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּולבאר

ּכל ּבׁשמּטת רחב קץ ויהיה הּׁשמּטה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשנת

הּפׁשט: ּדר על ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשנה,

ÔÎzÈÂמחג ׁשנה ּתחּלת מֹונה הּכתּוב ּכי לֹומר ¿ƒ»≈ְִִֵֶַַַַָָָ
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åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈ�LŒÚ·L ıwÓ∑אּתה ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

למנין ׁשנים ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאֹומר
רמב"ן.הּׁשמּטֹות ְִַ

(á)øLà Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½£¤¬
àø÷-ék åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬

:ýåýéì ähîL§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ׁשל ידֹו את מּׁשהׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

hÓL˙‡:א „aÚz ÔÈ�L Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L¯„Óeּבלׁשֹון יח) ראה (בתנחומא חכמים ƒ¿«ְֲִִָ

,¯OÚz ¯OÚ,ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל עּׂשר «≈¿«≈ְְִִִֵֵֶַַ

להֹוציא יּמים למפרׁשי רמז ּתתחּסר, ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעּׂשר

ּתֹורה: לעמלי מעׂשרה ֲֲֵֵֵֶַָָָָאחד

.‰hÓL ‰NÚz ÌÈ�L Ú·L ıwÓ (·Œ‡)ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»
הּׁשבע ׁשנת על ׁשּיזהיר ּבעיני, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָהּנכֹון

ּובּקציר, ּבחריׁש ׁשמּטה אֹותּה ׁשּנעׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָעצמּה,

והּׁשביעית יא) כג (שמות ׁשאמר ְְְִִֶַַָּכמֹו

טעם וזה ּונטׁשּתּה. hÓL‰"ּתׁשמטּנה ‰NÚz" ְְְְְִֶֶַַַָָ«¬∆¿ƒ»

(לעיל הּׁשּבת יֹום את לעׂשֹות ּכדר ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹׁשּתׁשּבת,

ׁשּכבר והּזמירה הּזריעה ּבאּסּור וקּצר טו). ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָה

הֹוסיף אבל ד), כה (ויקרא ּבבאּור ְְֲִִִֵָָהזּכירם

ּכספים. ּבהּׁשמט ּגם לה' ׁשמּטה היא ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָלבאר

טעם Ï‰',וזה ‰hÓL ‡¯˜ Èkׁשּבת ׁשהיא ְֶַַƒ»»¿ƒ»ִֶַָ

סֹודּה רמזּתי ּוכבר יׁשּבֹותֹו, הּמעׂשים וכל ְְְְֲִִִַַַַָָָָלה'

ב): שם (שם

ÌÚËÂ,"ıwÓ"ּבתחּלת אברהם רּבי אמר ¿««ƒ≈ְְִִִַַַַָָָ

ּכי ּכּלם, המדקּדקים אמרּו וכן ְְְְְִִֵַַַָָָָֻהּׁשנה,

לֹו יׁש ּדבר ׁשּכל קצה, יּקראּו והּסֹוף ְְִֵֶֶַָָָָָָֹהראׁש

אל הּקצה מן ׁשּכתּוב ּוכענין קצוֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּתי

(שם קצֹותיו ׁשני על כח), כו (שמות ְְֵֶַַָָהּקצה

ואין ד). כז (שם קצֹותיו ארּבע על יט), ְְְֵַַַָכה

ׁשנים ׁשבע ראׁש ּכי אצלי, נכֹונים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּדבריהם

ׁשּנקרא הּקצה והּוא הראׁשֹונה הּׁשנה ְְִִֶֶַַָָָָָָהּוא

הּׁשנה "מּקץ הּכתּוב אמר ואּלּו ראׁש, ְִִֵֶַַַָָָָָֹּבהם

נכֹון: דברם היה ְְִִַָָָָָהּׁשביעית"

ÏÚÂ(קכב (ספרי רּבֹותינּו ּבסֹוף"ıwÓ"ּדעת ¿«ֵַַַƒ≈ְ

ּבׁשמיטת אּלא הּכתּוב ידּבר ולא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשבע,

הּנמנים ׁשנים ׁשבע ּכל מּסֹוף יאמר ְְִִִִִֶַַַָָָֹּכספים,

מּׁשה ּבעל ּכל ׁשּיׁשמט ׁשמּטה ּתעׂשּו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלכם

ׁשביעית ׁשאין כח:) (ערכין אמרּו ּולכ ְְְִִֵֶָָָידֹו,

מּקץ (שם), לדעּתם וכן ּבסֹופּה. אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָמׁשּמטת

הּסּכֹות, ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמֹועד ׁשנים ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשבע

הּוא ּבכאן הּנזּכר ׁשהּקץ אּלא הּׁשבע, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּבסֹוף

ּפרׁש ׁשהרי מפלג, ׁשם הּנזּכר והּקץ ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּיד,

טעם והּנה הּסּכֹות. ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ְְְְְִִֵֵַַַַַַָֻּבמֹועד

ׁשבע מּתכלית ּבכאן יאמר "מּתכלית", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשניהם

ּכן ּגם ּבֹו יאמר וׁשם ׁשמּטה, ּתעׂשה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנים

ׁשנת ּבמֹועד ׁשנים ׁשבע ּתכלינה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּכאׁשר

הקהל: ּתעׂשה ְְֲִֵֶַַַָהּׁשמּטה

ÏÚÂהּכתּוב לׁשֹון ּכי לי יראה הּפׁשט ּדר ¿«ְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא קץ ּכי ּומתּקן, ּברּור הּוא ְְִִֵָָֻּכפׁשּוטֹו

יׁש ּדבר וכל והּמסּפרים ּתרּגּומֹו, וכן ְְְְְִִֵֵַַָָָָסֹוף,

ותאמר ּבהם, וסֹופם וראׁשם וסֹוף, ראׁש ְְְְֶֶַָָָָֹֹֹלהן

והעׂשירי הּמסּפר ראׁש האחד ּכי ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹּבעׂשרֹות

הּׁשבע, ׁשנת ׁשנים" ׁשבע "קץ ּכן אם ְִִֵֵֶֶַַַַָסֹופֹו,

ההּוא. הּמסּפר סֹוף הארץׁשהּוא ּובׁשמּטת ְְִִִֶֶַַַָָָ

למעלה: ּפרׁשּתי ּכאׁשר מדּבר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָהּכתּוב

,"ıwÓ" ÌÚËÂמּזה מּקצה אחד ּכרּוב ּכמֹו ¿««ƒ≈ְְִִֶֶָָָ

כה (שמות מּזה מּקצה אחד ְִִֶֶָָָּוכרּוב

ּתעׂשה ׁשנים ׁשבע ּבקץ ּכמֹו הּוא והּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָיט),

ּתׁשּלחּו ׁשנים ׁשבע מּקץ וכן ּבֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּתׁשּבת

ועבד ל יּמכר אׁשר העברי אחיו את ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָאיׁש

ּבּׁשנה ּפרּוׁשֹו יד), לד (ירמיה ׁשנים ִֵֵַָָָׁשׁש

דֹומה והּוא הּמסּפר, סֹוף ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַָהּׁשביעית

ּובּׁשביעית ב) כא (שמות ׁשּבּתֹורה ְִִֶַַַָָלּכתּוב

הּׁשביעית ּובּׁשנה וכן חּנם, לחפׁשי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיצא

ּכי יב), פסוק (להלן מעּמ חפׁשי ְְְִִִֵֶַָָּתׁשּלחּנּו

הצר לא ׁשנים" ׁשׁש ועבד" ׁשאמר ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻּבעבּור

יּפטר: הּׁשביעית ּבׁשנת ּכי רק ְְְִִִִִֵֵַַַָָלפרׁש

‰p‰Âּפרּוׁש ּכי נראה היה הּזה, ּדר על ¿ƒ≈ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשבע מּקץ י) לא (להלן האחר ִֵֵֶַַַָָהּכתּוב

הּסּכֹות, ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ּבמֹועד ְְְְִִֵַַַַָָֻׁשנים

ּבראׁש הּסּכֹות, ּבחג הּקץ ּבׁשנת כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֻׁשּיהיה

ׁשהיא ולזרע לחרׁש ּבּה ׁשּנאסרּו הּׁשנה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותֹו

ּכי ּכן, לֹומר נּוכל לא אבל הּׁשמּטה. ְְֲִִֵַַַַָָֹׁשנת

ההקהל ׁשהיה וראּו קּבלּו מא.) (סוטה ְְְִֵֵֶַַַָָָרּבֹותינּו

הּׁשנה היא הּׁשמינית, הּׁשנה ׁשל הּסּכֹות ְְִִִֶַַַַַָָָָֻּבחג

ּכי המפרׁשים, אמרּו ּכן ועל הּׁשמּטה. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשאחר

הּׁשנה ּבמֹועד הּׁשמּטה" ׁשנת "ּבמֹועד ְְְְִֵֵֵַַַָָָּפרּוׁש

הּׁשמּטה: מנין ׁשל ְְִִִֶַַָָָהראׁשֹונה

‰ÊÂׁשנת" ּבכתּוב תּקרא לא ּכי נכֹון, אינּנּו ¿∆ְִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשהיא ההיא הּׁשנה הּׁשּבתֹון ׁשנת רק ְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּׁשמּטה"

ורּבֹותינּו הּיֹובל", "ׁשנת וכן לה', ְְְְִֵֵֵַַַַָׁשמּטה

מי כד:) (ערכין ׁשאמרּו ּבכ ּדקּדקּו ְְְְְִִֶַָָָעצמם

ׁשנה ּכתיב, הּיֹובל מּׁשנת הּיֹובל ּבׁשנת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָּכתיב

הּיֹובל: ֵֶַַַׁשאחר

Ï·‡יאמרּו והּסֹוף הּקץ ּכי אֹומר, אני ּכ ¬»ְְֲִִֵֵֵַַָָ

על ּופעמיםּבּכתּוב ּדבר, ּכל אחרית ְְִִַַַָָָָָ

ּומקצה מּמּנּו. חּוץ אחריו ּופעמים ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָהם

(שמות ּבחֹוברת מּקצה ב), מז (בראשית ִֶֶַָָָָאחיו

א (דניאל הּמל לפני יעמדּו ּומקצתם ד), ְְְִִֵֶֶַַַָָכו

ו (מ"א ּכנפיו קצֹות ועד ּכנפיו מּקצֹות ְְְְְִַָָָָה),

והּוא מּמּנּו המחּבר ּבדבר אחרית ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻכד),

יג), ו (בראשית לפני ּבא ּבׂשר ּכל קץ ְְֵַָָָָָּבתֹוכֹו.

מה), יא (דניאל לֹו עֹוזר ואין קּצֹו עד ְִֵֵַָּובא

פסוק (שם ּבא קץ ב), ז (יחזקאל הּקץ ֵֵַָָּבא

אחריו והּוא הּנזּכר, הּדבר ּתכלית ּכּלם ְְְֲִִַַַַָָָָָֻו),

טֹוב הּסֹוף, ּבלׁשֹון הענין וכן .ונחּת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּנקצץ

ּכל סֹוף הּוא ּבאׁשר וגו' אבל ּבית אל ֲֵֵֶֶֶֶֶַָָללכת

ספּו מת, ׁשּכבר אחריו ב), ז (קהלת ְֲֵֶַָָָָָָהאדם

הּמעׂשה את יט), עג (תהלים ּבּלהֹות מן ֲִֶֶַַַַָתּמּו

(קהלת סֹוף ועד מראׁש האלהים עׂשה ְֱֲִֵֶַָָָֹֹאׁשר

יג:) (ב"ב ּובלׁשֹונם עצמֹו, ּבּמעׂשה יא), ְְֲִֶַַַָג

ּבסֹופֹו: הּקף ּוכדי ּבתחּלתֹו עּמּוד ְְְְִִֵֵֵֶַָּכדי

‰È‰ÈÂׁשנים ׁשבע מּתכלית הּכתּוב, ּפרּוׁש ¿ƒ¿∆ְִִִֵֶַַַָָ

הּסּכֹות ּבחג הּׁשמּטה ׁשנת ְְְְְִֶַַַַָֻּבחׁשּבֹון

יראה וׁשּלא הקהל. ּתעׂשה הּׁשבע אחר ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּבא

הזּכיר אחר, למנין ׁשנים ׁשבע ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלהם

אּקח ּכי וכן הּׁשמּטה, ּבּזמן הּׁשבע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו

הּמֹועדים ּכל וכן זמן, ג), עה (תהלים ְְֲִֵֵַַָמֹועד

ּכאׁשר הּמסּפר אחרי הּזה הּקץ והּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָזמּנים.

ּתעׂשה ׁשנים ׁשבע ּו"מּקץ הּסּכֹות", "ּבחג ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּפרׁש

להארי הצר ולא הּמסּפר, מּכלל ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֻׁשמּטה"

היא הּׁשבע ׁשּׁשנת ּפרׁש ׁשּכבר זה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּולבאר

ּכל ּבׁשמּטת רחב קץ ויהיה הּׁשמּטה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשנת

הּפׁשט: ּדר על ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשנה,

ÔÎzÈÂמחג ׁשנה ּתחּלת מֹונה הּכתּוב ּכי לֹומר ¿ƒ»≈ְִִֵֶַַַַָָָ



d`xמו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàèîLz E ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬
:Eãéרמב"ן ¨¤«

(ã)ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
éäìà ýåýé øLà õøàa:dzLøì äìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«

i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑רצֹונֹו עֹוׂשים ׁשאּתם ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אביֹון ּבכם. אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ּבכם, ולא ּבאחרים אביֹונים מקֹום, מעני,ׁשל ּדל , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדבר לכל ּתאב ׁשהּוא 'אביֹון' .ּולׁשֹון ְְְֵֶֶָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øì EøîL ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה∑¯˜ לא אביֹוןאז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑הרּבה אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, .ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְְִִִֵַַַָָ

(å)éäìà ýåýé-ékíéBb zèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈¦´
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

ñ :eìLîé¦§«Ÿ

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן ּבעיר"(דברים אּתה ּברּו".zË·Ú‰Â∑הּמלוה על ּכׁשּנֹופל הלואה, לׁשֹון ּכל «¬∆ƒ∆»ְִִֵֵַָָָָ¿«¬«¿»ְְְְֵֶֶַַַַָָָ
"ולוית" ּכמֹו הלוה, על נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון .נֹופל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÌÈBb zË·Ú‰Â∑"תעבט לא "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא ¯ÌÈa.יכל ÌÈB‚a zÏLÓe∑יכל ¿«¬«¿»ƒְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ»«¿»¿ƒ«ƒָֹ
?עלי מֹוׁשלים אחרים ּכֹוכבים ימׁשלּועֹובדי לא ּוב" לֹומר: ."ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EEöøàa E ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½§©̧§§½
éäìà ýåýé-øLààìå Eááì-úà õnàú àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ

éçàî Eãé-úà õt÷ú:ïBéáàä E ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑,ּתאב ‡EÈÁ.קֹודםהּתאב „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ.EÈ¯ÚL∑ענּיי ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ¿»∆ֲִֵ

אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר.ın‡˙ ‡Ï∑;"תאּמץ "לא נאמר: לכ יּתן, לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַ…¿«≈ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

‡CeÁג ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד È¯‡ ‡�kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡�‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז CÈÁ‡Ó „Á ‡�kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡�kÒÓƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האסיף וחג כב) לד (שמות ׁשאמר ּכמֹו ְְִֶַַַָָָֻהּסּכֹות,

האסיף וחג טז) כג (שם ואמר הּׁשנה, ְְְִַַַַָָָָָּתקּופת

יהיה ּכן ואם הּׁשנה, ÌÈ�L"ּבצאת Ú·L ıwÓ" ְְְִִֵֵֶַָָƒ≈∆«»ƒ

ׁשנת "ּבמֹועד ואמר .ּבסמּו מּמּנּו וחּוץ ְְְְְִֵֶַַַָָּבּסֹוף

ּכמֹו ּבּׁשמּטֹות הּׁשבע חׁשּבֹון להיֹות ְְְְְִִִֶֶַַַַָהּׁשמּטה",

הּזה: החג עד הּׁשמּטה ׁשּתּגיע לא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשפרׁשּתי,

È˙È‡¯Âמלּמד ׁשּכתב, המחּברים מן לאחד ¿»ƒƒְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

והּׁשמּטה הּקדׁש, על מחל ְְִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּמֹוסיפים

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל הּסּכֹות חג עד נֹוהגת ְְִִֶֶֶַַַָָָָֻהיתה

ּבראיֹות יב:) (ר"ה ּבּתלמּוד מכרח ּדבר ְְְְִֶַַָָָָֻוזה

אמת: ׁשאינּנּו ְֱֵֶֶֶּברּורֹות

¯LÙ‡Âרּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּכי ıwÓ"aלֹומר ¿∆¿»ְִֵֶַַַָ¿ƒ≈

"‰hÓL ‰NÚz ÌÈ�L Ú·Lׁשאין ∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»ֵֶ

מדרׁש ׁשהּוא ּבסֹופּה, אּלא ּכספים ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָמׁשּמטת

ּתעׂשה הּׁשביעית "הּׁשנה אמר ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּפני

ׁשמּטה ּתעׂשה הּׁשבע ּבסֹוף ּכי ירמז ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשמּטה",

חּוץ הּזה, ּבּקץ ּורצֹונם ההתחלה. מן ְְִֵֵֶַַַַָָָיֹותר

האחרֹון ּבּיֹום חֹובֹו לתּבע אדם ויכֹול ְְֲִִֶַַַָָָָֹמּמּנּו.

הּלילה, עד תׁשּמט ולא הּׁשמּטה ׁשנת ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹׁשל

יא) ח (שביעית ּבתֹוספּתא מצינּו ְְִֶֶָָָׁשּכ

מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ערב ּפרּוזּבּול ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּכֹותבין

ְִִׁשביעית:

.Nbz È¯Îp‰ ˙‡ לׁשֹון(‚) עׂשה, מצות זֹו ∆«»¿ƒƒ…ְֲִֵַָ

מצות ּופרּוׁשֹו קל). (ראה מּספרי ְְִִִִִֵַַרׁש"י

ולאו ,אחי ולא ּתּגׂש הּנכרי ,ּבאחי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹעׂשה

עׂשה מּכלל (ספריׁשּבא ׁשם ׁשּׁשנינּו ּולפי עׂשה. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ

וׁשנּו חזרּו תעׂשה, לא עליו לּתן יּגׂש, לא ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֹקכט)

Nbz È¯Îp‰ ׁשעֹובר‡˙ לֹומר עׂשה, מצות זֹו ∆«»¿ƒƒ…ְֲִֵֵֶַַ

(ספרי ׁשם אמרּו וכ תעׂשה. ולא ּבעׂשה ְְְֲֲֵֶַַָָָָָֹעליו

מצות כא), כג (להלן תּׁשי לּנכרי קכט) ְְִִִַַַָתצא

תעׂשה, לא מצות זֹו ,תּׁשי לא ּולאחי ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹֹעׂשה,

וכ ,ּבאחי עׂשה מצות ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָוהּוא

להלוֹות מצוה ׁשּיהיה לא רׁש"י, ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש

ּבפרק ּבגמרא מּוכח וכן ּכלל, ּברּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּנכרי

ע:): (ב"מ נׁש ֵֶֶֶאיזהּו

·¯‰Âה"ב פ"א ולוה מלוה (הל' מׁשה רּבי ¿»«ִֶַ

מצוֹות ׁשּתיהן עׂשאן ה"א) פ"ה ְְֲִֵֶָָושם

טעה ּברּבית, ּולהלוֹותֹו הּנכרי את לנגׂש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּמׁש,

מּורּגל הּוא וׁשם ּבספרי. הּׁשנּוי הּזה ְְְְִִֶַַַָָָָּבּלׁשֹון

מצות ּתאכלּו, טהֹור עֹוף ּכל רּבים, ְְִִִֵַַָָֹּבמקֹומֹות

וכן תעׂשה, לא מצות העֹוף, ׁשרץ ּכל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹעׂשה,

ּובספרי א). ג פרשה (שמיני ּבספרא ְְְְְִִִִִָהזּכירּו

מצות ּתאכלּו, אׁשר הּבהמה זאת צו) ְְֲִֵֵֶַַָֹֹ(ראה

הּוא: ּברּור ודבר ְֲֵָָָעׂשה.

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל ‰‡·ÔBÈ.יׁש EÈÁ‡Ó∑להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ≈»ƒ»∆¿ְְִִִֵֹ
אביֹון ׁשל .אחיו ְִֶֶָ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ּפעמים ּכּמה ÁzÙz.אפּלּו Á˙ÙŒÈk∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' epËÈ·Úz.הרי Ë·Ú‰Â∑ »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈«¬ƒ∆
ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא B¯ÒÁÓ.אם Èc∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑לרּכב סּוס אפּלּו ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«ְֲִִֹ

וע לפניועליו לרּוץ סו)∑BÏ.בד אּׁשה,(כתובות אֹומרזֹו הּוא ב)וכן ּכנגּדֹו(בראשית עזר לֹו "אעׂשה :". ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

לֹו ּתּתן נתֹון . . לֹו את־ידָך ּתפּתח ��ִֵ�ָ��ְֶָֽ�ְִַַֹ�ִָּֽכי־פתח
ּפעמים מאה אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח רש"י)ּפתֹוח י. - ח (טו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאה אפילּו ׁשהּוא ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו לפּתח ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הא' הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיׁש

ְִָּפעמים?

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

ּפתֹוח "ּכי ממׁשיְך ּולאחרי־זה גֹו'" ידָך את תקּפץ ולא לבבָך את תאּמץ "לא ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁשְך ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּפסּוק

ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה הּצדקה ּבנתינת הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּתפּתח",

"נתֹון - לֹו" ּתּתן ולא האביֹון ּבאחיָך עינָך ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ּכׁש"קרבה ׁשאם ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻאְך

לֹו". ִֵּתּתן

ּפתיחת על אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ּבפעל נתינה על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

וקל־להבין. ּפעמים! מאה לּבֹו את ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּלב

(è)øîàì ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ
òáMä-úðL äáø÷ðéò äòøå ähîMä úðLéçàa EE ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À§¨¦̧Æ

éìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàäEá äéäå ýåýé-ìà E ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèç¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי)לֹומר ּתלמּוד מצוה? כד)יכל יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑אפּלּו מקֹום, מּכל ¿»»»∆ְְְְִִַַָָָֹֹ¿»»¿≈¿ֲִִָָ
קֹורא ׁשאינֹו מּמי יֹותר הּקֹורא ידי על ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא נאמר: לּמה ּכן אם יקרא. .לא ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(é)ììâa ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð| ¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´
éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácäìëáe ENòî-ìëa E ©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ
:Eãé çìLî¦§©¬¨¤«

i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙�∑ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת נֹוטלאפּלּו אּתה ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵֵַַָָָ
הּמעׂשה ׂשכר עם האמירה .ׂשכר ְְֲֲִִֶַַַַָָ

(àé)Eeöî éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàìiðòl Eðéáàìe EE ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
ñ :Eöøàa§©§¤«

ÙÊB‡Â‡ח dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc d�B¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡�kÒÓ CeÁ‡a C�ÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי C�zÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»
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תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל ‰‡·ÔBÈ.יׁש EÈÁ‡Ó∑להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ≈»ƒ»∆¿ְְִִִֵֹ
אביֹון ׁשל .אחיו ְִֶֶָ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ּפעמים ּכּמה ÁzÙz.אפּלּו Á˙ÙŒÈk∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' epËÈ·Úz.הרי Ë·Ú‰Â∑ »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈«¬ƒ∆
ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא B¯ÒÁÓ.אם Èc∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑לרּכב סּוס אפּלּו ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«ְֲִִֹ

וע לפניועליו לרּוץ סו)∑BÏ.בד אּׁשה,(כתובות אֹומרזֹו הּוא ב)וכן ּכנגּדֹו(בראשית עזר לֹו "אעׂשה :". ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

לֹו ּתּתן נתֹון . . לֹו את־ידָך ּתפּתח ��ִֵ�ָ��ְֶָֽ�ְִַַֹ�ִָּֽכי־פתח
ּפעמים מאה אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח רש"י)ּפתֹוח י. - ח (טו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאה אפילּו ׁשהּוא ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו לפּתח ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הא' הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיׁש

ְִָּפעמים?

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

ּפתֹוח "ּכי ממׁשיְך ּולאחרי־זה גֹו'" ידָך את תקּפץ ולא לבבָך את תאּמץ "לא ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁשְך ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּפסּוק

ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה הּצדקה ּבנתינת הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּתפּתח",

"נתֹון - לֹו" ּתּתן ולא האביֹון ּבאחיָך עינָך ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ּכׁש"קרבה ׁשאם ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻאְך

לֹו". ִֵּתּתן

ּפתיחת על אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ּבפעל נתינה על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

וקל־להבין. ּפעמים! מאה לּבֹו את ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּלב

(è)øîàì ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ
òáMä-úðL äáø÷ðéò äòøå ähîMä úðLéçàa EE ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À§¨¦̧Æ

éìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàäEá äéäå ýåýé-ìà E ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèç¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי)לֹומר ּתלמּוד מצוה? כד)יכל יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑אפּלּו מקֹום, מּכל ¿»»»∆ְְְְִִַַָָָֹֹ¿»»¿≈¿ֲִִָָ
קֹורא ׁשאינֹו מּמי יֹותר הּקֹורא ידי על ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא נאמר: לּמה ּכן אם יקרא. .לא ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(é)ììâa ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð| ¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´
éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácäìëáe ENòî-ìëa E ©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ
:Eãé çìLî¦§©¬¨¤«

i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙�∑ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת נֹוטלאפּלּו אּתה ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵֵַַָָָ
הּמעׂשה ׂשכר עם האמירה .ׂשכר ְְֲֲִִֶַַַַָָ

(àé)Eeöî éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàìiðòl Eðéáàìe EE ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
ñ :Eöøàa§©§¤«

ÙÊB‡Â‡ח dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc d�B¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡�kÒÓ CeÁ‡a C�ÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי C�zÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»
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i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם)כן מּׂשיא(ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני אני לטֹובת Ei�ÚÏ.עצה EÈÁ‡Ï∑לעני אח? .לאיזה «≈ְִֵֵ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְְִֵֶָָ
Ei�ÚÏ∑ענּיים ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני ענּיי אבל הּוא, אחד עני לׁשֹון אחד, רמב"ן.ּביֹו"ד «¬ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

(áé)éçà Eì øëné-ékLL Eãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´
:Cnòî éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL̈¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«

i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד נאמר(קידושין ּכבר והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּדין ּבית ׁשמכרּוהּו אחרים, ידי כא)על :(שמות ƒƒ»≈¿ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּדין ּבית ּובמכרּוהּו עברי", עבד תקנה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"ּכי
"ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ּדין, ּבית ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף העברּיה", ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"אֹו
ועֹוד ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹולא

ּתעניק "העניק ּכאן: רמב"ן."חּדׁש ֲֲִִֵֵַַָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜È�Úz ˜È�Ú‰∑הטענה לׁשֹון מפרׁשים ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ּובמראית ּבגבּה עדי, לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
צּוארֹו E·˜iÓe.על E�¯bÓe E�‡vÓ∑מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ַַָƒ…¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהם מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ולּמה .ּבֹורא ּפרדֹות.ּׁשּברכ יצאּו ּברכה. ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף ּברכה, ּבכלל ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּומין מין מּכל לֹו נֹותן ּכּמה ׁשוה ּבגזרה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו .ולמדּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים ּבארץ היית עבד ּכי וזכרּת . . לֹו ּתעניק ִַ�ְִֶ�ְֶ�ִָ�ֶָ�ֶ�ִָ�ְְַָֽ��ֲִַֽ�ֲֵַֽהעניק
יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב לָך נתּתי ּבמצרים מה לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף לָך, וׁשניתי לָך ובספרי)הענקּתי יד-טו. (טו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּגרם (ּכלֹומר העניק ׁשהּקּב"ה ּדמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא הּספרי לׁשֹון ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָיׁש

אפׁשר ואיְך הענקה, ּבכלל אינֹו ּכֹוכבים-ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ׁשהיּו הּמצרים ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּמצרים

הענקה? ּגדר - ּבמצרים יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר

ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

והּתֹועלת ההנאה - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב הּכרת ּבתֹור - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבמצות

מהּמּתנה. העבד ֵֶֶֶַַָָָׁשל

a˙יב B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

Ï‡יג CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe�˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד C�ÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ı¯‡‰ ·¯wÓ ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk (‡È)ƒ…∆¿«∆¿ƒ∆∆»»∆
האביֹון יחּדל ׁשּלא אמרּו ְְְְְִֶֶֶַָָָֹמפרׁשים

לעֹולם ּכי הּזמּנים, מּכל ּבאחד הארץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּקרב

ׁשּלא לפניו היה ׁשּגלּוי ּבארץ, אביֹון ְְְִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹיהיה

ּב יהיה לא ּכי להם, ּׁשאמר מה ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹיעׂשּו

אלהי ה' ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמע אם ְְְֱִִֶֶַַָֹֹאביֹון

נכֹון ואינֹו הּמצוה. ּכל את לעׂשֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָֹלׁשמר

להיֹות, ׁשעתיד ּבּמה ּתרמז הּתֹורה ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹלדעּתי,

יקּימּו ׁשּלא ּבפרּוׁש עליהם יתנּבא לא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹאבל

רק וחלילה, לעֹולם, מצוה ויצּוה ְְְִִִֶַַַָָָָָהּתֹורה

הּדבר: יזּכיר אזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָּבדר

ÔBÎp‰Âׁשּיהיה אביֹון, יחּדל ׁשּלא ׁשּיאמר ¿«»ְְְִֶֶֶֶֶֶַַֹֹ

והזּכירנמנע לעֹולם. עֹוד יּמצא ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַָָֹ

אביֹון ּבהם יהיה ׁשּלא ׁשהבטיח ּבעבּור ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹזה,

לא ּכי ידעּתי אבל אמר הּמצוה, ּכל ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹּבׁשמרם

ׁשֹומרים ּכּלם עֹולם, ימי ּכל הּדֹורֹות ּכל ְְְִִֵַָָָָֻיהיּו

על לצּוֹות ּכלל נצטר ׁשּלא עד הּמצוה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּכל

אביֹון, יּמצא הּימים ּבקצת אּולי ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהאביֹון,

ואמר יּמצא. אם עליו מצּו "wÓ¯·ואני ְְְֲִִִֵַַַָָָָƒ∆∆

,"ı¯‡‰ההבטחה ּכי הּיּׁשּוב, ּכל על לרמז »»∆ְְִִִַַַַָָָֹ

אלהינּו ה' אׁשר ּבארץ אביֹון ּבנּו יהיה ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא

הּמצוֹות, ּכל ׁשם נקּים אם נחלה לנּו ְְֲִִֵֵַַַָָָָנֹותן

מן ּבאחד אביֹון ׁשּיּמצא יּתכן ּכי אמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָועּתה

ּבּה, ּתׁשב אׁשר הּמקֹומֹות מן ּובאחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּזמּנים

טעם מֹוׁשבֹותיכם"Eˆ¯‡a"ּכי ּבכל ּכטעם ִַַ¿«¿¿ְְְֵֶַַֹ

וטעם לארץ: ּובחּוצה ּבארץ כט), לה ְְֶֶַַָָָָָ(במדבר

ּולכל העני לאחי ּכאֹומר .ּבארצ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּולאבינ

ליׂשראל ׁשהּמצוה ּבעבּור ּכי ,ארצ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאביֹוני

אביֹוני וכל אחי לפרׁש ויצטר ,אחי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָיזּכיר

(ספרי ּומדרׁשֹו יׂשראל, ּכלל על לצּוֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָארצ

הּקדם: להקּדים ְְִֵַַֹקמב)

(·È)ּבּׁשנה לעבד, ׁשמּטה יׁש עֹוד ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַָָָוהזּכיר

ההיא הּׁשמּטה ּגם ּכי ׁשּלֹו, ְְִִִִִֶַַַַָהּׁשביעית

עֹולם ימֹות לזּכר והּכל הּנזּכרת. ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹּכׁשמּטה

וׁשם ב), כה (ויקרא ּבמקֹומֹו רמזּתי ְְְֲִִֶַַָָּכאׁשר

בפסוק (להלן עֹולם עבד ל והיה ּכי ְְְִִֶֶַָָָנרמז

ּבּה לבאר הּזאת הּמצוה והחזיר ּכפׁשּוטֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹיז)

הענקה: ְֲִַַָָענין

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

קׁשּורה העבד קּבלת מה-ּׁשאין-ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב הּכרת - הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהחּלּוק

ורחב חרּות אם ּכי ּדעבדּות, הענין הפְך מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ּבבד ּבד אׁשר מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחירּותֹו

ָיד.

ׁשחרּור ׁשלמּות ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּוָך אנכי ּכן על אלקיָך, ה' וּיפּדָך ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּנה

עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם והּקּב"ה עבדים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהעבד,

עבד היה מי אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי אּלא האדֹון ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּובהיֹות

חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ּבקּבלת ּדגם הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלפני-זה,

(åè)ýåýé Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´
éäìà:íBiä äfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E ¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−©«

i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåEáäà ék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)Eì äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל ּתׁשּובּו",(ויקרא מׁשּפחּתֹו אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹובל ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑הׁשוה לרציעה אף יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? כא)הּכתּוב נרצעת(שמות אמה ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר ."ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)ðéòá äL÷é-àìék Cnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À
ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´

éäìàô :äNòz øLà ìëa E ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰�LÓ Èk∑ׂשכירי ׁשּבעבֹודת ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו לאדֹוןיֹום, והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקיָך ה' יח)ּוברכָך (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
על הּכל ׁשּיהיה היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ׁשהּכלי ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹעל

הראּוי. לּמקֹום ּתלְך הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ּובׁשנים: ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּפי

ß a`Îmgpn 'l ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkLéc÷z øëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−
éäìà ýåýéìøBëa æâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬

ðàö:E Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑"אֹותֹו איׁש יקּדיׁש "לא אֹומר הּוא אחר כז),ּובמקֹום מקּדיׁשֹו(ויקרא אינֹו ּכיצד? הא »«¿¿«¿ƒְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ

אּתה 'הרי לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לבכֹורה'לקרּבן כט)קדֹוׁש 'ּתקּדיׁש',(ערכין לֹומר אפׁשר אי אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא "ּתקּדיׁש", נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי יקּדיׁש", "לא נאמר: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּכבר

הקּדׁש ׁשּבֹואּתה הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן B‚Â'.עּלּוי, Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï∑החּלּוף אף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ…«¬…ƒ¿…∆¿…»…¿ִַַ
רּבֹותינּו כה)למדּו ּבהוה(בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

Ú¯‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡�‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז d�„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח ¯a d˙È C¯ËÙÓa C�ÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈ�L ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

C�Ú·eיט C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:C�Ú„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»



מט d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

קׁשּורה העבד קּבלת מה-ּׁשאין-ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב הּכרת - הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהחּלּוק

ורחב חרּות אם ּכי ּדעבדּות, הענין הפְך מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ּבבד ּבד אׁשר מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחירּותֹו

ָיד.

ׁשחרּור ׁשלמּות ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּוָך אנכי ּכן על אלקיָך, ה' וּיפּדָך ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּנה

עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם והּקּב"ה עבדים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהעבד,

עבד היה מי אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי אּלא האדֹון ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּובהיֹות

חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ּבקּבלת ּדגם הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלפני-זה,

(åè)ýåýé Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´
éäìà:íBiä äfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E ¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−©«

i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåEáäà ék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)Eì äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל ּתׁשּובּו",(ויקרא מׁשּפחּתֹו אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹובל ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑הׁשוה לרציעה אף יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? כא)הּכתּוב נרצעת(שמות אמה ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר ."ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)ðéòá äL÷é-àìék Cnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À
ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´

éäìàô :äNòz øLà ìëa E ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰�LÓ Èk∑ׂשכירי ׁשּבעבֹודת ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו לאדֹוןיֹום, והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקיָך ה' יח)ּוברכָך (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
על הּכל ׁשּיהיה היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ׁשהּכלי ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹעל

הראּוי. לּמקֹום ּתלְך הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ּובׁשנים: ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּפי

ß a`Îmgpn 'l ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkLéc÷z øëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−
éäìà ýåýéìøBëa æâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬

ðàö:E Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑"אֹותֹו איׁש יקּדיׁש "לא אֹומר הּוא אחר כז),ּובמקֹום מקּדיׁשֹו(ויקרא אינֹו ּכיצד? הא »«¿¿«¿ƒְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ

אּתה 'הרי לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לבכֹורה'לקרּבן כט)קדֹוׁש 'ּתקּדיׁש',(ערכין לֹומר אפׁשר אי אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא "ּתקּדיׁש", נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי יקּדיׁש", "לא נאמר: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּכבר

הקּדׁש ׁשּבֹואּתה הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן B‚Â'.עּלּוי, Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï∑החּלּוף אף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ…«¬…ƒ¿…∆¿…»…¿ִַַ
רּבֹותינּו כה)למדּו ּבהוה(בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

Ú¯‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡�‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז d�„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח ¯a d˙È C¯ËÙÓa C�ÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈ�L ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

C�Ú·eיט C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:C�Ú„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»



d`xנ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ∑,מּום ּבעל ואחד ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ׁשּכבר אֹומר, הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
יח)ׁשּנאמר וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :.‰�L· ‰�L∑יהא יכל ׁשנתֹו, על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, ְְְֱִֶֶֶַָָָ»»¿»»ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּנאמר למעׂשר, הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה יד)ּפסּול ויצהר,(לעיל ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני ּמעׂשר מה ,"וצאנ ּבקר ׁשנתֹוּובכֹורֹות ּתֹו ׁשּמצוה אּלא נפסל, אינֹו ּבכֹור .אף ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

‰�L· ‰�L∑ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכל לּמד אחרת; מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם »»¿»»ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.(ספרי)אחד ֶָ

(àë)àì òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ
éäìà ýåýéì epçaæú:E ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑,חֹוזר ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל .אף ְְֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)ô :íénk epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ּבחּוץ∑¯˜ ונׁשחט קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
תאכל לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ."ּבלא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

æè(à)ýåýéì çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−
éäìàéäìà ýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék EE ¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:äìéì íéøönî¦¦§©−¦¨«§¨

i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,לאו ואם העמר, מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּׁשנה את ÏÈÏ‰.עּבר ÌÈ¯ˆnÓ∑ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא וגֹו'"?(במדבר יׂשראל בני יצאּו הּפסח "מּמחרת : ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר לצאת, רׁשּות ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי יב)אּלא וגֹו'(שמות לילה ּולאהרן למׁשה "וּיקרא רמב"ן.": ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåøLà íB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ£¤´
ì ýåýé øçáé:íL BîL ïkL ¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן לחגיגה,(ספרי)∑e·˜¯.ׁשּנאמר: ּתזּבח ¿»«¿»∆««¡…∆…ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ»»ְֲִִַַָ
מ מרּבה, חבּורה הּפסח על נמנּו ּדבריםׁשאם רּבֹותינּו למדּו ועֹוד הּׂשבע, על נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

זה מּפסּוק רמב"ן.הרּבה ְִֵֶַָ

·zL‡כ ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L�‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq� CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

Ú�‡ב È�a ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Â¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL הרגלים(‡) מצות »∆…∆»»ƒְְִִַָָ

כג, (ויקרא הזּכירּה ּכבר ּכי ְְְִִִֶֶָָֹמבארת,

הזּכיר ּכהנים ּבתֹורת והּנה כט). כח ְְְֲִִִִֵַֹבמדבר

וכאן לה', אּׁשה והקרבּתם הּקרּבנֹות, ענין ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּה

לעלֹות יׂשראל את יזהיר אבל ּכלל, יזּכירם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

הּמק אל לפניו.ּבהם ולׂשמח יבחר אׁשר ֹום ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ה' לפני ׁשני מעׂשר ׁשּיביא צּוה ּכאׁשר ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּכי

יבחר אׁשר ּבּמקֹום ׁשם ויאכלם הּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹוכן

כּלם ׁשּיבֹואּו חּיבין עֹוד ּכי לבאר הֹוסיף ְִִִֵֶַָָָָֻה',

ולׂשמח רגלים ּבּׁשלׁשה לפניו ויחגּו הּׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלפני

חג זמּני הזּכיר ולא לפניו. ׁשּיקריבּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּׁשלמים

הזּכיר א יהיּו, יֹום זה ּבאי והּסּכֹות ְְְְִִִֵֶַַַַֻהּמּצֹות

ׁשם: הּכל הזּכיר ׁשּכבר קצרה, ּדר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹחדׁשיהם

ּובקר.וטעם(·) צאן אלהי לה' ּפסח וזבחּת ְְְֱֶֶַַַַַָָָָֹֹ

כׂשבים ׂשה ׁשֹור ּכמֹו הּפׁשט ּדר ְְְִֵֶֶַַָָעל

ב), א (שמות לוי ׁשמעֹון ראּובן ד) יד ְְִִֵֵ(לעיל

ּובקר. וצאן אלהי לה' ּפסח וזבחּת ְְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹואמר

מן אלהי לה' ּפסח וזבחּת אמר לא ְְְֱִֶֶַַַַָָָָֹֹלכ

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(â)úBvî åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−
økæz ïòîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úàéiç éîé ìk:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«

i"yx£È�Ú ÌÁÏ∑ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑להחמיץ ּבצק הסּפיק וזהולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְְֲִִִֵֶַָֹ
אֹומר הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יב)יהיה וגֹו'"(שמות העם על מצרים "וּתחזק :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

¯kÊz ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי ."על ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(ã)ïéìé-àìå íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´
:ø÷aì ïBLàøä íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−©«Ÿ¤

i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּלא לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶֶַַַָָֹ
מצרים, ּבפסח אּלא אמר:נאמר ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום הראׁשֹון(שמות ּבּיֹום א" ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

"ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּתׁשּביתּו
ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים
ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ"ולא
ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואינן
ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, הּכתּוב הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעליה
ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹחגיגה

ּפסחים ּבמּסכת רמב"ן.(ע"א)היא ְְִִֶֶַָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìýåýé-øLà E ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

ÔÈÓBÈג ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù�¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

Ú·L‡ד CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מקֹום, ּבכל יאמר ּכאׁשר הּבקר, ּומן ְֲִֶַַַַָָָָֹֹהּצאן

קרּבנכם את ּתקריבּו הּצאן ּומן הּבקר ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹמן

פסוק (שם קרּבנֹו הּצאן מן ואם ב), א ְְִִַָָֹ(ויקרא

אבל א). ג (שם מקריב הּוא הּבקר מן אם ְֲִִִַַָָָי),

ּכבר, ׁשהזּכיר הּׂשה והּוא ּבּפסח ּבכאן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָיצּוה

חגיגה לחג בקר ּובני ועּזים ואילים ּובקר ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹֹוצאן

ּובסּכֹות, ּבׁשבּועֹות יצּוה ּכאׁשר הּזה. ְְְֲֶֶֶַַַַָֻּבּיֹום

לה' ׁשבעֹות חג ועׂשית י) (פסוק ְִֶַַַָָָֹֻׁשּיאמר

וצאן ּבקר ׁשּיביא ,יד נדבת מּסת ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹאלהי

ידֹו: ּתּׂשיג ּכאׁשר ְֲִִִֶַַָָלׁשלמים

ÔÎÂּתחג ימים ׁשבעת טו) (פסוק ּבסּכֹות אמר ¿≈ְְִִַַָָָֹֻ

ׁשלׁשּתם. את ּכלל ּובּסֹוף וגו', אלהי ְְֱֶֶַַַָָָֹלה'

לחדׁש יֹום עׂשר ּבארּבעה ּבראׁשֹון לזה, ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹודֹומה

יאכל מּצֹות ימים ׁשבעֹות חג הּפסח לכם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻיהיה

ו ּופרּוׁשֹו כא), מה ימים.(יחזקאל ׁשבעת חג ְְִִֵַַָ

לה (דהי"ב ׁשאמר יאׁשּיהּו ּבפסח מצינּו ְְִִֵֶֶַַָָָֹוכן

ּובקר לּפסחים הּכל עּזים ּובני ּכבׂשים צאן ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹז)

יג) פסוק (שם אמר ּכן ואחר אלפים, ְְֲִֵֶַַַָָׁשלׁשת

ּבּׁשלּו והּקדׁשים ּכּמׁשּפט ּבאׁש הּפסח ְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַָָָויבּׁשלּו

ּבני לכל וּיריצּו ּובּצלחֹות ּובּדודים ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבּסירֹות

הּכל עּזים ּובני ּכבׂשים ּכי ּפרׁש הּנה ְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהעם.

ּכדכתיב ּבקר, ולא עצמן עּזים לא ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹלּפסחים,

יהיה ׁשנה ּבן זכר תמים ׂשה ה) יב ְִִֶֶֶָָָָָ(שמות

הּבקר ּכי ּופרׁש העּזים, ּומן הּכבׂשים מן ְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלכם

קדׁשים והיּו אלפים ׁשלׁשת היּו הזּכיר ְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָאׁשר

לׂשבעה, לאכל העם לפני להריץ ּבּסירֹות ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאׁשר

ע.): (פסחים רּבֹותינּו ׁשּקּבלּו החגיגה ְְְֲִִִֵֶַַַָּכענין

ÒeÏ˜�e‡Âולא הּפסח, עם ּדבק צאן עׂשה ¿¿¿ְִֵֶַַָָָֹֹ

ּובקר. ּבמּלת יפה הוי"ו ְְִִֵֶַַַָָָיתקּׁשר

והּנכֹון לּפסחים, ּכׁשר הּצאן ּכל אין ּכי ְְְִִֵֵַַַָָָָֹועֹוד,

ּׁשאמרנּו: ְֶַַָמה

¯‡·eּבמּצה הזּכיר ּכי רּבים. ּדברים ּבכאן ≈≈ְְְְִִִִִַַָָָ

צּוה ּכי להּגיד עני, לחם ְְִִִִִֶֶֶֶַָֹׁשּתהיה

היּו ּכי זכר עני והיא ּבחּפזֹון, ׁשּיצאּו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹלזּכר

ּתרמז והּנה לחץ. ּומים צר ּבלחם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹּבמצרים

ּדי עניא לחמא הא אמרּו וכן דברים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָלׁשני

יאמר אֹו דמצרים. ּבארעא אבהתנא ְְְְְֲִִַַַָָָָָָֹאכלּו

ׁשּתהיה ולא עני ּכלחם עׂשּויה עֹוד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּתהיה

(פסחים רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׁשירה, ְְֲִִִֵֶַַָָמּצה

ּבכל יראה ׁשּלא הּׂשאֹור ּבמצות ּובאר ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹלו.).

לא יט) יב (שמות אמר ּבּתחּלה ּכי ,ְְְִִַַָָֹּגבּול

ּבבּתיכם: ְִֵֵֶָָיּמצא

הראׁשֹון.וטעם(„) ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

אֹותֹו ׁשעׂשית הּבׂשר מן לּבקר ילין ִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

הּימים ׁשּבׁשבעת הראׁשֹון יֹום ּבערב ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָזבח

ׁשהזּכיר ּכמֹו הּלילה והּוא (פסוקהּנזּכרים, ְְְְְִִִִֶַַַָָ

לא ּכי לילה. מּמצרים אלהי ה' הֹוציא ְְֱֲִִִִִֶַָָֹֹא)

ּוׁשחיטת עׂשר ארּבעה יֹום הּזאת ּבּפרׁשה ְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהזּכיר

ּבּלילה, הּפסח עׂשּית הזּכיר אבל ּכלל, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

עליו: הּמּצה ואכילת אכילתֹו ְֲֲִִַַַַַָָָָּכלֹומר

,ÌÚh‰Âּביֹום והקרבתֹו הּפסח זביחת ּכי ¿«««ְְְְִִֶַַַַָָ

הּקרּבנֹות, מצות היא עׂשר ְְְִִַַַָָָָָָארּבעה

ה) כג (ויקרא הּקרּבנֹות ּבתֹורת אֹותּה ְְְְִִַַָָָוהזּכיר

מצות החזיר לא ּכאׁשר ּכאן החזירּה ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָֹֹולא

הזּכיר לא הרגלים ּבׁשלׁשת וגם הּקרּבנֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשאר

אכילת על אבל אּׁשה, ּבהם ׁשּנקריב ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּכאן

ׁשם וכן ליׂשראל. ּכאן הזּכיר והּמּצה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּפסח

(פסוק הּׁשמׁש ּכבֹוא ּבערב הּפסח את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָּתזּבח

ּבׁשקֹוע ּבערב הּפסח זבח ּתעׂשה ׁשם ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָו),

(פסוק זה לבאר ואמר יאכל, ּבּלילה ּכי ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחּמה,

È�Ùe˙ז) '‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na zÏÎ‡Â zÏM·eƒ«¿»¿»«¿»«»¬∆ƒ¿«»ƒ»

.¯˜aaהּזה החדׁש ּבפרׁשת זה ּפרׁשּתי ּוכבר «…∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ו): יב (שמות חדׁשים ראׁש ִֶָָָֹלכם

ÔÎzÈÂׁשּנפרׁש ‡L¯עֹוד ¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ ¿ƒ»≈ְֵֶָ¿…»ƒƒ«»»¬∆

,¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ,·¯Úa ÁaÊzמן ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ִ

הּקדם הערב והּוא ּבערב, זבחּת אׁשר ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּבׂשר

ואמר עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשהּוא ÌLלּבקר ְְְֶֶַַַָָָָָֹ»

,·¯Úa ÁÒt‰ ˙‡ ÁaÊz[ּו]„ÚBÓ LÓM‰ ‡·Î ƒ¿«∆«∆«»∆∆¿…«∆∆≈

zÏÎ‡Â zÏM·e ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆוהזּכיר אֹותֹו. ≈¿ƒƒ¿«ƒƒ«¿»¿»«¿»ְְִִ

שם"zÏM·e",סתם (שם ׁשם ּפרׁש ּכבר ּכי ְָƒ«¿»ְִֵֵָָ

אם ּבּמים, מבּׁשל ּבׁשל ולא אׁש צלי ט) ְְְִִִֵֵַָָָֹֻח

ּכּמׁשּפט: ּבאׁש ּובּׁשלּת ְְִִֵֵַַָָָּכן
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(â)úBvî åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−
økæz ïòîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úàéiç éîé ìk:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«

i"yx£È�Ú ÌÁÏ∑ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑להחמיץ ּבצק הסּפיק וזהולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְְֲִִִֵֶַָֹ
אֹומר הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יב)יהיה וגֹו'"(שמות העם על מצרים "וּתחזק :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

¯kÊz ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי ."על ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(ã)ïéìé-àìå íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´
:ø÷aì ïBLàøä íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−©«Ÿ¤

i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּלא לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶֶַַַָָֹ
מצרים, ּבפסח אּלא אמר:נאמר ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום הראׁשֹון(שמות ּבּיֹום א" ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

"ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּתׁשּביתּו
ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים
ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ"ולא
ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואינן
ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, הּכתּוב הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעליה
ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹחגיגה

ּפסחים ּבמּסכת רמב"ן.(ע"א)היא ְְִִֶֶַָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìýåýé-øLà E ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

ÔÈÓBÈג ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù�¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

Ú·L‡ד CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מקֹום, ּבכל יאמר ּכאׁשר הּבקר, ּומן ְֲִֶַַַַָָָָֹֹהּצאן

קרּבנכם את ּתקריבּו הּצאן ּומן הּבקר ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹמן

פסוק (שם קרּבנֹו הּצאן מן ואם ב), א ְְִִַָָֹ(ויקרא

אבל א). ג (שם מקריב הּוא הּבקר מן אם ְֲִִִַַָָָי),

ּכבר, ׁשהזּכיר הּׂשה והּוא ּבּפסח ּבכאן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָיצּוה

חגיגה לחג בקר ּובני ועּזים ואילים ּובקר ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹֹוצאן

ּובסּכֹות, ּבׁשבּועֹות יצּוה ּכאׁשר הּזה. ְְְֲֶֶֶַַַַָֻּבּיֹום

לה' ׁשבעֹות חג ועׂשית י) (פסוק ְִֶַַַָָָֹֻׁשּיאמר

וצאן ּבקר ׁשּיביא ,יד נדבת מּסת ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹאלהי

ידֹו: ּתּׂשיג ּכאׁשר ְֲִִִֶַַָָלׁשלמים

ÔÎÂּתחג ימים ׁשבעת טו) (פסוק ּבסּכֹות אמר ¿≈ְְִִַַָָָֹֻ

ׁשלׁשּתם. את ּכלל ּובּסֹוף וגו', אלהי ְְֱֶֶַַַָָָֹלה'

לחדׁש יֹום עׂשר ּבארּבעה ּבראׁשֹון לזה, ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹודֹומה

יאכל מּצֹות ימים ׁשבעֹות חג הּפסח לכם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻיהיה

ו ּופרּוׁשֹו כא), מה ימים.(יחזקאל ׁשבעת חג ְְִִֵַַָ

לה (דהי"ב ׁשאמר יאׁשּיהּו ּבפסח מצינּו ְְִִֵֶֶַַָָָֹוכן

ּובקר לּפסחים הּכל עּזים ּובני ּכבׂשים צאן ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹז)

יג) פסוק (שם אמר ּכן ואחר אלפים, ְְֲִֵֶַַַָָׁשלׁשת

ּבּׁשלּו והּקדׁשים ּכּמׁשּפט ּבאׁש הּפסח ְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַָָָויבּׁשלּו

ּבני לכל וּיריצּו ּובּצלחֹות ּובּדודים ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבּסירֹות

הּכל עּזים ּובני ּכבׂשים ּכי ּפרׁש הּנה ְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהעם.

ּכדכתיב ּבקר, ולא עצמן עּזים לא ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹלּפסחים,

יהיה ׁשנה ּבן זכר תמים ׂשה ה) יב ְִִֶֶֶָָָָָ(שמות

הּבקר ּכי ּופרׁש העּזים, ּומן הּכבׂשים מן ְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלכם

קדׁשים והיּו אלפים ׁשלׁשת היּו הזּכיר ְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָאׁשר

לׂשבעה, לאכל העם לפני להריץ ּבּסירֹות ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאׁשר

ע.): (פסחים רּבֹותינּו ׁשּקּבלּו החגיגה ְְְֲִִִֵֶַַַָּכענין

ÒeÏ˜�e‡Âולא הּפסח, עם ּדבק צאן עׂשה ¿¿¿ְִֵֶַַָָָֹֹ

ּובקר. ּבמּלת יפה הוי"ו ְְִִֵֶַַַָָָיתקּׁשר

והּנכֹון לּפסחים, ּכׁשר הּצאן ּכל אין ּכי ְְְִִֵֵַַַָָָָֹועֹוד,

ּׁשאמרנּו: ְֶַַָמה

¯‡·eּבמּצה הזּכיר ּכי רּבים. ּדברים ּבכאן ≈≈ְְְְִִִִִַַָָָ

צּוה ּכי להּגיד עני, לחם ְְִִִִִֶֶֶֶַָֹׁשּתהיה

היּו ּכי זכר עני והיא ּבחּפזֹון, ׁשּיצאּו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹלזּכר

ּתרמז והּנה לחץ. ּומים צר ּבלחם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹּבמצרים

ּדי עניא לחמא הא אמרּו וכן דברים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָלׁשני

יאמר אֹו דמצרים. ּבארעא אבהתנא ְְְְְֲִִַַַָָָָָָֹאכלּו

ׁשּתהיה ולא עני ּכלחם עׂשּויה עֹוד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּתהיה

(פסחים רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׁשירה, ְְֲִִִֵֶַַָָמּצה

ּבכל יראה ׁשּלא הּׂשאֹור ּבמצות ּובאר ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹלו.).

לא יט) יב (שמות אמר ּבּתחּלה ּכי ,ְְְִִַַָָֹּגבּול

ּבבּתיכם: ְִֵֵֶָָיּמצא

הראׁשֹון.וטעם(„) ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

אֹותֹו ׁשעׂשית הּבׂשר מן לּבקר ילין ִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

הּימים ׁשּבׁשבעת הראׁשֹון יֹום ּבערב ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָזבח

ׁשהזּכיר ּכמֹו הּלילה והּוא (פסוקהּנזּכרים, ְְְְְִִִִֶַַַָָ

לא ּכי לילה. מּמצרים אלהי ה' הֹוציא ְְֱֲִִִִִֶַָָֹֹא)

ּוׁשחיטת עׂשר ארּבעה יֹום הּזאת ּבּפרׁשה ְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהזּכיר

ּבּלילה, הּפסח עׂשּית הזּכיר אבל ּכלל, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

עליו: הּמּצה ואכילת אכילתֹו ְֲֲִִַַַַַָָָָּכלֹומר

,ÌÚh‰Âּביֹום והקרבתֹו הּפסח זביחת ּכי ¿«««ְְְְִִֶַַַַָָ

הּקרּבנֹות, מצות היא עׂשר ְְְִִַַַָָָָָָארּבעה

ה) כג (ויקרא הּקרּבנֹות ּבתֹורת אֹותּה ְְְְִִַַָָָוהזּכיר

מצות החזיר לא ּכאׁשר ּכאן החזירּה ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָֹֹולא

הזּכיר לא הרגלים ּבׁשלׁשת וגם הּקרּבנֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשאר

אכילת על אבל אּׁשה, ּבהם ׁשּנקריב ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּכאן

ׁשם וכן ליׂשראל. ּכאן הזּכיר והּמּצה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּפסח

(פסוק הּׁשמׁש ּכבֹוא ּבערב הּפסח את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָּתזּבח

ּבׁשקֹוע ּבערב הּפסח זבח ּתעׂשה ׁשם ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָו),

(פסוק זה לבאר ואמר יאכל, ּבּלילה ּכי ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחּמה,

È�Ùe˙ז) '‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na zÏÎ‡Â zÏM·eƒ«¿»¿»«¿»«»¬∆ƒ¿«»ƒ»

.¯˜aaהּזה החדׁש ּבפרׁשת זה ּפרׁשּתי ּוכבר «…∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ו): יב (שמות חדׁשים ראׁש ִֶָָָֹלכם

ÔÎzÈÂׁשּנפרׁש ‡L¯עֹוד ¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ ¿ƒ»≈ְֵֶָ¿…»ƒƒ«»»¬∆

,¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ,·¯Úa ÁaÊzמן ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ִ

הּקדם הערב והּוא ּבערב, זבחּת אׁשר ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּבׂשר

ואמר עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשהּוא ÌLלּבקר ְְְֶֶַַַָָָָָֹ»

,·¯Úa ÁÒt‰ ˙‡ ÁaÊz[ּו]„ÚBÓ LÓM‰ ‡·Î ƒ¿«∆«∆«»∆∆¿…«∆∆≈

zÏÎ‡Â zÏM·e ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆוהזּכיר אֹותֹו. ≈¿ƒƒ¿«ƒƒ«¿»¿»«¿»ְְִִ

שם"zÏM·e",סתם (שם ׁשם ּפרׁש ּכבר ּכי ְָƒ«¿»ְִֵֵָָ

אם ּבּמים, מבּׁשל ּבׁשל ולא אׁש צלי ט) ְְְִִִֵֵַָָָֹֻח

ּכּמׁשּפט: ּבאׁש ּובּׁשלּת ְְִִֵֵַַָָָּכן
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(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékì EïkL Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´
ãòBî LîMä àBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´©¤½¤¥−

:íéøönî Eúàö¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ∑(ספרי)ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי »»∆¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּׂשרפה לבית ויצא נֹותר נעׂשה ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ּתאכלהּו, הּׁשמׁש ּוכבֹוא .זבחהּו, ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeBa E ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe:E ¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙È�Ùe∑(ספרי)ׁשל לינהלבקרֹו ׁשּטעּון מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
טֹוב יֹום מֹוצאי ׁשל טז)לילה .(חגיגה ְֵֶַָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑אֹומר הּוא אחר יב)ּובמקֹום הּיׁשן(שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת מן: וׁשּׁשה ≈∆»ƒ…««ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה. ׁשאינּה ּבּׁשביעי, מּצה אכילת על לּמד אחר: ּדבר ׁשביעיהחדׁש. ׁשהרי הימים, לׁשׁשת למד אּתה ּומּכאן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ללּמד ולא רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ללּמד הּכלל מן ויצא היה, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּכלל
ׁשּנאמר חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב הראׁשֹון מּלילה חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל (שמותעל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּצֹות"יב) ּתאכלּו "ּבערב :.EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯ˆÚ∑,ּומׁשּתה מאכל ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן עצמ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יג)לׁשֹון אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא רמב"ן.": ְְְַָָָ

(è)ìçz äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´
:úBòáL äòáL øtñì¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר(ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, רמב"ן.מּׁשּנקצר ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

L‡Ï¯‡‰ו C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dz�ÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· È�t˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ L�k ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט ˙eÈ¯LcÓ CÏ È�Óz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
È�ÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(Á)אמר Ï‰'והּנה ˙¯ˆÚ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ְִֵַָ««¿ƒƒ¬∆∆«

.‰Î‡ÏÓ ‰NÚ˙ ‡Ï EÈ‰Ï‡הזּכיר ולא ¡…∆…«¬∆¿»»ְְִִֹ

הזּכיר לא וכן מלאכה, ּבאּסּור הראׁשֹון ְְְְִִִִֵַָָָֹהּיֹום

ולא עבֹודה מלאכת אּסּור הּׁשבּועֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹּבחג

לא וכן הּלּולב, מצות הזּכיר ולא ְְְְְִִִֵַַָֹֹֻבסּכֹות,

והּטעם לחדׁש. ּובעׂשֹור הּזּכרֹון יֹום ּכאן ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהזּכיר

עּתה בא לא ּכי א), (בפסוק ּפרׁשּתי ְֲִִֵֶַַַָָֹּכאׁשר

ּכל ׁשחּיבין והּׂשמחה, הראּיה להזּכיר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָרק

הּמקֹום אל האּלה הרגלים ּבׁשלׁש ללכת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל

ידֹו ּכמּתנת איׁש ׁשם ולחֹוג ה' יבחר ְְְְֲִִֶַַַָָָאׁשר

לפניו לשמח לֹו, נתן אׁשר הּׁשם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּכברּכת

ּכרחמיו ּגמלנּו אׁשר הּטֹובה ּכל על ְְְֲֲֶַַַָָָָָלהֹודֹות

חסדיו: ְֲָָּוכרֹוב

.˙¯ˆÚ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ÛÈÒB‰Âׁשׁשת וטעמֹו, ¿ƒ««¿ƒƒ¬∆∆ְֲֵֶַ

עֹוד והּׁשביעי מּצֹות ּתאכל ְְִִִַַַָֹימים

עצרת, נעצריםעליהם עֹוד ׁשּתהיּו והּטעם, ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

עצרת ׁשאמר ּובעבּור הּמּצֹות. לאכל ְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹלפניו

אכילת על נעצר להיֹות ּבמׁשמע ויהיה ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַהיא

הצר לפניו, אׁשר ּכּימים ּבלבד ְְְֲִִֶַַַַַָָָֻהּמּצֹות

אמר וכן מלאכה. תעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלהזהיר

הּמֹועדֹות ּבפרׁשת הּסּכֹות חג ׁשל ְְֲִִֶַַַַַָָֻּבּׁשמיני

ימים ׁשבעת לו) כג (ויקרא ּכהנים ְְֲִִִֶַַָֹׁשּבתֹורת

קדׁש מקרא הּׁשמיני ּבּיֹום לה' אּׁשה ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹּתקריבּו

מלאכת ּכל היא עצרת לה' אּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָוהקרבּתם

על נעצר ׁשהּוא לֹומר תעׂשּו, לא ֱֲֲֶֶַַַַָֹעבֹודה

והּוא האּׁשה, ּבהקרבת הראׁשֹונים ְְְִִִִֶַַַָָָָהּימים

עבֹודה: מלאכת ּבעׂשּית עֹוד ְֲֲִֶֶַַָָאסּור

ÏÚÂ,יׂשראל ּכנסת היא עצרת האמת ּדר ¿«ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

ׁשוה אינּנּו אבל הּיֹום. סֹוד ללּמדנּו ְְֲֵֵֶֶַַָָָּובא

ּבפני רגל הּׁשמיני ּכי ׁשמיני, ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַלעצרת

ואינּנּו יׂשראל, ּכנסת ׁשל והּקרּבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָעצמֹו,

ׁשל ׁשביעי אבל הּימים, ׁשבעת ׁשל ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּכּקרּבנֹות

לפעמים ּכי ועצרת, הרגל מכלל הּוא ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּפסח

והּנה ּבכלל, ּתהיה ולפעמים ׁשמינית ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָּתּמנה

זכֹו ּבּה ׁשּיׁש ּכׁשּבת יֹוםהיא ּכבֹוד וׁשמֹור, ר ְְְִֵֶַָָָָ

הרגל, מּכלל ּבּׁשביעי והּקרּבן לילה. ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּוכבֹוד

ּכאן אמר ּכן Ï‡ועל EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯ˆÚ ְֵַַָָ¬∆∆«¡…∆…

,‰Î‡ÏÓ ‰NÚ˙אּׁשה והקרבּתם אמר וׁשם «¬∆¿»»ְְְְִִֶֶַַָָ

היא ּולכ עצרת, האּׁשה ּכי היא, עצרת ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָלה'

הזּכיר ולא יבין. והּמׂשּכיל קטּנה, ְְְְְְִִִִַַַָָָֹסעּודה

ואינּנּו הזּכר, ׁשּכבר חג, ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּכאן

אחרת: ּפעם לרגל בֹו ׁשּנעלה ֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחּיב

.‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó (Ë)לכם מהחל טעמֹו ≈»≈∆¿≈«»»ֲֵֵֶַָָ

נתחיל מתי הזּכיר ּכבר ּכי ּבּקמה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָחרמׁש

ראׁשית ׁשהיא ּבעמר ּבּקמה חרמׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלהניף

העמר על ללּמד קפו) (ספרי ּומדרׁשֹו ְְְִִֵֵֶַַָָֹקצירנּו.

ּבחרמׁש: אּלא קצירתֹו ּתהא ְְְְִֵֵֶֶֶָָֹׁשּלא

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåEãé úáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà:E £¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„� ˙qÓ∑,יד נדבת לאכלּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEcáòå Ezáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´
éøòLa øLà éåläå Eúîàåäðîìàäå íBúiäå øbäå E ©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLàì EïkL £¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰�ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑אּתה אם ,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
א מׂשּמח אני ׁשּלי, את ׁשּלמׂשּמח רמב"ן.ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן רמב"ן.עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)ðøbî Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âçE ©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
:Eá÷iîe¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמדּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

qÓ˙י C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„�ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C�È· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

h˙Â¯יב ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cc·ÚÂיד Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡È)ּכאן ÔkLÏוהזּכיר '‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na ְְִִָ«»¬∆ƒ¿«¿«≈

.ÌL BÓL(טז (פסוק אמר LÏLוכן ¿»ְֵַָ»

¯L‡ ÌB˜na E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È ‰�Ma ÌÈÓÚt¿»ƒ«»»≈»∆»¿¿«»¬∆

.¯Á·Èׁשּיּבנה לאחר ּכי לֹומר אם ידעּתי ולא ƒ¿»ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

קרּבנֹות להקריב נאסף לא הּמקּדׁש ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹּבית

ה', יבחר אׁשר ההּוא ּבּמקֹום אּלא ְְֲִִֶֶַַַָָָָהרגלים

את לזּבח תּוכל לא ה) (פסוק ׁשּיאמר ְְִֶֶַַַַַֹֹֹּכטעם

ׁשּלא ּכאן ׁשיבאר אֹו ,ׁשערי ּבאחד ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפסח

הּׁשם יבחר אׁשר עד לרגל לעלֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַיתחּיבּו

ׁשם: לׁשכנֹו ְְִָָמקֹום

.ÌÈ¯ˆÓa ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ (·È)אמר ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒַָ

ועבּד עם ּדבק ׁשהּוא אברהם ְְְְִִֵֶַַַָָָרּבי

ׁשּתׁשמר ּכפׁשּוטֹו, ׁשהּוא והּנכֹון .ְְְְֲִִֶֶַַָָֹואמת

מּבית הּפֹוד האדֹון צּו אׁשר האּלה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהחּקים

זכר הּזה הּיֹום ּבקּדּוׁש נזּכיר וכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָעבדים,

מצרים: ְִִִִַָליציאת

¯Ó‡Âּבעבּור הּׁשבּועֹות, ּבחג האּלה. החּקים ¿»«ְֲִֵֶַַַַָָֻ

ׁשבעה מסּפר טעם ּבּתֹורה נתּפרׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלא

לבּדֹו והּוא יֹום, החמּׁשים ּומסּפר ְְְֲִִִַַַַָהּׁשבּועֹות

טו): כג (ויקרא סֹודם הזּכרּתי ּוכבר ְְְֲִִֶֶַָָָהעצרת,

‰eˆׁשניהם ּדבר יבא האלהים עד ּבּתֹורה, ƒ»ְְֱִֵֶַַַָָָֹֹ

כא (שם ּבפללים ונתן ח), כב ְְִִִַָ(שמות

ּפלילים. ליׂשראל ׁשּיהיּו מצוה ּכן אם ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָכב),

עריהם ּבכל הּׁשֹופטים ׁשּיׂשימּו ּבכאן ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּובאר

ּבחּוצה ּכי הארץ, את הּׁשם להם יּתן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאׁשר

אבל ּדין, ּבית להם למנֹות חּיבים אינם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלארץ

הראּוים עליו יעמדּו המעּות, יצעק ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻּכאׁשר

לארץ יעלה אֹו יׁשּפטּוהּו, ּובמׁשּפטיהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹלׁשּפט

והֹוסיף הּמׁשּפט. ּבמקֹום יׁשּפטּוהּו וׁשם ְְְְְְְִִִִִַַָָָּבזמּנּה

ּבדבר נֹוגׂשים ׁשּיהיּו והם ׁשֹוטרים, ְְְְְְִִִִֵֶַָּבכאן

ְִַָהּמׁשּפט:

ÈÙÏeמצּוים לארץ ׁשּבחּוצה יׂשראל אין זה ¿ƒְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֻ

ּכתב וכן ּבעירֹות, ּדּינים להם ְְֲִֵֶַַַָָָָָלמּנֹות

אבל ה"ב). פ"א סנהדרין (הל' מׁשה רּבי ֲִֶַַָָהרב

לחּקת לכם אּלה והיּו ׁשנּו, (ז.) מּכֹות ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמּסכת

(במדבר מֹוׁשבֹותיכם ּבכל לדֹורֹותיכם ְְְְִֵֵֶֶָֹמׁשּפט

ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין מלּמד כט), ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָלה

נאמר לּמה ּכן אם לארץ, ÌÈËÙLּובחּוצה ְֱִֵֶֶַָָָָָ…¿ƒ

,EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂּבארץ אּלא ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆ֶֶָָָ

ועיר, עיר ּובכל ּופל ּפל ּבכל מֹוׁשיב ְְִִִֶֶֶֶַָָָָאּתה

ּופל ּפל ּבכל מֹוׁשיב אּתה לארץ ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

ועיר: עיר ּבכל מֹוׁשיב אּתה ְְִִִִַָָָואי

‰‡¯�Âּבחּוצה סנהדרין למּנֹות ׁשחּיבים מּזה ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

ּכארץ ועיר עיר ּבכל ולא ְְְִִֶֶֶָָָָֹלארץ,

הּמצוה ּכן אם ּפלכים, ּפלכים אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל,

ּובּדברים ממֹונֹות ּבדיני זמן ּבכל נֹוהגת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּזאת

לאחר הּזה ּבּזמן אבל לארץ. ּבחּוצה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּנּדֹונין

ּכ הּסמיכה, ּבטליםׁשּבטלה הּמׁשּפטים ׁשּכל יון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הדיֹוטֹות, לפני ולא לפניהם ּדכתיב הּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹמן

לארץ ּבחּוצה ּדּינין ואין אנן, הדיֹוטֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָואנן

פח:), (גיטין עבּדינן ּדׁשליחּותיהּו ּתקנה ְְְִִִֶַַַָָָָאּלא

מן ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות חּיבים אנּו ְְְִִִִִֵַַָָאין

ּכלל: ְַָָהּתֹורה
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(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåEãé úáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà:E £¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„� ˙qÓ∑,יד נדבת לאכלּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEcáòå Ezáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´
éøòLa øLà éåläå Eúîàåäðîìàäå íBúiäå øbäå E ©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLàì EïkL £¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰�ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑אּתה אם ,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
א מׂשּמח אני ׁשּלי, את ׁשּלמׂשּמח רמב"ן.ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן רמב"ן.עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)ðøbî Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âçE ©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
:Eá÷iîe¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמדּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

qÓ˙י C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„�ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C�È· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

h˙Â¯יב ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cc·ÚÂיד Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(‡È)ּכאן ÔkLÏוהזּכיר '‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na ְְִִָ«»¬∆ƒ¿«¿«≈

.ÌL BÓL(טז (פסוק אמר LÏLוכן ¿»ְֵַָ»

¯L‡ ÌB˜na E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È ‰�Ma ÌÈÓÚt¿»ƒ«»»≈»∆»¿¿«»¬∆

.¯Á·Èׁשּיּבנה לאחר ּכי לֹומר אם ידעּתי ולא ƒ¿»ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

קרּבנֹות להקריב נאסף לא הּמקּדׁש ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹּבית

ה', יבחר אׁשר ההּוא ּבּמקֹום אּלא ְְֲִִֶֶַַַָָָָהרגלים

את לזּבח תּוכל לא ה) (פסוק ׁשּיאמר ְְִֶֶַַַַַֹֹֹּכטעם

ׁשּלא ּכאן ׁשיבאר אֹו ,ׁשערי ּבאחד ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפסח

הּׁשם יבחר אׁשר עד לרגל לעלֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַיתחּיבּו

ׁשם: לׁשכנֹו ְְִָָמקֹום

.ÌÈ¯ˆÓa ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ (·È)אמר ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒַָ

ועבּד עם ּדבק ׁשהּוא אברהם ְְְְִִֵֶַַַָָָרּבי

ׁשּתׁשמר ּכפׁשּוטֹו, ׁשהּוא והּנכֹון .ְְְְֲִִֶֶַַָָֹואמת

מּבית הּפֹוד האדֹון צּו אׁשר האּלה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהחּקים

זכר הּזה הּיֹום ּבקּדּוׁש נזּכיר וכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָעבדים,

מצרים: ְִִִִַָליציאת

¯Ó‡Âּבעבּור הּׁשבּועֹות, ּבחג האּלה. החּקים ¿»«ְֲִֵֶַַַַָָֻ

ׁשבעה מסּפר טעם ּבּתֹורה נתּפרׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלא

לבּדֹו והּוא יֹום, החמּׁשים ּומסּפר ְְְֲִִִַַַַָהּׁשבּועֹות

טו): כג (ויקרא סֹודם הזּכרּתי ּוכבר ְְְֲִִֶֶַָָָהעצרת,

‰eˆׁשניהם ּדבר יבא האלהים עד ּבּתֹורה, ƒ»ְְֱִֵֶַַַָָָֹֹ

כא (שם ּבפללים ונתן ח), כב ְְִִִַָ(שמות

ּפלילים. ליׂשראל ׁשּיהיּו מצוה ּכן אם ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָכב),

עריהם ּבכל הּׁשֹופטים ׁשּיׂשימּו ּבכאן ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּובאר

ּבחּוצה ּכי הארץ, את הּׁשם להם יּתן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאׁשר

אבל ּדין, ּבית להם למנֹות חּיבים אינם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלארץ

הראּוים עליו יעמדּו המעּות, יצעק ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻּכאׁשר

לארץ יעלה אֹו יׁשּפטּוהּו, ּובמׁשּפטיהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹלׁשּפט

והֹוסיף הּמׁשּפט. ּבמקֹום יׁשּפטּוהּו וׁשם ְְְְְְְִִִִִַַָָָּבזמּנּה

ּבדבר נֹוגׂשים ׁשּיהיּו והם ׁשֹוטרים, ְְְְְְִִִִֵֶַָּבכאן

ְִַָהּמׁשּפט:

ÈÙÏeמצּוים לארץ ׁשּבחּוצה יׂשראל אין זה ¿ƒְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֻ

ּכתב וכן ּבעירֹות, ּדּינים להם ְְֲִֵֶַַַָָָָָלמּנֹות

אבל ה"ב). פ"א סנהדרין (הל' מׁשה רּבי ֲִֶַַָָהרב

לחּקת לכם אּלה והיּו ׁשנּו, (ז.) מּכֹות ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמּסכת

(במדבר מֹוׁשבֹותיכם ּבכל לדֹורֹותיכם ְְְְִֵֵֶֶָֹמׁשּפט

ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין מלּמד כט), ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָלה

נאמר לּמה ּכן אם לארץ, ÌÈËÙLּובחּוצה ְֱִֵֶֶַָָָָָ…¿ƒ

,EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂּבארץ אּלא ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆ֶֶָָָ

ועיר, עיר ּובכל ּופל ּפל ּבכל מֹוׁשיב ְְִִִֶֶֶֶַָָָָאּתה

ּופל ּפל ּבכל מֹוׁשיב אּתה לארץ ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָּבחּוצה

ועיר: עיר ּבכל מֹוׁשיב אּתה ְְִִִִַָָָואי

‰‡¯�Âּבחּוצה סנהדרין למּנֹות ׁשחּיבים מּזה ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

ּכארץ ועיר עיר ּבכל ולא ְְְִִֶֶֶָָָָֹלארץ,

הּמצוה ּכן אם ּפלכים, ּפלכים אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל,

ּובּדברים ממֹונֹות ּבדיני זמן ּבכל נֹוהגת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּזאת

לאחר הּזה ּבּזמן אבל לארץ. ּבחּוצה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּנּדֹונין

ּכ הּסמיכה, ּבטליםׁשּבטלה הּמׁשּפטים ׁשּכל יון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הדיֹוטֹות, לפני ולא לפניהם ּדכתיב הּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹמן

לארץ ּבחּוצה ּדּינין ואין אנן, הדיֹוטֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָואנן

פח:), (גיטין עבּדינן ּדׁשליחּותיהּו ּתקנה ְְְִִִֶַַַָָָָאּלא

מן ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות חּיבים אנּו ְְְִִִִִֵַַָָאין

ּכלל: ְַָָהּתֹורה
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(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáL-øLà íB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáéEúàeáz ìëa E ¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ

éãé äNòî ìëáe:çîN Cà úééäå E §ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑לרּבֹות מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לׂשמחה אחרֹון יֹוםֿטֹוב .(שם)ליל ְְֲִֵַָ

(æè)íéîòt LBìL|éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa| ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´
éäìà ýåýéâçáe úBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬

:í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«
i"yx£Ì˜È¯ '‰ È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ראּיה עלֹות הבא חגיגהאּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙�zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 h zegiy ihewl)

ידֹו ּכמּתנת יז)איׁש (טז, ְְִַַָ
לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן לא(פסוק ולכן רש"י), (ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש ידָך. נדבת מּסת נקט ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּכסף את לעני להעביר - ותפקיד חֹובה מּלּוי הּכל ּבסְך היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ּבגדר היא עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמתאים

ּבאדם מדּבר לעיל ואּלּו נֹותן. יפה ּבעין הּנֹותן ּכל ּכמאמר יפֹות, ּפנים ּבסבר נתינה, ּבדרְך זֹו צדקה לתת עליו אְך העני. ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשּלֹו,

ׁשאף הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ּכסף זה ענּיים; ּבׁשביל לא ּביתֹו, ּבני את לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ּובאדם עׁשיר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשאינֹו

ּבדרְך לתת זֹוכה נדבה ּבדרְך צדקה ׁשּנֹותן מי ּכי למּתנה, נדבה וקדמה לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו כן ּפי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָעל

ַָָמּתנה.

סימן. פליא"ה פסוקים, ראהקכ"ו פרשת חסלת
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נו

לשבוע פרשת ראה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ד מנחם אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח 

יום רביעי - כ"ז מנחם אב
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה מנחם אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח מנחם אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו מנחם אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט מנחם אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' מנחם אב
פרק כ 

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

a`Îmgpn c"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ד ראשון יום
אגרתז

,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éåìéâù óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî

éelbL óà ,äpäå,iwl` -àeä úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
ètLîe úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL̈¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©¦§¨

eðlëì ãçàd cvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk -dx`d ¤¨§ª¨
dlrnlycg` lkl zkynp `id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

,deya l`xyin-ét-ìò-óà©©¦
ìk ïéà èøt Cøãa ïë¥§¤¤§¨¥¨

Bà úBLôpädbixcnd - ©§¨
,dpnn dlrnlyå úBçeøä̈§

dlrnly dbixcnd e` -

,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨
äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤

dxi`nd ziwl`d zelbzde

meiwe dxez ici lr mdl

,devníìebìb ïîæe úò éôì§¦¥§©¦§¨
,äfä íìBòa íàBáe- ¨¨¨©¤

ly zenypd ziaxn

ixd od dl` epizexec

df mlera xak eidy zenyp

ick dfd mlerl aey ecxie

itl ixd ,miieqn oipr owzl

dnypdy dtewzde onfd

df mlerl zcxeie zlblbzn

dl dxi`n dfk ote`a -

dlrnlndx`dd

.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzddeeðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ25déì øîà ,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥¨©¥
."'eë úéöéöazevna" :el dpre ?"xzei xidf did dna jia`" - §¦¦

,zcgein ziwl` zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv

yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did okly26:

ied i`na"xidfdna - "ithxi`d.iwl`d xe`d xzei elïéà ïëå§¥¥
úBøBcä ìk27.ïéåLzg` dnyp oia miiepiy mpyiy cala ef `l - ¨©¨¦

mzceary zexec eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl

zixwirdmzceary zexece ,dxezd oipr dzidzixwirdoipr dzid

'eke dwcvd28zelbzd dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgeindl`.Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòtîLìëa Ck ,ò §ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨
äåöî"`klnc oixa`" ze`xwpd -29,"jlnd ixa`" -øBà øéàî ¦§¨¥¦

Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî ãçéîe éèøt§¨¦§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiîcvik - ¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn

zexece df onf ly dnyply

,xg` ote`a ,dxi`n dl`

zyxcpe ,ziwl`d zelbzdd

xzei dwfge zcgein zexidf

zeevnazeihxt?zeniieqn

äëøöð àì íB÷î ìkî- ¦¨¨Ÿ¦§§¨
devna zcgeind zexidfd

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
äìòîì ,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤§©§¨
øàL úeøéäfî äìòî©§¨¦§¦§¨
øîàL eäæå .úBönä©¦§§¤¤¨©
¯ "éôè øéäæ éåä éàîa"§©¨¥¨¦§¥

"éôè",xzei -.à÷éc- §¥©§¨
dkixv zexidf ,oky ,`wec

zeidllka,zeevnd

efi`a :`id o`k dl`yd

xidf did devnxzei.,äpäå§¦¥
úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúéxe`d xi`n oday - ¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦

,zelbzd xzia devndnyàlà ,âOî úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©ª¨¤¨
,úòcä úðéçaî äìòîì,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL §©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨§©£¨¨§¨¨

,Cøaúédx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥
.zecgein zelbzde:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîì Búîâeãå- §§¨§©¨§¦©©¨©¨

`l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby

aezky enk ,dlrnln rawp jk30lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti lxebdy ,"ehtyn

dn dtid wlgdy ,"epilxeb mirpzcgein ziwl` zelbzd dpyiy

ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn oiprn

.zrce mrhn dlrnly "lxeb"
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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ב.25. קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וזמן ב"עת נכלל "לכאורה

'המצוות'". צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש ˘ËÈÏ"‡:28.דלעיל. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ט ס"ה, אגה"ק ת"ל.29."ראה משלי30.תקו"ז

לג. טז,



נז a`Îmgpn c"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ד ראשון יום
אגרתז

,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éåìéâù óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî

éelbL óà ,äpäå,iwl` -àeä úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
ètLîe úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL̈¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©¦§¨

eðlëì ãçàd cvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk -dx`d ¤¨§ª¨
dlrnlycg` lkl zkynp `id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

,deya l`xyin-ét-ìò-óà©©¦
ìk ïéà èøt Cøãa ïë¥§¤¤§¨¥¨

Bà úBLôpädbixcnd - ©§¨
,dpnn dlrnlyå úBçeøä̈§

dlrnly dbixcnd e` -

,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨
äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤

dxi`nd ziwl`d zelbzde

meiwe dxez ici lr mdl

,devníìebìb ïîæe úò éôì§¦¥§©¦§¨
,äfä íìBòa íàBáe- ¨¨¨©¤

ly zenypd ziaxn

ixd od dl` epizexec

df mlera xak eidy zenyp

ick dfd mlerl aey ecxie

itl ixd ,miieqn oipr owzl

dnypdy dtewzde onfd

df mlerl zcxeie zlblbzn

dl dxi`n dfk ote`a -

dlrnlndx`dd

.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzddeeðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ25déì øîà ,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥¨©¥
."'eë úéöéöazevna" :el dpre ?"xzei xidf did dna jia`" - §¦¦

,zcgein ziwl` zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv

yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did okly26:

ied i`na"xidfdna - "ithxi`d.iwl`d xe`d xzei elïéà ïëå§¥¥
úBøBcä ìk27.ïéåLzg` dnyp oia miiepiy mpyiy cala ef `l - ¨©¨¦

mzceary zexec eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl

zixwirdmzceary zexece ,dxezd oipr dzidzixwirdoipr dzid

'eke dwcvd28zelbzd dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgeindl`.Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòtîLìëa Ck ,ò §ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨
äåöî"`klnc oixa`" ze`xwpd -29,"jlnd ixa`" -øBà øéàî ¦§¨¥¦

Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî ãçéîe éèøt§¨¦§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiîcvik - ¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn

zexece df onf ly dnyply

,xg` ote`a ,dxi`n dl`

zyxcpe ,ziwl`d zelbzdd

xzei dwfge zcgein zexidf

zeevnazeihxt?zeniieqn

äëøöð àì íB÷î ìkî- ¦¨¨Ÿ¦§§¨
devna zcgeind zexidfd

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
äìòîì ,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤§©§¨
øàL úeøéäfî äìòî©§¨¦§¦§¨
øîàL eäæå .úBönä©¦§§¤¤¨©
¯ "éôè øéäæ éåä éàîa"§©¨¥¨¦§¥

"éôè",xzei -.à÷éc- §¥©§¨
dkixv zexidf ,oky ,`wec

zeidllka,zeevnd

efi`a :`id o`k dl`yd

xidf did devnxzei.,äpäå§¦¥
úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúéxe`d xi`n oday - ¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦

,zelbzd xzia devndnyàlà ,âOî úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©ª¨¤¨
,úòcä úðéçaî äìòîì,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL §©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨§©£¨¨§¨¨

,Cøaúédx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥
.zecgein zelbzde:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîì Búîâeãå- §§¨§©¨§¦©©¨©¨

`l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby

aezky enk ,dlrnln rawp jk30lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti lxebdy ,"ehtyn

dn dtid wlgdy ,"epilxeb mirpzcgein ziwl` zelbzd dpyiy

ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn oiprn

.zrce mrhn dlrnly "lxeb"
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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ב.25. קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וזמן ב"עת נכלל "לכאורה

'המצוות'". צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש ˘ËÈÏ"‡:28.דלעיל. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ט ס"ה, אגה"ק ת"ל.29."ראה משלי30.תקו"ז

לג. טז,



a`Îmgpnנח d"k ipy mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ה שני יום
אגרתח ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ ç,224 'nr cr:'åë êåîð

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln -äpä ¥©§¨©§¦©§¦¥
ì áeúkM äîáeúkL Bîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§¤¨

÷eñta1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :,"cqg itl exvw" :miiqne - ©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiyeøîàM äî ét ìò ïáeé¨©¦©¤¨§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø2: ©¥¦§¨¦§¨¨
äèeøt áéäé øæòìà éaø"©¦¤§¨¨¨¦§¨

,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥
(dwcv) dhext ozp xfrl`

,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3:éðà ¦§¦£¦
éðô äæçà ÷ãöá,Leøt ."E §¤¤¤¡¤¨¤¥

dltzl `xew `edy dn -

`wec df recne ,"jipt dfg`"

,dwcv ly dpkdd ici lrék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
ìk ,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg` lkàeä
'ä ãñç"å ä÷ãö úøBúa§©§¨¨§¤¤
ìò íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨©

."'eë åéàøédxi`ny - §¥¨
oeilrd mlerdn zcxeie

zelbzd oezgzd mlerl

,myd i`xi lr ziwl`

óBñ-ïéà 'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥
äìòîì øéànä àeä-Ceøä©¥¦§©§¨

áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa,zenka - §¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©
,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãò,mipeilrd zenleray mi`xapd - §¨©¤¤¡¤

dén÷ éáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèa ïämiyg mdy - ¥§¥¦©§¦§Ÿ©¨£¦¥©¥
,jxazi eiabl melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaaïéììëðå§¦§¨¦

,ïäaL úBîLpäå íéëàìnä íò úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥§¥¥©¥¨¦©©§¨¦§©§¨¤¨¤
älôzä øãña íúBîB÷îì íúBîLa LBãwä øäfa íéøàánä©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨¦§¨¦§¨§¥¤©§¦¨

,äìBãbä úñðk éLðà eðì eøcqLmifnexn dltzd xcqa - ¤¦§¨©§¥§¤¤©§¨
,mday zenypde mik`lnde zelkiddíMî äpäzelbzddn - ¦¥¦¨

.mipeilrd zenlera mda dxi`nd ziwl`dáBè ék øBàä øéàî¥¦¨¦

éáLBçå 'ä éàøé" ìò ,äfä ìôMä íìBòìÎa mippeazn -,"BîL ¨¨©¨¨©¤©¦§¥§§¥§
,"älôz Bæ álaL äãBáò"a Bãáòì íéöôçädcear" z`xwpd - ©£¥¦§¨§©£¨¤©¥§¦¨

"alay4,áeúkL Bîëe5."ékLç débé 'äå" :ltyd mleray -dfd §¤¨©©¦©¨§¦
,"ikyg dibi 'ied" ,zewl` ielib ea xi`n epi`y jeyg mler `edy

z` 'ied my ly xe`d xi`i

.ily jyegdúãéøé ,äpäå§¦¥§¦©
íìBòì ähîì Bæ äøàä¤¨¨§©¨¨¨
ãñç" íLa úàø÷ð ,äfä©¤¦§¥§¥¤¤

,"'äici lr `a df ,oky -

j` ,icedi ly ezcear

jxra dpi` dnvr dceard

,ef dkynd jiynzy llk

"'d cqg" ly oipr df `l`

,df ielib icedil xi`nd

äpëîä,dpekn "'d cqg" - ©§ª¤
íéãøBiä ,"íéî" íLa§¥©¦©§¦
Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî¦¨¨©§¨¨

'eë6:mind rah enk -

,jenpl deab mewnn zcxl

zenlerdn 'd xe` cxei jk

,ltyd mlerd l` mipeilrd

ici lr jynp df "'d cqg"

- "`zzlc `zexrz`"

- dhnln zexxerzdd

icediy dwcvde cqgdn

,"jipt dfg`" okly ,dyer

zewl` ly zeiniptd zii`x

ick ,iprl dhext zpizp ixg` ,"dwcva" ixg` `a - ezltza icedil

,dxe`kl ,mxa .dhnly cqgd ici lr dlrnly cqgd z` jiyndl

- dlrnly cqge dwcv ly oipr dk oia `ed df ielib zx`dy oeeik

zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`"d ila mb xi`dl leki df ixd

dlrnl mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl mc`d ly cqgdn - dhnln

okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde dxeabd zcn dpyi

ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d ly dwcve cqgl miwewf

icedil ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde dxeabd zcny

:owfd epax oeylae ,dltzd zrya
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ùã÷ä úøâà
òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
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יב.1. י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, בתחילתה.4.תהלים כט.5.תענית כב, ב א.6.שמואל ז, תענית ראה

a`Îmgpn f"kÎe"k iriaxÎiyily mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ו שלישי יום
אגרתח ,224 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,biw 'nr cr:'åëå äøàäå

מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,biw 'nr cr:ì"æéøàä
יוםשלישיֿרביעיכ"וֿכ"זמנחםֿאב

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©
älbúé ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©¦§©¤

.íéðBzçzìcqg" xi`n ,`eti` ,cvik ,ixd ,mipezgzd mi`xapl - ©©§¦
z` dwiqtnd mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d

?zelbzddéeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

.dhnlny zexxerzda

âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥
úeãéñça,cqgd zcna - ©£¦

'eë ãñçå íéiç òétLäì- §©§¦©©¦¨¤¤
zniiwnd dwcv ozep `edy

,miiga iprd z`øøBòî Ck̈§¥
,äìòîìzcn jynezy - §©§¨

zelbzda dlrnly cqgd

,eil` ziwl`deøîàL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø7: ©¥¦§¨¦§¨¨

da ¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥¨
."Bì ïéããBî`ed xy`ke - §¦

- cqgd zcna bdpzn

mb jk ez` mibdpzn

.dlrnly cqg el mipzepy ,dlrnlnïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà¤¨§¦§¨¥¨¦
,äcnä,oipr eze` ly -ãáì àaä íìBòä éiç Bì òétLäì íà ék ©¦¨¦¦§©§¦©©¥¨¨©¨§©

,äfä íìBò éiç òétLî àeäM äî ãâðk- mi`zn xky dfy - §¤¤©¤©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edy dryayely- miinyb miig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprnmlerdfy jkl hxt ,

,`ad mler ,xzei dlrp mleraúøàä éiç Bì òétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©©¥¤¨©
,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà :øçà çqð] 'ä øBàoi`" ly oipr - ª¨©¥¥¨©¨

dlrnly ,"seq,"mler"n ixnblBkLç débéå øéàiL,ely jyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥
úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe- ©§¥©§¨¦¨¨

,dpeilr daeyzòãBpk8- , ©©
"dcnd on" df oi` ixd

,z`f el ritydlàéä éøäL¤£¥¦
`id "zi`lird daeyz"d -

éiç ìkî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨©¥
eøîàL Bîk ,àaä íìBò¨©¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø9: ©¥¦§¨¦§¨¨

äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨
,"'eë íéáBè íéNòîe- ©£¦¦

mlerd iig lkn dfd mlera

,"`adøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa10,úeëéøàa §¨©¥©£¦

åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc§¨©¨¥¤¨¦
:'eëå äøàäålr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - §¤¨¨§

zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz ici

"dcnd on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn dlrnl `id dltzd

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcv ici lryef?

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî Cøc ìò àeä ïéðòä Càd`eaz ly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e`,ïéòøb ïéòèBð Bàepnn gnviy ixt ur ly - §¦©§¦

,oli`úìaMäL,d`eazd ly -ïìéàäå ,òøfäî úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©¥©¤©§¨¦¨
åéúBøôemignevd - ¥¨

ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî¥©©§¦¥¨¨¨
òøfä ìL ïúeîöòå§©§¨¤©¤©
íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦¨¨

íúeîöòårxfd ly - §©§¨
,oirxbdeá÷øðå äìk̈¤§¦§¨
,õøàadginvdy ixd - ¨¨¤

on e` rxfdn d`a dpi`

- `l` oirxbdçîBvä çëå§Ÿ©©¥©
dîöò õøàaLwlgd `l - ¤¨¨¤©§¨

dlbzd gnevd gek ly

,dnvr ux`a `vnpd "gnevd gek" `l` ,oirxba e` rxfaçqð]ª¨
[Bîöò :øçà,envr `ed ,ux`ay "gnevd gek" -àéöBnä àeä ©¥©§©¦

úìaMä ìcâîäå,rxfa llk dzid `ly -.åéúBøôe ïìéàäå- §©§©¥©¦Ÿ¤§¨¦¨¥¨
oipr ,mixac ginvnd iwl` gek `ed "gnevd gek" ,oirxba eid `ly

m` ,mxa .ipgex gekn inyb xac ,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n yi" ly

zl`yp ,mixacd ipt md jk

miwewf dn myl :dl`yd

- oirxbd e` rxfd zrixfl

dginvd oi` dk oia ixd

gek"n `l` ,mdn d`a

daeyzde ?ux`ay "gnevd

:`idBðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd

õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©
,ìòtä ìà çkäî- ¥©Ÿ©¤©Ÿ©

dnzleki,(geka) ginvdl

,ziynn dginvlïéòøbäå òøfä éãé ìò íà ékgeky milretd - ¦¦©§¥©¤©§©©§¦
dzlekiz` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a `vnpd ginvdl
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א



נט a`Îmgpn f"kÎe"k iriaxÎiyily mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ו שלישי יום
אגרתח ,224 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,biw 'nr cr:'åëå äøàäå

מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,biw 'nr cr:ì"æéøàä
יוםשלישיֿרביעיכ"וֿכ"זמנחםֿאב

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©
älbúé ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©¦§©¤

.íéðBzçzìcqg" xi`n ,`eti` ,cvik ,ixd ,mipezgzd mi`xapl - ©©§¦
z` dwiqtnd mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d

?zelbzddéeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

.dhnlny zexxerzda

âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥
úeãéñça,cqgd zcna - ©£¦

'eë ãñçå íéiç òétLäì- §©§¦©©¦¨¤¤
zniiwnd dwcv ozep `edy

,miiga iprd z`øøBòî Ck̈§¥
,äìòîìzcn jynezy - §©§¨

zelbzda dlrnly cqgd

,eil` ziwl`deøîàL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø7: ©¥¦§¨¦§¨¨

da ¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥¨
."Bì ïéããBî`ed xy`ke - §¦

- cqgd zcna bdpzn

mb jk ez` mibdpzn

.dlrnly cqg el mipzepy ,dlrnlnïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà¤¨§¦§¨¥¨¦
,äcnä,oipr eze` ly -ãáì àaä íìBòä éiç Bì òétLäì íà ék ©¦¨¦¦§©§¦©©¥¨¨©¨§©

,äfä íìBò éiç òétLî àeäM äî ãâðk- mi`zn xky dfy - §¤¤©¤©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edy dryayely- miinyb miig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprnmlerdfy jkl hxt ,

,`ad mler ,xzei dlrp mleraúøàä éiç Bì òétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©©¥¤¨©
,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà :øçà çqð] 'ä øBàoi`" ly oipr - ª¨©¥¥¨©¨

dlrnly ,"seq,"mler"n ixnblBkLç débéå øéàiL,ely jyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥
úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe- ©§¥©§¨¦¨¨

,dpeilr daeyzòãBpk8- , ©©
"dcnd on" df oi` ixd

,z`f el ritydlàéä éøäL¤£¥¦
`id "zi`lird daeyz"d -

éiç ìkî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨©¥
eøîàL Bîk ,àaä íìBò¨©¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø9: ©¥¦§¨¦§¨¨

äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨
,"'eë íéáBè íéNòîe- ©£¦¦

mlerd iig lkn dfd mlera

,"`adøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa10,úeëéøàa §¨©¥©£¦

åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc§¨©¨¥¤¨¦
:'eëå äøàäålr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - §¤¨¨§

zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz ici

"dcnd on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn dlrnl `id dltzd

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcv ici lryef?

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî Cøc ìò àeä ïéðòä Càd`eaz ly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e`,ïéòøb ïéòèBð Bàepnn gnviy ixt ur ly - §¦©§¦

,oli`úìaMäL,d`eazd ly -ïìéàäå ,òøfäî úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©¥©¤©§¨¦¨
åéúBøôemignevd - ¥¨

ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî¥©©§¦¥¨¨¨
òøfä ìL ïúeîöòå§©§¨¤©¤©
íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦¨¨

íúeîöòårxfd ly - §©§¨
,oirxbdeá÷øðå äìk̈¤§¦§¨
,õøàadginvdy ixd - ¨¨¤

on e` rxfdn d`a dpi`

- `l` oirxbdçîBvä çëå§Ÿ©©¥©
dîöò õøàaLwlgd `l - ¤¨¨¤©§¨

dlbzd gnevd gek ly

,dnvr ux`a `vnpd "gnevd gek" `l` ,oirxba e` rxfaçqð]ª¨
[Bîöò :øçà,envr `ed ,ux`ay "gnevd gek" -àéöBnä àeä ©¥©§©¦

úìaMä ìcâîäå,rxfa llk dzid `ly -.åéúBøôe ïìéàäå- §©§©¥©¦Ÿ¤§¨¦¨¥¨
oipr ,mixac ginvnd iwl` gek `ed "gnevd gek" ,oirxba eid `ly

m` ,mxa .ipgex gekn inyb xac ,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n yi" ly

zl`yp ,mixacd ipt md jk

miwewf dn myl :dl`yd

- oirxbd e` rxfd zrixfl

dginvd oi` dk oia ixd

gek"n `l` ,mdn d`a

daeyzde ?ux`ay "gnevd

:`idBðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd

õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©
,ìòtä ìà çkäî- ¥©Ÿ©¤©Ÿ©

dnzleki,(geka) ginvdl

,ziynn dginvlïéòøbäå òøfä éãé ìò íà ékgeky milretd - ¦¦©§¥©¤©§©©§¦
dzlekiz` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a `vnpd ginvdl
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א



a`Îmgpnס g"k iying mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

?df xac milret md ,ok` cvik .eizexite oli`d z` e` d`eazd

íçk ìk äìëå õøàa ïéá÷øpLux`ay "gnevd gek"n `ay - ¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨
y dryamd,gnevd gekn egnveãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëa§Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£

,íéãçàì eéäåd -hxte` rxfa iehia icil `ay "gnevd gek" ly §¨©£¨¦
d mr ,oirxballkgek" ly

miyrp - ux`ay "gnevd

,cg` xacläæ éãé ìòå§©§¥¤
úà çîBvä çk àéöBî¦Ÿ©©¥©¤
òétLîe ,ìòtä ìà BçkŸ¤©Ÿ©©§¦©

eiçïéòk úìaL ìcâì ú ©§©¥¦Ÿ¤§¥
,òøfä,ux`a rxfpy - ©¤©

- dhg ly `ed rxfd m`ay

,dhg ly zleay zgnev

.dneckeäaøä éeaøa ìáà£¨§¦©§¥
,úçà úìaLa ãàî- §Ÿ§¦Ÿ¤©©

mignev cg` dhg oirxbn

zleaya dhg ipirxb daxd

,zg`ìò äaøä úBøt ïëå§¥¥©§¥©
,ãçà ïìéàxy`ae - ¦¨¤¨

xzei daxd mdy cala ef `ly ,oipr cer sqeezin oli`d zexitl

- `l` ,rxfpy oirxbd xy`núBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤©¥
ìL Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîì íeöòå áø éelòa älòî§ª¨§¦©§¨§©§¨©§¨¦¨§©§¤

.òeèpä ïéòøbädaxd mignev cg` oirxbny cala ef `ly ixd - ©©§¦©¨©
oi`y oirxbny ,dnxe daeh xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit

,d`pde aeh mrh ixa zexit mignev - mrh eaàðåb éàäk ïëå- §¥§©©§¨
,jkl dneca,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä õøàä úBøôaly - §¥¨¨¤©§¥¦¦¥§¦§¥©§¦¦

,ixt dyer oli`.àðåb éàäëe íéàeM÷ Bîkmby ,el dnecde - §¦¦§©©§¨
zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn eze`n mpi` zexitdy ,jk mda

zedn eze` `id d`eazdy ,d`eaza enk `ly ,xzeia dlrpe dpey

.dnecke ,dhg gnve dhg erxf ,erxfy d`eazd ipirxb enk ynn

ìkäådlrp zedna mb `l` ax ieaixa wx `l `id dginvdy dn - §©Ÿ
,erxfpy rxfd ipirxb xy`n xzeiaúeiç LøLå øwòL éðtî ,àeä¦§¥¤¦©§Ÿ¤©

.úBøtä ìk úeiç ììBkä ,õøàaL çîBvä çkî òtLð úBøtä©¥¦§¨¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤©¥©¨©¥
rxfd zrixfl miwewf dn myl ,jk m` ,`l` .zexitd lk ginvne -

,zexit ibeq lk ginvdl egekay "gnevd gk"n recne ,oirxbd e`

,`l` - ?erxfy oin eze` `wec gnev,õøàa íéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦¨¨¤
,"àzúìc àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéà,"dhnln zexxerzd" - ¥¨¤¨§¥¦§¨¨¦§©¨

zexxerzd jiyndl ick dhnln zexxerzd zyxcpy myk

,dlrnlníLa úàø÷pä©¦§¥§¥
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

:ì"æ é"øàä éáúëa- §¦§¥¨£¦©
,"lawnd" ,"`awep"dy

" dlrn,xnelk ,"oiawep oiin

jynei eay ilk xvei `ed

xkfdn ,"xkc"dn rty

xywa mb jk .ritynde

envr gnevd gek ,eppiprl

lk llekd ipgex gek `ed

cvn oke ,zexitd ibeq

ezeipgexdlrnl `ed

zexit ginvdl xy`n

miinyb,`eti` ,dne in ,

cxi df ipgex geky lret

ly hxtdny lrety df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie

getz ieliba gnvi - ginvdl "gnevd gek" zlekiay - lynl getz

"oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le

,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek" z` zxxernd ,oirxbd ly

lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin eze` gnviy drityne

dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd oipry ixd ,mipt

xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednl cr ,dlrn

jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl owfd epax

,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy oipr eil`

ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy itk

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerddfmdy ,

mdipyzenlerdaexn"y oeeik ,`l` ,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn`adrityd `edy dn xear

mler ly oiprdfdoiccen da ccen mc`y dcna" llkl m`zda ,

.zedne dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp dfe - "el

gnev drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`

dlrnl daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn

ly oipr ,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn

zxg` zedna wx `l `edy (lirl xiaqdy itk) "d`lir daeyz"

`l` ,"mler"n ixnbl

."mler"n dlrn dlrnl

:owfd epax oeylae

,ìLî Cøc ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨
ä÷ãvä äNòî ìk̈©£¥©§¨¨

"ïéá÷eð ïééî úàìòä" úðéçáa äìòîì äìBò ,ìàøNé ïéNBòL¤¦¦§¨¥¤§©§¨¦§¦©©£¨©©¦§¦
ì,äìòîì ïäéúBîLð LøLdwcvd `wec df okly -icediy §Ÿ¤¦§¥¤§©§¨

e` rxfay iptn ixd ,dginv ly oipra ,lyna enk ,oky .dyer

z`lrd" jkn zeidl leki okl ,"gnevd gekn" epyi mirxefy oirxba

mb jk ,dginvd d`a epnny ux`ay "gnevd gek" l` "oiawep oiin

,xacd dler ,cqge dwcv dyer icediy drya - dwcva ,lynpa

yxeyl "p"n z`lrd" xeza

eznyp ly cqgde ,eznyp

ly cqgdn lylzypy

itk) zepeilrd zexitqd

'b wxta owfd epax xne`y

mdy iptn ,zegk dxyr dnypa yi okly ,oey`xd wlgd ly

didiy ,dlrnly cqgl zekiiy el yi (zexitqd xyrn elylzyp
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã

äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî
ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
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xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl "p"n z`lrd" jkn

dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde cqgd ,mipt lk lr .oldl

,dlrnl dnypd yxeyaàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLa,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi zenyp ly xewnd df

ly miielibde zexe`d

l`xyi" ly - zecnd

,(dlrnly) "`lirlc

(zecn) "`"f" zpigan

,"zeliv`"d mleray

å`xwp ,zenypd yxey"- §
"äàzz ànà"dbixcnd - ¦¨©¨¨

,"`ni`" zpigaa dpezgzd

ìa,øäfä ïBL"dpia" - ¦§©Ÿ©
,"d`lir `ni`" z`xwp

dpeilrd dbixcnd

- "zekln"e ,"`ni`"a

dbixcnd ,"d`zz `ni`"

,"`ni`"a dpezgzdeok -

`xwpìa "äðéëL"ïBL §¦¨¦§
,àøîbä`idy iptn - ©§¨¨

`id ,"mipezgza zpkey

mi`xapa zpkeye zcxei

mipezgzd12,äìeìkä- ©§¨
xewn - "l`xyi zqpk"

dlelk ,l`xyi zenypìkî¦¨
-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨¨
ïäa úãçéîe ,àeä§ª¤¤¨¤

,úéìëúa,xzeia dlrpd zecg`zda -úcî àéä ïúéLàøå §©§¦§¥¦¨¦¦©
.ãñçädcnl ,ixd -eflycqg"p"n z`lrd" dribn ,dlrnly ©¤¤

,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy dwcve cqgdn

yxey ly cqgdnedf.cqgd zcn didz dnypay jynpéãé ìòå§©§¥
Bæ äàìòäcqga ,dyxeyl dler dnypd ly cqgd zcny - ©£¨¨

,"zekln"d yxeyay,Lnî "'ä ãñç" øøBòúîdhnl jyniiy - ¦§¥¤¤©¨
`l` ,zenypd yxeyay cqgd zpigan dlrn dlrnly ,"'d cqg"

,"mler"n dlrnly zelbzde cqg `edy ,ynn "'d cqg" dfàeäL¤
ähîì øéàäìe ãøéì ,Cøaúé BøBà éelbmlera -dfd,úBîLðì ¦¦§¨¥¥¥§¨¦§©¨§¦§

.íéðt ìk ìò älôzä úòLa íeöòå áø éelb úðéçáa ,ìàøNé¦§¨¥¦§¦©¦©§¨¦§©©§¦¨©¨¨¦
zrya mipt lk lr didzy ,cinz zelbzdd didzy `l m` -

.dltzdBúlãâl"L óà ékl -dlecb`xwp ea myd `edy ,ely ¦©¤¦§ª¨
"'d cqg"13,,"ø÷ç ïéà,ef dlecbe df cqg biydl zlekin -ãò ¥¥¤©

"éáéLç àìk dén÷ àlë"c,cvik ,melkl aygp lkd eiabl - §ª¨©¥§¨£¦¥
zelbzda dhnl dnypl xi`dl 'd cqge dlecbdn jynei ,`eti`

- ?dbyd lyäzà íL ,Búlãb àöBî äzàL íB÷îa" éøä£¥§¨¤©¨¥§ª¨¨©¨
"Búeðúåðò àöBî14,"d zbixcn cvn `wecy -dlecbdpyi " ¥©§§¨

,dhn dhnl zelbzda zcxl ,dltydde "deepr"díéãøBiL íéîk§©¦¤§¦
.'eëmb ixd jky ,jenpl deab mewnn -dnec dlrnly cqgd

mlera seba dnypl ,dhn dhnl zelbzda `a `ed mby ,minl

.dfdáeúkL eäæå15íeçøå ïepç ,íéøLéì øBà CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤©§¨¦©§©
íãàäL éãé ìòc ,"÷écöå§©¦§©§¥¤¨¨¨
,"÷écöå íeçøå ïepç"©§©§©¦

"áäà úB÷ãö"`ed - §¨¨¥
,dad`e cqga dwcv dyer

çøæiL 'ä øBàì íøBb¥§¤¦§©
,Bôeâa úLaìîä BúîLðì§¦§¨©§ª¤¤§
,jyega xi`dl `xwp df -

ãîBòäcnery sebd - ¨¥
àëLî àeäL ,CLça©Ÿ¤¤¨§¨

.àéåçc`xwp sebd - §¦§¨
"`iegc `kyn"16xer)

ly avna `ed ixd ,(ygpd

iwl` xe`n wgexnd jyeg

xi`ie gxfi - zelbzdne

seba z`vnpd dnypadf

.'iedn xe`íLa àø÷ð äæå§¤¦§¨§¥
àëtäúà ãk ,"äòeLé"§¨©¦§©§¨

.àøBäðì àëBLçxy`k - £¨¦§¨
enk ,xe`l jtdp jyegd

iptly ixg` d`ad dreyi

did jk ,l"x dxv dzid df

jtdp `ede jyeg df iptl

.dreyi ef ixd - xe`leäæå§¤
`ed jkl xkydy mixne` ,"zewcv rxef" ixg` -çéîöî"©§¦©

õøàa ïéòøBfL ä÷ãvä úòéøfî úçîBö Bæ äòeLiL ,"úBòeLé§¤§¨©©¦§¦©©§¨¨¤§¦¨¨¤
,ìàøNé úñðëe äðéëMä àéä ,"õôç õøà" ,äðBéìòäxewn - ¨¤§¨¤¤¥¤¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥

,l`xyi zenypa úLaìúnL íL ìò ïk úàø÷pLmi`xap - ¤¦§¥¥©¥¤¦§©¤¤©
áeúkL Bîk ,íúBéçäì íéðBzçz17Eúeëìî" :zpiga - ©§¦§©£¨§¤¨©§§

`id "zekln"d."íéîìBò ìk úeëìî,zenlerd lk xewn - ©§¨¨¦
- dginvd d`a o`kne ,dyer icediy dwcvd zrxfp ef "ux`"ae

.dltzd zrya el dxi`nd ziwl`d zelbzdd,èøtä ïî èøôáe¦§¨¦©§¨
,cgeinae -ïéòøBfLk,dwcv -äðBzçzä Lãwä õøàaux`a - §¤§¦§¤¤©Ÿ¤©©§¨

zeevnd lky ,zeevnd lk ici lr dyrp df llk jxca ,l`xyi

lk z` zeyrl xenyp ik epl 'idz dwcve" ,"dwcv" mya ze`xwp

"z`fd devnd18,ynn dwcv zevn ici lr xacd dyrp cgeina ,

,dhnl ycewd ux`a dwcv mirxefyk xacd dyrp hxtd on hxtae
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הסמ"ק).6. (בשם סס"א או"ח ב"י הועתק7.ראה - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .8 וש"נ. סרנ"א. יו"ד שו"ע ראה

כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס על�Ù„‰בטיו"ד וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] בש"ס דעולא מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים להלשון‡ÔÈהטור) - מקומות בכו"כ - להתוכן.·„ÂÈ˜כוונתם כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ.

(במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ' בש"סÚ"ÚÏ"ירושלים") מצאתי' לא

כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש.

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין"
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(במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ' בש"סÚ"ÚÏ"ירושלים") מצאתי' לא

כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש.

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין"
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ו מנ"א עם הרשימות, ועדיין מחכים להידיעה מהלשכה שקבלו הספרים.

שבע רצון הנני ממה שכותב במכ' שהגיש עוד הפעם בקשה על מכנס, ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה 

מופלגה למעלה מן הטבע בטבע. וכמבואר במאמר שנדפס לי"ב תמוז.

מוסג"פ קטע מהשיחה בההתועדות דש"מ אלול, ובטח יפרסם זה באופן המתאים בחוגים היותר 

רחבים.

בברכת הצלחה וכוח"ט.

מ. שניאורסאהן



סה היום יום . . . 

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. הָאט 
דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט זייער 
ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין מעזריטש, 
הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת ישראל איז 
אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער הָאט מען הָאלט 

די קינדער.

ּסּוִרים  ֶדל ַהּיִ ֵקן ֶאת ּגֹ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחֹלֶקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
ם טֹוב –  ַעל ׁשֵ ה ֶאת ַהּבַ י ְמַכּנֶ ְך ָהָיה ָהַרּבִ ָבא – ּכָ י: ַהּסָ ִדים. ָעָנה ָהַרּבִ ְתַנּגְ ׁשּוֵטי ַהּמִ ּסֹוְבִלים ִמּפְ ׁשֶ
יד  ּגִ י – ָהַרב ַהּמַ מֶעְזִריְטׁש, ָהַרּבִ ָהִייִתי ּבְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּיָ ׁשּוִטים. ּבַ הּוִדים ַהּפְ יֹוֵתר ֶאת ַהּיְ ָאַהב ּבְ
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ת ֲאבֹוֵתינּו  ְקֻדּשַׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ָאְמרּו ַרַז"ל  י ַמה ּשֶׁ ים טֹוִבים( ", ַעל ּפִ ה ּוַמֲעׂשִ ת ָצִריְך לֹוַמר "ְלתֹוָרה )ּוְלֻחּפָ ם ַעל ּבַ ּגַ ָיֵגן ָעֵלינּו[ ׁשֶ
ִלּמּוד  ים ֵחֶלק ּבְ ׁשִ ם ַלּנָ רּוֵיי כּו' ּוְבַאְתנּוֵיי כּו' ְוַנְטִרין כּו'" ]ּגַ ִאּקְ ַמאי ַזְכָיין, ּבְ י ּבְ ָרכֹות יז, א( "ָנׁשֵ )ּבְ

עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון סיפור 
פנימית  א  אין  סיפור  דעם  דערהערען  און  ספורים  חסידישע  דערציילען  בדבור,  יצ"מ 
דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור בעדארף 
בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען דעם דרכי 

נועם פון תורת החסידות.

ל ִסּפּור  ְצָוה ׁשֶ ֶמת ַהּמִ ל ֲחִסידּות ַקּיֶ "יִציַאת ִמְצַרִים" ׁשֶ "ּב[: ּבִ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּבַ ּפּור  ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקֹלט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ּבְ ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ַעם ׁשֶ ְרֵכי ַהּנֹ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . סו

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ם ּבָ ן הּוא ּגַ ל ַהֶחְסרֹונֹות.. ּכֵ ן ֶאת ּכָ ּבֹון ּוְלַתּקֵ ַמן ִלְזַמן ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ן ֶרַוח ַרב, ָצִריְך ִמּזְ ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָכל ַהּשָׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ר ָעַבר ֲעֵליֶהם  ל ֲאׁשֶ ם ִמּכָ ַנְפׁשָ ּבֹון ֶצֶדק ּבְ ַעל ֵעֶסק, ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ב ֹאֶהל ְוֵהן ַהּבַ ֵהן ַהּיֹוׁשֵ
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ַהּשָׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ
ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאֶבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאֶבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ
ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

יֹוֵתר  ָיָקר  ּומֹוִביִלים.  ד  ּיָ ּבַ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ יֹוֵתר הּוא –  ַנֲעֶלה  ֹכַח ַעְצמֹו.  ּבְ ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה  ְצִריָכה 
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ הּוא – ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע ַאַחר  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ְתִחיל "ֶזֶכר ַרב טּוְבָך"  ּבּור ַהּמַ ה ַמֲאָמִרים ְקָצִרים. ּוְלֻדְגָמא: ּדִ ְתִחּלָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה אֹוֵמר ּבִ
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ּשָׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת
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ה'תשע"ב אב מנחם כ"ד ראשון יום עני קרבן המביא עשיר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïaø÷ :øîBàä̈¥¨§©

íéiðò úãìBiä Bà òøöî BúBà äéä íà ,éìò Bæ úãìBé Bà äæ òøöî§Ÿ̈¤¤¤¨©¦¨¨§Ÿ̈©¤¤£¦¦

.éðò ïaø÷ øãBpä àéáî Z¥¦©¥¨§©¨¦

שאמר "עשיר הרמב"ם: פסק כפרה מחוסרי הלכות ובסוף

על מביא זה הרי - עני היה והמצורע עלי, זה מצורע של קרבנו

כיון כלומר, משגת". הנודר יד שהרי עשיר, קרבנות ידו

של וידו העני של קרבנו את להביא עצמו על קיבל שהעשיר

עשיר. קרבנות להביא עליו משגת, כן העשיר

קרבן שהאומר שלפנינו מההלכה משנה' ה'כסף ושואל

וכאן עני. קרבן הנודר מביא עני, המצורע אם עלי, זה מצורע

עשיר! קרבן מביא עשיר הנודר שאם מפרט אינו הרמב"ם

מה על שסמך לפי כאן, לפרש חשש "לא הרמב"ם ומתרץ:

כפרה]. מחוסרי [בהלכות כאן" שכתב

משנה' ה'כסף של שיטתו עם מתאים זה תירוץ (ידואולם

אות רמב"ם, כללי המופיעיםו)מלאכי, דברים על גם סומך שהרמב"ם

על רק מסתמך שהרמב"ם הדעות לפי אך עתידיות, בהלכות

בחר מדוע לתמוה: יש זו, להלכה קודם שהובאו הלכות

קרבנות את עצמו על המקבל שאם הדין את לפרט הרמב"ם

מחוסרי בהלכות עשיר, קרבן להביא עליו עשיר, היה העני

המוקדמות? הקרבנות מעשה בהלכות ולא המאוחרות כפרה

לבאר: ויש

zepaxwdהלכות dyrn,לקרבן הקרבן נעשה כיצד מלמדות

ההוראה באה אלו הלכות במסגרת בו. שעושים הפעולות ומה

קרבן להביא נדר והרי חל הנדר חברו בעד נדר אדם שכאשר

לפרט בלי כללי, באופן ההלכה את כאן מביא הרמב"ם לכן עני.

את להדגיש – עשיר קרבן להביא עליו עשיר הנודר שאם

של xcpdההיבט meiwבהלכות ואולם .dxtk ixqegnדנים

של xtkzndמבחינתו rxevndעליו מביא שחברו הקרבן האם ,

חובתו? ידי אותו מוציא

בזה" זה ערבין ישראל "כל שמצד הדין פסק בא כאן ודווקא

החובה כי לחברו, ויתכפר חברו על קרבן להביא יכול האחד

מוטלת החובה ואם הנודר. על עוברת המצורע על שהוטלה

עשיר. קרבן להביא עליו עשיר הוא שאם וודאי עצמו עליו

(jli`e 101 'nr f"k zogiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ה שני יום יותר? או בדיוק להביא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïè÷ ...øãBpä©¥¨¨

...ìéà àéáäå 'Oák ...éìò éøä' øîà ?ãöék .àöé Z ìBãâ àéáäå§¥¦¨¨¨¥©¨©£¥¨©¤¤§¥¦©¦

.àöé̈¨

כאשר ועשית תשמור שפתיך "מוצא נאמר הרי להבין: יש

איל? והביא כבש נדר אם חובתו ידי יוצא ואיך נדרת",

מתפרש כבש להביא שהנדר לומר ניתן zegtdלכאורה lkl'

כן אם אבל כוונתו, בכלל מכבש יותר שהוא איל גם אך כבש',

אף איל להביא יכול שיביאdligzklהיה עדיף מזו, יתירה ,

הרמב"ם כתב שהרי הל'איל, מזבח)(סוף לזכותאסורי "הרוצה

המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן קרבנו יביא עצמו...

בדיעבד שרק משמע כאן הרמב"ם מלשון ואילו ממנו", שיביא

חובתו. ידי יצא

אמנם כבש' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן לפרש יש ולכן

כבש להביא שנדר מניחים אנו מקום, ומכל בכלל, האיל אין

כיון אלא יותר להביא מעוניין שאינו משום לא איל, ולא

אי הביא אם ולכן יותר, ידו השיגה לא שעה יצא,שבאותה ל

שפתיך "מוצא נאמר: בפסוק כי איל יביא לא לכתחילה אבל

כפי כבש יביא לכתחילה ולכן, נדרת". כאשר ועשית תשמור,

באיל חובה ידי יוצא ובדיעבד שפתיך". "מוצא משום שנדר,

את אףzpeekויקיים נדרת", כאשר ב"ועשית הנכללת – נדרו

שפתיו. למוצא לגמרי מתאימה שאינה

(1 'nr f"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ו שלישי יום קדושה של אש

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰Là äaëîä©§©¤¥

çaænä ìòî dãéøBä elôàå ...äaëú àì :øîàpL ,ä÷Bì Z çaænä©¦§¥©¤¤¤¡©Ÿ¦§¤©£¦¦¨¥©©¦§¥©

.ä÷Bì Z daëå§¦¨¤

כהנים' צו)ב'תורת המסעות(פרשת בשעת האם תנאים נחלקו

ולכאורה, תכבה. לא המזבח שאש להקפיד צריך היה במדבר

לאחר אף הרי להקשות: יש בכך הקפידו שלא הסוברים לדעת

לכן שקודם מאחר לכבותה אסור המזבח מעל הגחלת שהורדה

שאף המסעות בשעת גם הדין הוא כן ואם המזבח, על היתה

שקודם מאחר האש את לכבות ייאסר במקומו, אינו שהמזבח

במקומו? המזבח על היתה

הרמב"ן דברי לפי לבאר ו)ויש ו, אש(ויקרא כיבוי שבאיסור

'אש הראשון הכתוב נפרדים. פסוקים שני נאמרו המזבח מעל

הכהנים על מצוה הוא תכבה' לא המזבח על תוקד תמיד

הכהנים נתעצלו 'ואם הפסק, ללא האש לקיום לדאוג החייבים

השני והכתוב בידים), כיבו שלא (אף בלאו' עברו האש וכבתה

(לא אדם כל על מלמד תכבה', לא בו תוקד המזבח על 'והאש

בלאו. עובר בידים כיבה שאם הכהנים) רק

אינה כהנים בתורת התנאים שמחלוקת לפרש יש זה ולפי

בשעת אף הדעות לכל אסור (שבוודאי כיבוי מעשה לגבי

אלא המזבח), מעל שהורדה אחר גחלת במכבה כמו המסעות,

ובזה המזבח על תתקיים שהאש לדאוג הכהנים על החיוב לגבי

המסעות בשעת גם נאמר הדין האם צא,נחלקו זבחים הגרי"ז (חדושי

.ב)

לעשה' הניתק ש'לאו אף על לוקה המזבח שעל אש והמכבה

אין אותו) המתקנת עשה מצות לאחריו לקיים שאפשר (היינו

'אש של העשה בקיום הלאו את לתקן אפשר וכאן עליו לוקים
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ה'תשע"ב אב מנחם כ"ד ראשון יום עני קרבן המביא עשיר
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שאמר "עשיר הרמב"ם: פסק כפרה מחוסרי הלכות ובסוף

על מביא זה הרי - עני היה והמצורע עלי, זה מצורע של קרבנו

כיון כלומר, משגת". הנודר יד שהרי עשיר, קרבנות ידו

של וידו העני של קרבנו את להביא עצמו על קיבל שהעשיר

עשיר. קרבנות להביא עליו משגת, כן העשיר

קרבן שהאומר שלפנינו מההלכה משנה' ה'כסף ושואל

וכאן עני. קרבן הנודר מביא עני, המצורע אם עלי, זה מצורע

עשיר! קרבן מביא עשיר הנודר שאם מפרט אינו הרמב"ם

מה על שסמך לפי כאן, לפרש חשש "לא הרמב"ם ומתרץ:

כפרה]. מחוסרי [בהלכות כאן" שכתב

משנה' ה'כסף של שיטתו עם מתאים זה תירוץ (ידואולם

אות רמב"ם, כללי המופיעיםו)מלאכי, דברים על גם סומך שהרמב"ם

על רק מסתמך שהרמב"ם הדעות לפי אך עתידיות, בהלכות

בחר מדוע לתמוה: יש זו, להלכה קודם שהובאו הלכות

קרבנות את עצמו על המקבל שאם הדין את לפרט הרמב"ם

מחוסרי בהלכות עשיר, קרבן להביא עליו עשיר, היה העני

המוקדמות? הקרבנות מעשה בהלכות ולא המאוחרות כפרה

לבאר: ויש

zepaxwdהלכות dyrn,לקרבן הקרבן נעשה כיצד מלמדות

ההוראה באה אלו הלכות במסגרת בו. שעושים הפעולות ומה

קרבן להביא נדר והרי חל הנדר חברו בעד נדר אדם שכאשר

לפרט בלי כללי, באופן ההלכה את כאן מביא הרמב"ם לכן עני.

את להדגיש – עשיר קרבן להביא עליו עשיר הנודר שאם

של xcpdההיבט meiwבהלכות ואולם .dxtk ixqegnדנים

של xtkzndמבחינתו rxevndעליו מביא שחברו הקרבן האם ,

חובתו? ידי אותו מוציא

בזה" זה ערבין ישראל "כל שמצד הדין פסק בא כאן ודווקא

החובה כי לחברו, ויתכפר חברו על קרבן להביא יכול האחד

מוטלת החובה ואם הנודר. על עוברת המצורע על שהוטלה

עשיר. קרבן להביא עליו עשיר הוא שאם וודאי עצמו עליו

(jli`e 101 'nr f"k zogiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ה שני יום יותר? או בדיוק להביא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïè÷ ...øãBpä©¥¨¨

...ìéà àéáäå 'Oák ...éìò éøä' øîà ?ãöék .àöé Z ìBãâ àéáäå§¥¦¨¨¨¥©¨©£¥¨©¤¤§¥¦©¦

.àöé̈¨

כאשר ועשית תשמור שפתיך "מוצא נאמר הרי להבין: יש

איל? והביא כבש נדר אם חובתו ידי יוצא ואיך נדרת",

מתפרש כבש להביא שהנדר לומר ניתן zegtdלכאורה lkl'

כן אם אבל כוונתו, בכלל מכבש יותר שהוא איל גם אך כבש',

אף איל להביא יכול שיביאdligzklהיה עדיף מזו, יתירה ,

הרמב"ם כתב שהרי הל'איל, מזבח)(סוף לזכותאסורי "הרוצה

המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן קרבנו יביא עצמו...

בדיעבד שרק משמע כאן הרמב"ם מלשון ואילו ממנו", שיביא

חובתו. ידי יצא

אמנם כבש' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן לפרש יש ולכן

כבש להביא שנדר מניחים אנו מקום, ומכל בכלל, האיל אין

כיון אלא יותר להביא מעוניין שאינו משום לא איל, ולא

אי הביא אם ולכן יותר, ידו השיגה לא שעה יצא,שבאותה ל

שפתיך "מוצא נאמר: בפסוק כי איל יביא לא לכתחילה אבל

כפי כבש יביא לכתחילה ולכן, נדרת". כאשר ועשית תשמור,

באיל חובה ידי יוצא ובדיעבד שפתיך". "מוצא משום שנדר,

את אףzpeekויקיים נדרת", כאשר ב"ועשית הנכללת – נדרו

שפתיו. למוצא לגמרי מתאימה שאינה

(1 'nr f"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ו שלישי יום קדושה של אש

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰Là äaëîä©§©¤¥

çaænä ìòî dãéøBä elôàå ...äaëú àì :øîàpL ,ä÷Bì Z çaænä©¦§¥©¤¤¤¡©Ÿ¦§¤©£¦¦¨¥©©¦§¥©

.ä÷Bì Z daëå§¦¨¤

כהנים' צו)ב'תורת המסעות(פרשת בשעת האם תנאים נחלקו

ולכאורה, תכבה. לא המזבח שאש להקפיד צריך היה במדבר

לאחר אף הרי להקשות: יש בכך הקפידו שלא הסוברים לדעת

לכן שקודם מאחר לכבותה אסור המזבח מעל הגחלת שהורדה

שאף המסעות בשעת גם הדין הוא כן ואם המזבח, על היתה

שקודם מאחר האש את לכבות ייאסר במקומו, אינו שהמזבח

במקומו? המזבח על היתה

הרמב"ן דברי לפי לבאר ו)ויש ו, אש(ויקרא כיבוי שבאיסור

'אש הראשון הכתוב נפרדים. פסוקים שני נאמרו המזבח מעל

הכהנים על מצוה הוא תכבה' לא המזבח על תוקד תמיד

הכהנים נתעצלו 'ואם הפסק, ללא האש לקיום לדאוג החייבים

השני והכתוב בידים), כיבו שלא (אף בלאו' עברו האש וכבתה

(לא אדם כל על מלמד תכבה', לא בו תוקד המזבח על 'והאש

בלאו. עובר בידים כיבה שאם הכהנים) רק

אינה כהנים בתורת התנאים שמחלוקת לפרש יש זה ולפי

בשעת אף הדעות לכל אסור (שבוודאי כיבוי מעשה לגבי

אלא המזבח), מעל שהורדה אחר גחלת במכבה כמו המסעות,

ובזה המזבח על תתקיים שהאש לדאוג הכהנים על החיוב לגבי

המסעות בשעת גם נאמר הדין האם צא,נחלקו זבחים הגרי"ז (חדושי

.ב)

לעשה' הניתק ש'לאו אף על לוקה המזבח שעל אש והמכבה

אין אותו) המתקנת עשה מצות לאחריו לקיים שאפשר (היינו

'אש של העשה בקיום הלאו את לתקן אפשר וכאן עליו לוקים
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על רק היא זו עשה שמצות משום - המזבח' על תוקד תמיד

הוא המכבה שכאשר ונמצא ישראל. שאר על ולא הכוהנים

זה ולפי העשה, קיום ידי על הלאו את לתקן בידו אין ישראל

את לקיים שבידו מאחר ילקה לא שכיבה כהן שאמנם יתכן

כא)העשה סי' תרו"מ בינה .(אמרי

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ז רביעי יום ימים? שמונה חנוכה קבעו מדוע

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øð ÷éìãîe©§¦¥

Z äák àlL BàönL øðå .íúáèä àéä úBøpä ú÷ìãäå .äákL¤¨¨§©§¨©©¥¦£¨¨¨§¥¤§¨¤Ÿ¨¨
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הרשב"א ושט)לדעת עט סי' ח"א היא(שו"ת הנרות הדלקת מצות

בין הנרות את אהרן "ובהעלות בתורה ככתוב הערביים, בין רק

ח)הערבים" ל, שנאמר(שמות ומה את(שם). בהיטיבו בבקר "בבקר

המנורה בזיכי בניקוי אלא הנרות בהדלקת מדבר אינו הנרות"

וכדומה. הפתילות והגבהת מהדשן

תמיד דולקים הנרות שיהיו היא המצוה הרמב"ם לדעת ואילו

ונר בבוקר, גם להדליקם צריך שכבו נרות ולכן וביום, בלילה

הנרות" את בהטיבו בבקר "בבקר שנאמר וזהו מתקנו כבה שלא

הראשון, לאיתנו שיחזור כדי הנר את להיטיב היינו 'הטבה' כי –

שכבה נר ולכן, לבריאותו. וחוזר אותו שמרפאים כחולה

שהרי מתקנו, – אורו את לתקן שיש אלא כבה שלא ונר מדליקו,

הנר 'הטבת' לחםזוהי משנה, .משנה)(כסף

שלמה' 'בנין נב)ובספר בין(סי ההבדל הרמב"ם לדעת מבאר:

שהדלקת הוא הבוקר של להדלקה הערביים בין של ההדלקה

צריך דולקים הנרות אם ולכן חיובית, מצוה היא הערביים בין

מצוה אין בבוקר אבל ולהדליקם, ולחזור תחילה לכבותם

אבל להדליקם, צריך כבויים מצאם שאם אלא להדליק חיובית

בתיקון די אלא ולהדליקו לכבותו צריך אין כבה שלא נר

הפתילה.

ומוסיף:

הידועה יוסף' ה'בית קושיית את ליישב יש הרמב"ם, לפי

תר"ע) סי' :(או"ח

ימים שבעה היה הנס והרי חנוכה ימי שמונת קבעו מדוע

אחד? ליום להדליק כדי שמצאו השמן בפך היה שהרי בלבד,

לילה להדליק כדי בו די היה שמצאו בפך שהיה השמן כי

לשיטת והרי ביום, גם להדליק כדי מספיק לא אבל אחד

שגם לומר צריך שכך וכיון ביום, גם להדליק צריך הרמב"ם

ביום. גם הנרות דלקו ללילה שבנוסף בכך נס היה הראשון ביום

ה'תשע"ב אב מנחם כ"ח חמישי יום השמים מן הלחם שתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰eãøiL íéhç¦¦¤¨§
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רש"י שירדו)לדעת ד"ה א סט, היינו(מנחות בעבים" שירדו "חטים

ולדעת חטים". מלאה ספינה בלעו באוקיינוס העבים "כששתו

חטין)התוספות ד"ה בעבים",(שם ירדו נס ידי ש"על הכוונה

לומר יש – לצורך" אלא הטבע משנה הקב"ה ש"אין ולמרות

להם וירדו גדול רעב שם שהיה "כגון צורך בזה היה שכאן

נס" דרך כאן)חטים .(רדב"ז

בגמרא מבוארים זה במקרה הספק :(שם)וצדדי

אבל דלא, לארץ דחוצה לאפוקי – רחמנא אמר "ממושבותיכם

דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או דמי, שפיר דעבים

למעט בא "ממושבותיכם" בתורה האמור האם כלומר, לא". נמי

צריכים הלחם ששתי מלמד שהכתוב או לארץ חוץ חיטי את רק

מהעבים. אפילו אחר, מקור מכל ולא "ממושבותיכם" רק להיות

האחרונים פסחיםוביארו שיעורים קובץ ה"א; פ"א כלאים הל' (צפנתֿפענח

טז) הלחםאות שבשתי היא ההקפדה האם הוא הספק ששורש

בעבים; קיים לא שכמובן מה ישראל, ארץ של המעלה תהיה

אכן אלו ועבים מחוץֿלארץ, יהיו שלא רק היא שההקפדה או

לארץ. חוץ של החיסרון את להם אין

יואב' לג)וה'חלקת סי' שהחטים(יו"ד תוספות דעת לפי הסביר

המעלה הלחם בשתי שתהיה צריך שבוודאי – השמים מן ירדו

כי קדושה מקום הם השמים שמא הוא והספק ישראל, ארץ של

השמים" מן יורד טמא דבר ב)"אין נט, גם(סנהדרין כן ואם ,

ישראל. ארץ קדושת את יש ממעל בשמים

התשע"ב אב מנחם כ"ט שישי יום חודש וראש חנוכה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰çëL Bà øáò̈©¨©

.øéãzä úà èçBL Ck øçàå ,Báéø÷î ...øéãz BðéàL úà èçLå§¨©¤¤¥¨¦©§¦§©©¨¥¤©¨¦

קוראים בראשון תורה. ספרי שני מוציאים טבת חודש בראש

שכן חנוכה, של היום פרשת את ובשני חודש ראש פרשת את

תדיר – תדיר ושאינו ו'תדיר חנוכה לגבי תדיר הוא חודש ראש

הרמ"א ופסק ס"ג)קודם'. תרפד סי' לקרוא(או"ח והתחילו טעו שאם

חודש. ראש פרשת את ולקרוא להפסיק יש חנוכה, קריאת את

ב התחיל שאם כאן מהרמב"ם שמוכיחים פרשתויש קריאת

חודש, ראש פרשת יקרא כך אחר ורק לקרותה יסיים חנוכה

קרבן השוחט ואם בקרבנות הוא התדיר הקדמת דין מקור שהרי

הוא התדיר, את יקריב כך ואחר הקרבתו את יסיים תדיר שאינו

זו בקריאה יא)הדין סי' (פרחיה) חסד .(תורת

שאינו את ושחט עבר כאשר ליישב: יש הרמ"א שיטת ואת

אם - נשחט לא עדיין התדיר ואילו להיזרק, מוכן ודמו תדיר

זה הרי דמו וזריקת התדיר לשחיטת ויפנה המוכן הדם את יניח

בקריאת אך כן, לעשות אין ולכן תדיר, שאינו בזה גדול זלזול

למצב דומה זה והרי לפנינו, מוכן השני התורה ספר גם התורה

כאשר כך כל זלזול אין ובזה נשחטו, כבר הקרבנות שני שבו
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לחברתה ופונה אחת מצוה ישימניח כד)(גזע .סי'

אריה' ה'שאגת מפרש כ)וכן זה(סי' את שהקריב שהטעם

כבר הגיע מצוותו שזמן משום הוא התדיר קודם דמו שנשחט

זמן הגיע לא נשחט לא שעדיין זה ואילו שנשחט משעה

אין זה ולפי נשחט. שכבר זה את להקדים יש ולכן מצוותו,

כבר החיובים שני זמן שבו התורה קריאת לענין ראיה מכאן

הגיע.

ה'תשע"ב אב מנחם ל' קודש שבת אימו' ירך 'עובר

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úàhç Léøôä¦§¦©¨
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למיתה חטאת שוולד א)אף הל' כאשר(לעיל רק זה הרי ,

אם אבל שהקדישה, לאחר וילדה נתעברה שהקדיש הבהמה

כמקדיש זה הרי יוחנן ר' לדעת וילדה, מעוברת בהמה הקדיש

בוולדה - רצה מתכפר, בה – ו"רצה לחטאת בהמות שתי

המקדיש רצה שאם היינו משויר", שיירו ש"אם מכיון מתכפר",

לאו "עובר כי להקדישו, ולא חולין הוולד את להשאיר רשאי

מכוח מקדישו, אם גם ולכן אמו. מחמת מתקדש ואינו אמו" ירך
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zepaxwdע dyrn zekld - a`Îmgpn c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd a`Îmgpn 'lÎc"k -

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ד ראשון יום

zFpAxTd dUrn zFkld¦§©£¥©¨§¨
יג ¤¤ּפרק

ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמצות
ׁ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 ּברֹותחין,[שורה]הּכבׂש. אֹותּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁש נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל עׂשרהולׁש ּתים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ַחּלֹות.
הּׁשלׁשת‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת

חּלה לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית החּלהלּגין 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"פואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
עד ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
חצי עם החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
לבֹונה קמץ חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹקמץ
מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבערב.

לאּׁשים. ּכליל ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכּלּה
הּסלת‰. אֹומנחת סלת עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבעּׂשרֹון ּומֹודד לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכּמה
מקּדׁש הּסלת,ׁשל את עליו נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואחר ּבֹו; הּסלת ּובֹולל הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹואחר
ּתחּלה, ׁשּנתן וׁשמן ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכ
לעּׂשרֹון. לג הּכל - ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹעם

לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן
.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת הּׁשמן[מין נֹותן ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

ּובֹולל אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבכלי,
אֹו ּבמחבת אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹהּסלת;

ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו לפתיתים]ּבמרחׁשת -], ְְְִִֵֶֶֶַַָָ
עליה ונֹותן הּׁשמן, ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונֹותנּה

ְָָלבֹונתּה.
.Êׂשפה 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,

.Áּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה הּסלתמנחת ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ
ׁשרת,ּבּׁשמן ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

"חּלֹות ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותן
רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת ורכות]מּצת דקות -[חלות היא ְְְִִִִֶֶַַֹֹ

ּבּׁשמן, הרקיקין את ּומֹוׁשח ּבפֹוׁשרין, הּסלת את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשין
ׁשאחר לי, ויראה ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּנאמר:

אֹותם. מֹוׁשח ֲִֵַָָאפּיה
.Ëמֹוׁשחן ּומֹוׁשחןוכיצד עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא ? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
.Èאֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל

חּלֹות עׂשר עּׂשרֹון ּכׁשרה.ּכל חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם ; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לארּבעה, והּׁשנים לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוכיצד

כהּנה[חותך]ּומבּדיל זכרי ׁשל הּמנחה היתה ואם שכולה; -] ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻ
ואםלמזבח] ּכזיתים, ּפתיתתן וכּלן ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו ,ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻ

ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין ְְְְִִִִִִֵַָָהגּדיל
.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן לא[המנחה , ִִַַָָֹֹֹֹ

האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמׁשח
מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, ְְְִִִֶֶָָָָָאּלא

.·Èּביתֹו מּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
מּתכֹות[כלים]ּבקלתֹות מיני ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ראּוי ׁשהּוא ּכלי מנחת[להיות]- היתה ואם ׁשרת. לכלי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
היתה ואם ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נֹותנּה - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּסלת
ּכמֹו ּופֹותת ּבּמקּדׁש, ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָמן
ׁשמנּה עליה ונֹותן ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו,
הּמזּבח, אצל מֹוליכּה והּכהן ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּולבֹונתּה,
ודּיֹו. קרן, ׁשל חּדּה ּכנגד מערבית ּדרֹומית ּבקרן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻּומּגיׁשּה
ׁשּנתרּבה מּמקֹום וקֹומץ אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומסּלק
לכלי הּקמץ ונֹותן ּומּׁשמנּה". "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשמנּה,
אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו וקמץ ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשרת,
הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ּכל את ּומלּקט וחֹוזר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹקדֹוׁש.
על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ּגּבי על אֹותֹו ּומעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּבּכלי,
אינֹו - היא ּכהנים מנחת ואם ׁשרת. מּכלי האּׁשים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָֹּגּבי
ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ּכּלּה, על מלח נֹותן אּלא ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻקֹומץ,

ִִָהאּׁשים.
.‚Èמנח קֹומצין אדםּכיצד ּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? :ֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּפס וקֹומץ[כף]ּפֹוׁשט אצּבעֹותיו[סוגר]ידֹו, ּבראׁשי קמץ . ְְְְֵֵֵֶַַָָָָ
הּורצה הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן .[התקבל]אֹו ְְְְְִִִִִִַַָָֹ

זה הרי - וקמץ אצּבעֹותיו ׁשהרחיק ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹואם
ָּפסּול.

.„Èה]אין הּקמץ[מידת ּומקצת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
הּסלת זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻמעּכב
- ּכּלֹו את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻוהּׁשמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות ְְְִִֵֵֶַָָֹאין
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ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב
ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני נֹודרמחמּׁשה אֹו ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מנחֹות מיני מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמנחה
ׁשמן אֹו עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנסכים
לּמערכה עצים אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּבפני

העצים".[למזבח] "ּולקרּבן ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני -ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁ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 אבלּדמי הּנדר; הּוא זה - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵָָָָָהאֹומר:
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי ְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו

קרּבנֹו‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה
נ אֹו ּבאחריּותֹוואבד חּיב ׁשּנדר;גנב, ּכמֹו ׁשּיקריב עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָוהּמתנּדב
.Âעלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

לׁשּלם חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת עליקרּבן', 'הרי אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
חּיב אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹולה

ְֲַָָּבאחריּותּה.
.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר

זרה עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולהקרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ
יצא. לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
הקריבּה יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ'ׁשאקריבּנה
ׁשּלא מנת על עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
וכן ּבחּוץ. העליתּה על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָיהיה
ּגּלח אם - זה' ּבבית ׁשאגּלח מנת על נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאם
צער והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשם,

נזירּות. ואינּה ְְְִֵַָעצמֹו;
.Áחטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבנדרחּטאת ּבאין ואינן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשאמר: אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָּונדבה.
מחּיב היה ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו ְְֲֵַַָָָָָָָֹֻ'הרי
אֹו 'לאׁשמי', אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָחּטאת
קּימין. ּדבריו - 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ'הרי

.Ëאם - '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'עלי ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:

ידֹו, על להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
הקרבה ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּומתּכּפר
ּבהן לֹו ּומתּכּפר מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא

הפרׁשה. ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
מּתחּלה ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבל

סֹוף .ועד ְַ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי כעסם]האֹומר: בעת ,[שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר [בשלושהׁשּמּנדריהן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכלּוםהנ"ל] נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי נודרים; [שאינם ְְְְְִִִֵֵֵַֹ
ּבנזירמכעס] נדר זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ְְְְְְִֵָָָָָָָּובקרּבן.
.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ואמרכוונתו] עֹולה', עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשוין.
'ׁשלמים' ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ'ׁשלמים',
לנּדר 'קרּבן', ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא -ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹֹ

המקדש]ּבחרם להוצאות קּימים:[- ּדבריו - 'הקּדׁש' ואמר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבנדרים ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהעֹולה
ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּובנדבֹות,
ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ּכיצד? חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹולא
"ּכל ׁשּנאמר: להביא, חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעֹולה
ּכל וכן להביא. יתחּיב הּלב ּבנדיבת - יביאה" לּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנדיב

ונדבֹותם. קדׁשים מּנדרי ּבזה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכּיֹוצא
.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון ּומעׂשרֹות[- ְְֲִִֵַַָָ
ּברגל הּכל ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּתנֹות

ּתחּלה ּבֹו שבא]ׁשּפגע הראשון בחג "ּובאת[- ׁשּנאמר: , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
ּכל ּתביא לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמה,

לּׁשם. ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה הּגיעמה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עׂשה; מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא עליוהרגל עברּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אֹו התנּדב, אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבלא עבר זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבלא עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹתעׂשה,
על לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻתעׂשה,

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְֲִֵֶֶֶַָלאו
.„Èּבּה ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהקּדיׁש

עד תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּום
רגלים ׁשלׁש האחרת על ואחדׁשּיעברּו האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
רגלים הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹאּלא
עד מּיד, לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו .ׁשּיקריב ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על עד["יקריב"]אף אֹותֹו ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַַֹ

ּבין אני'. 'רֹוצה הפריׁשׁשּיאמר ולא ּבין[בהמה]ׁשּנדר , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ְְְְִִִִִִֶֶַַֹׁשהפריׁש

.ÊÈּפי 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
חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
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ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב
ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני נֹודרמחמּׁשה אֹו ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מנחֹות מיני מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמנחה
ׁשמן אֹו עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנסכים
לּמערכה עצים אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּבפני

העצים".[למזבח] "ּולקרּבן ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני -ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁ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 אבלּדמי הּנדר; הּוא זה - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵָָָָָהאֹומר:
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי ְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו

קרּבנֹו‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה
נ אֹו ּבאחריּותֹוואבד חּיב ׁשּנדר;גנב, ּכמֹו ׁשּיקריב עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָוהּמתנּדב
.Âעלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

לׁשּלם חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת עליקרּבן', 'הרי אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
חּיב אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹולה

ְֲַָָּבאחריּותּה.
.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר

זרה עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולהקרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ
יצא. לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
הקריבּה יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ'ׁשאקריבּנה
ׁשּלא מנת על עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
וכן ּבחּוץ. העליתּה על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָיהיה
ּגּלח אם - זה' ּבבית ׁשאגּלח מנת על נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאם
צער והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשם,

נזירּות. ואינּה ְְְִֵַָעצמֹו;
.Áחטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבנדרחּטאת ּבאין ואינן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשאמר: אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָּונדבה.
מחּיב היה ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו ְְֲֵַַָָָָָָָֹֻ'הרי
אֹו 'לאׁשמי', אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָחּטאת
קּימין. ּדבריו - 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ'הרי

.Ëאם - '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'עלי ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:

ידֹו, על להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
הקרבה ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּומתּכּפר
ּבהן לֹו ּומתּכּפר מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא

הפרׁשה. ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
מּתחּלה ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבל

סֹוף .ועד ְַ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי כעסם]האֹומר: בעת ,[שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר [בשלושהׁשּמּנדריהן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכלּוםהנ"ל] נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי נודרים; [שאינם ְְְְְִִִֵֵֵַֹ
ּבנזירמכעס] נדר זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ְְְְְְִֵָָָָָָָּובקרּבן.
.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ואמרכוונתו] עֹולה', עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשוין.
'ׁשלמים' ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ'ׁשלמים',
לנּדר 'קרּבן', ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא -ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹֹ

המקדש]ּבחרם להוצאות קּימים:[- ּדבריו - 'הקּדׁש' ואמר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבנדרים ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהעֹולה
ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּובנדבֹות,
ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ּכיצד? חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹולא
"ּכל ׁשּנאמר: להביא, חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעֹולה
ּכל וכן להביא. יתחּיב הּלב ּבנדיבת - יביאה" לּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנדיב

ונדבֹותם. קדׁשים מּנדרי ּבזה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכּיֹוצא
.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון ּומעׂשרֹות[- ְְֲִִֵַַָָ
ּברגל הּכל ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּתנֹות

ּתחּלה ּבֹו שבא]ׁשּפגע הראשון בחג "ּובאת[- ׁשּנאמר: , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
ּכל ּתביא לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמה,

לּׁשם. ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה הּגיעמה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עׂשה; מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא עליוהרגל עברּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אֹו התנּדב, אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבלא עבר זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבלא עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹתעׂשה,
על לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻתעׂשה,

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְֲִֵֶֶֶַָלאו
.„Èּבּה ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהקּדיׁש

עד תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּום
רגלים ׁשלׁש האחרת על ואחדׁשּיעברּו האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל

.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
רגלים הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹאּלא
עד מּיד, לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו .ׁשּיקריב ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על עד["יקריב"]אף אֹותֹו ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַַֹ

ּבין אני'. 'רֹוצה הפריׁשׁשּיאמר ולא ּבין[בהמה]ׁשּנדר , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ְְְְִִִִִִֶֶַַֹׁשהפריׁש

.ÊÈּפי 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
חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
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נזיר, מחּטאת חּוץ קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
יאחר ׁשּמא - יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹואיל

עליה אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ .אֹותּה, ְְְְִִֶַָָָָ

טו ¤¤ּפרק
והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה -]- ׁשלמים' ְְְִִֵֶָָָָָ

נתּכּון, לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּדבריו
ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; שהתכון]ּדבריו והֹוציא[- ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

אף - עֹולה' 'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשפתיו
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי מיד]על ׁשלמים;[- ולדּה הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּדּבּור. ּכדי ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
.·- 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 זועֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי -שווה עֹולה' זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

עֹולה; ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻהֹואיל
ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהקּדיׁש

נתקּדׁש. לא ְִֵַֹאֹו
.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
היה ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻמחּיב
'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 ׁשּמּתחּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ

ּפי על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
חּיים ּבעלי אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי ּתקרב;[ראויה]נדחים, לפיכ - להקרבה ּכּלּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה גםועֹוׂשה באחרת זו יחליף אם תהיה[- השניה ְְָָ

.קדושה]

אם‰. - לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲִֵֵֵֵָָָָהאֹומר:
והיא הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻהיתה
ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעצמּה

.עֹולה ָ
.Âׁשאין הּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאמר

ּכמֹו ּכלּום, אמר לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָֹֻקדּׁשה
מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות -ׁשּבארנּו לעֹולה' אּלּו 'הרי אמר: ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

עֹולה. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָָיּמכרּו,
.Êּולאחר 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 ׁשּנדר;ואם ּכמֹו ּבהן מביא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנדר ּכמֹו מביא יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקריבן .ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ

.Áהּוא הרי זכר, ילדה 'אם ואמר: מעּברת, ּבהמה לֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהיתה

ו עֹולה;עֹולה, יקרב זכר, ילדה - ׁשלמים' זבחי נקבה, אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָ
יקרב הּזכר - ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָנקבה,
האחד - זכרים ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָעֹולה,
אם וכן חּלין; ודמיו עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻיקרב

ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ּתּמכרילדה ּוׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
חּלין ודמיה ׁשלמים, טמטּוםלצרכי ילדה בו. ניכר [שאין ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֻֻ

ונקבה] זכר יחד]ואנּדרֹוגינֹוססימן ונקבה זכר סימני בו -[יש ְְְִַ
עּבר והּמקּדיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו חּלין הן והרי קדׁשים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻאינן

קדֹוׁש. זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּבמעי

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ה שני יום

טז ¤¤ּפרק
ּגדֹול‡. והביא קטן, יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר

'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? יצא. -ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
- ׂשעיר והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו איל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהביא

.יצא ָָ
ּפלּגס·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר

איל] ואינו כבש שאינו ,13 ה בחודשו ספק[כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ
מן עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם

והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב[מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
לבן לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
יצא לא - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, .והביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָֹ

ׁשּנדר‚. ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, אֹותֹוהּנֹודר ואם ; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכאנׁשי מביא הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמקֹום
'הרי אמר: ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? ֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָהּמקֹום.
סתם 'עֹולה' לקרֹות הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעלי

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אֹו[יחידה]אפּלּו ּתֹור אחת, ְְֲִִִֵַַַָָ
לעֹולת אּלא סתם 'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ְִֵֵֶַָָָָֹּבקר,
ּבהן„. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר -מי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מּועטין; ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלא
למעלה ׁשם ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינֹו
נדרֹו. ידי יצא הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו,

ׁשּׁשוה‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:
מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ

יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא
.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:

א יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; מר:ּבדמיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
יביא רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
יביא רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיביא

איל .ּבדמיו ְִַָָ
.Êעצמֹו ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאמר:

הקּבעּבׂשה עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: נדרו. נקבע -] ְְְֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשֹור.לשור] אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
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הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכ ואחר ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָיצא
וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ּבעֹוף ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו ִֶַָָָקבע
.Èּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

יביא - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה

ּבןּוׂשעירה אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹונה;

ָיֹונה.
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ

עצמֹו ּבפני ויין מנחתּולבֹונה, עם שמביא מהיין חוץ -] ְְְְִִֵַַָ
.נסכים]

.·Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
ּפרׁש מה וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

לּמזּבח ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא -. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
.‚Èעלי 'הרי מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹהאֹומר:

ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - [מיושרתעצים' ְְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹ
הכלי] שפת עם מביאו'מחוקה' - עץ' עלי 'הרי אּמה; ְְֲִֵֵֵַַָָָָוארּכן

יביא. העצים, דמי להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָגזר
.„Èמּמּנּו קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמי
נאכלקמץ והּׁשאר האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עצמֹו? ּבפני הּבא ּביין עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹלּכהנים
הּנסכים. ּככל הּׁשיתין ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻנֹותן
וכּלּה מלח, עליה נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻוהּלבֹונה

ִִָלאּׁשים.
.ÂËׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

זה ּבקרּבן אּלאנתחּיב קרּבנֹו יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ
החּלין. ִִַֻמן

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם עם אּלא ּבאה אינּה .והּתֹודה ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.ÊÈ,ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש

הביא ואם ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻולחמּה
ּתֹודה, עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻהּכל
מחּטי לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהיא

ׁשהיאמע הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשני מעׂשר מןמּמעֹות לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנסכים ׁשאין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמעׂשר,
ׁשּנאמר לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבאין
ולא מּׁשּלֹו, ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּבהן:

צד ּבהן ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]יהיה ְְִֶֶַַַָָָ

יז ¤¤ּפרק

כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מיןהּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
מאפהתנור] ולא על], מאפה[שחוממו]רעפים[שנאפה ולא , ְְְֲֲִֵֵַַָֹֹ

בה]יֹורֹות שאופין בקרקע ְִִַָהערבּיים.[גומא
ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מיןהאֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
זֹו הרי - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּפסּולה.

והבי אחד', ּבכלי להביאן אֹועׂשרֹונֹות כלים, ּבׁשני אם ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
וידי הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו
להביא‚. 'אּלּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָ'אּלּו

ּפסּולין אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', קבעןּבׁשני לא . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹ
ּובׁשעת עׂשרֹונֹות', ׁשני עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעת
ּבכלי והביאן וחזר כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהפרׁשה
ולא נדרּת", "ּכאׁשר ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
ּבכלי להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
- נדרּת' אחד 'ּבכלי לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד',
אחד, ּבכלי הקריבם ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָהקריבם

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות לבדהּכׁשּתי אחת מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] -.

מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
יביא - מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות מיני -מחמׁשּתןׁשני מנחֹות' מין עלי 'הרי אמר: ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
יביא - מנחֹות' מיני עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא
יביא - מנחה' 'מיני אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָׁשּתי
חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני

.Â;עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין
והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבכלי

נבללין אין ׁשּׁשים על מעּכבתיתר הּבלילה ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
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הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכ ואחר ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָיצא
וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ּבעֹוף ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו ִֶַָָָקבע
.Èּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

יביא - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה

ּבןּוׂשעירה אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹונה;

ָיֹונה.
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ

עצמֹו ּבפני ויין מנחתּולבֹונה, עם שמביא מהיין חוץ -] ְְְְִִֵַַָ
.נסכים]

.·Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
ּפרׁש מה וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

לּמזּבח ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא -. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
.‚Èעלי 'הרי מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹהאֹומר:

ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - [מיושרתעצים' ְְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹ
הכלי] שפת עם מביאו'מחוקה' - עץ' עלי 'הרי אּמה; ְְֲִֵֵֵַַָָָָוארּכן

יביא. העצים, דמי להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָגזר
.„Èמּמּנּו קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמי
נאכלקמץ והּׁשאר האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עצמֹו? ּבפני הּבא ּביין עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹלּכהנים
הּנסכים. ּככל הּׁשיתין ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻנֹותן
וכּלּה מלח, עליה נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻוהּלבֹונה

ִִָלאּׁשים.
.ÂËׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

זה ּבקרּבן אּלאנתחּיב קרּבנֹו יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ
החּלין. ִִַֻמן

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם עם אּלא ּבאה אינּה .והּתֹודה ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.ÊÈ,ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש

הביא ואם ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻולחמּה
ּתֹודה, עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻהּכל
מחּטי לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהיא

ׁשהיאמע הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשני מעׂשר מןמּמעֹות לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנסכים ׁשאין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמעׂשר,
ׁשּנאמר לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבאין
ולא מּׁשּלֹו, ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּבהן:

צד ּבהן ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]יהיה ְְִֶֶַַַָָָ

יז ¤¤ּפרק

כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מיןהּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ
מאפהתנור] ולא על], מאפה[שחוממו]רעפים[שנאפה ולא , ְְְֲֲִֵֵַַָֹֹ

בה]יֹורֹות שאופין בקרקע ְִִַָהערבּיים.[גומא
ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מיןהאֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
זֹו הרי - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּפסּולה.

והבי אחד', ּבכלי להביאן אֹועׂשרֹונֹות כלים, ּבׁשני אם ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
וידי הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו
להביא‚. 'אּלּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָ'אּלּו

ּפסּולין אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', קבעןּבׁשני לא . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹ
ּובׁשעת עׂשרֹונֹות', ׁשני עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעת
ּבכלי והביאן וחזר כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהפרׁשה
ולא נדרּת", "ּכאׁשר ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
ּבכלי להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
- נדרּת' אחד 'ּבכלי לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד',
אחד, ּבכלי הקריבם ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָהקריבם

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות לבדהּכׁשּתי אחת מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] -.

מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
יביא - מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות מיני -מחמׁשּתןׁשני מנחֹות' מין עלי 'הרי אמר: ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
יביא - מנחֹות' מיני עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא
יביא - מנחה' 'מיני אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָׁשּתי
חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני

.Â;עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין
והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבכלי

נבללין אין ׁשּׁשים על מעּכבתיתר הּבלילה ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

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



zepaxwdעד dyrn zekld - a`Îmgpn d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לבלילה הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, שיכולּכמֹו -] ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
הּבלילהלהתערבב] אין ׁשאינֹו[בפועל], וכל ּבֹו; מעּכבת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ְְְִִִֶֶַַָָָראּוי
.Êמאה מביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:

אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועׂשרים
אחד. עּׂשרֹון מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכלי

ׁשנים יביא - עׂשרֹונֹות' עלי ּכּמה'הרי וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ
.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
זה סדר על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
ּוׁשמֹונה אלף מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָׁשּׁשים

עּׂשרֹון ּוׁשלׁשים .מאֹות ְִִֵָֹ
.Ëחצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:

ׁשּלא ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹעּׂשרֹון',
מקריבין ׁשּכמֹוהּו ּדבר מןהתנּדב מנחה עלי 'הרי אמר: . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּולבֹונה', ׁשמן ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹהּׂשעֹורים',
'לא אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה ְֲֲִִִִִַָָָֹאֹו
ׁשאין ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻנדרּתי
הייתי לא ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמקריבין
הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָנֹודר'
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָנֹודר

ְִִֶַׁשּמקריבין.
.Èנֹודר הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

עלי 'הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכדר
- מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹקמח',

מעֹולם נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה עליהרי 'הרי האֹומר: וכן . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ואם ּפטּור; זה הרי - נסכים' ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹודה
ּכדר נֹודר הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר:

הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּנֹודרין'
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
יביא - ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהזּכיר.

חברֹו ּתֹודת עם ּתֹודה .לחם ֲִֵֶֶַָ
.·Èעצמֹו ּבפני יין נֹודר אֹו אדם לגמתנּדב מתנּדבין ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ

ואין ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻיין,
לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻמתנּדבין
ׁשלׁשה, מתנּדבין אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹבהמה
לנסּכי ראּויין ׁשהן מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוארּבעה,

ְֵבהמֹות.
.‚Èנדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּכנסּכי הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,

אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
לקרּבן אינןקבען ׁשהרי ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

נֹודרין ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹראּויין
והיא מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּפחֹות

ׁשמן. אחד לג ְִֶֶֶָָֹצריכה
.ÂËהרי' לּגין; מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:

לּגין ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻעלי
ׁשאין לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנדר
טֹוב מּיֹום יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ְְְְִִִִֵֶַַָָֻל
ּבּיֹום ּבֹו הּנסכים ויהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

יין ּוכמֹותם ׁשמן (ו)לג וארּבעים ׁשּיתּבארמאה ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּומּוספין. ּתמידין ְְְִִִִָּבהלכֹות

יח ¤¤ּפרק

ּבין‡. ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל
הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - מנחֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
מצות וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשה
"רק ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהקריבן,
- הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אּלא[מסורת מדּבר ׁשאין למדּו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבקדׁשי

ְִַָהּבחירה.
על·. ועבר עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמקריב

ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלא
ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". אׁשר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום
יביאּנּו, לא מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"אׁשר

קבּועה חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם רגילה]ונכרת"; -]. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
העלה‚. ׁשּלא ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוכן

"אׁשר[הקריב] ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותן
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז.. אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיׁשחט
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשפ

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכותוהיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ונאהפסוקים] ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: "וׁשם; מר: ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּבחּוץ[ההקרבה]ּתעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - עליה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשענׁש
עליה ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"עלתי ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּתעלה
אם אּלא הּכתּוב ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבפרּוׁש

הזהיר. ְִִֵּכן
אחת‰. - ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ּבפנים ׁשחט אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָעל
ּבחּוץ ׁשחט אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ ְְֱֲִֵֶַַַַַַַָָָָָוהעלה

הּׁשחיטה על חּיב - ּבפנים .והעלה ְְְֱִִִֶַַַָָָ
.Âלקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו
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אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
הּמתֹות ה'"מחּטאֹות מׁשּכן "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל -ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבארׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ

ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ
.Áמחּס הּוא ימיאיזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ

זמּנן הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ
ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו

למחר. ְַָָעד
.Ëהּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה

ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן
ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן[לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלכּפרה.
עּקר הן והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָחּיבין;
נזירּות, ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּכּפרה.
היא ׁשהחּטאת חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ְְִִִֶַַַַָָָָָָּפטּור;

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, ְְְִִִֶֶַַַַהמעּכבת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על[- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ּבחּוץ[- ׁשהקריבן ְִִֵֶַַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, מספק]- בא אׁשם[והקרבן . ְֲֲִִֵֶַַָָֹ

וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע
וכׁשר, ּבפנים ראּוי ׁשהּואלׁשמֹו קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ְֲִַַַַָָָָָָּפטּור
.[הקרבתו]

.‡Èׁשּלא עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני
לבֹוא ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהתוּדה
הּמׁשּתּלח על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלפני

ה'.[לעזאזל] לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי ,ְֲִֵֵֵֶָָ
.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי הדלתותּפטּור; על בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ
פתוחות] ּכמֹולהיות ה', לפני לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבארנּו.
ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ְְִַָָָימֹות
.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודהּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ׁשחט[- ואם ּבחּוץ; ְְִִַַָָָֹ
ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו ה'.[עוברה]- לפני לבֹוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.„Èׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתיּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה

יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ
קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל

.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
אֹוחּיב ּבּמחנה, עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּוׁשאר ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
- ּבחּוץ וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּגּוף

ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחּיב,
אף - היכל ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאהל

ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעל
.ÊËּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ

ואחד ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה ְְִִִִִָהיא

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

יט ¤¤ּפרק
הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ּפיּפטּור על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ׁשהּוא; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבחּוץ
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַֹלּׁשם,

לּמזּבח,·. אֹו לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה עֹולהּכגֹון מה ; ְֱֲֲֶֶֶֶַַָָָָָ

על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשראּויה
ּבחּוץ. ֲַַָָהעליתֹו

אברי‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה אֹו קמץ[אברים], אֹו אֹו[ממנחה], לבֹונה, אֹו , ְִֵֶָָֹ

ׁשלׁשה המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹקטרת,
"לא ׁשּנאמר: חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין, ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻלּגין
עליו חּיבין ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיביאּנּו

ַּבחּוץ.
ּדמים„. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת[- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
יין המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָׁשירי
ימי ּבׁשאר ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻאֹו
ראּויין אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשנה
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
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אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,
הּמתֹות ה'"מחּטאֹות מׁשּכן "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל -ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבארׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ

ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ
.Áמחּס הּוא ימיאיזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ

זמּנן הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ
ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו

למחר. ְַָָעד
.Ëהּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה

ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן
ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן[לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע
נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלכּפרה.
עּקר הן והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָחּיבין;
נזירּות, ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּכּפרה.
היא ׁשהחּטאת חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ְְִִִֶַַַַָָָָָָּפטּור;

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, ְְְִִִֶֶַַַַהמעּכבת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על[- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ּבחּוץ[- ׁשהקריבן ְִִֵֶַַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, מספק]- בא אׁשם[והקרבן . ְֲֲִִֵֶַַָָֹ

וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע
וכׁשר, ּבפנים ראּוי ׁשהּואלׁשמֹו קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

העליתֹו על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ְֲִַַַַָָָָָָּפטּור
.[הקרבתו]

.‡Èׁשּלא עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני
לבֹוא ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהתוּדה
הּמׁשּתּלח על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלפני

ה'.[לעזאזל] לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי ,ְֲִֵֵֵֶָָ
.·È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי הדלתותּפטּור; על בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ
פתוחות] ּכמֹולהיות ה', לפני לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבארנּו.
ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ְְִַָָָימֹות
.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודהּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ׁשחט[- ואם ּבחּוץ; ְְִִַַָָָֹ
ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו ה'.[עוברה]- לפני לבֹוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.„Èׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתיּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה

יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ
קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל

.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
אֹוחּיב ּבּמחנה, עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּוׁשאר ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
- ּבחּוץ וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּגּוף

ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחּיב,
אף - היכל ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאהל

ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעל
.ÊËּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ

ואחד ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה ְְִִִִִָהיא

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

יט ¤¤ּפרק
הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ּפיּפטּור על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ׁשהּוא; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבחּוץ
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַֹלּׁשם,

לּמזּבח,·. אֹו לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה עֹולהּכגֹון מה ; ְֱֲֲֶֶֶֶַַָָָָָ

על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשראּויה
ּבחּוץ. ֲַַָָהעליתֹו

אברי‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה אֹו קמץ[אברים], אֹו אֹו[ממנחה], לבֹונה, אֹו , ְִֵֶָָֹ

ׁשלׁשה המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹקטרת,
"לא ׁשּנאמר: חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין, ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻלּגין
עליו חּיבין ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיביאּנּו

ַּבחּוץ.
ּדמים„. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת[- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
יין המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָׁשירי
ימי ּבׁשאר ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻאֹו
ראּויין אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשנה
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
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מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין
האמּורין‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ;הּמעלה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך, ְְֵֵֵַַַ

והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, את[למזבח], והמסּדר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַ
הפנים]הּׁשלחן והמקּבל[לחם והּקֹומץ, הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻ

עבֹודה, ּגמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים,
העליה מה עֹולה". יעלה "אׁשר גמר[הקרבה]ונאמר: ׁשהיא ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
עבֹוד גמר ׁשהּוא ּכל אף - עליו.עבֹודה חּיבין ה, ְֲֲִֶַַַָָָָָָ

.Êׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן
אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם
לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָלה'"

.Áמּמּנּו ׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
מּמּנּו וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּזית

ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו הקריב]ּכּזית [ולא ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּדבר אֹותֹו חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָולקח
ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָהּקרב

.Ëוהעֹולה והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ והּמנחהּכיצד? , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשאריתן והקריב ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנׂשרפת,
הּׁשלם על - אתֹו" "לעׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ֱֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחּוץ
ּבחּוץ, וחסר ׁשלם, הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּוא

לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָוהעלהּו
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

לכּזית מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻלכּזית
לֹוקה אינֹו לפיכ ספק, זה הרי מצטרפין- ואמּוריה ועֹולה . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ְִַַלכּזית.

.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל[אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ
זרק ואבר. ׁשהרי[איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יעלה "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב. הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.·Èחּיבין - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהעלּו, ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַָֹ"איׁש
ִַָחּיבין.

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם[של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ

חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אחד אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבל
זה הרי - ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבחּוץ

ַָחּיב.
.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ

בזיכי ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב - ּבחּוץ ואחד .ּבפנים ְְִִֶַַָָ
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

להקריב מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ
.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן[- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ

לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ׁשניואחת להקריב ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָכבׂשים
יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹיֹום;
יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹ(ה)
הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ(ז)
ּבׁשּבת עֹולֹות כבׂשים ׁשני להֹוסיף (ח) ;'חבּתין'; ְְְְֲִִִִֵַָָ
חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) הּפנים; לחם לעׂשֹות ֲֳִִֵֶֶַַַָָָ(ט)
לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב (יב) הּפסח; מּוסף ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹ(יא)
העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ׁשבעה ואיׁש איׁש ְְְִִִִֶַַָָָָָֹּכל
הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא (טו) עצרת; מּוסף ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ(יד)
הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום הּלחם ּבגלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבאֹות
ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; יֹום מּוסף ְִִֶַַַָ(יז)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶָעצרת.

א ¤¤ּפרק
והן‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות

ׁשּנאמר: הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנקראין
תמיד". עלה לּיֹום, ְִִַַָָֹ"ׁשנים

קדם·. אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
הּמזרח ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, ּדחקהׁשּתעלה אחת ּופעם ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

את נאנסו]ׁשעה ׁשל[- ּתמיד והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ְְַַַַַָׁשחר

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל [שינטה]ּתמיד ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּומחצה[למזרח]הּצל מּׁשׁש והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
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אּלא יֹום ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹומעלה,
מאחרין ולּמה ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשמֹונה
הּקרּבנֹות מּפני ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָאֹותֹו
קדם ּכלל קרּבן להקריב ׁשאסּור לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשל
ּבין ׁשל ּתמיד אחר קרּבן ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתמיד
ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ׁשאי לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן ְְְִִִֵֵֵֶָָיׂשראל
ּבין„. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

כּפּוריםהערּבים מחּסרי וכן וטרם; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ
קרבנו] הערּביםהקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין

ל ּפסחיהן לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ערב.ּביֹום ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
נׁשחט‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב

להן ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת .ׁשּיּכנס ִֵֶַַָָ
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

אברי ּומקטירין הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמקטירין
הּלילה חצי עד והאמּורין ּבמעׂשהעֹולֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבין הּתמיד מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות.
הּבקר, עד הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשאר
הּבקר". עד הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשהאברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ
בטומאה] קרב ּבערבבטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן

ׁשהּתמיד ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
קרבין - ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבל ׁשּבת; ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ְְְֲִִֵֵֵַָָָָּבלילי

הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרבין ׁשּבת,אין "עלת ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ
אחרת ּבׁשּבת ולא - שבת]ּבׁשּבּתֹו" נקרא כיפור ולא[ויום , ְְְְֶֶַַַַָֹֹ

טֹוב. ּביֹום חל ְַֹעֹולת
.Áעׂשר מקטירין[בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי
.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין[לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ

ממומין] מּוכנים[בדוקים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבלׁשּכת
מבּקרין ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ּומׁשקין האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹאֹותֹו

להּפׁשט נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס .[העור]מים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
.Èּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה

הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהערּבים;
הּמינין את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו [עבודהולא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבידיהןזרה] ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא עקדתֹו,; היתה וכ ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ְְֲַָָָָֹראׁשֹו

.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
על - הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשל
ׁשּיהיה ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקרן

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; מסיני]ּכנגד נׁשחטין[ממשה ׁשּיהיּו הן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמׁש. ְֶֶֶֶַּכנגד

.·Èׁשחר ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹטעּו
הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו אמּורים?- ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

קרב לא ׁשעדין חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּנתחּנ
ׁשאין הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו

ׁשחר.[חונכין]מחּנכין ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

ב ¤¤ּפרק
הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

ה אהרן ּבני הּמזּבח"."ונתנּו על אׁש ּכהנים ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ
מערכה·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

אׁש ׁשל ּבּבקרּגדֹולה עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשל ּתמיד עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּבקר";
הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשחר,
ּבין ׁשל ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעצים
הּׁשמּועה מּפי - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהערּבים,

רבינו] ממשה הערּבים[מסורת ּבין ׁשל ׁשּבתמיד ְְְִִֵֶֶַַָָָלמדּו,
מדּבר. ְֵַַָהּכתּוב

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד ּכאןּכל הרי "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ְְֲִֵֶֶַַַָָֹׁשנים.
יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

ׁשאר עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
לֹוקחין ׁשּמּמּנה קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות;
- ׁשליׁשית ּומערכה יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאׁש

האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה "אׁשאין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּתּוקד". ִַָּתמיד

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּנאמר:[מסורת ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
הּמזּבח "ואׁש ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ"על
הּמזּבח", על "והאׁש קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתּוקד
ּופדרים אברים אבל האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָזֹו
ּגדֹולה. מערכה ּבצּדי אֹותן נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא[נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Êּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
היה ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמזּבח;

ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. [אפר]ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
'ּתּפּוח'. הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע

.Áתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
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אּלא יֹום ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹומעלה,
מאחרין ולּמה ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשמֹונה
הּקרּבנֹות מּפני ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָאֹותֹו
קדם ּכלל קרּבן להקריב ׁשאסּור לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשל
ּבין ׁשל ּתמיד אחר קרּבן ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתמיד
ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ׁשאי לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן ְְְִִִֵֵֵֶָָיׂשראל
ּבין„. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

כּפּוריםהערּבים מחּסרי וכן וטרם; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ
קרבנו] הערּביםהקריב ּבין ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמקריבין

ל ּפסחיהן לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ערב.ּביֹום ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
נׁשחט‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב

להן ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת .ׁשּיּכנס ִֵֶַַָָ
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

אברי ּומקטירין הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמקטירין
הּלילה חצי עד והאמּורין ּבמעׂשהעֹולֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבין הּתמיד מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות.
הּבקר, עד הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשאר
הּבקר". עד הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשהאברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ
בטומאה] קרב ּבערבבטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן

ׁשהּתמיד ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
קרבין - ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבל ׁשּבת; ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ְְְֲִִֵֵֵַָָָָּבלילי

הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרבין ׁשּבת,אין "עלת ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ
אחרת ּבׁשּבת ולא - שבת]ּבׁשּבּתֹו" נקרא כיפור ולא[ויום , ְְְְֶֶַַַַָֹֹ

טֹוב. ּביֹום חל ְַֹעֹולת
.Áעׂשר מקטירין[בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי
.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין[לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ

ממומין] מּוכנים[בדוקים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבלׁשּכת
מבּקרין ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ּומׁשקין האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹאֹותֹו

להּפׁשט נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס .[העור]מים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
.Èּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה

הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהערּבים;
הּמינין את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו [עבודהולא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּבידיהןזרה] ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא עקדתֹו,; היתה וכ ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ְְֲַָָָָֹראׁשֹו

.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
על - הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשל
ׁשּיהיה ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקרן

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; מסיני]ּכנגד נׁשחטין[ממשה ׁשּיהיּו הן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמׁש. ְֶֶֶֶַּכנגד

.·Èׁשחר ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹטעּו
הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו אמּורים?- ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

קרב לא ׁשעדין חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּנתחּנ
ׁשאין הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו

ׁשחר.[חונכין]מחּנכין ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

ב ¤¤ּפרק
הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

ה אהרן ּבני הּמזּבח"."ונתנּו על אׁש ּכהנים ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ
מערכה·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

אׁש ׁשל ּבּבקרּגדֹולה עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשל ּתמיד עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּבקר";
הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשחר,
ּבין ׁשל ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעצים
הּׁשמּועה מּפי - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהערּבים,

רבינו] ממשה הערּבים[מסורת ּבין ׁשל ׁשּבתמיד ְְְִִֵֶֶַַָָָלמדּו,
מדּבר. ְֵַַָהּכתּוב

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד ּכאןּכל הרי "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ְְֲִֵֶֶַַַָָֹׁשנים.
יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

ׁשאר עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
לֹוקחין ׁשּמּמּנה קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות;
- ׁשליׁשית ּומערכה יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאׁש

האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה "אׁשאין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּתּוקד". ִַָּתמיד

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּנאמר:[מסורת ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
הּמזּבח "ואׁש ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ"על
הּמזּבח", על "והאׁש קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתּוקד
ּופדרים אברים אבל האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָזֹו
ּגדֹולה. מערכה ּבצּדי אֹותן נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא[נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Êּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
היה ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמזּבח;

ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. [אפר]ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
'ּתּפּוח'. הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע

.Áתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
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ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,
כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח ְּכמֹו[היה

סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל
.Ëּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה

יּצית ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש

להּצתה,מּציתין מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È,עׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת
ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן"; את "והרים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
הּכלים מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם כהּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּובגדי
ּבגדיו את "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ּבהן ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמׁש
אֹומר אינֹו - הּדׁשן" את והרים אחרים, ּבגדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָולבׁש

מן"אח ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ׁשּיהיּו רים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ ּדר ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהראׁשֹונֹות,

לרּבֹו. קדרה ּבהם ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבּׁשל
.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;
הּלילה מחצי - .הּכּפּורים ְֲִִִֵַַַָ

.·Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגעהרמה ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין[קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועֹולה הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
מן וחֹותה ,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלראׁש

לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו והֹופהּגחלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אּמֹות עׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראֹות ׁשּנֹותנין ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻרחֹוק

העוף]העֹוף מעי והּמנֹורה.[אפר]ודּׁשּון[- הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
- הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא
.‚Èידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר

הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, הּצּנֹורֹות[יעים]ורגליהן ואת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ואמּורי[שפודין] העֹולֹות אברי וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹ

לצדדי אֹותן מחזירין - הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּקרּבנֹות
מחזיקין הּצדדין אין אם סֹודרין[מספיקים]הּמזּבח. - ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָ

הּסֹובב[מסדרים] ּכנגד ּבּכבׁש המזבח]אֹותם ואחר[אמצע . ְְֵֶֶֶֶַַַַָ
הּדׁשן ּגֹורפין ּומעלין[אפר]ּכ הּמזּבח, צדדי מּכל ּבּמגרפֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּתּפּוח ּגּבי על ערמה האפר]אֹותֹו מאֹותּה[ערמת וגֹורפין , ְְֲִֵֵֵַַַַַָָ
לת ׁשּמחזיק ּגדֹול ּכלי והּוא ּבפסכּתר, מידההערמה -] ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

כור] חצי של היּוגדולה לא ּוברגלים למּטה. אֹותֹו ּומֹורידין ;ְְִִִַָָָָֹ
הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה הערמה מּניחין אּלא אֹותֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמֹורידין

לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַמּפני

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
הּדׁשן להֹוצאת ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלמּטה,

ּפיס ּכהןלחּוץ נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂËּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מֹוציא מּניחיןמּומין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. ין ְִִִִִִִִֶַָ

ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

ג ¤¤ּפרק
ׁשּבהיכל‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

"והקטיר ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח[חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

דינרין,·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
הערּבים ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר,חמּׁשים מזּבח . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה[- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה
ּכל‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת

אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
ולּמזּבח האּולם מּבין הּכל ּפֹורׁשין ּבפנים, הּנעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹחּטאֹות

ׁשּיצא ּבבֹואֹועד מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
אב ּבנין - וגֹו'" ּבּקדׁש מלמד]לכּפר ׁשּבּקדׁש,[- ּכּפרה לכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אדם. ׁשם יהיה ְִֶֶָָָֹׁשּלא
ּבדּׁשּון„. ׁשּזכה מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

זהב וׁשל ׁשמֹו, היה ּו'טני' קדׁש, ּוכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי; קּבים ּומחזיק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ביד]ּובאחרֹונה לאסוף ניתן שלא מה את[מטאטא]מכּבד[- ְֲֵֶַַָָ
ויֹוצא. ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, ְְְִֵֵַַַָָָהּׁשאר

וכּסּוי‰. ּגדּוׁש, קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּומי
ו'כף' אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו; היה 'ּו'בז לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהיה
ּבידֹו הּכף ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחר, ועּמֹו זהונכנס, חֹותה? וכיצד . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּמזּבח, לראׁש ועֹולה ּכסף, ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּזכה
ׁשּנתאּכלּו הּגחלים מן ונֹוטל ;והיל היל הּגחלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומפּנה

ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, זהב.[שופכן]ּבמערכה ׁשל מחּתה לתֹו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ
לאּמה; מכּבדן ּפחֹות, אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָאם

הּפסכּתר עליהן ּכֹופה גדול]ּובׁשּבת, יתר[כלי נתּפּזר ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
וחֹותה. חֹוזר קב, ְֵֶַַעל
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oitqene oicinz zekld - a`Îmgpn f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים את[מפני ּבֹו ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל ְִֵֵֶֶַַַַהּדׁשן
.Êהּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים

ויֹוצא ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון הּמחּתהׁשּבֹו ׁשּבידֹו וזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשןצֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּכףשטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי
ורֹואה לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן נתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹאם
ּומׁשּתחוה ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה חפניו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלתֹו

ְֵויֹוצא.
.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד[מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה

.Ë'הקטר' לֹו: אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר !ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֻ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻואם
הּמקטיר, ויקטיר העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהקטר'!

ויצא. ְְְֲִֵֵֶַויׁשּתחוה
.Èמצות - הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

הּנרֹות והדלקת ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעׂשה,
זמן להן ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדֹוחה

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: -ְֱֲִֵֶֶַַָֹ
.‡Èׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ׁשּנאמר:וכּמה , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

עד מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
ּבין נרֹותיה ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

.הערּבים ְִַַָ
.·Èהּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמה

וׁשמן אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכל
לג חצי והּוא ּבמּדה, ּבמקֹוםאחר מׁשליכֹו ׁשהסיר, וזה ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

והחיצֹון; הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּדׁשן
ׁשּמצאֹו ונר הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומדליק

מתּקנֹו. ּכבה, ְְֶַָָֹׁשּלא
.‚Èמערבי האמצעי]נר אחר[- אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

נר ּכל - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדּׁשּונֹו
חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכבה

.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ
.ÂËּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות שאינםּכל [מפני ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

יפה] ׁשּנאמר:דולקות ּבּמנֹורה, ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר מאליה.[דולקת]"להעלת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÊËמטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה

הּׁשנים אתּומטיב להרּגיׁש ּכדי ב]; התכונה ּכל[שתורגש ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
ֲָָָהעזרה.

.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמנֹורהׁשּבארנּו ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לקיתֹון ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,
ׁשּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבּנר,
נכנס, ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמעלה
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומטיב

.ÁÈ[מנחת]ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי
הערּבים ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת נטמאוהּׁשּבת או שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] זמןכל לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל "ּתפיני", ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מּבערב ּתאפה אם ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל מחבת]- היא[מין הּקדׁש מּכלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

בהן] הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ- ְְְְִַַַָָָָָ

הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ
.Îּבׁשחרית מחצה ׁשהקריב נֹולדּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,
.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין[במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ

עד אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.
צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן[- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׂשֹורפין והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Îּכה העּׂשרֹון,מת חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא

קרבה.( היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ּכּפרתֹו), ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָעבּור
אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ
ּבין ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבקר,

ְִַַָהערּבים.

ד ¤¤ּפרק
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
עּמּוד[המשמרת] ׁשּיעלה אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשל

הּפיסֹות ׁשעל והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻֻהּׁשחר,
ּבהּקפה עֹומדין והן מצנפת[במעגל]עּמהן, נֹוטל והממּנה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּמתחילין האיׁש והּוא ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. ְְְְִִִִִֵֶֶָלמנֹות

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי[שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים[משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
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.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים את[מפני ּבֹו ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל ְִֵֵֶֶַַַַהּדׁשן
.Êהּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים

ויֹוצא ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון הּמחּתהׁשּבֹו ׁשּבידֹו וזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשןצֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּכףשטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי
ורֹואה לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן נתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹאם
ּומׁשּתחוה ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה חפניו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלתֹו

ְֵויֹוצא.
.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד[מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה

.Ë'הקטר' לֹו: אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר !ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֻ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻואם
הּמקטיר, ויקטיר העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהקטר'!

ויצא. ְְְֲִֵֵֶַויׁשּתחוה
.Èמצות - הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

הּנרֹות והדלקת ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעׂשה,
זמן להן ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדֹוחה

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: -ְֱֲִֵֶֶַַָֹ
.‡Èׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ׁשּנאמר:וכּמה , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

עד מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
ּבין נרֹותיה ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

.הערּבים ְִַַָ
.·Èהּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמה

וׁשמן אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכל
לג חצי והּוא ּבמּדה, ּבמקֹוםאחר מׁשליכֹו ׁשהסיר, וזה ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

והחיצֹון; הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּדׁשן
ׁשּמצאֹו ונר הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומדליק

מתּקנֹו. ּכבה, ְְֶַָָֹׁשּלא
.‚Èמערבי האמצעי]נר אחר[- אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

נר ּכל - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדּׁשּונֹו
חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכבה

.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ
.ÂËּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות שאינםּכל [מפני ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

יפה] ׁשּנאמר:דולקות ּבּמנֹורה, ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר מאליה.[דולקת]"להעלת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÊËמטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה

הּׁשנים אתּומטיב להרּגיׁש ּכדי ב]; התכונה ּכל[שתורגש ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
ֲָָָהעזרה.

.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמנֹורהׁשּבארנּו ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לקיתֹון ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס,
ׁשּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹול.
על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבּנר,
נכנס, ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמעלה
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומטיב

.ÁÈ[מנחת]ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי
הערּבים ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת נטמאוהּׁשּבת או שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] זמןכל לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל "ּתפיני", ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מּבערב ּתאפה אם ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל מחבת]- היא[מין הּקדׁש מּכלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

בהן] הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ- ְְְְִַַַָָָָָ

הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ
.Îּבׁשחרית מחצה ׁשהקריב נֹולדּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,
.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין[במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ

עד אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.
צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן[- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

ׂשֹורפין והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?

.·Îּכה העּׂשרֹון,מת חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא

קרבה.( היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ּכּפרתֹו), ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָעבּור
אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ
ּבין ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבקר,

ְִַַָהערּבים.

ד ¤¤ּפרק
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
עּמּוד[המשמרת] ׁשּיעלה אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשל

הּפיסֹות ׁשעל והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻֻהּׁשחר,
ּבהּקפה עֹומדין והן מצנפת[במעגל]עּמהן, נֹוטל והממּנה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּמתחילין האיׁש והּוא ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. ְְְְִִִִִֵֶֶָלמנֹות

.·- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי[שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים[משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



oitqeneפ oicinz zekld - a`Îmgpn f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי

ׁשּמֹונין,‚. מנין על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּכיצד
אֹומר והממּנה עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמאה
ׁשּתים; אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהן:

ׁשלׁש לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא מֹוציאיןואם ואין ּגּודל[א]. ְְִִִִִֵָָָֹֹ
להֹוציאֹו ונֹוח קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,

הגורל]ולכּפֹותֹו ויטה לֹו.[- אֹותֹו מֹונין אין ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְִִִֵַָ
מצנפּתֹו ׁשהסיר הּידּוע האיׁש מן למנֹות הממּנה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּומתחיל
ׁשּיׁשלים עד חלילה, וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתחּלה;
אצּבעֹו, אצל הּמנין ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא ֲִִֶַַָָָָהּוא
האצּבעֹות„. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
אחר ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את "וּיפקדםלמנֹות ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ְִַָּבּטלאים".
ּבׁשחרית‰. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות הּפיסארּבעה : ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ

ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס

ׁשּבארנּו. ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכיצד?
והּׁשני ׁשחר; ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוזה
זֹורקֹו; והּוא הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
מזּבח ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּׁשליׁשי
את ּומטיב הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקטרת;
לּכבׁש; ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּנרֹות;

העקץ מעלה והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה [י"אוהּׁשּׁשי, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
והּגרהזנב] החזה מעלה והּׁשמיני, ;[צוואר]והרגל; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּקרבים מעלה והעׂשירי, הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּתׁשיעי,
מעלה[מעיים] עׂשר, והאחד והּׁשנים[מנחת]; הּנסכים; סלת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשל הּיין מעלה עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעׂשר,
ְִָנסכים.

.Êאב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס
ק הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו יבֹואׁשל מּימיו, טרת ְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ

זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!
קטרת להקטיר ׁשּיזּכה הּוא .ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶֶַֹ

.Áמעלה מי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּפיס
ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן ׁשלאברים ּתמיד . ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּזכה ּכהן ּכל אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבין
חּוץ הערּבים: ּבין ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבעבֹודה
ויבֹוא הערּבים; ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן
אב, ּבית אֹותֹו מאנׁשי מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכל
לּה מפיסין מימיהם, ּכּלן הקטירּו ּכבר ואם עליה. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻויפיסּו

מקטירּה ׁשחרית לּה ׁשּזכה וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
הערּבים. ְִֵַַָּבין

.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,
ׁשל אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשחר, ׁשל הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל

מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה ׁשּיּכנסהּוא האחר והּמׁשמר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ואּלּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת,

הּפנים ּבלחם חֹולקין .ואּלּו ְְִִֵֶֶַָָ
.Èלבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

האׁש הּקרּבנֹותעל ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה ;. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
.‡Èהּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [שלואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
.·Èמׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הבא]הּנכנס נֹוטל[לשבוע הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵַַַָָ
מּוכנים הם ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשׁש;
טֹוב יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
- החג ׁשּבתֹו ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל המשמרחֹולקין רק [ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשּבתהשבועי] ּבאחד חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּבת, ׁשהּוא טֹוב יֹום מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין -ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
טֹוב יֹום חל אם וכן לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבלחם
ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ׁשּבת ּבערב להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהאחרֹון
זה ודבר החג. מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבלחם
הּפנים; לחם חּלּוק ּבׁשביל הּכהנים ׁשּנתאחרּו מּפני ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּתּקנה,

אחר יּמצא ּבא, ולא מׁשמר מּבעלי אחד נתאחר [משארואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
שיחליפו] .המשמרות

.‚Èּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל
חגׁשה ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום טֹוב[הסוכות]יה יֹום אֹו ּבּׁשני ִִֵֶֶַַָָָ

עצרת ׁשל טֹוב יֹום אֹו ּבחמיׁשי, ׁשחל[שבועות]האחרֹון ֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבאֹותּה קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהיֹות
נׁשאר לא ׁשהרי ׁשּתים; נֹוטל הּנכנס וזה חּלֹות, עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנֹוטל
ׁשּבת ערב ׁשהּוא אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלהם
מעט. אּלא מהם ּבא ואין ּומתעּצלין, ּבׁשּבת; אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

.„Èׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
מזה]ּבהן ושלש מזה שלש לאהרן[- "והיתה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹול ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"
ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

ה ¤¤ּפרק
הּׁשלחן‡. על ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמצות

הּׁשּבת ּביֹום הּׁשּבת "ּביֹום ׁשּנאמר: - ּבהיכל ה' ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָלפני
ְֶַַיערכּנּו".

ּברּור·. חּלהודבר ּכל חּלֹות, עׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עׂשרֹונים ּבכלׁשני חּלֹות ׁשׁש - סדרים ׁשני אֹותֹו ועֹורכין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

קנים ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה; ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹסדר,
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ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל[יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

על "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

מעּכבין‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
זה את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ואיןזה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מּיֹום[חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
ׁשּמֹוציאין וזה אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
ּכהן עם והּיֹוצאת, הּנכנסת הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

אֹותֹו. ואֹוכלין ְְִָּגדֹול;
ׁשנים„. נכנסים, כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבידם
לּטל ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ׁשנימקּדימין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
אּלּו לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
זה ׁשל טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו [-מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַ

ּתמיד"יחד] "לפני ׁשּנאמר: לחם]- בלא השולחן יהיה .[שלא ְֱִֶֶַַָָ
אחר‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו

החּלֹות. מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה
מתחּלקֹות החּלֹות ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִַַַַַָָואם

.לערב ֶֶָ
.Âסאים וארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

וׁשפין למנחֹות, הראּויין ּובֹועטין[משפשפין]חּטים אֹותן ְְְֲִִִִִִָָָָ
ּבאחת מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
ׁשּתים מהן ועֹוׂשין סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרה

מּצֹות חּלֹות חמץ]עׂשרה ּבאחת[שאינם אֹותן נּפה לא . ְְִֵֶַַַַָָֹ
הֹואיל - סאים וארּבע מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעׂשרה
האּלּו הּׁשעּורין נאמרּו לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹונעׂשּו

למצוה. ְְִֶָָאּלא
.Êּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן

ׁשּתים.הּמנחֹות ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין . ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ
.Áדפּוסין אחד[תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ

ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ
.Ë"ּפנים "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה לֹוּכל ׁשּיהיּו , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּפנים
ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֻהחּלה
ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן
על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָויּׁשאר
מערכה ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגּבי

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה,

.Èטֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ,אין ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
חל ואם למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ּובערב ּבחמיׁשי להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ְִִִִַָָׁשּבת,
.‡Èׁשּבת ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור מערבולא אּלא ; ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּבת
א'] החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס ְְִִִֵֶַַַַָָנכנס

.·Èלבֹונה ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסּדר
הּלחם, נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעד
ּבׁשּבת, ּבאחד והּבזיכין הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואינֹו
קדֹוׁש, אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהקטיר
הּלחם נפסל ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל .ונפסל. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד
והן הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם

השולחן]מסּדרין לׁשּבת[על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ
והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּמה הּׁשלחן על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻמסּדרין
ּכלּום. ּבכ אין ְְֵַָָׁשּבתֹות,

.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
ׁשּבת לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין

הּלחם נפסל - הּבאה ׁשּנפסלּו,אחרת ּכקדׁשים הּוא והרי ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
על ּפּגּולׁשחּיבין מּׁשּום פסול]יהן ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה

מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ
.ÊËואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּביןהּמערכת הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

ו ¤¤ּפרק
לעלֹות‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר ׁשעל הממּנה יבֹוא על[גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל[מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ּבגדי ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
הראׁשֹון ּפיס ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻכהּנה.
זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוׁשני,
ּכ ואחר ׁשאמרנּו. הּסדר על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּזכה

המזבח]מסּדר מערכה[על מסּדר ּכ ואחר ּגדֹולה, מערכה ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָ
מערכה על ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשנּיה,
הּכלים, ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּגדֹולה
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ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל[יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

על "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

מעּכבין‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
זה את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ואיןזה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מּיֹום[חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
ׁשּמֹוציאין וזה אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
ּכהן עם והּיֹוצאת, הּנכנסת הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

אֹותֹו. ואֹוכלין ְְִָּגדֹול;
ׁשנים„. נכנסים, כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבידם
לּטל ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ׁשנימקּדימין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
אּלּו לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
זה ׁשל טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו [-מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַ

ּתמיד"יחד] "לפני ׁשּנאמר: לחם]- בלא השולחן יהיה .[שלא ְֱִֶֶַַָָ
אחר‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו

החּלֹות. מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה
מתחּלקֹות החּלֹות ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִַַַַַָָואם

.לערב ֶֶָ
.Âסאים וארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

וׁשפין למנחֹות, הראּויין ּובֹועטין[משפשפין]חּטים אֹותן ְְְֲִִִִִִָָָָ
ּבאחת מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
ׁשּתים מהן ועֹוׂשין סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרה

מּצֹות חּלֹות חמץ]עׂשרה ּבאחת[שאינם אֹותן נּפה לא . ְְִֵֶַַַַָָֹ
הֹואיל - סאים וארּבע מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעׂשרה
האּלּו הּׁשעּורין נאמרּו לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹונעׂשּו

למצוה. ְְִֶָָאּלא
.Êּכׁשאר ּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָוליׁשתן

ׁשּתים.הּמנחֹות ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין . ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ
.Áדפּוסין אחד[תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ

ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ
.Ë"ּפנים "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה לֹוּכל ׁשּיהיּו , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּפנים
ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֻהחּלה
ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן
על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָויּׁשאר
מערכה ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגּבי

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה,

.Èטֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ,אין ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
חל ואם למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ּובערב ּבחמיׁשי להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ְִִִִַָָׁשּבת,
.‡Èׁשּבת ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור מערבולא אּלא ; ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּבת
א'] החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס ְְִִִֵֶַַַַָָנכנס

.·Èלבֹונה ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסּדר
הּלחם, נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעד
ּבׁשּבת, ּבאחד והּבזיכין הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואינֹו
קדֹוׁש, אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהקטיר
הּלחם נפסל ּבׁשּבת, הּבזיכין הקטיר אם אבל .ונפסל. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד
והן הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם

השולחן]מסּדרין לׁשּבת[על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ
והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּמה הּׁשלחן על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻמסּדרין
ּכלּום. ּבכ אין ְְֵַָָׁשּבתֹות,

.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר
ׁשּבת לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין

הּלחם נפסל - הּבאה ׁשּנפסלּו,אחרת ּכקדׁשים הּוא והרי ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
על ּפּגּולׁשחּיבין מּׁשּום פסול]יהן ּכמֹו[זבח וטמא, ונֹותר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה

מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ
.ÊËואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּביןהּמערכת הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

ו ¤¤ּפרק
לעלֹות‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר ׁשעל הממּנה יבֹוא על[גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל[מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ּבגדי ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
הראׁשֹון ּפיס ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻכהּנה.
זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוׁשני,
ּכ ואחר ׁשאמרנּו. הּסדר על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּזכה

המזבח]מסּדר מערכה[על מסּדר ּכ ואחר ּגדֹולה, מערכה ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָ
מערכה על ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשנּיה,
הּכלים, ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּגדֹולה
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את ּומׁשקין הּיֹום. ּכל להן ׁשּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומֹוציאין
לבית[קרבן] מֹוׁשכֹו ּבׁשחיטתֹו, ׁשּזכה וזה מים, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּתמיד

האברין, להעלֹות ׁשּזכּו הּכהנים אחריו וילכּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמטּבחים;
ּובׁשעת הּגדֹול. ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשֹוהין

הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, להיכלּפתיחת נכנסין ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
ּבדּׁשּון ׁשּזכה האחד - כהנים הּפנימי,[ניקוי]ׁשני הּמזּבח ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ׁשּזכה ְְְִִֵֶַַָָָוהּׁשני
את·. ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

ׁשּקּבלֹו.הּתמיד זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר . ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמטּבחים ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
לּכבׁש. ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים התחתון]ונֹותנין בחלקו -], ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּולמּטן, ּכבׁש מחצי אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמערבֹו;

וׁשל הּמזּבח[קרבנות]ּבמזרחֹו; על נֹותנין - חדׁשים ראׁשי ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָ
רגלי הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מעבר]מּלמעלה, -] ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

את ׁשם ּומֹולחין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹהּכהנים,
ּובֹוזקין ּבׁשּבת[מפזרים]האברים; אפּלּו הּכבׁש ּגּבי על מלח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבעצים הליכתן ּבעת ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי -ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
עצים] הובלת ּבין[- חֹוצץ ׁשהּמלח ּפי על ואף ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָלּמערכה;

אינן עבֹודה, הּזאת ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרגליהן
חציצה]חֹוׁשׁשין זה אין -]. ְִ

ללׁשּכת„. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר
ּפֹותחיןהּגזית והן אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אם 'והיה ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָוקֹוראין
ׁשלֹום'; ו'ׂשים ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשמֹוע',
מׁשמר אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּובׁשּבת
הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּיֹוצא
מפיסין ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁשּכין
ונכנס ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹּפיס
ּומטיב הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומקטיר;
ועֹומד הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתי

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות ְֲֲִֶַַַָָָֹעל
הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו

ּוׁשלׁשה ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּובא רץ והּוא הּמעמדּבׁשיר, וראׁש של; משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ׁשֹומע'ישראלים' ְֵֶַּכׁשהּוא

הּטמאים את מעמיד היה הּמזרח[מצורעים]קֹולּה, ׁשער על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
החׁשד להיכנס]מּפני רוצים שאינם בהם יחשדו שלא -], ְֲִֵַָ

ּכּפרתן[אלא] הביאּו לא ׁשעדין הּכל לאׁשּידעּו [ולכן ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מןנכנסו] האברים את ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

אּלּו מתחילין האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּכבׁש
אחת ּברכה ּכהנים ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשעל
סלת מעלין ּכ ואחר ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּׁשם

מעלין החבּתין ואחר החבּתין, מקטיר הּסלת ואחר ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָֹהּנסכים,
ּומּכין ּבׁשיר, הּלוּיים אֹומרין ,הּנּסּו ּובׁשעת ;לּנּסּו ְְְְִִִִִִִִִַַַַַַַהּיין
על ּתקיעֹות ּתׁשע ותֹוקעים ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָהמׁשֹוררין

הּׁשיר. ְִִֵַּפרקי
.Âעל עֹומדין כהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו

והּסגן ּבידן; חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים גדול]ׁשלחן כהן [של ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֻ
והּסּודרין הּמזּבח, קרן על והריעּו[דגלים]עֹומד ּתקעּו ּבידֹו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו הּצלצלותקעּו, ,[מצילתיים]על ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
מּׂשמאלֹו. ואחד מימינֹו ְְִִִֶֶָָֹאחד

.Êזה הקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף - לנּס המנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחה
הּגיעּו ּבּׁשיר. הּלוּיים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
- ּפרק ּכל על ׁשּבעזרה; העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלּפרק
ׁשעל הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. - ּתקיעה ּכל ועל ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּתקיעה,

ּתׁשע - ׁשּבארנּו.הּתמיד ּכמֹו , ְְִֵֵֶַַַָ
.Áׁשלמיהן וזבחי הּצּבּור עֹולת על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאין

מּמֹותר ׁשּמקריבין נדבה עֹולת אבל ּבּתֹורה; ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָהאמּורין
מ:] צּבּור,[מהנשאר ׁשל ׁשהן ּפי על אף - הּלׁשּכה ְְִִִֵֶֶַַַַָּתרּומת

- עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן ׁשירה; עליהן אֹומרין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאין
ׁשירה. עליהן אֹומרין ְֲִִֵֵֶָאין

.Ëאֹומרין הּלוּים ׁשהיּו הארץהּׁשיר "לה' - הראׁשֹון ּבּיֹום : ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
מאד"; ּומהּלל ה' "ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני ְְְְִִֵַָָָָֹֻּומלֹואּה";
נקמֹות, "אל - ּברביעי אל"; ּבעדת נּצב "אלהים - ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹּבּׁשליׁשי
,מל "ה' - ּבּׁשּׁשי עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו - ּבחמיׁשי ְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹה'";

לבׁש" ּבמּוספיּגאּות הּׁשּבת". ליֹום ׁשיר "מזמֹור - ּבׁשּבת ; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ
לׁשּׁשה אֹותּה וחֹולקין "האזינּו", ׁשירת אֹומרין ְְְְֲִִִִִַַַָָָׁשּבת
ואֹומרין הּכנסת; ּבבית ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּפרקים,
חֹוזרין ׁשּבתֹות, ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּפרק
ּו"מי מׁשה" יׁשיר "אז אֹומרין: ׁשּבת ׁשל ּבמנחה ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹלראׁש.
"הרנינּו אֹומרין: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף ְְְִִֶַַָָָָָָֹֹכמכה".
אֹומרין: ּבחמיׁשי, להיֹות חל ואם עּוּזנּו"; ְְְֲִִִִִִֵֵַָֹלאלהים
היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמנחה ׁשכמֹו". מּסבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ"הסירֹותי

מדּבר". יחיל ה' "קֹול ְְִִִָָאֹומרים:
.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש

חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום לפרסמֹו ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את .ּדֹוחה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.‡Èהּמּוספין עם לבֹונה בזיכי ׁשני מקטירין קדםּבׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכ ּבּבקר, יֹום ּכל ׁשעֹוׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל יין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנּסּו
החיצֹון, מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעֹוׂשין
אּלא אּלּו ּדברים עֹוׂשין ׁשאין והּפיסֹות, הּמערכֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוסּדּור

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ּבּׁשחר יֹום .ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַָ

ז ¤¤ּפרק
ּתמיד‡. אחר החדׁש ראׁש מּוסף מקריבין - חדׁשים ְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבראׁשי

ואיל ׁשנים, ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל
חּטאת. עּזים ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאחד,

ּומעׂשה·. הּתמיד; ּכמעׂשה הּוא, אחד העֹולֹות ּכל ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמעׂשה
החּטאת ּכמעׂשה מֹועדֹות, וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחּטאת

ׁשּבארנּו.הּנאכלת ְֱֵֶֶֶֶַַ
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הראׁשֹון‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין - ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח
ואיל ׁשנים, ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, יֹום ְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָעד
הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד,
מקריבין - ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּביֹום
הּתנּופה עמר עם לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיתר

העומר] קרבן ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ;ְְְְִִֵֶֶַָ
הּטמאה„. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, .ּוזמּנֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יׂשראל‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

מן לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם
ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ

יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין
.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר פסח]מצותֹו [חל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבין ּבׁשּבת.[חל]ּבחל ְְֵַָֹ
.Êהעמר לקצירת ּכׁשר הּלילה ּבּיֹום,וכל קצרּוהּו ואם ; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ֵָּכׁשר.
.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת לא[תבואה ; ְִִַָָָָֹ

העמרין מן יביאּו התלושות]מצאּו, מצותֹוË..[מהערמות ְְֳִִִִָָָָָ
הּלח מן לחה]לבֹוא הּיבׁש[תבואה מן יביאּו מצאּו, לא ;. ְִִִֵַַַָָָָֹ

.Èׁשּבּדרֹום הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם נרהיה היה [חורש]: ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
החצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,
.‡Èבא היה הּׂשעֹורים מן זה, מּמׁשהעמר קּבלה זה ודבר ; ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

בית ׁשלּוחי יֹוצאין טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרּבנּו.
ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין אותם]ּדין, קושרין לּקרקע,[- ּבמחּבר ְְְְִִִִַַַָֻ

לׁשם, הּסמּוכֹות העירֹות ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכדי
ּבעסק נקצר ׁשּיהיה ּכדי וקֹוצרין[המולה]מתּכּנסֹות ּגדֹול; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּובׁשלׁש קּפֹות ּובׁשלׁש אנׁשים ּבׁשלׁשה ׂשעֹורים, סאין ְְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֹֹֻׁשלׁש
ׁשם:מּגלֹות. העֹומדים לכל הּקֹוצר להן אֹומר ׁשחׁשכה, ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּׁשמׁש'? השמש]'ּבא 'ּבא[שקעה 'הן'! לֹו: אֹומרין ְִֵֶֶַָָ
'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: אֹומרין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש'?
'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? ְְִִֵֵֶֶַַָָ'מּגל
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? ְְִִֵֵֶַָָֻ'מּגל
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵָָֻֻ'קּפה
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת להן: אֹומר ׁשּבת, היה ְְִִֵֵֶַַָָָָָואם
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵַַָָ'ׁשּבת
'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? להן: אֹומר ּכ ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹואחר
לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרים והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְִַָָָָָָָָָָָֹֹ'קצר'!

הּטֹועין אּלּו יׂשראל[צדוקים]מּפני מּכלל -]ׁשּיצאּו [בימי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה אֹומרין ׁשהן ׁשני, הקרבתּבבית [לגבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבראׁשיתהעומר] ׁשּבת הּוא הּׁשּבת", במובן"מּמחרת שבת -] ְֳִִֵַַַַַָָ
הּׁשמּועההרגיל] ּומּפי רבינו]; ממשה חכמים,[מסורת למדּו ְְֲִִִַָָָ

ׁשּבת אּלא -]ׁשאינּה שביתה ּתמיד[מלשון ראּו וכן טֹוב. יֹום ְִֵֵֶֶַַָָָָ
העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל והּסנהדרין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנביאים
נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, עׂשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשּׁשה

תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם הקרבתּבּתֹורה: עד -] ְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
הּפסח,העומר] מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו ונאמר: ,ְְֱֲֳִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ׁשאֹותֹו ּתאמר ואם וקלּוי". ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹמּצֹות
הּטּפׁשים אכילתן[הצדוקים]ׁשּדּמּו הּתר הּכתּוב ּתלה היא , ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

החדש]לחדׁש היבול אּלא[- הּסּבה, ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
הּפסח, ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? ְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹנקרה
החדׁש, את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּדבר

הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום איזה על מׁשּגיחין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָואין
.·È,אֹותֹו וחבטּו לעזרה, הביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְְְֱֲִַָָָָָָֻקצרּוהּו

ּובֹורריןוזֹורין ּומהבהבין, הּׂשעֹורין, את ולֹוקחין [קולים]. ְְְְְְְֲִִִִִֶַַ
ּבאּבּוב האׁש על קליה]אֹותֹו האּור[כלי ׁשּיהיה ּכדי מנּקב, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ

מּפי[האש] - ּבאׁש" קלּוי "אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן, ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשֹולט
ּבלבד. העמר ּבמנחת אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
מנּׁשבת והרּוח ּבעזרה, אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו, ׁשּקֹולין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחר

ּגרֹוסֹות ׁשל לרחים אֹותֹו ונֹותנין עבה]ּבֹו; טחינה וטֹוחנין[- , ְְְְֲִִִֵֶַָ
מנּפה ׁשהּוא עּׂשרֹון הּכל מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש ְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹֻאת

נפּדה והּׁשאר נפה. עׂשרה לחולין]ּבׁשלׁש לכל[נמכר ונאכל ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבחּלה וחּיב חלה]אדם, הפרשת ּכמֹו[- הּמעׂשרֹות, מן ּופטּור ְְְְִַַַַַָָָָָ

ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל העּׂשרֹון זה ולֹוקחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּבארנּו.
קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה ּביֹום ׁשמן ּבלג ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
ּומביא, מֹולי - ּבּמזרח ּומניפֹו הּמנחֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָלבֹונה,
ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּומּגיׁשֹו ּומֹוריד; ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּומעלה
לּכהנים, נאכל והּׁשאר ּומקטיר; וקֹומץ הּמנחֹות, ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׁשאר
ׁשּמקריבין אחר אֹותֹו? קֹומצין ואימתי הּמנחֹות. ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשירי
הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם - העֹולה וכבׂש הּיֹום; .מּוסף ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.‚Èתבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור
העמר לקצירת ׁשּיהיהקדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה
הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו בנוסףלהביא אותו שמשקין -] ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מּמּנּו,לגשמים] להביא ראּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִִִֵֶֶָָָָׁשּבעמקים
יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו ערמות]קֹוצרין .[יערום ְְְֲִִִִֵֶָָֹֹֹ

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר[נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] -]ּכדר לקצרּה אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאסּור
.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה לקצר[לא מּתר , ְְְִִִֵֶָָָֹֹֻ

וקֹוצרין לבהמה; להאכיל ביןמּמּנה שגדלה [תבואה ְְְְֲִִִִֵֶַָָ
מקֹוםהאילנות] לפּנֹות וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹמּפני

ולא "קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבית
מצוה. ְְִִָקציר

.ÊËּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, אגודותּכדר] ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.קטנות]

.ÊÈּבארנּו נסכים,ּכבר מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
ּכׁשר. הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסּול.

.ÁÈ'ׁשהחינּו' מבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב .וכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.ËÈהעמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה
מנחֹות מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
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הראׁשֹון‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין - ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח
ואיל ׁשנים, ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, יֹום ְְְְֳִִִִִִֵַַַַַָָָעד
הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד,
מקריבין - ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּביֹום
הּתנּופה עמר עם לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיתר

העומר] קרבן ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו צּבּור, ׁשל מנחה והּוא ;ְְְְִִֵֶֶַָ
הּטמאה„. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, .ּוזמּנֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יׂשראל‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

מן לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם
ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ

יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין
.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר פסח]מצותֹו [חל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבין ּבׁשּבת.[חל]ּבחל ְְֵַָֹ
.Êהעמר לקצירת ּכׁשר הּלילה ּבּיֹום,וכל קצרּוהּו ואם ; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ֵָּכׁשר.
.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת לא[תבואה ; ְִִַָָָָֹ

העמרין מן יביאּו התלושות]מצאּו, מצותֹוË..[מהערמות ְְֳִִִִָָָָָ
הּלח מן לחה]לבֹוא הּיבׁש[תבואה מן יביאּו מצאּו, לא ;. ְִִִֵַַַָָָָֹ

.Èׁשּבּדרֹום הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם נרהיה היה [חורש]: ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
החצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,
.‡Èבא היה הּׂשעֹורים מן זה, מּמׁשהעמר קּבלה זה ודבר ; ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

בית ׁשלּוחי יֹוצאין טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרּבנּו.
ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין אותם]ּדין, קושרין לּקרקע,[- ּבמחּבר ְְְְִִִִַַַָֻ

לׁשם, הּסמּוכֹות העירֹות ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכדי
ּבעסק נקצר ׁשּיהיה ּכדי וקֹוצרין[המולה]מתּכּנסֹות ּגדֹול; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּובׁשלׁש קּפֹות ּובׁשלׁש אנׁשים ּבׁשלׁשה ׂשעֹורים, סאין ְְְְְֲִִִִָָָָָֹֹֹֹֻׁשלׁש
ׁשם:מּגלֹות. העֹומדים לכל הּקֹוצר להן אֹומר ׁשחׁשכה, ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּׁשמׁש'? השמש]'ּבא 'ּבא[שקעה 'הן'! לֹו: אֹומרין ְִֵֶֶַָָ
'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: אֹומרין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש'?
'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? ְְִִֵֵֶֶַַָָ'מּגל
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? ְְִִֵֵֶַָָֻ'מּגל
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵָָֻֻ'קּפה
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת להן: אֹומר ׁשּבת, היה ְְִִֵֵֶַַָָָָָואם
'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? ְְִִֵֵַַָָ'ׁשּבת
'קצר'! לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? להן: אֹומר ּכ ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹואחר
לֹו: אֹומרין והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: אֹומרים והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֹֹֹ'אקצר'?
לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְִַָָָָָָָָָָָֹֹ'קצר'!

הּטֹועין אּלּו יׂשראל[צדוקים]מּפני מּכלל -]ׁשּיצאּו [בימי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ׁשּזה אֹומרין ׁשהן ׁשני, הקרבתּבבית [לגבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבראׁשיתהעומר] ׁשּבת הּוא הּׁשּבת", במובן"מּמחרת שבת -] ְֳִִֵַַַַַָָ
הּׁשמּועההרגיל] ּומּפי רבינו]; ממשה חכמים,[מסורת למדּו ְְֲִִִַָָָ

ׁשּבת אּלא -]ׁשאינּה שביתה ּתמיד[מלשון ראּו וכן טֹוב. יֹום ְִֵֵֶֶַַָָָָ
העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל והּסנהדרין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנביאים
נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, עׂשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשּׁשה

תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם הקרבתּבּתֹורה: עד -] ְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
הּפסח,העומר] מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו ונאמר: ,ְְֱֲֳִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ׁשאֹותֹו ּתאמר ואם וקלּוי". ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹמּצֹות
הּטּפׁשים אכילתן[הצדוקים]ׁשּדּמּו הּתר הּכתּוב ּתלה היא , ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

החדש]לחדׁש היבול אּלא[- הּסּבה, ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
הּפסח, ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? ְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹנקרה
החדׁש, את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּדבר

הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום איזה על מׁשּגיחין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָואין
.·È,אֹותֹו וחבטּו לעזרה, הביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְְְֱֲִַָָָָָָֻקצרּוהּו

ּובֹורריןוזֹורין ּומהבהבין, הּׂשעֹורין, את ולֹוקחין [קולים]. ְְְְְְְֲִִִִִֶַַ
ּבאּבּוב האׁש על קליה]אֹותֹו האּור[כלי ׁשּיהיה ּכדי מנּקב, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ

מּפי[האש] - ּבאׁש" קלּוי "אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן, ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשֹולט
ּבלבד. העמר ּבמנחת אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
מנּׁשבת והרּוח ּבעזרה, אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו, ׁשּקֹולין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָואחר

ּגרֹוסֹות ׁשל לרחים אֹותֹו ונֹותנין עבה]ּבֹו; טחינה וטֹוחנין[- , ְְְְֲִִִֵֶַָ
מנּפה ׁשהּוא עּׂשרֹון הּכל מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש ְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹֻאת

נפּדה והּׁשאר נפה. עׂשרה לחולין]ּבׁשלׁש לכל[נמכר ונאכל ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבחּלה וחּיב חלה]אדם, הפרשת ּכמֹו[- הּמעׂשרֹות, מן ּופטּור ְְְְִַַַַַָָָָָ

ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל העּׂשרֹון זה ולֹוקחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּבארנּו.
קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה ּביֹום ׁשמן ּבלג ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
ּומביא, מֹולי - ּבּמזרח ּומניפֹו הּמנחֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָלבֹונה,
ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּומּגיׁשֹו ּומֹוריד; ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּומעלה
לּכהנים, נאכל והּׁשאר ּומקטיר; וקֹומץ הּמנחֹות, ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׁשאר
ׁשּמקריבין אחר אֹותֹו? קֹומצין ואימתי הּמנחֹות. ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשירי
הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם - העֹולה וכבׂש הּיֹום; .מּוסף ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.‚Èתבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור
העמר לקצירת ׁשּיהיהקדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה
הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו בנוסףלהביא אותו שמשקין -] ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מּמּנּו,לגשמים] להביא ראּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִִִֵֶֶָָָָׁשּבעמקים
יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו ערמות]קֹוצרין .[יערום ְְְֲִִִִֵֶָָֹֹֹ

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר[נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] -]ּכדר לקצרּה אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאסּור
.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה לקצר[לא מּתר , ְְְִִִֵֶָָָֹֹֻ

וקֹוצרין לבהמה; להאכיל ביןמּמּנה שגדלה [תבואה ְְְְֲִִִִֵֶַָָ
מקֹוםהאילנות] לפּנֹות וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹמּפני

ולא "קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבית
מצוה. ְְִִָקציר

.ÊËּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, אגודותּכדר] ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.קטנות]

.ÊÈּבארנּו נסכים,ּכבר מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
ּכׁשר. הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסּול.

.ÁÈ'ׁשהחינּו' מבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב .וכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.ËÈהעמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה
מנחֹות מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
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עד מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
אחרת ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי .ׁשּיביאּו ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Îּבּקרקע ּתבּואה הוציאוה]וכן ואח"כ וחנטּו[והשרישה , ְְְְְֵַַַָָ
ׁשּלּה עלים הנצּו אֹו בקרקע]עליה שאיננה ּכׁשּיביאּו[למרות ְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכמֹו חנטתן אֹו העלים הנצת אם ספק זה הרי - הּלחם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתי
חׁשּובה אינּה אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהׁשרׁשה,

הּורצה. הביא, ואם יביא; לא לפיכ ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹּכהׁשרׁשה.
.‡Îּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם .והּקֹוצר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.·Îהבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות

ּומצוה הּׁשּבת"; מּמחרת לכם "ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמר,
חמּׁשים "ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָלמנֹות
מּליל ּבּלילה, מֹונה לפיכ מֹונין; הּיֹום ּומּתחּלת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָיֹום".

ּבניסן. עׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה
.‚Îּבּיֹום מֹונה ּבּלילה, מנה ולא אּלאׁשכח מֹונין ואין . ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצא. מיּׁשב, מנה ואם ְְְִָָָָָָֻֻמעּמד;
.„Îמּיׂשראל איׁש ּכל על זֹו זמן;מצוה ּובכל מקֹום ּובכל , ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

העמר. מּספירת ּפטּורין ועבדים ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹונׁשים
.‰Îאּתה ּברּו' לילה: ּבכל לבר וצרימל אלהינּו ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; .קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

ח ¤¤ּפרק
והּוא‡. הּׁשבּועֹות, חג הּוא - העמר מּספירת חמּׁשים ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

חדׁש: ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים וׁשבעה ואיל ּפרים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשני

הּפקּודים ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן והן[במדבר]ואּלּו , ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֻ
מנחה הּזה, ּבּיֹום הּמּוסף על יתר מביאין ועֹוד הּיֹום. ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּוסף
אילים ּוׁשני ּפר הּלחם: עם ּומקריבין הּלחם. ׁשּתי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחדׁשה
כבׂשים ּוׁשני חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹוׁשבעה
וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו ׁשלמים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻזבח

יתר זה ּביֹום הּקרב ׁשלׁשה[נוסף]נמצא הּתמידין: ׁשני על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
עׂשרים הּכל - ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹּפרים

ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ׂשעירים ּוׁשני עֹולֹות, כבׂשיםּבהמה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ
נאכלים. ְֱִִֶָָׁשלמים

ּומן·. הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם [היבול]ׁשּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּתים"; ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהחדׁש,

העלּיה. מן יביאּו חדׁש, מצאּו ְֲִִִָָָָָָֹלא
ׁשּירדּו‚. אם[בעננים]ּבעבים[בנס]חּטים ספק ּבהן יׁש - ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

"מּמֹוׁשבתיכם". אינם אֹו "מּמֹוׁשבתיכם", ּבהן אני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹקֹורא
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא עֹוׂשין?לפיכ היּו וכיצד ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹ

וׁשפין חדׁשֹות, חּטין סאין ׁשלׁש אֹותן[משפשפים]מביאין ְְְֲִִִִִִָָָָֹ
ּומנּפין סלת, אֹותן וטֹוחנין הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהן ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּובֹועטין

נפּדה והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשּתים עׂשרֹונֹות ׁשני [נמכרמהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
הּמעׂשרֹות,לחולין] מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָונאכל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
מּכל„. עּׂשרֹון לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתי

נפה עׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, ולחםסאה . ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

והּוא נפה; עׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
מּׂשעֹורים ּבא ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ְְֲִִִִֶֶָָָָָָָֹּבא
ּובׁשלׁש סאין מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻחדׁשֹות

נפה. ְֵֶָָעׂשרה
.‰- מעט אֹו מהן, ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן

.ּכׁשרֹות ְֵ
.Âואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין העׂשרֹונֹות, ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין

אחת אחת .אֹותן ַַַַָ
.Êּבחּוץ ועריכתן לעזרה]וליׁשתן ּבפנים,[-חוץ ואפּיתן ; ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

הּמנחֹות. ְְַָָּככל
.Áטֹוב יֹום ּדֹוחה עׂשּיתן אּלאואין ׁשּבת, לֹומר צרי ואין , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: טֹוב, יֹום מערב אֹותן ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאֹופין
לּגבֹוּה ולא "לכם", - .[לה']לכם" ְֶֶַַָָָֹ

.Ë,ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין ׁשּבת, טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
טֹוב יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי והריונאכלֹות וכן]. -] ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ׂשאֹור מביא עֹוׂשה? וכיצד חמץ. ׁשהן ּבּתֹורה [חומרמפרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּוממּלאהתפחה] העּׂשרֹון; לתֹו ונֹותנֹו אחר, ְְְְִִֵֵַַָָָמּמקֹום

ּומחּמצֹו סלת, הּׂשאֹור.[מתפיחו]העּׂשרֹון ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַָָֹ
.Èהן ורחּבּהּומרּבעֹות טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר - ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻ

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡Èׁשני מביא הּׁשלמים? כבׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

חּיים ּכׁשהן אֹותן ּומניף אֹותםהּכבׂשים, "והניף ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יצא. עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתנּופה";
מּכל וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן, ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואחר
ידיו ׁשּתי ּומּניח הּלחם; ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מׁשניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
- הּתנּופֹות ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ּומניף ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטן,
יצא. אחד, אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמֹולי

אמּורי מקטיר ּכ הּבׂשר[אברי]ואחר ּוׁשאר כבׂשים, ׁשני ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
אחת ּגדֹול ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי וכן לּכהנים. ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹנאכל

וה ּוׁשּתיהןמּׁשּתיהן, הּמׁשמרֹות; לכל מתחּלקת ּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכבׂשר הּלילה, וחצי הּיֹום אֹותֹו ּכל קדׁשים.נאכלֹות קדׁשי ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

.·Èחּלֹות ארּבע על כבׂשים ׁשני אמר:ׁשחט אם - ְְְִִֵַַַַַַָָָ
והּׁשאר ּומניפן, ׁשּתים מֹוׁש ארּבע', מּתֹו ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ'יקּדׁשּו
לא ואם החּלין. ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים, אֹותן ְְְְֱִִִִִִִֶַַָָָֹֻּפֹודין

הּלחם. קדׁש לא ְִֶֶַַָָֹהתנה,
.‚Èׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על כבׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשחט

לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזֹורק ה'לחם']מהן, קרבן עבור לא -]; ְְִֵֵֶֶָָָֹ
הּלחם. ׁשּתי עם הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומניף

.„Èזֹו את זֹו מעּכבֹות החּלֹות הּכבׂשיםׁשּתי ּוׁשני . ְְְְְִֵֵֶַַַַָ
נעׂשה אֹו ּברח, אֹו מּׁשניהם, אחד מת זה: את זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעּכבין
זּוג. לֹו יּקח לׁשמֹו, אחד ׁשחט לּׁשני; זּוג יּקח - ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָטרפה

.ÂËהּכבׂשים ּוׁשני הּכבׂשים, את מעּכבין הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
הּלחם את מעּכבין מעּכביןאינן הּכבׂשים, עם הּונפּו ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אבדּו ואם הּכבׂשים; יאבדּו הּלחם, אבד ואם זה: את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
אחרים. ּוכבׂשים אחר לחם וּיביאּו הּלחם, יאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכבׂשים,

.ÊËּכיצד כבׂשים, ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
צּורתן ּותעּבר יּונפּו, ּבהן? בלינה]עֹוׂשין יפסלום ויצאּו[- , ְְְְִֵֶַָָָֻ
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הּבאה, לּׁשנה כבׂשים יּמצאּו ׁשּמא ּגזרה - הּׂשרפה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלבית
וׁשבעת האילים ּוׁשני הּפר כבׂשים. ּבלא לחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויביאּו
אינן - הּלחם ּבגלל זה ּביֹום הּבאין והּׂשעיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכבׂשים

מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹמעּכבין
.ÊÈ- הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום, מּוסף ׁשל פרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני

זה את זה מעּכבין .אינן ְְִֵֶֶֶַָ
.ÁÈהּיֹום מּוסף ׁשל הּלחםאיל ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

זה. את זה מעּכבין אינן -ְְִֵֶֶֶַָ
.ËÈכבׂשים וׁשבעה הּיֹום, מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה

ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים
זה את זה מעּכבין ּכּלם .נׁשחטּו, ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין

מעּכב ּכּלן העֹולֹות אּלאמנין מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אחד, אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה; מקריבין כבׂשים, ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשּׁשה
הּמֹועדֹות ּבימי ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; ְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָמקריבין
למֹועד אֹו למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשּבתֹות.
לא קרּבנֹו. ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחר,
הּיֹום למּוסף אֹותן יקריבּו אם כבׂשים, ׁשני אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָמצאּו
הקריבּום אם ׁשקּול: הּדבר הרי - למחר ּתמידין להן ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָאין
לתמידין, למחר להּניחם רצּו ואם הקריבּו; הּיֹום, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָלמּוסף

ִַיּניחּו.

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ט שישי יום

ט ¤¤ּפרק
וׁשבעה‡. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאחד

מּוסף וזה הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכבׂשים
חדׁש; ראׁש יֹום ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּיֹום,
מּוסף מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו ּבׁשּבת, להיֹות חל אם ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ֶַַַַָֹֹׁשּבת,
מּוסף·. ואחריו ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב יֹום מּוסף ואחריו חדׁש, מחברֹוראׁש הּתדיר ׁשּכל ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
חברֹו. את קֹודם מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן חברֹו. את ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻקֹודם

ׁשּירצה. מהן איזה יקּדים ּומקּדׁש, ּתדיר לפניו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּבקדּׁשה‚. הּפחּות אֹו ּתדיר ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח, אֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעבר

את אֹו הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתחּלה
.המקּדׁש ְַָֻ

ממרס„. זה יהיה - ּכאחד ׁשניהם נׁשחטּו [מנענע]ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
יקרוש]ּבּדם המקּדׁש.[שלא ּדם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
החּטאת‰. ׁשּדם מּפני העֹולה, לדם קֹודם החּטאת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדם

לאמּורימכּפר קֹודמין עֹולה אברי מּפני[אברי]; חּטאת, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
ּכּלּה עֹולה,[נקרבת]ׁשהעֹולה ואברי חּטאת ּדם לאּׁשים. ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

ּדם אֹו חּטאת, ואמּורי עֹולה ּדם וכן יקּדים; ׁשּירצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה
יקּדים. ׁשּירצה איזה - אׁשם ודם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹולה

.Âלעֹולה קֹודמת קֹודמתחּטאת העֹוף, חּטאת אפּלּו ; ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה לחּטאתלעֹולת אׁשר את "והקריב ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אב ּבנין - מלמד]ראׁשֹונה" קֹודמת[- ׁשהיא חּטאת, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת וכן עּמּה. הּבאה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעֹולה

העֹולה. ּכ ואחר ְְִַַָָָָּתחּלה,
.Êהחג סדר[סוכות]ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּפרים, ּבּתחּלה ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
אף - ׂשעירים ואחריהם ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחריהם
עֹולֹות. אֹותן ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
עֹולה ּפר מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

"ּכּמׁשּפט" ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ּופרּוׂשעיר . ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
מׁשיח וחטא]ּכהן - בשמן שנמשח ּדבר[- העלם לפר קֹודם ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צּבּור בטעות]ׁשל הדין בית הוראת פי על הציבור חטאו -], ִֶ

קֹודם זרה עבֹודה ּופר זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּופר
ׁשּכ חּטאת; והּׂשעיר עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלּׂשעיר
לׂשעיר קֹודם זרה עבֹודה ׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא

לׂשעירת[שחטא]נׂשיא קֹודם נׂשיא ּוׂשעיר יחיד; ׁשהּנׂשיא , ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּׁשניהם ּפי על אף לכבׂשה, קֹודמת יחיד ּוׂשעירת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיחיד.

הּכרי ּכל על לבֹוא ראּויה ׁשהּׂשעירה - חטאתֹותחּטאת -] ְְְִִֶַַַַָָָָָ
כרת] דינו עליהםשבמזיד חּטאת,[בשוגג]ׁשּמביאין ְֲִִֵֶֶַָ

זרה. עבֹודה ׁשגגת על ּבאה אינּה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָוהּכבׂשה
.Áלכבׂשּה קֹודמת יֹולדת, ׁשל העֹוף חּטאת חּטאתאפּלּו . ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ועל קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ - האׁשמֹות לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיסֹוד;

הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, אתמאׁשם שמשלים -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
קדׁשיטהרתו] ׁשהּוא מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשהן מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָקדׁשים;
נזיר, לאיל קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאכלין
לבכֹור קֹודמין ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּפני
ּוטעּונין ּכארּבע, ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
- ּבהמה למעׂשר קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָסמיכה

ּבלבד. לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו קֹודםמּפני הּמעׂשר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָלעֹופֹות,
דמים מיני ׁשהם מּפני למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָואמּוריו;

דם] זריקת בהם שיש ּומעׂשר[- העֹוף חּטאת לפניו ׁשהיּו הרי .ְֲֲֵֵֶַַַָָָָ
העֹוף חּטאת ׁשם היּו זבח; ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר -ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
למעׂשר, קֹודמת ועֹולה הֹואיל - ּבהמה ועֹולת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָּומעׂשר

העֹוף העֹוףוחּטאת חּטאת מקריב ּבהמה, לעֹולת קֹודמת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּמעׂשר. ּכ ואחר העֹולה ּכ ואחר ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָּתחּלה,

.Ëהן ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבין?
ּוכבׂשים בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם[קרבן].ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
ּבגלל הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

ֶֶַהּלחם.
.Èקֹודמת חּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמנחת

ׂשעֹורים מּפנילמנחת נדבה, למנחת קֹודמת חֹוטא מנחת ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
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הּבאה, לּׁשנה כבׂשים יּמצאּו ׁשּמא ּגזרה - הּׂשרפה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלבית
וׁשבעת האילים ּוׁשני הּפר כבׂשים. ּבלא לחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויביאּו
אינן - הּלחם ּבגלל זה ּביֹום הּבאין והּׂשעיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכבׂשים

מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹמעּכבין
.ÊÈ- הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום, מּוסף ׁשל פרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני

זה את זה מעּכבין .אינן ְְִֵֶֶֶַָ
.ÁÈהּיֹום מּוסף ׁשל הּלחםאיל ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

זה. את זה מעּכבין אינן -ְְִֵֶֶֶַָ
.ËÈכבׂשים וׁשבעה הּיֹום, מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה

ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים
זה את זה מעּכבין ּכּלם .נׁשחטּו, ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין

מעּכב ּכּלן העֹולֹות אּלאמנין מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אחד, אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה; מקריבין כבׂשים, ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשּׁשה
הּמֹועדֹות ּבימי ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; ְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָמקריבין
למֹועד אֹו למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשּבתֹות.
לא קרּבנֹו. ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחר,
הּיֹום למּוסף אֹותן יקריבּו אם כבׂשים, ׁשני אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָמצאּו
הקריבּום אם ׁשקּול: הּדבר הרי - למחר ּתמידין להן ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָאין
לתמידין, למחר להּניחם רצּו ואם הקריבּו; הּיֹום, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָלמּוסף

ִַיּניחּו.

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ט שישי יום

ט ¤¤ּפרק
וׁשבעה‡. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאחד

מּוסף וזה הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכבׂשים
חדׁש; ראׁש יֹום ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּיֹום,
מּוסף מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו ּבׁשּבת, להיֹות חל אם ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ֶַַַַָֹֹׁשּבת,
מּוסף·. ואחריו ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב יֹום מּוסף ואחריו חדׁש, מחברֹוראׁש הּתדיר ׁשּכל ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
חברֹו. את קֹודם מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן חברֹו. את ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻקֹודם

ׁשּירצה. מהן איזה יקּדים ּומקּדׁש, ּתדיר לפניו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּבקדּׁשה‚. הּפחּות אֹו ּתדיר ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח, אֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעבר

את אֹו הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתחּלה
.המקּדׁש ְַָֻ

ממרס„. זה יהיה - ּכאחד ׁשניהם נׁשחטּו [מנענע]ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
יקרוש]ּבּדם המקּדׁש.[שלא ּדם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
החּטאת‰. ׁשּדם מּפני העֹולה, לדם קֹודם החּטאת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדם

לאמּורימכּפר קֹודמין עֹולה אברי מּפני[אברי]; חּטאת, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ
ּכּלּה עֹולה,[נקרבת]ׁשהעֹולה ואברי חּטאת ּדם לאּׁשים. ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

ּדם אֹו חּטאת, ואמּורי עֹולה ּדם וכן יקּדים; ׁשּירצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה
יקּדים. ׁשּירצה איזה - אׁשם ודם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹולה

.Âלעֹולה קֹודמת קֹודמתחּטאת העֹוף, חּטאת אפּלּו ; ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה לחּטאתלעֹולת אׁשר את "והקריב ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אב ּבנין - מלמד]ראׁשֹונה" קֹודמת[- ׁשהיא חּטאת, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת וכן עּמּה. הּבאה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעֹולה

העֹולה. ּכ ואחר ְְִַַָָָָּתחּלה,
.Êהחג סדר[סוכות]ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּפרים, ּבּתחּלה ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
אף - ׂשעירים ואחריהם ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחריהם
עֹולֹות. אֹותן ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
עֹולה ּפר מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

"ּכּמׁשּפט" ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ּופרּוׂשעיר . ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
מׁשיח וחטא]ּכהן - בשמן שנמשח ּדבר[- העלם לפר קֹודם ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צּבּור בטעות]ׁשל הדין בית הוראת פי על הציבור חטאו -], ִֶ

קֹודם זרה עבֹודה ּופר זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּופר
ׁשּכ חּטאת; והּׂשעיר עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלּׂשעיר
לׂשעיר קֹודם זרה עבֹודה ׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא

לׂשעירת[שחטא]נׂשיא קֹודם נׂשיא ּוׂשעיר יחיד; ׁשהּנׂשיא , ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּׁשניהם ּפי על אף לכבׂשה, קֹודמת יחיד ּוׂשעירת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיחיד.

הּכרי ּכל על לבֹוא ראּויה ׁשהּׂשעירה - חטאתֹותחּטאת -] ְְְִִֶַַַַָָָָָ
כרת] דינו עליהםשבמזיד חּטאת,[בשוגג]ׁשּמביאין ְֲִִֵֶֶַָ

זרה. עבֹודה ׁשגגת על ּבאה אינּה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָוהּכבׂשה
.Áלכבׂשּה קֹודמת יֹולדת, ׁשל העֹוף חּטאת חּטאתאפּלּו . ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ועל קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ - האׁשמֹות לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיסֹוד;

הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, אתמאׁשם שמשלים -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
קדׁשיטהרתו] ׁשהּוא מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשהן מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָקדׁשים;
נזיר, לאיל קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאכלין
לבכֹור קֹודמין ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּפני
ּוטעּונין ּכארּבע, ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
- ּבהמה למעׂשר קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָסמיכה

ּבלבד. לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו קֹודםמּפני הּמעׂשר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָלעֹופֹות,
דמים מיני ׁשהם מּפני למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָואמּוריו;

דם] זריקת בהם שיש ּומעׂשר[- העֹוף חּטאת לפניו ׁשהיּו הרי .ְֲֲֵֵֶַַַָָָָ
העֹוף חּטאת ׁשם היּו זבח; ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר -ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
למעׂשר, קֹודמת ועֹולה הֹואיל - ּבהמה ועֹולת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָּומעׂשר

העֹוף העֹוףוחּטאת חּטאת מקריב ּבהמה, לעֹולת קֹודמת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּמעׂשר. ּכ ואחר העֹולה ּכ ואחר ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָּתחּלה,

.Ëהן ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבין?
ּוכבׂשים בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם[קרבן].ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
ּבגלל הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

ֶֶַהּלחם.
.Èקֹודמת חּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמנחת

ׂשעֹורים מּפנילמנחת נדבה, למנחת קֹודמת חֹוטא מנחת ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

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



oitqeneפו oicinz zekld - a`Îmgpn h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

איזה - ׂשֹוטה ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא
יקּדים. מהן, ְְִִֵֶֶֶַׁשּירצה

.‡Èלּׁשמן קֹודם והּיין ליין, קֹודמֹות קֹודםמנחֹות והּׁשמן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
אימתי? לעצים. קֹודם ּומלח לּמלח, קֹודמת ּולבֹונה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלּלבֹונה,
ראׁשֹון, קרב ראׁשֹון הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבזמן

אחרֹון. קרב אחרֹון ְֲֲֵַַַָָוהּבא
.·Èּבאכילה קֹודם ּבהקרבה, הּקֹודם .ּכל ְֲִֵֵַַַָָָָָ
.‚Èׁשל - יֹום ׁשל ּוׁשלמים אמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהיּו

קרב ׁשהרי קֹודמין, ׁשל[להאכל]זמּנן[סוף]אמׁש ׁשלמים ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּפני קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו וחּטאת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאמׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים, קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

י ¤¤ּפרק
הּׁשנה:‡. ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַַָָָֹּביֹום

- כבׂשים וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפר,
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, ְְֱִֶֶֶַַָָָֹהּכל

חּטאת·. ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ׁשּבןועֹוד נׂשרף, והּוא , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

מּו‚. מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ׁשלׁשהּבּיֹום הּיֹום: סף ְְִִִֶַַַַַַָָֹֻ
עֹולֹות, ּכּלם - ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֻעׂשר
החג, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוׂשעיר
חּטאת. ּוׂשעיר ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָמקריבין

מקריבין„. ּבּׁשני יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשּיּמצא עד ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשנים
ּכבׂשים ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָקרּבן

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ְְִַַַָָָָָֹארּבעה
וׁשבעה‰. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָּביֹום

עצמֹו. ּבפני מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻכבׂשים
.Âהּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת הּמזּבח;ּכל ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשל ּתמיד ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹודבר
לבּדֹו הּמים מנּס היה והיין]ׁשחר, המים מערבב .[ולא ְְִֵַַַַַַָָ

.Êונּס הּמים, לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם
יצא - אחד מּכלי לּזבח,ׁשניהן הּמים נּסּו הקּדים ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ

מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים

חטמין ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו [חורים]היה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשּיכלה ּכדי יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;

ּכאחד. הּיין עם ְִִִֶַַַַָהּמים
.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה

- ּבאתרֹוגיהן העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם
מים מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין .ׁשאמרּו: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

.Ëּבׁשּבת מעׂשהּו ּכ ּבחל ממּלאּוכמעׂשהּו ׁשהיה אּלא , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,
.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה הּכּיֹור,[ונפסלה]אם מן ממּלא - ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

.ּומנּס ְֵַ
.‡Èעצמּה ּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל

אֹומרין: היּו מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף ְִִִֵֵֶַַַָָֻעל
אלהים"; אמר "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' ְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ"הבּו
"ּבינּו, - ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ְְְִִִִִִִִִֵַָָּבּׁשליׁשי
ּבּׁשּׁשי ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָֹּבערים
ּבאחד להיֹות ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

יּדחה. "יּמֹוטּו" ִִֵֶֶָמהם,
.·Èּבארנּו ועׂשרים;ּכבר ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
מׁשמר ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכבׂשים

אחד. ּכבׂש -ׁשּמקריב חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָָֹהיּו
ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמקריב
ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָלׁשמֹונה
ׁשנים ׁשם היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּוׁשני
אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשר

ּכבׂש עׂשר ארּבעה ׁשם חמּׁשהנׁשארּו מׁשמרֹות; לתׁשעה ים ְְְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשי אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו -ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
לעׂשרה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשּתּירּו אחד, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָמקריב
מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ארּבעה ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָמׁשמרֹות;
אילים ּוׁשני ּפרים עׂשרה ׁשם היּו - ּברביעי אחד. ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאחד
ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָוׂשעיר.
ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה מׁשמר; עׂשר ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹלאחד
ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו - ּבחמיׁשי אחד. אחד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקריבין
עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאילים
ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר; עׂשר לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָּכבׂשים
ׁשמֹונה היּו - ּבּׁשּׁשי אחד. אחד מקריבין ועׂשרה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשנים,
נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
אחד מׁשמר מׁשמר; עׂשר לׁשלׁשה ּכבׂשים עׂשר ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָֹארּבעה
אחד. אחד מקריבין מׁשמר עׂשר ּוׁשנים ׁשנים, מקריב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהם
וארּבעה וׂשעיר אילים ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבּׁשביעי
מקריב מׁשמר ּכל נמצא הּמׁשמרֹות; ּכמנין ּכבׂשים, ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָעׂשר

אחת .ּבהמה ְֵַַָ
.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל

חלילה חֹוזרין אּלא לפּיסלמחר, חֹוזרין - ּובּׁשמיני . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם

.„Èהיה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום
נס מנחת וׁשּׁשיםׁשם אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל כים ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

אֹותן מערבין היּו ולא .עּׂשרֹון; ְְְִִָָָָֹ
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.ÂË,לבּדם הּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם
לבּדם כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ּבקרּבנֹותונסּכי ּבין , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין ְְְִִֵָָצּבּור

.ÊËּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד .הּכל ְֶַָֹ
.ÊÈּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות - עצמֹו ּבפני ומין .מין ְְְִִִֵֵַָ
.ÁÈזה הרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכיון

ׁשל מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּתר
יין לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻנסכים

.ׁשּלהן ֶֶָ
.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין

ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
ּביין כבׂשים נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
נסּכי ּביין כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָנסּכי

ואילים אּלאÎ..פרים לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ּולעֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהקטירּה אחר אֹו הּסלת ׁשּנתערבה ׁשּבארנּו.אחר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

oiWCwOd ilEqR zFkld¦§§¥©ª§¨¦
מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּנפסלּולא קדׁשים לאכל ׁשּלא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל ֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻאֹו
יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנן; לאחר ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדׁשים
את ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹקדׁשים
ּובאּור הּטמא. לׂשרף (ח) הּנֹותר; לׂשרף (ז) ְְֳִִִֵֵַַַָָָֹֹהּקדׁשים;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק
הלכותפסוליהמוקדשין

¤¤
קדׁש‡. לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין לכּתחּלה,ּכל ים ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻ

קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטואפּלּו ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ : ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף ידֹו[הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָוׁשחט
ּכׁשר·. הּזבח - וׁשחט עבר יֹוםואם ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשחטֹו אם אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ל ׁשאין ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻזר,

ּבזר. ׁשּפסּולה ְְְִֶָָָׁשחיטה
ּכמתעּסק‚. אּלא לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

כוונה] בלא - אחר ׁשּיתּכּון[בדבר עד ּפסּולין; אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַ
ְִִָלׁשחיטה.

הרי„. ׁשחט, ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים .אּלּו ְִֵֵ

ּכחּלין‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים .אבל ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻ
.Âעל עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּקטן

מחׁשבה לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים .ּגּביו; ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

מחׁשבה אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו
ּבדרֹום, עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהקל

לצפֹון, והביאּה הּקטן נּכרּומׁשכּה מּמעׂשיו ׁשהרי - ּוׁשחטּה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָׁשּמחׁשבּתֹו

.Êּבּדרֹום ּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין -. ְִ

.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה
.ּכׁשרה ְֵָ

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה .קּבלתֹו ְַָָָ

.Èּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻ
.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה

ואחר לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ּכׁשרה - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּבפנים,ּכ ׁשהיּו קּלים קדׁשים וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָועמד
ְֵָּכׁשרה.

.·Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל[שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È;ּכׁשרה - ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּפרּכסה
- קּלים ּבקדׁשים זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

ּכׁשר ׁשּיתּבאר.הּזבח ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶַַָָ
.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֻהיתה

ּפסּול ּכּלּההּזבח ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הֹוציאהÂË.ּבפנים. ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ׁשחטּה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֻ

הּבׂשר חֹות - לחּוץ הרגל]רגלּה לעצם,[של ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּפני ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ּכ ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָואחר
,לחּת צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמנּונית
ׁשּיצא קּלים קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

ּכׁשר. זריקה, ְִֵֶָָֹקדם
.ÊËּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ׁשּנאמר:ּתלה , ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"על
.ÊÈ- ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, .ּבקדׁשי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט אֹו[קנה ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ

ׁשהּׁשחיטה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשחט
סֹוף ועד מּתחּלתּה להיותיׁשנּה צריכה כולה השחיטה -] ְְְִִֶַָָָ

.כדין]

.ËÈ,ּפסּול - ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֻנתלה
ּבכ ׁשרּות ּדר .ׁשאין ְֵֵֶֶֶָ

.Îהּמזרק ותלה ּבעזרה, עֹומד הדם]היה וקּבל[ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îמזרק אינֹונתן ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאןמ ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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.ÂË,לבּדם הּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם
לבּדם כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ּבקרּבנֹותונסּכי ּבין , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין ְְְִִֵָָצּבּור

.ÊËּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד .הּכל ְֶַָֹ
.ÊÈּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות - עצמֹו ּבפני ומין .מין ְְְִִִֵֵַָ
.ÁÈזה הרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכיון

ׁשל מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּתר
יין לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻנסכים

.ׁשּלהן ֶֶָ
.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין

ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
ּביין כבׂשים נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
נסּכי ּביין כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָנסּכי

ואילים אּלאÎ..פרים לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ּולעֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהקטירּה אחר אֹו הּסלת ׁשּנתערבה ׁשּבארנּו.אחר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

oiWCwOd ilEqR zFkld¦§§¥©ª§¨¦
מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּנפסלּולא קדׁשים לאכל ׁשּלא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל ֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻאֹו
יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנן; לאחר ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדׁשים
את ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹקדׁשים
ּובאּור הּטמא. לׂשרף (ח) הּנֹותר; לׂשרף (ז) ְְֳִִִֵֵַַַָָָֹֹהּקדׁשים;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק
הלכותפסוליהמוקדשין

¤¤
קדׁש‡. לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין לכּתחּלה,ּכל ים ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻ

קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטואפּלּו ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ : ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף ידֹו[הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָוׁשחט
ּכׁשר·. הּזבח - וׁשחט עבר יֹוםואם ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשחטֹו אם אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ל ׁשאין ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻזר,

ּבזר. ׁשּפסּולה ְְְִֶָָָׁשחיטה
ּכמתעּסק‚. אּלא לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

כוונה] בלא - אחר ׁשּיתּכּון[בדבר עד ּפסּולין; אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַ
ְִִָלׁשחיטה.

הרי„. ׁשחט, ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים .אּלּו ְִֵֵ

ּכחּלין‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים .אבל ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻ
.Âעל עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּקטן

מחׁשבה לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים .ּגּביו; ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

מחׁשבה אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו
ּבדרֹום, עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהקל

לצפֹון, והביאּה הּקטן נּכרּומׁשכּה מּמעׂשיו ׁשהרי - ּוׁשחטּה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָׁשּמחׁשבּתֹו

.Êּבּדרֹום ּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין -. ְִ

.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה
.ּכׁשרה ְֵָ

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה .קּבלתֹו ְַָָָ

.Èּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻ
.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה

ואחר לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ּכׁשרה - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּבפנים,ּכ ׁשהיּו קּלים קדׁשים וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָועמד
ְֵָּכׁשרה.

.·Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל[שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È;ּכׁשרה - ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּפרּכסה
- קּלים ּבקדׁשים זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

ּכׁשר ׁשּיתּבאר.הּזבח ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶַַָָ
.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֻהיתה

ּפסּול ּכּלּההּזבח ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הֹוציאהÂË.ּבפנים. ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ׁשחטּה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֻ

הּבׂשר חֹות - לחּוץ הרגל]רגלּה לעצם,[של ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּפני ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ּכ ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָואחר
,לחּת צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמנּונית
ׁשּיצא קּלים קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

ּכׁשר. זריקה, ְִֵֶָָֹקדם
.ÊËּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ׁשּנאמר:ּתלה , ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"על
.ÊÈ- ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, .ּבקדׁשי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט אֹו[קנה ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ

ׁשהּׁשחיטה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשחט
סֹוף ועד מּתחּלתּה להיותיׁשנּה צריכה כולה השחיטה -] ְְְִִֶַָָָ

.כדין]

.ËÈ,ּפסּול - ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֻנתלה
ּבכ ׁשרּות ּדר .ׁשאין ְֵֵֶֶֶָ

.Îהּמזרק ותלה ּבעזרה, עֹומד הדם]היה וקּבל[ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îמזרק אינֹונתן ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאןמ ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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מּתֹו וקמץ הּמנחה, ּבקמיצת ּכן עׂשה אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָחציצה.
ּפסּולה. - ְִַָהּסיב

.·Îּוזריקתֹו לּמזּבח, והֹולכתֹו הּדם, הֹולכתקּבלת וכן , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו, אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאברים
ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Î) ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא )ּגדֹולוהֹולכה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îלימינֹו יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ּבכליקּבל קּבל . ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹ

יחזיר - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Îּכׁשר - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן אםנׁשּפ אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח נפסל -. ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
ּדם ׁשּנתקּבל הּדם בו]זה הּתמצית[שיצאה ּדם לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

דם] סתם העֹור.[- ּדם ְַָֹולא
.ÊÎאֹו לעבֹודה, הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

הּזבח; נפסל - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהֹוליכֹו
עמד אּלא הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹקּבל
לעבֹודה, הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּבמקֹומֹו
והחזירֹו ּתחּלה, הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוהחזירֹו
ּבּתחּלה ּבין הּפסּול, והֹוליכֹו הֹואיל - והֹוליכֹו לּפסּול ְְְְִִִִֵַַַָָָָּונתנֹו
זה ּדבר לתּקן אפׁשר אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף .ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ÁÎהּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל
וזֹורק ּומֹולי הּדםּומקּבל עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לעבֹודה ראּוי והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנׁשאר
ּכיצד? ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבקרּבן
הּנפׁש ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָקּבל
ׁשירים - ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּוזרקֹו

ּכלּום. ואינֹו ְְֵהּוא,
.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה

צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם קּבלה[חבל]קּבלת קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ּכּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשלם

ּפסּול. ֶָזה
.Ïאבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל

מן ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו הּדם, זריקת קדם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּבׂשר
אינֹו לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
מן זית וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה ְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָזֹורק.

לאּׁשים ׁשּכּלּה מּפני .האמּורין, ְִִִִֵֵֶָָָֻ
.‡Ïהּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות [-נׁשאר ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹ

התקבל] לעזרהלא חּוץ ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא -ְְְִִַַָָָֹֹ

.·Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני שדין, -] ְִֵֵֶַָָָ
העיר] בכל שנאכלים קלים מֹועלתקדשים ּוזריקה והזריקה. -] ְִֶֶָ

אלא]לּיֹוצאהועילה] מיד, ישרף שילוןפֹולׂשר[שלא [אחר ְְֵַָ
לאכלֹו.ויפסל] לא אבל ,ְְֲָָֹ

.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפניונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין הדם], ,[וזרק ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּום עליהן דיני:]חּיבין וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ï,קּים והחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
נטמאּו הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבין

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא הכהןׁשניהן, [של ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
עֹולה[מכפר]מרּצההגדול] אברי אֹו אמּורין וכן הּטמא. על ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

קרּבנֹות וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנטמאּו
הּדם. את זֹורק זה הרי ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּצּבּור

.‰Ïעל ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם
נרצה לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר וכלÂÏ..ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּכלל טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּבּדם:ּדם ׁשּנאמר "על, ְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
הּנחׁשב הּוא ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהארץ
ּכּמים, נׁשּפ ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכּמים

טמאה. מקּבל ְְֵֵַָֻאינֹו
.ÊÏואם הּזבח; נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הּורצה לא .זרקֹו, ְְָָֹ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ל' קודש שבת יום

ב ¤¤ּפרק
מּתנה‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

היא[זריקה] אחת מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָאחת
זבחי "ודם ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעּקר,
היא הּמזּבח על הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹיּׁשפ

ִָָהעּקר.
יצא·. - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:וכל , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל אם[מזבח - ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ

ׁשהרי הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻחּסר
ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

יׁשלים„. - הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָחּטאת
הּמיתה לאחר הּמּתנֹות .ארּבע ְְִַַַַַַַָָ

ּבּלילה‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם .אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
.Âמעלה מּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָואם

.ּבחּוץ ַ
.Êלאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

הּזיה לֹו עלתה לא - .הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ
.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות ּבין[- - ּבחּטאת קרנֹות ְְִֵַַַָָָ

הּנעׂשית הדם]ּבחּטאת הזהבּבפנים[-שזורקין מזבח [על ְְֲִִֵַַַָ
ּבׁשארוהפרוכת] אבל ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ

ּכׁשרים. ְֳִִֵַָהּקדׁשים,
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.Ëולפניםנ הּקרן מן הּדם מתחתיה]תן ולא בצידה ּבין[- - ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבׁשאר ּבין ּבּמזּבחּבחּטאת ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּפסל. - ִַַָהחיצֹון
.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם

לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
על הּנּתנין אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבפנים
הּנּתנין ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמזּבח

הּכבׁש על היסֹוד,[או]ּבחּוץ ּכנגד דרומיתׁשּלא בקרן -] ְְֶֶֶֶֶַַַַֹ
יסוד] בה שאין ּפימזרחית על ואף ּפסּול; הּזבח ּבׂשר הרי -ְְֲִֵֶַַַַַָ

ּפי על אף - לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָכן
לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשהּגיע
אבל לעבֹודה; ּכׁשר הּזֹורק זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּמה
למעלן הּנּתנין את הּפסּול ונתן לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם
אֹו ּבפנים, ּבחּוץ והּנּתנין ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָלמּטן,
הּזבח, ּבׂשר נפסל לא - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשּנתן

ּדם נׁשאר בו]אם ויקּבל[שיצא הּכׁשר יחזר אּלא הּנפׁש; ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבמקֹומֹו. הּדם ויזרק הּנפׁש, ּדם ְְְְִִֶֶַַַָָֹׁשאר

.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ּבין[באותו , ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוסֹות קרבן]ּכֹוס לאיזה כוס איזה נודע נתערבּו[ולא אם - ְְְִִָ

אחת; מּתנה הּכל יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה ִִִִִֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנּתנין
מּתן הּכל יּתן ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָֹוכן
ארּבע, ׁשהן ׁשּתים ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָארּבע;

אחת. מּתנה הּכל למּטהיּתן ּבּנּתנין למעלה הּנּתנין נתערבּו ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאּמה הּכל יּׁשפ העזרה]- אפּלּו[תעלת ּפסּולין; והּזבחים , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ

- למּטה הּכל ׁשּמקֹום העֹולה, ּדם עם החּטאת ׁשירי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתערבּו
לאּמה. הּכל ִֵַַָָָֹיּׁשפ

.·È- ּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּכׁשר זה ואּלּוהרי ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו
.‚È;לאּמה הּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָֹנתערבּו

- ּובחּוץ ּבפנים מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹואם
ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבין

ּכׁשר הּכל ּבחּוץ,- הּנּתנין ּדמים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעׂשית חּטאת ּדם אבל החּטאת. מן ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּוץ
ּבפנים, ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם - ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבדם
חּטאת ׁשּדם ּפסּולה; ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים נתן ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכׁשר;
ׁשּנאמר: אסּורה, - הּנאכלת יחיד חּטאת אפּלּו להיכל, ְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנכנס
ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". לא מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"וכל

" ׁשּנאמר: ההיכל, הכניסֹוׁשער אם אבל ּביאה; ּדר יּובא", ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
צדדית]ּבפׁשּפׁש נפסל.[דלת אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָ

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם עבדוּפר או הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על אםע"ז - להיכל נכנס ׁשּדמן ,ְִִֵֶַָָָָ

ׁשל ּפנימה זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהכניסֹו
הּוא להיכל]מקֹומן ביחס הּכּפּורים,[- יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר וכן . ְְְִִִֵֶַַָָ

לקדׁש ּדמם הכניס אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ְְְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּדמן
לקדׁש והכניסֹו וחזר להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקדׁשים,
הּקדׁשים; ׁשּבקדׁש הּזיֹות מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - ְְְֳֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁשים

יצא. ׁשּיצא, הּקדׁשים,ׁשּכיון ׁשּבקדׁש הּזיֹות ּגמר אם וכן ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
להיכל, חּוץ והֹוציאן הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהֹוציאן
ׁשּכיון ׁשּבהיכל; הּזיֹות ּגֹומר אינֹו - להיכל והכניסן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחזר

נפסל למקֹומֹו, חּוץ הּדם .ׁשּיצא ְְִִֶַָָָָ
.ÂËמהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת

מהם אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
ּפסּולה החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ׁשּנאמר:להיכל, , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר
נפסלה. ְְִֶַָֹּבּקדׁש,

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול ּבמזיד, .הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת "אׁשרהכניס ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי חׁשּוב הּצּואר .אם ְִִִַַָָ
.Îהּכלי אם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּפ

ּפֹוסל אינֹו אֹו ּבדמּה העֹוףּפֹוסל חּטאת ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ספק. ִֵֶָׁשהיא

.‡Îאחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
היסֹוד על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס "ואתמּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין
.·Îׁשּנפל יּזהּדם לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשּבּמזרק הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם [בספל]מּמּנּו; ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
- חּלין ּדם אֹו יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ׁשּבּמזרק ּדם לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹומדין
ואם מּמּנּו; יּזה לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעד

מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָאינם
.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם

קרבּו ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹקדׁשים
הּזבחים אֹותן וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

הּתמציתּפסּולין ּבדם נתערב בו]. יוצאת אינה שהנפש דם -], ְְְְִִִֵַַַָ
ּכׁשר. - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹיּׁשפ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרבהאמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

ּגּבי על אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
הרי - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹהאּׁשים,

ּכׁשרים. ְִֵֵאּלּו
.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כליהּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אֹומדידה] חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּפסּולין - .ּבידֹו ְְִָ

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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.Ëולפניםנ הּקרן מן הּדם מתחתיה]תן ולא בצידה ּבין[- - ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבׁשאר ּבין ּבּמזּבחּבחּטאת ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּפסל. - ִַַָהחיצֹון
.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם

לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
על הּנּתנין אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבפנים
הּנּתנין ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמזּבח

הּכבׁש על היסֹוד,[או]ּבחּוץ ּכנגד דרומיתׁשּלא בקרן -] ְְֶֶֶֶֶַַַַֹ
יסוד] בה שאין ּפימזרחית על ואף ּפסּול; הּזבח ּבׂשר הרי -ְְֲִֵֶַַַַַָ

ּפי על אף - לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָכן
לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשהּגיע
אבל לעבֹודה; ּכׁשר הּזֹורק זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּמה
למעלן הּנּתנין את הּפסּול ונתן לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם
אֹו ּבפנים, ּבחּוץ והּנּתנין ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָלמּטן,
הּזבח, ּבׂשר נפסל לא - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשּנתן

ּדם נׁשאר בו]אם ויקּבל[שיצא הּכׁשר יחזר אּלא הּנפׁש; ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבמקֹומֹו. הּדם ויזרק הּנפׁש, ּדם ְְְְִִֶֶַַַָָֹׁשאר

.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ּבין[באותו , ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוסֹות קרבן]ּכֹוס לאיזה כוס איזה נודע נתערבּו[ולא אם - ְְְִִָ

אחת; מּתנה הּכל יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה ִִִִִֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנּתנין
מּתן הּכל יּתן ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָֹוכן
ארּבע, ׁשהן ׁשּתים ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָארּבע;

אחת. מּתנה הּכל למּטהיּתן ּבּנּתנין למעלה הּנּתנין נתערבּו ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאּמה הּכל יּׁשפ העזרה]- אפּלּו[תעלת ּפסּולין; והּזבחים , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ

- למּטה הּכל ׁשּמקֹום העֹולה, ּדם עם החּטאת ׁשירי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתערבּו
לאּמה. הּכל ִֵַַָָָֹיּׁשפ

.·È- ּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּכׁשר זה ואּלּוהרי ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו
.‚È;לאּמה הּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָֹנתערבּו

- ּובחּוץ ּבפנים מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹואם
ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבין

ּכׁשר הּכל ּבחּוץ,- הּנּתנין ּדמים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעׂשית חּטאת ּדם אבל החּטאת. מן ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּוץ
ּבפנים, ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם - ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבדם
חּטאת ׁשּדם ּפסּולה; ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים נתן ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכׁשר;
ׁשּנאמר: אסּורה, - הּנאכלת יחיד חּטאת אפּלּו להיכל, ְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנכנס
ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". לא מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"וכל

" ׁשּנאמר: ההיכל, הכניסֹוׁשער אם אבל ּביאה; ּדר יּובא", ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
צדדית]ּבפׁשּפׁש נפסל.[דלת אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָ

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם עבדוּפר או הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על אםע"ז - להיכל נכנס ׁשּדמן ,ְִִֵֶַָָָָ

ׁשל ּפנימה זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהכניסֹו
הּוא להיכל]מקֹומן ביחס הּכּפּורים,[- יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר וכן . ְְְִִִֵֶַַָָ

לקדׁש ּדמם הכניס אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ְְְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּדמן
לקדׁש והכניסֹו וחזר להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקדׁשים,
הּקדׁשים; ׁשּבקדׁש הּזיֹות מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - ְְְֳֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁשים

יצא. ׁשּיצא, הּקדׁשים,ׁשּכיון ׁשּבקדׁש הּזיֹות ּגמר אם וכן ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
להיכל, חּוץ והֹוציאן הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהֹוציאן
ׁשּכיון ׁשּבהיכל; הּזיֹות ּגֹומר אינֹו - להיכל והכניסן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחזר

נפסל למקֹומֹו, חּוץ הּדם .ׁשּיצא ְְִִֶַָָָָ
.ÂËמהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת

מהם אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
ּפסּולה החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ׁשּנאמר:להיכל, , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר
נפסלה. ְְִֶַָֹּבּקדׁש,

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול ּבמזיד, .הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת "אׁשרהכניס ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי חׁשּוב הּצּואר .אם ְִִִַַָָ
.Îהּכלי אם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּפ

ּפֹוסל אינֹו אֹו ּבדמּה העֹוףּפֹוסל חּטאת ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ספק. ִֵֶָׁשהיא

.‡Îאחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
היסֹוד על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס "ואתמּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין
.·Îׁשּנפל יּזהּדם לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשּבּמזרק הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם [בספל]מּמּנּו; ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
- חּלין ּדם אֹו יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ׁשּבּמזרק ּדם לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹומדין
ואם מּמּנּו; יּזה לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעד

מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָאינם
.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם

קרבּו ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹקדׁשים
הּזבחים אֹותן וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

הּתמציתּפסּולין ּבדם נתערב בו]. יוצאת אינה שהנפש דם -], ְְְְִִִֵַַַָ
ּכׁשר. - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹיּׁשפ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרבהאמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

ּגּבי על אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
הרי - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹהאּׁשים,

ּכׁשרים. ְִֵֵאּלּו
.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כליהּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אֹומדידה] חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּפסּולין - .ּבידֹו ְְִָ

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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.ּבכ הקטרה ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהרי
הּורצה עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,[התקבל]לפיכ. ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ג ¤¤ּפרק
ׁשחטן‡. ּכאּלּו - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקדׁשי

-ּבּצפֹון "ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּוׁשחיטת העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמלּמד

ְִַָהּׁשלמים.
למּטה·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה

אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה וינּתח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, למּטה,[מעיים]אֹותּה ּומדיחן , ְְְְִִִִַַַָָָָָ

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוחֹוזר
ּומנּתח‚. מפׁשיט - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוכן

ּומעל וחֹוזר ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד הּבמקֹומן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּומקטיר וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָאֹותן;

הּׁשאר וינּתחאת יפׁשיט אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? להקרבה]ּבראׁש עלה[- אם , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּבּמזּבח הּנגע "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלראׁש
"היא לֹומר ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, ְְִִִֵֶַַַַָָָיקּדׁש".
אם לאּׁשים, ראּויה ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, אם - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ
ּתרד„. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה אינּהעֹולה ׁשעדין , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְָראּויה.
ׁשרת‰. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ אּסּוריוכן וכל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח
.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן

ּתרד עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא .אֹו ֲִֵֵֶָָָָָָָ
.Ê,האמּורין אֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאבל

ׁשּנפסל אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא [בעתוזבח ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
מקֹוםהשחיטה] ּבמחׁשבת אֹו הּזמן שלאּבמחׁשבת -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ

במקומה] או בזמנה ׁשּנּוילאכלה ּבמחׁשבת לשםאֹו שלא -] ְֲִֶֶַ
בעליו] או הקרבן -מין ּדמֹו את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַָָ

ּבטמאה הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין שרובהֹואיל [כגון: ְְְְֲִִַַַָָָָֻ
טמא] קדׁשיםהציבור קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנּתן -ְְְִִִֵֶַָָָָ

ׁשּכל ּפי על אף - ּבּדרֹום ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשחטּו
ירדּו: לא הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולין, ְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹאּלּו

.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ
.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה
.Èּומקצתֹו[ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּבארץ ּומקצתֹו , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו ְֲֶַָָָֻמׁשלה
.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים

וא ּבעזרה, לנּו יעלּוּכאּלּו לא ירדּו ירדּו,ם לא אם אבל . ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ
לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.·Èּכּמזּבח מזּבח, ׁשהעלןואויר קּלים קדׁשים ואמּורי . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם
.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקחהפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ

אחדהשני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי- -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ

ְֵירדּו.הראשון]
.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח

והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירדּו.ירדּו - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ

אף ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹועלה
נתק לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי ּכלל.על ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד
.ÊËירדּו יעלּו, אם ּבׂשרואּלּו לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
מחּברין ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם -ְִֵָ
.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

חׁשּובין הן ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;
יעלה] שירד שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -].

.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח
אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
ירד לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה .הּפנימי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל -וכן לֹו הראּוי את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להן הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ׁשהריּכ , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּב ּדברנאמר לּכבׁש ּומּׁשּיּגיע יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּכלים: ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
לּכלי מּׁשּיּגיע וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהראּוי
ּפי על ואף לעֹולם יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּדבר

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּנפסל,
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלימקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ
ּבהלכֹותמדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח

הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; והּיבׁש,[קערות]ּכלי הּלח מקּדׁשֹות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ְְְִִֵֵֵַַָָָָּוכלי

.Îואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
מּדעת אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא[הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הן עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
לאו, ואם מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמעין
אין הּמּדֹות, אבל מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאין
ּדעּתֹו אין ואם למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹמקּדׁשין

לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹלמּלאתן,
.‡Îלא אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשרתלּקרב ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
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מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן .ּבּלילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.·Îׁשחּוטין ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
לזרק מזּבח ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש
"ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: -עליו, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּפגּום. לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ְְְְִִֵַַָֹּכלֹומר
.‚Îלא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

חּיים ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסלּו;
.נדחין ְִִ

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
הּמזּבח" אצל מּצֹות קּלים,"ואכלּוה לקדׁשים הּדין והּוא ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ד ¤¤ּפרק
חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת שרצהחּטאת, חטאת קרבן -] ְְַַַַָָ

היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה ׁשּמתּולהחליפו וחּטאת ,ְֵֶַָ
הּבעלים ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעליה,

אחר] ׁשּנׁשחטה[בקרבן אחר נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
ספק זֹו הרי - ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהחּטאת
וכיצד ּתמּות. לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹאם
יכניס אּלא ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהן
מּפי ּכּלן אּלּו, ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאֹותן
ּבחּטאת אּלא אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה
ּכּפרה, אחר ונמצאת ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָיחיד

ראּויה ראּויה[להקרבה]ּבין אינּה שנתה]ּבין שעברה -[כגון ְְֵֵֵָָָ
ואין לנדבה. ּדמיה ויּפלּו ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרעה
'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' אֹו 'ולד' צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול ְְְִֵֶַַַַַָָָאּתה
עֹוׂשין הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבעליה'

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶָָּתמּורה
אחרים·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

זרה עבֹודה ׂשעירי וכן עבדוּתחּתיהן, אם הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
הדין] בית של שוגג בהוראת אחריםע"ז, והפריׁש ְְְֲִִִֵֶָׁשאבדּו

הראשונים]ּתחּתיהן ירעּו[ונמצאו -[- הראשונים ׁשּיּפל[- עד ְְִִֵֶֶַַֹ
הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן
ּגזרה הן? זכרים ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹמתה.

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה ְְִִֵַַַַָָָָלאחר
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
ּתמּות האחרת - ּבּה ונתּכּפר להּמלמּׁשּתיהן ּבא [לשאול. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
היתה לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּובעלת ּתקרב ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָאחת
- הּתמימה ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּום
יּמכרּו - מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהרי

לנדבה. הּׁשאר ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתיהן,

ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש
- עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש

ּתרע ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, בההנתּכּפר שיפול [עד ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
נתּכּפרמום] רֹועה; וראׁשֹונה מתה ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

מתֹות. ׁשּתיהן ְְִֵֵֶֶָָּבאמצעית,
לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי יקריבהּמפריׁש אחת תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ

ׁשּיּפלהשניה] עד ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ְְְִִֶָָָָָּבּה

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויההּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיהלקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּבדמיה יביא - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחרת;
ֶֶַאחרת.

.Áּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות זֹו .הרי ֲֵָ
.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אבּודה. אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאינּה
ּבּלילה אבדתּה עּקר בלילה]היה נאבדה ּפי[- על אף - ְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּתרעה. אּלא מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה

רֹועה אּלא מתה אינּה - מּבעלּה .אבּודה ֲֲִֵֵֶַָָָָָָ
.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה .ּדמיהן ְְִֵֶָָ
.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם .ּבסֹוף ְְֲִֵֵָָָָָ
.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת הּמדרגה[מאחורי]היתה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכּפרה. ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי -ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבאגם אֹו ּבּׂשדה ׁשּמא[מרעה]היתה אבּודה, ספק זֹו הרי - ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּספק. ּתמּות לפיכ ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָיׁש
.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ

העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינהאֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאיצריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו
מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה
.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ

מום] עצמֹובו יקרב לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעֹולה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם אם[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]אׁשמֹו[כבר]הקריב ולדּה.[- וכן לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ
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מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה
נׂשרפת זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן .ּבּלילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.·Îׁשחּוטין ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח
לזרק מזּבח ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש
"ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: -עליו, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּפגּום. לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ְְְְִִֵַַָֹּכלֹומר
.‚Îלא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

חּיים ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסלּו;
.נדחין ְִִ

.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
הּמזּבח" אצל מּצֹות קּלים,"ואכלּוה לקדׁשים הּדין והּוא ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

ד ¤¤ּפרק
חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת שרצהחּטאת, חטאת קרבן -] ְְַַַַָָ

היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה ׁשּמתּולהחליפו וחּטאת ,ְֵֶַָ
הּבעלים ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעליה,

אחר] ׁשּנׁשחטה[בקרבן אחר נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
ספק זֹו הרי - ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהחּטאת
וכיצד ּתמּות. לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹאם
יכניס אּלא ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהן
מּפי ּכּלן אּלּו, ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאֹותן
ּבחּטאת אּלא אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה
ּכּפרה, אחר ונמצאת ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָיחיד

ראּויה ראּויה[להקרבה]ּבין אינּה שנתה]ּבין שעברה -[כגון ְְֵֵֵָָָ
ואין לנדבה. ּדמיה ויּפלּו ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרעה
'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' אֹו 'ולד' צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול ְְְִֵֶַַַַַָָָאּתה
עֹוׂשין הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבעליה'

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶָָּתמּורה
אחרים·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

זרה עבֹודה ׂשעירי וכן עבדוּתחּתיהן, אם הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
הדין] בית של שוגג בהוראת אחריםע"ז, והפריׁש ְְְֲִִִֵֶָׁשאבדּו

הראשונים]ּתחּתיהן ירעּו[ונמצאו -[- הראשונים ׁשּיּפל[- עד ְְִִֵֶֶַַֹ
הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן
ּגזרה הן? זכרים ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹמתה.

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה ְְִִֵַַַַָָָָלאחר
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
ּתמּות האחרת - ּבּה ונתּכּפר להּמלמּׁשּתיהן ּבא [לשאול. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
היתה לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּובעלת ּתקרב ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָאחת
- הּתמימה ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּום
יּמכרּו - מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהרי

לנדבה. הּׁשאר ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתיהן,

ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש
- עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש

ּתרע ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, בההנתּכּפר שיפול [עד ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
נתּכּפרמום] רֹועה; וראׁשֹונה מתה ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

מתֹות. ׁשּתיהן ְְִֵֵֶֶָָּבאמצעית,
לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי יקריבהּמפריׁש אחת תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ

ׁשּיּפלהשניה] עד ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ְְְִִֶָָָָָּבּה

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויההּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיהלקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּבדמיה יביא - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחרת;
ֶֶַאחרת.

.Áּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות זֹו .הרי ֲֵָ
.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אבּודה. אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאינּה
ּבּלילה אבדתּה עּקר בלילה]היה נאבדה ּפי[- על אף - ְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּתרעה. אּלא מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה

רֹועה אּלא מתה אינּה - מּבעלּה .אבּודה ֲֲִֵֵֶַָָָָָָ
.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה .ּדמיהן ְְִֵֶָָ
.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם .ּבסֹוף ְְֲִֵֵָָָָָ
.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת הּמדרגה[מאחורי]היתה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכּפרה. ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי -ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבאגם אֹו ּבּׂשדה ׁשּמא[מרעה]היתה אבּודה, ספק זֹו הרי - ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּספק. ּתמּות לפיכ ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָיׁש
.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ

העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינהאֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאיצריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו
מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה
.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ

מום] עצמֹובו יקרב לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעֹולה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם אם[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]אׁשמֹו[כבר]הקריב ולדּה.[- וכן לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ
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.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש
עֹולה ּבדמיו ויביא .מּום, ְְִָָָָ

.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא מׁשיח[במקום וכהן , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

בשמן] לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש הרי[במקום - ְְֲִִֵֶַָָָ
ּדמים קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום[ממון] ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִֶָָֹ
.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק ׁשּלא[- לֹו ונֹודע , ְִֵֶַַָָָֹ

עד ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹחטא,
אדם ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּיּפל

ּגמר[מצטער]ּדּוי הפריׁשֹו, ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַַָָָ
יּפלּו והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַּבלּבֹו
יּׁשפ הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּדמיו
ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּבׂשר

האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹהּדם
.Îעד אם כן: אינֹו וּדאי ׁשּלאאׁשם לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻחטא
הּבׂשר - הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואם

הּמקּדׁשין ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית .יצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ
.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

השני] יקריב אחד יאבד ירעהשאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
לֹומר צרי ואין לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי
.·Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע[- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר הקצבה]ואׁשם -]. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפרּוׁש ּתלּוי, בתורה]אׁשם ּומּפי[נאמר הּגדֹולים; מן ׁשהּוא ְְִִִִֵֶַָָָ
רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבכסף[מסורת אּלא ּבא ׁשאינֹו למדּו, ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ְִָׁשקלים.

.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא סלעים,[יתיקרו]ּתּקנה, ּבׁשּתי ויביא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׁשהרי
.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע[שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דברּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ

נראה לא ראוי]ועדין היה ואף[לא ׁשּתים; ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
היה הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
הרי - סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ׁשאין לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
למּום ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעלי

ועבר. ְֶַַָָׁשּנפל
.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש

יקרב סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
לנדבה ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני .לאׁשמֹו; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו- ְֲַָָֹ
ּבחּטאתהבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל[- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ
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עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות
ולא זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
עצמּה; ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתלה
רׁשּות מּצה אכילת הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּומצותּה
אֹו קליֹות אֹו ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, -ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּכזית, ּומּׁשאכל חֹובה; ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּפרֹות.

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
ּכאחד·. ּומרֹור מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ְֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבלע

לּמּצה. ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבסיב עץ]ּכרכן יצא.[של לא מּצה ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹ

יצא‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
חֹובתֹו ואחרידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

אכילה ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ
הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה ְְְִִֶַָָָָָָָָהיתה

אכלּה„. ּכן אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאין
חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת ונאמר:מאחד , ְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

אכלן אם - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ"ּתאכלּו
ארז ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמּצה,

ּבהן אין - וקטנּיֹות חמץ.[מצות]ודחן ּבהן ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טעם‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. -[לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ
אין חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבזמן

ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין לׁשםהרֹועים מׁשּמרת זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
מּצה ּבּפסח.מּצה. חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

- חלב אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאבל
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יצא לא ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּׁשּום
סּבין ּבפת ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ְְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֻֻידי

תבואה] קליפות – וסובין הּקמח[-מורסן את הּוא לׁש אבל ;ֲֶֶַַָָ
חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻּבסּבין
ידי ּבּה ויֹוצא מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻוכן

עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחֹובתֹו
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין[קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהרּתיח ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק
אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה[אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

יֹוצאין ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
ּבעת מּמּנה נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבּה

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין במים]ׁשּפֹורסּה. שרויה והּוא,[מצה - ְְְְְִִֶַָָָ
חֹובתֹו, ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּפת. טעם ּבּה אין ֲֵֵֶַַַָׁשהרי
.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר[מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
ׁשאין וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמברכין

.Áמּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם לכל ראּויה ׁשני,ׁשאינּה מעׂשר ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּבירּוׁשלים.
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל[אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה[אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹויאכל
ּבּה ׁשּיֹוצאין היא הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה -ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חֹובה .ידי ְֵָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין[שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשּוק,
עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבדעּתֹו

מּצה. לׁשם ְְֵַָָָׁשמרן
.Èנׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטןהּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
לֹו ׁשֹורין מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים ְְֲִִִִִֶַַַָֹרקיק
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר[מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ

אף אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצה
ּופרֹות אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּופֹוסק. ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

.·Èהּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו
אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילתּה

מרּדּות מדרבנן]מּכת הּפסח[מלקות ערב לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבתאוה; מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּקדם
ּכרׂשֹו ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹאבל

ערב[כרסו] עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהן.
עליו; חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפסח,
.ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאבל

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ה שני יום

ז ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
הּׁשּבת". יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"זכֹור
לבנ "והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומּנין
ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום
ּגדֹולים חכמים אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּנחים
ּבּדברים הּמארי וכל מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין -ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ְְְֲֵֵֶֶֶָָֻׁשארעּו
ׁשּנאמר·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אם ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
ּכמֹו עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
אֹותנּו ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
ּגדֹול הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו ְְִֵֵַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
לנּו ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחכם

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹעל
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

עד הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם .ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? [מסירים]וכיצד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, מּיד זה מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהּׁשלחן
לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּׁשה
ּנׁשּתּנה 'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהיּו

הּזה'. ְֶַַַָהּלילה
להתחיל„. מתחילוצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה
אבד מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹונפלאֹות
ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאבי",

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, אבֹותינּולה'"; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
הן ּכּלן, האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמצרים;

'הּגדה'. ְִִַַָָָהּנקראין
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יצא לא ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּׁשּום
סּבין ּבפת ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ְְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֻֻידי

תבואה] קליפות – וסובין הּקמח[-מורסן את הּוא לׁש אבל ;ֲֶֶַַָָ
חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻּבסּבין
ידי ּבּה ויֹוצא מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻוכן

עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחֹובתֹו
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין[קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהרּתיח ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק
אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה[אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

יֹוצאין ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
ּבעת מּמּנה נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבּה

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין במים]ׁשּפֹורסּה. שרויה והּוא,[מצה - ְְְְְִִֶַָָָ
חֹובתֹו, ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּפת. טעם ּבּה אין ֲֵֵֶַַַָׁשהרי
.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר[מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
ׁשאין וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמברכין

.Áמּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם לכל ראּויה ׁשני,ׁשאינּה מעׂשר ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּבירּוׁשלים.
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל[אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה[אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹויאכל
ּבּה ׁשּיֹוצאין היא הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה -ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חֹובה .ידי ְֵָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין[שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשּוק,
עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבדעּתֹו

מּצה. לׁשם ְְֵַָָָׁשמרן
.Èנׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטןהּכל ועבדים. ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
לֹו ׁשֹורין מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית

נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים ְְֲִִִִִֶַַַָֹרקיק
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר[מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ

אף אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצה
ּופרֹות אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּופֹוסק. ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

.·Èהּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו
אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילתּה

מרּדּות מדרבנן]מּכת הּפסח[מלקות ערב לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבתאוה; מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּקדם
ּכרׂשֹו ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹאבל

ערב[כרסו] עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמהן.
עליו; חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפסח,
.ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאבל

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ה שני יום

ז ¤¤ּפרק
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
הּׁשּבת". יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"זכֹור
לבנ "והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומּנין
ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום
ּגדֹולים חכמים אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּנחים
ּבּדברים הּמארי וכל מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין -ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ְְְֲֵֵֶֶֶָָֻׁשארעּו
ׁשּנאמר·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אם ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
ּכמֹו עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
אֹותנּו ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
ּגדֹול הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו ְְִֵֵַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
לנּו ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחכם

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹעל
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

עד הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם .ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? [מסירים]וכיצד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, מּיד זה מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהּׁשלחן
לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּׁשה
ּנׁשּתּנה 'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהיּו

הּזה'. ְֶַַַָהּלילה
להתחיל„. מתחילוצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה
אבד מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹונפלאֹות
ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאבי",

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, אבֹותינּולה'"; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
הן ּכּלן, האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמצרים;

'הּגדה'. ְִִַַָָָהּנקראין
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.Âלהראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּואּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ
הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
היית"; עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּׁשם".
לחרּות ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכלֹומר,

ְְִֵָונפּדית.
.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל נׁשים,. ּבין אנׁשים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּפחֹות אין - יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב

לֹו יפחתּו לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו [גבאימהן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
רביעית.הצדקה] מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; ְְִִִֵֵֶַָָָמארּבעה

.Áׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּובן הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָזֹו
אם - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּובׁשתּית

.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻהסב,
.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ

ּדעת ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי
חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוסהּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשתה חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה
יצא. רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻידי

.Èּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל
עצמֹו ׁשני,ּבפני וכֹוס הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ּברּכת עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת עליו ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון;

לׁשּתֹות,[יהללוך]הּׁשיר רצה אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ְְִִִִִֵֵֶֶׁשֹותה;

.‡Èמצוה - ׁשהיּוהחרסת לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹו ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ודֹורסין[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין [מועכים]אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות טיטאֹותן, ּכמֹו ּבתבלין אֹותן ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן נין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

הּפסח. ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבתבן;
.·Èאּלא עצמּה, ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאכילת

ּבׂשר לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּתלּויה
ּומרֹורים מּצה על הּמרֹורהּפסח, לאכל סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלבּדֹו
.‚Èוהּתמכה והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמרֹורים

נקרא אּלּו, ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהחרחבינה
- יצא ּכזית, מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מרֹור'.

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו אפּלּו[שורש]והּוא, ׁשּלהן, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשלקן ואם הרבה]יבׁש. ּכבׁשן[בישלן אֹו רב, זמן או [בחומץ, ְְְִֵָָָָָ

ּבהן.במים] יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

ח ¤¤ּפרק
הּוא‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
ּובּזמן עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
לּפסח, זכר אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה,

לחגיגה. זכר ְֲִֵֶֶַָָואחד
האדמה'·. ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבלמתחיל ירק ולֹוקח , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

אחד ּכל - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואחד,
הּבן וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּלילֹות?
חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּלילה
אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּומּצה,

ׁשלּוק צלי הרבה]ּבׂשר והּליל[מבושל ּכּלֹוּומבּׁשל, הּזה ה ְְְְִֶַַַַָָָָֻֻ
הּזה והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָצלי;
מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻמרֹורים;

מסּבין'. ּכּלנּו הּזה ְְְִֶַַַָָֻֻוהּלילה
ׁשאין‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

קרּבן ּבגנּותלנּו ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ
ּכּלּה. אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוקֹורא

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
ּבמצרים אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ,על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבידֹו הּמרֹור ּומגּביּה לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּנאמר:
הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואֹומר:
חּייהם'; את וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומגּביּה
עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
הּבצק את וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ּובּזמן וכּו'. מּמצרים הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
ׁשּפסח ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבֹותינּו

וכּו'. אבֹותינּו' ּבּתי על הּוא ּברּו ְֲֵֵַַָָָהּקדֹוׁש
לפאר‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

ּולנּצח ּולהּדר לגּדל הּנּסיםלרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו

אׁשרמים"'; העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
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קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח רקיקיןׁשהרי ׁשני ולֹוקח ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּומבר[מצות] ׁשלם, לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק ,ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּתי על מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
"לחם[מצות]ּכּכרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - ּבפרּוסה.[חתיכה]עני" ּכאן אף , ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ּכ ּומרֹור}ּכֹור{ואחר מּצה ּומטּבל{(לוקח) }ּכאחד, ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ומטבל
מּצה אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּומרֹורים',

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכלאׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Áחֹוזר 'הּמֹוציא', ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ואֹוכל ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על וחֹוזרּומבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ולא ואֹוכל; ּבחרסת מרֹור ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּומבר
מּדברי מצוה וזה טעמֹו. יבּטל ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיׁשהה

ואֹוכלןסֹו ּבחרסת, ּומטּבל ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹפרים.
לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ְְְִֵֶַָָָֹּבלא

.Ëלאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
- ּבפיו הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ְֲִִִֶַָָָׁשאכילתן
.Èידיו נֹוטל ּכ ׁשליׁשי,ואחר ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל; את עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוׁשֹותהּו.
וכּו', 'מעׂשי ּכל ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואֹומר
ויׁש הּמים. מן חּוץ הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָואינֹו
והּוא - הּגדֹול הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג ְְְֲִִִֵַַַָָָֹלֹו
אינֹו זה וכֹוס ּבבל"; נהרֹות "על עד טֹוב", ּכי לה', ְֲִֵֵֶֶַַַַָמ"הֹודּו
ּבכל ההּלל את לגמר לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹחֹובה

סעּודה. מקֹום ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
.‡Èמקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא ּכאחדהּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,והּוא[בישל]מחּת אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר

.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
הּזה הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מיׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

ההּגדה ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּזהּנׁשּתּנהdnעבדי, הּלילה ְְְְְֵֵֵַַַָָ©ְְִֶַַַַָָ
ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּכל
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת;
הּלילֹות ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
ׁשּבכל מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאנּו
הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּלילֹות

מסּבין. ה'היינּוmicarּכּלנּו וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה ְִָֻֻ£¨¦ְְְְִִִִֵַַַָֹ
הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, ְְְְֱֲִִִִֵַָָָָָֹֹאלהינּו
ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא ּברּו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכּלנּוּובנ ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻֻ
עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻֻחכמים,
הרי מצרים, ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ּביציאת ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָלסּפר

מׁשּבח. אלעזרdUrnזה ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ְֶָֻ©£¤ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבן
ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהיּו
ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

עזריה`xn.ׁשחרית ּבן אלעזר רּבי ּכבןלהם אני הרי : ֲִַ¨©ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ׁשנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבעים
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעההּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואחד ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָּבנים
לׁשאל. יֹודע העדֹותmkg,ׁשאינֹו "מה - אֹומר? הּוא מה ְִֵֵֶַֹ¨¨ֵֵַָָ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, אּתהוהחּקים אף . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
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קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ההּגדה קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח רקיקיןׁשהרי ׁשני ולֹוקח ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּומבר[מצות] ׁשלם, לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק ,ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּתי על מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
"לחם[מצות]ּכּכרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - ּבפרּוסה.[חתיכה]עני" ּכאן אף , ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ּכ ּומרֹור}ּכֹור{ואחר מּצה ּומטּבל{(לוקח) }ּכאחד, ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ומטבל
מּצה אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם,
ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם ואֹוכלן. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּומרֹורים',

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכלאׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Áחֹוזר 'הּמֹוציא', ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ואֹוכל ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על וחֹוזרּומבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ולא ואֹוכל; ּבחרסת מרֹור ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּומבר
מּדברי מצוה וזה טעמֹו. יבּטל ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיׁשהה

ואֹוכלןסֹו ּבחרסת, ּומטּבל ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹפרים.
לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ְְְִֵֶַָָָֹּבלא

.Ëלאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכלל; אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּפסח,
ּכדי ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
- ּבפיו הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ְֲִִִֶַָָָׁשאכילתן
.Èידיו נֹוטל ּכ ׁשליׁשי,ואחר ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל; את עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוׁשֹותהּו.
וכּו', 'מעׂשי ּכל ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואֹומר
ויׁש הּמים. מן חּוץ הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָואינֹו
והּוא - הּגדֹול הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג ְְְֲִִִֵַַַָָָֹלֹו
אינֹו זה וכֹוס ּבבל"; נהרֹות "על עד טֹוב", ּכי לה', ְֲִֵֵֶֶַַַַָמ"הֹודּו
ּבכל ההּלל את לגמר לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹחֹובה

סעּודה. מקֹום ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
.‡Èמקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא ּכאחדהּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

היה ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבליל
ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,והּוא[בישל]מחּת אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר

.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
הּזה הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מיׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

ההּגדה ¨¨©©©Ÿנסח
ההּגדה הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתחיל
ּכל ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלחמא
הא ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדכפין,
הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּזהּנׁשּתּנהdnעבדי, הּלילה ְְְְְֵֵֵַַַָָ©ְְִֶַַַַָָ
ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּכל
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת;
הּלילֹות ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
ׁשּבכל מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאנּו
הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּלילֹות

מסּבין. ה'היינּוmicarּכּלנּו וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה ְִָֻֻ£¨¦ְְְְִִִִֵַַַָֹ
הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, ְְְְֱֲִִִִֵַָָָָָֹֹאלהינּו
ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא ּברּו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכּלנּוּובנ ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻֻ
עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻֻחכמים,
הרי מצרים, ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ּביציאת ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָלסּפר

מׁשּבח. אלעזרdUrnזה ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ְֶָֻ©£¤ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבן
ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהיּו
ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

עזריה`xn.ׁשחרית ּבן אלעזר רּבי ּכבןלהם אני הרי : ֲִַ¨©ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ׁשנה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבעים
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל KExAהּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¨
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעההּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואחד ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָּבנים
לׁשאל. יֹודע העדֹותmkg,ׁשאינֹו "מה - אֹומר? הּוא מה ְִֵֵֶַֹ¨¨ֵֵַָָ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, אּתהוהחּקים אף . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
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אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַֹאמר

,rWxאֹומ הּוא -רמה לכם" הּזאת העבֹודה "מה - ? ¨¨ֲֵֶַַָָָָֹ
וכפר הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ"לכם",
עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעּקר,
לא ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ְְְְִִִִִִִֵַָָָֹֹה'

נגאל. "ואמרּתmY,היה ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה ְִָָָ¨ְְֵַַַָָֹ
עבדים" מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק .אליו: ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

Fpi`Weלבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע §¤¥ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא .ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
"ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ,"לבנ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ"והּגדּת
לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ְְִִַַַַַָההּוא".
ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ּבעבּור

.לפני אבֹותינּו;dNgYn,מּנחין היּו זרה עבֹודה עֹובדי ְִֶָָֻ¦§¦¨ְֲֲֵֵָָָָ
לעבֹודתֹו הּוא ּברּו הּמקֹום קרבנּו "וּיאמרועכׁשו, ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה העם: ּכל אל ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻיהֹוׁשע
נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשבּו
מעבר אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. אלהים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוּיעבדּו
ואּתן זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנהר,
לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר .את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

KExAׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ¨ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּברּו
ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבינּו
ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ּבארץ זרע יהיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּגר
כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאֹות

ּגדֹול" ּברכׁש ׁשּלאid`.יצאּו - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְִֵָֻ¦ְְֲֵֶֶַָָָֹ
עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, עמד ּבלבד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד

מּידם מּצילנּו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּולמד,v`.לכּלֹותנּו; ְְִִֵֵַַַָָָָ¥ְַ
ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמה
הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ּגזר לא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרׁשע,

מלּמדׁשּנאמר ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי : ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפרעה:
ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכי

ירדּומעטiznAּגׁשן". נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ֶֹ¦§¥ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ
הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹויidieלרב". ׁשם.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - ָֹ©§¦ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
וּירּבּוּגדֹול וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אתם"וּיעצ הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד ּכמֹוaxe37.מּו - ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹ¨¨ְ
וּתבאי וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ועריה". ערם ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבעדי

ErxIeהּמצרים לֹו;אֹותנּו נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - ©¨¥ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ
על הּוא ּגם ונֹוסף מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפן

הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ּכמֹוEpEPrieׂשנאינּו, - ְְְְִִֵֶַָָָָָֹ©§©ְ
ּבסבלתם; עּנתֹו למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

רעמסס". ואת ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי EpYIeוּיבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ©¦§

קׁשה עבֹודה ּבניעלינּו את מצרים "וּיעבדּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּבפר אבתינּוwrvPeיׂשראל אלהי ה' ּכמֹואל - ְְִֵֶָָ©¦§©ְֱֲֵֵֶֹֹ
מצרים, מל וּימת ההם, הרּבים בּימים "ויהי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹוּיאנחּו

העבדה". מן קלנּוrnWIeהאלהים את ּכמֹוה' - ֱֲִִָָָֹֹ©¦§©ְֵֶֹ
את אלהים וּיזּכר נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ְְֱֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

יעקב". ואת יצחק את אברהם את ענינּוxIe`ּבריתֹו, את ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ©©§ְֵֶָ
ּבני את אלהים "וּירא ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו -ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

אלהים". וּידע ּכמֹועמלנּוz`eיׂשראל, הּבנים, אּלּו - ְֱִִֵֵַַָֹ§¤ְֲִֵֵַָָ
הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; היאֹורה הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנאמר:
ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו ואת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּתחּיּון".

אתם". לחצים מצרים אׁשר הּלחץ ה'Ep`ivFIeאת ְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹ©¦¥
ידימּמצרים על ולא ׂשרף, ידי על לא ,מלא ידי על לא - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ

"ועברּתי ׁשּנאמר: ּבכבֹודֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשליח,
מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי הּזה, ּבּלילה מצרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבארץ
אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים אלהי ּובכל ּבהמה; ועד ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאדם

ּובאתֹותחזקהciAה'". ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ּובזרע §¨ְְְְֲִַָָָָָֹֹֹ
ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה ּביד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובמפתים.
ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָהֹויה

מאד". ּכבד ּדבר - ּכמֹונטּויהrxfaEּובּצאן החרב, זֹו - ְֵֶֶַָֹֹ¦§Ÿ©ְְֶֶַָ
ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, ׁשלּופה "וחרּבֹו ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

`xnaEהנּסהּגדֹול "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - §Ÿְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ̈
ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת לבא ְְֱִִֶֶַַַָָֹֹֹֹאלהים,
ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ּובמלחמה, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּובמֹופתים
."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם עׂשה אׁשר ּככל - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּגדלים

zFz`aEּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - §Ÿְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּבידmiztnaE,הּדם זה - ְֲֲֶֶֶֶַָָֹ§Ÿ§¦ֶַָ
ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו

עׁשן". ּובזרעxaCותמרֹות ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: ְְִָָ¨¨ְְְֲִִֵַַַָָָֹ
ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ׁשּתים; ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹנטּויה,
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּובמפתים,

צפרּדע ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרים על ּכּנים,הּוא , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָ
רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ּברד, ׁשחין, ּדבר, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹערֹוב,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם נֹותן היה oAxיהּודה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ©¨
א ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּבּפסח,ּגמליאל ּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּצה ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא ּומרֹורים.לא ,gqRׁשהיּו ְְִֵֶַַָָָָֹ¤©ֶָ
על מה? ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשם
בני ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"ואמרּתם
וּיּקד הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל

וּיׁשּתחוּו" מה?dSn.העם, ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְֲִַַָָ©¨ְְֲִֵֶַַָ
עד להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ולא מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֹֻמּמצרים,

להם". עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, אּלּוmixFxnיכלּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ§¦ֵ
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את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאנחנּו
ּבעבדה חּייהם את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחּיי
עבדתם ּכל את - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹקׁשה,

"ּבפר בהם עבדּו לראֹותlkaE.אׁשר אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְֲֶֶֶָָָ§¨ְִַָָָָ
ּבלבד אבֹותינּו את ׁשּלא מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת
מּׁשם הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָּגאל,
נׁשּבע אׁשר הארץ את לנּו לתת אתנּו, הביא למען -ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

חּיביםKkitl.לאבתינּו" לׁשּבחאנּו להּלל להֹודֹות ֲֵַֹ§¦¨ְְְִֵֵַַַַָָ
ּולנּצח ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לנּולפאר ׁשעׂשה למי ּולבר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ּכל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָולאבֹותינּו
טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ּומּיגֹון לגאּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻּומּׁשעּבּוד

יּה. הללּו לפניו, ונאמר ּגדֹול; לאֹור Di:ּומאפלה Elld" ְְְְֲֵֵַַָָָָָֹ©§¨
וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ׁשם את הללּו ה', עבדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהללּו,

מים" למעינֹו "חּלמיׁש, מלעד אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם,
ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו לאכל הּזה ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלּלילה
לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָאבֹותינּו,
ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלֹום,
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָמן
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדהׁשּמברכיןxcqMאּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ§¥¤ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל
ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּׁשני

הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨
לׁשמע (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻקֹול
מצוֹות ּובאּור החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ּפרק
הלכותשופרוסוכהולולב

¤¤

ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות
ׁשּתֹוקעין וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,

מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ
ּבּׁשֹופר הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעיןוהחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופרּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
יתקע; לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשֹומע,
והלא ּתאמר: ואם מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹואם

נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת כאןנהנה אין -] ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
ּתקיעההנאה] ּבֹו לתקע מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻֻ

מצוה. ְִֶָׁשל
טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבותואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ
הּנהרהשביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּפני על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין
אֹותֹו, חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום
רגלים מי לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹאֹו
עליו. ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,

ּולכאן‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, [ממקוםנסּדק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

לפיו] עד -הסדק נּקב הּסדק. מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -ְְְִִִִֵֶֶַַַָ
רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻאם
זה הרי - הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלם,

ּבזכרּותֹו קדחֹו שבקרן]ּכׁשר. הבשר ּבמינֹו[עם ׁשּמין ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו

.Âּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ
ׁשמע, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. ְְְִִִִֵַַַָָָָָָנׁשּתּנה,

את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ
התהּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול.[החלק - הרחב ְִֵֶַָָָָָָ
.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ

ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ
הּקֹולֹות ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבּׁשֹופר. ְִֵַָּכׁשרין
.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע

קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו
הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ

קֹול אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְֲִַַָָָָָָָָָֹׁשֹופר
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את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאנחנּו
ּבעבדה חּייהם את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחּיי
עבדתם ּכל את - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹקׁשה,

"ּבפר בהם עבדּו לראֹותlkaE.אׁשר אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְֲֶֶֶָָָ§¨ְִַָָָָ
ּבלבד אבֹותינּו את ׁשּלא מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת
מּׁשם הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָּגאל,
נׁשּבע אׁשר הארץ את לנּו לתת אתנּו, הביא למען -ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

חּיביםKkitl.לאבתינּו" לׁשּבחאנּו להּלל להֹודֹות ֲֵַֹ§¦¨ְְְִֵֵַַַַָָ
ּולנּצח ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לנּולפאר ׁשעׂשה למי ּולבר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ּכל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָולאבֹותינּו
טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ּומּיגֹון לגאּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻּומּׁשעּבּוד

יּה. הללּו לפניו, ונאמר ּגדֹול; לאֹור Di:ּומאפלה Elld" ְְְְֲֵֵַַָָָָָֹ©§¨
וכּו'", מבר ה' ׁשם יהי ה'. ׁשם את הללּו ה', עבדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהללּו,

מים" למעינֹו "חּלמיׁש, מלעד אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם,
ואלהי אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו לאכל הּזה ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלּלילה
לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָאבֹותינּו,
ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלֹום,
לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָמן
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻונֹודה

יׂשראל. ּגאל ה', ההּגדהׁשּמברכיןxcqMאּתה וקֹוראים ְִֵַַָָָ§¥¤ְְְְִִֶַַָָָ
ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבליל
ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּׁשני

הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּובׁשאר
המצוות ספר ללומדי ההגדה נוסח כאן עד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨
לׁשמע (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻקֹול
מצוֹות ּובאּור החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ּפרק
הלכותשופרוסוכהולולב

¤¤

ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות
ׁשּתֹוקעין וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,

מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ
ּבּׁשֹופר הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעיןוהחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופרּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּלא הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
יתקע; לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשֹומע,
והלא ּתאמר: ואם מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹואם

נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת כאןנהנה אין -] ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
ּתקיעההנאה] ּבֹו לתקע מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻֻ

מצוה. ְִֶָׁשל
טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבותואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ
הּנהרהשביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּפני על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין
אֹותֹו, חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום
רגלים מי לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹאֹו
עליו. ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,

ּולכאן‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, [ממקוםנסּדק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

לפיו] עד -הסדק נּקב הּסדק. מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -ְְְִִִִֵֶֶַַַָ
רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻאם
זה הרי - הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלם,

ּבזכרּותֹו קדחֹו שבקרן]ּכׁשר. הבשר ּבמינֹו[עם ׁשּמין ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֶַָָָ
ּפסּול. לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו

.Âּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ
ׁשמע, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. ְְְִִִִֵַַַָָָָָָנׁשּתּנה,

את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ
התהּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול.[החלק - הרחב ְִֵֶַָָָָָָ
.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ

ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ
הּקֹולֹות ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבּׁשֹופר. ְִֵַָּכׁשרין
.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע

קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו
הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ

קֹול אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ְֲִַַָָָָָָָָָֹׁשֹופר
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ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ט שישי יום

ב ¤¤ּפרק
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים ועבדים ּוקטּנים,וגרים ועבדים נׁשים אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּום חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח[ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
ידי·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא אנּדרֹוגינסלא בפני. מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ
מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר ולא[שלא מינֹו, את לא מֹוציא אינֹו ְְִִֵֶֹֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו נותח]את אפׁשר[- , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ
נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,
לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
יצא לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידיוכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
עד חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ְְִִֵֵֶַַַַׁשּיתּכּון
וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âּתֹוקעין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום ּבכל ׁשבּותּבּׁשֹופר מּׁשּום ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִֶַַַַָָָָ
השביתה] להרבות מדרבנן -[איסור ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן .ְִִִֶַָָ

ולּמה - ּדבריהם ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָיבֹוא
ׁשּיתקע למי ויֹוליכֹו ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין
מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָלֹו,
ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - סקילה אּסּור לידי ויבֹוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹלרׁשּות,

לתקע. ּבקיאין הּכל ְְְִִִֵַַֹֹואין
.Êמּלתקע אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹהּתינֹוקֹות

ּומּתר ׁשּילמדּו; ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבׁשּבת
קטן ּבין - טֹוב ּביֹום ללּמדן ּכדי עּמהן להתעּסק ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלגדֹול
אין ׁשהּתקיעה ;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּגיע

ׁשבּות מּׁשּום אּלא .אסּורה ְֲִֶָָ
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכלהּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכלזמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

- ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעיר
הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול[בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ

יכֹולה והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין. היּו לא ְְִִֵָָֹיׂשראל,
.Ëּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּבֹו[מוסמך]ּדין ּתֹוקעין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבת.
ּפי על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
זמן ּכל ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
ּתֹוקעין עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ּתֹוקעין ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּבפניהן;

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית יבֹואּו[זהירין]ּבפני ולא הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹ
ּדין ׁשּבית הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקעין

אֹותן. ּומֹודיעין העם את ְִִִִֶַָָָמזהירין
.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

להיֹות ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
ּתֹוקעין לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּבׁשּבת

ּבלבד .ּבּׁשני ְִִֵַַ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ל' קודש שבת יום

ג ּפרק
יוםשישיֿשב"קכ"טֿל'מנחםֿאב

¤¤
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה[תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
הּׁשנה ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּכל
ּבכל ּתֹוקעין ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּבין
ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָאחד

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ְְְְִִִָָָָּותקיעה,
לפי·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו [-ּתרּועה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

היא:מפני] היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא -]אם תכופים קצרים הּנׁשים[קולות ׁשּמיּללין ְְְִִִִֶַַַָָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה מת]ּבנהּיתן ׁשּיאנח[על ּכדר האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשניהם אֹו ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהאדם
הּנקראין הן - אחריה לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאחד
מיּלל; ּכ ואחר ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'ּתרּועה';

והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו ְְְֲִִַַָָָָָָָֹלפיכ
אחר‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,

סדר נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
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ּכדי - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה
הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק

ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור
ּבּהּכתרּועה ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ
אּלא ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
אפּלּו‰. - ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

חֹובתֹו;ׁשהה ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
ּתרּועה ׁשּיׁשמע לא סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא,
ּתרּועה ואחריהן ּתקיעֹות ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָואחריה

ּבזה ותקיעה]וכּיֹוצא תרועה תקיעה - של במתכונת .[רק ְֵֶַָ
.Âיצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע

מּׁשליׁשי ּותקיעה מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכּלֹו הּיֹום ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר .ּבזה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּתקיעֹות; הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָואינֹו

זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּכּלן
.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור,

ּומלכּיֹות, הּׁשם ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח ְְְְִִֵֵַַַַָֻֻאֹומר
ׁשלׁש ׁשֹופרֹות,ותֹוקע ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

ּכהנים. ּוברּכת והֹודיה עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹֹותֹוקע
.Áיֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
עׂשרה מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
מׁשלים הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּספר
מן אחד ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבֹו.
אפּלּו יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּתֹורה
ׁשל ּפסּוק ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' ְְְֱֵֵֶַַָָָָָֹֹאמר:

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ְְְִִִֵָָּתֹורה
.Ëּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
יחיד זכרֹון ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
לי "זכרה ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאפּלּו
"ּפקד ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". ְְְְְֱִִֵַָָָֹֹאלהי
העֹולם אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ

ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
הראת "אּתה אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּתימן".
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלדעת
ּכל - עֹוד" אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים,
זכר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפסּוק
"ויהי ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹמלכּות,

וכּו'" מל .ּביׁשרּון ְִֶֶֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

ּכל יֹוׁשבין הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכ
מלהעם אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָעל
מלכּיֹות, ׁשהיא רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻואחר
אחת; ּפעם ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹּתֹוקע
ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומבר
ׁשהיא ׁשּׁשית ּברכה ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָֹּתקיעה
ּפעם ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופרֹות,

הּתפּלה. וגֹומר ְְִֵַַַָאחת,
.‡Èּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין לתקיעֹותּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף[ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ְִֵֵֵֶַַָָעל
.·Èׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

מידי ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
ּבהן לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן

ּברכֹות סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו האּלּו,ּכדי הּדברים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלא ּבין ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבצּבּור;
מנהג. ּבזה ואין - מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשמע

.‚Èאינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות את ׁשּיׁשמעּכבֹות ּבוּדאי יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּובּׁשנּיה ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם
ׁשהּתקיעה לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

�
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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. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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ּכדי - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה
הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק

ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור
ּבּהּכתרּועה ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ
אּלא ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
אפּלּו‰. - ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָׁשמע

חֹובתֹו;ׁשהה ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
ּתרּועה ׁשּיׁשמע לא סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא,
ּתרּועה ואחריהן ּתקיעֹות ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָואחריה

ּבזה ותקיעה]וכּיֹוצא תרועה תקיעה - של במתכונת .[רק ְֵֶַָ
.Âיצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע

מּׁשליׁשי ּותקיעה מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכּלֹו הּיֹום ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר .ּבזה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּתקיעֹות; הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָואינֹו

זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּכּלן
.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור,

ּומלכּיֹות, הּׁשם ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח ְְְְִִֵֵַַַַָֻֻאֹומר
ׁשלׁש ׁשֹופרֹות,ותֹוקע ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

ּכהנים. ּוברּכת והֹודיה עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹֹותֹוקע
.Áיֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
עׂשרה מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
מׁשלים הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּספר
מן אחד ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבֹו.
אפּלּו יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּתֹורה
ׁשל ּפסּוק ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' ְְְֱֵֵֶַַָָָָָֹֹאמר:

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ְְְִִִֵָָּתֹורה
.Ëּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
יחיד זכרֹון ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
לי "זכרה ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָאפּלּו
"ּפקד ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". ְְְְְֱִִֵַָָָֹֹאלהי
העֹולם אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ

ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
הראת "אּתה אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּתימן".
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלדעת
ּכל - עֹוד" אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים,
זכר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפסּוק
"ויהי ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹמלכּות,

וכּו'" מל .ּביׁשרּון ְִֶֶֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

ּכל יֹוׁשבין הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכ
מלהעם אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד , ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָעל
מלכּיֹות, ׁשהיא רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻואחר
אחת; ּפעם ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹּתֹוקע
ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומבר
ׁשהיא ׁשּׁשית ּברכה ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָֹּתקיעה
ּפעם ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופרֹות,

הּתפּלה. וגֹומר ְְִֵַַַָאחת,
.‡Èּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה

עֹומדין לתקיעֹותּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף[ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי ְִֵֵֵֶַַָָעל
.·Èׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין

מידי ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
ּבהן לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן

ּברכֹות סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו האּלּו,ּכדי הּדברים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלא ּבין ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבצּבּור;
מנהג. ּבזה ואין - מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשמע

.‚Èאינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות את ׁשּיׁשמעּכבֹות ּבוּדאי יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּובּׁשנּיה ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם
ׁשהּתקיעה לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd a`Îmgpn 'lÎc"k -

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ד ראשון 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. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn).אפּיתּה על וחּיבין ואמרה: , ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dp.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבֹוא יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָָ

d)עליה ,dk mixac)ׁשירי ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
ּדבר לא עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמנחֹות
ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָׁשל

מנחֹות מיחדת(ar)ּבמּסכת זֹו ׁשּמצוה הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יאכלּנה" אהרן ּבבני "ּכלֿזכר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּזכרים,

(`i ,e `xwie).

― הפ"ג ּכלֿהּקרּבנֹותהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מּׁשלׁשה עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמּטלים
אּלאֿאםּֿכן רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹרגלים
יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. הּמּטל ּכלֿקרּבן הקריב ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּכבר
עלתיכם" ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ"לׁשכנֹו

(eÎd ,ai mixac)ּבזמן אֹומר: ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין .ְְִִִֵֶֶַַ
רגלים מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה (yiyׁשּתבֹוא ְְְְִִֶֶֶָָָָָָ

(ycwnd ziaa dii`x zaegּכלֿקרּבן להביא אּתה חּיב ―ְְִַַָָָָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי d`x)הּמּטל zyxt),ּׁשּמה "ּובאת : ְְִֵֶַָָָָָָֻ

ׁשּיביאּו חֹובה לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהבאתם
עליו עֹובר "אינֹו נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברגל
ּכּלּה", ׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמּׁשּום
יהא אז הביא, ולא רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכלֹומר:
זה הרי ― אחד רגל עליו עבר אם אבל לאו; על ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על רבא:(e.)עבר אמר : ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. עֹובר אחד רגל עליו ׁשעבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכיון

(:v my)?מאיר ּדרּבי טעמיּה "מאי :eilr xary oeik" :xne`d) ְְִִֵֵַַַ
("xg`z la"a xaer cg` lbxוהבאתם ּׁשּמה ּובאת ְֲִִֵֶַָָָָּדכתיב:

aezkd:)ׁשּמה xn` eli`ke)אתית ּכי ―zial `a jpdyk) ִֵָָָ
(ycwndאיּתי(zepaxwd `ad)הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן . ְְְֲִֵֵַַַָָָ

― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדאתא,
עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא והּוא: עׂשה, ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻמצות
הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, חֹובתֹו ידי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָויצא

ּדמים ׁשהם ilr")ּובין inc" xne`d)וערכיםikxr" xne`d) ֲִִֵֵֶַָָ
("ilrוחרמים("mxg" `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)ידי לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָהחֹובֹות

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּנדריםהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָוהּנדבֹות

לׁשּלמֹו" תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר (myיתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ
(ak ,bkּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)לאו על עֹובר ׁשאינֹו ֵֵֶַַַָָָָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָזה,
הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו .(my)מצוה ְְִִִַַָָָֹ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ה שני יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)לקּים רצּו וכאׁשר , ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאתֿהאזהרה
"ּפןּֿתעלה יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּכלֿהּקרּבנֹות,

ּבכלֿמקֹום" עלתי(bi ,my)ּבספרי אמרּו .(d`x zyxt)אין" : ְְְְִֵֵֶָָָֹֹ
"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָָלי
ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתעׂשה
ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולאֿתעׂשה,

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם dyrzלֹומר: `l) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָ
(htֿולא ּבעׂשה "עֹולה אמרם וענין הּלאו. על ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשּנדּבר

עׂשה מצות על עֹובר ּבחּוץ עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָתעׂשה"
"ּפןּֿתעלה ׁשּנאמר לאֿתעׂשה מצות על לאֿתעׂשה, ְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹּומצות
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ועל ;"ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹעלֹותי
יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. עׂשה לא וזה ― מצּוּך" ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹאנכי
ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ׁשעבר ּכלֹומר: ּבעׂשה, ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאּלא

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. מצּוּך" אנכי אׁשר ׁשאר(ixtqa)ּכל ׁשּגם , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ּבלאֿתעׂשה הם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹקדׁשים

זבחים ―הרי(hiw:)מּסכת ּבחּוץ ׁשהקריבם ׁשּכלֿהּקדׁשים , ְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ולאֿתעׂשה ּבעׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּלּו
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה מהּֿׁשאמרנּו, ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמּכל

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה מהֿהּמצוה ּכל להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
לביתֿ ― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּׁשּנתחּיבנּו
אףֿעלֿ ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּבחירה,
להביאם נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּפי

הּדר רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. (epi`eלבית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
(ozectl i`yxאׁשרֿיהיּו קדׁשי "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ

אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
(d`x zyxt)ּבקדׁשי אּלא מדּבר אינֹו ― "קדׁשי "רק :ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבטּפּול ׁשחּיב מלּמד ― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחּוצה
ׁשיביאּנ עד ׁשּזההבאתֹו ׁשם, ונתּבאר הּבחירה. לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּנתחּיב ּוׁשלמים ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
ָָָהאדם.

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)ּכלֿמחּיבי ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' fi,קרּבן `xwie) ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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(cÎbקדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבחּוץ
ּבהקּדמֹות ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלאֿאםּֿכן

אּלּו למצות ci)ׁשהקּדמנּו llk)זבחים ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
(.ew)על וחּיב הּׁשחיטה על ―חּיב ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט :ְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָ

ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹההעלאה.
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ―(my)אזהרה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ―(bi ,ai mixac)וכדרּבי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּנאמר: ּכלֿמקֹום לּיא: רב אמר אבין רּבי ּדאמר ֱֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבין,
לאֿתעׂשה; מצות אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"הּׁשמר",
לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאּלא
ּומּתן מּׂשא ואחר לן? מנא אזהרה אּלא ונכרת", ְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָָָהביאֹו

ּבלׁש הּדבר החלט אמרּומרּבה זה, weqta)ֹון xn`p)ׁשם" : ְְְְֶֶַַָָָָָֻֻ
ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: עלּיה ―מּקיׁש ּתעׂשה" וׁשם ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּתעלה
ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָוהזהיר,

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו על ּתעׂשה" (my,וׁשם ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
(ci;האׁש ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ההקרבה, היא וזֹו ―ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "ׁשם ּכֹולל(my)ואמר: זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי והּׁשחיטה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָההקרבה
קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ּבחּוץ ְְֵֵֶַַַַַָָָׁשהּׁשֹוחט
הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּומּמהּֿׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה למקֹום fw:)חּוץ my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÎ .ËÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ט קרּבןהּמצוה ׁשּום מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבחּוץ", "מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָּבחּוץ,
ּבכלֿ עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא

ּתראה" אׁשר bi)מקֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְְֲִִֵֶֶָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי ְְִִִִֵֶַַַָָָָ"אין

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ci)"וׁשם ,my)אני ועדין , ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:

"עלתי ּתעלה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה .(my)אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּבּכלל `עלה lk" ly)("jevn .. xyיצאת ולּמה היתה, ְְְַָָָָָָָָֹ

(yxetna aey dazkpe)ׁשהיא עֹולה מה אליה: להּקׁש ?ְִִֵֶֶַָָָ
הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ׁשהיא ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻמיחדת
אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ּבלאֿתעׂשה". ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּוא
ׁשהעֹולה והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
אמרֹו והּוא ּבחּוץ, הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק עליה ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
לצּוֹות אחר ּפסּוק ּובא ,"עלתי "ּפןּֿתעלה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:

"ׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפנים אתֿהעֹולה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָלהקריב
ּבּמקֹום העֹולה ׁשּתקריב עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּתעלה
ּבלבד, ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָאׁשר
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּיקרבּו
ׁשּבחּוץ מׁשמע ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמצּוּך";
עׂשה, מּכלל הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. l"pd)עׂשה ixtqa)אֹומר אני "ועדין : ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָ
הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ּבעׂשה", אּלא יהיּו לא קדׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאר
ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו על עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָׁשאר
ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ּתעלה "וׁשם אמר ּולפיכ ―ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ּכעֹולה: קרּבנֹות ׁשאר ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָויהיּו
על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. קרּבנֹות ׁשאר ּכ ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבלאֿתעׂשה,
חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ― ּבמזיד זה ְְִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ּולׁשֹון ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָקבּועה.
לא מֹועד אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבחּוץ:

מעּמיו" ההּוא האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות (xwie`יביאּנּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
(hÎg ,fiאזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" "ונכרת ּובּספרא: .ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמּנין?
זבחים אזהרה;(ew.)ּגמרא ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ

ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹֹענׁש
ּוכבר ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ּדכתיב: ― ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹאזהרה

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הל"ט ׁשניהּמצוה ּבּמקּדׁש להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
אמרֹו והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָּכבׂשים

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים b)יתעּלה: ,gk xacna)ּוכבר . ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנתּבארּו

ּתמיד.(ek:)מּיֹומא ּובמּסכת ְִִֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא e)עלֿהּמזּבח ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ּבכלּֿבקר אתֿהעצים ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)אףֿעלּֿפי" : ְְִִֵַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿהּמזּבח ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" ּובספרא(my)לא .(ev zyxt)― תכּבה "לא : ְְְְִִִֶֶָֹֹ
על וכלֿהעֹובר ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלּמד
לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלאו

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(v`:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה הּכהניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹ
אתֿהּדׁשן וזֹוהי(xt`d)להסיר הּמזּבח ּגּבי מעל ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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(cÎbקדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבחּוץ
ּבהקּדמֹות ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלאֿאםּֿכן

אּלּו למצות ci)ׁשהקּדמנּו llk)זבחים ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
(.ew)על וחּיב הּׁשחיטה על ―חּיב ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט :ְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָ

ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹההעלאה.
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ―(my)אזהרה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ―(bi ,ai mixac)וכדרּבי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּנאמר: ּכלֿמקֹום לּיא: רב אמר אבין רּבי ּדאמר ֱֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבין,
לאֿתעׂשה; מצות אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"הּׁשמר",
לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאּלא
ּומּתן מּׂשא ואחר לן? מנא אזהרה אּלא ונכרת", ְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָָָהביאֹו

ּבלׁש הּדבר החלט אמרּומרּבה זה, weqta)ֹון xn`p)ׁשם" : ְְְְֶֶַַָָָָָֻֻ
ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: עלּיה ―מּקיׁש ּתעׂשה" וׁשם ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּתעלה
ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָוהזהיר,

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו על ּתעׂשה" (my,וׁשם ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
(ci;האׁש ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ההקרבה, היא וזֹו ―ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "ׁשם ּכֹולל(my)ואמר: זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי והּׁשחיטה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָההקרבה
קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ּבחּוץ ְְֵֵֶַַַַַָָָׁשהּׁשֹוחט
הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּומּמהּֿׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה למקֹום fw:)חּוץ my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÎ .ËÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ט קרּבןהּמצוה ׁשּום מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבחּוץ", "מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָּבחּוץ,
ּבכלֿ עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא

ּתראה" אׁשר bi)מקֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְְֲִִֵֶֶָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי ְְִִִִֵֶַַַָָָָ"אין

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ci)"וׁשם ,my)אני ועדין , ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:

"עלתי ּתעלה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה .(my)אּלא ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּבּכלל `עלה lk" ly)("jevn .. xyיצאת ולּמה היתה, ְְְַָָָָָָָָֹ

(yxetna aey dazkpe)ׁשהיא עֹולה מה אליה: להּקׁש ?ְִִֵֶֶַָָָ
הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ׁשהיא ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻמיחדת
אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ּבלאֿתעׂשה". ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּוא
ׁשהעֹולה והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
אמרֹו והּוא ּבחּוץ, הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק עליה ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
לצּוֹות אחר ּפסּוק ּובא ,"עלתי "ּפןּֿתעלה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:

"ׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפנים אתֿהעֹולה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָלהקריב
ּבּמקֹום העֹולה ׁשּתקריב עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּתעלה
ּבלבד, ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָאׁשר
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּיקרבּו
ׁשּבחּוץ מׁשמע ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמצּוּך";
עׂשה, מּכלל הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. l"pd)עׂשה ixtqa)אֹומר אני "ועדין : ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָ
הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ּבעׂשה", אּלא יהיּו לא קדׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאר
ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו על עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָׁשאר
ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ּתעלה "וׁשם אמר ּולפיכ ―ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ּכעֹולה: קרּבנֹות ׁשאר ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָויהיּו
על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. קרּבנֹות ׁשאר ּכ ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבלאֿתעׂשה,
חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ― ּבמזיד זה ְְִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ּולׁשֹון ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָקבּועה.
לא מֹועד אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבחּוץ:

מעּמיו" ההּוא האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות (xwie`יביאּנּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
(hÎg ,fiאזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" "ונכרת ּובּספרא: .ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמּנין?
זבחים אזהרה;(ew.)ּגמרא ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ

ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹֹענׁש
ּוכבר ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ּדכתיב: ― ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹאזהרה

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הל"ט ׁשניהּמצוה ּבּמקּדׁש להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ
אמרֹו והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָּכבׂשים

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים b)יתעּלה: ,gk xacna)ּוכבר . ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנתּבארּו

ּתמיד.(ek:)מּיֹומא ּובמּסכת ְִִֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא e)עלֿהּמזּבח ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ּבכלּֿבקר אתֿהעצים ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)אףֿעלּֿפי" : ְְִִֵַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿהּמזּבח ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" ּובספרא(my)לא .(ev zyxt)― תכּבה "לא : ְְְְִִִֶֶָֹֹ
על וכלֿהעֹובר ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלּמד
לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלאו

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(v`:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה הּכהניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹ
אתֿהּדׁשן וזֹוהי(xt`d)להסיר הּמזּבח ּגּבי מעל ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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"ולבׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּקֹוראים:
אתֿהּדׁשן" והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו b)הּכהן ,my). ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ

ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָוכבר
(c dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְִִ

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

.‡Ó .Ó .‰Î .ÁÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ó .ÊÎ

― הכ"ח אתֿהּקטרתהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבכלֿיֹום
ּבהיטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ"והקטיר
הערּבים ּבין אתֿהּנרת אהרן ּובהעלת יקטירּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹאתֿהּנרת

gÎf)יקטירּנה" ,l zeny)זֹו קטרת ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכרתֹות ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור (e.)ועׂשּיתּה ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְִִֶֶַָ

― הכ"ה הּנרֹותהּמצוה להדליק הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָֹ
(dxepnd)מֹועד "ּבאהל יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', לפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּתמיד

ּובניו" אהרן אתֹו יער עלֿהעדת אׁשר לּפרכת (myמחּוץ ֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ
(`k ,fkנת ּוכבר הּנרֹות. הטבת מצות וזֹוהי ּבארּו― ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה מּיֹומא(et.)ּכלּֿדיני א' ּובפרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
(:ci).ּתמיד ּבמּסכת ְְִִֶֶַָּובמקֹומֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּיקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
והיא הערּבים, ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכהן

ּגדֹול ּכהן חבּתי zagna)הּנקראת: ziyrp ik):ּגם ונקראת , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹ
ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה: אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמנחת

לה'" bi)אׁשרֿיקריבּו ,e `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָ
ו' ּבפרק קרבה ואי קרבה ט'(cr:)ּומתי מּמנחֹות(ft:)ּובפרק ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּביֹומא ותמיד.(cl.)ּובמקֹומֹות ְְְִִָָ

― המ"א ּבכלֿהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּבת. מּוסף וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶֶַַַַָָָָָיֹוםֿׁשּבת

ׁשניֿכבׂשים" הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו (xacnaוהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ
(h ,gkמּיֹומא ב' ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .(:ek) ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ְִָּובתמיד.

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכלֿׁשּבת,
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות .(cv.)י"א ְִָ

― המ"ב ּבכלֿהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
מּוסף וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶֶֶַַָָָֹֹראׁשֿחדׁש
וגֹו'" חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹראׁשֿחדׁש.

(`i ,gk xacna).

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

.„Ó .‚Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעיֿחמישיכ"זֿכ"חמנחםֿאב

.‡� .� .ÁÓ .ÊÓ .ÂÓ .‰Ó
― המ"ג עלהּמצוה נֹוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָ

הּמּצֹות. חג מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּתמיד
לה'" אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָוהּוא

(el ,bk `xwie).

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת dzidהיא jke Ð dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcnמנחת להקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ

ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָׂשעֹורים
ראׁשית אתֿעמר "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולה.

אלֿהּכהן i)קצירכם ,my)מנחת" הּנקראת: היא זֹו ּומנחה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
מנחת "ואםּֿתקריב יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּכּורים",

ּכרמל" ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ci)ּבּכּורים ,a my)ּולׁשֹון . ְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
exzi)הּמכלּתא zyxt),רׁשּות ― ׁשּבּתֹורה ואם "ּכלֿאם : ְְְִִִֶַַָָָָ

ּתקריב ואם הּוא: מהם ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹחּוץ
אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה "חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". ְְִִִֵֵַַָָָָמנחת
― ּבּכּורי מנחת את ּתקריב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְְִִִֵֶֶַַַַָאּלא
ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֻחֹובה

מּמנחֹות. י' ּבפרק ְְְִִֵֶֶָּבׁשלמּות

― המ"ה ּגםהּמצוה מּוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָ
העמ הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּבניסן,ּביֹום ט"ז יֹום ׁשהּוא ר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

עצרת מּוסף zereayd)וזהּו bg)ּֿבמדּבר" ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
מנחה ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָסיני".

ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' gk,חדׁשה xacna) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
(fkÎek.

― המ"ו חמץהּמצוה לחם ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּלחם ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלּמקּדׁש

הּקבּוע עצרת xnerl)ּביֹום miyingd meia)ּולהקריב , ְְְֲִֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו hiÎgi)הּקרּבנֹות ,bk)ואֹוכלים . ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

והּוא ׁשלמים. ּכבׂשי עם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּכהנים
ׁשּתים ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאמרֹו

עׂשרנים" fi)ׁשני ,bk `xwie)מּמנחֹות ד' ּבפרק נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
(:dn)הּיֹום מּמּוסף חלּוק הּלחם ּבגלל הּבא זה ׁשּקרּבן ,ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

זּולת n)וׁשּזה dpey oaxw)ּבאּור אתֿזה ּבארנּו ּוכבר זה. ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָ
מנחֹות ּבמּסכת a)מסּפיק dpyn c wxt)זֹו מצוה וכלּֿדיני , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ח' ּופרק ה' ּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו י"א(h)ּכבר ּופרק ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶָָ
ְִָמּמנחֹות.

― המ"ז נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו (lrהּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
(Ð g"x sqen lre oicinzdראׁש מּוסף והּוא ּבתׁשרי, א' ְְְְִֵַֹּביֹום

לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשנה.
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם `aÎ.)וגֹו' ,hk xacna). ְְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

― המ"ח נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
"ּובעׂשֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּיֹום
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a`Îmgpn 'lÎh"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ניחח" ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי (my,לחדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
(gÎf.

― חמּׁשים הּמׁשלימה להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף ה:קרּבן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)מּוסף וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ֶָהחג.

― הנ"א נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עצרת. ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַֻּבּיֹום
נבּדל עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּומהּֿׁשחּיב
רגל עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּכלֿימי

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. gn.)ּבפני dkeq)ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
קרּבן ׁשּקרּבנֹו(sqen)עצמֹו, ראיה זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה ְְְְִֶַַַָָחלּוק.

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ט שישי יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"א והּואהּמצוה העמר, ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: eh)אמרֹו ,bk `xwie). ְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּוׁשמּטה ׁשנה ׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדע,
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו nw)ׁשמּטה, dyr zevn)ּכלֿאחד חּיב ּכ , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשהרי ׁשבּוע, וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואחד
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו fh)אמר: ,my)ׁשבעת "ׁשבעה ואמר: , ְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

"ּתסּפרֿל(h ,fh mixac)מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ׁשּמנין ּכׁשם , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
מנה וכ אחת, מצוה העמר ספירת ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחת,
ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ―ּכמצוה ּכלֿמיֿׁשּקדמני ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָאֹותּה

יטע ואל eq.)אמרםּבזה. zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x): ְְְֲֶַַָָָ
לממני עד(zepnl)"מצוה ׁשבּועי" לממני ּומצוה יֹומי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ

מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― מצות ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתחׁשֹוב
החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, לּה ׁשּיׁש מצוה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאיזֹו

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות היּו אבל xnba`)מּמּנה. ,l"fg): ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ּומנין מצוה, הּימים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמנין
חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ּבדברים, ׁשמדקּדק מּמי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיעלם
הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב זה לׁשֹון אין ,וכ ּכ ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלעׂשֹות

זה על ּברּורה ּוראיה עצמּה. ּבפני zexitqdמצוה izyy) ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
(zg` devna millkpּֿבכל אתֿהּׁשבּועֹות ּגם מֹונים ׁשאנּו זה ,ְִֶֶֶַַָָָ

ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָלילה
מנינם מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהיּו
ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאּלא
ו"על העמר" ימי ספירת על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"אׁשר
היא הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹספירת
הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹספירת

זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּיהיה והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמּלאכֹול
ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּום

(.dl)מּדרכי ּבדר ׁשחיטתֹו אחר הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
תאכל "לא ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים ְְְֱֲִִֶֶַַַַָֹֹהּפסּול

b)ּכלּֿתֹועבה" ,ci my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)לא" : ְְִֵֵָָֹ
וׁשם מדּבר. הּכתּוב הּמקּדׁשין ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻתאכל

לּצֹורם מּנין אֹומר: ּבןֿיעקב אליעזר "רּבי (jzeg)אמרּו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר מּמּנּו ואכל הּבכֹור ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבאזן
ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ּכלּֿתֹועבה"; תאכל "לא ְִֵֶֶַַַָָָָֹֹלֹומר:

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

ה'תשע"ב מנחםֿאב ל' קודש שבת יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישיֿשבתקודשכ"טֿל'מנחםֿאב

― הקל"ב אתֿהּפּגּול.הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָוהּפּגּול
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשחיטתֹו
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndזה ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: bl)היא ,hk zeny)ּכמֹו , ְְִִֵֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה למדנּו(lw`)ׁשּבארנּו אתֿהענׁש אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

האכל "ואם אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמּמה
הּמקריב ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיאכל
עונּה מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹאתֹו

gi)ּתּׂשא" ,f `xwie)ׁשהּוא זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְִֵֶֶַַָָָָָָ
הקרבתֹו ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמדּבר
אּלא ּכּונתֹו אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוהּוא

אמרּו הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב (migafאם ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
(.hkּכף" :(dhd)ׁשּיאכל זבחֹו על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹ

מתקלקל ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּמּנּו
ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ּבּנֹותר: ואמר ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ונכרתה" חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו g)"ואכליו ,hi my). ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹֹ
ּכרתֹות קּלה(d.)ּובגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבעיני
ּדילף ׁשוה ּבגזרה הכא(cnlpy)אּלא ּכתיב מּנֹותר: עון עון ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹֹ

("lebt"a)התם ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנפׁש
("xzep"a)ּכאן אף ּכרת להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹ"ואכליו

קבּועה. חּטאת יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּכרת",
ּבסדר ׁשֹונים ּבמקֹומֹות והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּוכבר

ִָָקדׁשים.
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קג a`Îmgpn 'lÎh"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ניחח" ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי (my,לחדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
(gÎf.

― חמּׁשים הּמׁשלימה להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף ה:קרּבן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)מּוסף וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ֶָהחג.

― הנ"א נֹוסףהּמצוה קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עצרת. ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַֻּבּיֹום
נבּדל עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּומהּֿׁשחּיב
רגל עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּכלֿימי

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. gn.)ּבפני dkeq)ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
קרּבן ׁשּקרּבנֹו(sqen)עצמֹו, ראיה זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה ְְְְִֶַַַָָחלּוק.

ה'תשע"ב מנחםֿאב כ"ט שישי יום

.‡Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקס"א והּואהּמצוה העמר, ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: eh)אמרֹו ,bk `xwie). ְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּוׁשמּטה ׁשנה ׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדע,
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו nw)ׁשמּטה, dyr zevn)ּכלֿאחד חּיב ּכ , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשהרי ׁשבּוע, וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואחד
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו fh)אמר: ,my)ׁשבעת "ׁשבעה ואמר: , ְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

"ּתסּפרֿל(h ,fh mixac)מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ׁשּמנין ּכׁשם , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
מנה וכ אחת, מצוה העמר ספירת ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחת,
ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ―ּכמצוה ּכלֿמיֿׁשּקדמני ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָאֹותּה

יטע ואל eq.)אמרםּבזה. zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x): ְְְֲֶַַָָָ
לממני עד(zepnl)"מצוה ׁשבּועי" לממני ּומצוה יֹומי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ

מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― מצות ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתחׁשֹוב
החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, לּה ׁשּיׁש מצוה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאיזֹו

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות היּו אבל xnba`)מּמּנה. ,l"fg): ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ּומנין מצוה, הּימים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמנין
חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ּבדברים, ׁשמדקּדק מּמי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיעלם
הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב זה לׁשֹון אין ,וכ ּכ ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלעׂשֹות

זה על ּברּורה ּוראיה עצמּה. ּבפני zexitqdמצוה izyy) ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
(zg` devna millkpּֿבכל אתֿהּׁשבּועֹות ּגם מֹונים ׁשאנּו זה ,ְִֶֶֶַַָָָ

ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָלילה
מנינם מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהיּו
ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאּלא
ו"על העמר" ימי ספירת על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"אׁשר
היא הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹספירת
הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹספירת

זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּיהיה והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמּלאכֹול
ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּום

(.dl)מּדרכי ּבדר ׁשחיטתֹו אחר הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
תאכל "לא ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים ְְְֱֲִִֶֶַַַַָֹֹהּפסּול

b)ּכלּֿתֹועבה" ,ci my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)לא" : ְְִֵֵָָֹ
וׁשם מדּבר. הּכתּוב הּמקּדׁשין ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻתאכל

לּצֹורם מּנין אֹומר: ּבןֿיעקב אליעזר "רּבי (jzeg)אמרּו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר מּמּנּו ואכל הּבכֹור ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבאזן
ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ּכלּֿתֹועבה"; תאכל "לא ְִֵֶֶַַַָָָָֹֹלֹומר:

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

ה'תשע"ב מנחםֿאב ל' קודש שבת יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישיֿשבתקודשכ"טֿל'מנחםֿאב

― הקל"ב אתֿהּפּגּול.הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָוהּפּגּול
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשחיטתֹו
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndזה ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: bl)היא ,hk zeny)ּכמֹו , ְְִִֵֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה למדנּו(lw`)ׁשּבארנּו אתֿהענׁש אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

האכל "ואם אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמּמה
הּמקריב ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיאכל
עונּה מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹאתֹו

gi)ּתּׂשא" ,f `xwie)ׁשהּוא זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְִֵֶֶַַָָָָָָ
הקרבתֹו ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמדּבר
אּלא ּכּונתֹו אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוהּוא

אמרּו הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב (migafאם ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
(.hkּכף" :(dhd)ׁשּיאכל זבחֹו על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹ

מתקלקל ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּמּנּו
ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ּבּנֹותר: ואמר ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ונכרתה" חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו g)"ואכליו ,hi my). ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹֹ
ּכרתֹות קּלה(d.)ּובגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבעיני
ּדילף ׁשוה ּבגזרה הכא(cnlpy)אּלא ּכתיב מּנֹותר: עון עון ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹֹ

("lebt"a)התם ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנפׁש
("xzep"a)ּכאן אף ּכרת להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹ"ואכליו

קבּועה. חּטאת יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּכרת",
ּבסדר ׁשֹונים ּבמקֹומֹות והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּוכבר

ִָָקדׁשים.
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(‡).‰ÓÏ˘ Ô˙Á˙ÈÂלא קיים, רבו שמעי שהיה זמן וכל

אמרו מכאן בו, א)נתחתן ח אדם(ברכות ידור לעולם :

רבו: Â‚Âבמקום ˙Â�·Ï Â˙ÂÏÎ „Ú.'לה בנה כך ואחר

··ÂÓ˙.(·)בית: ÌÈÁ·ÊÓבונה הרוצה כל שמים, לשם

בחצרו: או גגו, בראש ÎÏÏ˙(‚)מזבח ‰ÓÏ˘ ·‰‡ÈÂ
.ÂÈ·‡ „Â„ ˙Â˜Á·לבנות התחיל שלא עד שנים, ארבע

בת את שלמה ויתחתן לבנות, משהתחיל אבל הבית,

אומר נמצאת לא)פרעה, לב חמתי(ירמיהו ועל אפי על כי :

היום ועד אותה בנו אשר היום למן הזאת, העיר לי היתה

הפרשיות שאין למדנו עולם, בסדר שנינו כך הזה,

כסדר: Á·ÊÓ.כתובות ‡Â‰ ˙ÂÓ··,הכתוב דבר בגנותו

שנים: ארבע הבית בנין את ‰·Ó‰(„)ששהה ‡È‰
.‰ÏÂ„‚‰,במדבר משה שעשה הנחשת מזבח הוא

לנוב, ובא עלי בימי שילה חרבה בשילה, והוקבעה

לגבעון: ובאו שאול, בימי נוב ˘ÓÏ‰.חרבה ‰ÏÚÈכמו

שלמה: ‰‰Â‡.מעלה Á·ÊÓ‰ ÏÚ:אחד ביום

(Â).ÂÏ ¯Ó˘˙Âכמו דבריו, את מאמת יב)לשון ז :(דברים

החסד, את לו ותשמר כאן ואף וגו', לך אלהיך ה' ושמר

על הבטחתו אשר החסד, את לו לקיים דבריך האמנת

הנביא: נתן ˜ÔË.(Ê)ידי ¯Ú�,היה שנה עשרה שתים בן

ידידיה שמו ויקרא החשבון, לך כה)וזה יב ב בו(שמואל ,

שנאמר תמר, את אמנון ענה ב)בפרק יג אחרי(שם ויהי :

גוזזים ויהיו ימים שנתים מקץ אחות, ולאבשלום כן

כג)לאבשלום פסוק ברח(שם ואבשלום אמנון, את והרג ,

שנ שלוש שם ויהי גשורה, לח)יםוילך פסוק הרי(שם ,

בירושלים וישב לירושלים, אבשלום ושב שנים, חמש

כח)שנתים יד ונהרג,(שם באביו ומרד לשלמה, שבע הרי ,

זאת א)אחר כא הרי(שם שנים, שלש דוד בימי רעב ויהי :

הארץ בכל וישוטו ישראל, את מנה עשרה באחת עשר,

חדשים ח)תשעה כד משמרות,(שם תיקן מותו בשנת ,

לא)שנאמר כו א הימים דוד(דברי למלכות הארבעים בשנת :

שלמה: למלך עשרה שתים הרי ÍÓÚ(Ë)נדרשו, ˙‡
.„·Î‰ובאים רבים, עסקים להם יש רבים, שהם מתוך

יוכל מי כי אחר: דבר בדינם. לעיין מתון לי ואין לדין,

יבא אם מאד, כבד משפטם הזה, הכבד עמך את לשפוט

איני כדין, שלא לזה ואתן מזה ואטול לפני, גוים שני דין

נפשות, עונש עליו נענש הריני ישראל אבל נענש,

כג)שנאמר כב נפש:(משלי קובעיהם את וקבע :

cec zcevn
(‡).'Â‚Â Á˜ÈÂקידושין בה לו והיו גיירה, עומקודם (יבמות

Â‚Â'.:א) Â˙ÂÏÎ „Úחז''ל חאמרו ב הימים ובדברי כד ט לקמן (ראה

לה:יא) בנה אשר הבית אל דוד, מעיר הוציאה ,(·).ÌÚ‰ ˜¯
דוד המלך אבל הבמות, לאסור הבית נבנה לא עדיין כי בחצרו, אחד כל הרבה, בבמות מזבחים היו לבדם הם לומר: רוצה
ולא האלהים, ארון לפני שעמד בירושלים, אשר במזבח או ה', משכן לפני שעמדה בגבעון, אשר הגדולה בבמה אז זובח היה

כוכבים: העובדי למשפט קצת קרובות הבמות, הרבות כי ‰‰Ì.בזולתה, ÌÈÓÈ‰ „Ú:שלמה בנהו ··ÂÓ˙.(‚)אשר רק¯˜
העם: ככל הרבה, בבמות ומקטיר מזבח היה כי אביו, דוד מדרך סר היא‰‚„ÏÂ‰.(„)בזה כי בקדושתה, גדולה לומר: רוצה

משה: שעשה הנחושת ÂÏÂÚ˙.מזבח ÛÏ‡:מהכיל הוא קטן כי אחת, בפעם לא אחד, עבר,ÏÚÈ‰.ביום במקום עתיד עלה, כמו
במקרא: רבים ‚„ÏÂ.(Â)וכמוהו „ÒÁ:צאן רועה בהיותו ‰ÍÏ.להמליכו ¯˘‡Î:'וגו הלך אשר כי הגלויÍÓÚ.על לומר: רצה

ÂÏ.לך: ¯Ó˘˙Â:אדם עליו בקום בידו, המלוכה ‰Ê‰.שמרת ÌÂÈÎ:כסאו על ויושב בנו אני כי נתקיימה, Â·Â‡.(Ê)אשר ˙‡ˆ
כראוי: להנהיגם העם, מפני ולבא Â‚Â'.(Á)לצאת Í„·Ú,המה רבים ואף בחרת, אשר עם על מלך שאני ועוד לומר: רצה
כזה: עם להנהיג רבה לחכמה וגו':Â�˙˙.(Ë)ומהצורך לשפוט מבין לב לי לתת אשאל ÏÎÂÈ.לזאת ÈÓ ÈÎלשפוט אפשר אי

השמים: מן עזר מבלי לבבי, מחכמת כאלה עם

oeiv zcevn
(Ë).ÚÓÂ˘:מבין לומר: כמו‰Î·„.רצה לח)הרבה, יב (שמות

מאוד: כבד מקנה
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mildzqbÎ`

ñà:ãnìì ãåãì ízëî úeãò ïLeL-ìò çvðîìááLiå äáBö íøà-úàå íéøäð íøà úà | BúBväa −©«§©¥©©©´¥®¦§−̈§¨¦´§©¥«§©¸¤¬£©´©«£©¦»§¤£©¶Å¨¬©¨³¨
iå áàBé:óìà øNò íéðL çìî-àéâa íBãà-úà Câ:eðì ááBLz zôðà eðzöøô eðzçðæ íéäìà À̈©©́¤¡´§¥«¤®©§¥−¨¨´¨«¤−¡Ÿ¦§©§¨´§©§¨®¹¨©À§¨§´¥«¨«
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(‚È).˙‡ËÁפיהם ונלכדיםשל שפתימו דבר הוא

והכחש האלה מפני ידיהם על הנרדפים העניים בגאונם

מספרים: השופטÏÎ‰.(È„)שהם מלך בחמתך אותם

ביעקב: מושל אתה כי ÚÏ¯·.(ÂË)וידעו Â·Â˘ÈÂ
ביום מדברים הם פימו חטאת העליון למקרא מחובר

עליהם: שהלשינו אותם לארוב שבים הם ולערב

(ÊË).ÏÂÎ‡Ï ÔÂÚÈ�È ‰Ó‰כל הכלבים עשו כאשר

וישנו: שבעם מתוך שילינו שבעים אינם אם הלילה

(ÊÈ).È�‡Â:עזך אשיר לבקר מהם ÈÊÚ(ÁÈ)כשאמלט
.ÍÈÏ‡:אזמרה אליך ומעוזי עוזי שאתה ÏÚ(‡)אליך

,„ÓÏÏ „Â„Ï Ì˙ÎÓ ˙Â„Ú Ô˘Â˘לשון מכתם (תו'

פז ה')כתם השירים על(שיר דרשו ורבותינו חמוד, דבר

במלכותו אפילו ותם כמך עצמו מנהיג שהיה דוד

ע"כ מהול שנולד תמה מכתו שהיתה אחרת ואגדה

שנמשלו סנהדרין של עדותן על לדוד מכתם סא"א)

וגו' הסהר אגן שררך שנאמר ז')לשושנה השירים (שיר

כשנלחם יעשה מה שילמדוהו כשנצרך בשושנים סוגה

ליואב לו אמרו עליהם יואב את ושלח נהרים ארם עם

שנשבע השבועה היא היכן אתם יעקב של מבניו ולא

מה יודע היה ולא ל"א) (בראשית הזה הגל עד ללבן

בני לי אמרו כך לדוד אמר דוד אצל לו בא להשיב

עברו הם ולא להם אמרו סנהדרין את ושאלו באו ארם

ינחני ארם מן כ"ג) (במדבר שאמר השבועה את תחלה

ארמי ג') (שופטים רשעתים כושן ועוד מואב מלך בלק

כמו·‰ˆÂ˙Â(·)היה: כ"ו). ה'(במדבר על בהצותם

עמון: לבני שעזרו על בהם ‡˙שנלחם ÍÈÂ ·‡ÂÈ ·˘ÈÂ
'Â‚Â ÌÂ„‡במלכים הכתובים אלף עשר שמנה ח'. (ש"ב

י"ח) א' הימים ששתובדברי ראשונה פעם אבישי הרג

ארם: את מהכות כששב אלף עשר שנים ויואב אלפים

(‚).Â�˙ˆ¯Ù Â�˙Á�Êברוח צפה בידו אדום כשנפלה

ולגזור בישראל למשול אדומיים שעתידים הקדש

שעבוד על רחמים וביקש עמד רעות גזרות בישראל

מאויבינו השופטים בימי סבלנו צרות הרבה הגליות

עלינו:‡�Ù˙.סביב: רצונך תשובב מעתה עלינו קצפת

cec zcevn
(‚È).ÂÓÈÙ ˙‡ËÁ'וכו פיהם חטאת בעון להם עשה זה את

גאותם: בעבור נלכדים אשרÏ‡ÓÂ‰.ויהיו הקללה ומרוב
הבריות יספרו יבואום אשר והרזון הכחש ומרב עליהם יבוא
מהם ויקחו זכור הדבר ויהיה להם הקורות כל את לזה זה

ההם:ÏÎ‰.(È„)מוסר: הרשעים עודÂÓÈ�È‡Â.את יהיו ולא
·ÚÈ˜·.בעולם: Ï˘ÂÓ:בו החוסים את מוסבÈÒÙ‡Ï.להושיע

מושל שאתה לעולם ידעו הארץ בקצות לומר וכו' וידעו על
כמוÂ·Â˘ÈÂ.(ÂË)ביעקב: במדה מדה יענשו ההם הרשעים

מכאב ויהמו מזון לבקש בעיר ויסובבו ערב לעת זולתם פתחי על יחזרו כן אחרי, לחפש בעיר וסבבו לשמרני לערב ששבו
לב:‰Ó‰.(ÊË)לב: מכאב ויהמו יתלוננו אז אכלם די ימצאו לא כי ישבעו לא וכאשר אוכל לבקש נעים יהיו È�‡Â(ÊÈ)כשהמה

.¯È˘‡:חסדך ארנן בוקר ובכל בשיר עוזך אספר נושע להמלט:ÒÂ�ÓÂ.כשאהיה לאוהבו הנס כאדם משל דרך ÈÊÂÚ.(ÁÈ)אמר
לך: אזמרה ולכן חזקי È„ÒÁ.אתה È‰Ï‡:מעולם חסד לי Ì˙ÎÓ.(‡)העושה ˙Â„Úמכתם כעדי לו אהוב היה הזה המזמור

בהשגחה:ÓÏÏ„.פז: בא הכל איך העם את דעת ללמד ארם:·‰ˆÂ˙Â.(·)עשוי עם ÂÈ‡·.כשנלחם ·˘ÈÂנלחם דוד כשהיה
מלחמה עמו וערכו ארם עם להתחבר יעבור לבל אדום לקראת ללכת המערכה מן יואב ושב לארם לעזור אדום יצא ארם עם

בהם: יואב צד:Â�˙ˆ¯Ù.(‚)והכה מכל עלינו המלחמה באה כן רוח מכל לתוכה באים אז חומתה שנפרץ עיר כמו ‡�Ù˙.ר"ל
ומנוחה: בהשקט אותנו העמד ומעתה עלינו כעסת עתה עד הנה

oeiv zcevn
(‚È).Ì�Â‡‚·:גאוה רזון:ÁÎÓÂ˘.מקללה:Ï‡ÓÂ‰.מלשון
(ÊË).ÔÂÚÈ�È:ונד נע תלונה:Â�ÈÏÈÂ.מל' מל'ÒÂ�Ó.(ÊÈ)מל'

ובריחה: שושן:˘Ô˘Â.(‡)ניסה בתמונת עשויה נגון כלי שם
.˙Â„Úהעדות ואת הנזר את וכן ועדי, קשוט י"א)ענין :(מ"ב

(·).Â˙Âˆ‰·'ה על בהצותם כמו ומלחמה ריב (במדברענין

פרצה:Â�˙ˆ¯Ù.עזבתנו:Â�˙Á�Ê.(‚):כ"ז) מלשון‡�Ù˙.מל'
וחמה: והשקט:˙˘Â··.אף הנחה ענין
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(‚).Â�˙ˆ¯Ù Â�˙Á�Êברוח צפה בידו אדום כשנפלה

ולגזור בישראל למשול אדומיים שעתידים הקדש

שעבוד על רחמים וביקש עמד רעות גזרות בישראל

מאויבינו השופטים בימי סבלנו צרות הרבה הגליות

עלינו:‡�Ù˙.סביב: רצונך תשובב מעתה עלינו קצפת

cec zcevn
(‚È).ÂÓÈÙ ˙‡ËÁ'וכו פיהם חטאת בעון להם עשה זה את

גאותם: בעבור נלכדים אשרÏ‡ÓÂ‰.ויהיו הקללה ומרוב
הבריות יספרו יבואום אשר והרזון הכחש ומרב עליהם יבוא
מהם ויקחו זכור הדבר ויהיה להם הקורות כל את לזה זה

ההם:ÏÎ‰.(È„)מוסר: הרשעים עודÂÓÈ�È‡Â.את יהיו ולא
·ÚÈ˜·.בעולם: Ï˘ÂÓ:בו החוסים את מוסבÈÒÙ‡Ï.להושיע

מושל שאתה לעולם ידעו הארץ בקצות לומר וכו' וידעו על
כמוÂ·Â˘ÈÂ.(ÂË)ביעקב: במדה מדה יענשו ההם הרשעים

מכאב ויהמו מזון לבקש בעיר ויסובבו ערב לעת זולתם פתחי על יחזרו כן אחרי, לחפש בעיר וסבבו לשמרני לערב ששבו
לב:‰Ó‰.(ÊË)לב: מכאב ויהמו יתלוננו אז אכלם די ימצאו לא כי ישבעו לא וכאשר אוכל לבקש נעים יהיו È�‡Â(ÊÈ)כשהמה

.¯È˘‡:חסדך ארנן בוקר ובכל בשיר עוזך אספר נושע להמלט:ÒÂ�ÓÂ.כשאהיה לאוהבו הנס כאדם משל דרך ÈÊÂÚ.(ÁÈ)אמר
לך: אזמרה ולכן חזקי È„ÒÁ.אתה È‰Ï‡:מעולם חסד לי Ì˙ÎÓ.(‡)העושה ˙Â„Úמכתם כעדי לו אהוב היה הזה המזמור

בהשגחה:ÓÏÏ„.פז: בא הכל איך העם את דעת ללמד ארם:·‰ˆÂ˙Â.(·)עשוי עם ÂÈ‡·.כשנלחם ·˘ÈÂנלחם דוד כשהיה
מלחמה עמו וערכו ארם עם להתחבר יעבור לבל אדום לקראת ללכת המערכה מן יואב ושב לארם לעזור אדום יצא ארם עם
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

שנפלו  מיטלטלים – חוב" לבעל משתעבדי לא דיתמי "מטלטלי בתלמוד: הוא כלל

חכמים  לדעת – הדין הוא המת. של חובותיו לפירעון משועבדים אינם ליתומים בירושה

אלא  היורשים מן כתובתה גובה אלמנה שאין ז), ח, לעיל ששנינו (כמו אשה בכתובת –

במעות  דנה משנתנו בירושה. שקיבלו וממיטלטלים ממעות ולא הירושה, מקרקעות

עדיין  הגיעו ולא שהואיל מלוה, או פיקדון כגון אחרים, ביד המת שהניח ובמיטלטלים

מהם. גובים ואלמנה חוב בעל אם תנאים נחלקו היורשים, לידי

‰M‡ ÁÈp‰Â ,˙nL ÈÓ,כתובתה התובעת –BÁ ÏÚe הבא – ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««
לו, חייב שהמת חובו, את בירושה,ÔÈLBÈÂלגבות זכותם התובעים  – ¿¿ƒ

BÏ ‰È‰Â,למת –ÌÈÁ‡ „Èa ‰ÂÏÓ B‡ ÔB„wt פיקדון שהפקיד – ¿»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈ƒ
או  הפיקדון ועדיין מת, והוא בחייו, מעות להם הלוה או אחרים ביד

בידם, Ô‰aLהמילווה ÏLBkÏ e˙pÈ :ÓB‡ ÔBÙË Èa לחלש – «ƒ«¿≈ƒ»¿«≈∆»∆
בגמרא: נחלקו הוא ? ומי שבהם;     

ומפרש בראיותיו, שחלש למי מאוחר רשרשרשרש""""יייי::::– שטרו שזמן למי
לט  יוכל שלא שיינתנו יותר, כלומר שטרו, לזמן שקדמו מהלקוחות רוף

מאוחר. הוא חוב בעל של שטרו אם רש"י: לפי (הכוונה חוב לבעל
אשה). לכתובת יינתנו מאוחר, אשה כתובת שטר אם אבל 

   שהיא מפני "כושל", קרויה שהאשה כלומר –
היכן  ולחפש המת נכסי אחר לחזר דרכה שאין כתובתה, בגביית חלשה

קרקע לו ומיטלטלים ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).יש שמעות סובר, טרפון רבי מקום מכל
– היורשים לידי עדיין הגיעו ולא הואיל אחרים, ביד המת שהשאיר

מהם. גובים ואלמנה חוב ÔÈÓÁÓבעל ÔÈ‡ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»≈≈¿«¬ƒ
!ÔÈca,שבהם לכושל לתת –ÔÈLBiÏ e˙pÈ ‡l‡ היורשים שכן – «ƒ∆»ƒ»¿«¿ƒ

המת; משמת ובמילווה בפיקדון ÚeL‰זכו ÔÈÎÈˆ ÔlkL שכל – ∆À»¿ƒƒ¿»
להישבע  צריכים ואלמנה, חוב בעל כגון היורשים, מן לגבות הבאים

ז), משנה (כלהלן כלום קיבלו ÚeL‰שלא ÔÈÎÈˆ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»
ברשות  נמצאים, אלו שנכסים מקום ובכל הירושה, בנכסי לזכות כדי –
ואלמנה  חוב בעל אין הלכך לידם; באו כבר וכאילו הם, היורשים
היתומים  שקיבלו ומיטלטלים מעות שכן ומהמילווה, מהפקדון גובים

ולכתובה. חוב לבעל משועבדים אינם בירושה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מיטלטלים  שתפסו ובאלמנה חוב בבעל דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ורבי  טרפון רבי במחלוקת שנוי זה ואף היורשים; לידי שהגיעו קודם הירושה מנכסי

עקיבא.

ÁÈp‰,והניח שמת מי –Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙Bt בעל ויש – ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«

הקודמת, במשנה ששנינו כמו ויורשים, ואלמנה ‰Ì„Bwחוב Ïk– »«≈
הפירות, את Ô‰aלתפוס ‰ÎÊ שאם כלומר מידו, מוציאים ואין – »»»∆

מידם, מוציאים ואין בהם, זכו הפירות, את ותפסו היורשים קדמו
ואם  ולכתובה; חוב לבעל משועבדים אינם יתומים של שמיטלטלים
מבואר, בגמרא חוב; בעל וכן בהם; זכתה אותם, ותפסה האשה קדמה

מועילה. מיתה שלאחר שתפיסה הסובר, טרפון רבי דברי «¿«ÎÊ˙‰שאלו
d˙a˙kÓ ˙BÈ ‰M‡‰ יותר מהפירות ותפסה האלמנה קדמה אם – »ƒ»≈ƒ¿À»»

כתובתה, BBÁמסכום ÏÚ ˙BÈ BÁ ÏÚe החוב בעל שקדם או – ««≈«
בחובו, לו שמגיע ממה יותר להחזיר,‰˙Bnותפס צריכים שהם – «»

Ô‰aL ÏLBkÏ e˙pÈ :ÓB‡ ÔBÙË Èa שזמן חוב שטר לבעל – «ƒ«¿≈ƒ»¿«≈∆»∆
(לפי  הקודמת במשנה שבארנו כמו האשה, לכתובת או מאוחר שטרו

"כושל" הריהו מאלו אחד שכל שאם הגמרא), היורשים, כנגד
להוציא  מהם אחד אף יוכל לא שוב היורשים, לידי יבואו הפירות

e˙pÈמידם. ‡l‡ !ÔÈca ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»≈≈¿«¬ƒ«ƒ∆»ƒ»¿
ÌÈLBiÏ אלא המותר, רק לא עקיבא רבי שלדעת מבואר, בגמרא – «¿ƒ

אחרים, ממיטלטלים או מהפירות והאלמנה החוב בעל שתפסו מה כל
היורשים  זכו מיד המת משמת שכן ליורשים, ונותנים מידם מוציאים
מיתה  לאחר תפיסה ואין לידם, בא הכל וכאילו הירושה, נכסי בכל

לאלמנה, או החוב לבעל ÚeL‰מועילה ÔÈÎÈˆ ÌlkL שבעל – ∆À»¿ƒƒ¿»
להישבע, צריכים היורשים מנכסי לגבות הבאים ואלמנה ≈¿ÔÈ‡Âחוב

‰ÚeL ÔÈÎÈˆ ÌÈLBi‰,הירושה בנכסי לזכות כדי שבארנו – כמו «¿ƒ¿ƒƒ¿»
הקודמת. במשנה

הוא, הללו המשניות שתי של ההלכתי היסוד הקודמת, למשנה שהקדמנו כפי
ולכתובה, חוב לבעל משועבדים אינם ליתומים בירושה שנפלו שמיטלטלים
מן  אף חובו את גובה חוב ובעל כתובתה גובה שאשה תיקנו, הגאונים אבל

המיטלטלים.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בטענת  עליו ובא בהם, וכיוצא באריסו או בשותפו חושד אדם שאם היא, חכמים תקנת
על  להשביעו יכול הריהו שביניהם, בחשבון דקדק לא שמא או מרכושו גזל שמא ספק,
האריסין, השותפין, בטענה: שלא נשבעים "ואלו ח): ז, (שבועות ששנו כמו כך,
שבועה  חכמים תיקנו "ולמה – הבית". בתוך והנותנת הנושאת והאשה והאפוטרופין,
להם, הוא ראוי המעות, בעל מנכסי שיקחו מה שכל לעצמם, מורין שאלו מפני זו?
בטענת  שבועה שחייבים חכמים להם תיקנו לפיכך וטורחים. ונותנים שנושאים מפני

ובאמונה" בצדק מעשיהם כל שיעשו כדי ספק,     באה משנתנו –
ספק. בטענת משביעה שבעלה האשה דין ללמד

˙ÈÂÁ BzL‡ ˙‡ ÈLBn‰,בחנותו סחורה למכור –dpnL B‡ «ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ∆ƒ»
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‡tBËBt‡,בהם וליתן ולישא נכסיו על לפקח –dÚÈaLÓ ‰Ê È‰ «¿»¬≈∆«¿ƒ»
‰ˆiL ÔÓÊ Ïk באמונה ונתנה שנשאה להשביעה, הבעל רשאי – »¿«∆ƒ¿∆

כלום. משלו לקחה dkÏt,ולא ÏÚ elÙ‡ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈¬ƒ«ƒ¿»
d˙ÒÈÚ ÏÚÂ נטלה שלא שירצה, זמן כל להשביעה הבעל רשאי – ¿«ƒ»»

שלדעת  מבואר, בגמרא שאפתה. העיסה ומן בו עשתה שהיא הצמר מן
יכול  אינו אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה לא אם קמא, תנא
כזה  קפדני יחס שכן הבית, במשק מעשיה על ספק בטענת להשביעה
בכפיפה  נחש עם דר אדם שאין הבית, שלום את מפר לאשתו בעל של
חכמים  אף אפוטרופא, שמינה או חנוונית הושיבה אם ברם, אחת.

ומתנ  משאה על משביעה שהוא שבשעה שניהלה,מודים, בעסקים ה
אליעזר  ורבי עיסתה. ועל פילכה על אף שבועה עליה לגלגל הוא יכול
הרי  אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה שלא פי על שאף סובר,
אפוטרופא  נעשתה שלא אשה לך שאין שירצה, זמן כל משביעה זה

עיסתה ועל פילכה על בעלה בחיי אחת ב ב ב ב ).).).).שעה פו פו פו פו ,,,, ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  
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ויש  שירצה. זמן כל משביעה שבעלה אפוטרופא, אשה בענין שנינו הקודמת במשנה

וכבר  ז-ח); (משניות להלן כמבואר כתובתה, לגבות באה כשהיא שבועה חייבת שהאשה

היא  צריכה היורשים, מן כתובתה לגבות הבאה שאלמנה ב-ג), (משניות לעיל שנינו

התקין, הזקן גמליאל שרבן ג), (ד, שנו גיטין ובמסכת כלום. קיבלה לא שעדיין להישבע,

נהניתי  אם פלוני פרי עלי "ייאסר שתאמר: כגון נודרת, אלא נשבעת תהא לא שהאלמנה

לוותר  בעלה שיכול אפוטרופא, אשה בשבועת הדין שהוא סוברים, ויש כלום". מכתובתי

אשתו  את לפטור תנאי עליו שקיבל במי דנה משנתנו – נדר. ממנה ולתבוע שבועה על

ומשבועה. מנדר

dÏ ˙k:לה אמר אם הדין והוא לאשתו, הבעל כתב –‰ÚeLe „ »«»∆∆¿»
CÈÏÚ ÈÏ ÔÈ‡,ומשבועה מנדר שפטרה –dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ≈ƒ»«ƒ≈»¿«¿ƒ»

משאה  בענין לא שבועה, שום אשתו את להשביע יכול הבעל אין –
ולא  אפוטרופא, מינה או חנוונית הושיבה אם כגון בנכסיו, ומתנה

ז-ח); (משניות להלן כמבואר כתובתה, ‡˙בענין ‡e‰ ÚÈaLÓ Ï‡¬»«¿ƒ«∆
‰ÈLBÈ הרי כתובתה, ממנו תובעים ויורשיה ומתה, גירשה אם – ¿∆»

ז, שבועות במסכת שמפורש מה (כעין היורשים שבועת משביעם הוא
קודם  לנו אמרה ולא מיתתה בשעת אמא פקדתנו שלא "שבועה ז):

פרוע", כתובתה ששטר שטרותיה, בין מצאנו ושלא ‰ÌÈ‡aלכן ˙‡Â¿∆«»ƒ
d˙eLa והלקוחות ומתה, ונתגרשה לאחרים כתובתה מכרה אם – ƒ¿»

שאין  היורשים, כשבועת נשבעים  הם אף כתובתה, את לתבוע באים
משבועה. לפוטרה הבעל לה שכתב מהתנאי נהנים מכוחה הבאים

ÌÈ‡a‰ ÏÚÂ ,CÈLBÈ ÏÚÂ ,CÈÏÚ ÈÏ ÔÈ‡ ‰ÚeLe „∆∆¿»≈ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿««»ƒ

CÈ˙eLa,מכוחה הבאים את וגם אשתו את גם משבועה שפטר – ƒ¿ƒ
‡È‰ ‡G ,dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡,אותה לא –‡GÂ ,‰ÈLBÈ ‡GÂ ≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿∆»¿

d˙eLa ÌÈ‡a‰ לפטרם ‡˙ במפורש עליהם התנה שהרי – ∆«»ƒƒ¿»
ÂÈLBÈמשבועה; Ï‡,הבעל של –d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ אם – ¬»¿»«¿ƒƒ»

להשביעה, הם רשאים בעלה, מיורשי כתובתה תובעת והיא נתאלמנה,
d˙eLa ÌÈ‡a‰ ˙‡Â ,‰ÈLBÈ ˙‡Â ואחר ומתה, נתגרשה אם – ¿∆¿∆»¿∆«»ƒƒ¿»

מיורשי  כתובתה את תובעים ברשותה הבאים או ויורשיה בעלה, מת כך
(שהבאנו  היורשים כשבועת אותם משביעים הבעל יורשי הרי בעלה,
אם  ברם, כלום. מכתובתה לה שנפרע להם אמרה שלא היינו לעיל),
ליורשי  שבועה ונתחייבה הואיל היא, מתה כך ואחר בחייה, הבעל מת
אדם  ש"אין בשבועה, אפילו כלל כתובתה גובים יורשיה אין הבעל,
יכול  שלא ממון לבניו מוריש אדם אין כלומר לבניו", שבועה מוריש
אותה  להישבע יכולים הבנים שאין לפי בשבועה, אלא לגבותו היה
להישבע  יכולים האשה יורשי אין כאן ואף אביהם. בה שנתחייב שבועה

בה נתחייבה שהיא שבועה, א א א א ).).).).אותה מח מח מח מח ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ורשורשורשורש""""י י י י  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  
,È˙eLa ÌÈ‡aÏ ‡GÂ ,ÈLBÈÏ ‡GÂ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰ÚeLe „∆∆¿»≈ƒ¿¿¿«¿«»ƒƒ¿ƒ

CÈ˙eLa ÌÈ‡a‰ ÏÚÂ ,CÈLBÈ ÏÚÂ ,CÈÏÚ את הבעל שפטר – »«ƒ¿«¿«ƒ¿««»ƒƒ¿ƒ
הבאים  ואת ברשותו,אשתו ולבאים וליורשיו לו שבועה מכל מכוחה

ÌÈ‡a‰ ‡GÂ ,ÂÈLBÈ ‡GÂ ,‡e‰ ‡G ,dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ»¿¿»¿«»ƒ
d˙eLa ÔÈ‡a‰ ‡GÂ ,‰ÈLBÈ ‡GÂ ,d˙B‡ ‡G ,B˙eLa– ƒ¿»¿¿∆»¿«»ƒƒ¿»

קיים. שתנאו

שבתנאו: הפיסקה בענין  ,נכסי אמכור "אם מפרשים: יש
הלקוחות" מן ליפרע באה ואת      ולפי

להשביעה. יכולים שאינם הלקוחות, לגבי אף מועיל הבעל שתנאי יוצא, זה
יורשיו, ולגבי לגביו אלא מועיל הבעל תנאי שאין וסוברים, כך על חולקים ויש

בשבועה אלא הלקוחות מן נפרעת ואינה לקוחות, לגבי לא אבל
 אין אותה, משביעים אין ברשותו שהבאים במשנתנו, ששנינו ומה

שנתן  או נכסיו, על אותם שמינה אפוטרופסים כגון אלא ללקוחות, הכוונה
כיורשים חכמים אותם שעשו מרע, שכיב במתנת לאחרים נכסיו 
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אף  השבועה מן פטרה שבעלה באשה דנה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

יורשיו. לגבי

dÏÚa wÓ ‰ÎÏ‰הלכה קבורתו לאחר ומיד בעלה, מת –˙ÈÏ »¿»ƒ∆∆«¬»¿≈
‰È‡,בעלה בנכסי עסקה לא ושוב –‰ÈÓÁ ˙ÈÏ ‰ÊÁL B‡ »ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ»

‡tBËBt‡ ˙ÈNÚ ‡GÂ אפוטרופא עוד נעשתה לא שחזרה שלאחר – ¿«¬≈«¿»
הירושה, נכסי ‡d˙Bעל ÔÈÚÈaLÓ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡ שבועה שום – ≈«¿ƒ«¿ƒƒ»
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‡tBËBt‡,בהם וליתן ולישא נכסיו על לפקח –dÚÈaLÓ ‰Ê È‰ «¿»¬≈∆«¿ƒ»
‰ˆiL ÔÓÊ Ïk באמונה ונתנה שנשאה להשביעה, הבעל רשאי – »¿«∆ƒ¿∆

כלום. משלו לקחה dkÏt,ולא ÏÚ elÙ‡ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈¬ƒ«ƒ¿»
d˙ÒÈÚ ÏÚÂ נטלה שלא שירצה, זמן כל להשביעה הבעל רשאי – ¿«ƒ»»

שלדעת  מבואר, בגמרא שאפתה. העיסה ומן בו עשתה שהיא הצמר מן
יכול  אינו אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה לא אם קמא, תנא
כזה  קפדני יחס שכן הבית, במשק מעשיה על ספק בטענת להשביעה
בכפיפה  נחש עם דר אדם שאין הבית, שלום את מפר לאשתו בעל של
חכמים  אף אפוטרופא, שמינה או חנוונית הושיבה אם ברם, אחת.

ומתנ  משאה על משביעה שהוא שבשעה שניהלה,מודים, בעסקים ה
אליעזר  ורבי עיסתה. ועל פילכה על אף שבועה עליה לגלגל הוא יכול
הרי  אפוטרופא, מינה ולא חנוונית הושיבה שלא פי על שאף סובר,
אפוטרופא  נעשתה שלא אשה לך שאין שירצה, זמן כל משביעה זה

עיסתה ועל פילכה על בעלה בחיי אחת ב ב ב ב ).).).).שעה פו פו פו פו ,,,, ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  
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ויש  שירצה. זמן כל משביעה שבעלה אפוטרופא, אשה בענין שנינו הקודמת במשנה

וכבר  ז-ח); (משניות להלן כמבואר כתובתה, לגבות באה כשהיא שבועה חייבת שהאשה

היא  צריכה היורשים, מן כתובתה לגבות הבאה שאלמנה ב-ג), (משניות לעיל שנינו

התקין, הזקן גמליאל שרבן ג), (ד, שנו גיטין ובמסכת כלום. קיבלה לא שעדיין להישבע,

נהניתי  אם פלוני פרי עלי "ייאסר שתאמר: כגון נודרת, אלא נשבעת תהא לא שהאלמנה

לוותר  בעלה שיכול אפוטרופא, אשה בשבועת הדין שהוא סוברים, ויש כלום". מכתובתי

אשתו  את לפטור תנאי עליו שקיבל במי דנה משנתנו – נדר. ממנה ולתבוע שבועה על

ומשבועה. מנדר

dÏ ˙k:לה אמר אם הדין והוא לאשתו, הבעל כתב –‰ÚeLe „ »«»∆∆¿»
CÈÏÚ ÈÏ ÔÈ‡,ומשבועה מנדר שפטרה –dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ≈ƒ»«ƒ≈»¿«¿ƒ»

משאה  בענין לא שבועה, שום אשתו את להשביע יכול הבעל אין –
ולא  אפוטרופא, מינה או חנוונית הושיבה אם כגון בנכסיו, ומתנה

ז-ח); (משניות להלן כמבואר כתובתה, ‡˙בענין ‡e‰ ÚÈaLÓ Ï‡¬»«¿ƒ«∆
‰ÈLBÈ הרי כתובתה, ממנו תובעים ויורשיה ומתה, גירשה אם – ¿∆»

ז, שבועות במסכת שמפורש מה (כעין היורשים שבועת משביעם הוא
קודם  לנו אמרה ולא מיתתה בשעת אמא פקדתנו שלא "שבועה ז):

פרוע", כתובתה ששטר שטרותיה, בין מצאנו ושלא ‰ÌÈ‡aלכן ˙‡Â¿∆«»ƒ
d˙eLa והלקוחות ומתה, ונתגרשה לאחרים כתובתה מכרה אם – ƒ¿»

שאין  היורשים, כשבועת נשבעים  הם אף כתובתה, את לתבוע באים
משבועה. לפוטרה הבעל לה שכתב מהתנאי נהנים מכוחה הבאים

ÌÈ‡a‰ ÏÚÂ ,CÈLBÈ ÏÚÂ ,CÈÏÚ ÈÏ ÔÈ‡ ‰ÚeLe „∆∆¿»≈ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿««»ƒ

CÈ˙eLa,מכוחה הבאים את וגם אשתו את גם משבועה שפטר – ƒ¿ƒ
‡È‰ ‡G ,dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡,אותה לא –‡GÂ ,‰ÈLBÈ ‡GÂ ≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿∆»¿

d˙eLa ÌÈ‡a‰ לפטרם ‡˙ במפורש עליהם התנה שהרי – ∆«»ƒƒ¿»
ÂÈLBÈמשבועה; Ï‡,הבעל של –d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ אם – ¬»¿»«¿ƒƒ»

להשביעה, הם רשאים בעלה, מיורשי כתובתה תובעת והיא נתאלמנה,
d˙eLa ÌÈ‡a‰ ˙‡Â ,‰ÈLBÈ ˙‡Â ואחר ומתה, נתגרשה אם – ¿∆¿∆»¿∆«»ƒƒ¿»

מיורשי  כתובתה את תובעים ברשותה הבאים או ויורשיה בעלה, מת כך
(שהבאנו  היורשים כשבועת אותם משביעים הבעל יורשי הרי בעלה,
אם  ברם, כלום. מכתובתה לה שנפרע להם אמרה שלא היינו לעיל),
ליורשי  שבועה ונתחייבה הואיל היא, מתה כך ואחר בחייה, הבעל מת
אדם  ש"אין בשבועה, אפילו כלל כתובתה גובים יורשיה אין הבעל,
יכול  שלא ממון לבניו מוריש אדם אין כלומר לבניו", שבועה מוריש
אותה  להישבע יכולים הבנים שאין לפי בשבועה, אלא לגבותו היה
להישבע  יכולים האשה יורשי אין כאן ואף אביהם. בה שנתחייב שבועה

בה נתחייבה שהיא שבועה, א א א א ).).).).אותה מח מח מח מח ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  ורשורשורשורש""""י י י י  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  
,È˙eLa ÌÈ‡aÏ ‡GÂ ,ÈLBÈÏ ‡GÂ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰ÚeLe „∆∆¿»≈ƒ¿¿¿«¿«»ƒƒ¿ƒ

CÈ˙eLa ÌÈ‡a‰ ÏÚÂ ,CÈLBÈ ÏÚÂ ,CÈÏÚ את הבעל שפטר – »«ƒ¿«¿«ƒ¿««»ƒƒ¿ƒ
הבאים  ואת ברשותו,אשתו ולבאים וליורשיו לו שבועה מכל מכוחה

ÌÈ‡a‰ ‡GÂ ,ÂÈLBÈ ‡GÂ ,‡e‰ ‡G ,dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ»¿¿»¿«»ƒ
d˙eLa ÔÈ‡a‰ ‡GÂ ,‰ÈLBÈ ‡GÂ ,d˙B‡ ‡G ,B˙eLa– ƒ¿»¿¿∆»¿«»ƒƒ¿»

קיים. שתנאו

שבתנאו: הפיסקה בענין  ,נכסי אמכור "אם מפרשים: יש
הלקוחות" מן ליפרע באה ואת      ולפי

להשביעה. יכולים שאינם הלקוחות, לגבי אף מועיל הבעל שתנאי יוצא, זה
יורשיו, ולגבי לגביו אלא מועיל הבעל תנאי שאין וסוברים, כך על חולקים ויש

בשבועה אלא הלקוחות מן נפרעת ואינה לקוחות, לגבי לא אבל
 אין אותה, משביעים אין ברשותו שהבאים במשנתנו, ששנינו ומה

שנתן  או נכסיו, על אותם שמינה אפוטרופסים כגון אלא ללקוחות, הכוונה
כיורשים חכמים אותם שעשו מרע, שכיב במתנת לאחרים נכסיו 
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אף  השבועה מן פטרה שבעלה באשה דנה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

יורשיו. לגבי

dÏÚa wÓ ‰ÎÏ‰הלכה קבורתו לאחר ומיד בעלה, מת –˙ÈÏ »¿»ƒ∆∆«¬»¿≈
‰È‡,בעלה בנכסי עסקה לא ושוב –‰ÈÓÁ ˙ÈÏ ‰ÊÁL B‡ »ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ»

‡tBËBt‡ ˙ÈNÚ ‡GÂ אפוטרופא עוד נעשתה לא שחזרה שלאחר – ¿«¬≈«¿»
הירושה, נכסי ‡d˙Bעל ÔÈÚÈaLÓ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡ שבועה שום – ≈«¿ƒ«¿ƒƒ»
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ל  באה כשהיא כמו לא משבועה, פטרה בעלה שהרי כתובתה, גבות
המת  בעלה בנכסי שהתעסקה מה על ולא למשנתנו, בהקדמה שבארנו
כך, על להשביעה יכולים שהיורשים נאמר שאם לקבורה, מיתה בין
ונמצא  בעדים, אלא קבורתו הוצאות לצורך הנכסים במכירת תתעסק לא

ומתנוול שוהה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).המת ‡tBËBt‡((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;; ˙ÈNÚ Ì‡Â– ¿ƒ«¬≈«¿»
קבורתו, לאחר אף המת בעלה נכסי על אפוטרופא נעשתה ÔÈLBi‰«¿ƒואם

‡Ï „È˙Ú‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ להשביעה היורשים יכולים – «¿ƒƒ»«∆»ƒ»…
בעלה  שתנאי ואילך, הקבורה מלאחר שעשתה העסקים על ספק בטענת

הם, היורשים של והנכסים לה, מועיל אינו משבועה ≈¿ÔÈ‡Âלפטרה
ÚM ‰Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ,להשביעה יכולים הם אין אבל – «¿ƒƒ»««∆»«

שבועה גלגול ידי על המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),אפילו שעשתה ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; העסקים על
בין  שעשתה מה על לא ואף משבועה, פטרה והוא הואיל בעלה, בחיי

לעיל. שבארנו כמו לקבורה, מיתה

וכן  היורשים. לגבי אף משבועה אשתו את פטר שהבעל בכגון משנתנו בארנו
משבועה, בעלה פטרה כשלא משנתנו מפרשים ויש המפרשים. רוב מבארים
על  אותה משביעים היורשים אין כן פי על שאף להשמיענו, המשנה ובאה

הבעל שבחיי האפוטרופסות  
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בשבועה. אלא כתובתן גובות שאינן בנשים ללמדנו באה זו משנה

d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰ שקיבלה מודה והיא כתובתה, לגבות שבאה –אשה «∆∆¿À»»
פרע  שכבר טוען בעלה אבל השאר, את תובעת והיא מקצתה, כבר

הבאה, במשנה כמפורש הכתובה, כל את Útzלה ‡G יתרת את – ƒ»«
תובעת, שהיא ÚeLa‰הכתובה ‡l‡ בגמ לפי – הטעם, מבואר רא ∆»ƒ¿»

לבו  שם אינו הנפרע ואילו נותן, הוא כמה לדעת מדייק חובו שהפורע
אפשר  במקצת, שנפרעה מודה והיא הואיל וזו קיבל, כמה לדייק
חכמים  הטילו לפיכך בו, מודה שהיא סכום מאותו יותר שקיבלה

שתדייק כדי עליה, בבבב););););שבועה פחפחפחפח,,,, È‰L‡((((כתובות כתובות כתובות כתובות  d„ÈÚÓ „Á‡ „Ú≈∆»¿ƒ»∆ƒ
‰Úet נפרעה שכבר מעיד אחד ועד כתובתה, לגבות שבאה אשה – ¿»

הכתובה, ÚeLa‰לה ‡l‡ Útz ‡G אינו אחד עד שאמנם – ƒ»«∆»ƒ¿»
חכמים  תיקנו הבעל של דעתו להפיס כדי אבל כתובתה, להפסידה נאמן
משבועה; לפטרה עמה התנה ולא הואיל בשבועה, אלא תפרע שלא

ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ,היתומים מן כתובתה התובעת אלמנה –ÌÈÒÎpÓe ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ„aÚLÓ בעלה שמכר הנכסים מן כתובתה לגבות שבאה אשה או – ¿À¿»ƒ
ללקוחות) משועבדים" "נכסים נקראים (והם ÂÈÙaלאחרים ‡HLÂ¿∆¿»»

לתבוע  דין לבית באה והיא רחוקה, לדרך בעלה שהלך גרושה או –
ÚeLa‰כתובתה, ‡l‡ Útz ‡G היתה אילו אומרים: שאנו – ƒ»«∆»ƒ¿»

שלא  לי "השבעי כנגדה: טוען היה שמא מבעלה, כתובתה תובעת
עליה  חכמים הטילו אלו בכל לפיכך שבועה, חייבת והיתה פרעתיך",

א א א א ).).).).שבועה מא מא מא מא ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא  פי פי פי פי  עלעלעלעל ((((רשרשרשרש""""יייי

ח ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה את לפרש באה זו משנה

ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ ?„ˆÈk ,d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰ והאשה – «∆∆¿À»»≈«»¿»¿À»»∆∆
ממנו, שנתגרשה מאחר מבעלה, כתובתה dÏתובעת Ó‡Â:הבעל – ¿»«»

CÈ˙a˙k zÏa˜˙‰,הכתובה כספי את קבלת כבר –:˙ÓB‡ ‡È‰Â ƒ¿««¿¿¿À»ƒ¿ƒ∆∆
‰Ó ‡l‡ ÈzÏa˜˙‰ ‡G שקיבלה מודה שהיא כלומר זוז, מאה – ƒ¿««¿ƒ∆»»∆

הכתובה, ÚeLa‰מקצת ‡l‡ Útz ‡G הטעם שבארנו כמו – ƒ»«∆»ƒ¿»
הקודמת. ‰È˙‰במשנה ?„ˆÈk ,‰Úet ‡È‰L d„ÈÚÓ „Á‡ „Ú≈∆»¿ƒ»∆ƒ¿»≈«»¿»

CÈ˙a˙k zÏa˜˙‰ :dÏ Ó‡Â ,ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k כשבאה – ¿À»»∆∆¿»«»ƒ¿««¿¿¿À»ƒ
כתובתך, קיבלת כבר בעלה: טען כתובתה G‡לגבות :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆

ÈzÏa˜˙‰,קיבלתי לא עדיין –‰Úet ‡È‰L d„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ƒ¿««¿ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆ƒ¿»
כתובתה, לה נפרעה שכבר –‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡G כמו – ƒ»«∆»ƒ¿»

הקודמת. במשנה ÎÓשבארנו ?„ˆÈk ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ– ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ≈«»«
‰BÁB˜l˙הבעל, ÔÓ ˙ÚÙ ‡È‰Â ,ÌÈÁ‡Ï ÂÈÒÎ והאשה – ¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««ƒ«»

הלקוחות, שבידי הנכסים מן כתובתה לגבות ‡l‡באה Útz ‡Gƒ»«∆»
‰ÚeLa.הקודמת במשנה שבארנו מהטעם –ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

˙Ó ?„ˆÈk– הבעל –ÌÈÓB˙ÈÏ ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â,בירושה –‡È‰Â ≈«≈¿ƒƒ«¿»»ƒƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ˙ÚÙ הירושה מנכסי כתובתה לגבות באה והאלמנה – ƒ¿««ƒ«¿ƒ

היתומים, Útzשבידי ‡G‰ÚeLa ‡l‡ במשנה שבארנו כמו – ƒ»«∆»ƒ¿»
BÏהקודמת. CÏ‰ ?„ˆÈk ÂÈÙa ‡HLÂ– הבעל –Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿∆¿»»≈«»«ƒ¿ƒ««»

רחוקה, לארץ –ÂÈÙa ‡HL ˙ÚÙ ‡È‰Â גט מוציאה ואשתו – ¿ƒƒ¿««∆¿»»
מנכסיו, כתובתה לגבות דין בבית ותובעת ÚÙ˙וכתובה, dÈ‡≈»ƒ¿««

‰ÚeLa ‡l‡.הקודמת במשנה שבארנו מהטעם –ÔBÚÓL Èa ∆»ƒ¿»«ƒƒ¿
d˙a˙k ˙ÚBz ‡È‰L ÔÓÊ Ïk :ÓB‡,היורשים מן –ÔÈLBi‰ ≈»¿«∆ƒ««¿À»»«¿ƒ

d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ולא לי אין ושבועה "נדר בעלה: לה כתב ואפילו – «¿ƒƒ»
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הכתובה  לגבי מועיל זה תנאי שאין ה), משנה לעיל (עיין עליך" ליורשי
היתומים; מן אותה נפרעת ‡ÔÈכשהיא ,d˙a˙k ˙ÚBz dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»««¿À»»≈

d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈLBi‰ ואפילו בעלה, שבחיי האפוטרופסות על – «¿ƒ«¿ƒƒ»
לעיל  ששנינו מה על חולק שמעון שרבי משבועה, הבעל פטרה לא
שירצה, זמן כל אפוטרופא שבועת אשתו את משביע שהבעל ד), (משנה
חנוונית  הושיבה אפילו משביעה, אינו עצמו הבעל שאף סובר והוא

כתובתה תובעת שהיא בזמן אלא אפוטרופא, מינה ורשורשורשורש""""ייייאו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ב ב ב ב ;;;; פחפחפחפח,,,, לאו כתובות כתובות כתובות כתובות  אותה" משביעין היורשין "אין שנקט ומה
– מאמרו של שברישא משום אלא הוא, דווקא   

    בסיפא גם לפיכך דווקא, יורשים הרי –
יורשים ).).).).((((תוספותתוספותתוספותתוספותנקט
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‰a˙k BnÚ ÔÈ‡Â ,Ëb ‰‡ÈˆB‰ לה ואין גט בידה שיש אשה – ƒ»≈¿≈ƒ¿À»
כתובה כותבים שאין במקום כגון כתובה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שטר «Bb‰((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

d˙a˙kהכתובה עיקר היינו –    שהוא מפני ¿À»»
שנפרעה  בגט  סימן ועושים ז), (ד, לעיל ששנינו כמו דין, בית תנאי

שנית. תגבה שלא כדי כתובתה, Ëbלה dnÚ ÔÈ‡Â ,‰a˙k הוציאה – ¿À»¿≈ƒ»≈
שכן  בעלה, ובין בינה ודברים דין ויש גט, בידה ואין כתובה, שטר

Èhb „‡ :˙ÓB‡ ‡È‰,גטי ואבד גירשתני –„‡ :ÓB‡ ‡e‰Â ƒ∆∆»«ƒƒ¿≈»«
ÈBL כסף לה שלמתי טוען: שהוא אלא שגירשה מודה הבעל אף – »ƒ

ממני; השובר ואבד שובר, ממנה וקיבלתי BÁכתובתה ÏÚa ÔÎÂ¿≈««
BÁ ËL ‡ÈˆB‰L שנת לאחר שבידו בשטר חובו לגבות שבא – ∆ƒ¿«

ÏeaÊBtהשמיטה, BnÚ ÔÈ‡Â את המלוה שמסר בו שכתוב שטר – ¿≈ƒ¿¿
תשמט  לא השמיטה ששנת כדי הזקן הלל והתקינו הדין, לבית חובותיו
פרוזבול, למלוה היה שלא הלווה וטוען ד); י, שביעית (עיין  החובות את
פרוזבול  לו שהיה אומר והמלוה החוב, את השמיטה שנת ושמטה

לו, eÚtÈואבד ‡G el‡ È‰– לטענת שחוששים תיפרע, לא ¬≈≈ƒ»¿
כתובתה, גבתה שכבר פרוזבול הבעל כתב לא שמא ייפרע, לא

השמיטתו. ‰kq‰והשביעית ÔÓ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa«»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈ƒ««»»
CÏÈ‡Â של ישראל על רומי מלכות שגזרה משעה את – יקיימו א ¿≈»

ופרוזבוליהם, גיטיהם לשמור יראים והיו d˙a˙kהמצוות, ‰Bb ‰M‡ƒ»»¿À»»
Ë‚a ‡HL,שובר שיוציא עד שפרע לומר נאמן הבעל ואין –ÏÚe ∆¿≈««

ÏeaÊBÙa ‡HL ‰Bb BÁ ומפני פרוזבול, עשה הסתם שמן – ∆∆ƒ¿¿
אותו. שרף ‚ÔÈhהסכנה ÈL שגירשה היינו גיטין, שני הוציאה – ¿≈ƒƒ

וגירשה, Ba˙Î˙והחזירה ÈzLe הגט לזמן קודם זמנה מהן שאחת – ¿≈¿À
הראשון, הגט מזמן מאוחר זמנה מהן ואחת ÈzLהראשון, ‰Bb»¿≈

˙Ba˙Î.הנישואין משני –„Á‡ Ë‚Â ˙Ba˙Î ÈzL וזמני – ¿À¿≈¿À¿≈∆»
לגט; קודמים הכתובות ‚ÔÈhשתי ÈLe ‰a˙k B‡ שגירשה – ¿À»¿≈ƒƒ

כשהחזירה; כתובה לה כתב ולא וגירשה, Ë‚Âוהחזירה ‰a˙k B‡¿À»¿≈
‰˙ÈÓe כתובה לה כתב ולא ומת, והחזירה שגירשה מיתה, ועדי – ƒ»

הללו, המקרים בכל ‡Á˙;כשהחזירה; ‰a˙k ‡l‡ ‰Bb dÈ‡≈»»∆»¿À»««
dÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰L כתב ולא כתובתה, שגבתה קודם – ∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»

ונשאה, כשחזר כתובה dÈÊÁÓלה ‰BL‡‰ ‰a˙k ˙Ó ÏÚ– «¿»¿À»»ƒ»«¬ƒ»
אינה  ומיתה, וגט כתובה או גיטין, ושני כתובה הוציאה אם הלכך
שהכותב  הוא, הטעם אחד" וגט כתובות וב"שתי אחת. כתובה אלא גובה

מהן. אחת אלא גובה אינה כתובות שתי ‡ÂÈלאשתו B‡ÈO‰L ÔË»̃»∆ƒƒ»ƒ
והגדיל, –˙Ói˜ d˙a˙k,קטן בהיותו שנכתבה פי על אף –ÏÚL ¿À»»«∆∆∆«

dÓi˜ Ôk ˙Ó שכתב הכתובה מנת על לאשה קיימה שמשהגדיל – ¿»≈ƒ¿»
כתובה, עיקר אלא גובה אינה מקום שמכל אמרו, ובגמרא בקטנותו. לה

שואלים מכאן לה. אין תוספת התוספות התוספות התוספות התוספות ::::אבל באה בעלי בעלי בעלי בעלי  מה כן אם
לה  כתב לא אפילו והרי קיימה", כן מנת "שעל להשמיענו המשנה
באה  שהמשנה ומשיבים, כתובה? עיקר לה יש מעולם, כתובה
היא  הרי שכשהגדיל פי על אף בתולה, לו נישאה שאם להשמיענו,
קיימה  כן מנת שעל דינר, מאתיים כתובתה מקום מכל בעולה, כבר

נישואיה כתחילת כתובתה טוב טוב טוב טוב ").").").").שתהא יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ib˙pL((((ועייןועייןועייןועיין b≈∆ƒ¿««
BnÚ BzL‡Â,עמו נתגיירה ואשתו –˙Ói˜ d˙a˙k שכתב כפי – ¿ƒ¿ƒ¿À»»«∆∆

נכרים בהיותם ˜dÓi((((רשרשרשרש""""יייי),),),),לה Ôk ˙Ó ÏÚL קיים שמשנתגיירו – ∆«¿»≈ƒ¿»
מפרשים: ויש שבידה. הכתובה מנת על לאשה אותה 

מנה, כתובת היינו –    שהגיורת ד) (א, ששנינו כמו –
מנה כתובתה אחד, ויום שנים שלש בת על יתירה ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם שנתגיירה

משנה משנה משנה משנה ").").")."). """"לחםלחםלחםלחם ועייןועייןועייןועיין משנה משנה משנה משנה ;;;; מגיד מגיד מגיד מגיד  זזזז;;;; יא יא יא יא ,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל''''

א ה נ ש מ ר ו א ב

שאם  כלומר אמם, כתובת יירשו שהבנים הכתובה, מתנאי אחד י), ד, (לעיל ששנינו כפי
שנולדו  הזכרים הבנים יירשו מותו לאחר הרי יורשה, והוא בעלה, בחיי האשה תמות
בשווה  שווה שיחלקו הנכסים , שאר בירושת חלקם מלבד אמם, כתובת את ממנה לו

נקרא: זה תנאי אחרת. מאם האחים עם  – משנה זכרים. בנים כתובת
ירושה. בגדר אלא חוב בגדר שאינה להשמיענו באה והיא דכרין, בנין בכתובת דנה זו

˙ÓÂ ÌÈL ÈzL ÈeN ‰È‰L ÈÓ לגבות באות האלמנות ושתי – ƒ∆»»»¿≈»ƒ»≈
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הכתובה  לגבי מועיל זה תנאי שאין ה), משנה לעיל (עיין עליך" ליורשי
היתומים; מן אותה נפרעת ‡ÔÈכשהיא ,d˙a˙k ˙ÚBz dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»««¿À»»≈

d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈLBi‰ ואפילו בעלה, שבחיי האפוטרופסות על – «¿ƒ«¿ƒƒ»
לעיל  ששנינו מה על חולק שמעון שרבי משבועה, הבעל פטרה לא
שירצה, זמן כל אפוטרופא שבועת אשתו את משביע שהבעל ד), (משנה
חנוונית  הושיבה אפילו משביעה, אינו עצמו הבעל שאף סובר והוא

כתובתה תובעת שהיא בזמן אלא אפוטרופא, מינה ורשורשורשורש""""ייייאו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ב ב ב ב ;;;; פחפחפחפח,,,, לאו כתובות כתובות כתובות כתובות  אותה" משביעין היורשין "אין שנקט ומה
– מאמרו של שברישא משום אלא הוא, דווקא   

    בסיפא גם לפיכך דווקא, יורשים הרי –
יורשים ).).).).((((תוספותתוספותתוספותתוספותנקט

ט ה נ ש מ ר ו א ב

‰a˙k BnÚ ÔÈ‡Â ,Ëb ‰‡ÈˆB‰ לה ואין גט בידה שיש אשה – ƒ»≈¿≈ƒ¿À»
כתובה כותבים שאין במקום כגון כתובה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שטר «Bb‰((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

d˙a˙kהכתובה עיקר היינו –    שהוא מפני ¿À»»
שנפרעה  בגט  סימן ועושים ז), (ד, לעיל ששנינו כמו דין, בית תנאי

שנית. תגבה שלא כדי כתובתה, Ëbלה dnÚ ÔÈ‡Â ,‰a˙k הוציאה – ¿À»¿≈ƒ»≈
שכן  בעלה, ובין בינה ודברים דין ויש גט, בידה ואין כתובה, שטר

Èhb „‡ :˙ÓB‡ ‡È‰,גטי ואבד גירשתני –„‡ :ÓB‡ ‡e‰Â ƒ∆∆»«ƒƒ¿≈»«
ÈBL כסף לה שלמתי טוען: שהוא אלא שגירשה מודה הבעל אף – »ƒ

ממני; השובר ואבד שובר, ממנה וקיבלתי BÁכתובתה ÏÚa ÔÎÂ¿≈««
BÁ ËL ‡ÈˆB‰L שנת לאחר שבידו בשטר חובו לגבות שבא – ∆ƒ¿«

ÏeaÊBtהשמיטה, BnÚ ÔÈ‡Â את המלוה שמסר בו שכתוב שטר – ¿≈ƒ¿¿
תשמט  לא השמיטה ששנת כדי הזקן הלל והתקינו הדין, לבית חובותיו
פרוזבול, למלוה היה שלא הלווה וטוען ד); י, שביעית (עיין  החובות את
פרוזבול  לו שהיה אומר והמלוה החוב, את השמיטה שנת ושמטה

לו, eÚtÈואבד ‡G el‡ È‰– לטענת שחוששים תיפרע, לא ¬≈≈ƒ»¿
כתובתה, גבתה שכבר פרוזבול הבעל כתב לא שמא ייפרע, לא

השמיטתו. ‰kq‰והשביעית ÔÓ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa«»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈ƒ««»»
CÏÈ‡Â של ישראל על רומי מלכות שגזרה משעה את – יקיימו א ¿≈»

ופרוזבוליהם, גיטיהם לשמור יראים והיו d˙a˙kהמצוות, ‰Bb ‰M‡ƒ»»¿À»»
Ë‚a ‡HL,שובר שיוציא עד שפרע לומר נאמן הבעל ואין –ÏÚe ∆¿≈««

ÏeaÊBÙa ‡HL ‰Bb BÁ ומפני פרוזבול, עשה הסתם שמן – ∆∆ƒ¿¿
אותו. שרף ‚ÔÈhהסכנה ÈL שגירשה היינו גיטין, שני הוציאה – ¿≈ƒƒ

וגירשה, Ba˙Î˙והחזירה ÈzLe הגט לזמן קודם זמנה מהן שאחת – ¿≈¿À
הראשון, הגט מזמן מאוחר זמנה מהן ואחת ÈzLהראשון, ‰Bb»¿≈

˙Ba˙Î.הנישואין משני –„Á‡ Ë‚Â ˙Ba˙Î ÈzL וזמני – ¿À¿≈¿À¿≈∆»
לגט; קודמים הכתובות ‚ÔÈhשתי ÈLe ‰a˙k B‡ שגירשה – ¿À»¿≈ƒƒ

כשהחזירה; כתובה לה כתב ולא וגירשה, Ë‚Âוהחזירה ‰a˙k B‡¿À»¿≈
‰˙ÈÓe כתובה לה כתב ולא ומת, והחזירה שגירשה מיתה, ועדי – ƒ»

הללו, המקרים בכל ‡Á˙;כשהחזירה; ‰a˙k ‡l‡ ‰Bb dÈ‡≈»»∆»¿À»««
dÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰L כתב ולא כתובתה, שגבתה קודם – ∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»

ונשאה, כשחזר כתובה dÈÊÁÓלה ‰BL‡‰ ‰a˙k ˙Ó ÏÚ– «¿»¿À»»ƒ»«¬ƒ»
אינה  ומיתה, וגט כתובה או גיטין, ושני כתובה הוציאה אם הלכך
שהכותב  הוא, הטעם אחד" וגט כתובות וב"שתי אחת. כתובה אלא גובה

מהן. אחת אלא גובה אינה כתובות שתי ‡ÂÈלאשתו B‡ÈO‰L ÔË»̃»∆ƒƒ»ƒ
והגדיל, –˙Ói˜ d˙a˙k,קטן בהיותו שנכתבה פי על אף –ÏÚL ¿À»»«∆∆∆«

dÓi˜ Ôk ˙Ó שכתב הכתובה מנת על לאשה קיימה שמשהגדיל – ¿»≈ƒ¿»
כתובה, עיקר אלא גובה אינה מקום שמכל אמרו, ובגמרא בקטנותו. לה

שואלים מכאן לה. אין תוספת התוספות התוספות התוספות התוספות ::::אבל באה בעלי בעלי בעלי בעלי  מה כן אם
לה  כתב לא אפילו והרי קיימה", כן מנת "שעל להשמיענו המשנה
באה  שהמשנה ומשיבים, כתובה? עיקר לה יש מעולם, כתובה
היא  הרי שכשהגדיל פי על אף בתולה, לו נישאה שאם להשמיענו,
קיימה  כן מנת שעל דינר, מאתיים כתובתה מקום מכל בעולה, כבר

נישואיה כתחילת כתובתה טוב טוב טוב טוב ").").").").שתהא יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ib˙pL((((ועייןועייןועייןועיין b≈∆ƒ¿««
BnÚ BzL‡Â,עמו נתגיירה ואשתו –˙Ói˜ d˙a˙k שכתב כפי – ¿ƒ¿ƒ¿À»»«∆∆

נכרים בהיותם ˜dÓi((((רשרשרשרש""""יייי),),),),לה Ôk ˙Ó ÏÚL קיים שמשנתגיירו – ∆«¿»≈ƒ¿»
מפרשים: ויש שבידה. הכתובה מנת על לאשה אותה 

מנה, כתובת היינו –    שהגיורת ד) (א, ששנינו כמו –
מנה כתובתה אחד, ויום שנים שלש בת על יתירה ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם שנתגיירה

משנה משנה משנה משנה ").").")."). """"לחםלחםלחםלחם ועייןועייןועייןועיין משנה משנה משנה משנה ;;;; מגיד מגיד מגיד מגיד  זזזז;;;; יא יא יא יא ,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל''''

א ה נ ש מ ר ו א ב

שאם  כלומר אמם, כתובת יירשו שהבנים הכתובה, מתנאי אחד י), ד, (לעיל ששנינו כפי
שנולדו  הזכרים הבנים יירשו מותו לאחר הרי יורשה, והוא בעלה, בחיי האשה תמות
בשווה  שווה שיחלקו הנכסים , שאר בירושת חלקם מלבד אמם, כתובת את ממנה לו

נקרא: זה תנאי אחרת. מאם האחים עם  – משנה זכרים. בנים כתובת
ירושה. בגדר אלא חוב בגדר שאינה להשמיענו באה והיא דכרין, בנין בכתובת דנה זו

˙ÓÂ ÌÈL ÈzL ÈeN ‰È‰L ÈÓ לגבות באות האלמנות ושתי – ƒ∆»»»¿≈»ƒ»≈
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ראשונה,‰BL‡‰כתובתן, נכתבה שכתובתה זו –‰iMÏ ˙Ó„B˜ »ƒ»∆∆«¿ƒ»
כתובתה, בגביית –‰iL ÈLBÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡‰ ÈLBÈÂ– ¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»

באים  ויורשיהן כתובתן, לגבות שהספיקו קודם האלמנות מתו אם
אמם, כתובת את תחילה גובים הראשונה יורשי הכתובה, חוב לתבוע

השנייה. יורשי גובים שנשאר ÓÂ˙‰וממה ‰BL‡‰ ˙‡ ‡N– »»∆»ƒ»»≈»
יורשה, הבעל שנמצא ‰e‡בחייו, ˙Óe ‰iL ‡N את והשאיר – »»¿ƒ»≈

דכרין", בנין "כתובת לתבוע הראשונה יורשי ובאים אלמנה; השנייה
לגבות  באה (האלמנה) והשנייה למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו

הכתובה, חוב את לגבות יורשיה ובאים שמתה כגון או «iL¿ƒ‰כתובתה,
‰BL‡‰ ÈLBÈÏ ÌÈÓ„B˜ ‰ÈLBÈÂ כבעלת היא שהשנייה מפני – ¿¿∆»¿ƒ¿¿≈»ƒ»

הראשונה  יורשי ואילו אמם, של החוב את לגבות באים ויורשיה חוב,
שכן  ירושה, תביעת אלא תביעתם אין דכרין", בנין "כתובת התובעים

הכתובה: בתנאי כותבים   הם ירשו– את י
גובים  הלכך לירושה; קודם החוב ופירעון י), ד, (לעיל כתובתך כסף
ברם, הראשונה. יורשי מקבלים שנשאר וממה ויורשיה, השנייה תחילה
אמם  כן אם אלא הכתובה חוב את לקבל יכולים השנייה יורשי אין
נשבעה  ולא מתה שאילו ז), ט, לעיל ששנינו (כמו כתובתה על נשבעה

יורשיה אין כתובתה, מוריש על אדם שאין לפי מכתובתה, כלום נוטלים
ה). ט, (לעיל כבר שבארנו כמו לבניו, שבועה
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בגדר  אלא חוב בגדר אינה דכרין" בנין ש"כתובת הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר
כשאינה  אלא דכרין" בנין "כתובת חכמים תיקנו שלא להשמיענו, זו משנה באה ירושה,

התורה. שמן ירושה מצוות עוקרת

e˙ÓÂ ,ÌÈL ÈzL ÈeN ‰È‰L ÈÓ,יורשן הוא שנמצא בחייו, – ƒ∆»»»¿≈»ƒ»≈
‡e‰ ˙Ó Ck Á‡Â,לבניו בירושה נכסיו ונפלו –ÌÈL˜Ó ÌÈÓB˙ÈÂ ¿««»≈ƒƒ¿«¿ƒ

Ôn‡ ˙a˙k תנאי כפי אמם, כתובת תובעים האחת מאשתו ובניו – ¿À«ƒ»
ואומרים  חברתה, משל מרובה אמם שכתובת וכגון דכרין", בנין "כתובת
תטלו  אתם וכן אמנו, כתובת ניטול אנחנו האחרת: מהאם לאחיהם הם

ירושה, מדין בינינו נחלק והשאר אמכם, ÈzLכתובת ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆»¿≈
˙Ba˙Î ואם הכתובות, שתי סכום כדי אלא הירושה בנכסי אין אבל – ¿À

כך  ידי על ותיעקר ירושה, עוד תשתייר לא דכרין בנין כתובות יטלו
התורה, מן שהיא ירושה ÂLa‰מצוות ÔÈ˜ÏBÁ נוטלים היתומים אין – ¿ƒ¿»∆

שווה  הירושה נכסי כל את ביניהם חולקים אלא דכרין", בנין "כתובת
תורה. כדין Ècבשווה ˙BÓ ÌL ‰È‰ היה הירושה בנכסי אם – »»»»ƒ»

היתומים  שיטלו שלאחר ונמצא הכתובות, שתי סכום על יתיר דינר

ותתקיים  בשווה שווה הדינר את ביניהם יחלקו דכרין" בנין "כתובת
ירושה, מצוות a˙k˙בזה ÔÈÏËB el‡Â ,Ôn‡ ˙a˙k ÔÈÏËB el‡≈¿ƒ¿À«ƒ»¿≈¿ƒ¿À«

Ôn‡ כתנאי דכרין" בנין "כתובת תחילה לקבל היתומים זכאים – ƒ»
דינר, מותר דווקא שצריכים מבארים, יש יחלוקו. ובדינר הכתובה,

מותר זה אין מדינר פחות """"תוספותתוספותתוספותתוספות("("("("אבל ועייןועייןועייןועיין הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא ;;;; פיפיפיפי עלעלעלעל יוסףיוסףיוסףיוסף"""" ביתביתביתבית

טוב טוב טוב טוב ").").")."). ‡eÈיוםיוםיוםיום ÈÒÎ ÏÚ ÌÈÏÚÓ eÁ‡ :ÌÈÓB˙È eÓ‡ Ì‡ƒ»¿¿ƒ¬«¿«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
Èc ˙È היתומים ואמרו דינר, מותר הירושה בנכסי היה לא אם – »≈ƒ»

יתיר  בדינר אבינו נכסי את מקבלים הרינו אמם: כתובת את המבקשים
כך, אומרים והם שוויים; ‡Ônעל  ˙a˙k eÏhiL È„k שישתייר כדי – ¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»

דכרין", בנין "כתובת לקבל ויוכלו ירושה מצוות בו לקיים ≈‡ÔÈדינר
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL,שוויים על יתיר בדינר הנכסים את להעריך –‡l‡ ¿ƒ»∆∆»

ÔÈc ˙Èa ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL היתומים אין דינר מותר אין ואם – »ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ
שווה  הירושה את ביניהם חולקים אלא דכרין", בנין "כתובת נוטלים

וכותב דין,הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם בשווה. בבית הנכסים את "שמין הגמרא): פי (על
נתמעטו  או שנתרבו פי על ואף אביהן; מיתת בשעת שווין שהיו כמה
כשעת  אלא אותן שמין אין לחלוק, שיבואו קודם אביהן מיתת אחרי

אביהן" ה ה ה ה ).).).).מיתת יט יט יט יט ,,,, אישות אישות אישות אישות  ((((הל הל הל הל ''''
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שלאחר  במקום אלא דכרין" בנין "כתובת חכמים תיקנו שלא למדנו, הקודמת במשנה

בו  לקיים כדי דינר, הפחות לכל הירושה בנכסי ישתייר אמם, כתובת את הבנים שיטלו

ב"מי  לדון מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו התורה. מן ירושה מצוות

אמן". כתובת מבקשים ויתומים הוא, מת כך ואחר ומתו, נשים שתי נשוי שהיה

ÌL eÈ‰,אביהם בירושת –Èe‡a ÌÈÒÎ ועומדים הראויים נכסים – »»¿»ƒ»»
אביהם  מאבי ירושה להם ליפול שראויה כגון היתומים, לרשות לבוא

חובות שהיו אחרים,או בידי ÊÁnk˜לאביהם ÔÈ‡ הנכסים אין – ≈»¿«À¬»
אלא  דינר, מותר כאן ויש בידם, מוחזקים הם כאילו נחשבים הללו
כתובת  נוטלים היתומים אין דינר, מותר אין המוחזקים ובנכסים הואיל
ששנינו  כמו בשווה, שווה הירושה נכסי את ביניהם חולקים אלא אמם,

הקודמת. ÔÈ‡Lבמשנה ÌÈÒÎ ÌL LÈ elÙ‡ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈¬ƒ∆»¿»ƒ∆≈
˙eÈÁ‡ Ô‰Ï,דינר מותר בהם ויש מיטלטלים, היינו –ÌeÏÎ BÈ‡ »∆«¬»≈¿

דינר, מותר לגבי הירושה נכסי בחשבון כלום נחשב אינו –eÈ‰iL „Ú«∆ƒ¿
˙eÈÁ‡ Ô‰Ï LiL ÌÈÒÎ ÌL,קרקעות היינו  –ÈzL ÏÚ ˙BÈ »¿»ƒ∆≈»∆«¬»≈«¿≈

Èc ˙Ba˙k‰ ומותר דכרין  בנין כתובות אין שמעון: רבי שסובר – «¿Àƒ»
בקרקעות אלא טוב טוב טוב טוב ").").").").דינר יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

   

     

                – 
    –    –   

    –  –  –   
    –   

                        
                    

                     
                         
                       
                          

                     
                      

                      
                      
                       

 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GL ÈeN ‰È‰L ÈÓÌÈL L ביום נחתמו שלשתן של והכתובות – ƒ∆»»»»»ƒ
מהן, לאחת קדימה דין ואין בזמן, שווה שעבודן שנמצא ≈«ÓÂ˙אחד,

אלא  שוות, שלהן הכתובות ואין כתובתן, לגבות האלמנות ובאות –
‰Ó BÊ ÏL d˙a˙k,דינר מאה –BÊ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó BÊ ÏLÂ ¿À»»∆»∆¿∆»«ƒ¿∆

GL˙B‡Ó L,דינר –‰Ó ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â הירושה בנכסי ואין – ¿≈¿≈»∆»»∆
דינר, מאה ÂLa‰אלא ˙B˜ÏBÁ לכל זכאית מהן אחת וכל הואיל – ¿¿»∆

הן  חולקות לפיכך זה, במנה שווה שלשתן זכות הרי למנה, הפחות
ונוטלת  מנה.בשווה, שליש אחת ÌÈ˙‡Óכל ÌL eÈ‰ היו אם – »»»«ƒ

ואילו  לכולן, משועבד ראשון מנה ונמצא דינר, מאתיים הירושה בנכסי
מאות, שלש ולבעלת מאתיים לבעלת אלא משועבד אינו שני ∆ÏLמנה

ÌÈMÓÁ ˙ÏËB ‰Ó;דינר חמישים נוטלת מנה שכתובתה זו – »∆∆∆¬ƒƒ
לבעלת  מאתיים בעלת שכתבה בכגון במשנתנו שמדובר מבואר, בגמרא

ראשון" במנה עמך לי אין ודברים "דין מנה:   
        רשרשרשרש""""יייי מגיע הלכך

שלש  בעלת עם אלא המנה את חולקת היא שאין מנה, חצי לחלקה
GLמאות; ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÏL˙B‡Ó L מאתיים שכתובתה זו – ∆»«ƒ¿∆¿≈

מאות, שלש שכתובתה GLGLוזו ‰L‰Ê ÏL ‰L אחת כל – ¿»¿»∆»»
כלומר  כסף, דינרי וחמישה שבעים שהם זהב, דינרי שלושה נוטלת מהן
שנשתיירו  דינר וחמישים המאה את בשווה שווה ביניהן חולקות שהן
בעלת  הרי שואלים: בגמרא דינר. חמישים נטלה המנה שבעלת לאחר
שלש  בעלת עם חולקת היא וכיצד ראשון, ממנה עצמה סילקה מאתיים
שבעלת  משום ומשיבים: בשווה? שווה הנותרים וחמישים במאה מאות

מאות: שלש לבעלת אומרת מאתיים   
לא רשרשרשרש""""יייי::::ומפרש המנה) (בעלת שגבתה ומה במתנה, חלקי נתתי "לא

עצמי  סילקתי אני חלקך; זו נטלה לי: שתאמרי גבתה, בשליחותי
המנה  חצי לגבות ידה וגברה במנה, חלקה ומלמעט עמה מלריב
סילקתי  שלא בנותר, עמך לחלוק באה אני עכשיו שטרה. בשעבוד

) שווים " ושעבודך ושעבודי עמך, מלריב התוספותהתוספותהתוספותהתוספותעצמי בעליבעליבעליבעלי ברםברםברםברם,,,,

.(זה דבר של טעמו יפה נתפרש GLלא ÌL eÈ‰˙B‡Ó L »»¿≈
משועבד  ראשון מנה והרי דינר, מאות שלש הירושה בנכסי היו –
שלישי  ומנה מאות, שלש ולבעלת מאתיים לבעלת שני ומנה לכולן,

בלבד, מאות שלש ÌÈMÓÁלבעלת ˙ÏËB ‰Ó ÏL שכתובתה זו – ∆»∆∆∆¬ƒƒ
שכתבה  בכגון כאן שמדובר מבואר בגמרא דינר. חמישים נוטלת מנה
לי  אין ודברים "דין מאתיים: ולבעלת מנה לבעלת מאות שלש בעלת
במנה  חולקות מאתיים ובעלת מנה בעלת הלכך ראשון", במנה עמכן

דינר; חמישים נוטלת מנה בעלת ונמצאת ÌÈ˙‡Óראשון, ÏLÂ– ¿∆»«ƒ
מאתיים, שכתובתה כמו ‰Óוזו ראשון, ממנה דינר חמישים – »∆

עם  בשווה שווה בו שחולקת שני, ממנה דינר וחמישים לעיל, שבארנו
מאות, שלוש GLבעלת ÏLÂ˙B‡Ó L,מאות שלוש שכתובתה זו – ¿∆¿≈

‰Ê ÏL ‰ML דינרי וחמישים מאה שהם זהב, דינרי ששה נוטלת – ƒ»∆»»
כולו, שלישי ומנה שבארנו, כמו שני, ממנה דינר חמישים היינו: כסף,

ברייתא: מובאת בגמרא בלבד. לה אלא משועבד שאינו  
(היא נתן רבי (משנתנו         

    לכתובת אחראים הבעל נכסי וכל (שהואיל
עד  בשווה הן חולקות הלכך הירושה, נכסי בכל שווה כולן יד האשה,

כתובתן אאאאכדי צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות ,,,, רשרשרשרש""""יייי עייןעייןעייןעיין ––––;( ÔÎÂ¿≈
GLÒÈkÏ eÏÈh‰L ‰L,לקופה מעות שהכניסו שותפים שלושה – ¿»∆ƒƒ«ƒ

שלש  וזה מאתיים זה מנה, הכניס זה בשותפות, סחורה בהן לקנות
‡מאות, e˙ÁteÈ˙B‰ B שינוי שחל כגון מבואר, בגמרא המעות; – »¬ƒ

לחלוק  השותפים ובאים עלה, או ירד המעות של וערכן במטבע,
ÔÈ˜ÏBÁביניהם, Ô‰ Ck,ברם לכיס. שהטילו מעותיהם חשבון לפי – »≈¿ƒ

תחילה  התנו ולא בה, הפסידו או והרוויחו אלו ממעות סחורה קנו אם
לפי  וההפסד הריווח את חולקים אינם ההפסד, או הריווח יחלקו כיצד
וחלקו  בשווה, שווה השותפים מספר לפי אלא לכיס, שהטילו מעותיהם

מאות שלוש שהטיל זה של כחלקו מאה שהטיל זה ורשורשורשורש""""יייישל ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ב ב ב ב ).).).). צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות 

לפי  הנכסים את שחולקים הוא היסוד במשנתנו, ששנינו הכתובות בענין
אם  אמנם הכתובה, של המעות חשבון לפי ולא וכתובה, כתובה לכל שעבודם
(שסכומן  הכתובות שלש כל של הסכום מחצית שהם דינר, מאות שלש שם היו
נוטלת  אחת כל נמצאת המעות חשבון לפי חלוקה תהא אם אף דינר), 600
חמישים, נוטלת מנה שבעלת במשנתנו, ששנינו כמו זה והרי כתובתה , מחצית

וחמישים. מאה נוטלת מאות שלש ובעלת מנה, נוטלת מאתיים ובעלת

"שכל  היא שסברתו למשנתנו, גאון סעדיה רב של פירושו מביא אלבק ר"ח
חשבון. לפי חולקות הן והשאר בשווה, בו חולקות הן לכולן המשועבד מנה
חולקות  מאתיים, היו ואם בו. שוות הנשים כל מנה, אלא הניח לא אם לפיכך
שמגיע  לפי שישית, מנה בעלת נוטלת שני ובמנה בשווה, ראשון במנה כולן
הוא  שסכומן הכתובות שלוש כל היינו כולו, החוב שישית שהוא מנה לה
להן  יש ששתיהן מאות, שלוש ובעלת מאתיים ובעלת דינר. מאות שש
שיש  ונמצא בשווה, דינר) 83 ) במותר חולקות השני, במנה גם שעבוד
שלוש  שם יש אם אבל .(41 ועוד 33 ) דינר וחמישה שבעים אחת לכל
שישית, נוטלת מנה בעלת היינו חשבון, לפי נוטלת אחת כל דינר, מאות

המעות" מחצית מאות שלוש ובעלת שליש, נוטלת מאתיים בעלת
   .
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GL ÈeN ‰È‰L ÈÓÌÈL L ביום נחתמו שלשתן של והכתובות – ƒ∆»»»»»ƒ
מהן, לאחת קדימה דין ואין בזמן, שווה שעבודן שנמצא ≈«ÓÂ˙אחד,

אלא  שוות, שלהן הכתובות ואין כתובתן, לגבות האלמנות ובאות –
‰Ó BÊ ÏL d˙a˙k,דינר מאה –BÊ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó BÊ ÏLÂ ¿À»»∆»∆¿∆»«ƒ¿∆

GL˙B‡Ó L,דינר –‰Ó ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â הירושה בנכסי ואין – ¿≈¿≈»∆»»∆
דינר, מאה ÂLa‰אלא ˙B˜ÏBÁ לכל זכאית מהן אחת וכל הואיל – ¿¿»∆

הן  חולקות לפיכך זה, במנה שווה שלשתן זכות הרי למנה, הפחות
ונוטלת  מנה.בשווה, שליש אחת ÌÈ˙‡Óכל ÌL eÈ‰ היו אם – »»»«ƒ

ואילו  לכולן, משועבד ראשון מנה ונמצא דינר, מאתיים הירושה בנכסי
מאות, שלש ולבעלת מאתיים לבעלת אלא משועבד אינו שני ∆ÏLמנה

ÌÈMÓÁ ˙ÏËB ‰Ó;דינר חמישים נוטלת מנה שכתובתה זו – »∆∆∆¬ƒƒ
לבעלת  מאתיים בעלת שכתבה בכגון במשנתנו שמדובר מבואר, בגמרא

ראשון" במנה עמך לי אין ודברים "דין מנה:   
        רשרשרשרש""""יייי מגיע הלכך

שלש  בעלת עם אלא המנה את חולקת היא שאין מנה, חצי לחלקה
GLמאות; ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÏL˙B‡Ó L מאתיים שכתובתה זו – ∆»«ƒ¿∆¿≈

מאות, שלש שכתובתה GLGLוזו ‰L‰Ê ÏL ‰L אחת כל – ¿»¿»∆»»
כלומר  כסף, דינרי וחמישה שבעים שהם זהב, דינרי שלושה נוטלת מהן
שנשתיירו  דינר וחמישים המאה את בשווה שווה ביניהן חולקות שהן
בעלת  הרי שואלים: בגמרא דינר. חמישים נטלה המנה שבעלת לאחר
שלש  בעלת עם חולקת היא וכיצד ראשון, ממנה עצמה סילקה מאתיים
שבעלת  משום ומשיבים: בשווה? שווה הנותרים וחמישים במאה מאות

מאות: שלש לבעלת אומרת מאתיים   
לא רשרשרשרש""""יייי::::ומפרש המנה) (בעלת שגבתה ומה במתנה, חלקי נתתי "לא

עצמי  סילקתי אני חלקך; זו נטלה לי: שתאמרי גבתה, בשליחותי
המנה  חצי לגבות ידה וגברה במנה, חלקה ומלמעט עמה מלריב
סילקתי  שלא בנותר, עמך לחלוק באה אני עכשיו שטרה. בשעבוד

) שווים " ושעבודך ושעבודי עמך, מלריב התוספותהתוספותהתוספותהתוספותעצמי בעליבעליבעליבעלי ברםברםברםברם,,,,

.(זה דבר של טעמו יפה נתפרש GLלא ÌL eÈ‰˙B‡Ó L »»¿≈
משועבד  ראשון מנה והרי דינר, מאות שלש הירושה בנכסי היו –
שלישי  ומנה מאות, שלש ולבעלת מאתיים לבעלת שני ומנה לכולן,

בלבד, מאות שלש ÌÈMÓÁלבעלת ˙ÏËB ‰Ó ÏL שכתובתה זו – ∆»∆∆∆¬ƒƒ
שכתבה  בכגון כאן שמדובר מבואר בגמרא דינר. חמישים נוטלת מנה
לי  אין ודברים "דין מאתיים: ולבעלת מנה לבעלת מאות שלש בעלת
במנה  חולקות מאתיים ובעלת מנה בעלת הלכך ראשון", במנה עמכן

דינר; חמישים נוטלת מנה בעלת ונמצאת ÌÈ˙‡Óראשון, ÏLÂ– ¿∆»«ƒ
מאתיים, שכתובתה כמו ‰Óוזו ראשון, ממנה דינר חמישים – »∆

עם  בשווה שווה בו שחולקת שני, ממנה דינר וחמישים לעיל, שבארנו
מאות, שלוש GLבעלת ÏLÂ˙B‡Ó L,מאות שלוש שכתובתה זו – ¿∆¿≈

‰Ê ÏL ‰ML דינרי וחמישים מאה שהם זהב, דינרי ששה נוטלת – ƒ»∆»»
כולו, שלישי ומנה שבארנו, כמו שני, ממנה דינר חמישים היינו: כסף,

ברייתא: מובאת בגמרא בלבד. לה אלא משועבד שאינו  
(היא נתן רבי (משנתנו         

    לכתובת אחראים הבעל נכסי וכל (שהואיל
עד  בשווה הן חולקות הלכך הירושה, נכסי בכל שווה כולן יד האשה,

כתובתן אאאאכדי צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות ,,,, רשרשרשרש""""יייי עייןעייןעייןעיין ––––;( ÔÎÂ¿≈
GLÒÈkÏ eÏÈh‰L ‰L,לקופה מעות שהכניסו שותפים שלושה – ¿»∆ƒƒ«ƒ

שלש  וזה מאתיים זה מנה, הכניס זה בשותפות, סחורה בהן לקנות
‡מאות, e˙ÁteÈ˙B‰ B שינוי שחל כגון מבואר, בגמרא המעות; – »¬ƒ

לחלוק  השותפים ובאים עלה, או ירד המעות של וערכן במטבע,
ÔÈ˜ÏBÁביניהם, Ô‰ Ck,ברם לכיס. שהטילו מעותיהם חשבון לפי – »≈¿ƒ

תחילה  התנו ולא בה, הפסידו או והרוויחו אלו ממעות סחורה קנו אם
לפי  וההפסד הריווח את חולקים אינם ההפסד, או הריווח יחלקו כיצד
וחלקו  בשווה, שווה השותפים מספר לפי אלא לכיס, שהטילו מעותיהם

מאות שלוש שהטיל זה של כחלקו מאה שהטיל זה ורשורשורשורש""""יייישל ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ב ב ב ב ).).).). צגצגצגצג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות 

לפי  הנכסים את שחולקים הוא היסוד במשנתנו, ששנינו הכתובות בענין
אם  אמנם הכתובה, של המעות חשבון לפי ולא וכתובה, כתובה לכל שעבודם
(שסכומן  הכתובות שלש כל של הסכום מחצית שהם דינר, מאות שלש שם היו
נוטלת  אחת כל נמצאת המעות חשבון לפי חלוקה תהא אם אף דינר), 600
חמישים, נוטלת מנה שבעלת במשנתנו, ששנינו כמו זה והרי כתובתה , מחצית

וחמישים. מאה נוטלת מאות שלש ובעלת מנה, נוטלת מאתיים ובעלת

"שכל  היא שסברתו למשנתנו, גאון סעדיה רב של פירושו מביא אלבק ר"ח
חשבון. לפי חולקות הן והשאר בשווה, בו חולקות הן לכולן המשועבד מנה
חולקות  מאתיים, היו ואם בו. שוות הנשים כל מנה, אלא הניח לא אם לפיכך
שמגיע  לפי שישית, מנה בעלת נוטלת שני ובמנה בשווה, ראשון במנה כולן
הוא  שסכומן הכתובות שלוש כל היינו כולו, החוב שישית שהוא מנה לה
להן  יש ששתיהן מאות, שלוש ובעלת מאתיים ובעלת דינר. מאות שש
שיש  ונמצא בשווה, דינר) 83 ) במותר חולקות השני, במנה גם שעבוד
שלוש  שם יש אם אבל .(41 ועוד 33 ) דינר וחמישה שבעים אחת לכל
שישית, נוטלת מנה בעלת היינו חשבון, לפי נוטלת אחת כל דינר, מאות

המעות" מחצית מאות שלוש ובעלת שליש, נוטלת מאתיים בעלת
   .
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לשניה", קודמת הראשונה ומת, נשים שתי נשוי שהיה "מי שנינו: בפרקנו א במשנה

שזמן  זו באותו כלומר ממשיכה משנתנו הכתובה. בגביית לה קדימה דין קודם, כתובתה

לחברתה  נשבעת כתובתה בגביית לה קדימה שדין אשה שכל ללמד, מוסיפה והיא דין,

להלן. הטעם כמבואר כתובתה, קיבלה לא שעדיין אחריה, הבאה

ÌÈL Úa‡ ÈeN ‰È‰L ÈÓ,שונה כתובתן וזמן –˙ÓÂ וארבע – ƒ∆»»»«¿«»ƒ»≈
כתובתן, לגבות באות iLe‰האלמנות ,‰iMÏ ˙Ó„B˜ ‰BL‡‰»ƒ»∆∆«¿ƒ»¿ƒ»

˙ÈÚÈÏ ˙ÈLÈÏLe ,˙ÈLÈÏMÏ(התאריכים) הזמנים סדר כפי – «¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ
למעלה; שבארנו  כמו  הכתובה, בגביית סדרן כך כתובותיהן של

‰iMÏ ˙ÚaL ‰BL‡‰ שלא לי "השבעי טוענת: שניה אם – »ƒ»ƒ¿«««¿ƒ»
כדי  בנכסים ישתייר לא שמא חוששת היא כי כלום", בעלי משל גבית
אלא  כתובתה נפרעת הראשונה אין הראשונה, שתגבה לאחר כתובתה

ÈÚÈÏ˙נשבעתiLe‰בשבועה, ˙ÈLÈÏLe ,˙ÈLÈÏMÏ כל – ¿ƒ»«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ
כלום, גבתה לא שעדיין אחריה, הבאה לחברתה נשבעת אחת

‰ÚeLa ‡HL ˙ÚÙ ˙ÈÚÈ‰Â ולא יורש לא שם שאין וכגון – ¿»¿ƒƒƒ¿««∆ƒ¿»
שישביעה חוב ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).בעל ÈtÓ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; ÈÎÂ :ÓB‡ Òp Ôa∆«»≈¿ƒƒ¿≈

‰kN ‰BÁ‡ ‡È‰L?בשבועה שלא כתובתה שתגבה –Û‡ ∆ƒ«¬»ƒ¿»»«
‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡G ‡È‰ שחברותיה מבואר, בגמרא – ƒƒ»«∆»ƒ¿»

שגבו  השדות שאחת יתברר שמא הן, וחוששות הואיל אותה, משביעות
לא  כתובתה, תגבה הרביעית ואם מהן, ויטרפוה הבעל של היתה לא
שגבתה; מה להחזיר חייבת הרביעית שאין לגבות, ממה להן יהא
תנא  ברם, בשבועה. אלא כתובתה נפרעת אינה הרביעית אף הלכך

שגבתה  השדה  את ויטרפו יבואו שאם סובר, מהשלוש קמא אחת
הלכך  שגבתה, מה ממנה ותיטול הרביעית על היא תחזור הראשונות,

להשביעה. צורך ‡Á„אין ÌBÈa Ôlk ˙B‡ˆBÈ eÈ‰ כל יצאו – »¿À»¿∆»
יום, באותו כולן שנכתבו אחד, ביום הבעל מידי ‰Ó„Bw˙הכתובות Ïk»«∆∆

‰˙ÎÊ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ dzÁÏ באיזו בכתובה נרשם אם – «¬∆¿»¬ƒ»»««»¿»
דין  לחברתה, כתיבתה שעת שקדמה כתובה כל הרי נכתבה, שעה

בגבייה. לה BÚL˙קדימה ÌÈÏLeÈa ÔÈ˙Bk eÈ‰ CÎÂ באיזו – ¿»»¿ƒƒ»«ƒ»
הכתובה. נכתבה ביום ‡Á˙שעה ‰ÚLa ˙B‡ˆBÈ Ôlk eÈ‰ אם – »À»¿¿»»««

השעה, אותה נרשמה הכתובות Ó‰בכל ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â ואין – ¿≈»∆»»∆
דינר, מאה אלא הירושה ÂLa‰בנכסי ˙B˜ÏBÁ במשנה ששנינו כמו – ¿¿»∆

הקודמת.

הרב  מפרש וכן א); צד, (כתובות בגמרא שמואל כפירוש משנתנו בארנו
שלא  נפרעת "והרביעית קמא: תנא שאומר שמה מפרש, אביי אבל מברטנורא.
חכמים: שאמרו מה קמא, תנא שלדעת גדולים, שהיתומים כגון היינו בשבועה",
אמרו, קטנים ביתומים בשבועה", אלא ייפרע לא יתומים מנכסי ליפרע "הבא
נשבעת. היא גדולים ליתומים שאף סובר, ננס בן אבל גדולים. ביתומים ולא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈL ÈzL ÈeN ‰È‰L ÈÓ,שונים כתובותיהן שזמני –˙‡ ÎÓe ƒ∆»»»¿≈»ƒ»«∆
e‰„N כדי אלא בה אין אבל שתיהן, לכתובות משועבדת שהיא – »≈

אחת אשה Á˜BlÏ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כתובת ‰BL‡ ‰˙ÎÂ שכתובתה זו – ¿»¿»ƒ»«≈«
ללוקח: כתבה הכתובה בגביית קדימה דין לה ויש ראשונה נכתבה

CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ„e ÔÈc לטרוף זכותה על לו שוויתרה כלומר – ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
כתובתה, לגביית השדה את ממנו ‰‡ÈˆBÓ ‰iM‰«¿ƒ»ƒ»

Á˜Bl‰Ó לא היא שהרי מהלוקח, השדה את להוציא יכולה השניה – ≈«≈«
זו, משדה כתובתה לגבות זכותה על ‰iM‰וויתרה ÔÓ ‰BL‡‰Â¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»

קודמת  שהיא לפי מהשנייה, השדה את להוציא יכולה והראשונה –
ללוקח, אלא השדה על זכותה את לה מחלה ולא ÔÓלה, Á˜Bl‰Â¿«≈«ƒ

‰BL‡‰ שהרי מהראשונה, השדה את להוציא שוב יכול והלוקח – »ƒ»
השדה; את לטרוף זכותה על לו וויתרה ÏÈÏÁ‰היא ˙BÊBÁÂ– ¿¿¬ƒ»

הלוקח, מיד השדה את ומוציאה חוזרת שהשנייה סביב, וחוזרות
לעולם, וכן הראשונה, מן והלוקח השנייה, מן eNÚiLוהראשונה „Ú«∆«¬

Ì‰ÈÈa ‰Lt.הסכם לידי ביניהם שיבואו –BÁ ÏÚa ÔÎÂ וכן – ¿»»≈≈∆¿≈««
שתי  ללווה היו שאם לקוחות, ושני במלוה, היינו חוב, בבעל הדין
וכתב  החוב, שיעור כדי אלא בשתיהן ואין אדם, בני לשני ומכרן שדות
את  טורף הריהו עמך", לי אין ודברים "דין השני: ללוקח המלוה
והלוקח  השדות, שתי כנגד הוא חובו שהרי הראשון, הלוקח מן השדה
הלוקח  מן שוב טורף חוב ובעל השני, הלוקח מן טורף הראשון

   

     

           
   

                         
                           

                        
                          

      

 

שיעשו  עד חלילה, וחוזרים חוב, מבעל מוציא השני והלוקח הראשון,
ביניהם. BÁפשרה ˙ÏÚa ‰M‡ ÔÎÂ בעלת שהיא באשה הדין וכן – ¿≈ƒ»«¬«

מכר  ובעלה כתובתה, לה לשלם חייב שהוא כלומר בעלה, של חוב
כתובתה, שיעור כדי  אלא בשתיהן ואין לקוחות, לשני שדותיו שתי

היא והאשה הרי עמך", לי אין ודברים "דין השני: ללוקח כתבה
מן  מוציא הראשון והלוקח הראשון, הלוקח מן השדה את מוציאה
מן  מוציא והשני הראשון, מן שוב מוציאה והאשה השני, הלוקח
ביניהם. פשרה שיעשו עד חלילה, וחוזרים השני, מן והראשון האשה,
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שיעשו  עד חלילה, וחוזרים חוב, מבעל מוציא השני והלוקח הראשון,
ביניהם. BÁפשרה ˙ÏÚa ‰M‡ ÔÎÂ בעלת שהיא באשה הדין וכן – ¿≈ƒ»«¬«

מכר  ובעלה כתובתה, לה לשלם חייב שהוא כלומר בעלה, של חוב
כתובתה, שיעור כדי  אלא בשתיהן ואין לקוחות, לשני שדותיו שתי

היא והאשה הרי עמך", לי אין ודברים "דין השני: ללוקח כתבה
מן  מוציא הראשון והלוקח הראשון, הלוקח מן השדה את מוציאה
מן  מוציא והשני הראשון, מן שוב מוציאה והאשה השני, הלוקח
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' מ השני:דף בלשון ינאי רבי דברי על להקשות בכדי נוספת ברייתא מביאה הגמרא

מצוה ׁשמע, הגדולּתא הכהן ּועל מכןלהגריל השעירלהתוּדֹותלאחר על ְְְְְְִִִַַַָָ
שנאמר וכמו כא)המשתלח, טז וגו'.(ויקרא יׂשראל' ּבני עֹונֹות ּכל את עליו לא'והתודה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּכׁשר. התוּדה, ולא ושלאהגריל מעכבת, אינה שההגרלה בברייתא שמבואר הרי ְְְִִִֵַָָֹ
יהודה]. רבי בשיטת היא יוחנן ורבי ינאי רבי שמחלוקת השני [ללשון ינאי רבי ְִוכיכשיטת

לומר,ּתימא תרצה ואם להּניח- נּמי התנאהכא שכוונת לפרש יש זו בברייתא שגם - ְִִֵַַַָָָ
כן, אם לעיל. בברייתא שביארנו וכמו מעכבת, אינה הגורלות שהנחת סיפאהיא ֵֵָָאימא

זו, ברייתא של הסיפא את אמור ּכׁשר,- הגריל לא אֹומר, ׁשמעֹון לאאבלרּבי ְְִִִִֵֵַָֹֹ
ּפסּול, הגמרא:התוּדה ומבררת מעכב. שהוידוי שמעוןמאימשום רבי כוונת מהי - ְִַַָָ

הגרילשאמר שאילימאכשר','לא היא שכוונתו נאמר, אם הּניח- הגורלותלא את ְִִִִִֵַָֹֹ
וכמו השעירים, קמא,על תנא בדברי מזה,מּכללשהתבאר משמע סבר- ׁשמעֹון ּדרּבי ְְְִִִַַָָ

ה אבל מעכבת, אינה הנחה מעּכבא,שדווקא ההגרלההגרלה שאף סובר היה אם שהרי ְְְַַָָָ
מעכבת. שאינה מהנחה יותר חידוש בזה שיש בהגרלה דינו את לומר לו היה מעכבת, אינה

באמ שאם להקשות,אלא יש מעכבת, שההגרלה סובר הוא שנינווהתניאת והלא - ְְַָָ
השעירים,בברייתא מהןלגבי אחד ולעזאזל,מת לה' ונקבעו שהוגרלו מביאלאחר ִֵֵֵֶֶָ

ל ועושהו שמת השעיר במקום אחד החיחבירֹושעיר השעיר של זוגו] ׁשּלא[-לבן ֲֵֶֹ
ׁשמעֹון רּבי ּדברי כן,.ּבהגרלה, ואם מעכבת. אינה שההגרלה שמעון רבי שסובר הרי ְְְְִִִֵַַָָ

אף וממילא להנחה, שכוונתו כשר', הגריל 'לא שאמר שמעון רבי דברי את לפרש שייך לא

ינאי. רבי על וקשה כשר, כלל הגריל לא שאפילו לפרש יש קמא תנא בדברי

עצמה ההגרלה אבל מעכבת, אינה שההנחה היא קמא תנא כוונת לעולם הגמרא: מיישבת

הניח', 'לא בדבריו נפרש שאם שמעון רבי מדברי להקשות ואין ינאי. רבי וכשיטת מעכבת

ש משום מעכבת, אינה ההגרלה שגם שיטתו את סותר זה ידע,הרי לא ׁשמעֹון ְִִַַָֹרּבי
רּבנן קאמרי כשר,מאי הגריל לא שאם חכמים כוונת מהי להּו- קאמר וכךוהכי - ְְְִֵַַַָָָָָָָ

לחכמים. שמעון רבי הגרלהאמר באי שאמרתם, כשר' הגריל 'לא אם מּמׁש- הגרלה ְְִַַַָָָָָ
אמריתּו כןקא אם הקלפי, מתוך הגורל העלאת דהיינו דינכם, את אמרתם ּפליגנא- ְְִִָָָָ

עליכםעלייכּו אני חולק בוידויּבחדא,- אבל מעכבת, שאינה מודה אני שבהגרלה משום ְֲֲַַָ
ו מעכב. שהוידוי וסובר חולק היינּואני ּדקאמריתּו, הגרלה הגורלות,הנחההאי של ְְְְֲִִַַָָָָָָ

כן, אם מעכבת, עצמה ההגרלה ּבתרּתיואילו עלייכּו בדיןּפליגנא גם דינים, בשני - ְְְְֲִִַַָָ
שמעכב. סובר שאני הוידוי, בדין וגם מעכבת. שאינה סובר שאני ההגרלה

ינאי: רבי על להקשות בכדי נוספת ברייתא מביאה אתהגמרא מעּכב ּפר ׁשמע, ְְֵֶַַַָּתא
לעבודתהׂשעיר הקדימה אם הפר, עבודת לאחר הוא עשייתה שזמן בשעיר עבודה כל - ִַָ

בפר. העבודה את שיעשה לאחר שנית ולעשותה לחזור וצריך חובתה, ידי יצא לא הפר,

הּפר את מעּכב אין הקודמתוׂשעיר שעיר לעבודת הפר עבודת הקדים אם אבל - ְְִֵֵֶַַָָ
רק נאמר השעיר, עבודת את מעכבת פר שעבודת זה ודין הפר. עבודת חובת ידי יצא לה,

ׁשּבפנים. ְְִִֶַָּבמּתנֹות
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'urd ixt lre urd lr' mzkxay,àîäðãa íéiñå,zt lya mzge - §©¥¦§©£¨
,'mlerd z` ofd' epiidcïééòa eðééäezaygny ,epziira idef ixd - ©§©£¨

xg` mikledy epipy dfa m`e ,zlwlewn dzid dkxad zgizta
oii `edy zrc lr gztyk ,xkya oicd `ed ,daeg ici `vie dnizgd
epzl`y z` heytl yi ok m`e .`vi 'exaca didp lkdy' miiqe

,`xnbd dgec .`ziixadnàëéøö àì`ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
,xg` ote`a `l` ,df ote`a mezigd xg` mikledy eprinydlïBâk§

,éøîz ìëàc,'urd ixt lre urd lr' `id mdixg`ly dkxae §¨©©§¥
ìëà àîäð øáñ÷ådixg` jxal jixve zt lk`y xeaq dide - §¨¨©©£¨¨©

,oefnd zkxaçúôe,dixg`ly dkxad z` jxalàîäðãalr - ¨©¦§©£¨
,'mlerd z` ofd' ezkxae ,zt `edy zrcéøîúãa íéiñåxg`l - §©¥¦§©§¥

,'urd ixt lre urd lr' miiqe mixnz mdy xkfp 'mlerd jln' xn`y
`ziixaa epipy jk lr,['àöé'],mrhdeàîäðãa íéiñ eléôàc- ¨¨©£¦©¥¦§©£¨

ofd zkxaa miiq m` elit`éîð[ok mb-]àîòè éàî ,àöédn - ©¦¨¨©©£¨

meyn ,`viy mrhdéðééæ ïæéî éîð éøîúcmipf md s` mixnzdy - §©§¥©¦¥©¨§¦
.zlwlewn dkxad zgizta ezaygn dzid `ly `vnp ,miriayne
,rny z`ixw xg`l zg` dkxa jxan zixgyay ,epipy dpyna
zn`' ,dixg`l zekxa izy jxan axrae ,'aivie zn`' zkxa `ide
cqgd lr owzp dxwir 'aivie zn`' zkxa .'epaikyd'e 'dpen`e
,ml`bl gihady eixac z` miiwe zO`e ,epizea` mr 'd dyry§¦¥
zn`' zkxae .ea mxiarde mid z` mdl rxwe mixvnn m`ivede
miiwiy mitvn ep`y ,da mixne`y ,cizrd lr s` zaqen 'dpen`e
,mivixr cine ,mikln cin epl`bl eixac z` on`ie ezghad epl
md el` lky ,epiaie` zena lr epkixcdle ,miiga epytp miyle
zn`' ,zekxad izy oipra dpc `xnbd .xicz epnr mibdepd miqip

:'dpen`e zn`'e 'aivie
áévéå úîà øîà àlL ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¤Ÿ¨©¡¤§©¦

úéáøò äðeîàå úîàå úéøçL`l` ,llk oxn` `ly dpeekd oi` - ©£¦¤¡¤¤¡¨©§¦
zn`'ay ,oda xikfdl minkg epwzy mixacd z` oda llk `ly
zn`'ae ,seq mi zrixwe mixvn z`ivi qp z` xikfdl epwz 'aivie
ezghad z` epl miiwiy 'da epzpen` z` da yxtl epwz 'dpen`e
m`e ,lirl exkfpy mixacd x`ye ,mivixr cine mikln cin epl`bl

,oxikfd `lBúáBç éãé àöé àìax `iane .dpwizk rny z`ixw ly Ÿ¨¨§¥¨
,weqtn eixacl jnqøîàpL(b av mildz)Ecñç ø÷aa ãébäì ¤¤¡©§©¦©Ÿ¤©§¤
,úBìéla Eúðeîàåmicqgde miqpd z` xikfdl jixv xweaay ¤¡¨§©¥

z` xikfdl jixv axrae ,mixvn z`ivia epizea` mr dyry
.epzelb inia epl zeyrl cizry miqpd lr ea epzpen`

oipra ,ax mya `aq `ppig xa dax ly ezreny d`aedy ab`
.enya xn`y zetqep zereny `xnbd d`ian ,rny z`ixw zekxa

oldl(.cl)dpeny zltza oigeyy ,da epipyy `ziixa d`aed
[micen-] d`cedae ,seqe dligz [dpey`x dkxa-] zea`a ,dxyr

:drixkd xcq `ed cvik zx`an `xnbd .seqe dligzøa äaø øîàå§¨©©¨©
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,`xnbd zx`an .envr z` swef 'd my xne`ykéàî ìàeîL øîà̈©§¥©
àîòèmrhd dn -áøc,envr z` swef 'd zxkfday xn`yáéúëc ©£¨§©¦§¦

(g enw mildz).'íéôeôk ó÷Bæ 'ä'¥§¦
:weqtn ax lr dywn `xnbdéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

weqtdn ax(d a ik`ln),'àeä úçð éîL éðtî'my zxkfday rnyn ¦§¥§¦¦©
dtwefl `le eznew z` stekle rpkp envr z` ze`xdl mc` jixv 'd

,`xnbd zvxzn .ax xn`y itkáéúk éîaezk ike -éîLa'zgp ¦§¦¦§¦
`ed'`lde ,rxek didi 'd z` xikfnyky ernyny'éîL éðtî'¦§¥§¦

,áéúkmyd z` xikfnyk la` ,rxki 'd my xikfiy iptl epiid §¦
.'mitetk swef 'd' xn`py ,lirl ax xn`y enk mrhde ,swcfi

:ax ixac z` gaiy l`enyy zxtqn `xnbddéì øîà[el-] ¨©¥
øa àéiçì ,ìàeîL[ly epa-]ïàéøBà øa ,áø,dxez oa -àz`ea - §¥§¦¨©©©§¨¨

àîéàåxne`e -àúéélòî àúlî Cìdlerne gaeyn xac -øîàc §¥¨¨¦§¨§©©§¨§¨©
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קטו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc - zekxa(ipy meil)

oi` 'zexe`nd xvei' znizga ixd ,di`xd z` zegcle xnel yi dn -
mzg m`y epipy ok it lr s`e ,dkxa zxez dl oi`e ,'zekln' zxkfd
`ly dzid dkxad zgizta ezaygny s`e ,daeg ici `vi ie`xk
zgizta ezrc dzid m`y ,epziiral myn gikedl yi ok m`e ,obedk
,'otbd ixt `xea' mezgl zpn lr ,'lkdy' ezkxay xac ly dkxa

.daeg ici `vi ,'lkdy' mzge xkfpe
,`xnbd zxne` :xg` ote`a `ziixadn dgkedd z` dgec `xnbd

àlà.`ziixadn dgkedd z` zegcl yi jkøa äaø øîàc ïåék ¤¨¥¨§¨©©¨©
àleò(:`i lirl)`xeae xe` xvei' zixgya xnel epiwzdy mrhdy , ¨

'xe` iptn jyge jyg iptn xe` lleb' dlilae 'jygøékæäì éãk§¥§©§¦
,íBia äìéì úcîe äìéla íBé úcî,`vnpøîà÷ ékxn`yk - ¦©©©§¨¦©©§¨©¦¨¨©

dligzaúeëìîe äëøa'mlerd jln epidl` 'd dz` jexa' - §¨¨©§
ziaxra oke ,miaxr aixrn exaca xy` xnel zrc lr ,zixgya

,xe` xvei xnel zrc lr gztykøîà÷ eäééåøzà àøwéòî- ¥¦¨¨©©§©§¨¨©
zkxaa ixdy ,dlil zcn mbe mei zcn mb xikfdl oiekzp dligzn
xvei zkxaa oke ,'xe` lleb' zeaiza ,mei zcn zxkfp miaxr aixrn
zgizt dzid `le ,'jyg `xeae' zeaiza ,dlil zcn zxkfp xe`
wx `edy xnel epxaqy enk `le ,da `vi jkitle ,zlwlewn dkxad
zpn lr da gzty xky zkxal o`kn gikedl oi`e ,dnizgd iptn
xyt` df ote`ay ,zlwlewn ezaygn dzide 'otbd ixt `xea' jxal

.daeg ici `vi `ly
zkxaa zerh oipra wtqd z` heytl ztqep dgked d`ian `xnbd

:xkyàôéqî ,òîL àz,da epipyy [lirl d`aedy] `ziixad ly ¨§©¦¥¨
.íezçä øçà CìBä ìkä ,øác ìL Bììkzeaiz ,`xnbd zxxan §¨¤¨¨©Ÿ¥©©©¦

éàî ééeúàì 'øác ìL Bììk',zeaxl e`a dn -àä ééeúàì åàì §¨¤¨¨§¥¥©¨§¥¥¨
ïøîàcjxal aygy ote`a ,lirl epxn`y dn zeaxl e`a `l ike - ©£¨¨

,`vi ,'exaca didp lkdy' mzge xkfpe ,xky lr 'otbd ixt `xea'
,`xnbd dgec .dnizgd xg` mikledy iptnàì`l` ,zxn`y enk ¨

éøîúå àîäð ééeúàìzxxan .mixnze zt lke` didy ote` zeaxl - §¥¥©£¨§©§¥
,`xnbdéîc éëéä.mixnze zt lk`y zxn`y dn xaecn dna - ¥¦¨¥
àîéìéàxn`p m` -ìëà éøîúc øáñ÷å àîäð ìëàczt lk`y - ¦¥¨§¨©©£¨§¨¨©§©§¥¨©

,mixnz lk`y xaqeçúôe'd dz` jexa' ,xn`e dpexg` dkxaa ¨©
'mlerd jln epidl`éøîúc àzòcàmixnz lk`y zrc lr - ©©§¨§©§¥

'urd ixt lre urd lr' mzkxay,àîäðãa íéiñå,zt lya mzge - §©¥¦§©£¨
,'mlerd z` ofd' epiidcïééòa eðééäezaygny ,epziira idef ixd - ©§©£¨

xg` mikledy epipy dfa m`e ,zlwlewn dzid dkxad zgizta
oii `edy zrc lr gztyk ,xkya oicd `ed ,daeg ici `vie dnizgd
epzl`y z` heytl yi ok m`e .`vi 'exaca didp lkdy' miiqe

,`xnbd dgec .`ziixadnàëéøö àì`ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
,xg` ote`a `l` ,df ote`a mezigd xg` mikledy eprinydlïBâk§

,éøîz ìëàc,'urd ixt lre urd lr' `id mdixg`ly dkxae §¨©©§¥
ìëà àîäð øáñ÷ådixg` jxal jixve zt lk`y xeaq dide - §¨¨©©£¨¨©

,oefnd zkxaçúôe,dixg`ly dkxad z` jxalàîäðãalr - ¨©¦§©£¨
,'mlerd z` ofd' ezkxae ,zt `edy zrcéøîúãa íéiñåxg`l - §©¥¦§©§¥

,'urd ixt lre urd lr' miiqe mixnz mdy xkfp 'mlerd jln' xn`y
`ziixaa epipy jk lr,['àöé'],mrhdeàîäðãa íéiñ eléôàc- ¨¨©£¦©¥¦§©£¨

ofd zkxaa miiq m` elit`éîð[ok mb-]àîòè éàî ,àöédn - ©¦¨¨©©£¨

meyn ,`viy mrhdéðééæ ïæéî éîð éøîúcmipf md s` mixnzdy - §©§¥©¦¥©¨§¦
.zlwlewn dkxad zgizta ezaygn dzid `ly `vnp ,miriayne
,rny z`ixw xg`l zg` dkxa jxan zixgyay ,epipy dpyna
zn`' ,dixg`l zekxa izy jxan axrae ,'aivie zn`' zkxa `ide
cqgd lr owzp dxwir 'aivie zn`' zkxa .'epaikyd'e 'dpen`e
,ml`bl gihady eixac z` miiwe zO`e ,epizea` mr 'd dyry§¦¥
zn`' zkxae .ea mxiarde mid z` mdl rxwe mixvnn m`ivede
miiwiy mitvn ep`y ,da mixne`y ,cizrd lr s` zaqen 'dpen`e
,mivixr cine ,mikln cin epl`bl eixac z` on`ie ezghad epl
md el` lky ,epiaie` zena lr epkixcdle ,miiga epytp miyle
zn`' ,zekxad izy oipra dpc `xnbd .xicz epnr mibdepd miqip

:'dpen`e zn`'e 'aivie
áévéå úîà øîà àlL ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¤Ÿ¨©¡¤§©¦

úéáøò äðeîàå úîàå úéøçL`l` ,llk oxn` `ly dpeekd oi` - ©£¦¤¡¤¤¡¨©§¦
zn`'ay ,oda xikfdl minkg epwzy mixacd z` oda llk `ly
zn`'ae ,seq mi zrixwe mixvn z`ivi qp z` xikfdl epwz 'aivie
ezghad z` epl miiwiy 'da epzpen` z` da yxtl epwz 'dpen`e
m`e ,lirl exkfpy mixacd x`ye ,mivixr cine mikln cin epl`bl

,oxikfd `lBúáBç éãé àöé àìax `iane .dpwizk rny z`ixw ly Ÿ¨¨§¥¨
,weqtn eixacl jnqøîàpL(b av mildz)Ecñç ø÷aa ãébäì ¤¤¡©§©¦©Ÿ¤©§¤
,úBìéla Eúðeîàåmicqgde miqpd z` xikfdl jixv xweaay ¤¡¨§©¥

z` xikfdl jixv axrae ,mixvn z`ivia epizea` mr dyry
.epzelb inia epl zeyrl cizry miqpd lr ea epzpen`

oipra ,ax mya `aq `ppig xa dax ly ezreny d`aedy ab`
.enya xn`y zetqep zereny `xnbd d`ian ,rny z`ixw zekxa

oldl(.cl)dpeny zltza oigeyy ,da epipyy `ziixa d`aed
[micen-] d`cedae ,seqe dligz [dpey`x dkxa-] zea`a ,dxyr

:drixkd xcq `ed cvik zx`an `xnbd .seqe dligzøa äaø øîàå§¨©©¨©
ìltúnä ,áøc déîMî [àáñ] àðpéç,dxyr dpenyòøBk àeäLk ¦¨¨¨¨¦§¥§©©¦§©¥§¤¥©

.d`cedae zea`aCeøáa òøBk.eznew z` stekn 'jexa' xne`yk - ¥©§¨
.'micen' xne`yk rxek d`ceda okeíMa ó÷Bæ ,ó÷Bæ àeäLëe- §¤¥¥©¥

,`xnbd zx`an .envr z` swef 'd my xne`ykéàî ìàeîL øîà̈©§¥©
àîòèmrhd dn -áøc,envr z` swef 'd zxkfday xn`yáéúëc ©£¨§©¦§¦

(g enw mildz).'íéôeôk ó÷Bæ 'ä'¥§¦
:weqtn ax lr dywn `xnbdéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

weqtdn ax(d a ik`ln),'àeä úçð éîL éðtî'my zxkfday rnyn ¦§¥§¦¦©
dtwefl `le eznew z` stekle rpkp envr z` ze`xdl mc` jixv 'd

,`xnbd zvxzn .ax xn`y itkáéúk éîaezk ike -éîLa'zgp ¦§¦¦§¦
`ed'`lde ,rxek didi 'd z` xikfnyky ernyny'éîL éðtî'¦§¥§¦

,áéúkmyd z` xikfnyk la` ,rxki 'd my xikfiy iptl epiid §¦
.'mitetk swef 'd' xn`py ,lirl ax xn`y enk mrhde ,swcfi

:ax ixac z` gaiy l`enyy zxtqn `xnbddéì øîà[el-] ¨©¥
øa àéiçì ,ìàeîL[ly epa-]ïàéøBà øa ,áø,dxez oa -àz`ea - §¥§¦¨©©©§¨¨

àîéàåxne`e -àúéélòî àúlî Cìdlerne gaeyn xac -øîàc §¥¨¨¦§¨§©©§¨§¨©
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc - zekxa(oey`x meil)

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpyna i`ny zia ly mnrh z` zxxan `xnbd

àîìLaixac -ìlä úéa,mipaenàîòèå eäééîòè éLøôî à÷ ¦§¨¨¥¦¥¨§¨§¦©£©§§©£¨
éànL úéác'jxca jzklae' zeaizdn ,mdixacl mrh epzp ixdy - §¥©©

'jnewae jakya' zeaizd z`e ,ekxck `exwl mc` lk lekiy egiked
,dihde daiky jxca `exwl yi axray i`ny zia egiked odny

ll mi`ay lld zia eyxit ,dcinre dniw jxca xweaaeipnf lr cn
.axrae xweaa mdy ,d`ixwdàì àîòè éàî éànL úéa àlà¤¨¥©©©©£¨Ÿ

ìlä úéák éøîàly eheyt ixd ,lld ziak exn` `ly mrhd dn - ¨§¦§¥¦¥
:`xnbd daiyn .lld zia zrck xzei giken aezkd oeyléøîà̈§¦

[exn`i-]ïk íà ,éànL úéa Cì'jnewae jakyae' weqtd zpeeky ¨¥©©¦¥
,d`ixwd ipnf z` wx cnllàø÷ àîéðaezkd xn`i -ø÷aa' ¥¨§¨©Ÿ¤

éàî ,'áøòáeaezkl dpiy recn -,'Eîe÷áe EaëLa'gken `l` ¨¤¤©§¨§§§¤
y ,d`ixwd jxc lr mb epcnll `ayäáéëL úòLayi ,axra - ¦§©§¦¨

jxca `exwläîé÷ úòLáe ,Lnî äáéëLjxc `exwl yi ,xweaa - §¦¨©¨¦§©¦¨
.Lnî äîé÷¦¨©¨

:`xnbd dywnéàä ,éànL úéáe[df weqt-]'Cøcá Ezëìáe'epnny ¥©©©§¤§§©¤¤
,[dpyna x`azpy enk] ekxck `xew mc` lky lld zia ecnléàî©

eäì ãéáòeze` miyxtn md cvike ,df weqt mr md miyer dn - ¨¦§
weqtd :`xnbd zvxzn .mzhiyleäì éòaî ,àeääjxved - ©¦¨¥§

,mzrclàéðúãëìdn ,da epipy jke ,`ziixaa epipyy mixacl - §¦§©§¨
xn`py'Eúéáa EzáLa',cnll `aäåöîa ÷ñBòì èøtwqerdy - §¦§§§¥¤§¨§¥§¦§¨

jled m` oiae ynn devna wqer m` oia] ,rny z`ixwn xeht devna
zeaizd xeziine ,[oldl x`aziy itk ,devn xacl'Cøcá Ezëìáe'§¤§§©¤¤

,epcnl,ïúçì èøtext' ly] dnvr devna wqer epi`yk elit`y §¨§¨¨
oeikn ,rny z`ixwn `ed xeht mewn lkn ,dlirad epiidc ,['eaxe

.da oeekl el dywe ,milezad wqra dcexh ezaygny
eøîà ïàkî,xnel minkg ecnl 'jxca jzklae' ly ef dyxcn - ¦¨¨§

øeèt äìeúaä úà ñðBkäzaygna cexhy iptn ,rny z`ixwn ©¥¤©§¨¨
,milezadåqpekd,áéiç äðîìàä úàdcexh ezaygn oi`y iptn §¤¨©§¨¨©¨

.milezad wqra
:`xnbd zxxan .`ziixad zeyxc z` zx`ane zxfeg `xnbdéàî©

òîLîzaygna cexhde devna wqerdy df weqtn rnyn cvik - ©§¨
.rny z`ixwn mixeht devn,àtt áø øîàweqta xn`py oeik ¨©©¨¨

,rny z` `exwl mc` aiig mda mipte`d lky cenll yi ,'jxca'
md ixd ,'jzklae jzaya' epiidc'Cøc' ék,jxcl eywed -äî'Cøc' ¦¤¤©¤¤

úeLø,devn ly dpi` ,dxegq jxevl jxca dkildy myk -ìk óà §©¨
xaca wqery ina wx exn`p 'jzklae jzaya' mb -,úeLøm` j` §
.xeht `ed ixd devn zaygna e` devn xaca wqer

jledd lr wx xacn weqtdy jl oipn ,`tt ax lr dywn `xnbd
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,'epa xga xy`'úBkøáaL äleòî àéäd`ced da yiy itl ,dxezd ¦§¨¤§¦§

:`xnbd zxne` .l`xyile dxezl qeliwe ,mewnleäðéøîéì ,Ckìä¦§¨¥§¦§
eäleëì.o`k exkfedy zekxad lk z` xnel yi - §§

:ycwna ekxay rny z`ixw zekxa oipra dpc `xnbdíúä ïðz§©¨¨
(:al cinz),äpeîîä ,íäì øîàm`eaa mipdkl ,lecb odk obq - ¨©¨¤©§¤

,lltzdle rny z` `exwl zifbd zkyllúçà äëøa eëøä§§¨¨©©
izyn efi` `xnbd yxtz oldle ,rny z`ixw mcewy zekxadn

.`id zekxadå ,eëøa íäåmb,úBøacä úøNò eàø÷xwir ody itl §¥¥§§¨§£¤¤©¦§
e`xw jk xg`e ,dxezd,øîàiå òBîL íà äéäå òîLyly epiid §©§¨¨¦¨©©Ÿ¤

.rny z`ixw ly zeiyxtíòä úà eëøáe[mrd mr-]ìL,úBëøa L ¥§¤¨¨¨Ÿ§¨
,od el`e,áévéå úîà,rny z`ixw xg`y dkxad `idyäãBáòå- ¡¤§©¦©£¨

zcear epidl` 'd dvx' dixg` mikxan eid eyry dceard iptn
lawnd jexa ,oevxa lawz mzltze l`xyi iy`e ,l`xyi jnr
jze`y 'd dz` jexa' minzeg eidy e` .'oevxa l`xyi enr zcear

.'cearp d`xia jcalíéðäk úkøáemiweqtd zyly z` exn`e - ¦§©Ÿ£¦
.mrd z` jxal ick mipdk zkxa lyúaLáedpedkd zexnyny §©¨

,mitlgznàöBiä øîLnì úçà äëøa ïéôéñBî`veid xnyny - ¦¦§¨¨©©©¦§¨©¥
.oldl yxetnk qpkpd xnynd z` jxan did

zg` ekxa ycwna mipdkdy epipyy dn z` zx`an `xnbd
zxxan .`id dkxa efi` ,rny z`ixw iptl ,rny z`ixw zekxan

:`xnbdéàî`id dn -úçà äëøa:`xnbd zx`an .ekxayàä ék ©§¨¨©©¦¨
,dyrnd enk -àeääì eòìwà àaà øa éñBé éaøå àaà éaøc§©¦©¨§©¦¥©©¨¦©§§©

àøúà.cg` mewnl epncfp -eäéépî eòa,mdn el`y -éàîdn - ©§¨¨¦©§©
`id'úçà äëøa'.dpyna epipyyeäééãéa äåä àìdzid `l - §¨¨©©Ÿ£¨¦©§

.mcia daeyzeäeìéiL eúàåedel`ye e`ae -,äðzî áøìok mbeàì ©£©§§©©¨¨Ÿ
déãéa äåä.daeyz ecia dzid `l -eäeìéiL eúàedel`ye e`a - £¨¦¥£©§

eäì øîà ,äãeäé áøì,[mdl-]éëä[jk-],ìàeîL øîàdkxad §©§¨¨©§¨¥¨©§¥
zkxa `id ,exn`yénà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîàå .äaø äáäà©£¨©¨§¨©©¦§¦¨¨©©¦©¦

Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàdkxad `l` ,l`eny ixack `ly ¨©©¦¦§¤¨¦
`id exn`y.øBà øöBé¥
àúà ék[`ayk-]óñBé øa ÷çöé áø,laal l`xyi ux`n,øîà ¦£¨©¦§¨©¥¨©

àä[dn-]à÷éøæ éaøcyiwl oa oerny iax mya in` iax mya xn` ¨§©¦§¦¨
,'xe` xvei' dzid dkxadyøîúà Leøéôa åàìz`f rny `l - ¨§¥¦§©

,yiwl yix itn yexitaøîúà àììkî àlàxg` xac jezn - ¤¨¦§¨¨¦§©
.`wixf iax z`f cnl yiwl yix xn`yéaø øîà à÷éøæ éaø øîàc§¨©©¦§¦¨¨©©¦

úøîBà úàæ ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà énàepipyy dnn - ©¦¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¤¤
y rnyn ,zg` dkxa jxal mdl xn` dpenndyúBkøaz`ixw ¦§

rny,Bæ úà Bæ úBákòî ïéàici `vi ,cala zg` dkxa jxia m`e ¥§©§¤
yix ixacne .melk dpi` ef `la efy mixne` `le ,dkxa dze` zaeg

oky ,'xe` xvei' `id dkxady `wixf iax wiic el` yiwlúøîà éà¦¨§©
éøîà eåä øBà øöBé àîìLaxvei' exn`y xn`z m` xacd oaen - ¦§¨¨¥£¨§¦

,'dax dad`' `le 'xe`eðééäyiwl yix gikedy dn edf -úBëøác ©§¦§¨
äaø äáäà éøîà à÷ àìc ,Bæ úà Bæ úBákòî ïéà`l ixdy - ¥§©§¤§Ÿ¨¨§¦©£¨©¨

mb dxne`l xyt` ixdy ,dpnf ribdy s`e ,'dax dad`' exn`
dze` mixne` oi`y 'xe` xvei' zkxa exn` m`y oky lke ,dlila
,'dax dad`' ly dpnf mb ribdy i`cea ,dngd upl jenq `l`

.ef z` ef zeakrn opi`y gken ,dze` exn` `l mewn lkne
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc - zekxa(ipy meil)

úøîà éà àlà,yiwl yix xaeqy xn`z m` la` -eåä äaø äáäà ¤¨¦¨§©©£¨©¨£
éøîà,[mixne` eid-]éàîy o`kn di`xd dn -úBákòî ïéà úBëøa ¨§¦©§¨¥§©§

éøîà àìc éàä àîìc ,Bæ úà Bæzkxa exn` `ly dn `ny -øöBé' ¤¦§¨©§Ÿ¨§¦¥
'øBà,rny z`ixw iptlàèî àìc íeMîribd `l oiicry -ïîæ ¦§Ÿ§¨§©

zkxa,'øBà øöBé'e`xw mde ,zexe`nd z`pd lr dpwzp ef dkxa ik ¥
,jeyg oiicr didyk rny z`ixwàèî éëåribdyke -øBà øöBé ïîæ §¦§¨§©¥

,xi`dl ligzdeéøîà eåä`vnp ,dze` minilyne mixne` eid - £¨§¦
ekxiay dgked llk oi` 'dax dad`' zkxa ekxiay xn`z m`y
`l` ,xzei xge`n 'xe` xvei' exn`y xyt` ik ,cala zg` dkxa
wx ekxiay dfne 'xe` xvei' zkxa ekxiay yiwl yix xaeqy gxkda

ibdy s` 'dax dad`' `le dze`zeakrn zekxa oi`y gken ,dpnf r
.ef z` ef

sqei xa wgvi ax ixac z` zx`an `xnbd(:`i lirl)yixy xn`y
:`xnbd zl`ey .yexita eixac z` xn` `l yiwléàî àììkî éàå§¦¦§¨¨©

eixac llkn wx ,yiwl yix itn yexita mixacd exn`p `l m`e -
ax jxved recne ,dxexa dgked o`k yi ixd ,jka dn ,z`f eprny

:`xnbd daiyn .'`llkn' wx `id dgkeddy xnel wgviéàc§¦
àììkî,xnele aiydl yi ,eixac weicn wx `edy xg`n -íìBòì ¦§¨¨§¨

éøîà eåä äaø äáäà,xe` xvei onf ribd `l oiicre ,mixne` eid - ©£¨©¨£¨§¦
àèî éëå[ribdyke-]ïîæzkxadéì éøîà eåä ,øBà øöBéexn` - §¦§¨§©¥£¨§¦¥

,dze`éàîeyiwl yix xn`y df edne -(my)zkqna dpyndny ©
y gken cinz,Bæ úà Bæ úBákòî ïéà úBëøaxac ly eteqa ixd §¨¥§©§¤

,xnel ezpeek .odizy z` exn`úBëøa øãñm`y epiid ,akrn oi` ¥¤§¨
xnynd iyp` oky ,ezaeg ici `vi zxge`nd dkxad z` micwd
xyt` onvr zekxad la` ,xe` xveil dax dad` zkxa z` enicwd

ren odn zg` zxin` oi`e ,ef z` ef zeakrnyzxin` `la dli
.dzxag

lirl x`azpy xg`(:`i)mi`xew eidy ,cinz zkqna dpynd it lr
zxyr z`ixw oipra `xnbd dpc ,ycwna zexacd zxyr z`
oeyl z` aey `xnbd d`ian dligze ,ycwnd zial uegn zexacd

,dpynd,øîàiå ,òBîL íà äéäå ,òîL ,úBøacä úøNò ïéøB÷å'§¦£¤¤©¦§§©§¨¨¦¨©©Ÿ¤
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .'íéðäk úkøáe äãBáòå áévéå úîà¡¤§©¦©£¨¦§©Ÿ£¦¨©©§¨¨©§¥

ïéìeába óà,ycwnd zial uegn ,zenewn x`ya -úBø÷ì eLwa ©©§¦¦§¦§
,zexacd zxyr z`ïkiptl ,ycwnd ziaa oze` e`xwy myk - ¥

.rny z`ixw,íeìha øákL àlà,ozexwl minkg egipd `leéðtî ¤¨¤§¨¦§¦§¥
ïéðénä úîBòøzueg dxezd x`yy ,ux`d inrl exn`i `ly - ©§¤©¦¦

z`ixwa mi`xew oi`y ,xacl di`xe ,zn` dpi` ,zexacd zxyrn
jexa yecwd ici lr exn`p ody itl ,zexacd zxyr z` wx rny

.ipiqa eitn oze` ernye ,envra `edéëä éîð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¥
,l`eny xn`y enk `ziixaaúBø÷ì eLwa ïéìeába øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥©§¦¦§¦§

.ïéðénä úîBòøz éðtî íeìha øákL àlà ,ïk¥¤¨¤§¨¦§¦§¥©§¤©¦¦
ixack ebdp xzei xge`n xeca mi`xen` mby d`ian `xnbd

:zexacd zxyr z` `exwl `ly `ziixadøáñ äpç øa øa äaø©¨©©©¨¨©
eäðéòa÷îì[rny z`ixwa zexacd zxyr z`ixw z` reawl-] §¦§§¦§

axirdéì øîà ,àøeñ[el-]àcñç áø,dpg xa xa daxløák §¨£©¥©¦§¨§¨
íeìhaminkgeäðéòa÷îì øáñ øîénà .ïéðénä úîBòøz éðtî ¦§¦§¥©§¤©¦¦©¥¨¨©§¦§§¦§

.ïéðénä úîBòøz éðtî íeìha øák éLà áø déì øîà ,àòcøäða¦§©§§¨£©¥©©¦§¨¦§¦§¥©§¤©¦¦
lirl d`aedy] cinz zkqna dpyna epipy(:`i),[ïéôéñBî úaLáe'§©¨¦¦

.'àöBiä øîLnì úçà äëøa:`xnbd zxxanéàîdze` [idn-] §¨¨©©©¦§¨©¥©
øîBà àöBiä øîLî ,Baìç áø øîà .úçà äëøa[jxan-]øîLnì §¨¨©©¨©©¤§¦§¨©¥¥©¦§¨

äáäà íëéðéa ïékLé àeä ,äfä úéaa BîL úà ïkML éî ,ñðëpä©¦§¨¦¤¦¥¤§©©¦©¤©§¦¥¥¤©£¨
.úeòéøå íBìLå äåçàå§©§¨§¨§¥

,dpyna epipyéøàäì eøîàL íB÷îCdpc `xnbd .xvwl i`yx epi` ¨¤¨§§©£¦
:`xnbd zxne` .zekxa gqepa zeierh oipraàèéLtheyt oic - §¦¨

,`ed xexaedéãéa àøîçc àñk èé÷ð à÷c àëéäqek fg` xy`k - ¥¨§¨¨¥¨¨§©§¨¦¥
,ecia oii lyàeä àøëLc øáñ÷åide -,xky `edy xeaq dçúôe §¨¨©§¦§¨¨©

,dkxad zligz z`Cøáîe,'mlerd jln epidl` 'd dz` jexa' §¨¥
àøëLc àzòcà`id ezkxa znizgy ,xky `edy zrc lr - ©©§¨§¦§¨

.'exaca didp lkdy'àøîçãa íéiñå'mlerd jln' xn`y xg`l - §©¥¦§©§¨
y `ed i`ce ,'otbd ixt `xea' miiqe ,xky `le oii `edy xkfpàöéici ¨¨

,mrhde ,ef dkxaa ezaegéîð éàcelit` oky -øîà íàmiiqe §¦©¦¦¨©
,Bøáãa äéäð ìkäLmb ,dgizt zrya ezrc dzidy enkàäc ,àöé ¤©Ÿ¦§¨¦§¨¨¨§¨

ïðzoldl dpyna epipy ixdy -(.n),ílek ìò,mixacd lk lr -íà §©©¨¦
.àöé Bøáãa äéäð ìkäL øîà̈©¤©Ÿ¦§¨¦§¨¨¨

àlà,wtzqdl yi ote` dfi`adéãéa àøëLc àñk èé÷ð à÷c àëéä ¤¨¥¨§¨¨¥¨¨§¦§¨¦¥
,ecia xky ly qek fg`y ote`a -àeä àøîçc øáñ÷åxeaq dide - §¨¨©§©§¨

e .oii `edyçútdkxad zligz z`éøáeC'd dz` jexa' jxae - ¨©¨¥
,'mlerd jln epidl`àøîçc àzòcà,oii `edy zrc lr - ©©§¨§©§¨

.otbd ixt `xea `id ezkxa znizgyàøëLãa íéiñåxg`l - §©¥¦§¦§¨
didp lkdy' miiqe ,oii `le xky `edy xkfp 'mlerd jln' xn`y

,'exacaéàî,epic dn -ïðéìæà äëøa øwéò øúamikled m`d - ©¨©¦©§¨¨©§¦©
lr xn`p `ed ixde ,zeklne my zxkfd `edy ,dkxad xwir xg`

y enk df ixde ,oii `edy zrcz` d`iven oiid zkxa oi`e ,oiia miiq
.otbd on xkyd oi`y ,xkydïðéìæà äîéúç øúa Bàmikledy e` - ¨©£¦¨©§¦©

.epick 'exaca didp lkdy' mzg ixde ,dnizgd xg`
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©
,da epipy jke ,`ziixan wtqd heytlúéøçL,xweaa -øöBéa çút ©£¦¨©§¥

øBàxvei' xnel zrc lr 'mlerd jln epidl` 'd dz` jexa' xn` -
.'jyeg `xeae xe`íéáøò áéøòîa íéiñå,mlerd jln xn`y xg` - §¦¥§©£¦£¨¦

,jka mzg mbe 'miaxr aixrn exaca xy`' miiqe drh,àöé àìitl Ÿ¨¨
.obedk `ly dzid dkxad znizgy

çút'xe` xvei' zkxa z`íéáøò áéøòîa'd dz` jexa' xn`y - ¨©§©£¦£¨¦
,'miaxr aixrn exaca xy`' xnel zrc lr 'mlerd jln epidl`

øBà øöBéa íéiñåxn`e drhy xkfp 'mlerd jln' xn`y xg`l - §¦¥§¥
'zexe`nd xvei' mzg mbe 'jyeg `xeae xe` xvei'àöéitl ,daeg ici ¨¨

.obedk dzid dkxad znizgy
úéáøò,dlila -íéáøò áéøòîa çút'd dz` jexa' xn` - ©§¦¨©§©£¦£¨¦

.'miaxr aixrn exaca xy`' xnel zrc lr 'mlerd jln epidl`
,drh 'mlerd jln' xn`y xg`le,øBà øöBéa íéiñåz` jiynd §¦¥§¥

,'zexe`nd xvei' mzg mbe 'xe` xvei' ly gqepa dkxad,àöé àìitl Ÿ¨¨
.obedk `ly mzgyøBà øöBéa çút,'xe` xvei' xnel zrc lr - ¨©§¥

íéáøò áéøòîa íéiñådrhy xkfp 'mlerd jln' xn`y xg`l - §¦¥§©£¦£¨¦
mbe dkxad x`y z` jiynd jke 'miaxr aixrn exaca xy`' miiqe

,'miaxr aixrnd' mzg,àöézniiqn .obedk dzid eznizgy iptn ¨¨
,`ziixadíezçä øçà CìBä ìkä ,øác ìL Bììk.dkxad ly §¨¤¨¨©Ÿ¥©©©¦

,`tiqde `yixd ly ipyd oicdn `id eppecipl `xnbd zgkede
xg`n ,obedk `ly miiql zrc lr gztyk elit`y mda epipyy
s`y ,xky zkxa oiprl xnel yi ok enk ,ezaeg ici `vi obedk miiqy
didp lkdy' xn`e miiq m` ,oii `edy zrc lr zeklne my xikfdyk

.obedk dzid dnizgdy iptn ,`vi 'exaca
:dgkedd z` dgec `xnbdíúä éðàL,`ziixaa ,my xacd dpey - ©¥¨¨

meyn'úBøBànä øöBé Ceøa' øîà÷cdkxa mlerl xnelk - §¨¨©¨¥©§
m` elit`e melk dliren dpi` zlwlewn daygna dzgizty
jexa' da mzgy meyn ,`viy `ziixaa epipyy dne ,obedk dznizg
ici `veiy exn` cala dznizg zngne ,'zexe`nd xvei 'd dz`
z` da xikfn ik ,dkxa zxez yi dnvr dnizgly oeik ,ezaeg
,'jexa' zaiz dneiqa oi`y 'lkdy' zkxa ok oi`y dn ,'jexa' dlind
dzid m` ,dkxa zxez dilr `dzy ick dzgiztl ep` mikixve
,'otbd ixt `xea' xnel zrc lr da aygy oebk ,zlwlewn dgiztd

ezaeg ici `vi `l.
,`xnbd dywn :digcd z` zkxet `xnbdàçéðäxacd oaen -,áøì ¨¦¨§©

,äëøa dðéà íMä úøkæä da ïéàL äëøa ìk ,øîàcepcnle §¨©¨§¨¨¤¥¨©§¨©©¥¥¨§¨¨
,'d zxkfda `id dkxa xwiry eixacnøétLdgkedd zigcp dti - ©¦

yie ,'d my zxkfd dpyi 'zexe`nd xvei' znizga oky ,`ziixadn
.dkxa zxez dlda ïéàL äëøa ìk ,øîàc ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨§¨©¨§¨¨¤¥¨

,äëøa dðéà úeëìî,cala my zxkfda ic `leøîéîì àkéà éàî ©§¥¨§¨¨©¦¨§¥©
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המשך בעמוד קטו

izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtzekxa

.úøîà éà àìàef zeakrn oi`c n"y ikid dax dad` ixn`wc dkxa jd

`hn ike `ed dipnf `hn `lc meyn xe` xvei ixn` `lc i`d `nlc ef z`

`nei) `nlra opixn`ck dipnf `hn `l y"w edpi` exwc b"r`e dl ixn` dipnf

:oinicwn xnyn iyp`y `vi `l xnyn iyp` mr rny z` `xewd (:fléàå
.éàî àììëîi`n `llkn dil xn` ike

xnz` yexita e`l xn`c .`ki` `zerixb

xe` xveic `llkn rnynl ivn xity `d

`kdn rnynl `kil opipyne ixn` `w

:'eke dax dad` jl `ni` mlerl `nlic

.úåëøá øãñ:zexge`nd micwd m`

.åù÷áz`ixwa zexacd zxyr reawl

:rny.ïéðéîä úîåòøú éðôî`ly

zn` dxez x`y oi` ux`d inrl exn`i

yecwd xn`y dn `l` oixew oi`y ercze

:ipiqa eitn ernye d"a.ïéðéîämieb

:eyi icinlzíééñå àøëùãá çúô
.àøîçãálkdy n"r xn` dkxad zlgz

oii `edy xkfp mlerd jlnl ribdy oeike

`dc `vic ol `hiyt otbd ixt xn`e

dzgizt zrck dkxad lk miiq elit`

:'eke opzc oiid lr `vi lkdy xn`eàìà.

ick `xngc `zrc` gzt ol `iran `w

xkfp mlerd jlnl ribdyke b"dta miiql

:edn lkdy miiqe xky `edyø÷éò øúá
.ïðéìæà äëøáoiic `zrc` dkxa xwire

zkxa oi`e oiia miiqy enk iede dxn`p
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:øîàpL ,àîBæ ïa dLøcL ãò ,úBìéla íéøöî úàéöé øîàzL éúéëæ àìå ,äðL íéòáL ïák éðà éøä :äéøæò£©§¨£¥£¦§¤¦§¦¨¨§Ÿ¨¦¦¤¥¨¥§¦©¦§©¦©¥©¤§¨¨¤¨¤¤¡©

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé úà øBkæz ïòîì"éiç éîé" ;"Eéiç éîé ìk" .íéîiä ,"E.úBìélä ,"E §©©¦§¤¥§¥¤¤¦§©¦¨§¥©¤§¥©¤©¨¦¨§¥©¤©¥

éiç éîé" :íéøîBà íéîëçå:çéLnä úBîéì àéáäì ,"ìk" .äfä íìBòä ,"E'îâúBîéì íéøöî úàéöé ïéøékæî éëå :íéîëçì àîBæ ïa íäì øîà :àéðz ©£¨¦§¦§¥©¤¨¨©¤¨§¨¦¦©¨¦©©§¨¨©¨¤¤¨©£¨¦§¦©§¦¦§¦©¦§©¦¦

äìòä øLà 'ä éç íà ék ,íéøöî õøàî ìàøNé éða úà äìòä øLà 'ä éç ãBò eøîàé àìå ,'ä íàð íéàa íéîé äpä" :øîàð øák àìäå !?çéLnä©¨¦©©£Ÿ§¨¤¡©¦¥¨¦¨¦§ª§ŸŸ§©£¤¤¡¨¤§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦¦¦©£¤¤¡¨

àäzL àlà ,dîB÷nî íéøöî úàéöé ø÷òzL àì :Bì eøîà !"íL íézçcä øLà úBöøàä ìkîe äðBôö õøàî ìàøNé úéa òøæ úà àéáä øLàå©£¤¥¦¤¤©¥¦§¨¥¥¤¤¨¨¦Ÿ¨£¨£¤¦©§¦¨¨§Ÿ¤¥¨¥§¦©¦§©¦¦§¨¤¨¤§¥

,"EîL äéäé ìàøNé íà ék ,á÷òé ãBò EîL àøwé àì" :øîBà äzà Ba àöBik .Bì ìôè íéøöî úàéöéå ,øwéò úBiëìî ãeaòL¦§©§ª¦¨¦¦©¦§©¦¨¥©¥©¨¥Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤
àì

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

ברכות.  פרק ראשון - מאימתי דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - zekxa(ipy meil)

:dtiwfde drixkd ote` oipra epcnll dtiqen `xnbdék úLL áø©¥¤¦
òøk,jexaa rxek didyk -àøæéçk òøk,mc` ciay lwn - ¨©¨©§¦§¨

rxky xnelk ,zg` zaa dhn itlk ehaeg ,ea heagl `ayky
zg` zaa zexidna.é÷æ à÷ ékó,swfpyke -é÷æàéåéçk óswfp - ¦¨¨¥¨¥§¦§¨

z` jk xg`e ey`x z` dligz swef ,envr z` swef `edyky ,ygpk
dgxh `id eteb zrixky d`xi `ly ick ,dfa mrhde ,hrn hrn eteb

.exear
,ax mya `aq `ppig xa dax ly ztqep dreny d`ian `xnbd
zxyra 'epihtey daiyd' zkxae 'yecw dz`' zkxa znizg oipra

:daeyz iniäðMä ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîàå§¨©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨©¨¨
ìltúî íãà dlek,'yecw dz`' zkxaa mzege,'LBãwä ìàä' ¨¨¨¦§©¥¨¥©¨

,'epihtey daiyd' zkxaaeõeç ,'ètLîe ä÷ãö áäBà Cìî'¤¤¥§¨¨¦§¨
ìltúnL ,íéøetkä íBéå äðMä Làø ïéaL íéîé äøNòîmzege ¥£¨¨¨¦¤¥Ÿ©¨¨§©¦¦¤¦§©¥

,mda,'LBãwä Cìnä'`ed jexa yecwd d`xn el` miniay iptn ©¤¤©¨
,mlerd z` htey `edy jka ezekln z`åok,'ètLnä Cìnä'iptn §©¤¤©¦§¨

.htynd ici lr mlerd lk lr ezekln zcn zxkip el` miniay
LBãwä ìàä øîà eléôà ,øîà øæòìà éaøå,el` mini dxyra §©¦¤§¨¨¨©£¦¨©¨¥©¨

øîàpL ,àöé(fh d diryi)LBãwä ìàäå ètLna úBàáö 'ä daâiå' ¨¨¤¤¡©©¦§©§¨©¦§¨§¨¥©¨
,'ä÷ãöa Lc÷ð,yexcl yieètLna úBàáö 'ä daâiå éúîéàizn - ¦§©¦§¨¨¥¨©©¦§©§¨©¦§¨

z` hetyl epic zcn z` d`xn `ed jexa yecwdy onfd `ed
a ,mlerde ,íéøetkä íBé ãòå äðMä LàønL íéîé äøNò elàlkn ¥£¨¨¨¦¤¥Ÿ©¨¨§©©¦¦

mewnøîà÷weqtd,'LBãwä ìàä'el` mini dxyra mby ixd ¨¨©¨¥©¨
.'yecwd l`d' mya ezepkl xyt`

epiid ,xfrl` iaxe ax zwelgna dkldd zrxkda dpc `xnbd
jlnd' xnel yi m`d ,mixetikd mei cr dpyd y`xny mini dxyra

:`xnbd zxxan .'yecwd l`d' e` 'yecwddìò äåä éàîidn - ©£¨£¨
.ef dl`ya dkldd zrxkd,LBãwä ìàä óñBé áø øîàxn`y enk ¨©©¥¨¥©¨

.'yecwd l`d' e`xew htynd zra elit`y xfrl` iaxezkxaa
miiqn epihtey daiydøîà äaø .'ètLîe ä÷ãö áäBà Cìî'¤¤¥§¨¨¦§¨©¨¨©

,ètLnä Cìnäå LBãwä Cìnä:drixkn `xnbd .lirl ax zrck ©¤¤©¨§©¤¤©¦§¨
,äaøk àúëìäå.'htynd jlnd'e 'yecwd jlnd' xnel jixvy §¦§§¨§©¨

:ax mya `aq `ppig xa dax ly ztqep dreny d`ian `xnbd
Lwáì Bì øLôàL ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîàå§¨©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¤¤§¨§©¥

øîàpL ,àèBç àø÷ð Lwáî Bðéàå Bøéáç ìò íéîçø(bk ai '` l`eny) ©£¦©£¥§¥§©¥¦§¨¥¤¤¡©
,'íëãòa ìltúäì ìãçî 'äì àèçî éì äìéìç éëðà íb'zltze ©¨Ÿ¦¨¦¨¦¥£Ÿ©¥£Ÿ§¦§©¥©©§¤
.my miweqta x`eank ,mrd lr mingx zywa dzid l`eny

àeä íëç ãéîìz íà ,àáø øîà,mingxl jixvd dféøöäìçiL C ¨©¨¨¦©§¦¨¨¨¦¤©£¤
z` exiag xrviy -.åéìò Bîöò,`xnbd zxxanàîòè éàîedn - ©§¨¨©©£¨

.z`f cnl oipne ,`ax ly enrhàîéìéàxn`p m` -áéúëc íeMî ¦¥¨¦¦§¦
aezky -(g ak '` l`eny)ci mdl yiy eicar z` le`y giked xy`k

,mdl xn` ,[ezrc itl] eze` cec zticxaéìò íkî äìBç ïéàå'§¥¤¦¤¨©
éðæà úà äìBâ[å] (ïéàå)'dGd mFIM ax`l ilr iCar z` ipA miwd iM §¤¤¨§¦¦¥¦§¦¤©§¦¨©§Ÿ¥©©¤

[mkg cinlz didy] ixeara eal a`kie dlgiy mkn cg` oi` -
,zixa enr zxk ipa ozpei ik il dlib `l mkn cg` s`e ,cecn lvp`y

.eilr mnvr zelgdl mikixv mkg cinlzay ixd
:weqtdn di`xd z` dgec `xnbdéðàL Cìî àîìécdpey `ny - ¦§¨¤¤©¥

zelgdl mixg` miaiegn jkitl ,jln did le`yy itl ,my xacd
mby ,mkg cinlz `ed la` jln epi`y mc`l oipn j` ,eilr mnvr

elgl mixg` mikixv ok:`xnbd zxne` .eilr mnvr zàëäî àlà¤¨¥¨¨
oldlc weqtdn -(bi dl mildz)etcxy ltezig`e b`ec oipra xacnd

,xn`e mdilr ope`zde ,cec z`'åâå éLeáì íúBìça éðàå'iziPr wU ©£¦©£¨§¦¨¦¥¦
m`txiy ick iziprzde wy izyal mileg eid mdyk - iWtp mFSa©©§¦
mde ,mdilr envr dlgdy ixd .daeh zgz drx il miaiyn mde ,'d

.minkg icinlz eid
:ax mya `aq `ppig xa dax ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøîàå§¨©

äøéáò øác äNBòä ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¨¤§©£¥¨
øîàpL ,åéúBðBò ìk ìò Bì ïéìçBî ,Ba Léiaúîe(bq fh l`wfgi)ïòîì' ¦§©¥£¦©¨£¨¤¤¡©§©©

éøtëa Cúnìk éðtî ät ïBçút ãBò Cl äéäé àìå zLáå éøkæz¦§§¦¨Ÿ§§§Ÿ¦§¤¨¦§¤¦§¥§¦¨¥§©§¦

'íéäìà 'ä íàð úéNò øLà ìëì Cìseq yxtzn dyxcd itl - ¨§¨£¤¨¦§ª¡Ÿ¦
.mda znlkpy jznilk iptn jiyrn lk lr jl xtk` ,weqtd

:weqtdn di`xd z` dgec `xnbdéðàL øeaö àîìécdpey `ny - ¦§¨¦©¥
la` ,mdl lgnp jkitle xzeia dlecb `idy xeaiv ly dyeaa xacd
.eizepeer lk jk lya elgniy ick ic da oi` `ny cigi ly dyea

:xg` weqtn di`x d`ian `xnbdàëäî àlàdfd weqtdn -l`eny) ¤¨¥¨¨
(eh gk '`mdipgn z` evaw mizylty d`xyky ,le`y oipra xacnd

mixe`ae mi`iapa le`yl glye ,c`n `xiizp l`xyia mgldl
,exawn l`eny z` dlrzy ae` zlral jlde ,dprp `le mineze
øîàiå ,éúà úBìòäì éðzæbøä änì ìeàL ìà ìàeîL øîàiå'©Ÿ¤§¥¤¨¨¨¦§©§©¦§©£Ÿ¦©Ÿ¤

ìôe ãàî éì øö ìeàLéððò àìå éìòî øñ 'äå ,éa íéîçìð íézL ¨©¦§Ÿ§¦§¦¦§¨¦¦©¨¥¨©§Ÿ¨¨¦
äî éðòéãBäì Eì äàø÷àå ,úBîBìça íb íéàéápä ãéa íb ãBò©§©©§¦¦©©£¨¤§¨¤§§¦¥¦¨

.'äNòà:`xnbd zwiicnøîà÷ àì íéneúå íéøeà eléàå- ¤¡¤§¦¦§¦Ÿ¨¨©
eixaca xikfd `l ,ae`a edlrdy lr l`eny iptl lvpzd le`yyk
x`eany enk ,l`yp mda mb ik s` ,mineze mixe`a le`yl glyy

,jka mrhde ,mincewd miweqta mydéìè÷c íeMî[bxd le`yy-] ¦§©§¥
,íéðäkä øéò áBðìdz` ,el xn`i `ly ,l`eny iptn yiiazde §¦©Ÿ£¦

.mipdkd z` zbxdy itl ,mineze mixe`a ziprp `ly jnvrl znxb
:`xnbd zx`anàiîL ïî déì eìéçàã ïépîeel elgny oipn - ¦©¦§©¦¥¦§©¨

,minydnøîàpL(ìåàù ìà ìàåîù øîàéå)xn`y dn oipra ¤¤¡©
cia l`xyi z` xeqni 'dy ,ae`a edlrdyk le`yl l`eny

el xnel siqed ,mizylt(hi gk '` l`eny),éðáe äzà øçî[e]''énò E- ¨¨©¨¨¤¦¦
.weqtd ly eheyt `ed jk ,zn ip`y enk ,inr eidze ,ezenz xnelk

,ïðçBé éaø øîàåle`yl xnel el didy ,df `xwn yexcl yi §¨©©¦¨¨
xg`n ,l`eny el xn` `l` ,'inr' el xn`e epeyla dpiye ,zeniy
didz zenzyk xgnle ,df `hg jl lgnp ,aep `hg lr zyiiazpy

,éúöéçîa énò.`ad mlera ¦¦¦§¦¨¦
àëäî éøîà ïðaøåxn`py ,el elgny micnl dfd weqtdn -l`eny) §©¨¨¨§¦¥¨¨

(` `k 'amixe`a l`ye ,cec ini seqa eidy arxd zepy zyly oipra
lr minCd ziA l`e lE`W l`' ,jk lr dprpe ,xacd zaiq lr mineze¤¨§¤¥©¨¦©
eidy mipdkd z` bxd le`yy epiid 'mipFraBd z` zind xW £̀¤¥¦¤©¦§¦
miperabd z` ryedi xqny itl .mine mgl miperabl miwtqn
z` le`y bxdyke ,gafnl min ia`eye mivr iaheg eidiy mipdkl
z` bxdy enk z`f el eaiygde ,mqpxtiy in did `l mipdkd

miperabd(:gr zenai)lr elltziy mqiitl ick miperabl cec `xwe .
miWp` draW Epl oYi' ,miperabd eaiyde ,arxd wqtiy l`xyiª©¨¦§¨£¨¦

eipAn''ä øéça ìeàL úòáâa 'äì íeðò÷Bäå(e `k my)epl epzpi - ¦¨¨§©£©§¦§©¨§¦
,'d htyn z` jk ici lr ricepe ,mze` dlzpe le`y ipan dray
ick ,le`y ly ezekln xir mewn `edy ,le`y zraba z`f dyrpe
ly exe`ia jk ,jlnl 'd exgay le`y ly eipa mdy lkd erciy
ici lr exn`p `l ''d xiga' zeaizd ik ,eyxc opaxe ,weqtd

`l` ,ezepbl e`a ixdy ,miperabd,''ä øéça' äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨§¦
.eizeper extkzpy xnelk

:rny z`ixw oipra oecl zxfeg `xnbdézøèBæ ïa eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¤©§¦
úàéø÷a ÷ìa úLøt òBa÷ì eLwa ,àãéáæ øa äãeäé áø øîà̈©©§¨©§¦¨¦§¦§©¨¨©¨¨¦§¦©

òîL,rny z`ixwa ziviv zyxt zxkfd z` owzl minkg e`ayk - §©
,ziviv zyxt z` `le dze` xikfdle ,wla zyxt z` sicrdl exaq

.oldl x`eand mrhdnäeòá÷ àì äî éðtîe,wla zyxt z` - ¦§¥¨Ÿ§¨¨
øeaö çøBè íeMîlk z` mei lk siqedl xeaivl `id dgxhy - ¦©¦
.dltza ef dyxt
:`xnbd zxxanàîòè éàîzyxt z` reawl eywiay mrhd dn - ©©£¨

.wlaàîéìéàxn`p m` -áéúëc íeMî[aezky-]da(ak bk xacna) ¦¥¨¦¦§¦¨
,'íéøönî íàéöBî ìà'xikfdl epwzy ,oldl dpyna x`eany enke ¥¦¨¦¦§©¦

,rny z`ixwa mixvn z`iviàîéìz` exn`iy -úéaø úLøt ¥¨¨¨©¦¦
úLøôe[zyxt z` e`-],íéøöî úàéöé ïäa áéúëc úBì÷Lî ¨¨©¦§¨¦§¦¨¤§¦©¦§©¦

xn`p ziax zyxtay(el dk `xwie)jnqpe 'ziAxze KWp FY`n gwY l`'©¦©¥¦¤¤§©§¦
el(gl dk my),'mixvn ux`n mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd ip`'£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦

xn`p zelwyn zyxtae(el hi `xwie)wcv zti` wcv ipa` wcv ipf`n'Ÿ§¥¤¤©§¥¤¤¥©¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - zekxa(ipy meil)

:dtiwfde drixkd ote` oipra epcnll dtiqen `xnbdék úLL áø©¥¤¦
òøk,jexaa rxek didyk -àøæéçk òøk,mc` ciay lwn - ¨©¨©§¦§¨

rxky xnelk ,zg` zaa dhn itlk ehaeg ,ea heagl `ayky
zg` zaa zexidna.é÷æ à÷ ékó,swfpyke -é÷æàéåéçk óswfp - ¦¨¨¥¨¥§¦§¨

z` jk xg`e ey`x z` dligz swef ,envr z` swef `edyky ,ygpk
dgxh `id eteb zrixky d`xi `ly ick ,dfa mrhde ,hrn hrn eteb

.exear
,ax mya `aq `ppig xa dax ly ztqep dreny d`ian `xnbd
zxyra 'epihtey daiyd' zkxae 'yecw dz`' zkxa znizg oipra

:daeyz iniäðMä ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîàå§¨©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨©¨¨
ìltúî íãà dlek,'yecw dz`' zkxaa mzege,'LBãwä ìàä' ¨¨¨¦§©¥¨¥©¨

,'epihtey daiyd' zkxaaeõeç ,'ètLîe ä÷ãö áäBà Cìî'¤¤¥§¨¨¦§¨
ìltúnL ,íéøetkä íBéå äðMä Làø ïéaL íéîé äøNòîmzege ¥£¨¨¨¦¤¥Ÿ©¨¨§©¦¦¤¦§©¥

,mda,'LBãwä Cìnä'`ed jexa yecwd d`xn el` miniay iptn ©¤¤©¨
,mlerd z` htey `edy jka ezekln z`åok,'ètLnä Cìnä'iptn §©¤¤©¦§¨

.htynd ici lr mlerd lk lr ezekln zcn zxkip el` miniay
LBãwä ìàä øîà eléôà ,øîà øæòìà éaøå,el` mini dxyra §©¦¤§¨¨¨©£¦¨©¨¥©¨

øîàpL ,àöé(fh d diryi)LBãwä ìàäå ètLna úBàáö 'ä daâiå' ¨¨¤¤¡©©¦§©§¨©¦§¨§¨¥©¨
,'ä÷ãöa Lc÷ð,yexcl yieètLna úBàáö 'ä daâiå éúîéàizn - ¦§©¦§¨¨¥¨©©¦§©§¨©¦§¨

z` hetyl epic zcn z` d`xn `ed jexa yecwdy onfd `ed
a ,mlerde ,íéøetkä íBé ãòå äðMä LàønL íéîé äøNò elàlkn ¥£¨¨¨¦¤¥Ÿ©¨¨§©©¦¦

mewnøîà÷weqtd,'LBãwä ìàä'el` mini dxyra mby ixd ¨¨©¨¥©¨
.'yecwd l`d' mya ezepkl xyt`

epiid ,xfrl` iaxe ax zwelgna dkldd zrxkda dpc `xnbd
jlnd' xnel yi m`d ,mixetikd mei cr dpyd y`xny mini dxyra

:`xnbd zxxan .'yecwd l`d' e` 'yecwddìò äåä éàîidn - ©£¨£¨
.ef dl`ya dkldd zrxkd,LBãwä ìàä óñBé áø øîàxn`y enk ¨©©¥¨¥©¨

.'yecwd l`d' e`xew htynd zra elit`y xfrl` iaxezkxaa
miiqn epihtey daiydøîà äaø .'ètLîe ä÷ãö áäBà Cìî'¤¤¥§¨¨¦§¨©¨¨©

,ètLnä Cìnäå LBãwä Cìnä:drixkn `xnbd .lirl ax zrck ©¤¤©¨§©¤¤©¦§¨
,äaøk àúëìäå.'htynd jlnd'e 'yecwd jlnd' xnel jixvy §¦§§¨§©¨

:ax mya `aq `ppig xa dax ly ztqep dreny d`ian `xnbd
Lwáì Bì øLôàL ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîàå§¨©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¤¤§¨§©¥

øîàpL ,àèBç àø÷ð Lwáî Bðéàå Bøéáç ìò íéîçø(bk ai '` l`eny) ©£¦©£¥§¥§©¥¦§¨¥¤¤¡©
,'íëãòa ìltúäì ìãçî 'äì àèçî éì äìéìç éëðà íb'zltze ©¨Ÿ¦¨¦¨¦¥£Ÿ©¥£Ÿ§¦§©¥©©§¤
.my miweqta x`eank ,mrd lr mingx zywa dzid l`eny

àeä íëç ãéîìz íà ,àáø øîà,mingxl jixvd dféøöäìçiL C ¨©¨¨¦©§¦¨¨¨¦¤©£¤
z` exiag xrviy -.åéìò Bîöò,`xnbd zxxanàîòè éàîedn - ©§¨¨©©£¨

.z`f cnl oipne ,`ax ly enrhàîéìéàxn`p m` -áéúëc íeMî ¦¥¨¦¦§¦
aezky -(g ak '` l`eny)ci mdl yiy eicar z` le`y giked xy`k

,mdl xn` ,[ezrc itl] eze` cec zticxaéìò íkî äìBç ïéàå'§¥¤¦¤¨©
éðæà úà äìBâ[å] (ïéàå)'dGd mFIM ax`l ilr iCar z` ipA miwd iM §¤¤¨§¦¦¥¦§¦¤©§¦¨©§Ÿ¥©©¤

[mkg cinlz didy] ixeara eal a`kie dlgiy mkn cg` oi` -
,zixa enr zxk ipa ozpei ik il dlib `l mkn cg` s`e ,cecn lvp`y

.eilr mnvr zelgdl mikixv mkg cinlzay ixd
:weqtdn di`xd z` dgec `xnbdéðàL Cìî àîìécdpey `ny - ¦§¨¤¤©¥

zelgdl mixg` miaiegn jkitl ,jln did le`yy itl ,my xacd
mby ,mkg cinlz `ed la` jln epi`y mc`l oipn j` ,eilr mnvr

elgl mixg` mikixv ok:`xnbd zxne` .eilr mnvr zàëäî àlà¤¨¥¨¨
oldlc weqtdn -(bi dl mildz)etcxy ltezig`e b`ec oipra xacnd

,xn`e mdilr ope`zde ,cec z`'åâå éLeáì íúBìça éðàå'iziPr wU ©£¦©£¨§¦¨¦¥¦
m`txiy ick iziprzde wy izyal mileg eid mdyk - iWtp mFSa©©§¦
mde ,mdilr envr dlgdy ixd .daeh zgz drx il miaiyn mde ,'d

.minkg icinlz eid
:ax mya `aq `ppig xa dax ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøîàå§¨©

äøéáò øác äNBòä ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¨¤§©£¥¨
øîàpL ,åéúBðBò ìk ìò Bì ïéìçBî ,Ba Léiaúîe(bq fh l`wfgi)ïòîì' ¦§©¥£¦©¨£¨¤¤¡©§©©

éøtëa Cúnìk éðtî ät ïBçút ãBò Cl äéäé àìå zLáå éøkæz¦§§¦¨Ÿ§§§Ÿ¦§¤¨¦§¤¦§¥§¦¨¥§©§¦

'íéäìà 'ä íàð úéNò øLà ìëì Cìseq yxtzn dyxcd itl - ¨§¨£¤¨¦§ª¡Ÿ¦
.mda znlkpy jznilk iptn jiyrn lk lr jl xtk` ,weqtd

:weqtdn di`xd z` dgec `xnbdéðàL øeaö àîìécdpey `ny - ¦§¨¦©¥
la` ,mdl lgnp jkitle xzeia dlecb `idy xeaiv ly dyeaa xacd
.eizepeer lk jk lya elgniy ick ic da oi` `ny cigi ly dyea

:xg` weqtn di`x d`ian `xnbdàëäî àlàdfd weqtdn -l`eny) ¤¨¥¨¨
(eh gk '`mdipgn z` evaw mizylty d`xyky ,le`y oipra xacnd

mixe`ae mi`iapa le`yl glye ,c`n `xiizp l`xyia mgldl
,exawn l`eny z` dlrzy ae` zlral jlde ,dprp `le mineze
øîàiå ,éúà úBìòäì éðzæbøä änì ìeàL ìà ìàeîL øîàiå'©Ÿ¤§¥¤¨¨¨¦§©§©¦§©£Ÿ¦©Ÿ¤

ìôe ãàî éì øö ìeàLéððò àìå éìòî øñ 'äå ,éa íéîçìð íézL ¨©¦§Ÿ§¦§¦¦§¨¦¦©¨¥¨©§Ÿ¨¨¦
äî éðòéãBäì Eì äàø÷àå ,úBîBìça íb íéàéápä ãéa íb ãBò©§©©§¦¦©©£¨¤§¨¤§§¦¥¦¨

.'äNòà:`xnbd zwiicnøîà÷ àì íéneúå íéøeà eléàå- ¤¡¤§¦¦§¦Ÿ¨¨©
eixaca xikfd `l ,ae`a edlrdy lr l`eny iptl lvpzd le`yyk
x`eany enk ,l`yp mda mb ik s` ,mineze mixe`a le`yl glyy

,jka mrhde ,mincewd miweqta mydéìè÷c íeMî[bxd le`yy-] ¦§©§¥
,íéðäkä øéò áBðìdz` ,el xn`i `ly ,l`eny iptn yiiazde §¦©Ÿ£¦

.mipdkd z` zbxdy itl ,mineze mixe`a ziprp `ly jnvrl znxb
:`xnbd zx`anàiîL ïî déì eìéçàã ïépîeel elgny oipn - ¦©¦§©¦¥¦§©¨

,minydnøîàpL(ìåàù ìà ìàåîù øîàéå)xn`y dn oipra ¤¤¡©
cia l`xyi z` xeqni 'dy ,ae`a edlrdyk le`yl l`eny

el xnel siqed ,mizylt(hi gk '` l`eny),éðáe äzà øçî[e]''énò E- ¨¨©¨¨¤¦¦
.weqtd ly eheyt `ed jk ,zn ip`y enk ,inr eidze ,ezenz xnelk

,ïðçBé éaø øîàåle`yl xnel el didy ,df `xwn yexcl yi §¨©©¦¨¨
xg`n ,l`eny el xn` `l` ,'inr' el xn`e epeyla dpiye ,zeniy
didz zenzyk xgnle ,df `hg jl lgnp ,aep `hg lr zyiiazpy

,éúöéçîa énò.`ad mlera ¦¦¦§¦¨¦
àëäî éøîà ïðaøåxn`py ,el elgny micnl dfd weqtdn -l`eny) §©¨¨¨§¦¥¨¨

(` `k 'amixe`a l`ye ,cec ini seqa eidy arxd zepy zyly oipra
lr minCd ziA l`e lE`W l`' ,jk lr dprpe ,xacd zaiq lr mineze¤¨§¤¥©¨¦©
eidy mipdkd z` bxd le`yy epiid 'mipFraBd z` zind xW £̀¤¥¦¤©¦§¦
miperabd z` ryedi xqny itl .mine mgl miperabl miwtqn
z` le`y bxdyke ,gafnl min ia`eye mivr iaheg eidiy mipdkl
z` bxdy enk z`f el eaiygde ,mqpxtiy in did `l mipdkd

miperabd(:gr zenai)lr elltziy mqiitl ick miperabl cec `xwe .
miWp` draW Epl oYi' ,miperabd eaiyde ,arxd wqtiy l`xyiª©¨¦§¨£¨¦

eipAn''ä øéça ìeàL úòáâa 'äì íeðò÷Bäå(e `k my)epl epzpi - ¦¨¨§©£©§¦§©¨§¦
,'d htyn z` jk ici lr ricepe ,mze` dlzpe le`y ipan dray
ick ,le`y ly ezekln xir mewn `edy ,le`y zraba z`f dyrpe
ly exe`ia jk ,jlnl 'd exgay le`y ly eipa mdy lkd erciy
ici lr exn`p `l ''d xiga' zeaizd ik ,eyxc opaxe ,weqtd

`l` ,ezepbl e`a ixdy ,miperabd,''ä øéça' äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨§¦
.eizeper extkzpy xnelk

:rny z`ixw oipra oecl zxfeg `xnbdézøèBæ ïa eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¤©§¦
úàéø÷a ÷ìa úLøt òBa÷ì eLwa ,àãéáæ øa äãeäé áø øîà̈©©§¨©§¦¨¦§¦§©¨¨©¨¨¦§¦©

òîL,rny z`ixwa ziviv zyxt zxkfd z` owzl minkg e`ayk - §©
,ziviv zyxt z` `le dze` xikfdle ,wla zyxt z` sicrdl exaq

.oldl x`eand mrhdnäeòá÷ àì äî éðtîe,wla zyxt z` - ¦§¥¨Ÿ§¨¨
øeaö çøBè íeMîlk z` mei lk siqedl xeaivl `id dgxhy - ¦©¦
.dltza ef dyxt
:`xnbd zxxanàîòè éàîzyxt z` reawl eywiay mrhd dn - ©©£¨

.wlaàîéìéàxn`p m` -áéúëc íeMî[aezky-]da(ak bk xacna) ¦¥¨¦¦§¦¨
,'íéøönî íàéöBî ìà'xikfdl epwzy ,oldl dpyna x`eany enke ¥¦¨¦¦§©¦

,rny z`ixwa mixvn z`iviàîéìz` exn`iy -úéaø úLøt ¥¨¨¨©¦¦
úLøôe[zyxt z` e`-],íéøöî úàéöé ïäa áéúëc úBì÷Lî ¨¨©¦§¨¦§¦¨¤§¦©¦§©¦

xn`p ziax zyxtay(el dk `xwie)jnqpe 'ziAxze KWp FY`n gwY l`'©¦©¥¦¤¤§©§¦
el(gl dk my),'mixvn ux`n mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd ip`'£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦

xn`p zelwyn zyxtae(el hi `xwie)wcv zti` wcv ipa` wcv ipf`n'Ÿ§¥¤¤©§¥¤¤¥©¤¤
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc - zekxa(iyily meil)

àìaezkd zpeek dzidø÷òiLmyBîB÷nî á÷òéixdy ,ixnbl Ÿ¤¥¨¥©£Ÿ¦§
`xwi `ly el xn`y xg` mb jk ezexwl siqed `ed jexa yecwd

mixvnl awri cxiyk xn`py ,awri eny cer(a en ziy`xa)xn`ie' ,©Ÿ¤
.'ippd xn`ie awri awri xn`ie dliNd z`xnA l`xUil midl`àlà ¡Ÿ¦§¦§¨¥§©§Ÿ©©§¨©Ÿ¤©£Ÿ©£Ÿ©Ÿ¤¦¥¦¤¨

my didiy ,dpeekd jk gxkdaå øwéò ìàøNémy,Bì ìôè á÷òé ¦§¨¥¦¨§©£Ÿ¨¥
ipa z` dlrd xy` 'd ig cer exn`i `le' weqtd yxtl yi ok enk
mixvn z`ivi zxkfd xwrizy dpeekd oi`y ,'mixvn ux`n l`xyi

.giynd zeni iqipl dlithk wx xkfizy `l` ,ixnbl
:mzhiyl ztqep dgked mi`ian minkgøîBà àeä ïëåïéðòá §¥¥

äãéúòä äìåàâä(hi-gi bn diryi),úBiðBîã÷å úBðBLàø eøkæz ìà'©¦§§¦§©§¦
eððBaúz ìàdn :`xnbd zx`an .'ebe 'gnvz dYr dWcg dUFr ipPd ©¦§¨¦§¦¤£¨¨©¨¦§¨

aezkd xn`yäæ ,'úBðBLàø eøkæz ìà'n dle`bdúBéëìî ãeaòL ©¦§§¦¤¦§©§ª
el`bpy zra l`xyi mrl eyrpy miqpd eidi `ly ,oeie icn ,laa
.f` 'd dyriy miqpd lceb iptn ,`eal cizrl mixkfp mdn

úBiðBîã÷å',mdl zncewd dle`bd -'eððBaúz ìà,daúàéöé Bæ §©§¦©¦§¨§¦©
,íéøöîda eppeazi `ly ernyny ,'eppeazz l`' xnel aezkd wiice ¦§©¦

dxezd dxidfd ixdy ,dze` exikfi mewn lkn j` ,ald zpiaae oeira
ini lk mixvn ux`n jz`v mei z` xekfz ornl' xn`py ,dzxikf lr
oipra didz mzewqrzd xwir mpn` ,minkg exn`y enke 'jiig

xn`p dilry ,dle`bd dze`'çîöú äzò äLãç äNBò éðpä'- ¦§¦¤£¨¨©¨¦§¨
.mlern iziyr `l xy` ycg qp dyr` dzréðzdpy -óñBé áø ¨¥©¥

,'ebe 'dycg dyer ippd' weqtd z` yxiteâBâîe âBb úîçìî Bæ¦§¤¤¨
.milecb miqp da eidiy

mipexg`d miqpdy minkg ixac z` x`al `ziixad dkiynn
:mipey`xd z` egikyiäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLîCläî äé ¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨§©¥

.áàæ äNòî CìBäå øtñî äéäå ,epnî ìvéðå áàæ Ba òâôe Cøca©¤¤¨©§¥§¦©¦¤§¨¨§©¥§¥©£¥§¥
,éøà äNòî CìBäå øtñî äéäå ,epnî ìvéðå éøà Ba òâtiptn ¨©£¦§¦©¦¤§¨¨§©¥§¥©£¥£¦

,a`fn xy`n epnn lvpidl xzei dywy,epnî ìvéðå Lçð Ba òâẗ©¨¨§¦©¦¤
,Lçð äNòî CìBäå øtñî äéäå íäéðL äNòî çëLxzei ygpn ik ¨©©£¥§¥¤§¨¨§©¥§¥©£¥¨¨
.mlekn xzei wifdl cren `edy iptn ,lvpidl dyw,ìàøNé Ck óà©¨¦§¨¥

.úBðBLàøä úà úBçkLî úBðBøçà úBøö̈©£§©§¤¨¦
:mzhiyk mitqep ze`xwn x`al minkg mikiynnàeä íøáà©§¨

íäøáàxn`py enk ,mdxa`l mxa`n eny dpzypy s` -ziy`xa) ©§¨¨
(d fimewn lkn ,'mdxa` LnW dide mxa` LnW z` cFr `xTi `le'§Ÿ¦¨¥¤¦§©§¨§¨¨¦§©§¨¨

y `l` ,oey`xd eny xwrp `lälçzamy lr 'mxa`' eny `xwp ©§¦¨
yáà äNòð[bidpne dxen-],íøàì,ezpicn iyp` mdyóBqáìe- ©£¨¨©£¨§©

,lenipy xg`l,Blek íìBòä ìëì áà äNòðxn`py enkfi ziy`xa) ©£¨¨§¨¨¨
(cenyl xzeq oey`xd eny oi`y `vnp ,'miFB oFnd a`l ziide'§¨¦¨§¨£¦

a` epid oiicr mlerd lkl a` dyrp xy`k mb `ldy ,oexg`d
,'mxa`' myd xwrp `ly myke ,dpn miiz`n llkay mx`lok enk

ux`n l`xyi ipa z` dlrd xy` 'd ig cer exn`i `le' xn`py dn
.ixnbl mixvn z`ivi zxkfd xwrizy ernyn oi` ,'mixvn

:ztqep dgkedäøN àéä éøN'ixy'n dny dpzypy dxy mb - ¨©¦¨¨
xn`py enk ,'dxy'l(eh fi my)LYW` ixU mdxa`l midl` xn`ie'©Ÿ¤¡Ÿ¦§©§¨¨¨©¦§§

,oey`xd dny xwrp `l ,'DnW dxU iM ixU DnW z` `xwz `lŸ¦§¨¤§¨¨¨¦¨¨§¨
y `l`älçzay my lr 'ixy' d`xwpdúneàì éøN úéNòðwx - ©§¦¨©£¥¨©§¨¨

,[izxy enk ,cigi oeyla 'ixy' myd zernyn `ed jky] dnewn ipal
.Blek íìBòä ìëì äøN úéNòð óBqáìe§©©£¥¨¨§¨¨¨

'mxa`' mydy mixaeqe minkg lr miwlegd mi`pz d`ian `xnbd
:ixnbl xwrpàøBwä ìk ,àøt÷ øa éðzdpkneíäøáàìepia` ¨¥©©¨¨¨©¥§©§¨¨

,äNòa øáBò ,'íøáà',oey`xd eny epnn xwrp ezrcl ikøîàpL ©§¨¥©£¥¤¤¡©
(d fi my),'íäøáà EîL äéäå',d"awd ici lr xn`p df xacy xg`ne §¨¨¦§©§¨¨

d enya `le `weec df mya ezexwl yiy dyr zevnk df ixd.mcew
øîàpL ,åàìa øáBò ,øîBà øæòéìà éaø(my)[úà] ãBò àøwé àìå' ©¦¡¦¤¤¥¥§¨¤¤¡©§Ÿ¦¨¥¤

.'íøáà EîL¦§©§¨
:`xnbd zl`ey .xfril` iaxe `xtw xa ixac z` zxxan `xnbd

äzòî àlàd"awd ly ezxin`y exn`y el` mi`pz ixacl ¤¨¥©¨
da yi 'ebe 'jny dide' oke 'ebe 'jny z` cer `xwi `le' mdxa`l

ike ,dyre e`l meynéîð éëä ,éøN äøNì àøBwädidi ok enk - ©¥§¨¨¨©¨¦©¦
xn`p da mb ixdy ,e`le dyra xaer(eh fi ziy`xa)l` midl` xn`Ie'©Ÿ¤¡Ÿ¦¤

zvxzn .'DnW dxU iM ixU DnW z` `xwz `l LYW` ixU mdxa ©̀§¨¨¨©¦§§Ÿ¦§¨¤§¨¨©¦¨¨§¨
:`xnbdíúäéøa àLãe÷àeä Cøîàdeveíäøáàì,calaéøN' ¨¨§¨§¦¨©§©§¨¨¨©

,'dîL äøN ék éøN dîL úà àø÷ú àì EzLàieeivd xn`p ixdy ¦§§Ÿ¦§¨¤§¨¨¨¦¨¨§¨
ly eny iepiya ok oi`y dn ,'`xwz `l' ,mdxa`l gkep oeyla
df xeqi`y rnyn ,'`xwi `le' zinzq oeyla ieeivd xn`p ,mdxa`

.mlerd lkl xn`p
:ztqep dl`y zl`ey `xnbdá÷òé á÷òéì àøBwä ,äzòî àlà¤¨¥©¨©¥§©£Ÿ©£Ÿ

éîð éëäea xn`p ixdy ,dyrz `le dyra xaery xn`p jk ike - ¨¦©¦
(i dl my)daiyn .'LnW didi l`xUi m` iM awri cFr LnW `xTi `l'Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤
`xnbd:íúä éðàL,my xacd dpey -àø÷ déøcäà øãäc- ©¥¨¨©£©©§§¥§¨

,'awri' mya el `xwe xfg envr aezkdyáéúëcxg`l aezky - ¦§¦
okn(a en my)á÷òé øîàiå äìélä úBàøîa ìàøNéì íéäìà øîàiå'©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦§¨¥§©§©©§¨©Ÿ¤©£Ÿ

,'á÷òé.'awri' el `xw l`xyi eny `xwp xaky xg`ly ixd ©£Ÿ
:ztqep `iyew dywn `xnbdáéúîdywd -ïéáà øa éñBé éaø ¥¦©¦¥©£¦

àîéúéàåmixne` yie -,àãéáæ øa éñBé éaøxn`p(f h dingp)äzà' §¦¥¨©¦¥©§¦¨©¨
,'íøáàa zøça øLà íéäìàä 'ä àeä`xwpy o`kn gken ixd ¨¡Ÿ¦£¤¨©§¨§©§¨

:`xnbd zvxzn .'mdxa`' myd el ozipy xg`l mb 'mxa`'øîà̈©
íúä ,déìd ,my -ì øcñî à÷c àeä àéáðàðîçøc déçáLly-] ¥¨¨¨¦§¨§©©¦§¨¥§©§¨¨
,[d"awdàøwéòî äåäc éàîcer ea xga 'dy ,dligza didy dn - ©©£¨¥¦¨¨

did f` xaky ,'mdxa`'l eny dpzypy mxha 'mxa`' `xwpyk
.'d ipira aeyg

éúîéàî êìò ïøãä

øôàøå÷ äéä ¯ éðù ÷
,dzpeek ipic ea ex`eaie ,rny z`ixw ipica weqrl jiynn df wxt
mixehtd ipice da wecwcd ipic ,dizeiyxt xcq ,dz`ixwa wqtd

.dpnn

äðùî
wqtd ipice ,rny z`ixwa dpeekd ipic z` zx`an epzpyn

:dizekxaae dz`ixwaäéämc`äøBza àøB÷,rny z`ixw zyxta ¨¨¥©¨
eez`ixw zraàø÷nä ïîæ òébä,[rny z`ixw onf-],Baì ïåek íà ¦¦©§©©¦§¨¦¦¥¦

àöé.rny z`ixw zaeg ici ¨¨
ez`ixwa cnere dizekxae rny z` `xewdíé÷øtazewqtda - ©§¨¦

e wiqtn ,wxtl wxt oiayìàBLmc` melyaãBákä éðtîmc` m` - ¥¦§¥©¨
,mely el micwdl ie`xy `ed cakpáéLîel`y m` mely el ¥¦

.dligz enelyaòöîàáe,wxtd e` dkxadìàBLwx mc` melya §¤§©¥
äàøiä éðtî,epbxdi `ny `xi m` -áéLîel`y m` mely el ¦§¥©¦§¨¥¦

,aiydl elit` wiqtn epi` ceakd iptn j` ,enelya.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
j`òöîàa ,øîBà äãeäé éaø`ed ,wxtdìàBLmely,äàøiä éðtî ©¦§¨¥§¤§©¥¦§¥©¦§¨

áéLîeelit` mely,ãBákä éðtî.ceakd iptn l`ey epi` j` ¥¦¦§¥©¨
íé÷øtáe,miwxtd oia -ìëì íBìL áéLîe ,ãBákä éðtî ìàBL ©§¨¦¥¦§¥©¨¥¦¨§¨

íãà.cakp epi` elit` ¨¨
äðBLàø äëøa ïéa ,íé÷øtä ïéa ïä elàrny z`ixw lyìdkxa ¥¥¥©§¨¦¥§¨¨¦¨§

ïéa ,äiðLdkxaì äiðLïéa ,òîLzyxt,òBîL íà äéäåì òîL §¦¨¥§¦¨¦§©¥§©¦§¨¨¦¨©
.áévéå úîàì øîàiå ïéa ,øîàiåì òBîL íà äéäå ïéaj`éaø ¥§¨¨¦¨©§©Ÿ¤¥©Ÿ¤¤¡¤§©¦©¦

.÷éñôé àì áévéå úîàì øîàiå ïéa ,øîBà äãeäé§¨¥¥©Ÿ¤¤¡¤§©¦Ÿ©§¦
:zeiyxtd xcq mrh z` zx`an dpynd,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¨§¨
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dN`d mixaCd Eide','Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLàlky rnyne §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤
lr didi ,dyxtd jynd epiidc jli`e o`kn mb meid jeev`y dn

,jaaläLøtä ìkL ãîì äzà ïàkîdpey`xdëéøö dlekä ¦¨©¨¨¥¤¨©¨¨¨¨§¦¨
.äðåek©¨¨

:`xnbd dtiqenéaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦
.àáé÷ò£¦¨

:dpg xa xa dax ixaca zxg` oeylàäà dì éðúîc àkéàyi - ¦¨§©§¥¨©¨
,ef `ziixa iabl opgei iax mya dpg xa xa dax ixac z` epyy

éøö òîL úà àøBwä ,àéðúcBaì úà ïéeëiL Czelind yexitl §©§¨©¥¤§©¨¦¤§©¥¤¦
j` .zeiyxtd zyly lkaïåék ,øîBà äãeäé éaø íeMî àçà éaø©¦©¨¦©¦§¨¥¥¨
ïBLàø ÷øôa Baì ïåekL,rny zyxta epiidcéøö Bðéà áeLCoeekl ¤¦¥¦§¤¤¦¥¨¦

,epy jk lre .ceräëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨
.äãeäé éaø íeMî øîàL àçà éaøk§©¦©¨¤¨©¦©¦§¨

:rny z`ixwa ald zpeek oica ztqep `ziixaCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨
rny zyxta xn`p ,zxg` `ziixaa cer(e e mixac)eéäå'mixaCd §¨©§¨¦
,mdy itk mixacd eidiy rnyne ,'dN`d.òøôîì àø÷é àlLcer ¨¥¤¤Ÿ¦§¨§©§¥©

my xn`p,'Eááì ìò'd zpeek mixacd mikixvy xnelkewlgpe .al ©§¨¤
,ef dkldaïàk ãò ,øîBà àøèeæ éaø,dpey`x dyxta -úåöî ©¦§¨¥©¨¦§©

Cìéàå ïàkî ,äðåek,dipy dyxta -äiLàé éaø .äàéø÷ úåöî ©¨¨¦¨§¥¨¦§©§¦¨©¦Ÿ¦¨
.äðåek úåöî Cìéàå ïàkî ,äàéø÷ úåöî ïàk ãò ,øîBà`xnbde ¥©¨¦§©§¦¨¦¨§¥¨¦§©©¨¨

.mdipy zrc z` zx`ane zkled
zevn jli`e o`kn ,dpeek zevn o`k cr ,`xhef iax mya epipy
jixv oi` dpey`x dyxtay eixaca `xnbd dpian dzr .d`ixw

:`xnbd dywn .cala dpeek `l` ,dta d`ixwïàkî àðL éàî©§¨¦¨
Cìéàåda yiy ,reny m` dide epiidc d`ad dyxtd dpey dna - §¥¨

äàéø÷ úåöîoeik dtaáéúëcda(hi `i mixac)éîð àëä ,'ía øaãì' ¦§©§¦¨¦§¦§©¥¨¨¨©¦
dpey`x dyxta mb -àä[ixd-]áéúëda(f e my),'ía zøaãå' ¨§¦§¦©§¨¨

dyxt mb mlerl :`xnbd zvxzn .cala dpeeka da `vei recne
`xhef iaxe ,dta d`ixw dkixv dpey`xøîà÷ éëädzid jk - ¨¦¨¨©

,xnel ezpeekïàk ãò,dpey`x dyxta -,äàéø÷e äðåek úåöî ©¨¦§©©¨¨§¦¨
Cìéàå ïàkîzevn wx yi ,dipy dyxta -àìa äàéø÷zevn.äðåek ¦¨§¥¨§¦¨§Ÿ©¨¨

:`xnbd dywnïàk ãò àðL éàîee -dpey`x dyxt dpey dna ©§¨©¨
da yiyäàéø÷e äðåek úåöîoeikáéúëcda'Eááì ìò'aezk oke ¦§©©¨¨§¦¨¦§¦©§¨¤

daáéúë àä éîð íúä ,'ía zøaãå'xn`p dipy dyxta mb ixd - §¦©§¨¨¨¨©¦¨§¦
(gi `i my)'íëááì ìò'da xn`pd caln,'ía øaãì'my mb ok m`e ©§©§¤§©¥¨

:`xnbd zvxzn .ald zpeek jixvàeää'mkaal lr' weqtd - ©
dipy dyxtaydéì éòaîepnn cenll jxvp -,÷çöé éaøãëì ¦¨¥¥§¦§©¦¦§¨

,øîàcxn`p(my)älà éøác úà ízîNå'mYxWwE 'ebe mkaal lr §¨©§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©§¤
epcnle ,oilitza ef dyxt miyl yiy epiidc 'mkci lr zF`l mzŸ̀¨§©¤§¤

,'mkaal lr' zeaiználä ãâðk äîéN àäzL äëéøöjixvy - §¦¨¤§¥¦¨§¤¤©¥
epi` df weqty `vnpe ,ald cbpk cid daeba oilitzd z` gipdl
.oilitz zgpd mewna `l` rny z`ixwa dpeeke dxin` ipica wqer

:diy`i iax zrc xe`iaïàk ãò ,øîBà äiLàé éaø ,øî øîà- ¨©©©¦Ÿ¦¨¥©¨
,dpey`x dyxtaCìéàå ïàkî ,äàéø÷ úåöî,dipy dyxta - ¦§©§¦¨¦¨§¥¨

,äðåek úåöîjixv oi` dpey`x dyxtay eixacn dxe`kl rnyne ¦§©©¨¨
:`xnbd dywn .dpeekCìéàå ïàkî àðL éàîdyxt dpey dna - ©§¨¦¨§¥¨

da yiy dipyáéúëc íeMî äðåek úåöîdaàëä ,'íëááì ìò' ¦§©©¨¨¦¦§¦©§©§¤¨¨
éîðdpey`x dyxta mb -àä[ixd-].'Eááì ìò' áéúëzvxzn ©¦¨§¦©§¨¤

:`xnbdøîà÷ éëä,xnel ezpeek dzid jk -ïàk ãòdyxta - ¨¦¨¨©©¨
yi dpey`xCìéàå ïàkî ,äðåeëå äàéø÷ úåöîyi dipy dyxta - ¦§©§¦¨§©¨¨¦¨§¥¨

zevnäðåekcala xedxda.äàéø÷ àìa ©¨¨§Ÿ§¦¨
:`xnbd dywnïàk ãò àðL éàîedpey`x dyxt dpey dnae - ©§¨©¨

da yiyäðåeëå äàéø÷ úåöîoeikáéúëcda'Eááì ìò'okezøaãå' ¦§©§¦¨§©¨¨¦§¦©§¨¤§¦©§¨
éîð íúä ,'íadipy dyxta mb -'íëááì ìò' áéúë àäokeøaãì' ¨¨¨©¦¨§¦©§©§¤§©¥

,'íadiy`i iaxl :`xnbd zvxzn .d`ixw zevn da oi` recne ¨
àeääz`ixw oica wqer epi` ,dipy dyxtay 'ma xacl' weqtd - ©

`l` ,rnyáéúk äøBz éøáãa,xn`p `ed dxez cenil zevna - §¦§¥¨§¦
àðîçø øîà÷ éëäåmkipa z` mz` mzcnle' ,dxezd dxn` jke - §¨¦¨¨©©§¨¨

xnelk ,'ma xacleäa eñøâéìc éëéä ék äøBz eëééða eøéîâà- ©§¦§©§¨¦¥¦§¦§§§
.cinz me`xwie mda exaciy ick dxez ixac mkipa z` ecnl

:rny z`ixwa ald zpeek oipra ztqep `ziixaòîL' ,ïðaø eðz̈©¨¨§©
'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé(c e mixac),ïàk ãòdf weqt seq cr - ¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨©¨

calaäëéøörny z`ixwálä úðåek,zelind yexitléaø éøác §¦¨©¨©©¥¦§¥©¦
.øéàî:`xnbd dwiqn.øéàî éaøk äëìä ,àáø øîà ¥¦¨©¨¨£¨¨§©¦¥¦

:rny z`ixway 'cg`' zaiza oiekl yi cvik zhxtn `xnbd,àéðz©§¨
éøànä ìk ,øîBà ñBëîeña Czaiz'ãçà'oeekne rny z`ixway §¥¨©©£¦§¤¨

,'d cegil eal,á÷òé øa àçà áø øîà .åéúBðLe åéîé Bì ïéëéøàî©£¦¦¨¨§¨¨©©©¨©©£Ÿ
ú"éìcáe-,z"ig ze`a `le z"lc ze`a jix`iy `id qekneq zpeek ©¨¤

rnyp `l daizd seqay z"lcd ziibda ligzd `l oiicr m`y oeik
:`xnbd dtiqen .ezkx`d lirez dne ,'d z` cgiiny eixacnøîà̈©

ú"éça óBèçé àlL ãáìáe ,éLà áø,z"lca wx jix`dl yiy s` - ©©¦¦§©¤Ÿ©§©¥
`le `eeya dxn`l z"igd z`ixwa jk meyn xdni `l mewn lkn

.unwa
:df oipra dyrn[àaà øa àéiç] éaøc dén÷ áéúé äåä äéîøé éaø©¦¦§§¨£¨¨¥©¥§©¦¦¨©©¨

,`a` xa `iig iax iptl ayei did -éøàî äåäc dééæçàáeè C- ©§¥©£¨©£¦¨
.'cg`' zaiza daxd jix`n didy `iig iax ed`xdéì øîàxn` - ¨©¥

,`iig iax eldézëéìîàc ïåék'd z` jilndl zkx`dy oeik - ¥¨§©§¥§¥
cg` `edy jaila aeygzy xeriyaähîìe äìòîìminya - §©§¨§©¨

,ux`aezëéøö àì ez ,íéîMä úBçeø òaøàìejixv jpi` aey - §©§©©¨©¦Ÿ§¦©§
.cer jix`dl

:rny z`ixwa dpeek oipra ztqep dkldàá÷eò øî øa ïúð áø øîà̈©©¨¨©©§¨
,äãeäé áø øîàlirl lld zia zrcl s`(.`i)z`ixw mc` `xewy ¨©©§¨

md micen mewn lkn ,jxca jldn e` ezk`lna wqer `edyk rny
weqtd z`y'Eááì ìò'xnel jixväãéîòae` ekelidn cenriy - ©§¨¤©£¦¨

dpeeka exn`l ick ezk`lnn wiqti:`xnbd zl`ey .'Eááì ìò'©§¨¤
Czòc à÷ìñjixv df weqt wxy xnel jzrc lr dlrz ike - ©§¨©§¨

:`xnbd zx`an .dcinràîéà àlàzligzn ,yxtz jk `l` - ¤¨¥¨
rny zyxtàì Cìéàå ïàkî ,äãéîòa 'Eááì ìò' ãò.dcinr jixv ©©§¨¤©£¦¨¦¨§¥¨Ÿ

,`xnbd dkiynnäLøtä ìk ,øîà ïðçBé éaøådpey`xddlek §©¦¨¨¨©¨©¨¨¨¨
xn`izy dkixv.äãéîòa:`xnbd dtiqenïðçBé éaø àcæàå ©£¦¨§©§¨©¦¨¨

déîòèì,ezhiyl dfa jled opgei iaxe -äpç øa øa äaø øîàc §©£¥§¨©©¨©©©¨
äãeäé éaø íeMî øîàL àçà éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîàlky ¨©©¦¨¨£¨¨§©¦©¨¤¨©¦©¦§¨

xaeq `ed ok lre ,lirl `aenk ,ald zpeek dkixv dpey`x dyxt
.da oeekl lkeiy ick dyxtd lk zxin`a cenrl jixvy

:rny z` `xew iax did cvik d`ian `xnbdòîL' ,ïðaø eðz̈©¨¨§©
,'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNécala df weqt zxin`òîL úàéøw Bæ ¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨§¦©§©

.àéNpä äãeäé éaø ìL¤©¦§¨©¨¦
úeëìî déìò ìa÷îc éaøì déì àðéæç àì ,àéiç éaøì áø déì øîà̈©¥©§©¦¦¨Ÿ¨¥¨¥§©¦¦§©¥£¥©§

íéîLz`ixw `xewe miny zekln eilr lawn iax z` izi`x `l - ¨©¦
,dz`ixw onf ribdy iptl eicinlzl zepyl ligzd ixdy ,rny

.d`xewl wiqtn eizi`x `l onfd ribdykedéì øîà,`iig iaxøa ¨©¥©
éúçt,milecb oa -øéáònL äòLaiaxåéðt ìò åéãéz` `xew `ed ©¨¥§¨¨¤©£¦¨¨©¨¨
e rny.íéîL úeëìî ìBò åéìò ìa÷î§©¥¨¨©§¨©¦

iax did m`d :`xnbd zxxandøîBâå øæBçxg`l rny z`ixwl ¥§§¨
,eicinlzl zepyl miiqy.døîBâå øæBç Bðéà Bàdaiyn `xnbd ¥¥§§¨

:dfa ewlgpyéaøa ïBòîL éaø ,døîBâå øæBç Bðéà øîBà àøt÷ øa©©¨¨¥¥¥§§¨©¦¦§§©¦
.døîBâå øæBç øîBà¥¥§§¨

àðéîàc éãéãì àîìLa ,éaøa ïBòîL éaøì àøt÷ øa déì øîà- ¨©¥©©¨¨§©¦¦§§©¦¦§¨¨§¦¦©£¦¨
iaxy izxn`y izhiyl xacd oaendøîBâå øæBç Bðéàrny z`ixwl ¥¥§§¨

c ,ecenil xg`lúàéöé da úéàc àzòîMà éaø øcäîc eðééä©§¦§©©©¦©§©§¨§¦¨§¦©
íéøöîda zxkfeny dkld cenll mei lka iax ytgn df mrhny - ¦§©¦

aivie zn` zkxae ziviv zyxt xne` epi` ixdy ,mixvn z`ivi
.mixvn z`ivi zxikf zevn miniiwn odayúøîàc Cãéãì àlà¤¨§¦¨§¨§©

døîBâå øæBçe ecenil xg` xfeg iaxy jzhiyl la` -z` xneb ¥§§¨
dyw ,rny z`ixwéøecäàì déì änìz` xikfdl ytgl el dnl - ¨¨¥§©§¥

z` xenbl iax xfg m` s` :`xnbd zvxzn .ecenila mixvn z`ivi
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המשך בעמוד קסה



xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc - zekxa(iriax meil)

.íãà ìëì íBìL áéLîe ,ãBákä éðtî ìàBL íé÷øtáe©§¨¦¥¦§¥©¨¥¦¨§¨¨¨
:`xnbd dtiqenéëä éîð àéðzepx`iay itk `ziixaa epipy oke - ©§¨©¦¨¦

,epzpyn z`òâôe òîL úà àøBwä[ybte-]Bà Baø Bamc`ìBãb ©¥¤§©¨©©¨
epîéä,dnkgaíé÷øta`ed ixdìàBLenelyaïéàå ,ãBákä éðtî ¥¤©§¨¦¥¦§¥©¨§¥
éøöáéLî àeäL øîBì C.dligz `ed l`y m` elòöîàáewxtd ¨¦©¤¥¦§¤§©
`edìàBLwxéøö ïéàå ,äàøiä éðtîáéLî àeäL øîBì Ciptn ¥¦§¥©¦§¨§¥¨¦©¤¥¦

,aiyn epi` s`e l`ey epi` epnn lecble eaxl la` ,d`xidéaø éøác¦§¥©¦
òöîàa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî`edáéLîe äàøiä éðtî ìàBL ¥¦©¦§¨¥¨¤§©¥¦§¥©¦§¨¥¦

s`ìëì íBìL áéLîe ,ãBákä éðtî ìàBL íé÷øtáe ,ãBákä éðtî¦§¥©¨©§¨¦¥¦§¥©¨¥¦¨§¨
.íãà̈¨

:xzq` zlibnae llda wqtd ipica dpc `xnbdéçà dépéî àòa§¨¦¥¥¦
àéiç éaø éác àpzeyxcn ziaa dpey didy ig` enye `xen` - ©¨§¥©¦¦¨
l`y ,`iig iax lyäléânáe ìläa ,àéiç éaøî[xzq` zlibn-] ¥©¦¦¨©©¥©§¦¨

÷éñôiL eäîz`ixwa wiqtny jxck mely zl`yl mz`ixwa ©¤©§¦
m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .rnyïðéøîàyøîçå ì÷ ©§¦©©¨Ÿ¤

a m` ,`edòîL úàéø÷n daeigyàúééøBàcy `ed oicdìlä ,÷ñBt §¦©§©§©§¨¥©¥
wx maeigy dlibneàéòaî ,ïðaøc,mda wqety xnel jixv ike - §©¨¨¦©§¨

.xzen xacd i`ce ixdàîìc Bàdlibne lldy s` ,xn`p `ny e` - ¦§¨
,opaxc mdéãò àqéð éîeñøtómd 'd iqip meqxt mda yiy oeik - ¦§¥¦¨¨¦

.llk mda wiqtdl oi` ok lre ,rny z`ixw lr miticrdéì øîà̈©¥
,`iig iax÷ñBtd`xid e` ceakd iptn mely zl`yl dlibne llda ¥
z`ixwak,rnyíeìk Cëa ïéàå.yyg mey jka oi`e - §¥§¨§

,ezexwl daegy dpya mini xyr dpeny oia wlgp lld z`ixw oic
el` mipnf oia wlgn dax .oicd xwirn daeg ez`ixw oi`y mini oial

:llda wqtd ipic iablúà ïäa øîBb ãéçiäL íéîé ,äaø øîà̈©©¨¨¦¤©¨¦¥¨¤¤
ìlää,rny z`ixwak epic ,e`xewl cg`e cg` lk lr daegy - ©©¥

y÷ñBt ÷øôì ÷øt ïéa,mc` lkl aiyne ceakd iptn mely le`yl ¥¤¤§¤¤¥
j`÷ñBt Bðéà ÷øtä òöîàaaiydle d`xid iptn le`yl `l` §¤§©©¤¤¥¥

.ceakd iptnìlää úà ïäa øîBb ãéçiä ïéàL íéîéådaeg oi`y - §¨¦¤¥©¨¦¥¨¤¤©©¥
,[xeaiva `le cigia `l] e`xewl÷ñBt ÷øtä òöîàa eléôà£¦§¤§©©¤¤¥

.mc` lkl aiydle ceakd iptn le`yl
:`xnbd dywnéðéà,dax ixack `ed jk ok` ike -àaL øa áø àäå ¦¦§¨©©©¨

àðéáøc déaâì òìwéà,`piax ly enewnl oncfd `ay oa ax ixde - ¦§©§©¥§©¦¨
,lldd z` `piax `xweäåä ìlää úà øîBb ãéçiä ïéàL íéîéå§¨¦¤¥©¨¦¥¤©©¥£¨

,[onf eze` did-]åok it lr s`déì ÷éñt àì`piax wiqtd `l - §Ÿ¨¥¥
zvxzn .eceak iptn `ay xa ax melya le`yl ick wxtd rvn`a
ceakd iptn miwqet lldd z` mixneb oi`y minia mlerl :`xnbd

e ,dax ixack wxtd rvn`a s`éðàL[dpeye-]àìc ,àaL øa áø ©¥©©©¨§Ÿ
àðéáøc déìò áéLçok lre ,cakp mc`k `piax lv` aygp `ly - £¦£¥§©¦¨

.enelya le`yl wiqtd `l `ed
:ziprza dnirh oipra dkld d`ian `xnbdàpz ïàéLà dépéî éòä¥¦¥©§¨©¨

énà éaø éácl`y ,in` iax ly eyxcn ziaa dpey didy o`iy` - §¥©¦©¦
íBòèiL eäî ,úéðòúa éeøMä ,énà éaøîzrcl ick liyazd z` ¥©¦©¦©¨§©£¦©¤¦§

`xnbd zx`ane .okn xg`l ehlet m` ,oilaz e` gln ea xqg m`
xeqi` `weec m`d :wtqd iccv z`déìò ìéa÷ äiúLe äìéëà- £¦¨§¦¨©¥£¥

,ef ziprza envr lr laiwàkéì àäåjk m`e dlik` o`k oi`e - §¨¥¨
,dnirha xzendéìò ìéa÷ äàðä àîìéc Bàlr laiw `ny e` - ¦§¨£¨¨©¥£¥

,lk`nd on zepdl `ly mb envràkéà àäåd yie -dnirha d`p §¨¦¨
.dxeq` `id ok m`e ,efdéì øîà,in` iaxíeìk Cëa ïéàå íòBè- ¨©¥¥§¥§¨§

.yyg lk jka oi`e
:`xnbd dtiqenéëä éîð àéðz,`ziixaa epipy oke -dðéà úîòèî ©§¨©¦¨¦©§¤¤¥¨
äëøa äðeòè,eilr jxal jixv epi` liyazd z` mrehd -éeøMäå §¨§¨¨§©¨

.íeìk Cëa ïéàå íòBè úéðòúa§©£¦¥§¥§¨§
:`xnbd zxxanänk ãò:`xnbd daiyn .ziprza merhl xzenéaø ©©¨©¦

àúòéáø øeòéL ãò éîòè éqà éaøå énàcr ziprza minreh eid - ©¦§©¦©¦¨£¦©¦§¦¨¨
.dxeq` dnirhd jkn xzei j` ,beld ziriax xeriy

:dlitzd mcew mely zxin` oipra dkld d`ian `xnbd,áø øîà̈©©
,ìltúiL íãB÷ Bøéáçì íBìL ïúBpä ìkdf ixdäîa BàNò elàk ¨©¥¨©£¥¤¤¦§©¥§¦£¨¨¨
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קכט `xew did` cenr ci sc ± ipy wxtzekxa

.éçà:eny jk.àééç éáø éáã àðú:`iig iax ziaa dpey didyåäî
.÷éñôéù:mely zl`yl.ììää úà ïäá øîåâ ãéçéäù íéîédaeg `edy

:(.i 'c) oikxr zkqna opixn`ck dpya mei mixyre cg` mde mc` lklåäî
.íåòèéù:oilaz e` gln jixv m` zrcl liyazd z`.úîòèîznirh

:liyaz.àúòéáø:beld ziriaxåìãç
.íãàä ïî íëìweqrl mkl yiyk

mc` ceaka ewqrzz l` mewnd ceaka

:lecgl dil dnl ikd e`l i`c.ìàåîùå
dna ernynk `l` dna oeyl yixc `l

:iceakl eceak zncwdy dfl ezayg

.ãåáëä éðôî ìàåùmcew y"w `de

:l`ey ipzwe `ed dltz'ø äîâøú
.àáà:ixq`c l`enye axc `dl

.åçúôì íéëùîájxca erbt la`

:l`ey.â"äxn` oia` xa ici` ax xn`

zeyrl mc`l xeq` o`iy` xa wgvi ax

:lltziy mcew eivtg.÷ãödltz

ikxcl einrt myie xcde e`xeal ewicvny

:eivtg.òáù àìà òáù éø÷ú ìàoili

rx `ed ixd melga minyd on cwti la

:ecwtl oigibyn oi` jkl
'äå

íéîé`xew xeav elit` `l` cigi `wec e`l .lldd z` mda xneb cigidy

oqipa c"ia migqt zhigya eidy enk cgia l`xyi lk oi`y oeik cigi

exn`l daeg oi` lldd z` xneb cigi oi`y minic l"iw i`cec xneb `wec e`le

xneb cigic mei `"k aiygc (:i 'c a"t) oikxra rnyn ikdc belica elit` llk

`nil inp k"ie d"x jixte lldd z` oda

iy`xa enk miaeh mini x`yac rnyn

aiyg `lcn xnel oi`c dil `hiyt miycg

xenbl xn`w `lcn mbe mei `"kn xzei

mini x`yac rnyn ded f`c d"iae d"xa

oixew la` oixneb oi` i`ce g"xa enk miaeh

oke `l oixew elit` rnyn dzr la`

ax (:gk 'c) ziprzc `xza wxta rnyn

xaq g"xa exw `w eedc edpfg laal rlwi`

eidy xaeq didy yexit .edpiweqt`l

ibelc iblcn `wc `fgc oeik eze` mixneb

`nl` mdicia mdizea` bdpn n"y xn`

daeg oi` lld oda oixneb oi`c minic

meyn epiid eze` oixne` ep`y dne exn`l

`l` epi`y oeik ixhie xefgna aezke .bdpn

xn`ck dilr opikxan `l `nlra bdpn

oikxan oi` (:cn 'c dkeq) daxre alel wxt

z"x xne` edine .bdpn `edy xac lr

opikxan `l i`ce lehlh`c di`x epi`c

c opikxanc `hiyt devn lr la`opifg `d

oikxane `bdpn `l` epi` ipy h"ei lk

oikxan `l i`c oikxanc rnyn inp `kde

opikxanc di`x cere da jiiy dwqtd i`n

'eke `zyipk ial lr axc `dn `bdpn lr

ax yibxd `l i`n` dlgza ekxa `l m`e

ekxa i`ceea `l` eblcy cr `bdpn dedc

ok liayae `bdpn lr aeha mikxany iptn

wiq` `l i`n` z"`e belcd cr yibxd `l

l"ie xenbl e` zexwl ekxa m` dizrc`

xenbl jxal leki aehay yegl oi` jkac

oikxany dne `kti` e` blcn `edyk 'it`

xenbl oixneb odyke zexwl belcd lr jk

leki did `l ikd meyne erhi `ly ick

oivexy yie belcd cr dkxad jezn oiadl

oi`y minia lld xne`d cigic xnel

ivewn xyd edine jxal el oi`y oixneb

jxan envr aiigl dvxy oeikc xne` did

alel` dedc icin dlhal dkxa df oi`e

opi`y b"r` zekxan iyp ipdc oilitz`e

minrt oikxany yi migqt ililae zeaiig

jety xg` dcerqd xg`e zexwl dlgza

jixte zevnde zexitd zkxae dzxagl zekenqd zekxad on ueg jexaa oigzet zekxad lkc dlr iziinc `iddn ('` wxtc) inlyexin di`x iziine xenbl oikxan

dpi`c jelldi yexit dteq ixde jixte `vi k"daa drny m`c `iipy jexaa zgzet i`n`e dzxagl dkenqc epl`b xy` yexit dle`b `ki` `de dlr inlyexia

xenbl dlik` xg` oikxany dkxa dze` `id ef `adl zg` yexit xaryl zg`e `adl zg` dpd mizy ipyne jexaa zgzet dpi` d"t`e zwqtn dcerqdy dkenq

dkxa` i`wc rnyn `tiq ixdc ayein epi` yexitd df la` minrt ipy oikxanc `nl` dlik` mcew jxiay dze` epiid xaryl zg` dkenq `id dkxa dze`le

seqe dlgz minrt 'a oikxan eidy dlgz izyxit xy`k inlyexia rnyn edin yxt` xy`k i`w epl`b xy`c dkxa` i`ce `l` dlgzn da i`wc epl`b xy`c

enk dlgz jxiay oeik lldd z` oda xneb cigi oi`y minia ixdy mizpia lke`e wiqtn i`n` dlik` mcew jxiay xg`n dlecb `dinz `id efc dcedi 'x xne` la`

jixtc `d d`xp `l` dkxa mey wiqtn did `l `d ceakd iptn `ly elit` rvn`a wiqti `l i`n` jxia `lya i`c ceakd iptn `l` weqtl xzen epi` `kd

jxal epl oi` lek`l oiwiqtny ep` la` jixv epi`y wiqtn epi` f`y zg` zaa xcqd dyery mc`a ixii` dlgza dilr oikxanc rnync dle`b ixd inlyexia

jexaa znzeg i`n`e zexit zkxak `id `nlra d`ced `de i`n`e jexaa znzegc epl`b xy` edf `tiq ixde inlyexia xn`wc `de seqa `le dlgza `l llk

jkitl mixvn zle`bn epl`b xy` enk xaryl da yi mbe zvw dkex` `id mbe epribi enk cizrl yexit xaryl zg`e `adl zg` zele`b izy dpd mizy ipyne

dkex` `idy elit`e `nlra d`ced `idy itl mrh ozil yi jexaa zgzet dpi` d"t`e dzr izyxty dn itl dkenq dpi`y jelldin dywdy dne jexaa znzeg

irac xcq mey `la mziaa mdly zeqek oizey k"g`e zqpkd ziaa lld xnel okxc didy inlyexia rnyn oke .dnyp idl` enk dgizt `le dnizg da epwz zvw

rnyn oke `vi zqpkd ziaa drny m` lld opgei x"`c `cd on opirny edn mizpia xcqe lld `la df xg` df yexit edn zg` zaa o`zy (t"r 't) inlyexia

lld `xw m`c `d ik dkenq dpi`y `nrhc jexaa epl`b xy`c dkxa zgzet jk liayac ayein inp `zyde 'eke zqpkd ziaa qpkpe rcei did `ly inc `ztqeza

:`vi p"kdaaåà:`l aezkd ziprza la` eilr lawy cigi ziprza ixiinc rnyn `pyil i`d .dilr liaw d`pd `nlicíòåèxfegy g"x yxit .melk jka oi`e

:dpdp epi`y dkxa jixv epi` hletd ikd meyne zeiprz x`ya elit` `l rlea la` dnirhd on d`pd aiyg `lc hleteíéëùîáerbt la` dkld oke .egztl
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קלי `xew dida cenr ci sc ± ipy wxtzekxa

.úîà íéäìà 'äå:zn`l mkidl` 'd ip` oia oiwiqtn oi` jklúîà ìë
.éàäì äéñôú úîà:dfl ezqtz zn` ly `hdix.àúúòîù àäaxc

da oixew oi` ziaxr ly y"w .'eke `axrna ixn` xn` dcedi xa l`eny

dze` oiligzn la` dlila ziviv zevn oi`y itl dlek ziviv zyxt

'd ip` mixne`e miblcne da miwiqtne

:zn` mkidl`.ìéçúé àìjixv oi`

:ziaxr xn`ie ligzdléìåçúà
.ïðéìçúî:`axrna ilgzn `dcøîà

.íëéäìà 'ä éðà:ziviv zyxt epiidc

.úîà øîåì êéøömidl` 'de aizkck

:zn`úàéöé éøåëãàì éòá àäå
.íéøöîz`ivi oixikfn (:ai 'c lirl) opzc

dpen`e zn` xn` `l i`e zelila mixvn

z`ivi xkcn ikid ziviv zyxt xn` `le

:mixvn.êì åðøùå'ebe mil`a dknk in

l`xyi l`b cr jipa e`x jzekln

:epaikyde.ãåîìì äæù:ma zxaceäæå
.ãîìì`l m`e mkipa z` mze` mzcnle

d dlgz cnl:eipa z` cnli j`iäæå
.úåùòì:diiyr `l` da oi` xn`ie

.íúøù÷å:oilitzc.íúáúëådfefnc

:`id diiyr.éãé éùî áøzg` mrt

:ok dyry ede`x.éëä ãéáò éëéäå
:oilitzl y"w micwdy.êåëoixtegy xaw

:migth 'f eagxe 'c ekx` dxrn zexiwa

.ù"÷î øåèôon xeht devna wqerdc

jzaya (.`i 'c) w"ta opixn`ck devnd

:devna wqerl hxt jziaaàôéñå
.éúøúágipn md mipy m` xn`w ikde

zevn miiwne dler `ede xteg exiag z`

dk`lnl xfege dltze oilitze y"w

y"w `xwie oilitz gipie dlri exiage

:lltzie.î"î:y"wl mincew oilitzìåò
.úåöî:`ed devn ler oilitz zgpdc

.äàéø÷ì äàéø÷zlaw `edy rny

`edy reny m` didel miny zekln

:zevn ler zlaw.íéã÷îå:mikyn

.êøáîå:dxezd lr.ïé÷øô éðúîå`nl`

diiyr epiidc dxeza weqrl `ed micwn

:miny zekln inwn devncàåä àçåìù
.úéåòãel `iadl xgi`y lwlw gilyd

wwfede y"w onf ribde `xwirn oilitz

ihn ike onfd xeari `ly ick zexwl

:edpigp` oilitzc `gelyãéòî åìàë
.åîöòá ø÷ù úåãò:`ilrn `pyil

.äçðî àìá äìåò áéø÷ä åìéàë
'`py dnr aixwdl aezkd eaiigy

s` 'ebe dti`d zixiyre (gk xacna)

:devnd z` xneb epi` miiwn epi`e `xewd

.íéëñðgafnd iab lr jqpznd oiid `ed

ivg 'dikqpe 'izkck gafde dlerd xg`

eli`k 'ninl ivnc d"de (my) 'ebe oidd

`dc mikqpe dgpn `la dler aixwd

`xwc `pyil `l` mikqp dperh inp dler

:mikqpe gaf dgpne dler hwp
äðôé

äîìdxeza dncwc dil wetiz z"`e .reny m` didel rny zyxt dncw

i`ce `l` olekl dncwc ziviv zyxtl s` dncw dnl xn`w ikdc l"ie

xge`ne mcwen oi` opixn`c meyn dxeza zncew `idy dfl oiyyeg ep` oi`

:miax oeyla zxacn `idy dide micwdl epl did k"`e

øîàéåo`kn .meia `l` zbdep dpi`

'ta xn`c oerny 'xk rnyn

onfdy r"n 'ivivc (.bn 'c zegpn) zlkzd

(:bl 'c w"t) oiyecwa `zi` oke `nxb

`nxb onfdy dyr zevn ziviv xn`wc

zaeg ziviv (.`n zegpn) c"nl k"` z"`e

d"t` `qtewa zgpen elit`e `ed zilh

onfd `diy ogky` ikid ziviva zaiig

dlill cgeind zeqk did m`c l"ie .`nxb

txn` oiyecwc inlyexia `zi` ikde xeh

r"n zivivc il micen mz` i` y"x mdl

on xeht dlil zeqk ixdy `nxb onfdy

did m`y opaxc `nrh `li` x"` zivivd

:ziviva aiigy dlile meil cgeinçðîå
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.dwqtd iedc i`ce ziviv `la y"w `exwl

'it`c xne` did ivewn dyn iax axde

oilitz gipd xninl ivnc di`x oi` o`kn

mda ynynn g"i xg`le dkxa `la

xzen mby ibq ikdae mdilr jxane

xg`e zetpehn eiciy zra zilha shrzdl

:jxane ezilha ynyni eici lehiy

ìëîåike z"`e .dxeza zexen`d zevn

zevn llka ded `l y"w
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:dlgzkl

úåçåíb"r` .ux`d zkxaa

cia gk yi .md `ziixe`cnc
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EzáLa" :ïðaø eðz :òîL úàéøwî øeèt ïúç :dðewéúk ïéëøáî ¯ ïänò áñéî úéaä ìòa äéäL¤¨¨©©©©¦¥¥¦¨¤§¨§¦§¦¨¨¨¨¦§¦©§©¨©¨¨§¦§§

÷ñBòì èøt ¯ "Eúéáaäìeúaä úà ñðBkä ,eøîà ïàkî .ïúçì èøt ¯ "Cøcá Ezëìáe" ;äåöîa §¥¤§¨§¥§¦§¨§¤§§©¤¤§¨§¨¨¦©¨§©¥¤©§¨

àëä óà ,úeLø Cøc äî ;Cøc ék :àtt áø øîà ?òîLî éàî .áéiç ¯ äðîìàä úàå ,øeèt ¯¨§¤¨©§¨¨©¨©©§©¨©©¨¨¦¤¤©¤¤§©¨¨

àîéì ,ïk íà ?éø÷éì àðîçø øîà éëä eléôàå ,äåöî øáãì ìéæà÷c ïðé÷ñò àì éî .úeLø énð©¥§¦Ÿ¨§¦©§¨¨¥¦§©¦§¨©£¦¨¥¨©©£¨¨¦§¥¦¥¥¨

.úøéèt äåöîc àä ,úáééçîc àeä Cãéc úëìa ,dpéî òîL ?"Ezëìa" éàî ,"úëìa" àø÷§¨§¤¤©§¤§§§©¦¨§¤¤¦¨¦§©§©¨§¦§¨§¦©
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xew`קלח dida cenr fh sc ± ipy wxtzekxa

'éðúîô"òàå íåéá åá äøá÷ðå .åúùà äúîù ïåùàøä äìéì õçø
íãà àåäå éðà ñéðèñà àîòè øîàãë õçø àåä äöéçøá øåñà ìáàù

:÷ðåôîå âðåòî'îâ.ïðáøã äìéì úåðéðà øáñ÷mei lil didy t"r`e

(ek mixac) epnn ipe`a izlk` `l aizkc `ziixe`a zepip` `aizke dzind

opax itlic zepip` epi` cg` mein zegte

dlil oi` b"x xaqw xn meik dzixg`en

`ed opaxcn `l` meid mr eixg` ly

da xefb `l qiphq` iabe la`d ini x`yk

(:hv 'c) migafa `id i`pzc ediizbelt opax

:opaxcn i` `ziixe`cn i` dlil zepip`a

.äøåùá íäéìò ïéãîåò ïéàmixfegyk

aiaq zexey miyer eid zexawd zian

dzegt dxey oi`e eze` oingpne la`d

:dxyrn.íéìáà úëøádagx zkxa

mixg` lyn dpey`x dcerq eze` oixany

zyxetn `ide mila` zkxa my oikxane

:(.g 'c) oey`x wxt zeaezka.ïåìéôðàì
:lecbd oilwxh iptly ohw ziaíéåëð

.íéøùåôáxac epiazy iziid xeaq xnelk

mkilrn xq ize` mzi`xy hren fnxa

:oelitp`l qpkil.éåä:dwrve dgipb oeyl

.úåáà ïéøå÷ ïéà:l`xyilàìà
.äùìùìiwet`l awrie wgvi mdxa`

:mihay.òáøàì àìàlgx dwax dxy

:d`le.úéðåìô àîà éðåìô àáà`l

oirk mc` ipa x`ya `l` xn`w mdipaa

zipelt zxn ipelt xn eiykr oixew ep`y

`n`e ipelt `a` xnel oilibx eid jk

:zipelt.êëøáà ïë.ïùãå áìç åîëå
:iccdl ikinqc i`xw ixz.úåððø:mizy

.åðéøåôá:eplxeba.äå÷úå úéøçà`dzy

:epiewy dn d`xpe daeh epzixg`.åðð÷úå
:oewz oeylåðááì ìåçé àöîðå íéëùðå

.êîù úà äàøéìxvi epilr xabzi `ly

meia jixg`n xeql dlild xedxda rxd

epaal `vnp xwa lka mikypyk `l`

:jl lgiin.åðùôð úøå÷ êéðôì àáúå
:epgex zxewe epkxv wetq xnelkèéáúå

.åðúòøád`ad drxa jal ozze rcz

:epilr.íéðô éæòî:ia exbzi `lyúåæòîå
.íéðô:zexfnn frl ilr e`ivei `ly

.úéøá ïá åðéàù:ledn epi`yâ"òàå
.éáøã äéìò éöåö÷ éîéé÷ãeidy

zekdl qepipehp` zevna oicner mixhey

:eilr micnerd lka mwpdle
àéìîôá

éà`l` xity `cxh meyn `nrhc `nlya zxn` i` .dleza `ixi` i`n ikd

:inp dpnl` devna mrhd dlez `edy xg`nñéðèñàxrv `ki`e .ip`

segl mbe beprz meyn `l` ela` inia uegxl xeq` epi`c ugex did `l m`

l`eny epiax xizd oke dray jez 'it` ixy diyixa `iaeaxr dil zi` i` ey`x

uegxle dray jez uegxl dla` zcleil

`nei 'qna inp rnyn oke a`a dryza inp

ekxck jq ey`xa oihhg el yiy in (:fr 'c)

dkiqc b"r` yyeg epi`e mixetkd meia

la` inlyexia rnyn oke k"deia dizyk

ly dvigxa `nizc `cd dvigxa xeq`

beprz ly dpi`y dvigxa la` beprz

oihhg el yi in xnzi`c `cdk xzen

:'eke diyixa

úåðéðàinp ope` ixde z"`e .opaxc dlil

la` xyrna `l` bdep epi`

k"`e `ed opaxc zelia`c dvigx oiprl

`ziixe`c dlil zepip`c jl `ni` mlerl

iedc `zi` i`c xnel yie .xyrn iab ied

mixac x`y iab .xyrn iab `ziixe`c

opax oewzc lkc xfbnl ol ded inp opaxc

:oewz `ziixe`c oirk

ïéàiz` `nlic .dxeya mdilr oicner

:oiqgeil iweq`l
iytpe

úà ñðBk eléôà ?äìeúaä úà ñðBkä àéøéà éàî ,éëä éà¦¨¥©¦§¨©¥¤©§¨£¦¥¤

,àcøè íeMî éà .ãéøè àì àëäå ,ãéøè àëä !énð äðîìàä̈©§¨¨©¥¨¨¨¦§¨¨Ÿ¨¦¦¦¦§¨

àãáæ øa àaà éaø øîà änlà !énð íia Búðéôñ äòáè eléôà£¦¨§¨§¦¨©¨©¥©¨¨¨©©¦©¨©©§¨

ïî õeç ,äøBza úBøeîàä úBöî ìëa áéiç ìáà ,áø øîà̈©©¨¥©¨§¨¦§¨£©¨¦

LBáç Eøàt" :øîàpL ,"øàt" ïäa øîàð éøäL ,ïéìéôzä©§¦¦¤£¥¤¡©¨¤§¥¤¤¡©§¥§£

éìò:äåöîc àcøè àëä ,úeLøc àcøè íúä :éøîà ?'Bâå "E ¨¤§¨§¥¨¨¦§¨¦§¨¨¦§¨§¦§¨

'éðúî:åéãéîìz Bì eøîà ,BzLà äúnL ïBLàøä äìéì õçø̈©©§¨¨¦¤¥¨¦§¨§©§¦¨

øàLk éðéà :íäì øîà !õBçøì øeñà ìáàL ,eðéaø eðzãnì¦©§¨©¥¤¨¥¨¦§¨©¨¤¥¦¦§¨

,ïéîeçðz åéìò ìa÷ ,Bcáò éáè únLëe .éðà ñéðèñà ,íãà éða§¥¨¨¦§§¦£¦§¤¥¨¦©§¦¥¨¨©§¦

ìò ïéîeçðz ïéìa÷î ïéàL ,eðéaø eðzãnì :åéãéîìz Bì eøîà̈§©§¦¨¦©§¨©¥¤¥§©§¦©§¦©

øLk ,íéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà :íäì øîà !íéãáòä̈£¨¦¨©¨¤¥¨¦©§¦¦§¨¨¨£¨¦¨¥

;àøB÷ ,ïBLàøä äìéì òîL úiø÷ úBø÷ì äöBø íà ,ïúç .äéä̈¨¨¨¦¤¦§§¦©§©©§¨¨¦¥

íMä úà ìBhéì äöBøä ìk àì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨¨¤¦¤©¥

:ìBhé'îâøáñ÷ ?ìàéìîb (ïa ïBòîL) ïaøc àîòè éàî ¦©©§¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨©

íB÷îáe ,"øî íBék dúéøçàå" :áéúëc ,ïðaøc äìéì úeðéðà£¦©§¨§©¨¨¦§¦§©£¦¨§¨¦§

íäéìò ïéãîBò ïéà úBçôLe íéãáò :ïðaø eðz :'eëå Bcáò éáè únLëe :ïðaø déa eøæâ àì ñéðèñà¦§§¦Ÿ¨§¥©¨¨§¤¥¨¦©§§¨©¨¨£¨¦§¨¥§¦£¥¤

,øæòéìà éaø ìL BúçôL äúîe äNòî .íéìáà éîeçðúå íéìáà úkøa íäéìò íéøîBà ïéàå ,äøeLa§¨§¥§¦£¥¤¦§©£¥¦§©§¥£¥¦©£¤¥¨¦§¨¤©¦¡¦¤¤

ðëð ,ïBìétðàì ñðëð .åéøçà eìòå ,äéiìòì äìò ,íúBà äàøL ïåék ;Bîçðì åéãéîìz eñðëðñðëð .åéøçà eñ ¦§§©§¦¨§©£¥¨¤¨¨¨¨¨¨£¦¨§¨©£¨¦§©¨©§¦¦§§©£¨¦§©

eléôà íéåëð ízà éà åéLëò ,íéøLBôa íéåëð ízàL éðà äneãîk :íäì øîà .åéøçà eñðëð ,ïéì÷øhì©§©§¦¦§§©£¨¨©¨¤¦§¤£¦¤©¤¦§¦§§¦©§¨¦©¤¦§¦£¦

úkøa íäéìò íéøîBà ïéàå ,äøeLa íäéìò ïéãîBò ïéà úBçôLe íéãáò ,íëì éúéðL Ck àì .ïénç énça§©¥©¦Ÿ¨¨¦¦¨¤£¨¦§¨¥§¦£¥¤§¨§¥§¦£¥¤¦§©

BøBîç ìòå BøBL ìò íãàì Bì íéøîBàL íLk ?íäéìò íéøîBà äî àlà !?íéìáà éîeçðz àìå íéìáà£¥¦§Ÿ©§¥£¥¦¤¨¨§¦£¥¤§¥¤§¦§¨¨©§©£

ðBøñç Eì àlîé íB÷nä" eúîLðBøñç Eì àlîé íB÷nä" ,BúçôL ìòå Bcáò ìò Bì íéøîBà Ck ,"E."E ¤¥©¨§©¥§¤§§¨§¦©©§§©¦§¨©¨§©¥§¤§§

éBä" :åéìò íéøîBà ,àeä øLk ãáò íà :øîBà éñBé 'ø ;ïúBà ïéãétñî ïéà úBçôLe íéãáò ,Cãéà àéðz©§¨¦¨£¨¦§¨¥©§¦¦¨¥¥¦¤¤¨¥§¦¨¨

àlà úBáà ïéøB÷ ïéà :ïðaø eðz :?íéøLkì zçpä äî ,ïk íà :Bì eøîà ."Bòéâéî äðäðå ïîàðå áBè Léà¦§¤¡¨§¤¡¨¦¦¨§¦¥©¦©§¨©§¥¦¨©¨¨¥¦¨¤¨

ììLïáeàøî éà ïðéòãé àìc íeMî àîéìéà ?àîòè éàî ,úBáà .òaøàì àlà úBänà ïéøB÷ ïéàå ,äL ¦§¨§¥¦¦¨¤¨§©§©¨©©§¨¦¥¨¦§Ÿ¨§¦©¦¥§¥

à÷ äàlî éà ïðéúà à÷ ìçøî éà ïðéòãé àì énð úBänà éëä éà ,ïðéúà à÷ ïBòîMî éà ïðéúà à÷̈¨¥©¦¦¦§¨¨¥©¦¨¥¦¨©¥Ÿ¨§¦©¦¥¨¥¨¨¥©¦¦¥¨¨

éðBìt àaà íúBà ïéøB÷ ïéà úBçôLe íéãáò ,Cãéà àéðz .éáéLç àì éôè ,éáéLç àëä ãò àlà !ïðéúà̈¥©¤¨©¨¨£¦¥§¥Ÿ£¦¥©§¨¦¨£¨¦§¨¥¦¨©¨§¦

íeMî !?øBzñì äNòî .úéðBìt ànàå éðBìt àaà íúBà íéøB÷ eéä ìàéìîb ïaø ìLå ,úéðBìt ànàå§¦¨§¦§¤©¨©§¦¥¨¦¨©¨§¦§¦¨§¦©£¤¦§¦

Bæ ,"éiçá Eëøáà ïk" ?"étë àOà EîLa ,éiçá Eëøáà ïk" ,áéúëc éàî :øæòìà 'ø øîà :éáéLçã©£¦¦¨©¤§¨¨©¦§¦¥£¨¤§§©¨§¦§¤¨©¨¥£¨¤§§©©

òaNz ïLãå áìç Bîk" ,øîBà áeúkä åéìò ,ïë äNBò íàå .älôz Bæ ,"étë àOà EîLa" ;òîL úàéø÷§¦©§©§¦§¤¨©¨§¦¨§¦¤¥¨¨©¨¥§¥¤¨¤¤¦§©

ìläé úBððø éúôNå" :øîàpL ,àaä íìBòäå äfä íìBòä ,íéîìBò éðL ìçBpL àlà ,ãBò àìå ."éLôð©§¦§Ÿ¤¨¤¥§¥¨¦¨¨©¤§¨¨©¨¤¤¡©§¦§¥§¨§©¤

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ,øæòìà 'ø :"étäáäà eðéøeôa ïkLzL ,eðéäìà 'ä E ¦¤§¨¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤©§¥¥©£¨

ãò ïâa eð÷ìç íéNúå ,äå÷úå úéøçà eðôBñ çéìöúå ,íéãéîìúa eðìeáb äaøúå ,úeòéøå íBìLå äåçàå,EîìBòa áBè øöéå áBè øáça eððwúå ,ï §©£¨§¨§¥§©§¤§¥§©§¦¦§©§¦©¥©£¦§¦§¨§¨¦¤§¥§©¥¤§©§¥§¨¥§¥¤§¨¤

éðôì àáúå ,EîL úà äàøéì eðááì ìeçé àöîðå íékLðåéðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ,ïðçBé éaø ."äáBèì eðLôð úøB÷ EE §©§¦§¦§¨¦§¨¥§¦§¨¤§¤§¨Ÿ§¨¤©©§¥§¨©¦¨¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤

éîçøa Laìúúå ,eðúòøa èéaúå eðzLáa õéözL ,eðéäìà 'äéðôì àáúå ,Eúeðéðça øfàúúå Eúeãéñça óhòúúå Efòa äqkúúå EEáeè úcî E ¡Ÿ¥¤¨¦§¨§¥§©¦§¨¨¥§¦§©¥§©£¤§¦§©¤§ª§§¦§©¥©£¦§§¦§©¥©£¦§§¨Ÿ§¨¤¦©§

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ,àøéæ 'ø ."Eúeðúåðòåøúa ,àéiç 'ø ."eðéúBáàî íìkð àìå LBáð àìå àèçð àlL ,eðéäìà 'ä E §©§§¨¤¥¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤Ÿ¤¡¨§Ÿ¥§Ÿ¦¨¥¥£¥¦¨¨©

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà éìöîcéäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,áø ."eðéðéò eëLçé ìàå ,eðaì äåãé ìàå ,eðúeðneà EúøBz àäzL ,eðéäìà 'ä E §©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¥¨§¨¥§©¦§¤¦¥§©¤§§¥¥©¨©§¥¨©¨¥§¦

éðôlî ïBöø,úBîöò õelç ìL íéiç ,äñðøt ìL íéiç ,äëøa ìL íéiç ,äáBè ìL íéiç ,íBìL ìL íéiç ,íékeøà íéiç eðì ïzzL ,eðéäìà 'ä E ¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦¥¨©¦£¦©¦¤¨©¦¤¨©¦¤§¨¨©¦¤©§¨¨©¦¤¦£¨

àlîzL íéiç ,íéîL úàøéå äøBz úáäà eðá àäzL íéiç ,ãBáëå øLBò ìL íéiç ,äîéìëe äLea íäa ïéàL íéiç ,àèç úàøé íäa LiL íéiç©¦¤¥¨¤¦§©¥§©¦¤¥¨¤¨§¦¨©¦¤¤§¨©¦¤§¥¨©£©¨§¦§©¨©¦©¦¤§©¥

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,éaø ."äáBèì eðaì úBìàLî ìk úà eðìúefòîe íéðô éfòî eðìévzL ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà 'ä E ¨¤¨¦§£¦¥§¨©¦¨©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤©¦¥¥©¥¨¦¥©

ïá BðéàL ïéa ,úéøa ïá àeäL ïéa ,äL÷ ïéc ìòaîe ,äL÷ ïécîe ,úéçLnä ïèOîe ,òø ïëMî ,òø øáçî ,òø øöiî ,òø òâtîe òø íãàî ,íéðẗ¦¥¨¨¨¦¤©¨¦¥¤¨¥¨¥¨¦¨¥¨¦¨¨©©§¦¦¦¨¤¦©©¦¨¤¥¤¤§¦¥¤¥¤

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,àøôñ áø .éaøc déìò éöeö÷ éîéé÷c áb ìò óàå ;"úéøaíBìL íéNzL ,eðéäìà 'ä E §¦§©©©§¨§¥§¥£¥§©¦©©§¨¨©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - zekxa(iyiy meil)

epiptly oywnd :dpnl`l dleza oia weligd lr dywn `xnbd
,cexh `edy meyn epi` ozg xehty xaqe ,`ziixad zpada drh
,dywd ok lre .devna wqer meyn xeht `ed dcxih `la s` `l`

éëä éà,devna wqer mrhn xeht ozgy jk m` -àéøéà éàî- ¦¨¦©¦§¨
ozga `weec df oic xn`p recnñðBk eléôà ,äìeúaä úà ñðBkä©¥¤©§¨£¦¥

énð äðîìàä úàmd dpnl` i`eyip mb ixdy ,rny z`ixwn xhti ¤¨©§¨¨©¦
devn:`xnbd zvxzn .ãéøè àëäcexh eal dlezad z` qpekd - ¨¨§¦

ezcxih zngny oeik dxezd ezxhty xazqne ,dlira zaygna
,rny z`ixwl eal oiekl leki epi`ãéøè àì àëäåqpekd eli`e - §¨¨Ÿ§¦

odizy z` miiwl leki okle ,ezaygna cexh epi` dpnl`d z`
.ozg xeht llka epi`y xazqne

oiekl leki epi`y meyn wx `ed ozg xeht mrhy `xnbd dpiad dzr
dywn ok lr .devn zaygna xaecny meyn `le ,ezcxih zngn

:`xnbdàcøè íeMî éàok m` ,xeht ozgBúðéôñ äòáè eléôà ¦¦¦§¨£¦¨§¨§¦¨
énð íiaepenn lr exrva cexh `ed ixdy ,rny z`ixwn xhti ©¨©¦

.eal oiekl leki epi`e ,ca`y
z`ixwn xeht exrva cexhd lk ok`y xn`z m`e :`xnbd dtiqen

ok m` ,rnyäîlà[dnl-]ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîà ©¨¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥
øîàð éøäL ïéléôzä ïî õeç ,äøBza úBøeîàä úBöî ìëa áéiç©¨§¨¦§¨£©¨¦©§¦¦¤£¥¤¡©

øîàpL ,øàt ïäazenz ezy`y l`wfgil 'd riced xy`k weqta ¨¤§¥¤¤¡©
(fi ck l`wfgi)éìò LBáç Eøàt''åâå 'Ebdpz l` la` didzy s` - §¥§£¨¤

mgipz `l` ,'x`t' miiexwy iptn oilitz migipn mpi` xy` mila`k
j` ,oilitzd on wx mixeht mila`y o`kn gkene ,jzela`a mb
`ede ,mxrva micexhy s` miaiig md rny z`ixwae zeevn x`ya

.exrva cexh `edy s` aiigy mia ezpitq drahy ina oicd
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -íúädrahy ina my - ¨§¦¨¨
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òaNz ïLãå áìç Bîk" ,øîBà áeúkä åéìò ,ïë äNBò íàå .älôz Bæ ,"étë àOà EîLa" ;òîL úàéø÷§¦©§©§¦§¤¨©¨§¦¨§¦¤¥¨¨©¨¥§¥¤¨¤¤¦§©

ìläé úBððø éúôNå" :øîàpL ,àaä íìBòäå äfä íìBòä ,íéîìBò éðL ìçBpL àlà ,ãBò àìå ."éLôð©§¦§Ÿ¤¨¤¥§¥¨¦¨¨©¤§¨¨©¨¤¤¡©§¦§¥§¨§©¤

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ,øæòìà 'ø :"étäáäà eðéøeôa ïkLzL ,eðéäìà 'ä E ¦¤§¨¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤©§¥¥©£¨

ãò ïâa eð÷ìç íéNúå ,äå÷úå úéøçà eðôBñ çéìöúå ,íéãéîìúa eðìeáb äaøúå ,úeòéøå íBìLå äåçàå,EîìBòa áBè øöéå áBè øáça eððwúå ,ï §©£¨§¨§¥§©§¤§¥§©§¦¦§©§¦©¥©£¦§¦§¨§¨¦¤§¥§©¥¤§©§¥§¨¥§¥¤§¨¤

éðôì àáúå ,EîL úà äàøéì eðááì ìeçé àöîðå íékLðåéðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ,ïðçBé éaø ."äáBèì eðLôð úøB÷ EE §©§¦§¦§¨¦§¨¥§¦§¨¤§¤§¨Ÿ§¨¤©©§¥§¨©¦¨¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤

éîçøa Laìúúå ,eðúòøa èéaúå eðzLáa õéözL ,eðéäìà 'äéðôì àáúå ,Eúeðéðça øfàúúå Eúeãéñça óhòúúå Efòa äqkúúå EEáeè úcî E ¡Ÿ¥¤¨¦§¨§¥§©¦§¨¨¥§¦§©¥§©£¤§¦§©¤§ª§§¦§©¥©£¦§§¦§©¥©£¦§§¨Ÿ§¨¤¦©§

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ,àøéæ 'ø ."Eúeðúåðòåøúa ,àéiç 'ø ."eðéúBáàî íìkð àìå LBáð àìå àèçð àlL ,eðéäìà 'ä E §©§§¨¤¥¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤Ÿ¤¡¨§Ÿ¥§Ÿ¦¨¥¥£¥¦¨¨©

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà éìöîcéäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,áø ."eðéðéò eëLçé ìàå ,eðaì äåãé ìàå ,eðúeðneà EúøBz àäzL ,eðéäìà 'ä E §©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¥¨§¨¥§©¦§¤¦¥§©¤§§¥¥©¨©§¥¨©¨¥§¦

éðôlî ïBöø,úBîöò õelç ìL íéiç ,äñðøt ìL íéiç ,äëøa ìL íéiç ,äáBè ìL íéiç ,íBìL ìL íéiç ,íékeøà íéiç eðì ïzzL ,eðéäìà 'ä E ¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦¥¨©¦£¦©¦¤¨©¦¤¨©¦¤§¨¨©¦¤©§¨¨©¦¤¦£¨

àlîzL íéiç ,íéîL úàøéå äøBz úáäà eðá àäzL íéiç ,ãBáëå øLBò ìL íéiç ,äîéìëe äLea íäa ïéàL íéiç ,àèç úàøé íäa LiL íéiç©¦¤¥¨¤¦§©¥§©¦¤¥¨¤¨§¦¨©¦¤¤§¨©¦¤§¥¨©£©¨§¦§©¨©¦©¦¤§©¥

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,éaø ."äáBèì eðaì úBìàLî ìk úà eðìúefòîe íéðô éfòî eðìévzL ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà 'ä E ¨¤¨¦§£¦¥§¨©¦¨©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤©¦¥¥©¥¨¦¥©

ïá BðéàL ïéa ,úéøa ïá àeäL ïéa ,äL÷ ïéc ìòaîe ,äL÷ ïécîe ,úéçLnä ïèOîe ,òø ïëMî ,òø øáçî ,òø øöiî ,òø òâtîe òø íãàî ,íéðẗ¦¥¨¨¨¦¤©¨¦¥¤¨¥¨¥¨¦¨¥¨¦¨¨©©§¦¦¦¨¤¦©©¦¨¤¥¤¤§¦¥¤¥¤

éðôlî ïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,àøôñ áø .éaøc déìò éöeö÷ éîéé÷c áb ìò óàå ;"úéøaíBìL íéNzL ,eðéäìà 'ä E §¦§©©©§¨§¥§¥£¥§©¦©©§¨¨©§¥¨©¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¨¦¨
àéìîôá

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - zekxa(iyiy meil)

epiptly oywnd :dpnl`l dleza oia weligd lr dywn `xnbd
,cexh `edy meyn epi` ozg xehty xaqe ,`ziixad zpada drh
,dywd ok lre .devna wqer meyn xeht `ed dcxih `la s` `l`

éëä éà,devna wqer mrhn xeht ozgy jk m` -àéøéà éàî- ¦¨¦©¦§¨
ozga `weec df oic xn`p recnñðBk eléôà ,äìeúaä úà ñðBkä©¥¤©§¨£¦¥

énð äðîìàä úàmd dpnl` i`eyip mb ixdy ,rny z`ixwn xhti ¤¨©§¨¨©¦
devn:`xnbd zvxzn .ãéøè àëäcexh eal dlezad z` qpekd - ¨¨§¦

ezcxih zngny oeik dxezd ezxhty xazqne ,dlira zaygna
,rny z`ixwl eal oiekl leki epi`ãéøè àì àëäåqpekd eli`e - §¨¨Ÿ§¦

odizy z` miiwl leki okle ,ezaygna cexh epi` dpnl`d z`
.ozg xeht llka epi`y xazqne

oiekl leki epi`y meyn wx `ed ozg xeht mrhy `xnbd dpiad dzr
dywn ok lr .devn zaygna xaecny meyn `le ,ezcxih zngn

:`xnbdàcøè íeMî éàok m` ,xeht ozgBúðéôñ äòáè eléôà ¦¦¦§¨£¦¨§¨§¦¨
énð íiaepenn lr exrva cexh `ed ixdy ,rny z`ixwn xhti ©¨©¦

.eal oiekl leki epi`e ,ca`y
z`ixwn xeht exrva cexhd lk ok`y xn`z m`e :`xnbd dtiqen

ok m` ,rnyäîlà[dnl-]ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîà ©¨¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥
øîàð éøäL ïéléôzä ïî õeç ,äøBza úBøeîàä úBöî ìëa áéiç©¨§¨¦§¨£©¨¦©§¦¦¤£¥¤¡©

øîàpL ,øàt ïäazenz ezy`y l`wfgil 'd riced xy`k weqta ¨¤§¥¤¤¡©
(fi ck l`wfgi)éìò LBáç Eøàt''åâå 'Ebdpz l` la` didzy s` - §¥§£¨¤

mgipz `l` ,'x`t' miiexwy iptn oilitz migipn mpi` xy` mila`k
j` ,oilitzd on wx mixeht mila`y o`kn gkene ,jzela`a mb
`ede ,mxrva micexhy s` miaiig md rny z`ixwae zeevn x`ya

.exrva cexh `edy s` aiigy mia ezpitq drahy ina oicd
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -íúädrahy ina my - ¨§¦¨¨

,zn el zny e` mia ezpitqúeLøc àcøèea cexh `edy xrvd - ¦§¨¦§
z` ezrcn xiqdl dxezd ezaiig okle ,devn epi`e zeyx `ed

la` ,rny z`ixwl eal oiekle xrvd zaygnàëä`yepd ozga ¨¨
a cexh `ed dlezad z`c àcøèzaygn,äåöîaezkd eprinyne ¦§¨§¦§¨

`edy dpey`xd devnd zaygnn ezrc z` xiqdl aiig epi`y
devna xdxdi `l` ,rny z`ixwl eal oiekl ick da cexh

.xaca iwa zeidl eal ozie dpey`xd

äðùî
zncewd dpyna x`azpe xg`n(`"r lirl)oa oerny oax `xwy

f` xeht ozgy s` ,`ypy oey`xd dlila rny z`ixw l`ilnb
bdep epi`y mdl aiyde ,jk lr eicinlz edel`ye ,rny z`ixwn
mipiipr dpynd dzr d`ian jkitl ,mc` ipa x`y bdpnk dfa
ipa mzqa zbdepd dkldd itk `ly l`ilnb oax dyr mday mitqep

.micard lr oinegpz zlawe la`l dvigx oic iabl ,mc`
õçøa ,mina l`ilnb oaxïBLàøä äìéìxg`leøîà .BzLà äúnL ¨©©§¨¨¦¤¥¨¦§¨§

,åéãéîìz Bìixdì,íäì øîà .õBçøì øeñà ìáàL eðéaø eðzãn ©§¦¨¦©§¨©¥¤¨¥¨¦§¨©¨¤
,íãà éða øàLk éðéàe xg`n,éðà ñéðèñàbpern mc` ,xnelk ¥¦¦§¨§¥¨¨¦§§¦¨¦

dxq`p `l dfk ote`ae ,ixeara xrv `id dvigxd zripne ,wpetne
.la`l dvigxd

Bcáò 'éáè' únLëe,l`ilnb oax ly iprpkdåéìò ìa÷l`ilnb oax §¤¥¨¦©§¦¥¨¨
,ïéîeçðz.ecar zzin lr engpl e`a ,xnelk,åéãéîìz Bì eøîàixd ©§¦¨§©§¦¨

íéãáòä ìò ïéîeçðz ïéìa÷î ïéàL eðéaø eðzãnì.miprpkdøîà ¦©§¨©¥¤¥§©§¦©§¦©¨£¨¦¨©
íäì,l`ilnb oaxíéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà`l` ,miprpkd ¨¤¥¨¦©§¦¦§¨¨¨£¨¦
mc`,äéä øLk.oinegpz eilr lawl xzene ¨¥¨¨

lirl dpyna x`azpy xg`l(`"r)dlila rny z`ixwn xeht ozgy
utgd ozga oicd dn dzr dpynd zx`an ,ei`eyipl oey`xd

:rny z`ixw `exwlòîL úàéø÷ úBø÷ì äöBø íà ,ïúçaäìéì ¨¨¦¤¦§§¦©§©©§¨
ïBLàøä,ei`eyiplàøB÷envra rcei m` ,ok zeyrl `ed i`yx - ¨¦¥

.`nw `pz zrc `id ef .ez`ixwa oiekl lkeiyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
ìk àì ,øîBàmc`.ìBhé íMä úà ìBhéì äöBøälk `l ,xnelk ¥Ÿ¨¨¤¦¤©¥¦

i`yx zeevna wcwcn ly aeh my envrl lehil dvexd mc`

df oi` ciqge mkg mc`k miaxa wfgen epi` m` oky ,z`f zeyrl
zrya s` eal z` oiekl leki `edy envra d`xny ,de`b `l`

.ezcxh

àøîâ
dlila uegxl l`ilnb oax lwidy xacd mrh z` zxxan `xnbd

:ezy` zzin xg`y oey`xdàîòè éàîenrh `ed dn -ïaøc ©©£¨§©¨
,ìàéìîb (ïa ïBòîL),ezy` zzin xg`ly dlila uegxl lwidy ¦§¤©§¦¥

xn`nk ,dxezd on 'ope`' mya `xwp eaexw eilr xhtpy mc` ixd
aezkd(ci ek mixac),dvigxa xeq` ope`e ,'EPOn ip`a iYlk` `l'Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¤

.xrv meyn dfa lwdl did i`yx ok m` cvike
:`xnbd zx`anøáñ÷`ed `xwp ok`y it lr s`y ,l`ilnb oax ¨¨©

mewn lkn ,ezy` dzn eay meid eze`a dxezd on 'ope`'úeðéðà£¦
däìéìn `l` dpi` dzind mei xg`lyáéúëc ,ïðaøcipiipr iabl ©§¨§©¨¨¦§¦

zelia`(i g qenr)'øî íBék dúéøçàå',`xwny l`ilnb oax xaeqe §©£¦¨§¨
,minkg ixacn `id dlild zepip` j` ,mei ly zepip`a wx wqer df

ïðaø déa eøæb àì ñéðèñà íB÷îáewpetne bpern `edy mc`ae - ¦§¦§§¦Ÿ¨§¥©¨¨
dlil zepip` oic minkg ea exfb `l ,dvigxd zripna xrv el yie

.df oiprl
:dpyna epipy'åëå Bcáò éáè únLëe.oinegpz eilr laiw §¤¥¨¦©§

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdúBçôLe íéãáò ,ïðaø eðzmiprpk ¨©¨¨£¨¦§¨
,eznyïéàmdilra,äøeLa íäéìò ïéãîBòmixfegyk ,xnelk ¥§¦£¥¤§¨

micard ly mdilra aiaq miyp` ly zexey micner oi` mzxeawn
,eaexw xhtpy mc`l miyery jxck ,mngpl ick zegtydeåok enk §

å ,íéìáà úkøa íäéìò íéøîBà ïéàmze` mingpn oi`éîeçðú ¥§¦£¥¤¦§©£¥¦§©§¥
.íéìáà£¥¦

:df oipra dyrn `ziixad d`ianeBúçôL äúîe äNòîziprpkd ©£¤¥¨¦§¨
,øæòéìà éaø ìLeBîçðì åéãéîìz eñðëð.dzzin lräàøL ïåék ¤©¦¡¦¤¤¦§§©§¦¨§©£¥¨¤¨¨

íúBàengpl mi`a mdy,äéiìòì äìòmingpn oi`y mdl fenxl ick ¨¨¨¨£¦¨
efnxp `l md mpn` .ezny eizegtye eicar lr mc`låéøçà eìòå§¨©£¨

okn xg`l .diilrlïBìétðàì ñðëðick ,[oilwxhd iptly ohw xcg-] ¦§©¨©§¦
`l` ,efnxp `le ,edengpi `ly zipy mdl fenxl.åéøçà eñðëð¦§§©£¨

okn xg`l,ïéì÷øhì ñðëð`l` ,efnxp `le ,ziyilya mdl fenxl ¦§©©§©§¦
íäì øîà .åéøçà eñðëð,eicinlzl xfril` iaxéðà äneãîk- ¦§§©£¨¨©¨¤¦§¤£¦

iziid xeaqa íéåëð ízàLmin,íéøLBôxeaq ,xnelk ,`ed lyne ¤©¤¦§¦§§¦
izkldy dligzn mzi`xy ,hren fnxa izpeek z` epiazy iziid

,mknnåéLëòy ip` d`exïénç énça eléôà íéåëð ízà éàmina - ©§¨¦©¤¦§¦£¦§©¥©¦
ike ,miaexn mifnx elit` mipian mz` oi` ,xnelk ,xzeia ming mdy

úBçôLe íéãáò ,íëì éúéðL Ck àìezny miprpkïéàmdilra Ÿ¨¨¦¦¨¤£¨¦§¨¥
àìå ,íéìáà úkøa íäéìò íéøîBà ïéàå ,äøeLa íäéìò ïéãîBò§¦£¥¤§¨§¥§¦£¥¤¦§©£¥¦§Ÿ

íéøîBà äî àlà ,íéìáà éîeçðzmdipec`líäéìò,mzzin lr - ©§¥£¥¦¤¨¨§¦£¥¤
nL BøBîç ìòå BøBL ìò íãàì Bì íéøîBàL íLkíB÷nä' eú §¥¤§¦§¨¨©§©£¤¥©¨

àlîé[milyi-]ðBøñç Eì'E,[jnn xqgpy oennd z`-]íéøîBà Ck §©¥§¤§§¨§¦
Bìs`BúçôL ìòå Bcáò ìòeznyðBøñç Eì àlîé íB÷nä'.'E ©©§§©¦§¨©¨§©¥§¤§§

:miprpk zegtye micar lr ctqd oipra `ziixa d`ian `xnbd
Cãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy -úBçôLe íéãáò,ezny miprpk ©§¨¦¨£¨¦§¨

.ïúBà ïéãétñî ïéà.minkg zrc `id efãáò íà ,øîBà éñBé éaø ¥©§¦¦¨©¦¥¥¦¤¤
åéìò íéøîBà àeä øLk,jkéBä'zzin lr ,[dwrve dgipb oeyl-] ¨¥§¦¨¨

.'Bòéâéî äðäðå ïîàðå áBè Léà¦§¤¡¨§¤¡¤¦¦
Bì eøîà,iqei iaxl minkgïk íàcar lr xne` dz` jk m` - ¨§¦¥

,zny,íéøLkì zçpä äîlr xnel xi`yn dz` gay dfi` ,xnelk ©¦©§¨©§¥¦
xnel `ed lecb gay ixdy ,ezny [micar mpi`y-] mixyk miyp`

pe aeh yi` didy mc` lr.eribin dpdpe on`
:'zedn`'e 'zea`' mi`xwpd el` oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïéøB÷ ïéà ,ïðaømya'úBáà'l`xyi mrlì àlàìLäL,miyp` ©¨¨¥¦¨¤¨¦§Ÿ¨
.'zea`' mya mi`xwp mpi` mihayd j` .awrie wgvi mdxa`ïéàå§¥

ïéøB÷mya'úBänà'l`xyi mrlòaøàì àlàdwax dxy ,miyp ¦¦¨¤¨§©§©
.d`le lgx
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äìòî ìL àéìîôa,dlrnly zene`d ixy zxeaga -ìL àéìîôáe §¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤
ähî,minkgd zxeaga -ïéa ,EúøBúa íé÷ñBòä íéãéîìzä ïéáe ©¨¥©©§¦¦¨§¦§¨§¥

md m`ïé÷ñBòdxezaìdîLe ,miny myl -ïéamd m`ïé÷ñBòda §¦¦§¨¥§¦
ì àlL,dîL.dfa `veike ceak myl `l`ìëåmicinlzd el` ¤Ÿ¦§¨§¨
ïé÷ñBòädxezaì àlLïé÷ñBò eäiL ïBöø éäé ,dîLdaì.dîL ¨§¦¤Ÿ¦§¨§¦¨¤§§¦¦§¨

déúBìö øúa éøcðñkìà éaø[ezlitz xg`-]ïBöø éäé ,éëä øîà ©¦£¤§©§§¦¨©§¥¨©¨¦§¦¨
éðôlîïø÷a eðãéîòzL eðéäìà 'ä Eda yiy ziefìàå ,äøBà ¦§¨¤¡Ÿ¥¤©£¦¥§¤¤¨§©

ïø÷a eðãéîòzly ziefäåãé ìàå ,äëLç[a`kie xrhvi-],eðaì ©£¦¥§¤¤£¥¨§©¦§¤¦¥
.eðéðéò eëLçé ìàå§©¤§§¥¥

éøîàc àkéà,mixne` yie -àä,[dxe` oxwa epcinrzy] ef dlitz - ¦¨§¨§¦¨
dì élöî àðeðîä áø,dze` lltzn did -åeli`éøcðñkìà éaø ©©§¨§©¥¨§©¦£¤§©§§¦

élöîc øúa[lltzdy xg`-]òeãéå éeìb ,íéîìBòä ïBaø ,éëä øîà ¨©¦§©¥¨©¨¦¦¨¨¦¨§¨©
éðôìúBNòì eððBöøL Ez`ðBöøákòî éîe ,Edyrp `ly epicia §¨¤¤§¥©£§§¦§©¥

d ,jpevx z`äqéòaL øBàNrxd xvi ,epiidc ,dvingdl mxeby §¤¨¦¨
,`ehgl mc`l mxebd ald jezayåler okïBöø éäé .úBéëìî ãeaòL §¦§©§ª§¦¨

éðôlîíãiî eðìévzL E,zeieklnd cine rxd xvid cin -áeLðå ¦§¨¤¤©¦¥¦¨¨§¨
úBNòìz`ðBöø éweç.íìL ááìa E ©£¥§§§¥¨¨¥

ézøöBð àlL ãò ,éäìà ,éëä øîà déúBìö øúa àáømleraéðéà ¨¨¨©§¥¨©¨¦¡Ÿ©©¤Ÿ©§¦¥¦
éàãk,xvep zeidl ick oebde aeyg iziid `l -L åéLëòåxak §©§©§¨¤

,ézøöBpipixd ,izeaiyg dnéðà øôò ,ézøöBð àì elàkaygp ©§¦§¦Ÿ©§¦¨¨£¦
elit`,éiçaeéðôì éðà éøä ,éúúéîa øîçå ì÷äLea àìî éìëk E §©©©¨Ÿ¤§¦¨¦£¥£¦§¨¤¦§¦¨¥¨

änéìëe.izepeer zngnéðôlî ïBöø éäéàèçà àlL éäìà 'ä E §¦¨§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤Ÿ¤§¨
M äîe ,ãBòxakéðôì éúàèç÷øî E[dlk-]éîçøaìáà ,íéaøä E ©¤¨¨¦§¨¤¨¥§©£¤¨©¦£¨

eðééäå .íéòø íéàìçå ïéøeqé éãé ìò àìd `id ef dlitze -áøc éecéå Ÿ©§¥¦¦¨¢¨¦¨¦§©§¦§©
éèeæ àðeðîä,dceezn ihef `pepnd ax didy -éøetëc àîBéa- ©§¨¦§¨§¦¥

.mixetikd meia
øBöð ,éäìà ,éëä øîà déúBìö íéiñî äåä ék àðéáøc déøa øî©§¥§©¦¨¦£¨§©¥§¥¨©¨¦¡Ÿ©§

ìòøî éðBL,rx xac xacz `ly ipeyl z` xeny -åz` xeny §¦¥¨§
øacî éúBúôN[xac exaci `ly-],íBcú éLôð ,éìl÷îìå ,äîøî ¦§©¦©¥¦§¨§¦§©§©©§¦¦

.mlenbk mdl aiy` `le ize` millwnl wezy` ,xnelkéLôðå§©§¦
éúBöîáe ,EúøBúa éaì çút ,äéäz ìkì øôòkE[jizeevn xg`-] ¤¨¨©Ÿ¦§¤§©¦¦§¨§§¦§¤

òø òâtî éðìévúå ,éLôð óBcøze ,[mirx mirbt lkn-],òøä øöiî ¦§©§¦§©¦¥¦¦¤©©¦¥¤¨©
ìkîe ,äòø äMàîedúBLbøúnä úBòø[zepncfnd-],íìBòa àáì ¥¦¨¨¨¦¨¨©¦§©§¨Ÿ¨¨

ìëåel`äòø éìò íéáLBçä,rx xac -øôä äøäîz`íúöò §¨©§¦¨©¨¨§¥¨¨¥£¨¨
ì÷ì÷åz`éô éøîà ïBöøì eéäé .íúBáLçî`iven ip`y dlitzd - §©§¥©§§¨¦§§¨¦§¥¦

,oevxl dlrz itaéaì ïBéâäå,ial zeaygn oke -éðôìéøeö 'ä E §¤§¦¦§¨¤¦
.éìàBâå§£¦

àúéðòúa áéúé äåä ék ,úLL áø,ziprza ayei did xy`k -øúa ©¥¤¦£¨¨¥§©£¥¨¨©
éëä øîà élöîc,ok xne` did ezlitz xg` -éeìb ,íéîìBòä ïBaø ¦§©¥¨©¨¦¦¨¨¦¨

éðôìEyíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæadid,ïaø÷ áéø÷îe àèBç íãà §¨¤¦§©¤¥©¦§¨©¨¨¨¥©§¦¨§¨
ïéáéø÷î ïéàågafnd lrepnî,oaxwd on -àlàz`,Bîãå Baìç §¥©§¦¦¦¤¤¨¤§§¨

ådid jkaBì øtkúî.`hegl -åéLëòå,ycwnd zia epl oi`y §¦§©¥§©§¨
èòîúðå ,úéðòúa ézáLéok zngnéîãå éaìç.itebayïBöø éäé ¨©§¦§©£¦§¦§©¥¤§¦§¨¦§¦¨

éðôlîèòîúpL éîãå éaìç àäiL ,Eoecip ziprzd zngneléàk ¦§¨¤¤§¥¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦
éðôì åézáø÷ä.éðöøúå ,çaænä éab ìò E ¦§©§¦§¨¤©©¥©¦§¥©§¦§¥¦

:aei` xtq miiqyk xne` opgei iax didy `xnin d`ian `xnbdéaø©¦
áBiàc àøôñ íéiñî äåä ék ïðçBétq cenll miiqn did xy`k -x ¨¨¦£¨§©¥¦§¨§¦

,aei`éëä øîà.jk did xne` -äîäa óBñå ,úeîì íãà óBñ ¨©¨¦¨¨¨§§¥¨
ì,äøBza ìãbL éî éøLà .íéãîBò íä äúéîì ìkäå ,äèéçL ¦§¦¨§©Ÿ§¦¨¥§¦©§¥¦¤¨¥©¨

BøöBéì çeø úçð äNBòå ,äøBza Bìîòå,miaehd eiyrnaíLa ìãâå ©£¨©¨§¤©©©§§§¨¥§¥
äîìL øîà åéìòå ,íìBòä ïî áBè íLa øèôðå ,áBèxtqa jlnd §¦§¨§¥¦¨¨§¨¨¨©§ŸŸ

zldw(` f).'Bãìeä íBiî úånä íBéå áBè ïîMî íL áBè'¥¦¤¤§©¨¤¦¦¨§
:xnel milibx mi`xen`de mi`pzd eidy zexnin d`ian `xnbd

déneôa àìbøîeita dlibx dzid ef `xnin -,øéàî éaøcxne` jk ©§§¨§¥§©¦¥¦
,mc`l `ed jexa yecwd eløBîb[cnl-]ELôð ìëáe Eááì ìëa §§¨§¨§§¨©§§

ìå ,éëøc úà úòãìøBöð ,éúøBú éúìc ìò ãB÷Lixac z` xeny - ¨©©¤§¨©§¦§©©§¥¨¦§
éðéò ãâðå ,Eaìa éúøBzøBîL ,éúàøé äéäz Ez`étìkî Exeaic ¨¦§¦§§¤¤¥¤¦§¤¦§¨¦§¦¦¨

lyLc÷å øäèå ,àèçz`å ,ïBòå äîLà ìkî Eîöò,ok dyrz m` ¥§§©¥§©¥©§§¦¨©§¨§¨§

íB÷î ìëa Enò äéäà éðà.didz eay £¦¤§¤¦§§¨¨
äðáéc ïðaøc eäééneôa àìbøîly mdita dlibx dzid ef `xnin - ©§§¨§©§§©¨¨§©§¤

.dpaiay minkg icinlzdéðà,dxeza wqerd -äiøa,ip`éøáçå- £¦§¦¨©£¥¦
`ed s` ,ezk`lna wqerd ux`d mräiøaal el yi ,xnelk ,ipenk §¦¨

.rxl aeh oia oigadl ipenkéðàa wqerézëàìî[dxezd cenil-] £¦§©§¦
ad jezå ,øéòeli`àeäa wqer,äãOa Bzëàìîizk`lny ,`vnpe §¦§§©§©¨¤

.ezk`lnn dgep xzeiíékLî éðàxweaaå ,ézëàìîìs`àeä £¦©§¦¦§©§¦§
,ézëàìîa øcbúî Bðéà àeäL íLk .Bzëàìîì íékLî,xnelk ©§¦¦§©§§¥¤¥¦§©¥¦§©§¦

,dxeza weqrle izk`ln z` qetzl utg epi`øcbúî éðéà éðà Ck̈£¦¥¦¦§©¥
Bzëàìîaweqrle dxezd cenil z` aefrl dvex ipi` ip` s` - ¦§©§
.dk`lnaøîàz ànLåvex epi`y dfa enr oicdyz` qetzl d §¤¨Ÿ©

y itl ,dxezd cenil zk`lnäaøî éðàda,èéòîî àeäå,xnelk £¦©§¤§©§¦
dxeza zeaxdl gezt al el did `l dxeza wqer `ed did eli`
,xky jk lr lhep did `le ,hrn wx cenll did leki `l` ,izenk

ixdy ,ok xacd oi`eðéðL(.iw zegpn)y,èéòînä ãçàå äaønä ãçà' ¨¦¤¨©©§¤§¤¨©©§¦
.'íéîMì Baì ïéeëiL ãáìáes` ,dxeza wqer did eli`y ,xnelk ¦§©¤§©¥¦©¨©¦

enk xky lhep did mewn lkn ,da zeaxdl egeka did `l m`
.daxnd

,äàøéa íeøò íãà àäé íìBòì ,ééaàc déneôa àìbøî,xnelk ©§§¨§¥§©©¥§¨§¥¨¨¨§¦§¨
`di ok enke .e`xea z`xil ribdl ick zeleagz ipin lka mixriy

a cinz bdpzn'äîç [áéLé] (áéùî) Cø äðòî'(` eh ilyn),å`di ©£¤©¨¦¥¨§
éøëð íò eléôàå ,íãà ìk íòå åéáBø÷ íòå åéçà íò íBìL äaøî©§¤¨¦¤¨§¦§¨§¦¨¨¨©£¦¦¨§¦

àäiL éãk ,÷eMael` miyrn ici lráeäàminyaãîçðå ,äìòîì ©§¥¤§¥¨§©§¨§¤§¨
mc` ipa oiaîì.úBiøaä ìò ìae÷î àäéå ,äh §©¨¦¥§¨©©§¦

íBìL íãà Bîéc÷ä àlL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¨¨¨¤©©¤Ÿ¦§¦¨¨¨
,÷eMa éøëð eléôàå ,íìBòîdligz yxec `ed did mlerly itl ¥¨©£¦¨§¦©

.mc` lk melya
äîëç úéìëz ,àáøc déneôa àìbøî`diy ,dxez ly dxwir - ©§§¨§¥§¨¨©§¦¨§¨

dnräðBLå àøB÷ íãà àäé àlL ,íéáBè íéNòîe äáeLz,dxeza §¨©£¦¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¤
äîëça epnî ìBãb àeäL éîáe ,Baøáe ,Bnàáe åéáàa èòBáe¥§¨¦§¦§©§¦¤¨¦¤§¨§¨

ïéðîáe,[mipya-]øîàpL(i `iw mildz)ìëN 'ä úàøé äîëç úéLàø' §¦§¨¤¤¡©¥¦¨§¨¦§©¥¤
,'íäéNBòì' àlà ,øîàð àì 'íéNBòì' .'íäéNBò ìëì áBè,epiidc §¨¥¤¨¦Ÿ¤¡©¤¨§¥¤

ì íéNBòìdîL,dxezd meiw myl micneld el` -íéNBòì àìå ¨¦¦§¨§Ÿ¨¦
ì àlLdîL.miniiwn mpi`e micneld -ì àlL äNBòä ìëådîL ¤Ÿ¦§¨§¨¨¤¤Ÿ¦§¨
Bì çBð[el did sicr-]àøáð àlL.mlera ©¤Ÿ¦§¨

k àì] áøc déneôa àìbøîd enäfä íìBò`ed jk,[àaä íìBòä ©§§¨§¥§©Ÿ§¨©¤¨¨©¨
`l`,äiáøe äiøt àìå ,äiúL àìå äìéëà àì Ba ïéà àaä íìBòä̈¨©¨¥Ÿ£¦¨§Ÿ§¦¨§Ÿ§¦¨§¦¨

íé÷écö àlà ,úeøçz àìå äàðN àìå äàð÷ àìå ,ïzîe àOî àìå§Ÿ©¨©¨§Ÿ¦§¨§Ÿ¦§¨§Ÿ©£¤¨©¦¦
,äðéëMä åéfî íéðäðå ,íäéLàøa íäéúBøèòå ïéáLBéenkøîàpL §¦§©§¥¤§¨¥¤§¤¡¦¦¦©§¦¨¤¤¡©

mipwfd miraye `edia`e acp iabl(`i ck zeny)íéäìàä úà eæçiå'©¤¡¤¨¡Ÿ¦
,'ezLiå eìëàiåeli`k dpikyd eifn eray mdy `id aezkd zpeeke ©Ÿ§©¦§

.ezye elk`
:`eal cizrl miypd ly ozekf oipra `xnin d`ian `xnbdäìBãb§¨

d `idíéLpì àeä Ceøa LBã÷ä ïçéèáäL äçèáäxkyd oipra ©§¨¨¤¦§¦¨©¨¨©¨¦
,`ad mlerløîàpL ,íéLðàä ïî øúBé(h al diryi)úBpðàL íéLð' ¥¦¨£¨¦¤¤¡©¨¦©£©

.'éúøîà äpæàä úBçèa úBða éìB÷ äðòîL äðî÷xg`n ,xnelk Ÿ§¨§©§¨¦¨Ÿ§©§¥¨¦§¨¦
yi ,'zeghea'e 'zepp`y' miypd z` dpike ,epeyla aezkd ltke

.miyp`d lyn xzei oxky zghad dlecby jkn cenll
ïééëæ éàîa íéLð ,àéiç éaøì áø déì øîàzekef dn xkya - £©¥©§©¦¦¨¨¦§©©§¨

.`ad mlerd iigl miypdàzLéðë éáì eäééða ééeø÷àaody dna - §©§¥§©§§¥§¦§¨
,max itn `xwn my `exwl zqpkd zial miphwd mipad z` ze`ian

ïðaø éa eäééøáb ééeðúàáezial odilra z` zegley ody dna oke - §©§¥©§©§¥©¨¨
,`xnbe dpyn my zepyl ,yxcndéaî eúàc ãò eäééøáâì ïéøèðå§¨§¦§©§©§©§¨¦¥

ïðaøzepzepe ,yxcnd zian miayy cr odilral od zepiznne - ©¨¨
.zxg` xira dxez cenll jlil zeyx mdl

ecnryk dfl df mikxan minkgd eidy zekxad z` zyxtn `xnbd
:daiyid on mvx`le mzial aeylïðaø éøètî eåä ékeid xy`k - ¦£¦©§¥©¨¨

mz`ivia ,dfn df micxtp minkgdéaî[ly eyxcn zian-]éaø ¦¥©¦
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המשך בעמוד קמד

`xew did` cenr fi sc ± ipy wxtzekxa

.äìòî ìù àéìîôál`ipc) qxt xy mr mgldl aey` dzre aizkck zene`d oia dhhw yi skiz mdipia xbz yi dlrn ly mixydyky zene`d ixy zxeaga

:(i.äèî ìù àéìîôáå:minkgd zxeaga.äøåà ïø÷á:dxe` ziefa.áëòî éîå:jpevx miyer ep` oi`y.äñéòáù øåàù:epvingnd epaalay rxd xviéðéà
.éàãë:xvep zeidl oebde aeyg iziid `l.éúøöåðù åéùëòå:izxvep `l eli`k ip` ixd izeaiyg dn.å"÷:ip` xtr izzinay.÷øî:mzde dlkíééñî äåä éë

.áåéàã àøôñ:aeh mya xhtp aei`y my lr.äéîåôá àìâøî:eita libx df xac.éðà:`ed dixa ux`d mr ixag oke ip` dixa dxeza wqerdéúëàìî éðà
.øéòá:ezk`lnn izk`ln dgep xnelk

.øãâúî:izepne` qetzl lcbznàîùå
.øîàúizk`lna xcbzn epi`y enr oicd

al el did `l izepne` qtez did eli`y

hirnn dide izenk dxeza zeaxdl gezt

:xky el oi`e.åðéðùhirnnl xky el yiy

:daxnl enkåáì ïéåëéù ãáìáå
.íéîùìzegpna `ed zepaxw lv`e

:dteqa.äàøéá íåøòipin lka mixrdl

:e`xea z`xil dnxr.äîëç úéìëú
daeyz dnr `diy dxez ly dxwir

:h"rneåì çåð äîùì àìù äùåòä
.àøáð àìùick cnel epi`y yexit

'c) ebdpy mewn wxtac xhpwl `l` miiwl

jcqg miny cr aizk inx `ax 'ixn` (:p

`ly wqera o`k minyd lrn aizke

iiwna ixii` mzde 'ek dnylick m

:oiwxitc inlyexia rnyn oke edecakiy

.åúùéå åìëàéådpikyd eifn eray

:ezye elk` eli`k.äçèáä äìåãâixdy

:zegheae zepp`y o`xw.àúùéðë éáì
zeidl oilibx eid oax zia ly zewepiz

:zqpkd ziaa oax iptl micnl.ïðáø éá
:`xnbe dpyn mipey myy yxcnd zia

.åäééøáâì ïøèðåodilral zepiznn

dxez cenlle zkll zeyx mdl zepzepe

:zxg` xira.ïðáø éøèôîdidy dfn df

:evx`le ezial aeyl exiagn zeyx lhep

.êééçá äàøú êîìåò:`vnz jikxv lk

.úåîëç øáãé êéôeid dkxa oeyla

:mixne`.åøéùééoian `dzy xyei oeyl

:dkldk dxeza
ìë

éùôðåepi` xtr dn .didz lkl xtrk

oevx idi ok mlerl dilk lawn

xne` `edy enk mlerl dlki `l irxfy

:ux`d xtrk jrxf dideéðàixage dixa

oia oigadl ipenk al el yi xnelk .dixa

:rxl aehäùåòäel gep dnyl `ly

xn` dcedi ax xn`d z"`e .`xap `ly

weqri mlerl (:p 'c) ebdpy mewn wxt ax

dnyl `ly elit` zevnae dxeza mc`

`kdc l"ie dnyl `a dnyl `ly jezny

eixiag xzpwl `l` cnel epi`y ixiin

:edecakiy n"r cnely ixiin mzde
uxt

íéãéîìzä ïéáe ,ähî ìL àéìnôáe äìòî ìL àéìnôa§©©§¨¤©§¨§©©§¨¤©¨¥©©§¦¦

ì ïé÷ñBò ïéa ,EúøBúa íé÷ñBòäàlL ïé÷ñBò ïéa dîL ¨§¦§¨¤¥§¦¦§¨¥§¦¤Ÿ

ìì àlL ïé÷ñBòä ìëå .dîLïé÷ñBò eäiL ïBöø éäé ,dîL ¦§¨§¨¨§¦¤Ÿ¦§¨§¦¨¤§§¦

ìïBöø éäé" :éëä øîà déúBìö øúa ,éøcðñkìà 'ø ."dîL ¦§¨£¤§©§§¦¨©§¥¨©¨¥§¦¨

éðôlîø÷a eðãéîòzL ,eðéäìà 'ä Eeðãéîòz ìàå ,äøBà ï ¦§¨¤¡Ÿ¥¤©£¦¥§¤¤¨§©©£¦¥

àkéà ."eðéðéò eëLçé ìàå ,eðaì äåãé ìàå ,äëLç ïø÷a§¤¤£¥¨§©¦§¤¦¥§©¤§§¥¥¦¨

øúa éøcðñkìà 'øå ,dì éìöî àðeðîä áø àä ,éøîàã§¨§¦¨©©§¨©§¥¨§£¤§©§§¦¨©

éðôì òeãéå éeìb ,íéîìBòä ïBaø" :éëä øîà éìöîceððBöøL E §©§¥¨©¨¥¦¨¨¦¨§¨©§¨¤¤§¥

ðBöø úBNòì.úBiëìî ãeaòLå äñéòaL øBàN ?ákòî éîe !E ©£§¤¦§©¥§¤¨¦¨§¦§©§ª

éðôlî ïBöø éäéðBöø éweç úBNòì áeLðå ,íãiî eðìévzL ,EE §¦¨¦§¨¤¤©¦¥¦¨¨§¨©£¥§§

ézøöBpL åéLëòå ,éàãë éðéà ézøöBð àlL ãò ,éäìà" :éëä øîà déúBìö øúa ,àáø ."íìL ááìa§¥¨¨¥¨¨¨©§¥¨©¨¥¡Ÿ©©¤Ÿ©§¦¥¦§©§©§¨¤©§¦

éðôì éðà éøä .éúúéîa øîBçå ì÷ ,éiçá éðà øôò ;ézøöBð àì elàk.äîéìëe äLea àìî éìëk E §¦Ÿ©§¦¨¨£¦§©¨©¨¤§¦¨¦£¥¨¦§¨¤¦§¦¨¥¨§¦¨

éðôlî ïBöø éäééðôì éúàèçM äîe ,ãBò àèçà àlL ,éäìà 'ä Eéîçøa ÷øî Eàì ìáà ,íéaøä E §¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤Ÿ¤¡¨©¤¨¨¦§¨¤¨¥§©£¤¨©¦£¨Ÿ

ék ,àðéáøc déøa øî .éøetëã àîBéa éèeæ àðeðîä áøc éecéå eðééäå ."íéòø íéàìçå ïéøeqé éãé ìò©§¥¦¦¨¢¨¦¨¦§©§¦§©©§¨¦§¨§¦¥©§¥§¨¦¨¦

ì øBöð ,éäìà" :éëä øîà déúBìö íéiñî äåäéLôð éìì÷îìå ,äîøî øacî éúBúôNå ,òøî éðBL £¨§©¥§¥¨©¨¥¡Ÿ©§§¦¥¨§¦§©¦©¥¦§¨§¦§©§©©§¦

éúBöîáe ,EúøBúa éaì çút .äéäz ìkì øôòk éLôðå ,íBcú,òø òâtî éðìévúå ,éLôð óBcøz E ¦§©§¦§¨¨©Ÿ¦§¤§©¦¦§¨¤§¦§¤¦§©§¦§©¦¥¦¦¤©¨

äøäî ,äòø éìò íéáùBçä ìëå .íìBòa àáì úBLbøúnä úBòø ìkîe ,äòø äLàîe ,òøä øöiî¦¥¤¨¨¥¦¨¨¨¦¨¨©¦§©§¨Ÿ¨¨§¨©§¦¨©¨¨§¥¨

éðôì éaì ïBéâäå éô éøîà ïBöøì eéäé .íúBáLçî ì÷ì÷å íúöò øôä,úLL áø ."éìàBâå éøeö 'ä ,E ¨¥£¨¨§©§¥©§§¨¦§§¨¦§¥¦§¤§¦¦§¨¤¦§£¦©¥¤

éðôì éeìb ,íéîìBòä ïBaø" :éëä øîà éìöîc øúa ,àúéðòúa áéúé äåä ékLc÷nä úéaL ïîæa ,E ¦£¨¨¦§©£¦¨¨©§©§¥¨©¨¥¦¨¨¦¨§¨¤¦§©¤¥©¦§¨

ézáLé åéLëòå .Bì øtkúîe Bîãå Baìç àlà epnî ïéáéø÷î ïéàå ,ïaø÷ áéø÷îe àèBç íãà ,íéi÷©¨¨¨¥©§¦¨§¨§¥©§¦¦¦¤¤¨¤§§¨¦§©¥§©§¨¨©§¦

éðôlî ïBöø éäé .éîãå éaìç èòîúðå ,úéðòúaéðôì åézáø÷ä eléàk ,èòîúpL éîãå éaìç àäiL ,EE §©£¦§¦§©¥¤§¦§¨¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦¦§©§¦§¨¤
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éðôe ,äøBzéúBúôN .òé÷øä øäBæk eøéäæé EéúBéìëå ,úòc eòéaé Eéîòôe ,íéøLéî äðæBìòz Eì eöeøé Eéøètî eåä ék ."ïéîBé ÷ézò éøác òBîL ¨¨¤©§¦§©¨¨¦©¦§¤©¦©©§¦§¤©£§¨¥¨¦§¨¤¨¦§©¦§¥©¦¦¦£¦©§¥

,ìàeîLe áø ¯ "íéìaeñî eðéôålà" .'Bâå "íéìaeñî eðéôelà" :éëä déì eøîà ,éðîçð øa ìàeîL 'ø éaî dì éøîàå ,àcñç áø éaî ïðaø©¨¨¦¥©¦§¨§¨§¦¨¦¥§¥©©§¨¦¨§¥¨¥©¥§¨¦§©¥§¨¦©§¥
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xew`קמב dida cenr fi sc ± ipy wxtzekxa

.ä÷ãöá ïéðåæð åìåë íìåòä ìë:ociay zekfa `le d"awd ly ezwcvaíäå
.òåøæá ïéðåæðezwcvn miwegx edl ixwe `xw irzyn miwicvae mciay zekfa

:d"a yecwd ly.ïéðåæð ïðéà:iyewa miqpxtzne mdikxv ick odl oi`y

.äãåäé áøã àâéìôå:miryx epiid al ixia` xn` edi`c.éàáåâdne` my

(:r sc c"t) oiyecw zkqnae laaa `id

:mipizpd on eidy opixn`àçáù
.àúùá éðîéæ éøú àúééøåàãeidy

renyl xc`a l`xyi my mitq`p

lel`ae iy` axc yxcn gqtd zeklda

:bgd zekld renyläöåøä ìë àì
.'åëåoi` miaxl ciqge mkg wfged `l m`

lekiy envra d`xny de`b `l` df

:eal oieklàåä àúãéáò éùðéà éøîà
úéìã.äéìdyer epi`y eze` d`exd

a`a dryz zngny oian epi` dk`ln

:zeyrl dk`ln el oi` `l` lha `ed

.à÷åùá àëéà éðìèá äîë éæç ÷åô
:dk`ln inia s`

àøå÷ äéä êìò ïøãä

itl .y"w zexwln xeht 'ek ezny in

`iede ezxeaw zaygna cexh `edy

:devnc `cxih meyn xehtc ozgc `inec

.ïäéôåìçåz`yl oitlgzny jxc oky

:ea zekfl oivtg lkdy itléðôìù úà
.äèîädhnd ribzyk ea ewqrziy

:mlv`.äèîä øçàìùå:xak ede`ypy

.íéøåèô íäá êøåö äèîä éðôìùm`

:mixeht ez`yl mikixvøçàìùå
.äèîäli`ed miaiig mda jxev m` s`

:znd on ozaeg ici e`vi xakyåìàå
.äìôúä ïî ïéøåèô åìàåe`lc

yiy itl eyxit epizeaxe `id `ziixe`c

oeyl df oi`y d`xp ile zedy cer mdl

:xeht.äøåùìla`d z` oingpn eidy

:xawd on maeya eizeaiaq dxey swda

'îâ.åéðôì ìèåî åðéàùziaa `ed oebk

:xg` ziaa znde cg`úéáá ìëåà
.øçà:'eke yxl brelk d`xpcåðéàå
.áñéîecv lr zeaiyga miaeqnd jxck

:dhnae zil`nyd.êøáî åðéàåepi`e

:`ivend zkxa jxal jixv.ïîæî åðéàå
:oefnd zkxa jxal jixv epi`
ïéàå

õøô`viy b`ec df z`vei .cec zia zeklna dvxt uxty .ltezig` df

:df `viy iee iab (:ew sc) wlga yxtnck drx zeaxzläçåö.ifgb df

:dgev epiide `xwi `nh `nh dia aizke rxevn didyíäåjkle .rexfa oipefp

:e`a `l jicr opiqxb `le e`a jicr rexfa mde zeriwza dibdl yi

éøúepi`y zxvra la` .`zya ipnif

jk lk eid `l cg` mei `l`

edl yigxzi` `qip `nye oitq`zn

iax axd xagy mizrd xtqa izi`xe

ly cenr didy rnyy ilifxa xa dcedi

lel`c dlka mdilr minyd on cxei y`

:xc`c dlkaeáøici` axc dixa `yiy

axk dkldc g"xt .silgz `l mlerl xn`

xn`c b"ayxk dklde d`xza `edc zyy

lkae lehi myd z` lehil dvexd lk `l

l`ilnb oa oerny oax dpyy mewn

ocive axrn ueg ezenk dkld epizpyna

g"x wqt oke (.fr zeaezk) dpexg` di`xe

mipeekn ep` oi` mrt meyay ep` edine

d`xp daxc`c zexwl yi ozg mb ahid

lka oiekn ip` xnelk `xwi `l m` `xdeik

a`a dryza dk`ln zeyrl la` dry

:dk`ln zeyrl oi`

àøå÷ äéä êìò ïøãä

éîezny in qixb i"yx .eiptl lhen ezny

i"xl d`xp la` xgyd zltz xg`

y"wn ditiqa ixii`c `xew did xg` `edy

inlyexiae y"w xehtn inp ligzn o`ke

:ok enk qixbøåèôinlyexia .y"wn

'ek xekfz ornl aizk oea x"` `nrh yxtn

miiga wqer dz`y mini jiig ini lk cr

opiqxb ikd :mizna wqer dz`y mini `le

one dltzd one rny z`ixwn xeht

:oilitzd

éëäelit` dhnd xg`ly i"yx qixb

itl oiaiig mdl dkixv dhnd

xaky z`yl milibx eid `l mlerly

i`n yxtl oeyld zvw dnize mwlg e`yp

eid `l `lde mdl dkixv 'it` xn`w

zqxbk d`xp jkl znd z` llk oi`yep

z` dhnd xg`lye dhnd iptly mixtqd

dkixv oi` oixeht mdl dkixv dhndy

:oiaiig mdlåìà.dltzd on oixeht el`e

`ziixe`cn ody oilitzae y"wa la`

lhen ezny in xn`wc `yixe miaiig

tloilitzd one rny z`ixw on xehtc eip

`l `l` dltzd on xehtc oky lk 'eke

oiay welgd `l` `yixa ipzinl ira

:eiptl lhen eznl dhnd i`yep

åðéàå.jxal wewf oi`e i"yxt .jxan

dvx m`y eyexit jezn rnyne

m` xn`w inlyexia edin i`yx jxal

d`xp jkl el oirney oi` xingdl dvx

yxtne jxal i`yx epi` jxan epi` xnel

zn ly eceak iptn xn`we dnl inlyexia

jixte e`yn `yiy in el oi`y iptn inp i`

c"q `we alel zlihpn xeht `ipzde

e`yn `yil cexh epi` eae h"eia ixiinc

.cren ly elega 'it lega xztz ipyne
`ipzde

ãåc ìL Búòéñk eðúòéñ àäú àlL ¯ "õøt ïéà"¥¤¤¤Ÿ§¥¦¨¥§¦¨¤¨¦

àäú àlL ¯ "úàöBé ïéàå" .ìôBúéçà epnî àöiL¤¨¨¦¤£¦¤§¥¥¤Ÿ§¥

âàBc epnî àöiL ìeàL ìL Búòéñk eðúòéñ¦¨¥§¦¨¤¨¤¨¨¦¤¥

Búòéñk eðúòéñ àäú àlL ¯ "äçåö ïéàå" .éîBãàä̈£¦§¥§¨¨¤Ÿ§¥¦¨¥§¦¨

àlL ¯ "eðéúBáBçøa" .éæçb epnî àöiL ,òLéìà ìL¤¡¦¨¤¨¨¦¤¥£¦¦§¥¤Ÿ

:íéaøa BìéLáz çéc÷nL ãéîìz Bà ïa eðì àäé§¥¨¥©§¦¤©§¦©©§¦¨©¦

áø ¯ "ä÷ãvî íé÷Bçøä áì éøéaà éìà eòîL"¦§¥©©¦¥¥¨§¦¦§¨¨©

ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø dì éøîàå ,ìàeîLe:øîà §¥§¨§¦¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©

.òBøæa ïéðBfð íäå ,ä÷ãöa ïéðBfð Blek íìBòä ìk̈¨¨¦¦¦§¨¨§¥¦¦¦§©

íäå ,íúeëæa ïéðBfð Blek íìBòä ìk :øîà ãçå§©¨©¨¨¨¦¦¦§¨§¥

,áø øîà äãeäé áøãk ;ïéðBfð ïéà ïîöò úeëæa eléôà£¦¦§©§¨¥¦¦¦§©§¨¨©©

ìB÷ úa íBéå íBé ìëa ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¨¨©

ïéðBfð Blek íìBòä ìk :úøîBàå ,áøBç øäî úàöBé¥¥©¥§¤¤¨¨¨¦¦

ïéáeøç á÷a Bì éc éða àðéðçå ,éða àðéðç ìéáLa¦§¦£¦¨§¦©£¦¨§¦©§©£¦

øîàc ,äãeäé áøc àâéìôe .úaL áøòì úaL áøòî¥¤¤©¨§¤¤©¨§¦¨§©§¨§¨©

áø øîà .éàLtè éàáBb ,áì éøéaà ïàî :äãeäé áø©§¨©©¦¥¥¨¥¦§¨¥¨©©

áø øîà .eäéépéî àøBib øéibéà àì àäc ,òãz :óñBé¥¥©§¨Ÿ¦©©¦¨¦©§¨©©

eæç à÷c ,eäðéð áì éøéaà àéñçî àúî éða :éMà©¦§¥¨¨©§§¨©¦¥¥¦§§¨¨

àøBib øéibî÷ àìå ,àzLa éðîæ éøz àúééøBàc àø÷é¦§¨§©§¨§¥¦§¥§©¨§Ÿ¨¦©©¦¨

ïaøc àøîéîì :'eëå úBø÷ì äöBø íà ïúç :eäéépéî¦©§¨¨¦¤¦§§§¥§¨§©¨

éLééç àì ïðaøå àøäeéì Lééç ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¨¥§£¨§©¨¨Ÿ¨§¥

íB÷î ,ïðúc !eäì ïðéòîL àëtéà àäå ,àøäeéì§£¨§¨¦§¨¨§¦©§¦§©¨

íB÷î ,ïéNBò áàa äòLúa äëàìî úBNòì eâäpL¤¨£©£§¨¨§¦§¨§¨¦¨

éãéîìz íB÷î ìëå ,ïéNBò ïéà úBNòì àlL eâäpL¤¨£¤Ÿ©£¥¦§¨¨©§¦¥

íìBòì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;íéìèa íéîëç£¨¦§¥¦©¨¦§¤©§¦¥¥§¨

àéL÷ .íëç ãéîìúk Bîöò úà íãà ìk äNòé©£¤¨¨¨¤©§§©§¦¨¨©§¨

ïaøcà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àéL÷ ,ïðaøcà ïðaøc§©¨¨©§©¨¨©§¨§©¨¦§¤©§¦¥©§©¨

.ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà .ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

éìçz àì íìBòì :øîà éãéà áøc déøa àLéL áø!ó ©¥¨§¥§©¦¦¨©§¨Ÿ©£¦

éleëc ïåék ,òîL úàéø÷ !àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨§¦©§©¥¨§¥

äëàìî éãáò àîìò éleëc ïåék ,àëä ;àøäeék éæçéî àì ,éø÷ énð eäéàå eø÷ à÷ àîìò̈§¨¨¨§¦©¥¨¥Ÿ¤¡¥§£¨¨¨¥¨§¥¨§¨¨§¥§¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc .àøäeék éæçéî ,ãéáò à÷ àì eäéàå§¦Ÿ¨¨¦¤¡¥§£¨§©¨¦§¤©§¦¥©§©¨¦§¤©§¦¥

,àëä ìáà ;dézòc éðeeëì éöî àìc éãäñ ïðàå ,àúléî àéìz äðeëa íúä !àéL÷ àìŸ©§¨¨¨§©¨¨©§¨¦§¨©£¨¨£¥§Ÿ¨¥§©¥©§¥£¨¨¨

:à÷eLa àkéà éðìèa änk éæç ÷et ,Bì ïéàc àeä äëàìî øîBà äàBøä̈¤¥§¨¨§¥£¦©¨©§¨¥¦¨§¨

àøB÷ äéä Cìò ïøãä©§¨£¨¨¨¥

éîúBøeîàä úBöî ìkîe ïéléôzä ïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî øeèt ,åéðôì ìheî BúnL ¦¤¥¨§¨¨¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦¦¨¦§¨£

øçàlL úàå ähnä éðôlL úà ,ïäéôelç éôelçå ïäéôelçå ähnä éàLBð .äøBza©¨§¥©¦¨§¦¥¤§¦¥¦¥¤¤¤¦§¥©¦¨§¤¤§©©

ðôlL úà ,ähnäelàå .ïéáéiç íäa CøBö ähnä øçàlL úàå ,íéøeèt íäa CøBö ähnä é ©¦¨¤¤¦§¥©¦¨¤¨¤§¦§¤¤§©©©¦¨¤¨¤©¨¦§¥

eòébé àlL ãò øBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà ,eøæçå únä úà eøá÷ .älôzä ïî íéøeèt elàå̈¥§¦¦©§¦¨¨§¤©¥§¨§¦§¦§©§¦§¦§©¤Ÿ©¦

íéðBöéçäå íéøeèt íéiîéðtä ,äøeLa íéãîBòä .eìéçúé àì ¯ åàì íàå ;eìéçúé ¯ äøeMì©¨©§¦§¦¨Ÿ©§¦¨§¦§¨©§¦¦¦§¦§©¦¦

äæeæîáe älôúa ïéáéiçå ,ïéléôzä ïîe òîL úàéøwî íéøeèt íépè÷e íéãáòå íéLð) .íéáéiç©¨¦¨¦©£¨¦§©¦§¦¦§¦©§©¦©§¦¦§©¨¦¦§¦¨¦§¨

:(ïBænä úkøááe'îâìheî BúnL éî ,éäðéîøe !?àì åéðôì ìheî BðéàLå ,ïéà åéðôì ìheî §¦§©©¨¨§¨¨¦§¤¥¨§¨¨Ÿ§¦§¦¦¤¥¨

Bì ïéà íàå ;ìëBàå ävéçî äNBò ,Bøéáç úéa Bì ïéà íàå ;Bøéáç úéáa ìëBà ,øçà úéa Bì ïéà íàå ;øçà úéáa ìëBà ,åéðôì§¨¨¥§©¦©¥§¦¥©¦©¥¥§¥£¥§¦¥¥£¥¤§¦¨§¥§¦¥

,ïnæî Bðéàå Cøáî Bðéàå ,ïéé äúBL Bðéàå øNa ìëBà Bðéàå ,ìëBàå áñéî Bðéàå .ìëBàå åéðt øéæçî ,ävéçî úBNòì øác̈¨©£§¦¨©£¦¨¨§¥§¥¥¥§¥§¥¥¨¨§¥¤©¦§¥§¨¥§¥§©¥
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc - zekxa(ycew zay meil)

:weqtd jynd z` `xnbd zx`aneeðúòéñ àäú àlL ,'õøt ïéà'¥¤¤¤Ÿ§¥¦¨¥
[epizxeag-]ãåc ìL Búòéñk,jlndepnî àöiL[ezxeag jezn-] §¦¨¤¨¦¤¨¨¦¤

ìeàL ìL Búòéñk eðúòéñ àäú àlL ,'úàöBé ïéàå' .ìôBúéçà£¦¤§¥¥¤Ÿ§¥¦¨¥§¦¨¤¨
,jlndeðúòéñ àäú àlL ,'äçåö ïéàå' .éîBãàä âàBc epnî àöiL¤¨¨¦¤¥¨£¦§¥§¨¨¤Ÿ§¥¦¨¥

òLéìà ìL Búòéñk,`iapdàlL ,'eðéúBáBçøa' .éæçb epnî àöiL §¦¨¤¡¦¨¤¨¨¦¤¥£¦¦§¥¤Ÿ
çéc÷nL ãéîìz Bà ïa eðì àäéz` [sxey-],íéaøa BìéLáz §¥¨¥©§¦¤©§¦©©§¦¨©¦

.miaxd z` `ihgne drx zeaxzl `veiy ,xnelk
aezka xn`p :miwicvd zepefn oipra `xnin d`ian `xnbden diryi)

(ai,'ä÷ãvî íé÷Bçøä áì éøéaà éìà eòîL'wqer df `xwne ¦§¥©©¦¥¥¨§¦¦§¨¨
ewlgpy `l` ,'al ixia`' mipeknd ,miwicvaìàeîLe áøyexita ©§¥

,`xwnddì éøîàådfa ewlgpy mixne` yie -éaøå ïðçBé éaø §¨§¦©©¦¨¨§©¦
ãç .øæòìàmdn cg` -øîày ,`id jk aezkd zpeekyíìBòä ìk ¤§¨¨©¨©¨¨¨

ä÷ãöa ïéðBfð Blekzekfa `le ,`ed jexa yecwd ly ezwcva - ¦¦¦§¨¨
,mciayíäå,miwicvd -òBøæa ïéðBfðzekfa ,xnelk ,mgeka - §¥¦¦¦§©

mdy itl ,'dwcvn miwegxd' aezkd mze` dpik jkitle ,mciay
oefil mikixv mpi`y ,epiidc ,`ed jexa yecwd ly ezwcvn miwegx

.dwcvaãçåmdn cg`e -íúeëæa ïéðBfð Blek íìBòä ìk ,øîà- §©¨©¨¨¨¦¦¦§¨
,miwicvd zekfaåeli`íä,miwicvd -ïéà ïîöò úeëæa eléôà §¥£¦¦§©§¨¥

,ïéðBfðitle .iyewa miqpxtzne ,mdikxv ick zepefn mdl oi` ,xnelk ¦¦
miwicvdy jk lr 'dwcvn miwegxd' aezkd ixac miyxtzn df
oefip mlerdy it lr s`y ,mnvr mdly zewcvd on miwegx

.iyewa `l` miqpxtzn mpi` md mzwcva
íBéå íBé ìëa ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©§¨¨

dzid ,[`qec oa `pipg iax ly einia]áøBç øäî úàöBé ìB÷ úa©¥¥©¥
,[ipiq xd-]ìéáLa ïéðBfð Blek íìBòä ìk ,úøîBàå[ly ezekfa-] §¤¤¨¨¨¦¦¦§¦
å ,éða àðéðçeli`éða àðéðçenvrBì écoefilá÷alyáøòî ïéáeøç £¦¨§¦§£¦¨§¦©§©¨¦¥¤¤

,úaL áøòì úaLitl ,cala miaexg epefn did reayd lk ,xnelk ©¨§¤¤©¨
.mgl ziipwl ecia zern eid `le ,mevnvae xrva qpxtzn didy

xe`iaa lirl exkfedy zehiyd lr zwlegd drc d`ian `xnbd
:'al ixia`' oipràâéìôeaezkd ixac z` miyxtnd el` mi`xen` - §¦¨

`xnind lr md miwleg ,miwicvd lr 'al ixia`'øîàc ,äãeäé áøc§©§¨§¨©
ïàî ,äãeäé áøel` md in -áì éøéaà,aezkd mda wqeryéàáeb ©§¨©©¦¥¥¨¥

[laaa dne` my-]éàLôèdyw male md miryxy ,miythd - ©§¨¥
.oa`k

òãz ,óñBé áø øîà,md al ixia`y di`x jl `ia` -àì àäc ¨©©¥¥©§¨Ÿ
eäéépéî àøBib øéibéà.mdn cg` elit` xiibzd `l ixdy - ¦©©¦¨¦©§

,éLà áø øîàmiiebdéðaeäðéð áì éøéaà 'àéñçî àúî'miryx - ¨©©©¦§¥¨¨©§§¨©¦¥¥¦§
,mdàzLa éðîæ éøz àúééøBàc àø÷é eæç à÷cmd mi`ex ixdy - §¨¨§¨¨§©§¨§¥¦§¥§©¨

ycega l`xyi my mitq`p eidy ,dpya miinrt dxezd ceak z`
renyl lel` ycega oke ,iy` axn gqtd zekld z` renyl xc`

,bgd zekld z`åok it lr s`eäéépéî àøBib øéibî÷ àì`l - §Ÿ¨¦©©¦¨¦©§
.yi` mdn xiibzd

:dpyna epipy'åëå úBø÷ì äöBø íà ïúçdlil rny z`ixw ¨¨¦¤¦§
lehil dvexd lk `l ,xne` l`ilnb oa oerny oax ,`xew oey`xd

.lehi myd z`
rny z`ixw `exwl ozgl mixizn minkgy ,dpynd ixacn x`ean
md oi`e ,ezcxih meyn `ed xehty s` ,ei`eyipl oey`xd dlila
oiekl lekiy envra d`xny ,[de`b-] `xdei meyn dfa yiy mixaeq
lkl xizn epi` l`ilnb oa oerny oax eli`e ,eizecxih s` lr eal
xaeq `edy itl ,lecb mc`k wfgeny inl wx `l` ,z`f zeyrl mc`

.de`b meyn dfa yiy
jtidl yxetn day ,migqt zkqna `ibeqn dxizq dywn `xnbd
dywn .yyeg epi` l`ilnb oa oerny oaxe de`bl miyyeg minkgy

:`xnbdàøîéîì,xnel ozip ike -Lééç ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc §¥§¨§©¨¦§¤©§¦¥©¥
àøäeéì,[de`b-]åeli`àëôéà àäå ,àøäeéì éLééç àì ïðaø §£¨§©¨¨Ÿ©§¥§£¨§¨¦§¨

eäì ïðéòîL,jtidl xaeqy mdn cg` lkl eprny ixde -ïðúc- ©§¦©§¦§©
migqt zkqna epipy jky(:cp),eâäpL íB÷îeaäëàìî úBNòì §¤¨£©£§¨¨

ïéNBò ,áàa äòLúae ,zeyrl md mi`yx -eâäpL íB÷îeaàlL §¦§¨§¨¦§¤¨£¤Ÿ

úBNòì,a`a dryza dk`lnïéNBò ïéà.zeyrl mi`yx mpi` - ©£¥¦
,íéìèa íéîëç éãéîìz íB÷î ìëåebdpy mewna s` ,xnelk §¨¨©§¦¥£¨¦§¥¦

mdl oi` minkg icinlz mewn lkn ,a`a dryza dk`ln zeyrl
lr xingdl el oi` mkg cinlz epi`y mc` la` .dk`ln ea zeyrl
`id ef .de`b meyn dfa yiy itl ,dk`ln ziiyrn rpndle envr

.minkg zrcíãà ìk äNòé íìBòì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©£¤¨¨¨
,íëç ãéîìúk Bîöò úàel ie`x mkg cinlz epi`y in s` ,xnelk ¤©§§©§¦¨¨

,a`a dryza dk`ln dyri `le ,mkg cinlzk envr lr xingdl
.de`b meyn dfa yiy xaeq `ed oi`e .zeyrl ebdpy mewna s`

,ok m`eïðaøcà ïðaøc àéL÷minkg zhiyn dxizq zeywdl yi - ©§¨§©¨¨©§©¨¨
lila rny z` `exwl utgd ozg iabl de`bl miyyeg mpi`y o`k
dyer epi`y mc`a de`bl miyyegd my minkg zhiyl ,ei`eyip

,ok enke .zeyrl ebdpy mewna a`a dryza dk`lnïaøc àéL÷©§¨§©¨
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcà ìàéìîb ïa ïBòîLdxizq zeywdl yi - ¦§¤©§¦¥©§©¨¦§¤©§¦¥

ozg lr xqe`e ,de`bl yyegd o`k l`ilnb oa oerny oax zhiyn
lkl yiy ,migqt zkqna ezhiyl ,ei`eyip lila rny z` `exwl
dryza dk`ln ziiyrn rpndle mkg cinlzk envr zeyrl mc`

.zeyrl ebdpy mewna s` a`a
:`xnbd zvxznäèéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîàz` silgdl yi - ¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

zkqna `ibeqa e` epziibeqa e` ,zenewnd on cg`a mi`pzd zehiy
migqtz`ixw iabl oia de`bl yyeg mi`pzd on cg`y ,`vnpe ,

.mewn meya dfl yyeg epi` ipyd eli`e ,a`a dryz iabl oiae rny
:`xnbd d`ian sqep uexizíìBòì ,øîà éãéà áøc déøa àLéL áø©¦¨§¥§©¦¦¨©§¨

éìçú àìóz` ayiil yi `l` ,zehiyd z` silgdl jixv oi` - Ÿ©£¦
.mdixaca dxizq dywz `ly l`ilnb oa oerny oaxe opax zrc

:eixac z` `yiy ax yxtneàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcoi` - §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨
iabl `weec oky ,minkg ixaca dxizq zeywdlòîL úàéø÷oi` §¦©§©

c meyn ,de`bl miyyeg mdéîð eäéàå eø÷ à÷ àîìò éleëc ïåék¥¨§¥¨§¨¨¨§¦©¦
àøäeék éæçéî àì éø÷`ed s`e ,rny z` mi`xew lkde xg`n - ¨¥Ÿ¦£¥§£¨

la` .de`bk d`xp df oi` ,mdnr `xew[íúä] (àëä)oiprl ,my - ¨¨
,a`a dryza dk`ln ziiyräëàìî éãáò àîìò éleëc ïåék¥¨§¥¨§¨¨§¦§¨¨

àøäeék éæçéî ãéáò à÷ àì eäéàåmibdep mewn eze`ae xg`n - §¦Ÿ¨¨¥¦£¥§£¨
dyer epi`e envr lr xingny mc` eze` if` ,dk`ln zeyrl lkd
zeyrl minkg eilr exq` jkitle ,mdilr d`bznk d`xp dk`ln

.ok
,ok enkeàì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc§©¨¦§¤©§¦¥©§©¨¦§¤©§¦¥Ÿ
àéL÷meyn ,l`ilnb oa oerny oax ixaca dxizq zeywdl oi` - ©§¨

] (íúä)c[àëä,rny z`ixw oiprl ,o`k -àúléî àéìz äðeëa- ¨¨§©¨¨©§¨¦§¨
rny z`ixwn ozg exhty xacd mrh ixdy ,ielz xacd ald zpeeka

,cexhy meyn `eddézòc éðeeëì éöî àìc éãäñ ïðàåmicr ep`e - ©£©©£¥§Ÿ¨¥§©¥©§¥
z` `exwl utgd ozgy ,`vnpe ,ezrc oiekl leki `ed oi`y xaca
oerny oax eilr xqe` ok lre ,oiekl `ed lekiy jka d`bzn rny

,ok zeyrl l`ilnb oa[íúä] (àëä) ìáàziiyr i` oiprl ,my - £¨¨¨
mc` lky meyn ,de`b jka oi` ,a`a dryza dk`lnäàBøäeze` ¨¤

`l` ,a`a dryz zngn `edy xeaq epi` dk`ln ziiyrn zaey
øîBà,eailaBì ïéàc àeä äëàìîdk`ln mey dzr el oi` i`ce - ¥§¨¨§¥

ixdy ,zeyrlà÷eLa àkéà éðìèa änk éæç ÷etdnk d`xe `v - £¦©¨©§¨¥¦¨§¨
`vnpe ,dpyd zeni lka dk`ln miyer mpi`y ,weya yi miplha
oi`e ,a`a dryz zngn dk`ln ziiyrn rpnpy xkip xacd oi`y

.de`b meyn dfa

àøå÷ äéä êìò ïøãä

åúîù éî ¯ éùéìù ÷øô
lirl(.fh)cnlne siqen df wxt .rny z`ixwn xeht ozgdy epipy

ok enk .zetqep zeevnne rny z`ixwn mixehtd mitqep miyi` lr
dxez cenlze oilitz ,dlitz ,rny z`ixw ipic `xnba mix`azn

.dnecke zetpehnd ze`eank ,miniieqn zenewna
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המשך בעמוד סט



קמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - zekxa(ipy meil)

ux`n mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd ip` mkl didi wcv oide§¦¤¤¦§¤¨¤£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤¥¤¤
.'mixvn¦§¨¦

àø÷ éàä da áéúëc íeMî ,ïéáà øa éñBé éaø øîà àlàmeyn - ¤¨¨©©¦¥©£¦¦¦§¦¨©§¨
df weqt da xn`py(h ck xacna),éî àéáìëe éøàk áëL òøk'¨©¨©©£¦§¨¦¦

,'epîé÷é.rny z`ixwa xn`pd 'jnewae jakya'l oeinc ea yie §¦¤
:`xnbd dywnàì eúå à÷eñt éàä àîéìåweqtd z` wx exn`iy - §¥¨©§¨§Ÿ

`l zn`a recne ,xeaivl gxeh jka oi`e ,xzei `le 'ebe 'aky rxk'
:`xnbd zvxzn .wla zyxt z` xnel erawéøéîb,epicia dlaw - §¦¥

àì eðéaø äLî d÷ñt àìc ,ïðé÷ñt eðéaø äLî d÷ñôc äLøt ìk̈¨¨¨§©§©Ÿ¤©¥©§¦©§Ÿ©§©Ÿ¤©¥Ÿ
ïðé÷ñte` dgezt dyxtdy epiidc ,dwiqtd epiax dyny dyxt - ©§¦©

oi` epiax dyn dwqt `ly dyxt ,dze` miwiqtn ep` s` ,dnezq
.dze` miwiqtn ep`

:`xnbd zxxan .rny z`ixw oipra oecl dkiynn `xnbdúLøẗ¨©
äeòá÷ äî éðtî ,úéöéö.rny z`ixwa,àáéáç øa äãeäé áø øîà ¦¦¦§¥¨§¨¨¨©©§¨©©¦¨

ìBò ,íéøöî úàéöé ,úéöéö úåöî ,íéøác äMîç da LiL éðtî¦§¥¤¥¨£¦¨§¨¦¦§©¦¦§¦©¦§©¦
å ,úBöîxg` jyndl xeqi`díéðéî úòã-inrh z` miktedd el` ¦§§©©¦¦

sqep xac .zelil` xg` jledd lwern ote`a dze` miyxece dxezd
ly xeqi`d `ed da yiyäøéáò øeäøä.miyp ze`z -øeäøäå ¦§£¥¨§¦§

.äøæ äãBáò£¨¨¨
:`xnbd zl`eyïLøôî úìz éðä àîìLadcedi ax ixac mipaen - ¦§¨¨¨¥§¨§¨§¨

zyxta miyxetn md oky ,mipey`xd mixacd zylya `aiag xa
,ziviváéúëc ,úBöî ìBòxn`py -(hl eh xacna)BúBà íúéàøe' ¦§¦§¦§¦¤

áéúëc ,úéöéö ,''ä úBöî ìk úà ízøëæe(gl weqt my)íäì eNòå' §©§¤¤¨¦§¦¦¦§¦§¨¨¤
'åâå úöéölizR spMd zviv lr Epzpe mzxcl mdicba itpM lr ¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨§¨§©¦¦©¨¨§¦

,'zlkYáéúëc 'íéøöî úàéöé(`n weqt my)'åâå éúàöBä øLà' §¥¤§¦©¦§©¦¦§¦£¤¥¦
,'mkidl` 'd ip` midl`l mkl zFidl mixvn ux`n mkz`àlà ¤§¤¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦¡Ÿ¥¤¤¨

ïìðî äøæ äãBáò øeäøäå äøéáò øeäøä íéðéî úòcmiaezk okid - ©©¦¦¦§£¥¨§¦§£¨¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .ziviv zyxta el` dylyàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨

(hl eh my)mkaal ixg` ExEzz `le'mipf mY` xW` mkipir ixg`e §Ÿ¨©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
,eyxce 'mdixg`øîBà àeä ïëå ,úeðéî Bæ íëááì éøçàgken oke - ©£¥¤©£¥§©§¤¦§¥¥

xn`py ,eal zaygn xg` jledd df `ed 'oin'y weqta(` ci mildz)

,'íéäìà ïéà Baìa ìáð øîà'jtedd dfn xzei lap oi`y i`ceae ¨©¨¨§¦¥¡Ÿ¦
.zelil` xg` dkilde xwy zeyxcl miig midl` ixacíëéðéò éøçà©£¥¥¥¤

äøéáò øeäøä äæ,dexreøîàpL(b ci mihtey)ìà ïBLîL øîàiå' ¤¦§£¥¨¤¤¡©©Ÿ¤¦§¤
øeäøä äæ ,'íéðBæ ízà' .'éðéòá äøLé àéä ék éì ç÷ dúBà åéáà̈¦¨©¦¦¦¨§¨§¥¨©¤¦¤¦§

øîBà àeä ïëå ,äøæ äãBáò(bl g mihtey)EaWie oFrcb zn xy`M idie' £¨¨¨§¥¥©§¦©£¤¥¦§©¨ª
l`xyi ipA.'íéìòaä éøçà eðæiå §¥¦§¨¥©¦§©£¥©§¨¦

äðùî
:ziaxr ly rny z`ixwa mixvn z`ivi zxkfd oipra dpc dpynd

íéøöî úàéöé ïéøékæîz`ivi zxikf da yiy ziviv zyxt - ©§¦¦§¦©¦§©¦
dze` mixne` ,mixvnúBìélalr s`e ,ziaxr ly rny z`ixwa - ©¥

da aezky itl ,dlila zbdep dpi` ziviv zevny it(hl eh xacna)

,da dxen`d mixvn z`ivi iptn dze` mixne` ,'Fz` mzi`xE'§¦¤Ÿ
.dlila zbdepy

äðL íéòáL ïák éðà éøä ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîàd`xp ipixd - ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦§¤¦§¦¨¨
,ynn owf did `le] owfkxirv ezeida ze`iypl dpnzpy itl `l`

,[ze`iypl ie`xe owf d`xiy ick ,eizexry epiald ,miniléúéëæ àìå§Ÿ¨¦¦
gikedl ,zei`xa minkgd z` izgvp `l -íéøöî úàéöé øîàzL¤¥¨¥§¦©¦§©¦

àîBæ ïa dLøcL ãò ,úBìéladixfr oa xfrl` iax ly eiepin meia ©¥©¤§¨¨¤¨
,ze`iypløîàpL(b fh mixac)õøàî Eúàö íBé úà øBkæz ïòîì' ¤¤¡©§©©¦§¤¥§¥¤¤

éiç éîé ìk íéøöî,'E,xn`p eli`éiç éîé','E,rnyn didíéîiä ¦§©¦Ÿ§¥©¤§¥©¤©¨¦
azkpy eiykr ,mixvn z`ivi mda xikfdl yi calaéiç éîé ìk','E Ÿ§¥©¤

z` mb zeaxl 'lk' zaiz d`aíéøîBà íéîëçå .úBìéläzaizy ©¥©£¨¦§¦
yi jk `l` ,mini exkfp weqta ixdy ,zelil zeaxl d`a `l 'lk'

xn`p eli` ,yexcléiç éîé''Ewxy mixne` epiid ,calaäfä íìBòä §¥©¤¨¨©¤
zaiz d`a 'jiig ini lk' xn`py eiykr ,mixvn z`ivi ea xikfdl yi

àéáäì ,'ìk'[zeaxl-],çéLnä úBîéìz` xikfdl devn f` mby Ÿ§¨¦¦©¨¦©
.mixvn z`ivin xzei milecb miqip f` eidiy s`e ,mixvn z`ivi

àøîâ
minkgl `nef oa oia ozne `ynd x`ean da `ziixa d`ian `xnbd

:giynd zenil mixvn z`ivi zxkfd oipraàéðz,`ziixaaøîà ©§¨¨©
,íéîëçì àîBæ ïa íäì'jiig ini lk'n eyxcy dn lr daeyz ¨¤¤¨©£¨¦

.giynd zenil `iadl,çéLnä úBîéì íéøöî úàéöé ïéøékæî éëå§¦©§¦¦§¦©¦§©¦¦©¨¦©
øîàð øák àìäå(g-f bk dinxi)eøîàé àìå 'ä íàð íéàa íéîé äpä' ©£Ÿ§¨¤¡©¦¥¨¦¨¦§ª§ŸŸ§

'ä éç íà ék íéøöî õøàî ìàøNé éða úà äìòä øLà 'ä éç ãBò©£¤¤¡¨¤§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦¦¦©
ìkîe äðBôö õøàî ìàøNé úéa òøæ úà àéáä øLàå äìòä øLà£¤¤¡¨©£¤¥¦¤¤©¥¦§¨¥¥¤¤¨¨¦Ÿ

íL íézçcä øLà úBöøàäweqta yxetn ixd ,'mznc` lr EaWie ¨£¨£¤¦©§¦¨§¨§©©§¨¨
.`eal cizrl mixvn z`ivi mixikfn oi`yBì eøîàiaxl minkg ¨§

exn`i `ly weqta xn`py dn ,eziiyew lr daeyz dixfr oa xfrl`
,mixvn ux`n l`xyi ipa z` dlrd xy` 'd ig ceràìoiekzp Ÿ

aezkdø÷òzLzxkfd,dîB÷nî íéøöî úàéöédze` exikfi `le ¤¥¨¥§¦©¦§©¦¦§¨
,llkàäzL àlàn dcizrd dle`bd,øwéò úBéëìî ãeaòL ¤¨¤§¥¦§©§ª¦¨

.Bì ìôè íéøöî úàéöéå¦¦©¦§©¦¨¥
:weqta myexitl dgked mi`ian minkgøîBà äzà Ba àöBik- ©¥©¨¥

yxtl dz` gxken ,dlily oeyla aezkd xaicy s`y xacl `nbec
xn`p .lke lkn xacd lly `ly(i dl ziy`xa)ãBò EîL àøwé àì'Ÿ¦¨¥¦§
EîL äéäé ìàøNé íà ék á÷òé©£Ÿ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שני עמ' ב 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc - zekxa(ycew zay meil)

dì éøîàå ,énàmz`ivia df didy mixne` yie -,àðéðç éaø éaî ©¦§¨§¦©¦¥©¦£¦¨
éëä déì éøîà,jk dfl df mixne` eid -éiça äàøz EîìBòElk - ¨§¦¥¨¦¨§¦§¤§©¤

,dfd mlera `vnz jikxvEúéøçàå`dz,àaä íìBòä éiçì §©£¦§§©¥¨¨©¨
êúå÷úåcenrzíéøBc øBãì,[zexec ixecl-]äbäé Eaì[aeygi-] §¦§¨§¨§¦¦§¤§¤

ét ,äðeázìe ,úBîëç øaãé EðBLLéçøé E[xeaic oipr-]úBððø §¨¦§©¥¨§§§©§¦§¨
,[zexiy-]étòôòeøéLéé E[mixyi mixac e`xi-],Ecâð,xnelk ©§©¤©§¦¤§¤

,dkldk dxeza oian `dzyéðéòéðôe ,äøBz øBàîa eøéàé EE ¥¤¨¦¦§¨¨¤
éúBúôN ,òé÷øä øäBæk eøéäæééúBéìëå ,úòc eòéaé EäðæBìòz E ©§¦§©¨¨¦©¦§¤©¦©©§¦§¤©§§¨

éîòôe ,íéøLéîE[jicrv-]ì eöeøéòBîLz`éøácdpzipy ,dxezd ¥¨¦§¨¤¨¦§©¦§¥

dpeknd `ed jexa yecwd ly eitn.ïéîBé ÷ézò©¦¦
ìàeîL éaø éaî dì éøîàå ,àcñç áø éaî ïðaø éøètî eåä ék¦£¦©§¥©¨¨¦¥©¦§¨§¨§¦©¦¥©¦§¥

éëä déì eøîà ,éðîçð øadf `xwn mixne` eid -(ci cnw mildz) ©©§¨¦¨§¥¨¦
'åâå íéìaeñî eðéôelà'.'EpizagxA dgev oi`e z`vFi oi`e uxR oi` ©¥§¨¦¥¤¤§¥¥§¥§¨¨¦§ŸŸ¥

zeaizd xe`iaa :df `xwn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
'íéìaeñî eðéôelà'ewlgpdì éøîàå ,ìàeîLe áø,mixne` yie - ©¥§¨¦©§¥§¨§¦©

dfa ewlgpyeðéôelà ,øîà ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø[epixy-] ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©©¥
íéìaeñîe ,äøBza[miperh-]äøBza eðéôelà ,øîà ãçå ,úBöna ©¨§¨¦§¦§§©¨©©¥©¨

.íéøeqéa íéìaeñîe ,úBönáe©¦§§¨¦§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc - zekxa(iyily meil)

àøîâ
.`vi eal oeek m` ,`xwnd onf ribde dxeza `xew did ,dpyna epipy
.rny z`ixw zaeg ici z`vl oeekzdy `ed yexitd dxe`kle

:`xnbd zwiicndpî òîL,ef dkldn rnyn -úBëéøö úBöî §©¦¨¦§§¦
äðåek,`vi `l oeek `l m`e ,devnd myl mc`d oze` dyriy - ©¨¨

dax zrck `lye(.gk d"x):`xnbd dgec .dpeek zekixv opi` zeevny
,yxtl xyt` ezhiyl ik ,daxk `ly di`x o`kn `iadl oi`éàî©

[dpeekd dn-]Baì ïåek íà'oiekzdy ,'`viúBø÷ìj` ,mzq dxeza ¦¦¥¦¦§
.rny z`ixw zaeg ici z`vl oiekiy jixv oi`

oiekzdy yxtl xyt` ike :`xnbd dywnéø÷ à÷ àäå ,úBø÷ì- ¦§§¨¨¨¥
zwqer epzpyn :`xnbd zvxzn .`xew `edy i`ce ixdàøB÷alr §¥

zpndébäìierhn xtqd z`lre ,d`ixwl elit` oiekzn epi`y ,ze §©¦©
.zexwl oiekl jixv ok

:oeyl lka zxn`p rny z`ixw m`d zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
òîL úàéøw ,ïðaø`xwizy dkixvdáúëk,ycewd oeyla -éøác ©¨¨§¦©§©¦§¨¨¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .éaød`xewì ìëaïBL:`xnbd zl`ey .dvxiy ©¦©£¨¦§¦§¨¨
déîòè éàî[enrh edn-].éaøcc oeik :`xnbd daiynàø÷ øîà ©©§¥§©¦¨©§¨
rny zyxta(e e mixac)eéäå'mzxin`a s`y rnyn ,'dN`d mixaCd §¨©§¨¦¨¥¤
eäé ïúééåäa.`weec ycewd oeyla epiidc ,miaezk mdy itk eidi - ©£¨¨¨§

:`xnbd zl`eyïðaøå,oeyl lka zxn`p rny z`ixwy mixaeqd §©¨¨
eäééîòè éàîc oeik :`xnbd daiyn .mnrh edn -àø÷ øîà(c e my) ©©£©§¨©§¨

,'òîL'xn`zy rnynì ìëaòîBL äzàL ïBL.[oian-] §©§¨¨¤©¨¥©
.ipyd ly eweqtn mi`pzdn cg` lk cnli dn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnàä ,éîð éaøìe[ixd-]'òîL' áéúklka rnyny §©¦©¦¨§¦§©
weqtd :`xnbd zvxzn .df weqtn `ed yexci dne ,oeylàeää©

déì éòaîepnn yexcl ,iaxl jxvp -éðæàì òîLääzàM äî E ¦¨¥¥©§©§¨§¤©¤©¨
étî àéöBî,Eoldl iqei iax zhiyk(.eh)`le rny z` `xewdy ¦¦¦

:`xnbd zxxan .`vi `l epf`l rinydïðaøåoiprl 'rny' miyxecd §©¨¨
daiyn .epf`l rinydl jixvy eyxci oipn ,oeyl lka zxn`py

opax :`xnbdøîàc ïàîk eäì éøáñm` s`y my dpynaàì ¨§¦§§©§¨©Ÿ
.àöé Bðæàì òéîLä¦§¦©§¨§¨¨
:cer `xnbd dywn,'eéäå' áéúë àä éîð ïðaøìeiax yxc myne §©¨¨©¦¨§¦§¨

.df weqtn md eyxci dne ,ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy
weqtd :`xnbd zvxzneäì éòaî àeääyexcl ,minkgl jxvp - ©¦¨¥§

àø÷é àlLrny z`ixwòøôîìjixryae' oebk dlgzdl seqd on - ¤Ÿ¦§¨§©§¥©
.miaezk mdy xcqk mi`xwp mixacd eidi `l` ,'zefefn jzia

`xnbd zl`ey:éaøå,ycewd oeyla rny z`ixwy 'eide'n yxecd §©¦
déì àðî òøôîì àø÷é àlLiaxl :`xnbd daiyn .df oic el oipn - ¤Ÿ¦§¨§©§¥©§¨¥

déì à÷ôð[df oic el `vei-]'íéøácä íéøác'î`"d ze`dn - ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦
xcqk 'mixacd' z` xnel jixvy rnyn ,'mixacd' zaiza dtqepy

.miaezk mdy
:`xnbd zl`eyïðaøå,'eide' zaizn xcqk `exwl jixvy micneld §©¨¨

minkg :`xnbd daiyn .'mixacd' zaizay `"d ze`dn eyxci dn
éLøc àì 'íéøácä íéøác'rnyn `ly ,xac jkn miyxec md oi` - §¨¦©§¨¦Ÿ¨§¦
.dyxcl xezii edfy mdl

:`xnbd zxxan .opaxe iax ixaca dpc `xnbdàøîéîìozip m`d - §¥§¨
o`kn gikedlì ìëa dlek äøBzä ìëc éaø øáñcäøîàð ïBL- §¨©©¦§¨©¨¨§¨¨¤¤§¨

,ok iax xeaqiy oipne .oeyl lka zqpkd ziaa d`xewl xyt`yéàc§¦
Czòc à÷ìñ`weec dlek dxezd iaxly jzrc lr dlrz m`y - ©§¨©§¨

ìaäøîàð LãBwä ïBLok m` ,dzexwlänì àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©§¨¨¨¨
élzxn`p rny z`ixwy cnlle 'eide' aezkl dxezd dkxvp recn - ¦

dgec .dxezd lkk dpicy heyt ixd ,iax zyxck ycewd oeyla wx
zxn`p dxezd lk iaxl m` s` ik ,o`kn di`x `iadl oi` :`xnbd

,ycewd oeyla `weecéøèöéàCz`ixwa s`y epcnll weqt jixv - ¦§§¦
,ok oicd rnyáéúëc íeMîda,'òîL'minkgk z`f miyxec epiide ¦¦§¦§©

.'eide' xn`p ok lr ,oeyl lka zxn`p `idy
:`xnbd zxxanàøîéîìo`kn gikedl ozip m`d -ïðaø éøáñc §¥§¨§¨§¦©¨¨

ìa dlek äøBzä ìëcLãBwä ïBL`weecäøîàðziaa dzexwl §¨©¨¨¦§©¤¤¤§¨
,ok minkg exaqiy oipne .zqpkdCzòc à÷ìñ éàcdlrz m`y - §¦©§¨©§¨

dlek dxezd mzhiyly jzrc lrì ìëaäøîàð ïBLm` ,dzexwl §¨¨¤¤§¨
okél änì àðîçø áúëc 'òîL'aezkl dxezd dkxvp recn - §©§¨©©§¨¨¨¨¦

ixd ,minkg zyxck oeyl lka zxn`p rny z`ixwy cnlle 'rny'
,di`x o`kn `iadl oi` :`xnbd daiyn .dxezd lkk dpicy heyt

,oeyl lka z`xwp dxezd lk minkgl m` s` ikéøèöéàCjixv - ¦§§¦
,ok oicd rny z`ixwa s`y epcnll weqtáéúëc íeMîda,'eéäå' ¦¦§¦§¨

ok lr ,ycewd oeyla wx zxn`p `idy iaxk z`f miyxec epiide
.'rny' xn`p

:rny z`ixwa oiekl jixv okid cr zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaørny z`ixw zyxta xn`pac)(e e mixxW` dN`d mixaCd Eide' ©¨¨§¨©§¨¦¨¥¤£¤

,`ziixad zyxec .'Laal lr mFId LEvn ikp`'eéäå'eidiy rnyn ¨Ÿ¦§©§©©§¨¤§¨
,ozieedk mixacd.òøôîì àø÷é àlLEide' ,`ziixad zyxec cer ¤Ÿ¦§¨§©§¥©§¨

íéøácä'ebe,'Eááì ìòald zpeek mixacd zxin` dkixvy rnyn ©§¨¦©§¨¤
ok xn`p eli`e .zelind yexitaìBëéy xnel iziidìk àäz ¨§¥¨

äLøtädpey`xdøîBì ãeîìz ,äðåek äëéøöoi`y epcnll - ©¨¨¨§¦¨©¨¨©§©
mixaCd Eide' dxezd dtiqed ok xacd,'älàäy cnllïàk ãòcr - §¨©§¨¦¨¥¤©¨

df weqt seqay 'jaal lr' zeazäëéøödyxtd zxin`,äðåekj` §¦¨©¨¨
.øæòéìà éaø éøác ,äðåek äëéøö ïéà Cìéàå ïàkî¦¨§¥¨¥§¦¨©¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤

øîBà àeä éøä ,àáé÷ò éaø Bì øîàjynda xne` aezkd ixd - ¨©©¦£¦¨£¥¥
,weqtd
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קמה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - zekxa(ipy meil)

ux`n mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd ip` mkl didi wcv oide§¦¤¤¦§¤¨¤£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤¥¤¤
.'mixvn¦§¨¦

àø÷ éàä da áéúëc íeMî ,ïéáà øa éñBé éaø øîà àlàmeyn - ¤¨¨©©¦¥©£¦¦¦§¦¨©§¨
df weqt da xn`py(h ck xacna),éî àéáìëe éøàk áëL òøk'¨©¨©©£¦§¨¦¦

,'epîé÷é.rny z`ixwa xn`pd 'jnewae jakya'l oeinc ea yie §¦¤
:`xnbd dywnàì eúå à÷eñt éàä àîéìåweqtd z` wx exn`iy - §¥¨©§¨§Ÿ

`l zn`a recne ,xeaivl gxeh jka oi`e ,xzei `le 'ebe 'aky rxk'
:`xnbd zvxzn .wla zyxt z` xnel erawéøéîb,epicia dlaw - §¦¥

àì eðéaø äLî d÷ñt àìc ,ïðé÷ñt eðéaø äLî d÷ñôc äLøt ìk̈¨¨¨§©§©Ÿ¤©¥©§¦©§Ÿ©§©Ÿ¤©¥Ÿ
ïðé÷ñte` dgezt dyxtdy epiidc ,dwiqtd epiax dyny dyxt - ©§¦©

oi` epiax dyn dwqt `ly dyxt ,dze` miwiqtn ep` s` ,dnezq
.dze` miwiqtn ep`

:`xnbd zxxan .rny z`ixw oipra oecl dkiynn `xnbdúLøẗ¨©
äeòá÷ äî éðtî ,úéöéö.rny z`ixwa,àáéáç øa äãeäé áø øîà ¦¦¦§¥¨§¨¨¨©©§¨©©¦¨

ìBò ,íéøöî úàéöé ,úéöéö úåöî ,íéøác äMîç da LiL éðtî¦§¥¤¥¨£¦¨§¨¦¦§©¦¦§¦©¦§©¦
å ,úBöîxg` jyndl xeqi`díéðéî úòã-inrh z` miktedd el` ¦§§©©¦¦

sqep xac .zelil` xg` jledd lwern ote`a dze` miyxece dxezd
ly xeqi`d `ed da yiyäøéáò øeäøä.miyp ze`z -øeäøäå ¦§£¥¨§¦§

.äøæ äãBáò£¨¨¨
:`xnbd zl`eyïLøôî úìz éðä àîìLadcedi ax ixac mipaen - ¦§¨¨¨¥§¨§¨§¨

zyxta miyxetn md oky ,mipey`xd mixacd zylya `aiag xa
,ziviváéúëc ,úBöî ìBòxn`py -(hl eh xacna)BúBà íúéàøe' ¦§¦§¦§¦¤

áéúëc ,úéöéö ,''ä úBöî ìk úà ízøëæe(gl weqt my)íäì eNòå' §©§¤¤¨¦§¦¦¦§¦§¨¨¤
'åâå úöéölizR spMd zviv lr Epzpe mzxcl mdicba itpM lr ¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨§¨§©¦¦©¨¨§¦

,'zlkYáéúëc 'íéøöî úàéöé(`n weqt my)'åâå éúàöBä øLà' §¥¤§¦©¦§©¦¦§¦£¤¥¦
,'mkidl` 'd ip` midl`l mkl zFidl mixvn ux`n mkz`àlà ¤§¤¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦¡Ÿ¥¤¤¨

ïìðî äøæ äãBáò øeäøäå äøéáò øeäøä íéðéî úòcmiaezk okid - ©©¦¦¦§£¥¨§¦§£¨¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .ziviv zyxta el` dylyàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨

(hl eh my)mkaal ixg` ExEzz `le'mipf mY` xW` mkipir ixg`e §Ÿ¨©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
,eyxce 'mdixg`øîBà àeä ïëå ,úeðéî Bæ íëááì éøçàgken oke - ©£¥¤©£¥§©§¤¦§¥¥

xn`py ,eal zaygn xg` jledd df `ed 'oin'y weqta(` ci mildz)

,'íéäìà ïéà Baìa ìáð øîà'jtedd dfn xzei lap oi`y i`ceae ¨©¨¨§¦¥¡Ÿ¦
.zelil` xg` dkilde xwy zeyxcl miig midl` ixacíëéðéò éøçà©£¥¥¥¤

äøéáò øeäøä äæ,dexreøîàpL(b ci mihtey)ìà ïBLîL øîàiå' ¤¦§£¥¨¤¤¡©©Ÿ¤¦§¤
øeäøä äæ ,'íéðBæ ízà' .'éðéòá äøLé àéä ék éì ç÷ dúBà åéáà̈¦¨©¦¦¦¨§¨§¥¨©¤¦¤¦§

øîBà àeä ïëå ,äøæ äãBáò(bl g mihtey)EaWie oFrcb zn xy`M idie' £¨¨¨§¥¥©§¦©£¤¥¦§©¨ª
l`xyi ipA.'íéìòaä éøçà eðæiå §¥¦§¨¥©¦§©£¥©§¨¦

äðùî
:ziaxr ly rny z`ixwa mixvn z`ivi zxkfd oipra dpc dpynd

íéøöî úàéöé ïéøékæîz`ivi zxikf da yiy ziviv zyxt - ©§¦¦§¦©¦§©¦
dze` mixne` ,mixvnúBìélalr s`e ,ziaxr ly rny z`ixwa - ©¥

da aezky itl ,dlila zbdep dpi` ziviv zevny it(hl eh xacna)

,da dxen`d mixvn z`ivi iptn dze` mixne` ,'Fz` mzi`xE'§¦¤Ÿ
.dlila zbdepy

äðL íéòáL ïák éðà éøä ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîàd`xp ipixd - ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦§¤¦§¦¨¨
,ynn owf did `le] owfkxirv ezeida ze`iypl dpnzpy itl `l`

,[ze`iypl ie`xe owf d`xiy ick ,eizexry epiald ,miniléúéëæ àìå§Ÿ¨¦¦
gikedl ,zei`xa minkgd z` izgvp `l -íéøöî úàéöé øîàzL¤¥¨¥§¦©¦§©¦

àîBæ ïa dLøcL ãò ,úBìéladixfr oa xfrl` iax ly eiepin meia ©¥©¤§¨¨¤¨
,ze`iypløîàpL(b fh mixac)õøàî Eúàö íBé úà øBkæz ïòîì' ¤¤¡©§©©¦§¤¥§¥¤¤

éiç éîé ìk íéøöî,'E,xn`p eli`éiç éîé','E,rnyn didíéîiä ¦§©¦Ÿ§¥©¤§¥©¤©¨¦
azkpy eiykr ,mixvn z`ivi mda xikfdl yi calaéiç éîé ìk','E Ÿ§¥©¤

z` mb zeaxl 'lk' zaiz d`aíéøîBà íéîëçå .úBìéläzaizy ©¥©£¨¦§¦
yi jk `l` ,mini exkfp weqta ixdy ,zelil zeaxl d`a `l 'lk'

xn`p eli` ,yexcléiç éîé''Ewxy mixne` epiid ,calaäfä íìBòä §¥©¤¨¨©¤
zaiz d`a 'jiig ini lk' xn`py eiykr ,mixvn z`ivi ea xikfdl yi

àéáäì ,'ìk'[zeaxl-],çéLnä úBîéìz` xikfdl devn f` mby Ÿ§¨¦¦©¨¦©
.mixvn z`ivin xzei milecb miqip f` eidiy s`e ,mixvn z`ivi

àøîâ
minkgl `nef oa oia ozne `ynd x`ean da `ziixa d`ian `xnbd

:giynd zenil mixvn z`ivi zxkfd oipraàéðz,`ziixaaøîà ©§¨¨©
,íéîëçì àîBæ ïa íäì'jiig ini lk'n eyxcy dn lr daeyz ¨¤¤¨©£¨¦

.giynd zenil `iadl,çéLnä úBîéì íéøöî úàéöé ïéøékæî éëå§¦©§¦¦§¦©¦§©¦¦©¨¦©
øîàð øák àìäå(g-f bk dinxi)eøîàé àìå 'ä íàð íéàa íéîé äpä' ©£Ÿ§¨¤¡©¦¥¨¦¨¦§ª§ŸŸ§

'ä éç íà ék íéøöî õøàî ìàøNé éða úà äìòä øLà 'ä éç ãBò©£¤¤¡¨¤§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦¦¦©
ìkîe äðBôö õøàî ìàøNé úéa òøæ úà àéáä øLàå äìòä øLà£¤¤¡¨©£¤¥¦¤¤©¥¦§¨¥¥¤¤¨¨¦Ÿ

íL íézçcä øLà úBöøàäweqta yxetn ixd ,'mznc` lr EaWie ¨£¨£¤¦©§¦¨§¨§©©§¨¨
.`eal cizrl mixvn z`ivi mixikfn oi`yBì eøîàiaxl minkg ¨§

exn`i `ly weqta xn`py dn ,eziiyew lr daeyz dixfr oa xfrl`
,mixvn ux`n l`xyi ipa z` dlrd xy` 'd ig ceràìoiekzp Ÿ

aezkdø÷òzLzxkfd,dîB÷nî íéøöî úàéöédze` exikfi `le ¤¥¨¥§¦©¦§©¦¦§¨
,llkàäzL àlàn dcizrd dle`bd,øwéò úBéëìî ãeaòL ¤¨¤§¥¦§©§ª¦¨

.Bì ìôè íéøöî úàéöéå¦¦©¦§©¦¨¥
:weqta myexitl dgked mi`ian minkgøîBà äzà Ba àöBik- ©¥©¨¥

yxtl dz` gxken ,dlily oeyla aezkd xaicy s`y xacl `nbec
xn`p .lke lkn xacd lly `ly(i dl ziy`xa)ãBò EîL àøwé àì'Ÿ¦¨¥¦§
EîL äéäé ìàøNé íà ék á÷òé©£Ÿ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc - zekxa(ycew zay meil)

dì éøîàå ,énàmz`ivia df didy mixne` yie -,àðéðç éaø éaî ©¦§¨§¦©¦¥©¦£¦¨
éëä déì éøîà,jk dfl df mixne` eid -éiça äàøz EîìBòElk - ¨§¦¥¨¦¨§¦§¤§©¤

,dfd mlera `vnz jikxvEúéøçàå`dz,àaä íìBòä éiçì §©£¦§§©¥¨¨©¨
êúå÷úåcenrzíéøBc øBãì,[zexec ixecl-]äbäé Eaì[aeygi-] §¦§¨§¨§¦¦§¤§¤

ét ,äðeázìe ,úBîëç øaãé EðBLLéçøé E[xeaic oipr-]úBððø §¨¦§©¥¨§§§©§¦§¨
,[zexiy-]étòôòeøéLéé E[mixyi mixac e`xi-],Ecâð,xnelk ©§©¤©§¦¤§¤

,dkldk dxeza oian `dzyéðéòéðôe ,äøBz øBàîa eøéàé EE ¥¤¨¦¦§¨¨¤
éúBúôN ,òé÷øä øäBæk eøéäæééúBéìëå ,úòc eòéaé EäðæBìòz E ©§¦§©¨¨¦©¦§¤©¦©©§¦§¤©§§¨

éîòôe ,íéøLéîE[jicrv-]ì eöeøéòBîLz`éøácdpzipy ,dxezd ¥¨¦§¨¤¨¦§©¦§¥

dpeknd `ed jexa yecwd ly eitn.ïéîBé ÷ézò©¦¦
ìàeîL éaø éaî dì éøîàå ,àcñç áø éaî ïðaø éøètî eåä ék¦£¦©§¥©¨¨¦¥©¦§¨§¨§¦©¦¥©¦§¥

éëä déì eøîà ,éðîçð øadf `xwn mixne` eid -(ci cnw mildz) ©©§¨¦¨§¥¨¦
'åâå íéìaeñî eðéôelà'.'EpizagxA dgev oi`e z`vFi oi`e uxR oi` ©¥§¨¦¥¤¤§¥¥§¥§¨¨¦§ŸŸ¥

zeaizd xe`iaa :df `xwn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
'íéìaeñî eðéôelà'ewlgpdì éøîàå ,ìàeîLe áø,mixne` yie - ©¥§¨¦©§¥§¨§¦©

dfa ewlgpyeðéôelà ,øîà ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø[epixy-] ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©©¥
íéìaeñîe ,äøBza[miperh-]äøBza eðéôelà ,øîà ãçå ,úBöna ©¨§¨¦§¦§§©¨©©¥©¨

.íéøeqéa íéìaeñîe ,úBönáe©¦§§¨¦§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc - zekxa(iyily meil)

àøîâ
.`vi eal oeek m` ,`xwnd onf ribde dxeza `xew did ,dpyna epipy
.rny z`ixw zaeg ici z`vl oeekzdy `ed yexitd dxe`kle

:`xnbd zwiicndpî òîL,ef dkldn rnyn -úBëéøö úBöî §©¦¨¦§§¦
äðåek,`vi `l oeek `l m`e ,devnd myl mc`d oze` dyriy - ©¨¨

dax zrck `lye(.gk d"x):`xnbd dgec .dpeek zekixv opi` zeevny
,yxtl xyt` ezhiyl ik ,daxk `ly di`x o`kn `iadl oi`éàî©

[dpeekd dn-]Baì ïåek íà'oiekzdy ,'`viúBø÷ìj` ,mzq dxeza ¦¦¥¦¦§
.rny z`ixw zaeg ici z`vl oiekiy jixv oi`

oiekzdy yxtl xyt` ike :`xnbd dywnéø÷ à÷ àäå ,úBø÷ì- ¦§§¨¨¨¥
zwqer epzpyn :`xnbd zvxzn .`xew `edy i`ce ixdàøB÷alr §¥

zpndébäìierhn xtqd z`lre ,d`ixwl elit` oiekzn epi`y ,ze §©¦©
.zexwl oiekl jixv ok

:oeyl lka zxn`p rny z`ixw m`d zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
òîL úàéøw ,ïðaø`xwizy dkixvdáúëk,ycewd oeyla -éøác ©¨¨§¦©§©¦§¨¨¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .éaød`xewì ìëaïBL:`xnbd zl`ey .dvxiy ©¦©£¨¦§¦§¨¨
déîòè éàî[enrh edn-].éaøcc oeik :`xnbd daiynàø÷ øîà ©©§¥§©¦¨©§¨
rny zyxta(e e mixac)eéäå'mzxin`a s`y rnyn ,'dN`d mixaCd §¨©§¨¦¨¥¤
eäé ïúééåäa.`weec ycewd oeyla epiidc ,miaezk mdy itk eidi - ©£¨¨¨§

:`xnbd zl`eyïðaøå,oeyl lka zxn`p rny z`ixwy mixaeqd §©¨¨
eäééîòè éàîc oeik :`xnbd daiyn .mnrh edn -àø÷ øîà(c e my) ©©£©§¨©§¨

,'òîL'xn`zy rnynì ìëaòîBL äzàL ïBL.[oian-] §©§¨¨¤©¨¥©
.ipyd ly eweqtn mi`pzdn cg` lk cnli dn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnàä ,éîð éaøìe[ixd-]'òîL' áéúklka rnyny §©¦©¦¨§¦§©
weqtd :`xnbd zvxzn .df weqtn `ed yexci dne ,oeylàeää©

déì éòaîepnn yexcl ,iaxl jxvp -éðæàì òîLääzàM äî E ¦¨¥¥©§©§¨§¤©¤©¨
étî àéöBî,Eoldl iqei iax zhiyk(.eh)`le rny z` `xewdy ¦¦¦

:`xnbd zxxan .`vi `l epf`l rinydïðaøåoiprl 'rny' miyxecd §©¨¨
daiyn .epf`l rinydl jixvy eyxci oipn ,oeyl lka zxn`py

opax :`xnbdøîàc ïàîk eäì éøáñm` s`y my dpynaàì ¨§¦§§©§¨©Ÿ
.àöé Bðæàì òéîLä¦§¦©§¨§¨¨
:cer `xnbd dywn,'eéäå' áéúë àä éîð ïðaøìeiax yxc myne §©¨¨©¦¨§¦§¨

.df weqtn md eyxci dne ,ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy
weqtd :`xnbd zvxzneäì éòaî àeääyexcl ,minkgl jxvp - ©¦¨¥§

àø÷é àlLrny z`ixwòøôîìjixryae' oebk dlgzdl seqd on - ¤Ÿ¦§¨§©§¥©
.miaezk mdy xcqk mi`xwp mixacd eidi `l` ,'zefefn jzia

`xnbd zl`ey:éaøå,ycewd oeyla rny z`ixwy 'eide'n yxecd §©¦
déì àðî òøôîì àø÷é àlLiaxl :`xnbd daiyn .df oic el oipn - ¤Ÿ¦§¨§©§¥©§¨¥

déì à÷ôð[df oic el `vei-]'íéøácä íéøác'î`"d ze`dn - ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦
xcqk 'mixacd' z` xnel jixvy rnyn ,'mixacd' zaiza dtqepy

.miaezk mdy
:`xnbd zl`eyïðaøå,'eide' zaizn xcqk `exwl jixvy micneld §©¨¨

minkg :`xnbd daiyn .'mixacd' zaizay `"d ze`dn eyxci dn
éLøc àì 'íéøácä íéøác'rnyn `ly ,xac jkn miyxec md oi` - §¨¦©§¨¦Ÿ¨§¦
.dyxcl xezii edfy mdl

:`xnbd zxxan .opaxe iax ixaca dpc `xnbdàøîéîìozip m`d - §¥§¨
o`kn gikedlì ìëa dlek äøBzä ìëc éaø øáñcäøîàð ïBL- §¨©©¦§¨©¨¨§¨¨¤¤§¨

,ok iax xeaqiy oipne .oeyl lka zqpkd ziaa d`xewl xyt`yéàc§¦
Czòc à÷ìñ`weec dlek dxezd iaxly jzrc lr dlrz m`y - ©§¨©§¨

ìaäøîàð LãBwä ïBLok m` ,dzexwlänì àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©§¨¨¨¨
élzxn`p rny z`ixwy cnlle 'eide' aezkl dxezd dkxvp recn - ¦

dgec .dxezd lkk dpicy heyt ixd ,iax zyxck ycewd oeyla wx
zxn`p dxezd lk iaxl m` s` ik ,o`kn di`x `iadl oi` :`xnbd

,ycewd oeyla `weecéøèöéàCz`ixwa s`y epcnll weqt jixv - ¦§§¦
,ok oicd rnyáéúëc íeMîda,'òîL'minkgk z`f miyxec epiide ¦¦§¦§©

.'eide' xn`p ok lr ,oeyl lka zxn`p `idy
:`xnbd zxxanàøîéîìo`kn gikedl ozip m`d -ïðaø éøáñc §¥§¨§¨§¦©¨¨

ìa dlek äøBzä ìëcLãBwä ïBL`weecäøîàðziaa dzexwl §¨©¨¨¦§©¤¤¤§¨
,ok minkg exaqiy oipne .zqpkdCzòc à÷ìñ éàcdlrz m`y - §¦©§¨©§¨

dlek dxezd mzhiyly jzrc lrì ìëaäøîàð ïBLm` ,dzexwl §¨¨¤¤§¨
okél änì àðîçø áúëc 'òîL'aezkl dxezd dkxvp recn - §©§¨©©§¨¨¨¨¦

ixd ,minkg zyxck oeyl lka zxn`p rny z`ixwy cnlle 'rny'
,di`x o`kn `iadl oi` :`xnbd daiyn .dxezd lkk dpicy heyt

,oeyl lka z`xwp dxezd lk minkgl m` s` ikéøèöéàCjixv - ¦§§¦
,ok oicd rny z`ixwa s`y epcnll weqtáéúëc íeMîda,'eéäå' ¦¦§¦§¨

ok lr ,ycewd oeyla wx zxn`p `idy iaxk z`f miyxec epiide
.'rny' xn`p

:rny z`ixwa oiekl jixv okid cr zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaørny z`ixw zyxta xn`pac)(e e mixxW` dN`d mixaCd Eide' ©¨¨§¨©§¨¦¨¥¤£¤

,`ziixad zyxec .'Laal lr mFId LEvn ikp`'eéäå'eidiy rnyn ¨Ÿ¦§©§©©§¨¤§¨
,ozieedk mixacd.òøôîì àø÷é àlLEide' ,`ziixad zyxec cer ¤Ÿ¦§¨§©§¥©§¨

íéøácä'ebe,'Eááì ìòald zpeek mixacd zxin` dkixvy rnyn ©§¨¦©§¨¤
ok xn`p eli`e .zelind yexitaìBëéy xnel iziidìk àäz ¨§¥¨

äLøtädpey`xdøîBì ãeîìz ,äðåek äëéøöoi`y epcnll - ©¨¨¨§¦¨©¨¨©§©
mixaCd Eide' dxezd dtiqed ok xacd,'älàäy cnllïàk ãòcr - §¨©§¨¦¨¥¤©¨

df weqt seqay 'jaal lr' zeazäëéøödyxtd zxin`,äðåekj` §¦¨©¨¨
.øæòéìà éaø éøác ,äðåek äëéøö ïéà Cìéàå ïàkî¦¨§¥¨¥§¦¨©¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤

øîBà àeä éøä ,àáé÷ò éaø Bì øîàjynda xne` aezkd ixd - ¨©©¦£¦¨£¥¥
,weqtd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - zekxa(iyiy meil)

:`xnbd zxxanàîòè éàî 'úBáà'ep` oi`y xacd mrh `ed dn - ¨©©£¨
,mihayd xyr mipyl 'zea`' mya mi`xewàîéìéà,xn`z m` - ¦¥¨

`ed xacd mrhyéà ïðéúà à÷ ïáeàøî éà ïðéòãé àìc íeMî¦§Ÿ©§¦©¦¥§¥¨¨¦©¦
ïðéúà à÷ ïBòîMîe` oae`x hayn ep`a m` mircei ep` oi`y - ¦¦§¨¨¦©

,oerny haynéëä éà,ok m` -éîð úBänà`exwl oi` df mrhn - ¦¨¦¦¨©¦
ixdy ,d`le lgxl 'zedn`' myaïðéúà à÷ ìçøî éà ïðéòãé àìŸ©§¦©¦¥¨¥¨¨¦©

ïðéúà à÷ äàlî éà.d`ln e` ep`a lgxn m` mircei ep` oi` - ¦¦¥¨¨¨¦©
:`xnbd zx`anàlà`l` 'zea`' mi`xew oi`y xacd mrh ¤¨
c meyn ,dylyléáéLç àëä ãò,[awrie wgvi mdxa`-] o`k cr - ©¨¨£¦¥

,l`xyi lkl 'zea`' `xwdl md miaeygéáéLç àì éôèo`kn - §¥Ÿ£¦¥
,df mya `xwdl jk lk miaeyg mpi` ,[d`lde mihayd on-] jli`e
od zeaeyg d`le lgx dwax dxy wxy ,`ed ok 'zedn`' oiprl s`e

.l`xyi mr lk ly 'zedn`' mya `xwdl
zeaiyg ly mW z`ixw oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd¥

:zegtye micarlCãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy -íéãáò ©§¨¦¨£¨¦
úBçôLemiprpkíúBà ïéøB÷ ïéàmya.'úéðBìt ànà'å 'éðBìt àaà' §¨¥¦¨©¨§¦§¦¨§¦

e` 'ipelt `a`' zeaiyg jxca miyp`l `exwl dzid mkxc ,xnelk
,'zipelt zxn'e 'ipelt xn' meik mi`xew ep`y jxck ,'zipelt `n`'
micarl ok `exwl oixeg oa mc`l oi`y `ziixad drinyn jk lre
carl `xewdy miyp` exaqi `ny yegl yiy itl ,miprpk zegtye

.ldwa `ealn elqetl e`eaie ,mpa `ed '`n`' dgtyl e` '`a`'
:`ziixad dtiqeneåzegtye micarlìLziaeéä ìàéìîb ïaøipa §¤©¨©§¦¥¨

ziadíúBà íéøB÷mya.'úéðBìt ànà'å 'éðBìt àaà' ¦¨©¨§¦§¦¨§¦
`ziixad d`ian ike :`xnbd dywnäNòîickøBzñìoicd z` ©£¤¦§

,zegtye micarl ok `exwl oi`y epipye xg`n ixd ,da x`azpy
mdicarl jk mi`xew l`ilnb oax ly ezia ipa eid recn

.mdizegtye
:`xnbd zvxznéáéLçc íeMîl`ilnb oax ly ezia ipay itl - ¦©£¦¥

micar ipa mdy exaqi `ny yegl oi`e ,lkl mixkene ,eid miaeyg
.zegtye

:dlitze rny z`ixw oipra `xnin d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
éàîáéúëcaezkd zpeek `id dn -(d bq mildz)éiçá Eëøáà ïk' ©¦§¦¥£¨¤§§©¨

.'étë àOà EîLa,jk eyxecl yiúàéø÷ Bæ 'éiçá Eëøáà ïk' §¦§¤¨©¨¥£¨¤§§©¨§¦©
,älôz Bæ 'étë àOà EîLa' ,òîLmexnl eitk z` `yepy §©§¦§¤¨©¨§¦¨

.dlitzaíàåmc`,ïk äNBò,dlitzae rny z`ixwa xdfpyåéìò §¦¤¥¨¨
øîBà áeúkä(e bq my),'éLôð òaNz ïLãå áìç Bîk',xnelk ©¨¥§¥¤¨¤¤¦§©©§¦

lr zepaxwd alg aixwd eli`k `xead iptl daeyg ezlitzy
`id dlitzd oky ,'oycd znexz' zevn z` miiw eli`ke ,gafnd

,zepaxwd zcear mewnaìçBpL àlà ãBò àìå[zlgpl dkef-]éðL §Ÿ¤¨¤¥§¥
øîàpL ,àaä íìBòäå äfä íìBòä ,íéîìBò(my)úBððø éúôNå' ¨¦¨¨©¤§¨¨©¨¤¤¡©§¦§¥§¨

,'ét ìläéwqery cenll yi miax oeyla 'zeppx' aezkd hwpe xg`ne §©¤¦
.`ad mlerl zg`e dfd mlerl zg` ,zeppx izya `ed

siqedl mibdep mi`xen`de mi`pzd eidy zelitz d`ian `xnbd

:dxyr dpeny zlitz meiq xg`ldéúBìö íéiñîc øúa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©¦§©¥§¥
éëä øîànel did libx ezlitz meiq xg` -,jk xéðôlî ïBöø éäéE ¨©¨¦§¦¨¦§¨¤

eðéøeôa ïkLzL ,eðéäìà 'ä[eplxeba-]íBìLå äåçàå äáäà ¡Ÿ¥¤©§¥§¥©£¨§©§¨§¨
,äå÷úå úéøçà eðôBñ çéìöúå ,íéãéîìúa eðìeáb äaøúå ,úeòéøå§¥§©§¤§¥§©§¦¦§©§¦©¥©£¦§¦§¨
miewn ep`y dn ze`xl dkfpe ,daeh epzixg` `dzy ,xnelk

.el mitvneeððwúå ,ïãò ïâa eð÷ìç íéNúå[epze` owzz-]øáça §¨¦¤§¥§©¥¤§©§¥§¨¥
íékLðå ,EîìBòa áBè øöéå áBèxweaaìeçé àöîðå[zeewz-] §¥¤§¨§§©§¦§¦§¨¦

,EîL úà äàøéì eðááìrxd xvi epilr xabzi `ly ,xnelk §¨¥§¦§¨¤¦§
`vnp xweaa mikypyk `l` ,meia jixg`n xeql dlild xedxda

.jl dewne lgiin `edy epaal z`éðôì àáúåeðLôð úøB÷ E §¨Ÿ§¨¤©©§¥
,äáBèì.gex zxew epl dyrz oke ,epkxv lk z` epl wtqzy ,xnelk §¨

éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ïðçBé éaødid ezlitz meiq xg` - ©¦¨¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¦
,ok xne`éðôlî ïBöø éäé,eðzLáa õéözL ,eðéäìà 'ä Eep`y §¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¨¦§¨§¥

,epiciay zexiara miyiiazneðúòøa èéaúåjal ozze rcz - §©¦§¨¨¥
,epilr d`ad drxla LaìúúåzcinéîçøE,epilra äqkúúåzcin §¦§©¥§©£¤§¦§©¤§

Efò,miebd cbpk [jzxeab-]a óhòúúåzcinøfàúúå ,Eúeãéñç ¨§§¦§©¥§£¦§§¦§©¥
[xebgz-]azcinEúeðéðç,mpig zpzn ozep dz`y -éðôì àáúåE §£¦§§¨Ÿ§¨¤

.Eúeðúåðòå ,Eáeè úcî¦©§§¦§§¨§
éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa àøéæ éaø'ä E ©¦¥¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤

àèçð àlL ,eðéäìà,jiptlLBáð àìå,epnvraíìkð àìå ¡Ÿ¥¤Ÿ¤§¨§Ÿ¥§Ÿ¦¨¥
.eðéúBáàî¥£¥

éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà élöîc øúa àéiç éaø,eðéäìà 'ä E ©¦¦¨¨©¦§©¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥
eðúeðneà EúøBz àäzL,epzk`ln -äåãé ìàå[a`kie xrhvi-] ¤§¥¨§¨¥§©¦§¤
.eðéðéò eëLçé ìàå ,eðaì¦¥§©¤§§¥¥

éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö øúa áøL ,eðéäìà 'ä Eïzz ©¨©§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦¥
ìL íéiç ,äáBè ìL íéiç ,íBìL ìL íéiç ,íéëeøà íéiç eðì̈©¦£¦©¦¤¨©¦¤¨©¦¤

õelç ìL íéiç ,äñðøt ìL íéiç ,äëøa[wefige ze`ixa-],úBîöò §¨¨©¦¤©§¨¨©¦¤¦£¨
íéiç ,änéìëe äLea íäa ïéàL íéiç ,àèç úàøé íäa LiL íéiç©¦¤¥¨¤¦§©¥§©¦¤¥¨¤¨§¦¨©¦
,íéîL úàøéå äøBz úáäà eða àäzL íéiç ,ãBáëå øLBò ìL¤¤§¨©¦¤§¥¨©£©¨§¦§©¨©¦

.äáBèì eðaì úBìàLî ìk úà eðì àlîzL íéiç©¦¤§©¥¨¤¨¦§£¦¥§¨
éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö øúa éaøéäìàå eðéäìà 'ä E ©¦¨©§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¥Ÿ¥

î eðìévzL ,eðéúBáàmdy miyp`íéðô éfò,epa exbzi `lyåok £¥¤©¦¥¥©¥¨¦§
eplivzíéðt úefòîoke ,zexfnn ly frl epilr e`ivei `ly - ¥©¨¦
eplivzòø òâtîe ,òø íãàî,mirx mirbt ipin lkn -,òø øöiî ¥¨¨©¦¤©©¦¥¤©

úéçLnä ïèOîe ,òø ïëMî ,òø øáçî,mc`d z`,äL÷ ïécîe ¥¨¥©¦¨¥©¦¨¨©©§¦¦¦¨¤
ïéc ìòaîemc` `edyàeäL ïéa ,äL÷[oic lrad-]úéøa ïa ¦©©¦¨¤¥¤¤§¦
e ,[ledn-].úéøa ïa BðéàL ïéa¥¤¥¤§¦

éaøc déìò éöBö÷ éîéé÷c áb ìò óàåmicner mixhey eidy s` - §©©©§©§¥¨¥£¥§©¦
rxdl micnerd el` lka mwpdle zekdl qepipehp` jlnd zevna

.ef dlitz lltzn did mewn lkn ,iaxl
éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö øúa àøôñ áøeðéäìà 'ä E ©©§¨¨©§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥
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xcde"המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' ב  fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - zekxa(iying meil)

,'íçø øöBòå,dyw dxe`klyìBàL ïéðò äî éëå[xaw-]íçø ìöà §¤¨©§¦©¦§©§¥¤¤¤
.dfl df weqtd mknqy dy`dCì øîBì àlà,md minecyíçø äî ¤¨©¨©¤¤

ñéðëîrxfàéöBîe,cled jk xg`ñéðëî ìBàL óà,ezzina mc`d ©§¦¦©§©§¦
àéöBîe.miznd ziigza `eal cizrl eze` ¦

:diy`i iax siqeníéøác àìäåel`øîçå ì÷,mdíçø äîe ©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤©¤¤
Ba ïéñéðënLrxfdéàLça[`agdae hwya-]epnî ïéàéöBîcled ¤©§¦¦©£©¦¦¦¤
úBìB÷ éìB÷aok m` ,dgny lyBa ïéñéðënL ìBàLzndéìB÷a §¥§¤©§¦¦§¥

úBìB÷ike ,ctqne ika ly.úBìB÷ éìB÷a epnî ïéàéöBnL ïéc Bðéà¥¦¤¦¦¦¤§¥
:`xnbd zniiqnïàkîyi ,df weqtn -ïéà íéøîBàì äáeLz ¦¨§¨¨§¦¥

líéúnä úéiçúxewn,äøBzä ïî.miznd ziigz ea dfenx ixdy §¦©©¥¦¦©¨
:rny z`ixway 'mzazke' zaiz z` zyxec `xnbdéaø éðz̈¥©¦

àéòLBà`ziixaàáøc dén÷rny zyxta xn`p ,`ax iptl -mixac) ©§¨©¥§¨¨
(h epy epiidc ,'LixrWaE LziA zFffn lr mYazkE'z` dfefna aezk §©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

my xn`pk oilitza mazkl yi oke ,ef dyxta exn`py mixacd
(g e mixac)zaiz :`ziixad zyxec .'ízáúëe'`dzy drnyn §©§¨

`diy jkn cenll yie ,dnlye dnz daizkdáúëa ìkäjixvy - ©Ÿ¦§¨
e ,dyxta xen`d lk z` zefefne oilitza aezklúBàeö eléôà- £¦©¨
.'mzxywe'e 'mzazke' oebk ,day miieeivd z` s`e

déì øîà,`irye` iaxl `axépî Cì øîàcin mc` jl`yi m` - ¨©¥§¨©¨©¦
el xen` ,zeazkp ze`eevy zeaxl weqt jixvy xaeqd df `ed

zhiyyøîàc ,àéä äãeäé éaødheqa(.fi)läèBñ éabminn dzeyd ©¦§¨¦§¨©©¥¨
dwgenl ick dheq zyxt z` odkd azek da dlibnay ,mixnd

d z`y `ed oicd ,el` min jezaúBìàepiidc ,dyxtay zellwd - ¨
'ebe 'draWle dl`l KzF` 'd oYi'(`k d xacna)`ed ixd,áúBkj` ¦¥¨§¨¨§¦§ª¨¥

úBàeö'ebe 'odMd Dz` riAWde' oebk dyxtay miieeivd z` -d my) ©¨§¦§¦©Ÿ¨©Ÿ¥
(hi.áúBk Bðéà:`ax wiicnúBìàä úà áúëå' áéúëc àeä íúäå ¥¥§¨¨¦§¦§¨©¤¨¨

'älàäoeik ,ze`eev s` azek epi`y dcedi iax xaeq dheqa `weec - ¨¥¤
y xn`pym(bk d),'mzazke' `le 'azke'àëä ìáàzefefne oilitza £¨¨¨
áéúëcoda,'ízáúëe'xen`d lk z` dnz daizk aezkiy rnyn ¦§¦§©§¨

ok lre ,dyxtaéîð úBàeö eléôà`ziixady `vnpe .azek £¦©¨©¦
iax zhiyk `id ,ze`eev zaizk aiigl zcgein dyxc dkixvnd

.dcedi
:`ax ixac lr `xnbd dywndéîòè eèàenrh ike -äãeäé éaøc ¨©£¥§©¦§¨

`ed ze`eev azek epi` dheq zlibnay'áúëå' áéúëc íeMî`le ¦¦§¦§¨©
c x`ean my `xnba ixd ,'mzazke'íeMî äãeäé éaøc déîòè©£¥§©¦§¨¦

áéúëc(my)d z` azke'úBìà`weecy rnyne ,'ebe 'dN`dïéà úBìà ¦§¦§¨©¤¨¨¨¥¤¨¦
j` ,oazek [ok`-]àì úBàeöherin `l m`y x`eane ,azek epi` - ©¨Ÿ

ok m`e ,lkd aezkl jixvy 'azke'n micnel epiid `xaqn ,df
,dlek z` aezkl jixv i`ce ,herin da oi`y zefefne oilitz zyxta

zeky 'mzazke'n yexcl jixv recne.ze`eev a
,lkd azeky drnyn dcal 'azke' zaiz zn`a :`xnbd zvxzn

mewn lkneéøèöàCzeaxl `ziixad dkxved zefefne oilitz iabl - ¦§§¦
,ok `l m`y ,'mzazke'n ze`eev zaizkàðéîà Czòc à÷ìñdid - ©§¨©§¨£¦¨

dxn`p zefefne oilitza mbe dheqa mby oeiky ,xnel jzrca dler
,daizk oeylóìéðdey dxifb zefefne oilitza cnlp -äáéúk' ¥©§¦¨

íúäî 'äáéúk,dheqa myn -ïéà úBìà íúä äî[oazek ok`-] §¦¨¥¨¨©¨¨¨¦
j`àì úBàeö,azekéîð àëä óàzefefne oilitza o`k mb jk - ©¨Ÿ©¨¨©¦

àì úBàeöok lr ,aezki'ízáúëe' àðîçø áúky eprinydleléôà ©¨Ÿ¨©©£¨¨§©§¨£¦
úBàeö.azek ©¨

:rny z`ixway 'mzcnle' zaiz z` zyxec `xnbdäéãáBò áø éðz̈¥©©§¨
`ziixaàáøc dén÷reny m` dide zyxta xn`p ,`ax iptl - ©¥§¨¨

(hi `i mixac)ieeiv epiidc ,'ebe 'mA xAcl mkipA z` mz` mYcOle'§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨
zaizn rnyne .rny z`ixwa ef dyxt `exwlàäiL 'ízãnìå'§¦©§¤¤§¥

íz Cãenì,ezkldk mly -íé÷ácä ïéa çåéø ïziLoia cixtiy - ¦¨¨¤¦¥¥©¥©§¥¦
day ze` dze`a dligznd daiz oebk ,efl ef zeweacd zeaiz izy
mdipia geix zzl citwn epi` m`y ,dl zncewd daizd zniizqn

.oldl `ax hxtny itk ,zg` ze`k odizy z` dbed `ed
déøúa àáø éðòel` ,ezreny yxite dicaer ax ixg` `ax dpr - ¨¦¨¨©§¥

od,rny z`ixway zeweacd zeaiz'Eááì ìò' ïBâk(e e mixac)m`y , §©§¨¤
oke ,zg` c"nl xiqgne 'Laalr' xne`y `vnp odipia cixtn epi`©§¨¤

'íëááì ìò'(gi `i my),'Eááì ìëa'(d e my),'íëááì ìëa'(bi `i my), ©§©§¤§¨§¨§§¨§©§¤
'EãNa áNò'(eh `i my),'äøäî ízãáàå'(fi `i my),ðkä''ìéút óxacna) ¥¤§¨§©£©§¤§¥¨©¨¨§¦

(gl eh,'õøàî íëúà'(`n eh my). ¤§¤¥¤¤
:rny z`ixw zeize`a wcwcnd ly exky dn zx`an `xnbdøîà̈©

éaø÷c÷ãîe òîL úàéøw àøBwä ìk ,àðéðç éaøa àîç ©¦¨¨§©¦£¦¨¨©¥§¦©§©§©§¥
øîàpL ,ípäéb Bì ïéðpöî ,äéúBiúBàa(eh gq mildz)écL Nøôa' §¦¤¨§©§¦¥¦¨¤¤¡©§¨¥©©

,'ïBîìöa âìLz da íéëìî:`ng iax yxec'Nøôa' éø÷z ìà §¨¦¨©§¥§©§©¦§¥§¨¥
,xacd zgihye dqixt oeyln'Løôa' àlàe ,yxetn oeylnìà ¤¨§¨¥©

'ïBîìöa' éø÷z,jyeg `edy'úåîìöa' àlàyi jke ,mpdibd epiidc ¦§¥§©§¤¨§©§¨¤
oia ie`xk licazy epiidc 'icy' ahid yxtz m` ,weqtd z` yxtl
'da mikln'y dkfz ,rny z`ixwa miny zekln zlaw ly zeaizd

.mpdibd z` jl opvze blyz ,ekelni mikln day dxezd epiidc
:`pipg iax oa `ng iaxn ztqep dreny d`ian `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

eëîñð änì ,àðéðç éaøa àîçdxeza ¨¨§©¦£¦¨¨¨¦§§
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אגרות קודש
ב"ה, ז' מנחם אב ]תש"ט[

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרנ"נ שי'

שלום וברכה!

מכתבו מר"ח מנחם אב קבלתי, ומסרתי לנפנה קיז...

והשי"ת יהפך ימים אלו לששון ולשמחה וביתר שאת ויתר עז - וכידוע שזהו הטעם שדוקא כט"ו 

- מלוי הלבנה - באב לא היו יו"ט.

באיווי כט"ס ופ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן



קמז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - zekxa(iyiy meil)

:`xnbd zxxanàîòè éàî 'úBáà'ep` oi`y xacd mrh `ed dn - ¨©©£¨
,mihayd xyr mipyl 'zea`' mya mi`xewàîéìéà,xn`z m` - ¦¥¨

`ed xacd mrhyéà ïðéúà à÷ ïáeàøî éà ïðéòãé àìc íeMî¦§Ÿ©§¦©¦¥§¥¨¨¦©¦
ïðéúà à÷ ïBòîMîe` oae`x hayn ep`a m` mircei ep` oi`y - ¦¦§¨¨¦©

,oerny haynéëä éà,ok m` -éîð úBänà`exwl oi` df mrhn - ¦¨¦¦¨©¦
ixdy ,d`le lgxl 'zedn`' myaïðéúà à÷ ìçøî éà ïðéòãé àìŸ©§¦©¦¥¨¥¨¨¦©

ïðéúà à÷ äàlî éà.d`ln e` ep`a lgxn m` mircei ep` oi` - ¦¦¥¨¨¨¦©
:`xnbd zx`anàlà`l` 'zea`' mi`xew oi`y xacd mrh ¤¨
c meyn ,dylyléáéLç àëä ãò,[awrie wgvi mdxa`-] o`k cr - ©¨¨£¦¥

,l`xyi lkl 'zea`' `xwdl md miaeygéáéLç àì éôèo`kn - §¥Ÿ£¦¥
,df mya `xwdl jk lk miaeyg mpi` ,[d`lde mihayd on-] jli`e
od zeaeyg d`le lgx dwax dxy wxy ,`ed ok 'zedn`' oiprl s`e

.l`xyi mr lk ly 'zedn`' mya `xwdl
zeaiyg ly mW z`ixw oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd¥

:zegtye micarlCãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy -íéãáò ©§¨¦¨£¨¦
úBçôLemiprpkíúBà ïéøB÷ ïéàmya.'úéðBìt ànà'å 'éðBìt àaà' §¨¥¦¨©¨§¦§¦¨§¦

e` 'ipelt `a`' zeaiyg jxca miyp`l `exwl dzid mkxc ,xnelk
,'zipelt zxn'e 'ipelt xn' meik mi`xew ep`y jxck ,'zipelt `n`'
micarl ok `exwl oixeg oa mc`l oi`y `ziixad drinyn jk lre
carl `xewdy miyp` exaqi `ny yegl yiy itl ,miprpk zegtye

.ldwa `ealn elqetl e`eaie ,mpa `ed '`n`' dgtyl e` '`a`'
:`ziixad dtiqeneåzegtye micarlìLziaeéä ìàéìîb ïaøipa §¤©¨©§¦¥¨

ziadíúBà íéøB÷mya.'úéðBìt ànà'å 'éðBìt àaà' ¦¨©¨§¦§¦¨§¦
`ziixad d`ian ike :`xnbd dywnäNòîickøBzñìoicd z` ©£¤¦§

,zegtye micarl ok `exwl oi`y epipye xg`n ixd ,da x`azpy
mdicarl jk mi`xew l`ilnb oax ly ezia ipa eid recn

.mdizegtye
:`xnbd zvxznéáéLçc íeMîl`ilnb oax ly ezia ipay itl - ¦©£¦¥

micar ipa mdy exaqi `ny yegl oi`e ,lkl mixkene ,eid miaeyg
.zegtye

:dlitze rny z`ixw oipra `xnin d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
éàîáéúëcaezkd zpeek `id dn -(d bq mildz)éiçá Eëøáà ïk' ©¦§¦¥£¨¤§§©¨

.'étë àOà EîLa,jk eyxecl yiúàéø÷ Bæ 'éiçá Eëøáà ïk' §¦§¤¨©¨¥£¨¤§§©¨§¦©
,älôz Bæ 'étë àOà EîLa' ,òîLmexnl eitk z` `yepy §©§¦§¤¨©¨§¦¨

.dlitzaíàåmc`,ïk äNBò,dlitzae rny z`ixwa xdfpyåéìò §¦¤¥¨¨
øîBà áeúkä(e bq my),'éLôð òaNz ïLãå áìç Bîk',xnelk ©¨¥§¥¤¨¤¤¦§©©§¦

lr zepaxwd alg aixwd eli`k `xead iptl daeyg ezlitzy
`id dlitzd oky ,'oycd znexz' zevn z` miiw eli`ke ,gafnd

,zepaxwd zcear mewnaìçBpL àlà ãBò àìå[zlgpl dkef-]éðL §Ÿ¤¨¤¥§¥
øîàpL ,àaä íìBòäå äfä íìBòä ,íéîìBò(my)úBððø éúôNå' ¨¦¨¨©¤§¨¨©¨¤¤¡©§¦§¥§¨

,'ét ìläéwqery cenll yi miax oeyla 'zeppx' aezkd hwpe xg`ne §©¤¦
.`ad mlerl zg`e dfd mlerl zg` ,zeppx izya `ed

siqedl mibdep mi`xen`de mi`pzd eidy zelitz d`ian `xnbd

:dxyr dpeny zlitz meiq xg`ldéúBìö íéiñîc øúa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©¦§©¥§¥
éëä øîànel did libx ezlitz meiq xg` -,jk xéðôlî ïBöø éäéE ¨©¨¦§¦¨¦§¨¤

eðéøeôa ïkLzL ,eðéäìà 'ä[eplxeba-]íBìLå äåçàå äáäà ¡Ÿ¥¤©§¥§¥©£¨§©§¨§¨
,äå÷úå úéøçà eðôBñ çéìöúå ,íéãéîìúa eðìeáb äaøúå ,úeòéøå§¥§©§¤§¥§©§¦¦§©§¦©¥©£¦§¦§¨
miewn ep`y dn ze`xl dkfpe ,daeh epzixg` `dzy ,xnelk

.el mitvneeððwúå ,ïãò ïâa eð÷ìç íéNúå[epze` owzz-]øáça §¨¦¤§¥§©¥¤§©§¥§¨¥
íékLðå ,EîìBòa áBè øöéå áBèxweaaìeçé àöîðå[zeewz-] §¥¤§¨§§©§¦§¦§¨¦

,EîL úà äàøéì eðááìrxd xvi epilr xabzi `ly ,xnelk §¨¥§¦§¨¤¦§
`vnp xweaa mikypyk `l` ,meia jixg`n xeql dlild xedxda

.jl dewne lgiin `edy epaal z`éðôì àáúåeðLôð úøB÷ E §¨Ÿ§¨¤©©§¥
,äáBèì.gex zxew epl dyrz oke ,epkxv lk z` epl wtqzy ,xnelk §¨

éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa ïðçBé éaødid ezlitz meiq xg` - ©¦¨¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¦
,ok xne`éðôlî ïBöø éäé,eðzLáa õéözL ,eðéäìà 'ä Eep`y §¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¨¦§¨§¥

,epiciay zexiara miyiiazneðúòøa èéaúåjal ozze rcz - §©¦§¨¨¥
,epilr d`ad drxla LaìúúåzcinéîçøE,epilra äqkúúåzcin §¦§©¥§©£¤§¦§©¤§

Efò,miebd cbpk [jzxeab-]a óhòúúåzcinøfàúúå ,Eúeãéñç ¨§§¦§©¥§£¦§§¦§©¥
[xebgz-]azcinEúeðéðç,mpig zpzn ozep dz`y -éðôì àáúåE §£¦§§¨Ÿ§¨¤

.Eúeðúåðòå ,Eáeè úcî¦©§§¦§§¨§
éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö íéiñîc øúa àøéæ éaø'ä E ©¦¥¨¨©¦§©¥§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤

àèçð àlL ,eðéäìà,jiptlLBáð àìå,epnvraíìkð àìå ¡Ÿ¥¤Ÿ¤§¨§Ÿ¥§Ÿ¦¨¥
.eðéúBáàî¥£¥

éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà élöîc øúa àéiç éaø,eðéäìà 'ä E ©¦¦¨¨©¦§©¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥
eðúeðneà EúøBz àäzL,epzk`ln -äåãé ìàå[a`kie xrhvi-] ¤§¥¨§¨¥§©¦§¤
.eðéðéò eëLçé ìàå ,eðaì¦¥§©¤§§¥¥

éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö øúa áøL ,eðéäìà 'ä Eïzz ©¨©§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦¥
ìL íéiç ,äáBè ìL íéiç ,íBìL ìL íéiç ,íéëeøà íéiç eðì̈©¦£¦©¦¤¨©¦¤¨©¦¤

õelç ìL íéiç ,äñðøt ìL íéiç ,äëøa[wefige ze`ixa-],úBîöò §¨¨©¦¤©§¨¨©¦¤¦£¨
íéiç ,änéìëe äLea íäa ïéàL íéiç ,àèç úàøé íäa LiL íéiç©¦¤¥¨¤¦§©¥§©¦¤¥¨¤¨§¦¨©¦
,íéîL úàøéå äøBz úáäà eða àäzL íéiç ,ãBáëå øLBò ìL¤¤§¨©¦¤§¥¨©£©¨§¦§©¨©¦

.äáBèì eðaì úBìàLî ìk úà eðì àlîzL íéiç©¦¤§©¥¨¤¨¦§£¦¥§¨
éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö øúa éaøéäìàå eðéäìà 'ä E ©¦¨©§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¥Ÿ¥

î eðìévzL ,eðéúBáàmdy miyp`íéðô éfò,epa exbzi `lyåok £¥¤©¦¥¥©¥¨¦§
eplivzíéðt úefòîoke ,zexfnn ly frl epilr e`ivei `ly - ¥©¨¦
eplivzòø òâtîe ,òø íãàî,mirx mirbt ipin lkn -,òø øöiî ¥¨¨©¦¤©©¦¥¤©

úéçLnä ïèOîe ,òø ïëMî ,òø øáçî,mc`d z`,äL÷ ïécîe ¥¨¥©¦¨¥©¦¨¨©©§¦¦¦¨¤
ïéc ìòaîemc` `edyàeäL ïéa ,äL÷[oic lrad-]úéøa ïa ¦©©¦¨¤¥¤¤§¦
e ,[ledn-].úéøa ïa BðéàL ïéa¥¤¥¤§¦

éaøc déìò éöBö÷ éîéé÷c áb ìò óàåmicner mixhey eidy s` - §©©©§©§¥¨¥£¥§©¦
rxdl micnerd el` lka mwpdle zekdl qepipehp` jlnd zevna

.ef dlitz lltzn did mewn lkn ,iaxl
éðôlî ïBöø éäé ,éëä øîà déúBìö øúa àøôñ áøeðéäìà 'ä E ©©§¨¨©§¥¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - zekxa(iying meil)

,'íçø øöBòå,dyw dxe`klyìBàL ïéðò äî éëå[xaw-]íçø ìöà §¤¨©§¦©¦§©§¥¤¤¤
.dfl df weqtd mknqy dy`dCì øîBì àlà,md minecyíçø äî ¤¨©¨©¤¤

ñéðëîrxfàéöBîe,cled jk xg`ñéðëî ìBàL óà,ezzina mc`d ©§¦¦©§©§¦
àéöBîe.miznd ziigza `eal cizrl eze` ¦

:diy`i iax siqeníéøác àìäåel`øîçå ì÷,mdíçø äîe ©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤©¤¤
Ba ïéñéðënLrxfdéàLça[`agdae hwya-]epnî ïéàéöBîcled ¤©§¦¦©£©¦¦¦¤
úBìB÷ éìB÷aok m` ,dgny lyBa ïéñéðënL ìBàLzndéìB÷a §¥§¤©§¦¦§¥

úBìB÷ike ,ctqne ika ly.úBìB÷ éìB÷a epnî ïéàéöBnL ïéc Bðéà¥¦¤¦¦¦¤§¥
:`xnbd zniiqnïàkîyi ,df weqtn -ïéà íéøîBàì äáeLz ¦¨§¨¨§¦¥

líéúnä úéiçúxewn,äøBzä ïî.miznd ziigz ea dfenx ixdy §¦©©¥¦¦©¨
:rny z`ixway 'mzazke' zaiz z` zyxec `xnbdéaø éðz̈¥©¦

àéòLBà`ziixaàáøc dén÷rny zyxta xn`p ,`ax iptl -mixac) ©§¨©¥§¨¨
(h epy epiidc ,'LixrWaE LziA zFffn lr mYazkE'z` dfefna aezk §©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

my xn`pk oilitza mazkl yi oke ,ef dyxta exn`py mixacd
(g e mixac)zaiz :`ziixad zyxec .'ízáúëe'`dzy drnyn §©§¨

`diy jkn cenll yie ,dnlye dnz daizkdáúëa ìkäjixvy - ©Ÿ¦§¨
e ,dyxta xen`d lk z` zefefne oilitza aezklúBàeö eléôà- £¦©¨
.'mzxywe'e 'mzazke' oebk ,day miieeivd z` s`e

déì øîà,`irye` iaxl `axépî Cì øîàcin mc` jl`yi m` - ¨©¥§¨©¨©¦
el xen` ,zeazkp ze`eevy zeaxl weqt jixvy xaeqd df `ed

zhiyyøîàc ,àéä äãeäé éaødheqa(.fi)läèBñ éabminn dzeyd ©¦§¨¦§¨©©¥¨
dwgenl ick dheq zyxt z` odkd azek da dlibnay ,mixnd

d z`y `ed oicd ,el` min jezaúBìàepiidc ,dyxtay zellwd - ¨
'ebe 'draWle dl`l KzF` 'd oYi'(`k d xacna)`ed ixd,áúBkj` ¦¥¨§¨¨§¦§ª¨¥

úBàeö'ebe 'odMd Dz` riAWde' oebk dyxtay miieeivd z` -d my) ©¨§¦§¦©Ÿ¨©Ÿ¥
(hi.áúBk Bðéà:`ax wiicnúBìàä úà áúëå' áéúëc àeä íúäå ¥¥§¨¨¦§¦§¨©¤¨¨

'älàäoeik ,ze`eev s` azek epi`y dcedi iax xaeq dheqa `weec - ¨¥¤
y xn`pym(bk d),'mzazke' `le 'azke'àëä ìáàzefefne oilitza £¨¨¨
áéúëcoda,'ízáúëe'xen`d lk z` dnz daizk aezkiy rnyn ¦§¦§©§¨

ok lre ,dyxtaéîð úBàeö eléôà`ziixady `vnpe .azek £¦©¨©¦
iax zhiyk `id ,ze`eev zaizk aiigl zcgein dyxc dkixvnd

.dcedi
:`ax ixac lr `xnbd dywndéîòè eèàenrh ike -äãeäé éaøc ¨©£¥§©¦§¨

`ed ze`eev azek epi` dheq zlibnay'áúëå' áéúëc íeMî`le ¦¦§¦§¨©
c x`ean my `xnba ixd ,'mzazke'íeMî äãeäé éaøc déîòè©£¥§©¦§¨¦

áéúëc(my)d z` azke'úBìà`weecy rnyne ,'ebe 'dN`dïéà úBìà ¦§¦§¨©¤¨¨¨¥¤¨¦
j` ,oazek [ok`-]àì úBàeöherin `l m`y x`eane ,azek epi` - ©¨Ÿ

ok m`e ,lkd aezkl jixvy 'azke'n micnel epiid `xaqn ,df
,dlek z` aezkl jixv i`ce ,herin da oi`y zefefne oilitz zyxta

zeky 'mzazke'n yexcl jixv recne.ze`eev a
,lkd azeky drnyn dcal 'azke' zaiz zn`a :`xnbd zvxzn

mewn lkneéøèöàCzeaxl `ziixad dkxved zefefne oilitz iabl - ¦§§¦
,ok `l m`y ,'mzazke'n ze`eev zaizkàðéîà Czòc à÷ìñdid - ©§¨©§¨£¦¨

dxn`p zefefne oilitza mbe dheqa mby oeiky ,xnel jzrca dler
,daizk oeylóìéðdey dxifb zefefne oilitza cnlp -äáéúk' ¥©§¦¨

íúäî 'äáéúk,dheqa myn -ïéà úBìà íúä äî[oazek ok`-] §¦¨¥¨¨©¨¨¨¦
j`àì úBàeö,azekéîð àëä óàzefefne oilitza o`k mb jk - ©¨Ÿ©¨¨©¦

àì úBàeöok lr ,aezki'ízáúëe' àðîçø áúky eprinydleléôà ©¨Ÿ¨©©£¨¨§©§¨£¦
úBàeö.azek ©¨

:rny z`ixway 'mzcnle' zaiz z` zyxec `xnbdäéãáBò áø éðz̈¥©©§¨
`ziixaàáøc dén÷reny m` dide zyxta xn`p ,`ax iptl - ©¥§¨¨

(hi `i mixac)ieeiv epiidc ,'ebe 'mA xAcl mkipA z` mz` mYcOle'§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨
zaizn rnyne .rny z`ixwa ef dyxt `exwlàäiL 'ízãnìå'§¦©§¤¤§¥

íz Cãenì,ezkldk mly -íé÷ácä ïéa çåéø ïziLoia cixtiy - ¦¨¨¤¦¥¥©¥©§¥¦
day ze` dze`a dligznd daiz oebk ,efl ef zeweacd zeaiz izy
mdipia geix zzl citwn epi` m`y ,dl zncewd daizd zniizqn

.oldl `ax hxtny itk ,zg` ze`k odizy z` dbed `ed
déøúa àáø éðòel` ,ezreny yxite dicaer ax ixg` `ax dpr - ¨¦¨¨©§¥

od,rny z`ixway zeweacd zeaiz'Eááì ìò' ïBâk(e e mixac)m`y , §©§¨¤
oke ,zg` c"nl xiqgne 'Laalr' xne`y `vnp odipia cixtn epi`©§¨¤

'íëááì ìò'(gi `i my),'Eááì ìëa'(d e my),'íëááì ìëa'(bi `i my), ©§©§¤§¨§¨§§¨§©§¤
'EãNa áNò'(eh `i my),'äøäî ízãáàå'(fi `i my),ðkä''ìéút óxacna) ¥¤§¨§©£©§¤§¥¨©¨¨§¦

(gl eh,'õøàî íëúà'(`n eh my). ¤§¤¥¤¤
:rny z`ixw zeize`a wcwcnd ly exky dn zx`an `xnbdøîà̈©

éaø÷c÷ãîe òîL úàéøw àøBwä ìk ,àðéðç éaøa àîç ©¦¨¨§©¦£¦¨¨©¥§¦©§©§©§¥
øîàpL ,ípäéb Bì ïéðpöî ,äéúBiúBàa(eh gq mildz)écL Nøôa' §¦¤¨§©§¦¥¦¨¤¤¡©§¨¥©©

,'ïBîìöa âìLz da íéëìî:`ng iax yxec'Nøôa' éø÷z ìà §¨¦¨©§¥§©§©¦§¥§¨¥
,xacd zgihye dqixt oeyln'Løôa' àlàe ,yxetn oeylnìà ¤¨§¨¥©

'ïBîìöa' éø÷z,jyeg `edy'úåîìöa' àlàyi jke ,mpdibd epiidc ¦§¥§©§¤¨§©§¨¤
oia ie`xk licazy epiidc 'icy' ahid yxtz m` ,weqtd z` yxtl
'da mikln'y dkfz ,rny z`ixwa miny zekln zlaw ly zeaizd

.mpdibd z` jl opvze blyz ,ekelni mikln day dxezd epiidc
:`pipg iax oa `ng iaxn ztqep dreny d`ian `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

eëîñð änì ,àðéðç éaøa àîçdxeza ¨¨§©¦£¦¨¨¨¦§§
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המשך ביאור למס' ברכות ליום קמישי עמ' ב 

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר זלמן שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' ראה...

נהניתי ממה שמזכיר בסוף מכ' שעשו קביעות ברבים בלימוד שו"ע רבינו בכל יום, ובודאי יש להם 

לימוד ברבים בדא"ח בכל יום, ולא רק בש"ק שמזכיר במכתבו.

אלול,  דש"מ  ההתועדות  משיחת  קטע  מסג"פ  והנני  שיחיו,  החבורה  כל  בשלום  לפרוש  מטובו 

ובבקשה לזכות בזה את כל חבורתו שי.'

בברכת כתיבה וחתימה טובה.



קמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc - zekxa(iyiy meil)

.xg` ote`a dxizqd z` zayiine ,da zxfeg `xnbd ef `iyew gkn
:`xnbd zvxznàlà,dxizqd z` ayiil yi jkéãéàå éãéà,efe ef - ¤¨¦¦§¦¦

zhiyk od zeziixad izy xnelkìàéìîb ïaøjixv mc` lky ©¨©§¦¥
,dxyr dpeny zlitz lk lltzdl,àéL÷ àìåïàk`ziixaa - §Ÿ©§¨¨

xaecn ,dxyr dpeny oirn milltzn milrety zxne`dïéNBòa§¦
ïøëNadnn cal mzlert xky ziad lran milhepd milreta - ¦§¨¨

,mzk`ln zeyrl xdnl mikixv md ok lre ,mzcerq mdl ozepy
eïàkdpeny zlitz lk milltzn milrety zxne`d `ziixaa - ¨

xaecn ,dxyrïúãeòña ïéNBòaziad lran milhep mpi`y - §¦¦§¨¨
mzexiky inc z` jk lk el elifedy oeike ,mzcerq z` `l` mxkya

.mzlitz onf ly cqtdd lr mdl legnl el yi
:dixacl di`x d`ian `xnbdàéðúäåoia welig yiy epipy oke - §¨©§¨

,mzcerqa miyerl mxkya miyeräëàìî íéNBò eéäL íéìòBtä©£¦¤¨¦§¨¨
òîL úàéøw ïéøB÷ ,úéaä ìòa ìöà,dixg`le diptl mikxane ¥¤©©©©¦¦§¦©§©

ïéìltúîe,dxyr dpeny oirnäéðôì íéëøáî ïéàå ,ïzt ïéìëBàå ¦§©§¦§§¦¦¨§¥§¨§¦§¨¤¨
on dpi` dlik`d iptly dkxady oeik ,'ux`d on mgl `ivend'

,dxezdíézL äéøçàì ïéëøáî ìáà,rax` mewna zekxa izy - £¨§¨§¦§©£¤¨§©¦
äðBLàø äëøa ,ãöékmikxan,dðewúkdkxaaeçúBt äiðL ¥©§¨¨¦¨§¦¨§¦¨¥©

õøàä úkøáa,['jl dcep' zkxa]ïéììBëå`idy ziyilyd dkxad §¦§©¨¨¤§§¦
a íéìLeøé äðBajez,õøàä úkøá.efl ef zenec el` zekxay oeik ¥§¨©¦§¦§©¨¨¤

.opaxcn `idy oeik llk mixne` mpi` ziriax dkxae
:`ziixad dtiqeníéøeîà íéøác äna,oefnd zkxaa mixvwny ©¤§¨¦£¦

ad milretïéNBòmzk`lnìáà ,ïøëNad milretïéNBòwx §¦¦§¨¨£¨¦
ïúãeòña,mzk`ln lr xg` xky cer milawn mpi`eBàoiyery ¦§¨¨

`l` oxkyaïéëøáî ,ïänò áñéî úéaä ìòa äéäLoefnd zkxa ¤¨¨©©©©¦¥¥¦¨¤§¨§¦
dlek.dðewéúk§¦¨

:dpyna epipy.òîL úàéøwî øeèt ïúçoicl xewn d`ian `xnbd ¨¨¨¦§¦©§©
:df,ïðaø eðzrny zyxta xn`p(f e mixac)mA YxAce'EzáLa ¨©¨¨§¦©§¨¨§¦§§

,'Eúéáarnyneäåöîa ÷ñBòì èøtm` oia ,rny z`ixwn xehty §¥¤§¨§¥§¦§¨
cvik x`azi oldle .devn xacl jled m` oiae ynn devna wqer

my xn`p cere .weqta ok rnyn,'Cøcá Ezëìáe'rnyneèøt §¤§§©¤¤§¨
ïúçìzlira zaygna cexh `edy oeik ,rny z`ixwn xehty §¨¨
.devneøîà ïàkî,minkgñðBkä[`yepd-]øeèt äìeúaä úà ¦¨¨§©¥¤©§¨¨

dlirad zaygna cexh `ed mileza dl yiy oeiky ,rny z`ixwn
,xaca iwa zeidlåqpekdäðîìàä úà,ef daygna cexh epi`y §¤¨©§¨¨

áéiç.rny z`ixwa ©¨
:`xnbd zl`eyòîLî éàîwqerdy df weqtn rnyn cvik - ©©§¨

:`xnbd daiyn .rny z`ixwn xeht devn zaygna e` devna
,àtt áø øîà,'jxca jzklae jziaa jzaya' weqta xn`py oeik ¨©©¨¨

epiidc ,rny z` `exwl mc` aiig mda mipte`d lky cenll yi
md ixd ,jzklae jzaya'Cøc' ék,jxc enk -úeLø 'Cøc' äî- ¦¤¤©¤¤§

,devn dpi`y xnelk ,zeyx `id dxegql jxca dkildy mykóà©
énð àëäwqery ina wx zexacn 'jzklae jzaya' zeaiz mb - ¨¨©¦

xaca,úeLø`ed ixd devn zaygna e` devn xaca wqer m` j` §
.xeht

xacl jledd lr wx zxacn dxezdy jl oipn :`xnbd dywn
,zeyxdäåöî øáãì ìéæà÷c ïðé÷ñò àì éîyxtl leki jpi` ike - ¦Ÿ©§¦©§¨¨¥¦§©¦§¨

,devn xacl jleda mb weqtd z`éø÷éì àðîçø øîà éëä eléôàå©£¦¨¦¨©©£¨¨¦§¥
zvxzn .rny z`ixwa aiig `edy dxezd dxn` ok it lr s`e -

:`xnbdïk íà,devn xacl jled lr mb xacn weqtdyàø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨
weqtd xn`iy -'úëìa'oiae devn xacl oia dkild lk rnyny §¤¤

,zeyxd xacl'Ezëìa' éàî,'jzkla' oeyla dxezd dhwp recn - ©§¤§§
dpéî òîLwxy ,o`kn gken -záéiçîc àeä Cãéc úëìa- §©¦©§¤¤¦¨§¦©§©§

,rny z`ixwa aiiegn dz` jkxvle jly `idy dkildaäåöîc àä̈§¦§¨
zøéètxeht dz` devn miiwl ick jxca jled dz`y drya la` - §¦©§

.rny z`ixwn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc - zekxa(iying meil)

àìrinydl jixv dligzkle `vi carica wxy epzpyna ezpeeke - Ÿ
,dyw ok m` ,epf`lïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦§¨§¥§©¦¦§

épî ,älçzëì íøBú òîBL Bðéàå øaãîä Løç ,éæt ïazhiyk - ¤¨¦¥¥©§©¥§¥¥©¥§©§¦¨©¦
dpi` ixd ,`id inàìkàìå äãeäé éaøk,éñBé éaøcäãeäé éaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦§¨

,`idøîà àäa `weecyïéà ãáòéc,epf`l rinydl ila `vi ok` - ¨¨©¦£©¦
j`àì älçzëìe ,ok dyriøîà àä ,éñBé éaø éàelit`yãáòéc §©§¦¨Ÿ¦©¦¥¨¨©¦£©

àì énð.`vi ©¦Ÿ
:df oica ziyily drc yiy zvxzn `xnbdíìBòì àlà`ziixad ¤¨§¨

k `id dligzkl mxez yxgyå ,äãeäé éaøy epzpyna ezpeekeléôà ©¦§¨§£¦
énð älçzëì,ofe`d zriny `la `veiàéL÷ àìå`pzd edin §©§¦¨©¦§Ÿ©§¨

,`vi caricae epf`l rinydl jixv dligzkly oefnd zkxaa dpyy
cdéãéc àädcedi iaxk `id dligzkl mxez yxgy `ziixad - ¨¦¥

e ,envrdéaøc àäoia zwlgnd oefnd zkxa iabl `ziixade - ¨§©¥
`aenk ,eax mya dcedi iax `iady dhiyk `id ,caricae dligzkl

.jenqa
,eax mya ok dcedi iax dpy okideíeMî øîBà äãeäé éaø ,ïðúc¦§©©¦§¨¥¦

éøö òîL úà àøBwä ,äéøæò ïa øæòìà éaø,Bðæàì òéîLiL C ©¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦¤©§¦©§¨§
øîàpL(c e mixac),'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL'jixvy rnyne ¤¤¡©§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

.epf`a renylàeä éøä ,øéàî éaø déì øîà[aezkd-]øîBàoldl ¨©¥©¦¥¦£¥¥
(e e my)dN`d mixaCd Eide','Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤
rnyneíéøácä ïä ïä álä úðek øçàzpeeka ielz xacd xwir - ©©©¨©©¥¥¥©§¨¦

xfrl` iaxy oeike .ofe`d zriny jixv oi` dligzkl elit`e ,ald
jk dligzkl wxy rnyn 'epf`l rinyiy jixv' oeyla hwp dixfr oa

`ziixad z` ok m`e ,epf`l rinyd `l m` s` `vi carica j` ,oicd
.enya dcedi iax dpy oefnd zkxa iabl

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLäzrnyde jkl z`ay eiykr - ©§¨§¨¥§¨¦
,xi`n iax zrc z` epldéì àøéáñ déaøk äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨§©¥§¦¨¥

dixfr oa xfrl` iax eaxk xaeq dcedi iaxy xnel lkez -
z` `xewdy epzpyna ezpeeke ,ofe`d zriny jixv dligzkly

,carica epiid `vi epf`l rinyd `le rnyàéL÷ àìåzxizq §Ÿ©§¨
c ,zeziixade zeipyndøéàî éaø àämxez yxgy `ziixad - ¨©¦¥¦

elit` epf`l rinydl jixv oi`y xaeqd xi`n iaxk `id dligzkl
e ,dligzkläãeäé éaø àäiabl `ziixade zenexza dpynde - ¨©¦§¨

.dcedi iax zhiyk od ,carical dligzkl oia ewligy oefnd zkxa
in zhiyk dpce ,ofe`d zriny oipra ztqep dpyn d`ian `xnbd

:dxn`p `idíúä ïðzmixeta dlibnd z`ixw iabl(:hi dlibn),ìkä §©¨¨©Ÿ
Løçî õeç ,äléânä úà úBø÷ì íéøLk,rney epi`e xacndäèBL §¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤

øå ,ïè÷å.ïè÷a øéLëî äãeäé éadhey oick `ed yxg oicy rnyne §¨¨§©¦§¨©§¦§¨¨
:`xnbd zxxan .carica elit` xyk epi`e ,enr dpypyïàî[edin-] ©

dàpzy xaeqdLøça `xewdénð ãáòéc[mb-]àìdaiyn .`vi ©¨¥¥¦£©©¦Ÿ
:`xnbd,äðúî áø øîàk ef dpynàéä éñBé éaøzrinyy xaeqd ¨©©©§¨©¦¥¦

,carica s` zakrn ofe`dïðúc,epzpynaàìå òîL úà àøBwä ¦§©©¥¤§©§Ÿ
.àöé àì ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,àöé Bðæàì òéîLä¦§¦©§¨§¨¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥Ÿ¨¨
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`zax `zkld

åîò ïéáåñîä [èëשלכמה באופן מים בו שמעורב יין -
במקום וישנו אחר, יין לו ואין - לקידוש ראוי אינו דיעות
לשמוע עדיף - כזה יין על לכתחילה לקדש שמנהגו מי
גרע דלא - בעצמו יקדש עמו אחר אין ואם מאחר, קידוש

מדינה .58מחמר

åîò ïéáåñîä [ìיודע אפילו - היין בברכת להוציאו ויכול -
בעצמו .59לברך

åîò ïéáåñîä [àìמאלו דהיינו מהמסובים, אחד דוקא -

שלא אחר טעם אם אך י"ח, ויצאו הקידוש את ששמעו

י"ח יצאו שלא נראה .60מהמסובים,

ïééä ìò íéùã÷îù [áìמסובין אצל ילך לומר, רוצה -

לעצמן שמקדשין .61אחרים

ïééä ìò íéùã÷îù [âìצימוקים יין יקח או -62.

úôä ìò [ãìאלא - הפת על יקדש לא היום בקידוש גם -
היין על לקדש עצמו .63ידחוק

ïééä ìò [äìשאינו אלא - מהיין לטעום יכול ואפילו -
ישמע או עצמו ידחוק - רביעית רוב לשתות יכול

.65מאחרים

zetqede mipeiv

הפת,58) על ולא בלילה אפילו זה יין על יקדש ולכאורה
עטרת שו"ת ועיין ממש. יין דין זה ליין יש דיעות שלכמה משום

ט. הערה יד סימן הערות א כרך ח"א פז
ג"כ59) יכול בשבילם הקידוש לומר שיכול דכיון א ס"ק קו"א

לצאת לו וא"א בקידוש חייב שהוא שכיון ועוד בפה"ג. לברך
מברך ולכן בשבילו, ג"כ היא חבירו טעימת הרי טעימה, בלא

טועם. שהוא כאילו זה דהרי - חבירו טעימת על בפה"ג
רצה60) ובסימן ,92 הערה רעא סימן משוע"ר הלכות קיצור

הבדלה. לגבי בפירוש כן כתב ס"ד
אין61) 'ואם בתחלה שאמר מה תקשה דלא לד, ס"ק משנ"ב

עמו'. אחרים
(62Ê"ÎÒ ·Ú˙ ÔÓÈÒכוסות לד' כשרים צמוקים שריית מי וכן :

לחלוחית מהן שיוצא דהיינו לקידוש שכשרים בענין הם אם
שותה שאינו מי ולפיכך במים שרייה בלא דריכה ידי על קצת

כוסות. לארבע צמוקים מי יקח נדר מחמת יין
לו63) כשאין הפת על לקדש התירו שם הלילה מקידוש כ"ש

לקדש רוצה אם היום בקידוש עצמו לדחוק צריך אין אבל יין,
יא. בסעיף כדמשמע מדינה חמר על

(64- הפת על קידוש כלל תקנו שלא אומרים שיש יא: סעיף
הכוס. על אלא

על65) או מדינה חמר על מלקדש מאחרים לשמוע עדיף וכן
הפת.
ÎŒ‡Î·ראה66) ÌÈÙÈÚÒ ·Ú˙ ÔÓÈÒכל יין שותה שאינו מי :

את לדחוק חייב כן פי על אף שמזיקו או ששונאו מפני השנה
. . כוסות ד' לשתות עצמו

את לדחוק צריך אין ושבתות טובים ימים שאר של קידוש אבל
כמו מאחר הקידוש לשמוע יכול אלא הכוס לשתות עצמו

ער"ב. בסי' שנתבאר

•

zay zekld - jexr ogley

Áאסור פרקים של היא אם קטנה בין גדולה בין מנורה
הדליקו שלא אע"פ ומקומה גופה לצורך אפילו לטלטלה
ויחזיר ותתפרק מידו תפול שמא שחוששין שבת באותו בה
שיתבאר כמו בונה משום ויתחייב בחוזק ויהדקם ויתקעם פרקיה

שי"ג. בסי'

ודומה סביב חריצים בה יש אלא פרקים של אינם אם ואפילו
של שהיא הרואה יאמר שמא גזרה לטלטלה אסור פרקים לשל
מאוד קטנה היא אם ואף פרקים של אף להתיר ויבא פרקים
חריצים שהם יודעים והכל כלל פרקים של לעשותה דרך שאין
בין בגזרתם לחלק חכמים רצו לא אעפ"כ פרקים ולא בלבד

לקטנה: גדולה

Ëלהתפרק שדרכן מהכלים בה וכיוצא במנורה זה וכל
כגון כשנופלים להתפרק דרכם שאין כלים אבל כשנופלים
שאסור בענין שהם אף לטלטלם מותר בהם וכיוצא כוסות
של מנורה ואפילו שי"ג בסי' שיתבאר כמו פרקיהם להחזיר
מותר בחוזק להדקם דרך שאין לעולם רפויים פרקיה אם פרקים
עיין שם שיתבאר כמו נפלו אם פרקיה להחזיר ואף לטלטלה

הטעם: שם
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. . כוסות ד' לשתות עצמו

את לדחוק צריך אין ושבתות טובים ימים שאר של קידוש אבל
כמו מאחר הקידוש לשמוע יכול אלא הכוס לשתות עצמו

ער"ב. בסי' שנתבאר

•

zay zekld - jexr ogley

Áאסור פרקים של היא אם קטנה בין גדולה בין מנורה
הדליקו שלא אע"פ ומקומה גופה לצורך אפילו לטלטלה
ויחזיר ותתפרק מידו תפול שמא שחוששין שבת באותו בה
שיתבאר כמו בונה משום ויתחייב בחוזק ויהדקם ויתקעם פרקיה

שי"ג. בסי'

ודומה סביב חריצים בה יש אלא פרקים של אינם אם ואפילו
של שהיא הרואה יאמר שמא גזרה לטלטלה אסור פרקים לשל
מאוד קטנה היא אם ואף פרקים של אף להתיר ויבא פרקים
חריצים שהם יודעים והכל כלל פרקים של לעשותה דרך שאין
בין בגזרתם לחלק חכמים רצו לא אעפ"כ פרקים ולא בלבד

לקטנה: גדולה

Ëלהתפרק שדרכן מהכלים בה וכיוצא במנורה זה וכל
כגון כשנופלים להתפרק דרכם שאין כלים אבל כשנופלים
שאסור בענין שהם אף לטלטלם מותר בהם וכיוצא כוסות
של מנורה ואפילו שי"ג בסי' שיתבאר כמו פרקיהם להחזיר
מותר בחוזק להדקם דרך שאין לעולם רפויים פרקיה אם פרקים
עיין שם שיתבאר כמו נפלו אם פרקיה להחזיר ואף לטלטלה

הטעם: שם

חֿט סעיפים בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן ב חלק
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תלמידי‡ עונת לפיכך הוא שבת מתענוגי המטה תשמיש
שבת מליל קבעוה בשבוע אחת פעם שהיא הבריאים חכמים

ר"מ: בסי' שנתבאר כמו שבת לליל

בערב· זרע המרבים דברים שאר או שום לאכול עזרא מתקנת
שלא ליזהר וצריך העונה קיום בשביל שבת בליל או שבת
כן אם אלא תורה של תעשה לא על יעבור שלא העונה לבטל

שם: שנתבאר כמו לקיימה טוב ואעפ"כ מוחלת האשה

משום‚ איסור בזה ואין בשבת לכתחלה בתולה לבעול מותר
משום איסור אין וגם ראשונה בבעילה בשבת לה שיש הצער
בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם לפי דם שמוציא במה חובל
וזה הכלי בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס אלא הרחם בית
במה איסור אין וגם מתוכו הדם שיצא הכלי כפותח אלא אינו
צריכה שאינה מלאכה שהיא לפי האשה בגוף פתח שעשה
שהבתולה לפי פתוח שיהא כלל זה לפתח צריך שאין לגופה

יותר. לו נוחה

מכל עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף
וכל הבעולה מן חשובה שהבתולה הוא מקלקל זה מקום
אם אף סופרים מדברי אסור שלכתחלה ואף פטורים המקלקלים
במקום מקום מכל ומקלקל לגופה צריכה שאינה מלאכה היא
משום הוא פתח לפתוח שאיסור ועוד חכמים גזרו לא מצוה
זה לפתח צריך וכשאינו שכ"ח בסי' שיתבאר כמו כלי [מ]תקן

שם: שיתבאר כמו כלום עשה ולא כלל תיקון זה אין

סעיפים: ג' ובו המטה תשמיש דין רפ סימן ב חלק

כמ"ש‡ מביו"ט יותר הכנסת לבית לבא להקדים צריך בשבת
משום מבחול יותר לאחר נוהגים מקום ומכל תקכ"ט בסי'
שלא מאד ליזהר צריך מקום ומכל שבת עונג שהיא השינה

ה בימי אבל ותפלה שמע קריאת זמן שהלילותלעבור חורף
בחול: כמו להקדים יכולים ארוכים

שמוסיפים· דהיינו שבת של בזמירות להרבות ונוהגים
אחר נשמת ואומרים כו' השמים למנצח דזמרה בפסוקי
והכל אור יוצר מתחילין ואח"כ ישתבח בו ומסיימין הים שירת
מנהגו לפי ומקום מקום ובכל שבת אשר ולאל אדון ואל יודוך
אומר אינו רצה ואם רשות אלא חובה זה כל אין מקום ומכל
התפלה בתוך לאומרו שכח אם שאף שבת אשר לאל מלבד כלל
ומכל השבת בשבח מדבר והוא הואיל התפלה אחר לאומרו נכון
לא יוצר ברכת שסיים קודם אפילו התפלה בתוך נזכר אם מקום
בעלמא מנהג אלא ואינו הואיל בשבילו הברכה לראש יחזור
שאינו כיון שנזכר במקום לבדו אותו יאמר שלא הדין (והוא

שם): שייך

אֿב סעיפים השבת ביום זמירות דיני רפא סימן ב חלק
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dxez ihewl

" ענין ומבאר וירידת[והולך אלקיםעליית "מלאכי

אדם:] כל של התפלה בעבודת

éçåìù ,íéëàìî íäù ,úåöîä íä íéäìà éëàìî
úà ïéãáëî åéä ùâéå 'ô àîåçðúá ù"îëå ,àëìîã

.åúåîë íãà ìù åçåìùå ,éçåìù ïäù úåöîä
המלאכים נקראו ולכן "שליח", פירושו "מלאך" -

מ זה, מהבשם פי ועל הקב"ה; שלוחי שהם פני

- דמלכא" "שלוחי הן המצוות שגם רז"ל שאמרו
גם אלקים" [שלוחי] "מלאכי לפרש ניתן ה', שלוחי

.המצוותעל

" בשם נק' שהמצוות הענין תוכן "שלוחי[וביאור

אלקים"( ""מלאכי וענין כמותו) אדם של גבישלוחו "

מצוות:]

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הןÈÂ˘(ב) ולמה והאור השמן ומהו הענין ביאור להבין
אדם בכל רואים אנו דהנה דוקא ז' במספר
ומאלי' מעצמה האלקי' נפשו תתלהב שלפעמים מישראל
בהתעוררות וחזקה גדולה התעוררות ברוח ה' אל לעלות
בה' לידבק גדולה ותשוקה אהבה בהתעוררות או תשובה
אלקי' ופחד יראה בהתעוררו' או ומצותיו בדרכיו ולילך
שינויי בזה ויש וכה"ג בתכלית מרע סור להיות בלבו
בתשובה לבו לטהר טהרה ברוח מתעורר לפעמים אופנים

לידבק קדושה ברוח מתעורר ולפעמים הלב מרירות ע"י
והסכם בניצוח רק ולפעמים לבב וטוב בשמחה במצותיו
אלה וכל כו' מרחוק בהודאה רק ולפעמים כו' מאד חזק
הנשמה אור ומהות עצם מצד פתאום בלבו באים
לזה לבו שהכין מבלי ומאלי' מעצמה רק שמתעוררת
התעוררו' לו באו ובנקל וכלל כלל ועבודה יגיעה באיזה
ענין רק שזהו מלמעל' אותו מעוררי' כאלו כאלה רבות
הנשמה בכח יש ומקיף בהעלם כי עצמו מצד ההעל' גלוי
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רק וכה"ג ותשובה אוי"ר המצו' אלה כל עצמה מצד
שלא מאליהם לפרקים אור לגלוי ויוצאים בהעלם שהמה
ברוב שגם רואים אנו ולפעמים כלל ועבודה יגיעה ע"י
אוי"ר התעוררות למצוא מתייגע שאדם רבה ועבודה יגיעה
מפני וכלל כלל בלבו התפעלות אור בגלוי יבא לא ותשובה
והיינו כלל לגלוי לבא יוכלו ולא בנפשו בהעלם שנשאר
ורוח אור יאיר לבלתי מבדיל מסך שהוא הגופני חומר מצד
שאבד ולא מאד גדול בהעלם נשאר רק כלל בגלוי האלקי
בתשובה יתעורר רחוקים לעתים שהרי לעולם לנפשו תקוה
שכל תשובה ימי בעשרת כמו לגלוי ההעלם ויבא אמתי'
קלים הקלי וגם שלימה בתשובה מתעורר מישראל איש
בלבם אלקים פחד באין רע רק לבבם בשרירות ההולכים
לפי ולא הכנה ע"י שלא רבה בבכי' בעי"ת יתעוררו כלל
איש כל בכח שיש רואים אנו וגם כידוע כלל מעשיהם ערך
יכריחו כאשר קדה"ש על למסה"נ שבקלים קל גם מישראל
האלקי' הקדושה כח יצא שאז מפני דתו על לעבור אותו
בנפשו טבע כמו שהיא מפני לגלוי ההעלם מן שבנפשו
ויוצא גדול והעלם מקיף בבחי' שהוא רק ממש האלקי'
שעשה גדולה מצוה ע"י לפעמים או רחוקים לעתים לגלוי

להאיר אותו יזכו זה עבור וכה"ג ומדוכא עני נפש להחיות
הטוב מעשה בכל לגלוי ההעלם מן נשמתו אור
שובו בכ"י מכרזת ב"ק כי ותשובה אוי"ר ובהתעוררות

ב"ק מרוח מתעורר איש שאין רק שובבים המעוררבנים זה
מ"ש והוא המפסקת ברזל של מחיצה מפני למעלה
שבבחי' מובן מזה ועכ"פ כידוע כו' מבדילים עונותיכם
אור כל האלקי' נשמה בכל בכח יש ודאי ובהעלם מקיף
וד"ל וכלל כלל גרעון בלי עלי' בתמידות השורה האלקי
ומ"ש בך אין ומום רעייתי יפה כולך שז"ש במ"א (וכמ"ש
אור חבור באמצעות היינו מתום בו אין ראש ועד רגל מכף
בראש המבדילים בעוונות שהטומאה הגוף בחומר הנשמה
ומשמע שריא שכינתא עשרה דאכל שארז"ל וזהו כו') ורגל
מ"מ כו' מבדילים שעוונותיהם רשעים עשרה על גם
הוא אפי' ביחיד משא"כ עדה שנק' בתפלתם שורה שכינה
מע"ס שכלול העליון אדם בצלם שנש"י לפי גמור צדיק
מקיף בבחי' עליהם שורה עליונה שכינה עשרה וכשהן
האלקי אור דנשמתם מקיף שבבחי' הנ"ל מטעם עכ"פ
בבחי' כל על שזה עשרה אכל וזהו בתמידות עליהם שורה

וד"ל: דוקא מקיף

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�‰Âוהנה השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם כתי'
שיעקב יעקב נק' סולם פי' כו' עולי' אלקי' מלאכי
יעקב כמ"כ מחבר שהסולם כמו (וגם הסולם את ראה
הסולם ע"י הוא נש"י עלית והנה מחבר) בחי' התיכון בריח
מפני והוא וסנד"ל מט"ט בחי' ג"כ מגביהים ובהעלאתם
כשנ"י לכן הנ"ל השרי' ע"י ההשפעה מקבלי' נש"י כי
פי' אלקי' מלאכי והנה וזהו השרי' ג"כ מתעלי' מתעלי'
נש"י. בעליית פי' הסולם דרך עולי' וסנד"ל מט"ט בחי'

‰�‰Âשוה עלייתן אין אעפ"כ לע"ל יהי' העלי' עיקר
מצהלות קול וזהו יותר, מתעלי' שנש"י והיינו
מ"ת זו חתונתו ביום ע"ש נש"י נק' חתן מחופתן חתני'

וזהו חופה לבחי' היא ועלייתן התורה את קיבלו וישראל
עלו נש"י במדרש איתא הנה הענין וביאור מחופתן.

ו הלאבמחשבה במח' שעלו הרבותא מהו צ"ל לכאו'
שמח' מצינו דהנה הוא והענין לבוש, בחי' היא מחשבה
בי' תפיסא מח' לית בענין אלי' פתח בד"ה (וע' חכ' נק'
ע"ש) חו"ב שהוא ויובלא מח' ע"א דקכ"ג ח"א ובזהר
ולכן החכ', פנימיות בחי' שהוא המח' מקור במח' ועלו
הנה כי מחופתן, וזהו דחכ' מקיפי' לבחי' הוא נש"י עליות
ל"ב והוא ל"ב גימ' כבו"ד חופה כבוד [כל] על כי כתי'
נש"י עליות ולכן מקיף בחי' היא וחופה החכמה נתיבות

מחופתן. חתני' מצהלות וזהו דחכ' מקיף בבחי'

mipzg zeldvn lew
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a"lxz - l`eny zxez

Âˆ·˜‰ולכאורה אביכם, ישראל אל יעקב בני ושמעו
בני נאמר דהלא מיותר אביכם ישראל אל תיבת

אביכם. ישראל הוא אל אמר פנחס ר' ובמד"ר יעקב.
אביכם אף עולמות, בורא הקב"ה מה יעקב, על אל ומפרש
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רק וכה"ג ותשובה אוי"ר המצו' אלה כל עצמה מצד
שלא מאליהם לפרקים אור לגלוי ויוצאים בהעלם שהמה
ברוב שגם רואים אנו ולפעמים כלל ועבודה יגיעה ע"י
אוי"ר התעוררות למצוא מתייגע שאדם רבה ועבודה יגיעה
מפני וכלל כלל בלבו התפעלות אור בגלוי יבא לא ותשובה
והיינו כלל לגלוי לבא יוכלו ולא בנפשו בהעלם שנשאר
ורוח אור יאיר לבלתי מבדיל מסך שהוא הגופני חומר מצד
שאבד ולא מאד גדול בהעלם נשאר רק כלל בגלוי האלקי
בתשובה יתעורר רחוקים לעתים שהרי לעולם לנפשו תקוה
שכל תשובה ימי בעשרת כמו לגלוי ההעלם ויבא אמתי'
קלים הקלי וגם שלימה בתשובה מתעורר מישראל איש
בלבם אלקים פחד באין רע רק לבבם בשרירות ההולכים
לפי ולא הכנה ע"י שלא רבה בבכי' בעי"ת יתעוררו כלל
איש כל בכח שיש רואים אנו וגם כידוע כלל מעשיהם ערך
יכריחו כאשר קדה"ש על למסה"נ שבקלים קל גם מישראל
האלקי' הקדושה כח יצא שאז מפני דתו על לעבור אותו
בנפשו טבע כמו שהיא מפני לגלוי ההעלם מן שבנפשו
ויוצא גדול והעלם מקיף בבחי' שהוא רק ממש האלקי'
שעשה גדולה מצוה ע"י לפעמים או רחוקים לעתים לגלוי

להאיר אותו יזכו זה עבור וכה"ג ומדוכא עני נפש להחיות
הטוב מעשה בכל לגלוי ההעלם מן נשמתו אור
שובו בכ"י מכרזת ב"ק כי ותשובה אוי"ר ובהתעוררות

ב"ק מרוח מתעורר איש שאין רק שובבים המעוררבנים זה
מ"ש והוא המפסקת ברזל של מחיצה מפני למעלה
שבבחי' מובן מזה ועכ"פ כידוע כו' מבדילים עונותיכם
אור כל האלקי' נשמה בכל בכח יש ודאי ובהעלם מקיף
וד"ל וכלל כלל גרעון בלי עלי' בתמידות השורה האלקי
ומ"ש בך אין ומום רעייתי יפה כולך שז"ש במ"א (וכמ"ש
אור חבור באמצעות היינו מתום בו אין ראש ועד רגל מכף
בראש המבדילים בעוונות שהטומאה הגוף בחומר הנשמה
ומשמע שריא שכינתא עשרה דאכל שארז"ל וזהו כו') ורגל
מ"מ כו' מבדילים שעוונותיהם רשעים עשרה על גם
הוא אפי' ביחיד משא"כ עדה שנק' בתפלתם שורה שכינה
מע"ס שכלול העליון אדם בצלם שנש"י לפי גמור צדיק
מקיף בבחי' עליהם שורה עליונה שכינה עשרה וכשהן
האלקי אור דנשמתם מקיף שבבחי' הנ"ל מטעם עכ"פ
בבחי' כל על שזה עשרה אכל וזהו בתמידות עליהם שורה

וד"ל: דוקא מקיף
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�‰Âוהנה השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם כתי'
שיעקב יעקב נק' סולם פי' כו' עולי' אלקי' מלאכי
יעקב כמ"כ מחבר שהסולם כמו (וגם הסולם את ראה
הסולם ע"י הוא נש"י עלית והנה מחבר) בחי' התיכון בריח
מפני והוא וסנד"ל מט"ט בחי' ג"כ מגביהים ובהעלאתם
כשנ"י לכן הנ"ל השרי' ע"י ההשפעה מקבלי' נש"י כי
פי' אלקי' מלאכי והנה וזהו השרי' ג"כ מתעלי' מתעלי'
נש"י. בעליית פי' הסולם דרך עולי' וסנד"ל מט"ט בחי'

‰�‰Âשוה עלייתן אין אעפ"כ לע"ל יהי' העלי' עיקר
מצהלות קול וזהו יותר, מתעלי' שנש"י והיינו
מ"ת זו חתונתו ביום ע"ש נש"י נק' חתן מחופתן חתני'

וזהו חופה לבחי' היא ועלייתן התורה את קיבלו וישראל
עלו נש"י במדרש איתא הנה הענין וביאור מחופתן.

ו הלאבמחשבה במח' שעלו הרבותא מהו צ"ל לכאו'
שמח' מצינו דהנה הוא והענין לבוש, בחי' היא מחשבה
בי' תפיסא מח' לית בענין אלי' פתח בד"ה (וע' חכ' נק'
ע"ש) חו"ב שהוא ויובלא מח' ע"א דקכ"ג ח"א ובזהר
ולכן החכ', פנימיות בחי' שהוא המח' מקור במח' ועלו
הנה כי מחופתן, וזהו דחכ' מקיפי' לבחי' הוא נש"י עליות
ל"ב והוא ל"ב גימ' כבו"ד חופה כבוד [כל] על כי כתי'
נש"י עליות ולכן מקיף בחי' היא וחופה החכמה נתיבות

מחופתן. חתני' מצהלות וזהו דחכ' מקיף בבחי'
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a"lxz - l`eny zxez

Âˆ·˜‰ולכאורה אביכם, ישראל אל יעקב בני ושמעו
בני נאמר דהלא מיותר אביכם ישראל אל תיבת

אביכם. ישראל הוא אל אמר פנחס ר' ובמד"ר יעקב.
אביכם אף עולמות, בורא הקב"ה מה יעקב, על אל ומפרש
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

ישראל זכו מכאן אמר אחוי בן אלעזר עולמות. בורא
לי"ב קרא העולם מן נפטר אבינו יעקב שהי' בשעה לק"ש
יש שמא שבשמים אביכם ישראל אל שמעו להם אמר בניו
אבינו ישראל שמע לו אמרו הקב"ה, על מחלוקת בלבכם
בלבנו אין כך הקב"ה על בלבך מחלוקת שאין כשם
ב' בין ההפרש וצ"ל אחד. הוי' אלקינו הוי' אלא מחלוקת
האיך צ"ל וגם לק"ש. מזה שזכו ומה אל בתיבת הפירושים
שנק' מצינו מקומות ובכמה אל, בשם לנברא לקרות שייך
ישראל אלקי אל לו ויקרא פ"ב מגילה במס' אל בשם
ובמד"ר ישראל. אלקי אל, קראו ומי אל, ליעקב לו ויקרא
אלקה ואתה בעליונים אלקה אני ליעקב הקב"ה אמר
תחלה וצ"ל אל. נק' שיעקב ג"כ מפרש ובזהר בתחתונים.
שהוא בינה ישראל אלקי פי' במק"מ ישראל, אלקי מהו
הוא הוא יעקב פירושו ולפי ז"א. שהוא ישראל של אלקה
בבחי' מתלבש שהיו"ד עקב יו"ד הוא יעקב כי מל' בחי'
ע"ש אל בשם ונק' אצי' סוף הוא ומל' אצי', סוף עקב
כי המל', בשביל הוא בז"א שנשפע ההשפעה שכל
וארץ. שמים בשם נק' ומל' מדות כי קדמה ארץ במחשבה
שנשפע ההשפעה וא"כ הכוונה. עיקר שזהו קדמה ופי'
בארץ שיש רואים שאנו וכמו מל', בשביל הוא בשמים
כמ"ש בשמים, שאינו מה ליש מאין להצמיח הכח דוקא

ויש בריבוי, גרעינים הרבה נצמח א' ומגרעין הארץ, תדשא
שרשו שמל' מפני וזהו זריעה, בלי בארץ שנצמח דברים
וכמ"ש ליש מאין להוות דכתר האין בכח שיש וכמו בכתר
לו בא מאין יודע שאינו מציאה כמו תמצא מאין והחכמה
יש בכתר ששרשו דמל' באין כן התחדשות, הוא וא"כ זה,
אל כי אל בשם שנק' וזהו ליש. מאין להצמיח כח ג"כ בו
מעלת עצם זהו אך ההתהוות, כח ע"ש כח מלשון הוא
דוקא, המל' בשביל הוא בז"א הגילויים עיקר כל וכן המל'
גלו בתוכם, ושכנתי וכמ"ש בגלות שהשכינה בזמה"ג דהרי
נקרא ולכן ברכאן מלקבל אבד צדיק אז כו', שכינה לאדום
לברר בבי"ע א"ע משפלת המל' כי ועוי"ל אל. המל'
שנפלו דתהו הקדושות ניצוצות בירורי והוא בירורים
תוספת נעשה עי"ז הקדושה אל אותם ומעלה בשבה"כ

נאצ בעצמו ז"א כי בז"א וע"יאורות ו"ק שרש בסוד ל
אין מוחין לגבי ומדות בז"א, מוחין גילוי מיתוסף הבירור
אורות גילוי נעשה ידו על כי אל יקרא ודאי זה וע"ש ערוך,
חיבור היינו תפילין, מניח הקב"ה שארז"ל מה וזהו דתהו.
שהוא מניח הישראלי שאיש התפילין וע"י במדות, מוחין
שנפל גשמי מקלף שנעשה דתהו הקדושות ניצוצות בירור
שיהי' גורם עי"ז מצוה אותה שעושה זה וע"י בשבירה

אורות. תוספת תפילין מניח הקב"ה
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åîéùøá ùáìúî å÷ä
לעיל שאמרנו מה דאף נ"ע הרבי מבהיר הבאות בשורות

הוא האורות ושרש עצמו מהצמצום הוא הכלים ששורש

הבריאה כל התהוות באמת הרי הצמצום, שאחר הקו מאור

והגילוי האור ידי על נעשה הכלים, ובין האורות בין כולה,

הקו. מאור ששורשו הקב"ה, של

éãé ìò éøäù å÷äî ïë íâ åäæù íâä ìòåôá íéìëä úååäúäå
,'åë úåìùìúùää ìë äååäúð éåìéâäå øåàäאמרנו וכיצד -

עצמו? מהצמצום הוא הכלים ששרש

- מבאר זה úãå÷ðáעל å÷ä úåùáìúä éãé ìò åäæ äðä
.'åë øåàäî íéìëä ååäúðù àåä à÷åã äæ éãé ìòù åîéùøä
אור ידי על נעשתה הכלים של בפועל שההתהוות שאף

הצמצום, ידי על נעשתה להתגלות שלהם היכולת הרי הקו,

שנוצרה הרשימו בנקודת ולחדור להתלבש צריך הקו ולכן

הכלים. את להוות כדי הצמצום ידי על

ïéðò åäæåäîשאומריםéìëä äùòð øåàä úåáòúäîù97-

זה אך הקו) (של האור ידי על אמנם נוצרו שהכלים כלומר

כשלעצ מהאור שללא הפעולה ידי על דוקא אלא מו,
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שם:97. לשונו וזה פ"א. אבי"ע) סדר (שער מז שער חיים עץ
יוכל לא מאד גדול אור הרואה הלא כי הוא הזה אור התעבות וענין
הכתר והנה שתיהן ע"י או מסך ע"י או הרחקה ע"י לא אם לסובלו
לכן כלל הרחקה ושום מסך שום בלתי הא"ס בו מאיר שבאצילות
כתר ע"י מקבל וחכמה עתיק) סוד דמ"ה כתר (פי' א"ס נקרא הכתר
ממנה רחוק הא"ס עתה כי הרחקה ע"י הא"ס אור קבלה בינה אך
אשר צר ונקב חלון דרך כ"א האור מקבל אינו והז"א לקבלו ויכולה

רחבבתוך דרך שאין אלא כלל מסך בלתי האור עובר ההוא החלון

אבל רחוק אינו הז"א אל הבינה מן כי קרוב הוא אבל מאד צר רק
אך הז"א כמו וחלון נקב דרך האור לה נמשך אנפין דזעיר נוקבא
האצילות פרטי יובדלו בהם אשר בחי' ד' הם הרי בהרחקה שהוא
עולם נקרא לכן ועיקר כלל מסך בלתי הם כולם אבל וביה מיניה
משם ואמנם מסך בלתי בכולו נתפשט עצמו הא"ס האור כי האצי'
והוא מסך דרך ממנו היוצאה הארה רק מתפשט עצמו א"ס אין ולמטה
אותו מחמת הנה כנ"ל לבריאה אצילות בין המבדיל ופרגוד המסך כי
ומכח ההוא בפרגוד הכה כנ"ל שם עד המגיע העליון אור של ההכאה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

האור, äìáâääהתעבות úðéçá àåä úåáòúä ïéðòå
,'åë øçà øáã éãé ìò àáù øåàäáù úåàéöîäåשהאור כיון

שנעשה זה הגבלה, היינו "התעבות" ללא הוא עצמו מצד

על כלומר אחר' 'דבר ידי על הוא התעבות של באופן האור

(שנוצר הרשימו בנקודת התלבש שהקו חיצונית, פעולה ידי

ההתעבות תכונת את באור יצר והרשימו הצמצום), ידי על

שהכלים דבר של בסופו נמצא כלים. מזה נעשה אז ורק

התלבש שבתוכו אלא (הצמצום) הרשימו ידי על נוצרו

הקו. של האור

åðîî ÷ìç íðéà êà ìëùäî úåìâúî úåéúåàä
ìùî êøã ìò åîëåהאדם ìëùáùמנפש úåéúåàä-

זה. ענין להבין נוכל זה במשל שמהתבוננות

הוא שבהם אותיות יש שכלי רעיון לכל המשל: ביאור

דבר נראה זה ראשונה שבהשקפה למרות והנה מתגלה.

הנה אותו, שמבטאות והאותיות השכלי הרעיון ממש, אחד

רואים שאנו פרטים שני ויש שונים, דברים שני הם באמת

ההסברה אותיות לבין עצמו השכלי הרעיון שבין ביחס

מופשטת עדינה שכלית, סברא כל א. מתגלה. הוא שבהם

שעל הסברה של ל'אותיות' זקוקה שתהיה, ככל ומרוממת

מהסברא חלק לא הם האותיות לאידך, ב. תתגלה. היא ידם

יכול אחד שכלי שרעיון מזה מוכח זה דבר עצמה. השכלית

שונות. ומילים אותיות בכמה להתבטא

שדרכם והאותיות האור, הוא השכלי הרעיון בנמשל: וכך

זה וממשל האורות. את שמגלים הכלים הם מתגלה השכל

הקו ידי על מתגלים שהכלים שלמרות הרבי, מוכיח

מהסברא ונתגלו שנוצרו ההסברה אותיות כמו (האורות)

חלק הם אין אבל דרכו, שמתגלים רק זה הרי השכלית,

מהסברא חלק לא הם האותיות שבמשל, וכמו ממנו.

- מהאור ישירות נוצרו לא הם הכלים כך עצמה, השכלית

ידי על מתגלות שהם אלא (הצמצום), מהרשימו אלא

הרשימו. בפעולת חודר שהאור

נ"ע: הרבי של úåéúåàובלשונו åá ùé éøä éìëù ïéðò ìëù
äìâúéå ùáìúéù äîáמילים ללא רעיון אין שהרי הרעיון,

äâùäá éåìéâá àáù íãå÷ íâù ,'åëומילים באותיות ממש

ב עדיין הוא אלא ברובדמורגשות, הרעיון, התהוות תחילת

שלו, הראשונית ההברקה כלומר åáה'חכמה' ùé éøäבשכל

íìòäá úåéúåàיכול לא האדם כלל, אותיות ללא שהרי

שהיא, צורה בכל השכלית הסברא על øçàלחשוב íéùòðå
,'åë ìëùä úà ùéáìäì ùîî úåéúåà êëלגלות כלומר -

ממש אתאותו לה שיש שכשם הנפש, משלימות חלק וזה

ביטוי של כח גם לה יש הרי ההברקות, את להבריק הכח

אותיות'. מלאה 'הנפש בחסידות המופיעה וכלשון וגילוי,

åאותו שיגלו אותיות לשכל להיות שחייב למרות הנה

ìëùäבפועל, óåâî úåéúåàä ïéà éøäעצמוäéä ïë íàã
ìëùä ìà íéãçåéî úåéúåàá ìëù øåà ìë úåéäì êéøö

àåääמסוימות אותיות להיות חייב היה רעיון לכל כלומר -

מתגלה היה הוא בהם ïë,שרק åðéàù ïéàåø åðàå וכמו, -

אפשר העולם, את ומנהיג בורא שהבורא הרעיון לדוגמא

באותיות ואפשר עולם" "אדון באותיות זה רעיון לבטא

זו" לבירה הבית בעל "יש או העולם" "מלך כמו אחרות

הלאה הוכחהàìàוכן ìëùäמכאן ïî úåéúåàä ïéàùעצמו

íéàáù ÷øומתגלים.'åë ìëùä éãé ìò
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הנה שלהם באור שם והכה שם עד שהגיע דאצילות הי"ס אותם
הי"ס למטה ונעשה ההוא מסך דרך ועברו אורות מהם נתנוצצו
דכלים י"ס מכח המסך ע"י שעליהן דאצילות י"ס מהתנוצצות דבריאה
אחרים דעצמות י"ס נעשו דעצמות י"ס ומכח אחרים דכלים י"ס נעשו
י"ס הכאת ומחמת אחר מסך שם נעשה הבריאה בסוף וכן דבריאה

מיצירה וכן דיצירה י"ס נעשו במסך וכלים עצמות בבחי' דבריאה
בריאה וזה אצילות זה נקרא למה תבין ובזה ההוא. מסך ע"י לעשיה
לזה דומה זה ואין לזה זה בין מבדיל מסך יש כי עשיה וזה יצירה וזה

ואילך. ג' פרק העקודים) (שער ו שער וראה כלל.

•
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miqxhpew mixn`nd xtq

רק והשאר מה', רק היא שההשפעה לב שמים שלא בטהרה, ע"ז עובדי – שבחו"ל ישראל פי'
בפועל לקיימה ע"מ תורה ללמוד שרוצים אלו – ישראל ארץ ממוצעים.

ÏÎÂׁשהּוא אּלא ּפׁשּוטה, ּבאמּונה מאמינים יׂשראל ¿»ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ז"ל ּוכאמרם ּבפנימּיּות, נכנס ואינֹו מּקיף ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת
הן", ּבטהרה זרה עבֹודה עֹובדי לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְֲֳִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ"יׂשראל

"ּבטהרה, רׁש"י: עלּופרׁש ׂשמים ואין ּכּונה ּבלא ּכלֹומר ְְְְֳִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּי ואין לארץ ּבחּוץ הם יׂשראל רב הרי ולכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹלב",
הּוא ארץ הּנה יׂשראל ּדארץ אּלא וׁשלֹום, חס ּכזאת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹומר
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ישראל זכו מכאן אמר אחוי בן אלעזר עולמות. בורא
לי"ב קרא העולם מן נפטר אבינו יעקב שהי' בשעה לק"ש
יש שמא שבשמים אביכם ישראל אל שמעו להם אמר בניו
אבינו ישראל שמע לו אמרו הקב"ה, על מחלוקת בלבכם
בלבנו אין כך הקב"ה על בלבך מחלוקת שאין כשם
ב' בין ההפרש וצ"ל אחד. הוי' אלקינו הוי' אלא מחלוקת
האיך צ"ל וגם לק"ש. מזה שזכו ומה אל בתיבת הפירושים
שנק' מצינו מקומות ובכמה אל, בשם לנברא לקרות שייך
ישראל אלקי אל לו ויקרא פ"ב מגילה במס' אל בשם
ובמד"ר ישראל. אלקי אל, קראו ומי אל, ליעקב לו ויקרא
אלקה ואתה בעליונים אלקה אני ליעקב הקב"ה אמר
תחלה וצ"ל אל. נק' שיעקב ג"כ מפרש ובזהר בתחתונים.
שהוא בינה ישראל אלקי פי' במק"מ ישראל, אלקי מהו
הוא הוא יעקב פירושו ולפי ז"א. שהוא ישראל של אלקה
בבחי' מתלבש שהיו"ד עקב יו"ד הוא יעקב כי מל' בחי'
ע"ש אל בשם ונק' אצי' סוף הוא ומל' אצי', סוף עקב
כי המל', בשביל הוא בז"א שנשפע ההשפעה שכל
וארץ. שמים בשם נק' ומל' מדות כי קדמה ארץ במחשבה
שנשפע ההשפעה וא"כ הכוונה. עיקר שזהו קדמה ופי'
בארץ שיש רואים שאנו וכמו מל', בשביל הוא בשמים
כמ"ש בשמים, שאינו מה ליש מאין להצמיח הכח דוקא

ויש בריבוי, גרעינים הרבה נצמח א' ומגרעין הארץ, תדשא
שרשו שמל' מפני וזהו זריעה, בלי בארץ שנצמח דברים
וכמ"ש ליש מאין להוות דכתר האין בכח שיש וכמו בכתר
לו בא מאין יודע שאינו מציאה כמו תמצא מאין והחכמה
יש בכתר ששרשו דמל' באין כן התחדשות, הוא וא"כ זה,
אל כי אל בשם שנק' וזהו ליש. מאין להצמיח כח ג"כ בו
מעלת עצם זהו אך ההתהוות, כח ע"ש כח מלשון הוא
דוקא, המל' בשביל הוא בז"א הגילויים עיקר כל וכן המל'
גלו בתוכם, ושכנתי וכמ"ש בגלות שהשכינה בזמה"ג דהרי
נקרא ולכן ברכאן מלקבל אבד צדיק אז כו', שכינה לאדום
לברר בבי"ע א"ע משפלת המל' כי ועוי"ל אל. המל'
שנפלו דתהו הקדושות ניצוצות בירורי והוא בירורים
תוספת נעשה עי"ז הקדושה אל אותם ומעלה בשבה"כ

נאצ בעצמו ז"א כי בז"א וע"יאורות ו"ק שרש בסוד ל
אין מוחין לגבי ומדות בז"א, מוחין גילוי מיתוסף הבירור
אורות גילוי נעשה ידו על כי אל יקרא ודאי זה וע"ש ערוך,
חיבור היינו תפילין, מניח הקב"ה שארז"ל מה וזהו דתהו.
שהוא מניח הישראלי שאיש התפילין וע"י במדות, מוחין
שנפל גשמי מקלף שנעשה דתהו הקדושות ניצוצות בירור
שיהי' גורם עי"ז מצוה אותה שעושה זה וע"י בשבירה

אורות. תוספת תפילין מניח הקב"ה

ernye evawd
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åîéùøá ùáìúî å÷ä
לעיל שאמרנו מה דאף נ"ע הרבי מבהיר הבאות בשורות

הוא האורות ושרש עצמו מהצמצום הוא הכלים ששורש

הבריאה כל התהוות באמת הרי הצמצום, שאחר הקו מאור

והגילוי האור ידי על נעשה הכלים, ובין האורות בין כולה,

הקו. מאור ששורשו הקב"ה, של

éãé ìò éøäù å÷äî ïë íâ åäæù íâä ìòåôá íéìëä úååäúäå
,'åë úåìùìúùää ìë äååäúð éåìéâäå øåàäאמרנו וכיצד -

עצמו? מהצמצום הוא הכלים ששרש

- מבאר זה úãå÷ðáעל å÷ä úåùáìúä éãé ìò åäæ äðä
.'åë øåàäî íéìëä ååäúðù àåä à÷åã äæ éãé ìòù åîéùøä
אור ידי על נעשתה הכלים של בפועל שההתהוות שאף

הצמצום, ידי על נעשתה להתגלות שלהם היכולת הרי הקו,

שנוצרה הרשימו בנקודת ולחדור להתלבש צריך הקו ולכן

הכלים. את להוות כדי הצמצום ידי על

ïéðò åäæåäîשאומריםéìëä äùòð øåàä úåáòúäîù97-

זה אך הקו) (של האור ידי על אמנם נוצרו שהכלים כלומר

כשלעצ מהאור שללא הפעולה ידי על דוקא אלא מו,
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שם:97. לשונו וזה פ"א. אבי"ע) סדר (שער מז שער חיים עץ
יוכל לא מאד גדול אור הרואה הלא כי הוא הזה אור התעבות וענין
הכתר והנה שתיהן ע"י או מסך ע"י או הרחקה ע"י לא אם לסובלו
לכן כלל הרחקה ושום מסך שום בלתי הא"ס בו מאיר שבאצילות
כתר ע"י מקבל וחכמה עתיק) סוד דמ"ה כתר (פי' א"ס נקרא הכתר
ממנה רחוק הא"ס עתה כי הרחקה ע"י הא"ס אור קבלה בינה אך
אשר צר ונקב חלון דרך כ"א האור מקבל אינו והז"א לקבלו ויכולה

רחבבתוך דרך שאין אלא כלל מסך בלתי האור עובר ההוא החלון

אבל רחוק אינו הז"א אל הבינה מן כי קרוב הוא אבל מאד צר רק
אך הז"א כמו וחלון נקב דרך האור לה נמשך אנפין דזעיר נוקבא
האצילות פרטי יובדלו בהם אשר בחי' ד' הם הרי בהרחקה שהוא
עולם נקרא לכן ועיקר כלל מסך בלתי הם כולם אבל וביה מיניה
משם ואמנם מסך בלתי בכולו נתפשט עצמו הא"ס האור כי האצי'
והוא מסך דרך ממנו היוצאה הארה רק מתפשט עצמו א"ס אין ולמטה
אותו מחמת הנה כנ"ל לבריאה אצילות בין המבדיל ופרגוד המסך כי
ומכח ההוא בפרגוד הכה כנ"ל שם עד המגיע העליון אור של ההכאה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

האור, äìáâääהתעבות úðéçá àåä úåáòúä ïéðòå
,'åë øçà øáã éãé ìò àáù øåàäáù úåàéöîäåשהאור כיון

שנעשה זה הגבלה, היינו "התעבות" ללא הוא עצמו מצד

על כלומר אחר' 'דבר ידי על הוא התעבות של באופן האור

(שנוצר הרשימו בנקודת התלבש שהקו חיצונית, פעולה ידי

ההתעבות תכונת את באור יצר והרשימו הצמצום), ידי על

שהכלים דבר של בסופו נמצא כלים. מזה נעשה אז ורק

התלבש שבתוכו אלא (הצמצום) הרשימו ידי על נוצרו

הקו. של האור

åðîî ÷ìç íðéà êà ìëùäî úåìâúî úåéúåàä
ìùî êøã ìò åîëåהאדם ìëùáùמנפש úåéúåàä-

זה. ענין להבין נוכל זה במשל שמהתבוננות

הוא שבהם אותיות יש שכלי רעיון לכל המשל: ביאור

דבר נראה זה ראשונה שבהשקפה למרות והנה מתגלה.

הנה אותו, שמבטאות והאותיות השכלי הרעיון ממש, אחד

רואים שאנו פרטים שני ויש שונים, דברים שני הם באמת

ההסברה אותיות לבין עצמו השכלי הרעיון שבין ביחס

מופשטת עדינה שכלית, סברא כל א. מתגלה. הוא שבהם

שעל הסברה של ל'אותיות' זקוקה שתהיה, ככל ומרוממת

מהסברא חלק לא הם האותיות לאידך, ב. תתגלה. היא ידם

יכול אחד שכלי שרעיון מזה מוכח זה דבר עצמה. השכלית

שונות. ומילים אותיות בכמה להתבטא

שדרכם והאותיות האור, הוא השכלי הרעיון בנמשל: וכך

זה וממשל האורות. את שמגלים הכלים הם מתגלה השכל

הקו ידי על מתגלים שהכלים שלמרות הרבי, מוכיח

מהסברא ונתגלו שנוצרו ההסברה אותיות כמו (האורות)

חלק הם אין אבל דרכו, שמתגלים רק זה הרי השכלית,

מהסברא חלק לא הם האותיות שבמשל, וכמו ממנו.

- מהאור ישירות נוצרו לא הם הכלים כך עצמה, השכלית

ידי על מתגלות שהם אלא (הצמצום), מהרשימו אלא

הרשימו. בפעולת חודר שהאור

נ"ע: הרבי של úåéúåàובלשונו åá ùé éøä éìëù ïéðò ìëù
äìâúéå ùáìúéù äîáמילים ללא רעיון אין שהרי הרעיון,

äâùäá éåìéâá àáù íãå÷ íâù ,'åëומילים באותיות ממש

ב עדיין הוא אלא ברובדמורגשות, הרעיון, התהוות תחילת

שלו, הראשונית ההברקה כלומר åáה'חכמה' ùé éøäבשכל

íìòäá úåéúåàיכול לא האדם כלל, אותיות ללא שהרי

שהיא, צורה בכל השכלית הסברא על øçàלחשוב íéùòðå
,'åë ìëùä úà ùéáìäì ùîî úåéúåà êëלגלות כלומר -

ממש אתאותו לה שיש שכשם הנפש, משלימות חלק וזה

ביטוי של כח גם לה יש הרי ההברקות, את להבריק הכח

אותיות'. מלאה 'הנפש בחסידות המופיעה וכלשון וגילוי,

åאותו שיגלו אותיות לשכל להיות שחייב למרות הנה

ìëùäבפועל, óåâî úåéúåàä ïéà éøäעצמוäéä ïë íàã
ìëùä ìà íéãçåéî úåéúåàá ìëù øåà ìë úåéäì êéøö

àåääמסוימות אותיות להיות חייב היה רעיון לכל כלומר -

מתגלה היה הוא בהם ïë,שרק åðéàù ïéàåø åðàå וכמו, -

אפשר העולם, את ומנהיג בורא שהבורא הרעיון לדוגמא

באותיות ואפשר עולם" "אדון באותיות זה רעיון לבטא

זו" לבירה הבית בעל "יש או העולם" "מלך כמו אחרות

הלאה הוכחהàìàוכן ìëùäמכאן ïî úåéúåàä ïéàùעצמו

íéàáù ÷øומתגלים.'åë ìëùä éãé ìò
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הנה שלהם באור שם והכה שם עד שהגיע דאצילות הי"ס אותם
הי"ס למטה ונעשה ההוא מסך דרך ועברו אורות מהם נתנוצצו
דכלים י"ס מכח המסך ע"י שעליהן דאצילות י"ס מהתנוצצות דבריאה
אחרים דעצמות י"ס נעשו דעצמות י"ס ומכח אחרים דכלים י"ס נעשו
י"ס הכאת ומחמת אחר מסך שם נעשה הבריאה בסוף וכן דבריאה

מיצירה וכן דיצירה י"ס נעשו במסך וכלים עצמות בבחי' דבריאה
בריאה וזה אצילות זה נקרא למה תבין ובזה ההוא. מסך ע"י לעשיה
לזה דומה זה ואין לזה זה בין מבדיל מסך יש כי עשיה וזה יצירה וזה

ואילך. ג' פרק העקודים) (שער ו שער וראה כלל.
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miqxhpew mixn`nd xtq

רק והשאר מה', רק היא שההשפעה לב שמים שלא בטהרה, ע"ז עובדי – שבחו"ל ישראל פי'
בפועל לקיימה ע"מ תורה ללמוד שרוצים אלו – ישראל ארץ ממוצעים.

ÏÎÂׁשהּוא אּלא ּפׁשּוטה, ּבאמּונה מאמינים יׂשראל ¿»ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ז"ל ּוכאמרם ּבפנימּיּות, נכנס ואינֹו מּקיף ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת
הן", ּבטהרה זרה עבֹודה עֹובדי לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְֲֳִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ"יׂשראל

"ּבטהרה, רׁש"י: עלּופרׁש ׂשמים ואין ּכּונה ּבלא ּכלֹומר ְְְְֳִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּי ואין לארץ ּבחּוץ הם יׂשראל רב הרי ולכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹלב",
הּוא ארץ הּנה יׂשראל ּדארץ אּלא וׁשלֹום, חס ּכזאת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹומר
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יׂשראל קֹונּה", רצֹון לעׂשֹות "ׁשרצתה ּוכמאמר רצֹון, ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָלׁשֹון
אּלּוטזהּוא יׂשראל וארץ לּתֹורה", אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ"יׁש

מנת על הּלּמּוד הּוא ּבּתֹורה והרצֹון ּבּתֹורה, רצֹון להם ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיׁש
הם זה לרצֹון ׁשּמחּוצה יׂשראל אבל ּבפעל, ּומקּים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּים
לב, ׂשימת ּובלא ּכּונה ּבלא ּבטהרה זרה עבֹודה ְְְְֲֳִֵֵַַָָָָָָָֹֹעֹובדי
ולּירח לּׁשמׁש מׁשּתחוים הם הרי זרה עבֹודה ׁשעֹובדי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכׁשם
ּדההׁשּפעה הּוא ׁשהאמת ׁשּיֹודעים הגם הּׁשמים, צבא ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּולכל

ּבלבד, ממּצעים רק הם והּירח והּׁשמׁש יתּבר מאּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
ּומׁשּתחוים ּדבר למציאּות אֹותם מחּׁשבים מקֹום ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָּומּכל
הּזה העֹולם עניני לכל ׁשּמקּׁשרים ּבאּלּו הּוא וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאליהם,
הּלילֹות לרּבֹות הּימים ּכל ּומטרד וטרּוד הּדעת ְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָֻּבהעמקת
וׁשלֹום חס וׁשֹוכח ּכלל, מנֹוח ידע אׁשר מּבלי טרדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוי
הּסּבה לֹו ּומזמין הּסּבֹות ּכל המסּבב הּוא ּברּו סֹוף אין ְְִִִֵֵַַַַַַָָָעל

ּפרנסתֹו. ימצא ּבהם אׁשר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָוהרוח
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לשני בהקשר הקדושה, בתורתנו מקומות בשני

להקמת ונדבות תורה מתן ישראל, לכלל השייכים דברים

האנשים. לפני הנשים, אתן, נזכרות המשכן,

כתוב תורה אלו1במתן � יעקב לבית תאמר "כה

כתוב למשכן ובנדבות ישראל", לבני ותגד 2הנשים,

את הקדימו הנשים � הנשים" על האנשים "ויבואו

. � רמב"ן � נדבותיהם בהבאת האנשים

תורת לנו נתן אשר � מברכים הקדושה התורה על

בתוכנו. נטע עולם וחיי אמת

הקדושה תורתנו של שאמיתתה הוא, זו ברכה תוכן

והיפה האמיתית ההנהגה את מורה שהיא בכך מתבטאת

בין הדברים בכל להתנהג האדם על כיצד העולם, בחיי

המשפחה. ובחיי לחבירו אדם בין למקום, אדם

סיפור של הסדר ואפילו הקדושה, בתורה מלה כל

צריך יהודי בית איך להבין לנו נותן בתורה, המסופר

להתנהל.

כה � במלים רבנו למשה יתברך השם של ציוויו

תורה מתן לפני ראשונה פעם פעמיים, נאמר � ,3תאמר

תורה מתן אחרי שניה מוזכרים4ופעם הראשונה בפעם .

הגברים. רק מוזכרים השניה ובפעם ונשים, גברים

בעבר, רק שהיה פעמי חד מאורע איננו תורה מתן

דבר התורה", "נותן הוא הברכה נוסח נצחי. דבר הוא

תמידי. שהוא

חינוך נתינת הוא תורה מתן היהודית המשפחה בחיי

ידי על המנוהל ב'חדר' לומדים הבנים לילדים, תורני

והבנות חזקה, והשגחה בהדרכה שמים יראי מלמדים

חרדיות מחנכות של והשגחה הדרכה תחת מתחנכות

וטובות.

לתת צריכים שהיו לפני כלומר תורה, מתן לפני

אצל הבת ואת בחדר הבן את תורה, של חינוך לילדים

הילדים. של האמהות עם תחילה לדבר יש � המחנכת
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כב.2) לה, שם,

ג.3) יט, שם,

יט.4) כ, שם,
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א': מאורע

ההיא מדע100בעת בתי היו אלא בּפולין – אוניווערסיטעטן – גבוהים ספר בתי היו טרם עוד הנה

אקאדעמיע. בשם ונקראו הפרטי חשבונם על מחזיקים היו המדינה נסיכי אשר ַַפרטים

גליון חב"ד" ב"כרם רבינו רשימת השווה – לקמן המסופר (100

ב"התמים" החסידים" ימי "דברי – רבינו רשימת וראה ואילך. 9 ע' 4

שתי את רבנו כ"ק פתר אשר מאז . . ." ב]: [שיג, צב ע' ו חוברת

ובשוה"ג לו". יכלו ולא העיר אדון בעיני כבודו גדל הידועות השאלות

"פון גם וראה שמש". למוכה רפואה ב. השמש, שעון "א. בהערה: שם

(נמ ב פרק הויף" רבי'נס ליובאוויטשן בדפוס).דעם צא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ראדזיוול הנסיך באחוזת כאלו, אקאדעמיות שלש היו ליטא הנסיך101בחבל באחוזת לווילנא, סמוך ַַַ
צעקרעט הנסיך ובאחוזת לוויטעבסק סמוך וליאדי.102שעקסינסקי דובראוונא בין דניעּפר נהר חוף ַָעל

הנאה הפולני העם כי נמוך, הי' ּפולין במדינת ההיא בעת המדעים הי'103מצב לא בשפמו, ומסלסל
ארמון הי' דוויטעבסק הוואייעויאדע באחוזת צרפתים. היו באקאדעמיס והמורים בחכמות, לייגע ַַָָמסוגל

האר ובחצר השני'מפואר משעה אשר כשנתיים וזה – זייגער זון – שמש של שעות מורה קבוע הי' מון
השעות זמני את מציין השעות מורה אין החמישית שונים,104עד חכמים הוואיעויאדע הזמין וכבר ,ָָ

הוואיעויאדע לאזני וכשהגיע החידה, את לפתור יודע מהם אחד ואין מהאקאדעמיעס ַַָָָּפראפעסורים
לבקר אחוזתו אל חתנו עם שיבא בבקשה סג"ל הרי"ל אל משנהו שלח סג"ל הרי"ל של חתנו תהלת
עד שני' משעה השעות את מורה הוא אין מדוע החידה את לפתור בידו יעלה פן השעות מורה את

החמישית.

חז"ל עצת כי באמרו לנסוע מיאן הזקן אדמו"ר כ"ק שאלה105הוד להם יש היום לרשות, תתודע אל
ידרשו לא יותר אשר והבטחות הפצרות רוב אחר אך תורה, ביטול לידי ויבא אחרת שאלה ולמחר זו

לדבר. הסכים מלימודו לבטל ממנו

לדבר מיאן כראוי, בה לדבר ויכול המדינה שפת שהבין אף הוואיעויאדע, לאחוזת חותנו עם ָָכשבא
השעות מורה את וכשבדק ביניהם. המליץ הי' וחותנו – אידיש – יהודית בשפה וידבר הפולנית בשפה

אמר: להורות מפסיק שהי' ובשעות מורה שהי' בשעות פעמים ארבעה או שלשה

בתלמוד שום106איתא אין עננים מלבד הנה ואז אדם כל בראש הוא השמש היום באמצע אשר
את המעכבים דברים שיזדמנו אפשר אז לנטות מתחיל כשהשמש ואילך מצהרים אבל המפסיק, דבר
גבוה הר יש לדרומה זו מאחוזה וויארסט עשר חמש או עשר כשנים במרחק הנה ולדעתו השמש, ָקוי
בשלש מעכבים ובגבהם האילנות גדלו האחרונות השנים שתי במשך הנה ובטח אילנות גדלים ובראשו
נוטה שהשמש ומכיון השעות, במורה מלהראות השמש קוי את החמישית, עד השני' משעה אלו, שעות

השעות. למורה השמש קוי מגיעים שוב ההוא ממקום

עד עשר משנים במרחק המקומות את לבקר מיוחד ציר לשלוח ויאמר במאד נפעל ָָהוואיעויאדע
בראשו. ואילנות גבוה הר שם נמצא אם ולראות האחוזה של לדרומה וויארסט עשר ָחמשה

מפורסם, מהנדס סעקשינסקי הנסיך של באקאדעמיע הראשי מורה מארסעי, הפראפעסאר ַַַָָאמנם
מספר יודעים הם והכל היהודים הם פלאי עם ויאמר, הזקן אדמו"ר כ"ק הוד דברי את לאל וישם שחק
האדמה את להטיב איך יודע הגנן ברוך התלמוד, רפואות ע"פ לרפאות יודע הרופא זעליג התלמוד,

זה ואברך התלמוד, ע"פ האחוזות בעלי את לרמות איך יודע הסרסור וזנוויל התלמוד, איךע"פ יודע
התלמוד. ע"פ ג"כ השעות למורה מגיעים השמש קוי

במדע. המתיהרים את הגודע גרזן הוא המופת במתינות, השיב אדמו"ר כ"ק

זהו – אדמו"ר כ"ק השיב – לא הּפראפעסאר, שאל שלכם, מהתלמוד פתגם הוא זה גם ָָהאם
היוני גאלינוס החכם של גבהה.107פתגמו לרום הגיעו שלא במדע המתיהרים על נשא אשר ַ
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.1734ֿ1790 (101

(קה"ת, רופא" שמעון ר' "החסיד – רבינו רשימת ראה (102

וש"נ. .(000 ע' (לעיל ואילך ח ע' תש"ע)

הגאה. אוצ"ל: (103

הרביעית לשעה ובהגיעו שם): חב"ד" ("כרם רבינו ברשימת (104

מראה המורהֿשעות הי' לא החמישית שעה עד היום חצי אחר וחצי

הזמן.

מ"י. פ"א אבות (105

א. צד, פסחים ראה (106

תתק"י). ד"א הדורות (סדר רבי בימי חי (107
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ראדזיוול הנסיך באחוזת כאלו, אקאדעמיות שלש היו ליטא הנסיך101בחבל באחוזת לווילנא, סמוך ַַַ
צעקרעט הנסיך ובאחוזת לוויטעבסק סמוך וליאדי.102שעקסינסקי דובראוונא בין דניעּפר נהר חוף ַָעל

הנאה הפולני העם כי נמוך, הי' ּפולין במדינת ההיא בעת המדעים הי'103מצב לא בשפמו, ומסלסל
ארמון הי' דוויטעבסק הוואייעויאדע באחוזת צרפתים. היו באקאדעמיס והמורים בחכמות, לייגע ַַָָמסוגל

האר ובחצר השני'מפואר משעה אשר כשנתיים וזה – זייגער זון – שמש של שעות מורה קבוע הי' מון
השעות זמני את מציין השעות מורה אין החמישית שונים,104עד חכמים הוואיעויאדע הזמין וכבר ,ָָ

הוואיעויאדע לאזני וכשהגיע החידה, את לפתור יודע מהם אחד ואין מהאקאדעמיעס ַַָָָּפראפעסורים
לבקר אחוזתו אל חתנו עם שיבא בבקשה סג"ל הרי"ל אל משנהו שלח סג"ל הרי"ל של חתנו תהלת
עד שני' משעה השעות את מורה הוא אין מדוע החידה את לפתור בידו יעלה פן השעות מורה את

החמישית.

חז"ל עצת כי באמרו לנסוע מיאן הזקן אדמו"ר כ"ק שאלה105הוד להם יש היום לרשות, תתודע אל
ידרשו לא יותר אשר והבטחות הפצרות רוב אחר אך תורה, ביטול לידי ויבא אחרת שאלה ולמחר זו

לדבר. הסכים מלימודו לבטל ממנו

לדבר מיאן כראוי, בה לדבר ויכול המדינה שפת שהבין אף הוואיעויאדע, לאחוזת חותנו עם ָָכשבא
השעות מורה את וכשבדק ביניהם. המליץ הי' וחותנו – אידיש – יהודית בשפה וידבר הפולנית בשפה

אמר: להורות מפסיק שהי' ובשעות מורה שהי' בשעות פעמים ארבעה או שלשה

בתלמוד שום106איתא אין עננים מלבד הנה ואז אדם כל בראש הוא השמש היום באמצע אשר
את המעכבים דברים שיזדמנו אפשר אז לנטות מתחיל כשהשמש ואילך מצהרים אבל המפסיק, דבר
גבוה הר יש לדרומה זו מאחוזה וויארסט עשר חמש או עשר כשנים במרחק הנה ולדעתו השמש, ָקוי
בשלש מעכבים ובגבהם האילנות גדלו האחרונות השנים שתי במשך הנה ובטח אילנות גדלים ובראשו
נוטה שהשמש ומכיון השעות, במורה מלהראות השמש קוי את החמישית, עד השני' משעה אלו, שעות

השעות. למורה השמש קוי מגיעים שוב ההוא ממקום

עד עשר משנים במרחק המקומות את לבקר מיוחד ציר לשלוח ויאמר במאד נפעל ָָהוואיעויאדע
בראשו. ואילנות גבוה הר שם נמצא אם ולראות האחוזה של לדרומה וויארסט עשר ָחמשה

מפורסם, מהנדס סעקשינסקי הנסיך של באקאדעמיע הראשי מורה מארסעי, הפראפעסאר ַַַָָאמנם
מספר יודעים הם והכל היהודים הם פלאי עם ויאמר, הזקן אדמו"ר כ"ק הוד דברי את לאל וישם שחק
האדמה את להטיב איך יודע הגנן ברוך התלמוד, רפואות ע"פ לרפאות יודע הרופא זעליג התלמוד,

זה ואברך התלמוד, ע"פ האחוזות בעלי את לרמות איך יודע הסרסור וזנוויל התלמוד, איךע"פ יודע
התלמוד. ע"פ ג"כ השעות למורה מגיעים השמש קוי

במדע. המתיהרים את הגודע גרזן הוא המופת במתינות, השיב אדמו"ר כ"ק

זהו – אדמו"ר כ"ק השיב – לא הּפראפעסאר, שאל שלכם, מהתלמוד פתגם הוא זה גם ָָהאם
היוני גאלינוס החכם של גבהה.107פתגמו לרום הגיעו שלא במדע המתיהרים על נשא אשר ַ
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.1734ֿ1790 (101

(קה"ת, רופא" שמעון ר' "החסיד – רבינו רשימת ראה (102

וש"נ. .(000 ע' (לעיל ואילך ח ע' תש"ע)

הגאה. אוצ"ל: (103

הרביעית לשעה ובהגיעו שם): חב"ד" ("כרם רבינו ברשימת (104

מראה המורהֿשעות הי' לא החמישית שעה עד היום חצי אחר וחצי

הזמן.

מ"י. פ"א אבות (105

א. צד, פסחים ראה (106

תתק"י). ד"א הדורות (סדר רבי בימי חי (107



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn
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תרפ"א סיון ט"ו ב"ה,

ותלמידי מקושרי ואוהבינו, ידידינו כבוד

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

אילינא, עיר יושבי אי"א וו"ח זי"ע, נבג"מ

ורוחניות, בגשמיות טוב רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד'

הגיעו המוסדות לטובת תרומתם כי להודיעם בזה הנני

יתברכו זאת ובגלל עת, בכל הנשלחים הקבלות כפי במועדם

וזרעם, ביתם הם והתומכים המנדבים והמעשים העושים

אחד כל לב משאלות השי"ת ימלא כי ומכופלת, כפולה בברכה

למו להשפיע מרום אלוקה ויואיל ולברכה, לטובה ואחד

בכל טוב פרי ויראו ונצחי, בזמני ועושר אושר חיים שפעת

לב תשוקת השי"ת להם ויתן בשר, ועד מנפש ידם מעשי

את והמעדנת הגו, את הרוממת הצדקה, במעשה להתחזק

מעלה. מעלה ויעלו הנפש,

באשר אדם כל הנה האדם, יחי' בלבד הלחם על לא אמנם

תבל, אדמות עלי תעודתו ולהשכיל להבין לידע עליו אדם הוא

המפוארות, מדות במשבצות ולהשבצה בראה לתהו לא כי

עלה גורלינו כי חלקינו, טוב מה אשרינו יצרה. המעש, וכשרוני

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד במחשבת עלה

בית בדרך סלולה, דרך לפנינו לסלול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בסנסני באחזינו במושבותינו יהי' אור זה בדורנו גם אשר אל,

אנשי שבת נעים ומה טוב מה התורה. חכמת בדעת החיים עץ

וערב, בקר לימוד, בשיעורי לשמוע זתים, כשתלי יחדיו, תום

ובאגודת משניות, בחברת ימימה, מימים קדש, בעם הנהוגה

החכמה פניני זאת בגלל אשר למעריב, מנחה בין אגדה שומעי

העם בלשון תמיד התגלגלו התרומיות מדות צחות ומעלת

שוב או עמוד השתדל אחד כל כי להיות שפתיו, וניב הישראלי

וחידת חכמים דברי שמוע לענג לו ויהי והלימוד, ההגדה בעת

הקנין הבית בהנהגת וציווים, פקודיהם ואזהרת ספוריהם,

והמסחר.

אבותינו כ"ק יסדו החסידות בתורת הוי', שמש בזרוח

על נוסף ילמדו כי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים, רבותינו

ואשר פה, ובעל בכתב החסידות תורת גם הנזכרים הלימודים

חברים, בדיבוק אהובים וריעים אוהבים בסוד יחדיו יתוועדו

מנוקה הלב, טהרת וחיבת באהבה ידברו רעהו את איש אשר

רעהו, בכנף התחזקו איש ואיש וקנאה, תחרות, שנאה מכבוד,

לא כי ברור בידעינו העבודה, במעלת זרוע שלובי ללכת

בלב הטוב, מעשה המעשה, אם כי עיקר, והלימוד המדרש

תשיג אשר ככל איש איש יעשו אשר טובה, ובעין פתוחה,

כי ונחלתו, עמו בטוב החפץ הטוב, להאל ולקוות יכולתו

בשמחת העבודה בשערי בוא היכולת למו ויתן מצעדיו, ירחיב

ישרה. לב

מצב להרים - בגו"ר ובנעימים בטוב - וחיו עשו זאת ועתה

אלקים ודברי ואגדה גמרא, לומדי באגודת והעבודה, התורה

תורה לומדי תמיכת מעמד והחזיקו החסידות, תורת חיים,

בהטבת וידברו מסודר, בסדר וקו"ר הרמב"ן, וקופת בתו"ת,

שבת מדי ולהתאסף והצדק, היושר התום יסודי על עניניהם

ד ולימוד העולם, אבות פרקי נועם על להתענג א"ח.בשבתו,

ענג ומצא בו, נוססה אלקים רוח הנה הוא, באשר אדם וכל

אני, מי לומר עצמו השפיל מבלי אלה, בכל השתתף לנפשו

למעשה מעשי יגיעו מתי לומר יכול אחד כל כי אמרו חכמינו

ולעשות לפעול האדם, כל זה כי ויעקב, יצחק אברהם אבותי

וכאמרם הרבים, לטובת והן בביתו, בעצמו הן ית' בעזרתו

חיים. לך יצא מצוה מאיזה יודע אתה שאין פאה) (ירוש'

כי וצונו אמת, תורת לנו נתן אשר אבותינו, ואלקי אלקינו

לכם יתן הוא ית', אותו נדע דרכינו בכל זה, עולם בחיי גם

והמצוה, התורה ואור ונצחי, בזמני ואושר, עושר חיים שפעת

אשר אחב"י כלל בתוך במושבותיכם, יאיר והצדקה, העבודה

בכבוד. תורתו עמו, קרן קרנינו, מרום אלקי ירום

מורם בן הדו"ש ידידם וכנפש נפשם כאוות ברכה והיו

ורבם.
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ycew zegiyn zecewp

להיותם כי כולם, שכר שקבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
שקבל באברהם נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר

והביאור:

הדורות עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח עד עשרת1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם שכר וקבל הקודמים, הדורות גם בירר סדום), .4אנשי

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
העולם לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרעבעשרה אתשמאבדיןמן
"וליתן ב. לצדיקיםשכרהעולם", העולם".שמקיימיןטוב את

אלו ענינים בשני ממשיכה נח5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :

רשעים המבול.שאבדוהיו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את
אברהם אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.

לוקיים" שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן6" ,
זה. שכר קבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טובגמורישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבדכלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זהשמקיימיםדברים ידי על אותם,
לטוב מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבדובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע כן שאין מה
והשלים ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת9ושתי –

"עשרה במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר10בלבבו ולכן .
אפים ארך שהקב"ה משום רק היא הדבר שסיבת וזה11התנא,

הקצוב הזמן ככלות העבודה12יפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים

הענינים חסרים דהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי בימים שהחסיר מה ועדולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרואבינוזהו רז"ל "אין14":
האבות "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינוהתנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
לעיל על17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא מפני אם כי ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור .19שייך

הקודמים.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2. קט, סנהדרין

יורדים3. שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת

ה"ג). פ"ד לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות לתוך

.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5. ראה

כו'.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים

ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד

בהיתר. לו הציעה

ג.9. פקודי תנחומא

יח.10. כט, נצבים

.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה

פ"ב.12. מי"א ומעין קונטרס ראה

.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש

ב.14. טז, ברכות

וארא.15. ר"פ תו"א

בלבד.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת

הקודם.17. בביאור

א.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים

.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש
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תרפ"א סיון ט"ו ב"ה,

ותלמידי מקושרי ואוהבינו, ידידינו כבוד

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

אילינא, עיר יושבי אי"א וו"ח זי"ע, נבג"מ

ורוחניות, בגשמיות טוב רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד'

הגיעו המוסדות לטובת תרומתם כי להודיעם בזה הנני

יתברכו זאת ובגלל עת, בכל הנשלחים הקבלות כפי במועדם

וזרעם, ביתם הם והתומכים המנדבים והמעשים העושים

אחד כל לב משאלות השי"ת ימלא כי ומכופלת, כפולה בברכה

למו להשפיע מרום אלוקה ויואיל ולברכה, לטובה ואחד

בכל טוב פרי ויראו ונצחי, בזמני ועושר אושר חיים שפעת

לב תשוקת השי"ת להם ויתן בשר, ועד מנפש ידם מעשי

את והמעדנת הגו, את הרוממת הצדקה, במעשה להתחזק

מעלה. מעלה ויעלו הנפש,

באשר אדם כל הנה האדם, יחי' בלבד הלחם על לא אמנם

תבל, אדמות עלי תעודתו ולהשכיל להבין לידע עליו אדם הוא

המפוארות, מדות במשבצות ולהשבצה בראה לתהו לא כי

עלה גורלינו כי חלקינו, טוב מה אשרינו יצרה. המעש, וכשרוני

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד במחשבת עלה

בית בדרך סלולה, דרך לפנינו לסלול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בסנסני באחזינו במושבותינו יהי' אור זה בדורנו גם אשר אל,

אנשי שבת נעים ומה טוב מה התורה. חכמת בדעת החיים עץ

וערב, בקר לימוד, בשיעורי לשמוע זתים, כשתלי יחדיו, תום

ובאגודת משניות, בחברת ימימה, מימים קדש, בעם הנהוגה

החכמה פניני זאת בגלל אשר למעריב, מנחה בין אגדה שומעי

העם בלשון תמיד התגלגלו התרומיות מדות צחות ומעלת

שוב או עמוד השתדל אחד כל כי להיות שפתיו, וניב הישראלי

וחידת חכמים דברי שמוע לענג לו ויהי והלימוד, ההגדה בעת

הקנין הבית בהנהגת וציווים, פקודיהם ואזהרת ספוריהם,

והמסחר.

אבותינו כ"ק יסדו החסידות בתורת הוי', שמש בזרוח

על נוסף ילמדו כי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים, רבותינו

ואשר פה, ובעל בכתב החסידות תורת גם הנזכרים הלימודים

חברים, בדיבוק אהובים וריעים אוהבים בסוד יחדיו יתוועדו

מנוקה הלב, טהרת וחיבת באהבה ידברו רעהו את איש אשר

רעהו, בכנף התחזקו איש ואיש וקנאה, תחרות, שנאה מכבוד,

לא כי ברור בידעינו העבודה, במעלת זרוע שלובי ללכת

בלב הטוב, מעשה המעשה, אם כי עיקר, והלימוד המדרש

תשיג אשר ככל איש איש יעשו אשר טובה, ובעין פתוחה,

כי ונחלתו, עמו בטוב החפץ הטוב, להאל ולקוות יכולתו

בשמחת העבודה בשערי בוא היכולת למו ויתן מצעדיו, ירחיב

ישרה. לב

מצב להרים - בגו"ר ובנעימים בטוב - וחיו עשו זאת ועתה

אלקים ודברי ואגדה גמרא, לומדי באגודת והעבודה, התורה

תורה לומדי תמיכת מעמד והחזיקו החסידות, תורת חיים,

בהטבת וידברו מסודר, בסדר וקו"ר הרמב"ן, וקופת בתו"ת,

שבת מדי ולהתאסף והצדק, היושר התום יסודי על עניניהם

ד ולימוד העולם, אבות פרקי נועם על להתענג א"ח.בשבתו,

ענג ומצא בו, נוססה אלקים רוח הנה הוא, באשר אדם וכל

אני, מי לומר עצמו השפיל מבלי אלה, בכל השתתף לנפשו

למעשה מעשי יגיעו מתי לומר יכול אחד כל כי אמרו חכמינו

ולעשות לפעול האדם, כל זה כי ויעקב, יצחק אברהם אבותי

וכאמרם הרבים, לטובת והן בביתו, בעצמו הן ית' בעזרתו

חיים. לך יצא מצוה מאיזה יודע אתה שאין פאה) (ירוש'

כי וצונו אמת, תורת לנו נתן אשר אבותינו, ואלקי אלקינו

לכם יתן הוא ית', אותו נדע דרכינו בכל זה, עולם בחיי גם

והמצוה, התורה ואור ונצחי, בזמני ואושר, עושר חיים שפעת

אשר אחב"י כלל בתוך במושבותיכם, יאיר והצדקה, העבודה

בכבוד. תורתו עמו, קרן קרנינו, מרום אלקי ירום

מורם בן הדו"ש ידידם וכנפש נפשם כאוות ברכה והיו

ורבם.
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להיותם כי כולם, שכר שקבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
שקבל באברהם נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר

והביאור:

הדורות עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח עד עשרת1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם שכר וקבל הקודמים, הדורות גם בירר סדום), .4אנשי

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
העולם לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרעבעשרה אתשמאבדיןמן
"וליתן ב. לצדיקיםשכרהעולם", העולם".שמקיימיןטוב את

אלו ענינים בשני ממשיכה נח5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :

רשעים המבול.שאבדוהיו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את
אברהם אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.

לוקיים" שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן6" ,
זה. שכר קבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טובגמורישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבדכלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זהשמקיימיםדברים ידי על אותם,
לטוב מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבדובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע כן שאין מה
והשלים ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת9ושתי –

"עשרה במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר10בלבבו ולכן .
אפים ארך שהקב"ה משום רק היא הדבר שסיבת וזה11התנא,

הקצוב הזמן ככלות העבודה12יפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים

הענינים חסרים דהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי בימים שהחסיר מה ועדולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרואבינוזהו רז"ל "אין14":
האבות "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינוהתנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
לעיל על17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא מפני אם כי ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור .19שייך

הקודמים.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2. קט, סנהדרין

יורדים3. שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת

ה"ג). פ"ד לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות לתוך

.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5. ראה

כו'.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים

ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד

בהיתר. לו הציעה

ג.9. פקודי תנחומא

יח.10. כט, נצבים

.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה

פ"ב.12. מי"א ומעין קונטרס ראה

.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש

ב.14. טז, ברכות

וארא.15. ר"פ תו"א

בלבד.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת

הקודם.17. בביאור

א.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים

.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש
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-úà íeNì íëéèáL-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨¦§¥¤½¨¬¤
ì íL BîL:änM úàáe eLøãú BðëL(ìàøùé) §−¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨¨«¨

åúàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNrî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðåæíL-ízìëàå §¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«©«£©§¤À̈
íëãé çìLî ìëa ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ¦§©´¤§¤½

éäìà ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà:Eçàì ©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ
Léà íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNrú©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®¦−

:åéðéra øLiä-ìkè-ìà äzr-ãr íúàá-àì ék ¨©¨¨¬§¥¨«¦¬«Ÿ¨¤−©®̈¨¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä-ìàå äçeðnä:Cì ïúð E ©§¨Æ§¤©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

éýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøárå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqîìåçá ïàë ãò ¦¨¦−¦«©§¤¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr g zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

לדעת יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכאׁשר

ׁשהּדבר יּתכן לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל

ה' מנּסה "ּכי נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָינּגד

ּכאׁשר ה'. ּבעבֹודת והתעּלּות התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאלקיכם

ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו רֹואה הּוא - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָידיעה

והסּתר. ההעלם ידי על הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעיני

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìéëðà øLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNrî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéìáéízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãárå íëéúðáe íëéðáe§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéørLaâéøîMä §©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«¦¨´¤
éúìr äìrz-ït Eì:äàøz øLà íB÷î-ìëa E §½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«

ãééèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìr äìrz íLéëðà øLà ìk äNrz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöîåèøNá zìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéørL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhäæèícä ÷ø ©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«©¬©−̈
:íénk epëtLz õøàä-ìr eìëàú àìæéìëeú-àì ´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º

éørLa ìëàìðâc øNrî EEøäöéå ELøéúå E ¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½
àöå Eø÷a úøëáeðéøãð-ìëå Eøcz øLà E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe Eçééäìà ýåýé éðôì-íà ékE §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na epìëàzäzà Ba E «Ÿ§¤À©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧

ðáeéørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe EE ¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®
éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
:Eúîãà-ìrñëéäìà ýåýé áéçøé-ékEìáb-úà E ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»

äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬

iyily - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
àëéäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»

ðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNìïúð øLà E ¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³
éørLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýéúeà ìëa E §Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬

:ELôðáëìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà ©§¤«©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz ïkâë÷ø ¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´

Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©®̈¤
:øNaä-ír Lôpä ìëàú-àìåãë-ìr epìëàz àì §«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©

:íénk epëtLz õøàääëáèéé ïrîì epìëàz àì ¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³
éðáìe Eìéøçà E:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék E §Æ§¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ

éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaäéçáæ-íãå EE ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©§¨¤À
éäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé:ìëàz øNaäå E ¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

çëøLà älàä íéøácä-ìk úà zrîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðàéøçà E-ãr E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéra øLiäå áBhä äNrú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הענין חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּכּנראה ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכחֹות

על הּיׁשרה ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּוחׁש,

ּפחּותים ׁשהּקׁשיים רֹואים הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

יֹותר ּכּבירים עליהם להתּגּבר והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹמאׁשר

ּבהׁשערה. היּו ְֲֵֶַַָָָמאׁשר

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàíúà zLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈

:íöøàa záLéåìíäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä §¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½
éðtî íãîMä éøçàøîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ

-äNràå íäéäìà-úà älàä íéBbä eãáré äëéà¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤
:éðà-íb ïkàìéäìà ýåýéì ïë äNrú-àìék E ¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á

íâ ék íäéäìàì eNr àðN øLà ýåýé úárBz-ìë̈«£©̧§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³
:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå íäéða-úà¤§¥¤Æ§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«

âéàBúà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬

òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−
:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®

éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½
éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯

:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À
àeää íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−©®
íëLéä úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©£¦§¤³
-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨

:íëLôðäeàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà ©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦®̈
eãárú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ

:ïe÷aãú BáeåíBìçä íìç Bà àeää àéápäå ¬¦§¨«§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸
íëéäìà ýåýé-ìr äøñ-øaã ék úîeé àeää©¹À̈¦´¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹
úéaî Eãtäå íéøöî õøàî | íëúà àéöBnä©¦¬¤§¤´¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïî Eçécäì íéãárE £¨¦½§©¦«£Æ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaøwî òøä zøráe da úëììñæEúéñé ék ¨¤¤́¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿
éçàðá-Bà Enà-ïá EE÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À

äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø Bà̄¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ
éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«

çéìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

èðér ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àìE «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ
:åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìréä ékâø ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«¦³¨ŸÆ

ãéå Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®§©¬
:äðøçàa írä-ìkàéék úîå íéðáàá Bzì÷ñe ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦

éäìà ýåýé ìrî Eçécäì Lwáõøàî EàéöBnä E ¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤
:íéãár úéaî íéøöîáéïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®

:Eaø÷a äfä òøä øáck úBNrì eôñBé-àìåñ §«Ÿ¦´©«£À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«
âééør úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬

ì Eì:øîàì íL úáLãéìriìá-éða íéLðà eàöé §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ
äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå Eaøwî¦¦§¤½©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈
:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìà äãárðå§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrð øácäæèäkä ©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´

dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà äkú©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦®̈¤©«£¥¸Ÿ¨¯



קנט iyily - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
àëéäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»

ðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNìïúð øLà E ¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³
éørLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýéúeà ìëa E §Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬

:ELôðáëìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà ©§¤«©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz ïkâë÷ø ¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´

Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©®̈¤
:øNaä-ír Lôpä ìëàú-àìåãë-ìr epìëàz àì §«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©

:íénk epëtLz õøàääëáèéé ïrîì epìëàz àì ¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³
éðáìe Eìéøçà E:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék E §Æ§¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ

éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaäéçáæ-íãå EE ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©§¨¤À
éäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé:ìëàz øNaäå E ¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈Ÿ¥«

çëøLà älàä íéøácä-ìk úà zrîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðàéøçà E-ãr E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéra øLiäå áBhä äNrú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הענין חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּכּנראה ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכחֹות

על הּיׁשרה ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּוחׁש,

ּפחּותים ׁשהּקׁשיים רֹואים הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

יֹותר ּכּבירים עליהם להתּגּבר והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹמאׁשר

ּבהׁשערה. היּו ְֲֵֶַַָָָמאׁשר

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàíúà zLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈

:íöøàa záLéåìíäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä §¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½
éðtî íãîMä éøçàøîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ

-äNràå íäéäìà-úà älàä íéBbä eãáré äëéà¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤
:éðà-íb ïkàìéäìà ýåýéì ïë äNrú-àìék E ¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á

íâ ék íäéäìàì eNr àðN øLà ýåýé úárBz-ìë̈«£©̧§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³
:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå íäéða-úà¤§¥¤Æ§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«

âéàBúà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬

òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−
:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®

éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½
éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯

:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À
àeää íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−©®
íëLéä úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©£¦§¤³
-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨

:íëLôðäeàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà ©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦®̈
eãárú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ

:ïe÷aãú BáeåíBìçä íìç Bà àeää àéápäå ¬¦§¨«§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸
íëéäìà ýåýé-ìr äøñ-øaã ék úîeé àeää©¹À̈¦´¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹
úéaî Eãtäå íéøöî õøàî | íëúà àéöBnä©¦¬¤§¤´¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïî Eçécäì íéãárE £¨¦½§©¦«£Æ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaøwî òøä zøráe da úëììñæEúéñé ék ¨¤¤́¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿
éçàðá-Bà Enà-ïá EE÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À

äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø Bà̄¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ
éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«

çéìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

èðér ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àìE «ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ
:åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìréä ékâø ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«¦³¨ŸÆ

ãéå Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®§©¬
:äðøçàa írä-ìkàéék úîå íéðáàá Bzì÷ñe ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦

éäìà ýåýé ìrî Eçécäì Lwáõøàî EàéöBnä E ¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤
:íéãár úéaî íéøöîáéïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®

:Eaø÷a äfä òøä øáck úBNrì eôñBé-àìåñ §«Ÿ¦´©«£À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«
âééør úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬

ì Eì:øîàì íL úáLãéìriìá-éða íéLðà eàöé §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ
äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå Eaøwî¦¦§¤½©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈
:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìà äãárðå§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrð øácäæèäkä ©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´

dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà äkú©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦®̈¤©«£¥¸Ÿ¨¯



iyingקס ,iriax - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàåæé-úàå §¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤
Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk̈§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úàE ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäåçé÷aãé-àìå §¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«§«Ÿ¦§©¯
ïBøçî ýåýé áeLé ïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹¥«£´

àk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå BtàòaLð øL ©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−
éúáàì:Eèééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ©«£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ

úBNrì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ
éäìà ýåýé éðéra øLiä:Eñ ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

יצטערּו צדקנּו, מׁשיח ׁשּכׁשּיבא אדמו"ר, מו"ח כ"ק ּפתּגם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹידּוע

הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה הכי והּתקּופה הּימים על ּביֹותר ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָויתחרטּו

ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ּומצֹות ּבתֹורה לפעל יכֹולים ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשהיּו

הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה העבֹודה ׁשאז ּדאז, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוההסּתרים

מה ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, על ׁשּצּוה לזה והן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלעֹובד

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר הּטמאה ּכׁשרּוח ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּׁשאין

éòéáøãéàeããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìåáír ék §«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷úBéäì ýåýé øça Eáe E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦«§¬
éðt-ìr øLà íénrä ìkî älâñ írì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

:äîãàäñâ:äárBz-ìk ìëàú àìãúàæ ¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«¬Ÿ
:íéfr äNå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−§¥¬¦¦«

ä:øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤
åäîäa-ìëåézL òñL úrñLå äñøt úñøôî §¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úBñøôæCà §¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©´
éñéøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äreñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìrî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîèçäñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå §¥¦¬¥−¨¤«§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬
eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè äøâ àìå àeäÆ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½

bú àì íúìáðáe:eòñèìkî eìëàz äæ-úà §¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

éeìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
:íëì àeä àîèñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìk ¨¥¬−¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«

áéñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤

:äiðæräåâé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå §¨«¨§¦¨«§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
ãé:Bðéîì áøò-ìk úàååè-úàå äðriä úa úàå §¥¬¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤

:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−§¦¥«¤
:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤

:CìMä-úàå äîçøäçédðéîì äôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦®̈
:ólèräå úôéëecäåèéàeä àîè óBòä õøL ìëå §©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−
:eìëàé àì íëìë:eìëàz øBäè óBò-ìkàë-àì ¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−Ÿ¥«Ÿ

éørLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàúäpðzz E «Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨
ír ék éøëðì øëî Bà dìëàåýåýéì äzà LBã÷ ©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

הּנּסיֹון מן להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכאׁשר

ּתֹוספת היא ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה –ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

נס מּלׁשֹון הּוא ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָועּלּוי

נּסי". "ארים ֲִִִַָָָוהרמה,

éùéîçáëàöiä Erøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOäâëéäìà ýåýé | éðôì zìëàåE ©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ì øçáé-øLà íB÷naðâc øNrî íL BîL ïkLE ©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéå ELøézãîìz ïrîì E ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À

éäìà ýåýé-úà äàøéì:íéîiä-ìk Eãëäaøé-éëå §¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«§¦«¦§¤̧
Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷näíL BîL íeNì E ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®
éäìà ýåýé Eëøáé ék:Eäëzøöå óñka äzúðå ¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©−̈©®̈¤§©§¨³

ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå Eãéa óñkä©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Ba Eåëäeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå ¡Ÿ¤−«§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧

øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð©§§¹©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬
éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôð EìàLzE ¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:Eúéáe äzà zçîNåæëéørLa-øLà éåläåàì E §¨«©§−̈©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ
:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñçë| äö÷î ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«¦§¥´

ìLäðMa Eúàeáz øNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ§¨´§½©¨−̈
éørLa zçpäå àåää:EèëBì-ïéà ék éålä àáe ©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´©¥¦¿¦´¥«Á
å Cnr äìçðå ÷ìçøLà äðîìàäå íBúiäå øbä ¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´

éørLaéäìà ýåýé Eëøáé ïrîì eòáNå eìëàå EE ¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:äNrz øLà Eãé äNrî-ìëañ §¨©«£¥¬¨«§−£¤¬©«£¤«

iriay ,iyiy - fh ,eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

את לגּלֹות ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבעבֹודת

האלקי הּנּצֹוץ את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתכליתֹו,

ׁשהּוא עד ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבֹו.

ּבעבֹודת ואף זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבהעלם

ּכחֹותיו, את 'ּפֹותח' הּוא הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאדם

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; מסירּות‰CÙׂשכלֹו מּתֹו טבעֹו, ְְִִִֵָָ≈∆ְְִִִ

ֶֶנפׁש.

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwîáäæå ¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«§¤»
äMé øLà Bãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½£¤¬©¤−
àø÷-ék åéçà-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬

:ýåýéì ähîLâEì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úà §¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²
éçà-úà:Eãé èîLz EãEa-äéäé àì ék ñôà ¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−

ýåýé øLà õøàa ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì äìçð Eì-ïúð EärBîL-íà ÷ø ¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«©µ¦¨´©

éäìà ýåýé ìB÷a òîLzì E-úà úBNrì øîL ¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤
:íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä-ìkå-ék ¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«

éäìà ýåýéíéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´
Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå íéaø©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−

:eìLîé àìñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¬Ÿ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa ECì ïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àìE ¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−
ïBéáàä:çèáräå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárzèEì øîMä ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«¦¨´¤§¿
øîàì ìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ïtäáø÷ ¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ¨«§¨´
ðér ärøå ähîMä úðL òáMä-úðLéçàa EE §©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À§¨¦̧Æ

éìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàäEá äéäå ýåýé-ìà E ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèçéék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º

éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä | ììâaENrî-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½
:Eãé çìLî ìëáeàéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék §−Ÿ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤

çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧
éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe E:Eöøàa Eñáé-ék ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«
éçà Eì øënéLL Eãárå äiøárä Bà éøárä E ¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´

:Cnrî éLôç epçlLz úréáMä äðMáe íéðL̈¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«
âé:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯
:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèéìà øîàé-ék äéäåE §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àìBì áB ¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:Cnræéúìcáe Bðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤

:ïk-äNrz Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«
çéðérá äL÷é-àìék Cnrî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À

ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãár øéëN øëN äðLî¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´
éäìà:äNrz øLà ìëa Eô ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

האדם, ׁשל אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

וכל הּבריא, ּבּׂשכל יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוחני

ועֹומד ּוכׁשּמתאּמץ אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמציאּותן

מציאּותן ּכל ׁשּבטלה אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּנּסיֹון

ְַָֻהּמדּמה.

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zàìå EøBL øëáa ãárú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ

ðàö øBëa æâú:Eëéäìà ýåýé éðôìäðL epìëàú E ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

àëàì òø íeî ìk øer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ
ýåýéì epçaæúéäìà:EáëéørLaàîhä epìëàz E ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³

:ìiàëå éávk åcçé øBähäåâëàì Bîc-úà ÷ø §©¨Æ©§½̈©§¦−§¨«©¨«©¬¤¨−´Ÿ
:íénk epëtLz õøàä-ìr ìëàúôæèàøBîL Ÿ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦¨Æ

éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàä Lãç-úàék E ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º
éäìà ýåýé EàéöBä áéáàä Lãçaíéøönî E §´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦

äìéì:áéäìà ýåýéì çñt zçáæåø÷áe ïàö E ¨«§¨§¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈
ì ýåýé øçáé øLà íB÷na:íL BîL ïkLâ-àì ©¨Æ£¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««Ÿ

úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr ìëàúŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−
ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©
éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz:E ¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«

ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©®̈©
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦



קסי iriay ,iyiy - fh ,eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰q�Ó Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

את לגּלֹות ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבעבֹודת

האלקי הּנּצֹוץ את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתכליתֹו,

ׁשהּוא עד ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבֹו.

ּבעבֹודת ואף זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבהעלם

ּכחֹותיו, את 'ּפֹותח' הּוא הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאדם

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; מסירּות‰CÙׂשכלֹו מּתֹו טבעֹו, ְְִִִֵָָ≈∆ְְִִִ

ֶֶנפׁש.

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwîáäæå ¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«§¤»
äMé øLà Bãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½£¤¬©¤−
àø÷-ék åéçà-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬

:ýåýéì ähîLâEì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úà §¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²
éçà-úà:Eãé èîLz EãEa-äéäé àì ék ñôà ¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−

ýåýé øLà õøàa ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì äìçð Eì-ïúð EärBîL-íà ÷ø ¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«©µ¦¨´©

éäìà ýåýé ìB÷a òîLzì E-úà úBNrì øîL ¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤
:íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä-ìkå-ék ¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«

éäìà ýåýéíéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´
Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå íéaø©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−

:eìLîé àìñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¬Ÿ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa ECì ïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àìE ¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−
ïBéáàä:çèáräå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárzèEì øîMä ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«¦¨´¤§¿
øîàì ìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ïtäáø÷ ¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ¨«§¨´
ðér ärøå ähîMä úðL òáMä-úðLéçàa EE §©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À§¨¦̧Æ

éìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàäEá äéäå ýåýé-ìà E ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèçéék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º

éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä | ììâaENrî-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½
:Eãé çìLî ìëáeàéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék §−Ÿ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤

çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧
éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe E:Eöøàa Eñáé-ék ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«
éçà Eì øënéLL Eãárå äiøárä Bà éøárä E ¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´

:Cnrî éLôç epçlLz úréáMä äðMáe íéðL̈¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«
âé:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯
:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèéìà øîàé-ék äéäåE §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àìBì áB ¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:Cnræéúìcáe Bðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤

:ïk-äNrz Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«
çéðérá äL÷é-àìék Cnrî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À

ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãár øéëN øëN äðLî¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´
éäìà:äNrz øLà ìëa Eô ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
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האדם, ׁשל אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

וכל הּבריא, ּבּׂשכל יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוחני

ועֹומד ּוכׁשּמתאּמץ אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמציאּותן

מציאּותן ּכל ׁשּבטלה אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּנּסיֹון

ְַָֻהּמדּמה.

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zàìå EøBL øëáa ãárú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ

ðàö øBëa æâú:Eëéäìà ýåýé éðôìäðL epìëàú E ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

àëàì òø íeî ìk øer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ
ýåýéì epçaæúéäìà:EáëéørLaàîhä epìëàz E ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³

:ìiàëå éávk åcçé øBähäåâëàì Bîc-úà ÷ø §©¨Æ©§½̈©§¦−§¨«©¨«©¬¤¨−´Ÿ
:íénk epëtLz õøàä-ìr ìëàúôæèàøBîL Ÿ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦¨Æ

éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàä Lãç-úàék E ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º
éäìà ýåýé EàéöBä áéáàä Lãçaíéøönî E §´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦

äìéì:áéäìà ýåýéì çñt zçáæåø÷áe ïàö E ¨«§¨§¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈
ì ýåýé øçáé øLà íB÷na:íL BîL ïkLâ-àì ©¨Æ£¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««Ÿ

úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr ìëàúŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−
ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©
éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz:E ¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«

ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©®̈©
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦



xihtnקסב - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´
LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨®̈¤§´©¤½¤

:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾
éäìà ýåýé øçáé øLàzëìäå ø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈

éìäàì:EçíBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL §«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´
éäìà ýåýéì úøör éréáMääNrú àì E ©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−

:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³
:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²

øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³
éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈

-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤
:älàä íéwçäôâéúráL Eì äNrz úkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´

ðøbî Etñàa íéîé:Eá÷iîe EãéEbça zçîNå ¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®
ðáe äzàøbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²

éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå:Eåèíéîé úráL §©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À
éäìà ýåýéì âçzék ýåýé øçáé-øLà íB÷na E ¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´
éäìà ýåýé EëøáéäNrî ìëáe Eúàeáz ìëa E §¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´

éãé:çîN Cà úééäå EæèäðMa | íéîrt LBìL ¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´§¨¦´©¨¿̈
éäìà ýåýé | éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøéíB÷na E ¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ

âçáe úBòáMä âçáe úBvnä âça øçáé øLà£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬©¨«ª−§©´
:í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqäæéLéà ©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−
éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîkà EøL §©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬

:Cì-ïúðqqq ¨«©¨«
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צרי עצמם מהּנסיֹונֹות אׁשר הּזקן, רּבנּו ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָידּועים

חּיים. אלקים הֹוראת ּפי על חּיים לחיֹות אמץ ּבתֹוספת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלהתעֹורר

מבּקׁש ואינֹו ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה אין ּבוּדאי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשהרי

לזה ׁשּמּקדם ּובוּדאי ּבוּדאי - ּבּנּסיֹון נתוּסף ואם ּכחן, לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא

ּבּנּסיֹון. העֹומד ׁשל ּפנימּיים ּבכחֹות ְְִִִִִֵֶַָָֹהֹוסיפּו

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôî éðù øôñèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤

:Bkñðåéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò §¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−
:dkñðåôàéäìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈

íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaáéìLeúìñ íéðøNr äL §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñâéïøOrå ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãéïéää éöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á

ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì©¤−¤¨®¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«
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על ׁשּבּנפׁש. יחידה ּבחינת מתּגּלה ּדנסיֹונֹות העבֹודה ידי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

ׁשהּוא לאלקּות, הּבהמית ׁשּבּנפׁש יחידה נהּפכת זֹו התּגּלּות ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹידי

ּתענּוג ּובהרּגׁש ּפנימית ּבחּיּות והּמצֹות הּתֹורה ּבקּיּום הּתקף ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹענין

ׁשוין ולאו הן העֹולם עניני ּבכל ה'. ּבעבֹודת מרּבה והנאה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻּגדֹול

טעם וטּוב הּתענּוג מּמּנּו נלקחּו ּכי אמּתית, ּבהׁשואה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָאצלֹו

ּגׁשמּיים. ְְְִִִִֶַָׁשּבענינים

.ïîéñ ä"àéìô ,íé÷åñô å"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,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
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לוח זמנים לשבוע פרשת ראה 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
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:566:048:589:019:309:3410:4310:4520:2220:1220:5420:4319:5620:47מולדובה קישינב )ק(

7:097:119:539:5310:2310:2311:2911:2920:1420:1020:3720:3219:5220:36מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:277:189:269:219:599:5410:5110:4717:4317:4918:1118:1717:3118:21ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:275:308:158:168:468:479:539:5318:5018:4519:1519:0918:2819:13נפאל קטמנדו )ח(

7:027:019:319:3010:0410:0311:0611:0519:1719:1519:3819:3718:5819:41סינגפור סינגפור )ח(

5:105:208:228:268:538:5810:0910:1120:1019:5820:4620:3319:4220:37פולין ורשא )ק(

6:206:188:428:409:159:1310:1410:1218:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:336:419:359:3910:0710:1011:2011:2220:5720:4721:2821:1720:3121:31צרפת ליאון )ק(

6:356:449:419:4510:1310:1711:2711:2921:1521:0421:4721:3620:4721:52צרפת פריז )ק(

5:465:458:218:218:518:519:559:5418:1718:1518:3818:3617:5718:40קולומביה בוגוטה )ח(

6:156:229:159:189:479:4910:5811:0020:2920:1920:5820:4920:0321:02קנדה טורונטו )ק(

5:485:558:498:529:219:2410:3410:3520:0919:5920:4020:2919:4320:44קנדה מונטריאול )ק(

6:026:078:518:539:249:2610:3310:3419:3819:3120:0419:5719:1420:01קפריסין לרנקה )ק(

5:506:029:099:149:409:4510:5811:0121:1721:0321:5721:4120:4722:02רוסיה מוסקבה )ח(

6:116:199:149:179:469:5011:0011:0120:4020:2921:1121:0020:1321:04רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:136:219:199:229:509:5311:0311:0520:4720:3721:1921:0820:2021:22שוייץ ציריך )ק(

6:026:038:388:389:109:1010:1410:1418:4418:4019:0619:0218:2319:06תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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